BẢN TIN THẾ ĐẠO

Thông Tin - Phổ Truyền Giáo Lý Đạo Cao Đài
Lời Giới Thiệu: Chúng tôi trân trọng giới thiệu ba bài viết tựa đề “ Trường Thi Công Quả” “Công
quả xây dựng Tòa Thánh & Thánh Thất” “Cơ Khảo Thí” từ trang 81-91 trong quyển “Những Điều
Cần Biết về Đạo Cao Đài - Bài Đọc Sau Đàn Cúng” do HT Nguyễn Trung Đạo biên soạn ấn tống
năm 2017 nhằm mục đích để đồng đạo góp ý sửa chữa và bổ sung.
Cố HT Nguyễn Trung Đạo là Trưởng Nhiệm Giáo Lý BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI từ năm 1995
đến năm 2016 và theo nguyện vọng của cố Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo chúng tôi sẽ phổ biến
các bài viết của cố Hiền Tài qua hệ thống truyền thông BTĐHN.
Trân trọng giới thiệu.
Bản Tin Thế Đạo

TRƯỜNG THI CÔNG QUẢ
Đức Chí Tôn đã nhiều lần dạy rằng: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một trướng thi công quả. Trong
thời kỳ Đại Ân Xá nầy, môn thi là Công Quả. Đắc Đạo cùng chăng là do Công Quả.
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có dạy như sau:
Muôn đức ngàn lành không sót một,
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần. 1
“Ấy vậy Đại Đạo Tam Kỳ chẳng khác chi một trường thi công quả; nếu biết ăn năn trở bước lại
nơi đường sáng sủa, giồi tâm, trao đức, đặng đến hội diện cùng Thầy, thì mới đạt đặng địa vị
thanh cao trong buổi chung qui cho.
Chúng sanh khá nghe và xét mình cho lắm” 2
Hai câu chuyện sau đây là những ví dụ điển hình cho thấy rằng công quả và hạnh đức đầy đủ có
thể giúp cho đạt được phẩm vị cao trọng nơi cõi thiêng liêng.
1).– PHỐI THÁNH PHẠM VĂN MÀNG
Ông Phạm văn Màng là một tín đồ nhập môn ngày 21–12 Bính-Dần (24–1–1927), cùng với vợ
1- TNHT I - 101 - in năm 1972
2- TNHT II - 127 - 1972
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con, góp phần công quả rất đắc lực, đặc biệt là trong công tác xây dựng Tòa Thánh Tây Ninh và
trong việc chăm sóc Đức Cao Thượng Phẩm khi Ngài lâm bịnh.
Vài ngày trước khi ông qui liễu, một vị Thần về cơ bạch lên Đức Hộ Pháp rằng: Đắc lịnh của
Thần Hoàng Long Thành, chư Địa Thần lo nghinh tiếp Phối Thánh Màng. Đúng 24 giờ ngày 30–9
Quí Dậu (dl 17–11–1933) ông Phạm Văn Màng nhẹ nhàng thoát xác, hưởng được 46 tuổi. Đức
Hộ Pháp đứng chủ sự đám tang, hành pháp Độ Thăng và thuyết minh cho toàn Đạo biết rằng ông
Màng đã đắc Thánh Vị, phẩm Phối Thánh.
Ngày 15–3–1938, Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài truy thăng Ngài Phạm Văn
Màng lên phẩm Thánh Nhơn, một phẩm cao cấp của Hội Thánh Phước Thiện, đối phẩm với
Chánh Phối Sư (Thiên Thánh).
Nhập môn năm 1926, qui vị năm 1933, Ngài Phạm văn Màng chỉ làm công quả 7 năm mà được
đắc Thánh thì quả là một ân huệ vô cùng to lớn của Đức CHÍ TÔN.
Trong một Đàn Cơ tại Báo Ân Từ vào đêm 7–11 Mậu Tý (7–12–1948), Đức Hộ Pháp và Ngài
Khai Pháp phò loan, Phối Thánh Phạm Văn Màng về Cơ:
“Bạch Sư Phụ, con là Màng đây.
Hễ thấy nhau thêm tủi.
Xin chào mấy vị Sư Thúc, mấy bạn, mấy em.
Bạch Sư Phụ, khi Sư Phụ bị đồ lưu thì con và “Nhượng” vẫn gần bên. Nhượng và con đã chán
thấy điều phản phúc của nhiều người. Nếu chẳng quả Thiên Thơ định trấn Thánh thì mấy kẻ ấy
đã bị hai con tàn hại. Lẽ định là sanh Thánh chớ không phải tử Thánh. Nhưng Thiên Thơ biến
chuyển, ngày nay họ vẫn còn ra vào Ngọc Hư Cung đợi án. Tiếc thay cho một kiếp sanh, đã gặp
Phật mà không thấy Phật thì Thiên vị lấy đâu mà định đặng?
2).– PHỐI THÁNH BÙI ÁI THOẠI
Ông Bùi Ái Thoại nhập môn lúc 19 tuổi, về sau trở thành Tá Lý Sở Đắp Vẽ, và lần lần trở thành
nhơn tài trong nghề đắp vẽ.
Ông rất khéo tay trong việc đắp vẽ tượng của các Đấng nơi Đền Thánh. Ông qui vị lúc được 38
tuổi. Về sau, Bát Nương Diêu Trì Cung giáng Cơ cho Hội Thánh biết Ông Tá Lý Bùi Ái Thoại đã
đắc quả phẩm Phối Thánh và khuyên nên ghi vào lịch Đạo để nêu gương cho hậu thế.
Với 38 tuổi đời, 19 tuổi Đạo, 19 năm công quả mà Ngài Bùi Ái Thoại đã được đắc Thánh thì cũng
quả là một ân huệ vô cùng to lớn của Đức CHÍ TÔN.
