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DU XUÂN HỌC ĐẠO TÂN-SỬU

 � TÙNG THIÊN–TỬ BẠCH HẠC

2021

Mùng 1 tết Tân Sửu, từ sáng sớm, rất đông 
tín đồ Cao Đài đến Tòa Thánh Tây Ninh 

mừng tuổi Đức Đại Từ Phụ và Đại Từ mẫu. Một hàng 
dài người đeo khẩu trang xếp hàng chờ vào làm lễ. Từ 
trên cao, chắc Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng 
vui lòng nhìn đàn con yêu thương đã có đức tin tuyệt 
đối. Thật vậy, Đức Đại Từ Phụ và Đại Từ mẫu đã ban 
cho chúng ta sự sống thì chuyện sống chết đâu phải tùy 
thuộc vào những con virus, dù nó là siêu vi khuẩn gì gì 
đó. Sự sống bất tử kia mà.

Trời xanh, mây trắng, ánh sáng ngập tràn. Những 
tà áo trắng tung bay trước gió.

Người người vui cười chào hỏi. Ôi! địa đàng là đây 
chăng? Hải Dương, Hà Nội, Sài gòn run rẩy vì bịnh dịch 
đang lây lan nhanh. Mọi người được khuyến cáo phải 
đeo khẩu trang, phải dãn cách xã hội cách nhau 2m, phải 
rửa tay sát khuẩn... Đúng thôi, phải như thế để ngăn 
ngừa đại dịch phát sinh. Nhưng, nếu nhớ về luật Nhân 
Quả, chúng ta biết vạn sự do tâm. Tâm Phật gặp được 
Cha, tâm Ma gặp tai họa. Ngoài dịch bệnh, thiên tai còn 
chiến tranh thế giới nữa, mạng sống con người trên thế 
gian mong manh lắm! Thượng Đế xin cứu chúng con, 
cứu vạn vật và cứu trái đất này. Nhưng nhớ lại thì Đức 
Chí Tôn đã dạy: Ngài không phán xử ai và cũng không 
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ẳm bồng ai. Mỗi người phải tự cứu lấy mình bằng cách 
tu tâm, sửa tánh, yêu thương đồng loại. Cứ mãi sát sinh, 
ganh ghét nhau, giết nhau để tranh giành tiền bạc, quyền 
lực... thì dẫu lạy dập đầu sói trán cũng không có kết quả 
mầu nhiệm được. Thượng Đế không phán xét. Chỉ con 
người phán xét lẫn nhau. Ngài cai quản Càn khôn vũ 
trụ theo qui luật: Tất cả những gì con người gửi vào vũ 
trụ sẽ được gửi trả lại, dù sớm hay muộn. Trong “CON 
ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG”, Đức Phạm 
Hộ Pháp đã giảng rõ:

“– Kiếp sống thật của mình không phải là cảnh phàm 
này. Mà mãi từ thử đến giờ, làm người có ai biết kiếm chỗ 
thật của mình không?

– Vì thể xác chúng ta tiến từ thú cho nên còn giữ nhiều 
thú tánh qua quá trình chiến đấu đặng sống. Con người 
muốn giữ được nhơn phẩm thì đừng để thú tánh ấy phát 
triển, nó sẽ đày đọa mình. Mình ở giữa, trên kia là Đức 
Chí Tôn, dưới là thú. Không lẽ mình theo thú? Nếu để nó 
dẫn mình đi thì mong gì đoạt được ngôi vị cao trọng đối 
phẩm Thần Thánh Tiên Phật mà Chí Tôn đã hứa.

– Một ngày kia trí óc của loài người có điểm quang 
minh cực kỳ, họ sẽ đoạt được huyền vi ấy. Bởi trí họ quá 
khôn ngoan vì vật chất, trí ấy dục họ vô Đạo. Quyền năng 
khôn ngoan ấy do Đức Chí Tôn ban cho chúng ta hưởng 
cái khôn ngoan hơn vạn loại, mà loài người thường phản 
lại với Tạo hóa, trở nên tự kiêu tự đắc. Hại thay, quỉ tánh 
dục họ theo con đường thú, thành thử cái cảnh tương 
tàn, tương sát lẫn nhau tại thế gian này mới có. Loài 
người khổ sở vì phục tùng theo con thú, làm nô lệ cho nó, 
sát hại nhau để giành sống như con thú rừng...”
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Loài người ở thế kỷ 21 đã thám hiểm sao Hỏa, tìm 
cách di dân lên đó nếu thế chiến xảy ra. Các nhà bác học, 
khoa học đều biết vũ khí quân sự của các cường quốc 
rất tối tân hiện đại. Chỉ cần vài cái bấm nút vào vũ khí 
hạt nhân thì trái đất này sẽ tan tành, xã hội loài người 
nếu còn sống sót sẽ trở về thời kỳ đồ đá! Khoa học kỷ 
thuật hiện đại và tiện nghi vật chất làm con người chẳng 
có đức tin. Thượng Đế ở đâu sao không thấy? Linh hồn 
không có; chết là hết, v.v. Họ đợi chết rồi mới tin thì đã 
muộn. Đợi bao nhiêu năm, có khi hàng trăm năm, ngàn 
năm mới được đi đầu thai. Trong khoảng thời gian đó, 
vong hồn họ trầm luân trong cõi tối tăm u ám! Những 
ai tin tưởng vào Trời, Phật thì Trời, Phật mới cứu độ, 
mới siêu rỗi cho. Đó là lẽ đương nhiên rồi.

