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GIẢI-NGHĨA BÀI-THI: HẢO NAM BAN! HẢO NAM BAN!
3–11–70
-----------

B

an sơ lúc Đạo mới khai, Đức CHÍ-TÔN giáng
đàn có cho một bài thi bằng chữ Hán, nguyên
văn như vầy:
1. Hảo Nam Ban! Hảo Nam Ban!
2. Tiểu quốc tảo khai hội Niết-Bàn.
3. Hạnh ngộ Cao-Đài truyền Đại-Đạo,
4. Hảo phùng Ngọc-Đế ngự trần-gian.
5. Thi ân tế chúng thiên tai tận,
6. Nhược thiệt, chược hư vạn đại an.
7. Chí bửu nhơn sanh vô giá định,
8. Năng tri giác thế sắc cao ban.
DỊCH NGHĨA

 (1 và 2) Tốt đẹp thay nước Việt-Nam! Tốt đẹp thay
nước Việt-Nam!
Hội Niết-Bàn sớm nở nơi một nước nhược tiểu.
 (3 và 4) Dân nước ấy được hữu-hạnh gặp Đức CAOĐÀI truyền Đại-Đạo, tức là Đức NGỌC-HOÀNGTHƯỢNG-ĐẾ giáng trần.
 (5 và 6) Đức NGỌC-ĐẾ thi ân cứu chúng, tai qua
nạn khỏi.
Nhưng việc gì cũng có thiệt, có hư, nhơn sanh được
muôn đời thạnh-trị.
 (7 và 8) Ấy là một điềm may-mắn cho nhơn sanh, vì
11



Đạo là của báu vô giá.
Ai là người có trọng trách trong Đạo, phải hiểu biết
nhiệm-vụ của mình, tuân lịnh trên ban xuống mà khaisáng cho đời, dộ rỗi quần sanh, thoát ly khổ lụy.
CHÚ THÍCH

Hội Niết-Bàn là hội chư Thần, Thánh, Tiên, Phật là hội
xem xét quả vị Phật. Hội Niết-Bàn mở tại nước Việt-Nam
ta hiện giờ là có chư Thần, Thánh, Tiên, Phật giáng hạ.
Đã có Đức NGỌC-HOÀNG-THƯỢNG-ĐẾ ngự trần-gian
truyền Đạo, thì ắt có Thần Thánh Tiên Phật đến. Lấy chi
làm bằng chứng?
Việc vô hình không chi làm bằng chứng cụ thể. Nhưng
căn cứ theo Thánh-Ngôn, lấy Thánh-Ngôn chứng ThánhNgôn quí-vị Đạo-Hữu thấy rõ có thiệt Niết-Bàn lập tại thế,
thiệt có Đức NGỌC-HOÀNG-THƯỢNG-ĐẾ giáng trần.
Đây chư quí vị xem:
Nhà Nam từ trước ở vòng tôi,
Nay được một mình sấm một ngôi.
Nhàm tiếng chê-bai cha-chả nhục!
Niết-Bàn nay hiển chúng kinh oai.
--Kinh oai hỏi thử Đạo ai bày?
Mà, lẫy lừng nghe sấm điếc tai.
Rằng Đức NGỌC-HOÀNG là Chúa cả,
Thương bầy con dại đến hòa khai.
--Và đây còn một bài nữa:
Cao-Đài tá thế đến phàm gian,
12