Cũng trong Đàn Cơ tại Báo Ân Từ vào đêm 7–11 Mậu Tý (7–12–1948), Đức Hộ Pháp và Ngài
Khai Pháp phò loan, Phối Thánh Bùi Ái Thoại về Cơ:
“Bạch Sư Phụ, con là Thoại đây.
Thưa chào chư vị Sư Thúc, Sư Huynh.
Hèn lâu, con nhớ Sư Phụ lắm, mà không biết làm sao!
Khi Sư Phụ bị đày, con rầu buồn quá đổi, thêm lo lắng Đền Thánh chưa rồi. Làm ngày làm đêm,
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mang bịnh nan y nên qui liễu.
Nhờ CHÍ TÔN thương nên ban lịnh Ngọc Hư Cung cho vào hàng Phối Thánh.
Bạch Sư Phụ, làm ơn nói với “Năm Sỏi” và “Sáu Út” rằng “Kỉnh” bị án sa đọa Phong Đô, nhưng
nhờ công nghiệp tạo tác Tòa Thánh, Đức CHÍ TÔN ân xá cho chuyển kiếp luân hồi, mà chưa đi,
còn đương kiện ông “Chữ”.
Con gặp “Quân” và “Ngưu” lẩn quẩn nơi Thánh Địa đặng đợi dịp trả oán theo Ngọc Hư Cung cho
phép. Nhưng Phạm Phối Thánh và con khuyên lơn họ, để cho kẻ tội nhơn phụng sự quốc gia, và
nghĩ Thánh tâm, oan gia nên giải bất nghi kết, nên họ cũng an lòng, đặng xem hành tàng của kẻ
tội nhơn, hoặc tha hoặc trị.
Con mới dắt Anh “Thiết” kiến diện Sư Thúc Thượng Phẩm đặng người điều độ.
Con nhớ mấy anh em con quá! Khi thấy thờ phượng con, con đau lòng quá! Sư Phụ nói lại giùm,
con để lời cám ơn họ. Nếu con có phước giáng Cơ đặng thường, con có nhiều điều nói với họ.
Con kính lạy Sư Phụ, con xin kiếu. Thăng”.
*- GHI CHÚ:
Sự đắc Thánh của các ông Phạm Văn Màng và ông Bùi Ái Thoại chứng tỏ một cách rõ ràng rằng:
Dù phẩm vị tại thế gian nầy có thấp kém, nhưng công quả và hạnh đức đầy đủ thì cũng có thể đạt
được phẩm vị cao trọng nơi cõi thiêng liêng.
Sau đây là lời dạy của Đức Chí Tôn trong Bộ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển liên hệ đến Trường Thi
Công Quả:
1.– “Người dưới thế nầy muốn giàu có thì phải kiếm phương thế mà làm ra của. Ấy là về phần
xác thịt. Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho đắc đạo phải có công quả. Thầy đến độ rỗi các
con là thành lập một trường công đức cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chăng, tại nơi các
con muốn cùng chẳng muốn.
Thầy nói cho con nghe, K... ôi! Nếu chẳng đi đến trường Thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình
thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ” 3
2.– “Vì vậy mà Thầy hằng nói cùng các con rằng: Một trường thi công quả, các con muốn đến
đặng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi. Thầy lại khuyên nhủ các con rằng: Thầy đã đến
cùng với các con, các con duy có tu mà đắc đạo, phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh còn
phải trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ rỗi. Nay tuy các con
chẳng thấy hành vi mầu nhiệm mà chính Thầy đã đến nói, các con cũng nên tin Thầy mà cho rằng
lời Thầy dạy là chơn thật. Nếu các con đợi đến buổi chung qui, hồn ra khỏi xác, mới thấy cơ
mầu nhiệm đặng thì chừng ấy đã muộn rồi. Vậy các con khá tuân lịnh Thầy” 4
*- GHI CHÚ:
Trong thời kỳ Đại Ân Xá nầy, Đức Chí Tôn miễn cho Nhơn Sanh môn Luyện Đạo, chỉ cần lập
công quả cho nhiều thì đủ đắc đạo. Đức Chí Tôn đã từng khẳng định như sau: “Ta nói
3- TNHT I - 24 - in năm 1972
4- TNHT hợp nhứt và chú thích - bài 24 - HT Nguyễn Văn Hồng
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cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam Kỳ Phổ Độ mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi”.5
Tu trong thời Tam Kỳ Phổ Độ thì phải lập đức, làm công quả, phổ độ chúng sanh, v.v...
3.– “ Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào Đạo thì phải phế hết nhơn sự, nên chúng nó
ngày đêm mơ tưởng có một điều rất thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện đạo. Thầy
nói cho các con biết: nếu công quả chưa đủ, nhân sự chưa xong, thì không thế nào các con luyện
thành đặng đâu mà mong. Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như
không làm đặng thế nầy thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu
cũng có thể đạt địa vị tối cao” . 6
				