AI Sẽ ĐịNH TộI pHướC CủA CHúNG TA SAU kHI CHếT?

Trong “CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG 
SỐNG”, Đức Phạm Hộ Pháp đã giảng rõ: “Chúng ta 
được dắt đến một Cung có một quyển sách Thiên Thơ để 
trước mặt ta. Dở ra xem thấy tên mình và kiếp sanh của 
mình đã làm gì thì nó hiện ra hết. Chúng ta tự xử chúng 
ta. Mình làm toà để xử mình hoặc mình phải đầu kiếp 
hay là đoạt đến địa vị nào, đứng ở mức nào thì cũng do 
mình định đoạt lấy. Vị Chưởng Quản nơi Cung ấy theo 
tiếng phàm của chúng ta đặt tên là Nam Tào, Bắc Đẩu. 
Chính ta trị ta, không có ai định kiếp cho ta. Mạng căn 
kiếp số ta do ta định, không có một hình luật nào buộc 
được chúng ta.

Chúng ta có quyền tự do, quyền sở hữu định mạng 
căn cho ta vậy. Thành thử Ngọc Hư Cung là nơi an ủi các 
Chơn linh trong Càn Khôn Vũ Trụ, nơi ấy cầm quyền để 
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dìu dắt bênh vực chứ không phải để trị. Chúng ta nên 
tự tỉnh để sửa mình, tự sửa mình trước đặng ngày kia 
khỏi phải buộc tội mình nữa”.

Tưởng gì chứ tự mình buộc tội mình thì quá dễ, chối 
biến ngay là xong. Ở thế gian này, các tay chánh trị gia 
giỏi môn này nhất: trắng thành đen, đen thành trắng 
dễ như trở bàn tay. Họ sẽ hùng hồn tranh cãi với đủ lý 
do bịa đặt ra. Còn bắt họ thề ư? Để đạt được mục đích, 
họ sẳn sàng nuốt lời thề cả trăm, ngàn lần!

Cả mấy tỷ linh hồn làm sao các Đấng kiểm soát hết? 
Chúng ta có thể chối tội được chăng?

“– Chúng ta thuộc về quả địa cầu 68... Vậy tưởng 
tượng xem có bao nhiêu nhơn loại ở trên mặt Càn Khôn 
Vũ trụ vĩ đại này? Nếu tưởng tượng nền Chính trị Càn 
Khôn Vũ trụ này, kể sanh mạng mỗi người không sót, 
chẳng phải dễ. Lấy quyền năng nào mà cầm quyền chính 
trị vĩ đại ấy đặng? Huyền vi bí mật ấy ở đâu? Cơ quan 
trị thế phải thế nào? ...

*** Vào ngày 20 tháng 09 năm 2020, dân số trên 
Trái Đất ước tính khoảng hơn 7,825 tỉ người. Thế giới 
mất 200 nghìn năm lịch sử để dân số đạt tới mức 1 tỷ 
người; và chỉ mất 200 năm để đạt tới mức 7 tỷ người. 
Nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet, cho rằng 
với tỉ lệ sinh nở ngày càng giảm mạnh, dân số toàn cầu 
sẽ đạt đỉnh khoảng 9,7 tỉ người vào năm 2064, sau đó 
giảm dần, tới cuối thế kỷ 21 sẽ còn 8,8 tỉ người.

“– Tinh thần thế nào, hình thể cũng vậy không chi 
lạ. Nhơn loại chưa đoạt Pháp, chưa cầm được huyền vi 
bí mật nên nhơn loại còn loạn lạc. Tội, án đã có nơi Pháp 
thân của loài người, tức nhiên do chơn thần chúng ta 
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ghi lại. Chúng ta muốn chối tội thì chối sao đặng, chính 
Chơn thần ta định cho ta.