Bạch-Ngọc, Huỳnh-Kim cũng chẳng màng.
Chìu lụy đời phen xem quá tục,
Nghĩ không đổ lụy phải cười khan.
Đạo đã khai hồi năm Bính-Dần (1926) từ ấy đến nay,
tính gần nửa thế-kỷ. Trong khoảng thời-gian ấy, dân ViệtNam chịu biết bao điều khổ-lụy, nhục-nhả, đau thương.
Thời Nhựt-Bổn chiếm nạn đói hoành hành, miền Bắc,
miền Trung, làm hao cả triệu sanh mạng Con Hồng Cháu
Lạc. Đến lúc Pháp trở lại đô-hộ lần thứ hai thì toàn dân,
muôn người như một, vùng dậy đứng lên giành lại chủquyền dân-tộc. Thế là chiến tranh khai-diễn. Nói đến
chiến-tranh là nói chết chóc, tan nhà nát cửa, ruộng vườn
tiêu hao, của tiền bọt nước. Biết bao thảm trạng gia-đình
con mất cha, vợ mất chồng.
Sau 9 năm kháng-chiến Hiệp-Định Genève được ký
kết, dân Việt-Nam chưa kịp mừng hòa-bình tạm vản hồi,
kề một lủ ma hồn quỉ xác ra đời, rước cả bọn đầu trâu mặt
ngựa từ một phương trời xa xâm đến dày xéo nước ta,
gây biết bao tang-tóc, máu chảy thành sông, thây chồng
tợ núi, lại còn chà đạp nhân phẩm, bày trò dâm loạn làm
đảo lộn luân-thường đạo-lý, dùng thủ-đoạn bần cùng hóa
nhơn dân làm cho gái trai già trẻ điêu-linh, chiến-tranh
vẫn còn tiếp diễn.
Dân-tộc Việt-Nam đã làm gì nên tội mà phải mang
kiếp đọa đày làm thân trâu ngựa, đến giờ phút nầy cũng
chưa thôi? Nhìn xem lịch-sử nước nhà, ông cha ta ngày
xưa trên bước đường Nam tiến, gặp các sắc dân, chiến đấu
thì có chiến đấu, chưa bao giờ có sát hại tàn nhẫn sanh
mạng như bọn côn đồ của Ma-Vương ngày nay.
Nói đến câu Đạo cứu Đời, Đạo giúp Đời, thì không
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ai phủ nhận. Tùy khả-năng, tùy phương tiện, tùy trường
hợp, Đạo có góp phần vào việc ích lợi cho nhơn-quần xãhội, và cứu nhiều kẻ lâm nàn.
Lúc Quân-đội Cao-Đài hiệp tác cùng Quân-đội Pháp,
chống Việt-minh. Chánh-quyền Pháp nới tay ngưng việc
đàn áp bắt bớ Đạo, lại che chở tín-đồ Cao-Đài. Người
ngoài thấy thế mới nhào vô xin nhập-môn cầu Đạo, để có
thể được an thân, dễ bề sanh sống. Vì vậy mà Đạo thâu
nhận được một số tín-đồ khá quan trọng.
Gần đây, dân Miên vô cớ tàn sát dã man Kiều bào,
một số tín-đồ kéo về Thánh-Thất Nam-Vang ẩn trú để bảo
tồn sanh mạng. Đông đảo Kiều bào ngoài đời đổ xô vào
Thánh-Thất hàng hàng lớp lớp để xin nhập-môn, lấy thẻ
Cầu Đạo làm bùa hộ mạng.
Về mặt xã-hội, Đạo cũng có mở trường dạy từ Tiểuhọc đến Trung-học, thâu học phí nhẹ để con em có thể
theo dỏi sự học hành, lập bịnh viện cho thuốc miễng-phí,
nuôi người già nua tàn tật.
Có nhiều vị Đạo-Hữu thắc-mắc về Đức CHÍ-TÔN lập
Đạo tại nước ta, sao không bảo vệ con cái Ngài, để phải
chịu muôn vàn khổ nạn, nhứt là nạn chiến-tranh hai mươi
năm trời chưa dứt.
Thưa quí vị,
Chiến-tranh phát khởi, nơi nào dầu có Đạo hay không
có Đạo cũng không sao tránh khỏi tai họa gây nên. Ấy là
ách nước nạn dân. Đạo là của báu vô giá còn quí hơn mạng
sống con người. Người trọng Đạo dám Hi-sinh giữ Đạo
cho còn, chớ không vì lẽ gì để cho Đạo mất. Nơi nào có
Đạo, nơi ấy như có cây cao bóng mát che đường. Máy Trời
rất sâu kín, có thiệt có hư, ngày nay thế nầy, ngày mai lại
14