				

CÔNG QUẢ XÂY DỰNG
TÒA THÁNH & THÁNH THẤT

Hằng ngày người tín hữu Cao Đài thường hứa với Đức Chí Tôn như sau:
Nhứt nguyện: Đạo Đạo hoằng khai.
Nhì nguyện: Phổ độ chúng sanh.
Chữ nguyện trong hai câu kinh trên phải được hiểu theo nghĩa tích cực là mong muốn và quyết
tâm thực hiện cho bằng được. Như vậy, có thể hiểu ý nghĩa của hai câu kinh trên như sau:
1*- Điều nguyện thứ nhứt của con là quyết tâm làm cho nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được mở
mang rộng khắp.
2*- Điều nguyện thứ nhì của con là quyết tâm cứu giúp tất cả chúng sanh cho được giải thoát.
Thực hiện được hai điều quyết tâm trên, người tín hữu Cao Đài mới có quyền xin Đức Chí Tôn
tha tội: Tam nguyện: xá tội đệ tử.
Chữ nguyện trong câu kinh sau nầy được hiểu theo nghĩa tiêu cực là cầu nguyện, cầu xin Đức Chí
Tôn và các Đấng Thiêng Liêng ban cho. Như vậy có thể hiểu ý nghĩa câu kinh nầy như sau: Cầu
xin Đức Chí Tôn xá tội cho chúng đệ tử: tha cho tội tình đã phạm trong kiếp sanh nầy và cả các
nghiệp tiền khiên đã gây ra từ các kiếp trước.
Hằng ngày chúng ta có hai lời nguyện như trên, nhưng Hoằng Khai Đại Đạo và Phổ Độ Chúng
Sanh cũng không phải là việc dễ thực hiện. Chúng ta tùy theo hoàn cảnh, tùy theo điều kiện mà
ráng làm hết sức mình được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Theo lời dạy của Đức Chí Tôn, mỗi người Tín Đồ phải độ được ít nhứt là 12 người: độ nhập môn
và chỉ dẫn cách tu; dễ nhứt là hướng dẫn người trong thân tộc và con cháu nhập môn cầu Đạo và
làm công quả hay âm chất. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn có dạy:
“... THẦY hằng nói cùng các con rằng: một trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi Cực
Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi” 7
5 - TNHT I - 18
6 - TNHT I - 80, 81 - in năm 1972
7 - TNHT I - 30 - in năm 1972
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“... Muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm được thế nầy,
thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối
cao” 8.
Góp phần công quả hay âm chất vào việc Lập Thành Tòa Thánh hay Thánh Thất cũng là một cách
để làm cho nền Đạo được mở mang. Ngày xưa, có nhiều vị Tiền Khai phạm tội đáng lẻ phải bị
Đức Lý Đại Tiên Trưởng (Nhứt Trấn Oai Nghiêm) răn phạt, nhưng nhờ có Đức Chí Tôn xin cho
để lấy công quả xây dựng Tòa Thánh mà chuộc tội. Đức Chí Tôn có dạy như sau:
“Cắt ruột ai lại không đau; nếu THẦY không cầu khẩn Thái Bạch đình hình phạt cho tới ngày
lập thành Tòa Thánh, các con lấy công chuộc tội, thì trong các con chẳng đặng còn lại một phần
mười, các con nên lấy lời răn THẦY đây làm vị thuốc khử tội của các con, phải sợ mạng lịnh Thái
Bạch” 9
Có một lần, Đức Chí Tôn nói với một Vị Tiền Khai:
“Ngươi hiểu chăng?... Tam đồ tội khổ, bất năng thoát tục là tội ngươi. Phải ăn năn sám hối, sau
TA sẽ trọng dụng, độ rỗi nhơn sanh, lấy công chuộc tội. Nghe à!” 10
Ngoài ra, trong Bộ Thánh Ngôn do Hiền tài Nguyễn Văn Hồng sưu tập (Quyển 3, Bài 35) có ghi:
Trong Đàn Cơ đêm 7–12–1948 tại Báo Ân Từ, Đức Hộ Pháp và Ngài Khai Pháp phò loan, Ngài
Phối Thánh Bùi Ái Thoại về cơ, có đoạn viết như sau: “Bạch Sư Phụ (nói với Đức Hộ Pháp), làm
ơn nói với ‘Năm Sỏi’ và ‘Sáu Út’ rằng ‘Kỉnh’ bị án sa đọa Phong Đô, nhưng nhờ công nghiệp tạo
tác Tòa Thánh, Đức Chí Tôn ân xá cho chuyển kiếp luân hồi, mà chưa đi,...”.
Trong Sử Đạo, có hai ông Phạm Văn Màng và Bùi Ái Thoại, là Đạo Hữu hoặc Chức Việc, mà nhờ
có nhiều công quả, đặc biệt là Công Quả Xây Dựng Tòa Thánh, nên sau khi qui vị liền được Đắc
Thánh.
1*- Ông Bùi Ái Thoại nhập môn lúc 19 tuổi, về sau trở thành Tá Lý Sở Đắp Vẽ, và lần lần trở
thành nhơn tài trong nghề đắp vẽ. Ông rất khéo tay trong việc đắp vẽ tượng của các Đấng nơi Đền
Thánh. Ông qui vị lúc được 38 tuổi.
Về sau, Bát Nương Diêu Trì Cung giáng Cơ cho Hội Thánh biết Ông Tá Lý Bùi Ái Thoại đã đắc
quả phẩm Phối Thánh và khuyên nên ghi vào lịch Đạo để nêu gương cho hậu thế.
3*- Ông Phạm Văn Màng sanh năm 1888, nhập môn năm 1926 tại Thánh Thất tạm ở chùa Gò
Kén, góp phần đắc lực vào công tác xây dựng Tòa Thánh Tây Ninh, qui vị năm 1933, sau 7 năm
công quả đắc lực.
Vài ngày trước khi ông qui vị, một Vị Thần (do một Công quả Phạm Môn đã đắc vị) về cơ bạch
lên Đức Hộ Pháp rằng : “Đắc lịnh Thần Hoàng Long Thành chư Địa Thần lo nghinh tiếp Phối
Thánh Phạm Văn Màng”. Sau đó, Phối Thánh Màng lại được Đức Hộ Hộ Pháp (Chưởng Quản
Nhị Hữu Hình Đài) truy phong lên phẩm Thánh Nhơn, đối phẩm với Chánh Phối Sư bên Cửu
8 - TNHT.I- 81 - in năm 1972
9 - TNHT.I- 86 - in năm 1972
10 - TNHT I - 35 - in năm 1972
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Trùng Đài (Thiên Thánh).
Xin kể thêm một chi tiết về Ngài Phạm Văn Màng. Trong thời gian ông Màng làm Cai Sở Trường
Hòa, ông bị một số người đứng đơn vu oan về 36 khoản tố cáo lên Đức Hộ Pháp.
Đức Hộ Pháp gọi ông Màng lên để xét hỏi coi ông có phạm vào các tội đó không. Ông Màng
bạch:
Bạch Thầy, con có các tội đó, con hoàn toàn nhận chịu và cúi đầu thọ tội.
Đức Hộ Pháp hỏi:
– Sao Em dám phạm tội như vậy?
Ông Màng cung kính bạch:
– Bạch Thầy, các anh lớn con và mấy em con, nói như vậy, nếu mà con nói không có, thành ra
mấy anh em con nói không thật với Thầy. Thầy quở phạt anh em con tội nghiệp.
Đức Hộ Pháp vốn đã rõ oan khúc của ông Màng, nhưng thử hỏi và nghe qua các lời đối đáp của
ông mà nghẹn ngào đổ lệ. Đức Hộ Pháp đã an ủi thấm thiết một môn đệ đã chí quyết quên mình
mà phụng sự Đạo Pháp.
Nói tóm lại:
– Làm bất cứ việc gì có lợi cho Đạo thì có công.
– Làm bất cứ việc gì có hại cho Đạo thì có tội.
Những Vị Tiền Khai đã nhập môn cầu Đạo từ lúc mới Khai Đạo, nhưng vì không khéo trong việc
hành Đạo mà phải bị đắc tội, đến đổi Đức Chí Tôn phải nói:
“... nếu THẦY không cầu khẩn Thái Bạch đình hình phạt cho tới ngày lập thành Tòa Thánh, các
con lấy công chuộc tội, thì trong các con chẳng đặng còn lại một phần mười...”.
Kết Luận:
Tạo Hóa vốn chí công, không vì thương mà thưởng, không vì ghét mà phạt. Có công thì thưởng,
có tội thì phạt.
					