Các tội tình đều đưa ra trước mặt, từ Tiểu Hồi sanh 
tử biết bao nhiêu kiếp mới đoạt đến Đại Hồi! Cả cái sinh 
hoạt, liên quan cả cái căn bản, cái quả kiếp, v.v... đều có 
ghi chép trong quyển Vô Tự Kinh. Chính ta định cho 
ta mà chối sao được, dầu muốn chối cũng không đặng 
vì chính Chơn thần ta định án cho ta, sợ hay chăng là ở 
chỗ đó. Ở thế gian, Ông Tòa trước khi định án còn có 
Trạng sư bào chữa. Nơi này, người ta để mình làm tòa 
tự xử lấy mình thì có ai binh mình? 

Không thể gì chối tội, cãi án đặng, nếu cãi đặng là 
qua Chơn thần sao.

Cái bí mật vô đối cầm quyền của Càn khôn Vũ trụ 
là như vậy.

Trong kỳ Thượng Ngươn đệ tứ chuyển này, Đức Chí 
Tôn giao quyền Chưởng quản trị phần hồn và phần xác 
của Càn khôn Vũ trụ cho Đức Di Lạc Vương Phật, ngự 
nơi cung Hỗn Ngươn Thượng Thiên. Cung Hỗn Ngươn 
Thượng Thiên cốt yếu là nơi chung họp các Đấng Chơn 
hồn cao siêu, trí thức thông minh, kể từ bậc Tiên Thiên 
cho tới Phật vị đều ở nơi đây, đặng tạo dựng đại nghiệp 
của mình. Cả toàn thể trong Càn khôn Vũ trụ hoặc tiêu 
diệt hoặc biến sanh cũng do nơi đó cầm chơn pháp quyết 
định. Đây cũng là nơi quyết định chương trình Long Hoa 
Đại Hội của toàn thể Vạn linh trong Càn khôn Vũ trụ.”

Chúng ta muốn chối tội thì chối sao đặng, chính 
Chơn thần ta định cho ta.

Nhưng Chơn Thần là gì? Đang suy nghĩ tới đây, 
tiếng trống múa lân làm tôi giựt mình. Ồ! Đền thờ Phật 
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Mẫu kia rồi. Đoàn Long Mã và Ngọc kỳ lân đang múa 
trước sân mừng Đức Đại Từ Mẫu và xin Ngài ban ơn 
cho chúng sanh. Tín đồ đứng xem đông đảo. Gương mặt 
mọi người thể hiện sự hân hoan, vui vẻ mừng ngày đầu 
của năm Tân Sửu.

Trở lại câu hỏi Chơn Thần là gì? “Chơn Thần (the 
perisprit) là xác thân Thiêng Liêng của mỗi người, do 
Ðức Phật Mẫu dùng Nguyên khí nơi Diêu-Trì Cung để 
tạo thành. Lằn Sanh quang của ngôi Thái Cực là điểm 
Linh quang của Ðức Chí Tôn ban cho. Ðức Phật Mẫu 
thâu điểm Linh quang nầy làm linh hồn, rồi dùng Âm 
quang phối hợp Dương quang để tạo Chơn Thần (tức là 
xác thân thiêng liêng) bao bọc điểm Linh quang ấy, tạo 
thành một con người nơi Cõi Thiêng Liêng. Cái Chơn 
Thần ấy của các Thánh, Tiên, Phật là huyền diệu vô cùng, 
bất tiêu bất diệt. Cái Chơn Thần ấy mới đặng phép đến 
trước mặt Thượng đế.” Như vậy, ngoài con người bằng 
xương, thịt chúng ta còn có con người thiêng liêng bán 
hữu hình, chỉ thấy khi mở được huệ nhãn.
CON NGƯỜI THIÊNG LIÊNG = CHƠN THẦN + CHƠN LINH

“Cái Chơn Thần ấy buộc phải tinh tấn, trong sạch mới 
nhẹ nhàng hơn không khí, ra khỏi ngoài Càn Khôn đặng. 
Nó phải có bổn nguyên chí Thánh, chí Tiên, chí Phật mới 
xuất Thánh, Tiên, Phật đặng. Phải có một thân phàm tinh 
khiết mới xuất Chơn Thần tinh khiết”. (TNHT)

Cửa xuất nhập của Chơn Thần đối với thể xác là NÊ 
HOÀN CUNG, tức là nơi mỏ ác. Các Ðấng Thiêng liêng 
chỉ cần nhìn màu sắc của Chơn Thần thì biết tâm ý của 
người đó như thế nào. Chơn Thần ẩn trong xác phàm 
và có hình ảnh giống hệt xác thân phàm. Chơn thần làm 
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trung gian giữa Chơn linh và xác phàm.
Đức Cao Thượng Phẩm đã giảng trong LUẬT TAM 

THỂ như sau:
“Bần-Đạo giải về Tam-thể con người cho các em nghe. 