khác. Có khổ mới có vui. Hết cơn bỉ cực, đến hồi thới lai.
Đức Chí-Tôn lập Đạo tại nước ta, là ban cho ta một
cái đặc ân, xưa nay chưa từng có, là Ngài trao cho ta nắm
giữ chơn-truyền, làm chủ Chơn-Đạo của Ngài. Còn gì
quí hơn?
Quí vị hãy nhìn thẳng vào tương-lai, lập nhiều công
đức, học hỏi không ngừng, năng đọc Thánh-Ngôn, tìm
hiểu nghĩa mầu, tin tưởng ở một ngày mai tươi sáng.
LẠC-NHÂN
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ĐỨC THƯỢNG-SANH QUI THIÊN NGÀY 21–4–71. LỄ CUNG NGHINH
LIÊN-ĐÀI NHẬP BỬU-PHÁP NGÀY 30–4–71
BÀI AI ĐIẾU CỦA ĐẠI-DIỆN HỘI-THÁNH HIỆP-THIÊN.

K

ính thưa Hội-Thánh HIỆP-THIÊN, CỬU-TRÙNG
và PHƯỚC-THIỆN
Kính quí Đại-diện Tôn-giáo,
Kính quí Quan-Khách.
Kính quí-vị Chức-Sắc, Chức Việc và chư Tín-hữu
nam nữ.
Trời Tây-Ninh, mây án sao mờ,
Vùng Thánh-Địa, hoa sầu cỏ úa.
Bốn mươi sáu năm tuổi Đạo,
Đức Thượng-Sanh cởi hạc qui Thiên.
Đã biết sanh là ký, tử là qui, lại có câu tử-sanh hữumạng, việc sống thác là lẽ thường, những ai còn ở thế,
còn mang xác trần, gặp cơn vĩnh-biệt ngàn năm, sao cho
khỏi bồi-hồi trong dạ; vừa thấy đó, bỗng đâu mất đó, hình
bóng còn đây mà người hảy về đâu?
Nhớ xưa, Đức Thượng-Sanh cũng như hầu hết các anh
em trong Thập-Nhị Thời-Quân đều là công-chức, hằng
ngày phải đi làm việc để nuôi lấy gia-đình. Mặc dầu Đức
Chí-Tôn đã chọn lọc từng người, kêu gọi giao phó tráchnhiệm cho mỗi người, nhưng ai cũng như ai, còn nặng nợ
trần, nên Đức Ngài cũng không làm gì khác hơn là, vừa
làm Đạo, vừa lo gia-đình, chưa có thể ly-gia cắt ái, chuyên
lo việc Đạo, tách rời gia-đình được. Trải bao nhiêu năm
dài đăng-đẳng Đạo có những lúc thăng-trầm, những hồi
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biến cố, những cơ thử-thách, Đức Ngài vần giữ một niềm
tin-tưởng mãnh liệt, bền dạ sắt son, trước sau như một.
Ngày lụng tháng qua, tuổi xế bóng chiều, Đức Ngài
xin về trí-sĩ an-dưỡng cảnh nhàn, vui thú cầm thi. Nhưng
“lòng người dầu muốn Trời nào đã cho”.
Đạo gặp phải cơn khảo-đảo trầm-trọng khuynh nguy
như con thuyền chơi vơi mặt biển, giữa sóng ba-đào. Đức
Hộ-Pháp lưu vong nước ngoài, Tín-hữu Cao-Đài trong
vùng Thánh-Địa không người lãnh-đạo, chiu-chít như gà.
Đức Thượng-Sanh về hưu chưa được bao lâu, chưa
mãy hưởng thú thanh-nhàn nghe tiếng gọi Thiêng-Liêng,
nguyện hy-sinh, xã thân hành Đạo, quyết ra tay lái con
thuyền qua cơn sóng gió.
Ấy là hồi đen tối nhứt của Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ Tòa-Thánh Tây-Ninh. Rất may thay! “Khi nên Trời
cũng chiều người”, Đức Ngài mạnh dạn đứng ra cứu vãn
tình thế rối-ren vẹt lối chông gai đánh tan đám mây mù,
chuyển họa vi cường, Đạo mới qua khỏi cơn bỉ-cực. Trong
mười bốn năm công-nghiệp Ngài tiếp-tục công-trình chư
Thánh, cầm giềng mối Đạo dìu-dắt nhơn sanh trên bước
đường lập công bồi đức. Chí cương quyết làm tròn nghĩa
vụ, không có gì lay chuyển tấm trung-kiên. Đức Ngài rất
thận trọng, dè-dặt từ lời nói đến việc làm, việc gì cũng
xem xét tỷ-mỉ, kỷ-cang trước khi thi-thố. Đối đải với mọi
người giữ niềm hòa-ái, bao giờ cũng lấy lòng thành-thật,
cung-kính, dùng lời nói diệu-hiền, không chê bai cũng
không khinh rẽ ai. Lấy từ ái, vung trồng cội đức, dụng
nghĩa-ân để tạo duyên lành.
Những tưởng, người dường ấy, đức dường ấy, Ơn Trên
còn lưu-lại trần-gian để gần gủi chúng ta, khuyến-khích
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và chỉ bảo chúng ta trên bước đường tu-học. Nào dè đâu,
cõi Thánh sớm gọi về làm cho chúng ta phải xa lìa người
hướng dẫn.
Kính bạch Đức Thượng-Sanh,
Hôm nay Đức Ngài đã làm xong sứ mạng được đắc-kỳ
sở-nguyện, nhờ ơn trạch Đức Chí-Tôn. Cửa Đạo rày vắng
bóng Đức Ngài, nhưng Đức Ngài vẫn sống trong tâm hồn
của muôn vàn Tín-hữu: Đức Ngài mất cũng như còn.
Trong giờ phút nghiêm-trọng nầy, chúng tôi thay mặt
Hội-Thánh Hiệp-Thiên nghiêng mình trước Liên-Đài để
vĩnh-biệt Đức Ngài an giấc ngàn thu.
Sau cùng chúng tôi thành-thật chia buồn cùng tangquyến.
Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát .
HIẾN-ĐẠO
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LỄ KHÁNH-THÀNH ĐIỆN-THỜ PHẬT-MẪU LONG-KHÁNH, HỒNG-NGỰ
(KIẾN-PHONG) NGÀY 30–6–71