THÁNH GIÁO

* Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ có dạy như sau:
“Tam thiên Thế giới là ngôi vị, còn Thất thập nhị Địa là Trường thi Công quả”.
* Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Lý Đại Tiên Trưởng có dạy như sau:
“Những đạo hữu nào không vì hạnh đức mà chung hiệp nhau lo hành Chánh Giáo, thì đã có Thần,
Thánh lãnh lịnh biên ghi vào Sổ Công Quả, đợi ngày chung qui đặng đem vào cân Thiên Điều mà
phán đoán” 11.
					

CƠ KHẢO THÍ

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn có dạy như sau:
“ Đại Đạo Tam Kỳ chẳng khác chi một truờng thi công quả: nếu biết ăn năn trở bước lại nơi
11- TNHT.II- 149 - in năm 1972
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đường sáng sủa, giồi tâm, trau đức đặng đến hội diện cùng Thầy, thì mới đạt đặng địa vị thanh cao
trong buổi chung qui cho. Chúng sanh khá nghe Thầy mà xét mình cho lắm” . 12
Có trường thi “CÔNG QUẢ”, tất có cơ “ KHẢO THÍ ” theo phép công bình Thiên Đạo. Phàm
muốn đoạt thủ ngôi vị nơi trường thi ấy người hành đạo phải có công lao xứng đáng và phẩm
hạnh hoàn toàn. Chịu thử thách mà không sa ngã, mới đáng đăng tên vào Tiên Tịch.
Vì lẽ công bình, Đức Chí Tôn buộc phải để cho Ma Vương cám dỗ. Kẻ nào kém đạo hạnh phải sa
vào cạm bẫy.
Thường thường chánh tà tương khắc. Hễ Đạo khai thì Tà khởi. Đạo không ma khảo, Đạo khó
thành. Ma không Đạo khai, Ma không được dịp mở cơ thạnh vượng.
Ma khảo có nhiều cách, đại khái như:
1. Mạo danh Tiên Phật, đòi ban huyền diệu, cốt mê hoặc người phải xa Chánh Giáo.
2. Dục người thấy sắc đẹp mê sa, thấy tài vật ham muốn.
3. Hóa việc lạ lùng quái gở cho người sợ bỏ dở công phu.
4. Chiều theo sở dục con ngưởi mà cám dỗ, tức là đánh ngay chỗ yếu của người.
5. Bày bố những khó khăn gay cấn cho người thối chí ngã lòng.
Đức Chí Tôn đã cho biết trước:
‘‘ Chung quanh các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy
hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con, song trước, Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết
giáp chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức của các con. Ấy vậy, rán gìn giữ bộ thiết giáp đó
hoài cho đến ngày các con hội hiệp cùng Thầy.
Nghe và ráng tuân theo ’’ 13
Đường đã trải qua, chúng ta thấy rõ tu hành gặp không biết bao trở lực. Nào là người hữu ý hay
vô tình kích bác, cho đến bà con cật ruột cùng bạn thân yêu buổi trước, mà nay thấy chúng ta tu
hành, họ cũng đem lòng nhạo báng, nào là kẻ gây điều khó dễ, mong phá hoại việc tu.
*- Cơ Nghịch Khảo.– Trong khi lập công bồi đức, chúng ta lại gặp nhiều nghịch cảnh: tiền tài
thốn thiếu, tật bịnh triền miên, hoặc những nỗi bất bình, những điều thống khổ dễ khiến chúng ta
ngã lòng thối bước, nếu không nhẫn nại và vững đức tin. Những chướng ngại trên đây là sự trạng
của Cơ Nghịch Khảo.
*- Cơ Thuận Khảo.– Lại cũng có khi chúng ta sa ngã vì sắc đẹp, vì danh vọng và lợi quyền, là
những cạm bẫy để quyến rủ con người vào con đường tội lỗi mà thất Đạo. Đó là Cơ Thuận Khảo.
Tóm lại, cơ đạo có nghịch khảo và thuận khảo là hai phương pháp trui thét lòng người tu hành
cho ra cao thượng. Vàng không trui lửa, ai biết vàng cao? Ngọc chẳng dồi mài, ai hay ngọc quí.
Chúng ta tin chắc rằng mỗi lần bị khảo mà không ngã là mỗi lần chúng ta được lên một nấc thang
tấn hóa đó.
Vậy người tu hành phải chịu luật khảo thí và phải kiên tâm trì chí lướt qua mọi thử thách, tự tin
12- TNHT.II- 127 – in năm 1972
13- TNHT I- 12- in năm 1972
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và bền chí là bí quyết thành công.
Tóm lại:
■ Tạo những khó khăn nghịch cảnh làm trở ngại bước đường tu là Nghịch Khảo.
■ Đem đến những danh vọng, quyền lợi, sắc đẹp để quyến rủ xa rời đường tu là Thuận Khảo.
Nhiều khi người tu bị thuận khảo mà không biết, lại tưởng rằng đang hưởng ân huệ của Thiêng
Liêng ban cho. 14
* Lời Dạy của Đức Chí Tôn
1.– Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp “Tam Kỳ Phổ Độ” Quỉ Vương đã khởi phá
khuấy Chơn Đạo. Đến danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi. 15
2.– Thầy mừng các con.
Thơ, con dắt mấy em con đi Cần Giuộc, vì Tà Mị muốn nhiểu hại Môn Đệ Thầy ở dưới...
Quỉ Vương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành xác và thử thách các con. Thầy chẳng chịu cho
hành xác; chúng nó hiệp Tam Thập Lục Động toan hại các con, nên Thầy sai Quan Thánh và
Quan Âm đến giữ gìn các con; nhưng phần đông chưa lập Minh Thệ, nên chư Thần, Thánh, Tiên,
Phat không muốn nhìn nhận. 16
3.– Những sự phàm tục đều là mưu kế của Tà Mị Yêu Quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh
Đạo của các con. Những mưu quỉ quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con. Thầy đã nói Thầy
thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con; nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã
cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức của các con. Thầy lại
khuyên các con giữ bộ thiết giáp ấy cho tới ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy vậy Đạo là vật rất hữu
ích như giáp hữu ích cho thân các con; nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lỗ; còn bỏ Đạo
thì các con ở dưới phép Tà Thần 17.
Trích quyền: Những điều cần biết về Đạo Cao Đài
Bài Đọc sau Đàn Cúng
(Biên soạn: HT Nguyễn Trung Đạo)