Con người có ba thể:
 � Thể thứ nhứt là xác thân do cha mẹ sanh ra.
 � Thể thứ nhì gọi là Đệ-Nhị xác thân của Đức Phật-
Mẫu ban cho.

 � Thể thứ ba là Linh-hồn, do Đức Chí-Tôn ban cho.
Ba thể ấy phải hiệp lại mới thành con người, nhưng 

bản-chất nó khác nhau.
Ba thể ấy khi nào được hiệp một, thì con người ấy 

mới thấu hiểu Thiên-Cơ. Một khi con người đã thấu hiểu 
được Thiên-Cơ, thì người ấy đã đoạt Đạo. Bởi vậy, cho 
nên người tu phải tập luyện thế nào, cho Tam-Thể ấy được 
tương-liên với nhau, thì con người mới trở nên sáng suốt 
hơn kẻ thường tình”.

Phương luyện đặng tương hiệp Tam-Thể thì Đức 
Hộ-Pháp đã có dạy lâu rồi. Đó là bài nói về PHƯƠNG 
LUYỆN-KỶ ĐỂ VÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA CỦA 
ĐẠI-ĐẠO.

Theo cách hiểu thông thường, linh hồn là một nguyên 
lý phi vật chất (immaterial principal), kết hợp cùng với 
thể xác. Linh hồn là phần sâu nhất của sự tồn tại, sâu hơn 
cả tâm hồn chúng ta. Nó chính là “con chip” mà Thượng 
Đế đã tạo ra và đặt vào bên trong con người. Người đời 
thường tự hỏi cái gì ở trong người mình mà cứ nói liên 
tục trong đầu dù không phát ra âm thanh. Trước một 
việc ác hay sái quấy, Nó bảo mình đừng làm; trước một 
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việc thiện, Nó bảo mình nên làm, làm đi, làm đi.
Người đời hay gọi đó là tiếng nói của lương tâm. 

Nguyên lý phi vật chất này đã gián tiếp cho con người 
biết có cái gì phi vật chất, thiêng liêng gọi là “LINH” có 
trong con người. Linh hồn không thể là cái có hình dạng 
hoặc có thể thấy được qua mắt người... bởi vì nếu là hữu 
hình thì làm sao linh hồn đi vào thể xác được? Khoa học 
không trả lời được những câu hỏi về linh hồn vì khoa 
học chỉ giải thích được về vật chất mà thôi.

Con người thật sự có mấy thể? Con người thật sự 
có ba thể:

 � Thể thứ nhứt là Đệ-Nhứt xác thân xác thân do cha 
mẹ thế gian sanh ra. Đó là xác thân, có ngũ-quan, 
biết cảm-giác. Nó cũng như con vật. Nó thuộc về 
hữu- hình, luôn chịu ảnh-hưởng của ngoại vật hơn 
là ảnh-hưởng của tinh-thần. Đệ-Nhứt xác thân phải 
chịu luật thay đổi mà người ta gọi là chết đó.

 � Thể thứ nhì gọi là Đệ-Nhị xác thân của Đức Phật-
Mẫu ban cho; tức nhiên là Chơn-Thần của con người. 
Chúng ta thường gọi cái vía, tức là bản-năng của 
chúng ta. Bản-năng ấy là Chơn-Thần. Chơn-Thần là 
một thể vô hình bất tiêu, bất diệt, tiến-hóa hay ngưng 
trệ là do mỗi lần tái kiếp được dày công hay đắc tội. 
Vậy Đệ-Nhị xác thân là hình bóng đi lập công, bồi 
đức. Nếu Chơn-Thần trọn nghe lời của Đệ-Tam xác 
thân thì được trọn lành mà về cõi Thiêng Liêng Hằng 
Sống, chúng ta gọi là đắc-quả. Còn nương theo thú 
chất hình vật là Đệ-Nhứt xác thân, thì phải luân-hồi 
chuyển kiếp mãi mãi, chúng ta thường nói là bị đọa.
CHƠN THẦN = HÀO QUANG = VÍA = LỤC DỤC THẤT TÌNH
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 � Còn thể thứ ba, ĐỆ-TAM XÁC THÂN là linh-hồn 
do Đức Chí-Tôn ban cho, để điều khiển Đệ-Nhứt 
và Đệ-Nhị xác thân, tức nhiên là người cầm cương. 
Trong Tam-Thể chỉ có Đệ-Tam xác thân là có phận-
sự quan trọng hơn cả, vì nó phải chịu trách-nhiệm 
đối với Chí-Tôn khi trở về ngôi vị của mình. Sứ 
mạng đặc-biệt của Đệ-Tam xác thân là phải chế ngự 
Đệ-Nhứt và Đệ-Nhị xác thân theo luật Thiên-nhiên 
của Đức Chí-Tôn.
Đã nói rằng Đệ-Tam xác thân là nền tảng cho sự 

tiến-hóa của nhơn-loại, thì lẽ dĩ nhiên nó phải chịu sự 
khảo-thí trong trường thi của Đức Chí-Tôn lập nơi mặt 
thế nầy... Nếu Đức Chí-Tôn không dùng phương-pháp 
ấy, để lọc lừa các hành động của Chơn-linh, thì làm sao 
mà phân biệt được hàng phẩm cao hay thấp?