K

ính thư Hội-Thánh Lưỡng-Đài HIỆP-THIÊN,
CỬU-TRÙNG và PHƯỚC-THIỆN.
Kính thưa Trung-Tá Tỉnh-Trưởng Kiến-Phong.
Kính thưa Trung-Tá Quận-Trưởng Hồng-Ngự.
Kính thưa Quí Đại-Diện Tôn-Giáo và Quí QuanKhách.
Kính thưa Chức-Sắc, Chức Việc và Tín-hữu nam-nữ.
Sự kiến-tạo được một ngôi Điện-Thờ Đức Phật-Mẫu
nơi Tộc-Đạo nầy nói lên sự đồng-tâm nhứt-trí và sự cốgắng nhiều của quí-vị tín-hữu kẻ giúp của người giúp
công. Thật là một thành quả tốt đẹp của niềm tin-tưởng
nồng-nhiệt ở mối Đạo của Đức Chí-Tôn đã khai sáng từ
bấy lâu nay. Ấy là một sự vui mầng biết mấy và một sự
hãnh-diện chánh-đáng của quí vị tín-hữu. Hội-Thánh
Tòa-Thánh Tây-Ninh rất hài lòng và để lời ban-khen toàn
thể Chức-Sắc, Chức Việc và chư tín-hữu trong Tộc-Đạo.
Sự hiện-diện của chánh-quyền, quí vị Trung-Tá Tỉnh
trưởng, Trung-Tá Quận-Trưởng, của quí Đại-diện Tôngiáo, của quí Quan-khách làm cho buổi lễ hôm nay được
tăng thêm phần long-trọng. Hội-Thánh muôn vàn cảm tạ.
Thưa quí vị Chức-Sắc, Chức Việc và chư Tín-hữu,
Trong kỳ lập Đạo lần thứ ba nầy, Đức Chí-Tôn có nói:
“Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng
chịu giao Chánh-giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc
phải có chánh-thể, có lớn nhỏ đặng dễ bề cho các con dìu
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dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng-đảo.” Vì
vậy mà trong Đạo có đặt ra phẩm trật, Chức-Sắc, Chức
Việc, mỗi người có trách-nhiệm riêng, ai có phận sự nấy
để cùng chung gìn giữ nghiệp Đạo và phổ-thông chơn-lý.
Chư Chức-Sắc, Chức Việc chớ quá ư chú trọng về phần
phẩm-tước mà xem nhẹ phần trách-nhiệm.
Chư Chức-Sắc, Chức Việc khi thi-hành phận-sự, nên
nhớ xem tất-cả đàn em như con một nhà dầu chẳng phải
đồng-tông đồng tánh, khá dìu-dắt nâng-đở và dạy-dỗ lẫn
nhau theo đường đạo-lý, cho khỏi phụ lời Đức Chí-Tôn
đã dạy. Cũng không nên vì tư ý, vì trình-độ học-vấn, vì
giai-cấp trong xã-hội mà nghịch lẫn nhau. Phải đối đãi
với nhau ôn-hòa nhả-nhặn trong lời nói cũng như trong
việc làm. Trên lấy lễ kiến dưới, dưới cung-kính trên, và
nếu trên làm trái ý dưới, thì dưới cũng lấy lễ khiêm-cung
mà giải bày, không nên dùng lời thô-bạo mà chống-chỏi
làm cho mất niềm hòa-ái. Bất kỳ trong trường hợp nào,
chư Chức-Sắc, Chức Việc luôn luôn hãy tuân mạng lịnh