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ

Bản Tin Thế Đạo - Tập San Thế Đạo
www.banthedao.net
www.banthedaohaingoai.org
Liên lạc: tnndk4@gmail.com
hoặc banthedao@comcast.net
14- Theo Bài Giáo Lý 21, Hạnh Đường Huấn Luyện Giáo Hữu - Tác Giả: Bảo Pháp Nguyễn
Trung Hậu.
15- TNHT.I- 35 – in năm 1972
16-TNHT.I- 32 – in năm 1972
17-TNHT.I- 31 – in năm 1972
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Người không tin Phật hỏi:
‘Đức Phật có oán hận, nổi giận không?’,
vị tỳ kheo trả lời quá thuyết phục
Ban Biên Tập 21/03/2018 (ĐKN)
Với những ai vẫn còn kiên cố cho rằng ‘không thấy thì không thể tin’, có lẽ sẽ phải đi từ bất
ngờ này đến bất ngờ khác khi lắng nghe cuộc đàm thoại dưới đây giữa một vị tỳ kheo và một
người không tin Phật.
Tỳ kheo Nāgasena sống vào khoảng những năm 150 TCN. Câu chuyện nổi tiếng về cuộc đàm thoại
giữa ông và nhà vua Ấn-Hy Lạp Di Lan Đà Vương còn lưu truyền đến ngày nay, cho thấy trí huệ
của một bậc tu hành.
Nhiều người vẫn luôn cho rằng Đức Phật không tồn tại và chỉ xem đó như là một câu chuyện truyền
thuyết mà không thể tiếp thụ. Vậy Có Phật Đà hay không? Câu trả lời của vị tỳ kheo qúa thuyết
phục.

“Ông sinh chẳng cùng thời với Phật Đà, cũng chưa từng gặp Phật Thích Ca Mâu Ni,
thì sao ông biết rằng có Phật Đà?”
Một lần nọ Di Lan Đà Vương cố ý muốn làm khó vị tỳ kheo bèn quở trách mà rằng: “Ông sinh
chẳng cùng thời với Phật Đà, cũng chưa từng gặp Phật Thích Ca Mâu Ni, thì sao ông biết rằng có
Phật Đà?”.
Vị tỳ kheo thông minh bèn hỏi lại: “Thưa đại vương, vương vị của ngài là ai truyền lại?”.
“Cha ta truyền lại cho ta!”.
“Vương vị của cha ngài do ai truyền lại?”.
“Ông nội ta”.
“Vương vị của của ông nội ngài lại do ai truyền lại?”.
“Cụ của ta!”.
Vị tỳ kheo lại tiếp tục hỏi: “Nếu cứ truy đến ngọn ngành như vậy, ngài có tin rằng quốc gia của mình
có một vị quốc vương khai quốc hay không?”.
Di Lan Đà Vương nghiêm mặt đáp: “Đương nhiên là ta tin rồi!”.
“Ngài có từng gặp ông ấy chưa?”.
“Chưa”.
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“Chưa từng gặp sao ngài lại tin?”, vị tỳ kheo lại hỏi.
(“Vị quân vương khai quốc của chúng ta đã đặt định ra điều khoản, chế độ, luật pháp. Những điều
này đều được ghi chép trong lịch sử. Vậy nên mặc dù chưa gặp ngài nhưng ta vẫn tin rằng ngài
nhất định có tồn tại”.
Vị tỳ kheo mỉm cười cúi đầu nói: “Chúng thần tin rằng có Phật Đà bởi vì Phật giáo cũng có Phật,
Pháp, Tăng, có kinh, luật, luận, có những giới luật và dấu tích lịch sử do Phật Đà đặt định, quyết
không phải là nhân vật hư cấu không có thực. Đạo lý này cũng tương tự như vị quân vương khai
quốc của ngài”.

Ông đã chứng ngộ được Niết Bàn chưa?
Di Lan Đà Vương chẳng thể mượn cớ gây khó dễ cho vị tỳ kheo này, bèn ra một câu đố hóc búa
khác. Ông hỏi: “Những tín đồ Phật giáo các ông thường nói là: Niềm hạnh phúc đầu tiên của con
người chính là chứng ngộ Niết Bàn, đạt được cảnh giới bất sinh bất tử bất diệt. Vậy còn ông thì sao?
Ông đã chứng ngộ được Niết Bàn chưa?”.
Vị tỳ kheo khiêm nhường chắp tay hợp thập: “Thật xấu hổ, tôi vẫn chưa chứng ngộ được!”.
Di Lan Đà Vương đắc ý hỏi: “Chưa thể chứng ngộ, vậy thì sao ông biết có cảnh giới Niết Bàn?”.
Vị tỳ kheo không đáp trực tiếp mà hỏi ngược lại Di Lan Đà Vương rằng: “Đại vương, giả dụ bây
giờ tôi cầm một con dao lớn chặt vào tay ngài, ngài có thấy đau hay không?”.
Di Lan Đà Vương mặt biến sắc: “Đương nhiên là đau rồi! Làm gì có chuyện cánh tay bị chặt đứt
mà không đau!”.
Vị tỳ kheo gặng hỏi: “Cánh tay của ngài đâu có bị người khác chặt sao ngài lại biết đau?”.
Di Lan Đà Vương trả lời: “Ta đã thấy người khác đau đớn khi bị chặt đứt cánh tay. Đương nhiên là
ta biết đau!”.
Vị tỳ kheo mỉm cười đáp lại rằng: “Đại vương, tôi cũng nhìn thấy niềm vui khi người khác chứng
ngộ Niết Bàn, cho nên tôi đương nhiên biết sự mỹ diệu của cảnh giới Niết Bàn!”.