Khi Đệ-Nhị xác thân bị ngũ-lôi tru-diệt thì Đệ-Tam 
xác thân phải bị đọa cho đến khi có cuộc ân-xá của Đức 
Chí-Tôn mới được tái kiếp lại mà lập công chuộc tội.

Lúc khai Thiên lập Địa thì các đẵng Chơn-Hồn ấy 
phải đi từ vật-chất lên thảo-mộc, thú cầm, rồi mới chuyển 
kiếp làm người. Tính ra, mỗi phẩm đi từ đầu chí cuối 
mà không bị lầm lạc, thì phải đủ chín chục ngàn kiếp 
(90.000) mới trở về Thiêng-Liêng vị được. Khi Đệ-Nhứt 
xác thân tinh khiết, Đệ-Nhị xác thân an-tịnh, thì Đệ-Tam 
xác thân mới đến được Nê-hườn-cung mà khai Huyền-
Quang Khiếu, thường gọi là đắc Đạo tại thế.

Đức Hộ-Pháp giảng: “Từ khi các Tôn giáo bị bế: Âm 
thạnh Dương suy, nên Thần chẳng hiệp cùng Tinh Khí 
được, vì vậy nên người tu hữu công mà không đắc quả.

Nay Đức Chí Tôn khai ĐẠI-ĐẠO đem chơn Thần 
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huờn nguyên cùng Tinh Khí là cơ mầu-nhiệm cho chúng 
sanh đắc Đạo. Ai biết noi theo chơn truyền luật pháp giữ 
trai kỳ 10 ngày trở lên đến ngày công viên quả mãn đặng 
thọ truyền bửu pháp, Chơn Thần siêu thăng.

CÁC CHƠN THẦN Ô TRưỢC pHẢI Ở ÂM pHủ BAO LÂU?

Chơn Thần là trung gian cho Chơn linh và Xác thân. 
Nếu xác thân còn ăn mặn (thực nhục) thì Âm điển nhiều 
sẽ nặng trược. Khi xác thân chết thì Chơn Thần bị lôi kéo 
theo lằn Âm điển ấy mà không theo với Chơn linh được. 
Sự ô-trược của Chơn Thần là vậy. Thế nên khi thoát xác 
thì Chơn thần phải qua cái ải khổ sở là Âm quang (ngày 
xưa đặt tên Địa ngục).... Có nhiều hồn chưa qua khỏi đặng, 
phải chịu ít nữa đôi trăm năm, tùy Chơn thần thanh trược. 
Chí Tôn buộc trường trai cũng vì cái quan ải ấy. Em nói 
thiệt rằng, mấy anh hiểu thấu, thì kinh khủng chẳng cùng. 
Nếu để cho Chơn thần ô trược thì khó mong trở lại Cõi 
Thiêng Liêng và về cùng Thầy đặng. Em biết đặng nhiều 
hồn còn ở lại nơi ấy trót ngàn năm chưa thoát qua cho 
đặng. Thất Nương ở đó đặng dạy dỗ, nâng đỡ các Chơn 
hồn, dầu sa đọa luân hồi, cũng có người giúp đỡ.”

 � (Thánh ngôn 21.2.Bính Tuất - dl 24.3.1946)

QUYỀN NĂNG TẠO-ĐOAN CủA ĐỨC CHÍ-TÔN LÀ THế NÀO?

Đức Chí-Tôn là Chúa của sự sống, toàn quyền thống 
ngự vạn-vật, vi chủ Thần, Thánh, Tiên, Phật, đại từ đại bi, 
dùng Sanh Quang nuôi sống muôn loài, dùng huyền-diệu 
vô biên mà tạo nên phẩm-vị cho toàn con cái của Người.

QUYỀN NĂNG CủA pHẬT-MẪU THế NÀO?