của Hội-Thánh đưa ra, không được canh-cải hay là bày vẽ
thêm làm sai-lạc chơn-truyền. Ấy là một điều trọng tội.
Chư Thiện-nam Tín-nữ, trên bước đường lập-công
bồi đức, tùy phương-tiện, tùy khả-năng, nên làm việc gì
có ích cho nhơn-quần xã-hội. Đối đải với đồng-bào hãy để
lòng thương như tình ruột thịt. Thấy người đau ốm, tưởng
như mình đau ốm, thấy người đói lạnh, tưởng cũng như
mình đói lạnh, nên giúp đỡ hoặc hoặc thuốc men, hoặc
cơm áo, hoặc tiền của, hầu vơi bớt nổi đau thương của
những người bạc phước. Trong láng-giềng, có xảy ra việc
quan, hôn, tang, tế, mình phải lui tới hết lòng giùm giúp,
kết chặt tình thân-ái, lo cũng đồng lo, vui cũng đồng vui,
ân-nghĩa đáp đền trước sau cho vẹn. Đó là công-quả của
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người giữ Đạo cần làm, không nên bỏ qua.
Về đường tu-học, tôi xin nhắc-nhở quí vị lấy câu: “Bảy
mươi chưa gọi mình lành” làm câu kinh nhựt-tụng. Tuổi
cao nhiều kinh-nghiệm đã đành, nhưng còn kém phần
tu-hạnh. Mình phải lo tự sửa lấy mình, trau dồi đức-tánh
cho ra vẻ con người có phẩm cách, đi đến đâu cũng không
sợ tiếng thị-phi mai-mĩa, không sợ lời chê bai chỉ-trích,
ngó lên không thẹn với Trời, nhìn xuống không hổ cùng
người. Công phu tự sửa lấy mình vốn không gián đoạn,
luôn luôn phải trau dồi trong tâm, điều hay điều tốt, gạt
bỏ những cái tệ cái hư, để làm sao một ngày thấy mới, rồi
ngày ngày thấy mới, trì-thủ cho được mới hoài. Đó là đổi
điều dữ ra điều lành, cải cái dữ thay cái mới, xấu hóa ra
tốt, ngu hóa ra hiền.
Đức Chí-Tôn đã dạy: “Các con phải khiêm-nhường sao
cho bằng Thầy…”. Hạnh khiêm-nhượng rất ích-lợi cho ta
trên đường lập đức. Quí vị chớ nên tự cao khi đã hiểu được
chút ít đạo-lý. Mình vẫn cứ tưởng mình còn thấp kém hơn
người về phần đạo-đức. Có vậy mình mới mong học-tập
theo kịp người, bằng người, hoặc có thể hơn người được,
hạnh khiêm-nhượng cũng là một yếu-tố quan-trọng độ
dẫn người vào cửa Đạo.
Những kẻ có tánh kiêu-căng, hay tự-tôn tự-trọng,
khinh người, khoe mình, đi đến đâu cũng xưng mình
rằng hay rằng giỏi, rằng khôn, thường là những kẻ bất-tài,
có cái miệng hay nói chớ không làm nên trò trống gì, lại
còn bị người khinh bỉ.
Ai còn tánh kiêu-căng hãy tập lần từ bỏ đi, vì nó là
điều trở ngại trong việc phổ-thông giáo-lý.
Tôi hết lòng cầu-nguyện Đức Chí-Tôn và Đức Phật21