Làm thế nào để ông có thể tha thứ cho kẻ thù của mình?
Câu hỏi hóc búa này của Di Lan Đà Vương lại bị phản bác nhưng nhà vua vẫn không phục, bèn vắt
óc suy nghĩ và hỏi câu thứ 3: “Những người xuất gia các ông luôn tin vào từ bi trong tâm. Vậy làm
thế nào để ông có thể tha thứ cho kẻ thù của mình?”.
Vị tỳ kheo mỉm cười: “Bẩm đại vương, nếu trên đùi ngài mọc một cái nhọt mưng mủ, ngài có chặt
đứt chân mình hay không?”.
“Không!”.
“Vậy đại vương sẽ làm thế nào?”.
“Cẩn thận rửa sạch rồi đắp thuốc, thời gian lâu thì vết thương sẽ lành thôi!”.
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Vị tỳ kheo nói: “Đúng vậy! Kẻ thù, kẻ xấu cũng giống như cái nhọt đó. Nếu không chăm sóc, chữa
trị thì sẽ lây lan. Vậy nên ắt phải dùng nước mà rửa sạch, khiến họ cải tà quy chính, thay đổi bản
thân. Đạo lý này có khác gì khối u trên chân ngài?”.

Các ông chưa từng chết sao biết được con người sau khi chết đi còn có kiếp sau?
Di Lan Đà Vương gật đầu khen ngợi, nhưng vẫn chưa thể tâm phục khẩu phục. Nghĩ ngợi một chút
nhà vua nói: “Các ông thường khuyên con người tu để tích phúc đời sau. Các ông chưa từng chết
sao biết được con người sau khi chết đi còn có kiếp sau?”.
Vị tỳ kheo nhẹ nhàng nói: “Điều này giống như trái cam khi chín thì rụng xuống dưới mặt đất. Cam
thối rữa thì hạt giống lại chôn vùi trong đất. Đợi khi thời cơ chín muồi nó sẽ nảy mầm, lớn lên và
trở thành một cây cam đơm hoa kết trái. Thân người cũng sẽ có ngày rời đi, đợi khi cảnh ảo nơi đây
bị diệt, thì thân thể cũng sẽ chết. Nhưng nghiệp vẫn không ngừng đi theo con người chuyển sinh
trong cõi sinh tử, như hạt giống của cây cam sinh trưởng bất diệt trong cõi lục đạo luân hồi. Không
chỉ có một đời sau mà còn có vô hạn đời sau”.

Phật Thích Ca Mâu Ni có thể biết được nhân quả trong ba đời: Quá khứ, hiện tại,
tương lai không?
Vẫn không phục, Di Lan Đà Vương hỏi tiếp: “Phật Thích Ca Mâu Ni có thể biết được nhân quả
trong ba đời: Quá khứ, hiện tại, tương lai không?”.
“Phật Đà có đại thần thông, đương nhiên là có thể biết được quá khứ, hiện tại và tương lai rồi!”.
“Nếu đã như vậy, vì sao Phật lại không dạy tất cả thần thông cho các đệ tử của mình để họ có thể
ngay lập tức biết được nghiệp chướng trong quá khứ, hiện tại và tương lai? Như vậy chẳng phải mọi
thứ đều khai ngộ hết hay sao? Sao lại phải để các ông từ từ tôi luyện từng chút một?”.
Vị tỳ kheo thông minh nhanh trí hỏi trước: “Thưa Đại vương, nếu ngài là lương y thì liệu có biết
được trăm loại thuốc có thể trị hết mọi bệnh tật hay không?”. “Đương nhiên là có! Các lương y đều
hiểu rõ loại thuốc nào sẽ trị căn bệnh gì!”.
“Dẫu lương y biết được trăm loại thuốc thì ông ấy cũng không thể mang tất cả thuốc kê cho một
bệnh nhân phải vậy không?”.
Di Lan Đà Vương cũng tán đồng đáp lại: “Đương nhiên là không thể! Phải tùy bệnh mà bốc thuốc,
dần dần điều chỉnh từng vị thuốc một thì bệnh nhân mới khỏi, sao có thể làm bừa!”.
Vị tỳ kheo thừa cơ nói rằng: “Cũng là đạo lý đó, khi Phật Đà truyền thụ Phật Pháp cũng phải tùy cơ
ứng biến, tùy bệnh mà bốc thuốc. Ngài phải căn cứ theo căn cơ khác nhau của các đệ tử mà truyền
thụ. Các đệ tử dần dần từng chút một mới có thể đắc Đạo đắc Pháp! Nếu không, vội vàng ngược lại
chữa lợn lành thành lợn què!”.