Phật-Mẫu là Đấng Tạo-Đoan cả Càn-Khôn hữu-vi, 
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nắm trọn chơn pháp tạo thành sắc tướng cho muôn loài 
trong Vũ-trụ, ban cho ta Chơn-Thần để bảo sanh thể xác, 
gầy dựng nên cơ Đời, lập thành trường thi công quả, hầu 
đoạt phẩm vị Thiêng Liêng. Chưởng quyền khai tông định 
Đạo, dưỡng sanh đảm bảo hồn hài cho vạn-vật, tức là 
Mẹ Sanh của tất cả. Tình Mẹ bao la nhưng nếu con cái 
ngang bướng không nghe theo lời dạy bảo thì Mẹ sẽ răn 
dạy bằng roi đòn. Chúng ta nên nhớ Phật Mẫu là Shiva 
Phật, ngôi hủy diệt trong Tam Thế Phật. Ngài hủy diệt 
những hư hoại, suy đồi, những tên bạo chúa vô đạo gieo 
sầu thảm cho nhơn loại... để xây dựng thời kỳ mới, Tân 
Dân tốt đẹp hơn.

Từ Đền thờ Phật Mẫu đông vui, nhìn sang Hộ Pháp 
Đường và Hiệp Thiên Đài, người tín đồ chạnh lòng thấy 
buồn rười rượi. HIỆP THIÊN là gì?

 ❒ Hiệp: Hòa hợp, giúp đỡ.
 ❒ Thiên: Trời.
 ❒ Đài: tòa nhà lớn.

 � Hiệp Thiên Đài làm trung gian giữa Bát Quái Đài và 
Cửu Trùng Đài, tức là làm trung gian giữa Thượng 
Đế và Nhơn loại hay giữa Trời và Người.

 � Hiệp Thiên Đài là cơ quan Tư pháp của Đạo, có 
nhiệm vụ quản lý và bảo vệ luật pháp chơn truyền 
của Đạo, lập các Tòa Đạo để xử trị những người vi 
phạm luật pháp của Đạo.

 � Cửu Trùng Đài là phần Hữu hình, thuộc Đời, là 
thể xác của Đạo, Đức Giáo Tông chưởng quản, có 
nhiệm vụ giáo hóa nhơn sanh và thi hành các luật 
pháp của Đạo.

 � Hiệp Thiên Đài là phần Bán Hữu hình, thuộc nửa 
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Đời nửa Đạo, tức là Chơn thần của Đạo, do Đức Hộ 
Pháp chưởng quản. Hiệp Thiên Đài có nhiệm vụ làm 
trung gian giữa Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài, có 
nghĩa Hiệp Thiên Đài lập cơ bút cho các Đấng của 
Bát Quái Đài giáng dạy chức sắc Cửu Trùng Đài.

 � Bát Quái Đài là phần Vô hình thuộc về Đạo, tức là 
linh hồn của Đạo, do Đức Chí Tôn chưởng quản.

 � CG PCT: Vật chất vốn hữu hình mà tinh thần lại vô vi; 
vô vi cùng với hữu hình phải tương đắc, thấy hữu hình 
đoán vô vi, biết vô vi mới định quyết hữu hình.
Cửu Trùng Đài là Đời, mà Hiệp Thiên Đài là Đạo, 

cho nên buộc Đời phải nương Đạo mà lập ra thiệt tướng, 
mới mong độ rỗi nhơn sanh chuyển cơ tạo hóa. Cái hệ 
trọng là nếu không có Hiệp Thiên Đài thì không có Đạo. 
Trời Đất qua chớ Đạo không qua, nhơn loại tuyệt chớ 
Hiệp Thiên Đài không tuyệt. Dưới đây Thầy đã nói rõ:

 � Pháp Chánh Truyền: Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự 
cầm quyền thiêng liêng mối Đạo, hễ Đạo còn thì Hiệp 
Thiên Đài vẫn còn.

 � Chú Giải: Thầy là chúa cả Càn Khôn Thế Giới, tức là 
chúa tể sự vô vi, nghĩa là chủ quyền của Đạo, mà hễ 
chủ quyền Đạo ngự nơi nào thì Đạo ở nơi ấy. Thầy 
đã nói Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, ấy là nơi Thầy 
cầm quyền thiêng liêng mối Đạo. Vậy Đạo còn thì tòa 
ngự của Thầy là Hiệp Thiên Đài vẫn còn. Hễ nói Đạo 
chẳng hề khi nào bị diệt, vì Đạo diệt thì là tận thế, 
vậy thì Đạo chưa tuyệt ắt Hiệp Thiên Đài cũng 
không tuyệt.”
Nếu suy ngược lại, Đời chưa tận thế tức Đạo còn; 

Đạo chưa tuyệt ắt Hiệp Thiên Đài cũng không tuyệt. Cơ 
quan đóng cửa, chức sắc Hiệp Thiên Đài không còn mấy 
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người, chỉ còn cấp dưới. Phải chăng Ơn Trên đã định 
cho hoàn cảnh trắc trở này?