Mẫu ban ơn lành cho toàn thể Chức-Sắc, Chức Việc, chư
Thiện-nam Tín-nữ, và thành khẫn cho quốc thới dân-an,
thiên-hạ thanh-bình.
Nay kính chào.
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SỨC CẢM-HÓA CỦA ĐẠO PHẬT
(Can-Đảm và Nhẫn-Nhục)

B

a-Nặc (Purna) là con một người thị-tì, chủ
nhà có lòng thương, cho lên làm thiếp, mới
sinh ra chàng, nhà còn có ba người trai nữa, bốn anh em
cho ăn học cùng nhau, thời chàng xem ra thông huệ hơn
cả. Song người nhà vẫn có ý rẻ rúng; tuy vậy mà chàng
khôn lớn lên đi buôn bể, không bao lâu đứng đầu cả
phường buôn. Một chuyến nọ đi bể, có một bọn phường
buôn, người thành Xá-Vệ cứ mỗi ngày hai lần buổi sớm
cuối tối đồng thanh tụng những câu kinh câu kệ, dạy ngời
ta những đường giải thoát. Hỏi ra mới biết là lời dạy của
Phật Thích-Già. Ba-Nặc cảm-phục lắm, khi trở về nhà
vội vàng ra thành Xá-Vệ, nhờ ông Cấp-Cô-Độc bạch cho
vào hầu Phật, xin Phật độ cho; rồi dần dần mỗi ngày một
thấm mùi đạo, sau xin thụ giới, Phật thấy người thônghuệ, thân hành thuyết-pháp cho, dạy rằng pháp tu-hành
cốt ở xã-thân vong-kỷ. Từ đấy Ba-Nặc mỗi ngày một dốc
chí tu-đạo, không có bụng gì đến sự đời nữa; một hôm
phát-nguyện xin sang truyền giáo cho một rợ man-di gần
đấy, rợ nầy có tiếng là dữ-tợn hay hại người lắm. Phật
muốn can-ngăn nói rằng: “Người rợ Tô-Nô-Bà-Lan-Đà
hung tợn, độc ác lắm. Mi đến nơi mà chúng nó nói độc
nói ác, chửi rủa mi, thời mi nghĩ sao?”. Ba-Nặc đáp rằng:
“Nếu người rợ Tô-Nô-Bà-Lan-Đà nói độc, nói ác, chữi rủa
tôi, thì tôi nghĩ rằng người Tô-Nô-Bà-Lan-Đà nầy chắc là
người lành người tốt vì họ không đánh tôi bằng tay, không
ném tôi bằng đá”. – “Nhưng nếu người ta đánh mi bằng
gậy, đâm mi bằng gươm, thì mi nghĩ sao?”. – “Tôi nghĩ rằng
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họ vẫn là người lành người tốt, vì họ không đánh tôi đến
chết.” – “Nhưng nếu người ta đánh mi đến chết, thì mi nghĩ
sao?” – “Tôi nghĩ rằng họ vẫn còn lành còn tốt, vì nhờ họ tôi
không phải đau khổ lắm mà thoát được cái bọc thịt thối là
tấm thân ô-uế nầy,” Phật bấy giờ bèn nói: “Được Ba-Nặc,
mi có tính nhẫn-nhục như vậy, thời mi sang ở rợ Tô-NôBà-Lan-Đà được. Ta cho phép mi đi. Mi đã được giải-thoát,
nên giải-thoát cho người; mi đã được tới bỉ-ngạn, nên dắt
người sang cùng; mi đã được yên-ổn trong lòng, nên giúp
cho lòng người yên-ổn; mi đã được tới cõi Nát-Bàn, nên
giúp cho người đời cùng tới.”
Ba-Nặc đến rợ Tô-Nô-Bà-Lan-Đà, truyền giáo cho
người dân, không bao lâu, người dân thuần lại và qui-y
Đạo-Phật cả. Can-đảm dường nào! Nhẫn-nhục biết bao!
Trích trong “Phật-Giáo Đại-Quan” của Phạm-Quỳnh
PHỤ CHÚ