“Xin hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tâm oán hận, có nổi giận hay không?”
Di Lan Đà Vương tỏ vẻ ngợi khen và vô cùng khâm phục trí huệ đối đáp của vị tỳ kheo, bèn tiếp
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tục hỏi đến cùng:
“Vậy thì, xin hỏi Đức Phật Tất Đạt Đa có tâm oán hận, có nổi giận hay không?”.
Vị tỳ kheo đáp: “Phật Đà không có tâm oán hận, đương nhiên sẽ không nổi giận”.
“Nhưng ta thấy trong kinh Phật có ghi chép thế này: Có một lần đại đệ tử của Phật Đà và Mục Kiền
Liên dẫn 500 đệ tử tới nghe giảng kinh. Phật Đà lại rất tức giận trách mắng họ: “Đi ra! Đi ra!”. Đây
chẳng phải là tâm oán hận hay sao?”.
“Quả thực có chuyện này!”. Vị tỳ kheo nhẫn nại giải thích: “Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên quả
thực có dẫn 500 đệ tử tới tham gia Pháp hội. Nhưng 500 người này ồn ào không tôn trọng Pháp hội
tôn nghiêm. Chuyện về Phật Đà trách mắng đuổi họ ra ngoài, không phải là vì tâm oán hận, mọi thứ
đều công bằng. Nếu ngài ngã trên mặt đất thì là do tự ngài bất cẩn, ngài có thể trách mặt đất không
tốt với ngài, tức giận với ngài hay không?”.
Di Lan Đà Vương liên tiếp gật đầu, lúc này ông mới thực sự tâm phục khẩu phục.
****
Mỗi chúng ta nghe thấy biết bao câu hỏi hóc búa như vậy, ngẫm một chút cũng sẽ có thể ngộ ra
được trí huệ của vị tỳ kheo kia lớn cỡ nào! Kỳ thực, những điều chúng ta không thấy, hay không tin
không phải là không tồn tại. Nếu thấy mới tin thì chẳng khác chi đóng khung trí huệ và hiểu biết của
mình trong một giới hạn quá nông cạn và nhỏ bé giữa vụ trụ mênh mông và huyền bí này hay sao.
Theo Secretchina -Nhã Văn biên dịch - DKN Tiếng Việt
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PHÂN ƯU

Ban Thế Đạo Hải Ngoại vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Hiền Tài

TRẦN VĂN Ô
Cựu Quyền Đầu Tộc Đạo Little Saigon
(Thánh Thất Cao Đài California)
(Vị Qu. Đầu Tộc đầu tiên đã cùng các cơ sở Đạo và đồng đạo
xây dựng thành công Thánh Thất Cao Đài California)
Đã qui vị vào ngày 16 tháng 4 năm Nhâm Dần,
(DL 16-05-2022) tại Thành phố Thủ Đức - Việt Nam.

Hưởng Thượng Thọ 92 Tuổi
Ban Thế Đạo Hải Ngoại thành kính Phân Ưu cùng
Gia đình HH Hiền Tài Trần Văn Ô và tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu Ðức Chí Tôn, Ðức Phật Mẫu và các Ðấng Thiêng Liêng, ban hồng ân cho hương
linh cố Hiền Tài Trần Văn Ô được cao thăng thiên vị.
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
BQN/Ban Thế Đạo Hải Ngoại &
Ban Đại Diện/BTĐHN tại Bắc CA Hoa Kỳ,
Đại Diện BTĐHN tại GA, tại TN, tại AL và tại OH Hoa Kỳ.
Ban Đại Diện/BTĐHN tại Úc Châu.
Hệ Thống Truyền Thông / BTĐHN:
Bản Tin Thế Đạo - Tập San Thế Đạo
www.banthedao.net
www.banthedaohaingoai.org
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Chánh Trị Sự

LÊ MINH CHÂU
  

  
		
  
		
		
  

Đã qui vị vào 8:13 AM, ngày 18 tháng 4 năm Nhâm Dần,
(DL 18-05-2022), tại West Anaheim Medical Center, Anaheim
California, USA.

Hưởng Thọ 66 tuổi
Chúng tôi thành kính chia buồn cùng Gia Đình cố CTS Lê Minh Châu 			
cùng Tang Gia Hiếu Quyến trước sự mất mát to lớn nầy.
Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và
các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi Chơn linh cố Chánh Trị Sự 			
LÊ MINH CHÂU sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI &
Hệ Thống Truyền Thông BTĐHN

-:-: :-:-:-
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn: 1

Ông NGUYỄN VĂN BÁN
Hội Trưởng Hội Đồng Cao Đài Giáo New South Wales
Thánh Thất Sydney - Úc Châu
Đã quy vị ngày 22 tháng 5 năm 2022 ( nhằm ngày 22 tháng 4 năm Nhâm Dần)
tại Fairfield Hospital, Sydney Australia

Hưởng thượng thọ 85 tuổi
Tang lễ cử hành tại nhà quàn Trướng An
120 Fairfield St, Fairfield East NSW 2165
Chúng tôi thành thật phân ưu cùng Thánh Thất Sydney, gia đình
Ông Nguyễn Văn Bán và tang gia hiếu quyến.
Chúng tôi nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng
ban hồng ân độ rỗi cho hương linh Ông Nguyễn Văn Bán sớm tiêu diêu miền Cực Lạc

Thành kính phân ưu
Ban Thế Đạo Hải Ngoại &
Hệ Thống Truyền Thông BTĐHN
Ban Đại Diện BTĐHN tại Úc Châu

1- Mọi việc xin vui lòng liên lạc Mai Công Minh email congminhmai.5@gmail.com
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