Có qua trường khảo thí mới biết được quân tử 
trượng phu, có qua cơ thử thách thì sẽ rõ phường giá 
áo túi cơm! Đức Phạm Hộ Pháp khuyên cứ quên mình 
mà làm nên cho người là được huệ ân đó! Ngài quyết 
định chuyển cơ hành pháp để chọn lọc chơn tâm qua 
hồi mạt pháp nầy!

Cơ độ dẫn còn trong hồi bế tắc. Hiện cơ đời đã sắp 
đến hồi đảo lộn mà cơ Đạo còn mãi lặng yên. Cho đến 
bao giờ mới có được một cơ hội trưởng thành?

Vì sao nói Đạo diệt thì là tận thế? Đức Phạm Hộ 
Pháp giảng:

“– Nếu triết lý Đạo giáo không có thì nhơn loại sẽ thuộc 
vào hàng thú cầm. Hỏi các ông nương theo lý thuyết nào 
mà biết mình tối linh, cao trọng hơn vạn loại? Các ông 
tính chối phẩm vị cao trọng của mình đặng nạp cả mạng 
sanh và tâm hồn vào chỗ đê tiện thì bảo tinh thần phải 
nương nơi đâu? Tấn tuồng tranh sống giục thúc nhơn loại 
tàn hại như thế nào? Bậc trí thức tìm hạnh phúc trong 
cái sống vật chất, tức là cái sống của con vật. Loài người 
đào óc não mưu cầu hạnh phúc cho kiếp sống mà đã nên 
chưa, thành hình chưa?

Hay còn đang chiến đấu, mà chiến đấu đến chừng 
nào? Các ông trách Quyền Thiêng Liêng không để một 
oai quyền trước mắt định đức tin cho thiên hạ. Dám chắc 
rằng dầu cho Đức Chí Tôn hiện hình biểu con người theo 
Ngài đi nữa, con vật trong họ biểu họ chỉ theo hạnh phúc 
của con thú mà thôi!

Như kẻ đánh xúc xắc, đánh trúng mới ăn tiền, nếu 
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để chén ngửa ra thì thiên hạ ai nói cũng trúng hết. Có 
biết ta rồi mới biết thiên hạ, biết thiên hạ rồi mới biết đến 
ngôi Chúa Tể Càn khôn Vũ trụ. Biết Đấng ấy là biết rõ 
mình vậy. Sống không đức tin nghĩa là không biết mình, 
khác nào cây cỏ vật loại kia thì không có nghĩa gì hết, 
sống ấy vô giá trị”.

Trong vòng 3000 năm trở lại, các giáo chủ đã giáng 
trần dạy Đạo khá nhiều, tiêu biểu như Đức Phật Thích 
ca, Ngài Socrates, Đức Jesus, Ngài Mahomet... nhưng 
đức tin của con người vẫn chưa mạnh mẽ. Còn rất nhiều 
người lạc lối nên Thất Nương mới dạy: Có vô số linh hồn 
ở cõi Âm quang (xưa gọi là Địa ngục); nhiều hồn còn ở lại 
nơi ấy trót ngàn năm chưa thoát qua cho đặng. Khó thoát 
qua vì lúc còn sống không tin có cõi vô hình, không tin 
Trời, Phật, không tin có linh hồn. Họ nghĩ chết là hết nên 
tha hồ gây tội lỗi, miễn sao giàu có, quyền lực mà thôi!!!

Nghĩa thông thường của Đạo là con đường tu, con 
đường giải thoát. Đạo vốn vô hình, nên muốn trình bày 
cái Đạo tất phải mượn hữu hình. Đó là cái thể và cái 
dụng của Đạo.

 � Cái thể của Đạo là những hình thể do Đạo sản xuất. 
Tôn giáo là cái cửa, muốn biết Đạo thì phải đi vào 
cái cửa ấy, phải có đức tin vào cõi hằng sống.

 � Cái dụng của Đạo là phá mê khải ngộ, đem ánh sáng 
chơn lý rọi vào cái vô minh, bảo tồn con người trở 
về với Đạo.
Đạo cao nhứt xích, ma cao nhứt trượng,
Đạo cao nhứt trượng, ma thượng đầu nhơn.
Nghĩa là:
Đạo cao 1 thước thì ma cao 10 thước,
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Đạo cao 1 trượng thì ma cao khỏi đầu người.
(Ở đây, xích và trượng là đồ dùng để đo bề dài của 

người Tàu thời xưa, 1 xích = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm 
; 1 trượng Trung Hoa = 3,33 mét).

Hai câu trên ý nói: Người tu hành sẽ bị ma khảo dữ 
dội lắm, chớ không phải Quỉ Ma có tài phép cao hơn 
Tiên Phật. Nếu tinh thần của người tu không đủ vững 
chắc, tâm tu không đủ trung kiên, thì khi bị ma khảo sẽ 
bị ngã nhào; còn nếu vượt qua được tức là thắng được các 
cuộc khảo duợt cám dỗ của quỉ ma thì quỉ ma mới chịu 
phục tùng và người tu đắc đạo đạt phẩm vị cao trọng. 
Ma quỉ là giám khảo của người tu vì Đức Chí Tôn đã cho 
chúng nó cái quyền khảo duợt ấy, và đó cũng là việc cần 
thiết để đánh giá trị tinh thần và tâm đức của người tu. 

Vâng, tới đây thì mọi việc đã rõ. Tất cả những tai 
ương, dịch bệnh đều có nguyên nhân xa là do con người 
quá độc ác, sát sinh hại vật, giết người đoạt của không 
gớm tay nên phải lãnh hậu quả. Có đau khổ, tuyệt vọng 
mới kêu cứu tới Trời, Phật, Chúa!...

NHƠN LOẠI vì Cớ Gì MÀ LẬp vị kHó kHĂN vẬY?

“Họ ngờ vực, không biết cái chơn lý thiệt là ở chổ nào. 
Họ nghi không có linh hồn, không có Niết Bàn, Cực Lạc; 
không có Thần, Thánh, Tiên, Phật. Nơi thế gian có kẻ 
ngu dốt thì cũng có những bực thông minh thấu đáo cả 
cơ thể tạo đoan. Cảnh thiêng liêng kia cũng vậy, sự thật 
mà mình còn nghi ngờ là do mình mờ ám. Nơi thế gian 
này đã có những bậc cao siêu như Đức Phật Thích Ca, 
Đức Chúa Jesus, được nhân loại gọi là Phật tại thế. Ấy 
vậy, Chơn lý không tả được, phải tự suy gẫm. Sự mờ 
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ám ngờ vực do nơi quả kiếp của họ. Họ phải chịu thống 
khổ, chịu tấn triển mỗi kiếp sanh của họ. Họ phải đi từ 
từ mà tấn hoá trong khuôn luật quả kiếp của nhơn loại”.

Đức Chí Tôn có nói: “Trong kỳ Đại Ân Xá này, nếu 
các con biết Đạo, các con tu một kiếp thì đoạt đặng. Lời 
nói ấy của Đức Chí Tôn nói không sai, đoạt đặng cùng 
chăng là do nơi mình”.

Bài thi của Đức Chí Tôn về chữ Đạo: (29-3-1933)
Đạo Trời cao lắm đó con ơi!
Đạo vốn gay go khó cạn lời.
Đạo ví dòng sông luồng gió bạt,
Đạo như thuyền bách giữa dòng khơi.
Đạo đưa người tục về Tiên cảnh,
Đạo giúp đứa ngu rõ cuộc đời.
Đạo quí đem đường Tiên, Thánh, Phật,
Đạo mầu gắng chí trẻ hôm mơi.

Nhân dịp đầu năm, chúng ta cùng dâng lên Đức Đại 
Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu lời cầu nguyện:

 � Nguyện biết tu tâm sửa tánh, làm lành lánh dữ.
 � Nguyện noi gương các bậc tiền khai, chịu gian khổ hy 

sinh để phát triển nền chánh giáo độ rỗi nhân loại 
trong kỳ ba chuyển thế này. Đó là ĐẠI ĐẠO TAM 
KỲ PHỔ ĐỘ.
Con biết con là Điểm Linh Quang từ Ngọn lửa vĩnh 

cửu. Con nguyện giữ:
 � “Một đời sống trong sạch,
 � Môt tinh thần cởi mở,
 � Một tâm hồn thanh khiết, Một trí tuệ linh hoạt,
 � Một sự trực nhận tinh thần,
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 � Một tình hữu ái với các bạn đồng môn,
 � Một dạ trung thành với bậc Tôn Sư,
 � Một lòng quả quyết tuân theo mạng lệnh của Chân Lý.
 � Một dạ dũng cảm chịu đựng bất công xẩy đến cho 
riêng mình,

 � Một sự mạnh dạn tuyên bố các tôn chỉ,
Và hằng lưu tâm đến lý tưởng của sự tiến bộ và toàn 

thiện của nhân sinh.”
Cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu hộ trì.

***

SÁCH THAM kHẢO 

 � Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống Phạm Hộ 
Pháp 

 � Luật Tam Thể Cao Thượng Phẩm 
 � Những nấc thang vàng Kinh thư cổ 
Xin chân thành tri ân các bậc tiền bối
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