Chàng Ba-Nặc đã quyết chí tu-hành, xã-thân, vongkỷ, không còn thích việc đời, được nghe Phật thuyết-pháp
nhiều lần, phát-huệ, đại-ngộ, xin Phật đi truyển-giáo.
Qua những lời vấn-đáp, Phật biết chàng đã đắc-đạo, nên
không ngần-ngại mà bảo rằng: “Mi đã được giải-thoát,
nên giải-thoát cho người, mi đã được tới bỉ-ngạn, nên dắt
người sang cùng, mi đã được tới cõi Nát-Bàn, nên giúp cho
người đời cùng tới.”
Phật cũng lòng, mà chúng-sanh cũng lòng. Lòng sáng
suốt là Phật, lòng mê-muội là chúng sanh.
Chúng sanh vì mê, lục-trần đeo níu, không rời được
cảnh, cảnh thuận đến thì ham, vui mầng, cảnh nghịch
đến thì lo sợ buồn rầu. Đó gọi là lòng còn dính cảnh.
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Phật đã sáng suốt, gọi là giác, nghĩa là hiểu rõ tườngtận sự lý trong Vũ-trụ, và xét biết các lòng phiền não như
tham, sân, si không để cho nó làm hại được. Lòng không
dính cảnh, cảnh tốt đến, không vì đó mà vui mầng, cảnh
xấu đến không vì đó mà thống-khổ, cho nên mới sống
không ham, mà chết cũng không sợ.
Sống không ham mà chết cũng không sợ tiện thị là
được giải-thoát đến cõi Niết-Bàn, là thành Phật, mà thành
Phật ở kiếp nầy, ở cõi nầy, chớ không phải ở kiếp sau và
ở cõi khác vậy.
Các vị tu-học, phải nghiền-ngẫm suy-nghĩ cho nhiều
để tìm cho ra cái chân giải-thoát, thì cái công học đạo
mới được thuần-thục, có kết-quả tốt đẹp, quí vị sẽ được
mãng-nguyện, lạc dĩ vong ưu, hiểu được đạo-lý rồi, trong
lòng nảy ra vui sướng vô cùng, vì đó mà quên hết những
việc buồn rầu, những cảnh ngộ bên mình làm gì cho mình
mất vui được?
Xin quí vị hãy cố gắng, trì chí trên bước đường tu-học.
LẠC-NHÂN
3–6–1971
Décembre 1970
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LUẬN VỀ CHỮ NHÂN CỦA KHỔNG-GIÁO
—oOo—

T

a thường nghe nói: “Người nầy có nhân, người
kia bất nhân” và câu “Vi nhân bất phú vi phú
bất nhân”.
Người nhân là người có lòng thiện, hay giúp đỡ người,
hoặc cho tiền bạc, cơm áo kẻ nghèo, hoặc thí thuốc cho
người đau ốm, cứu trợ kẻ lâm nàn, tha-thứ người lầm lỗi,
tìm phương an-ủi kẻ thất-chí buồn rầu.
Người bất nhân là người bất thiện, chỉ biết lo cho
một mình mình mà thôi, tham lam lấy của người làm
của mình, miễng mình được sung sướng ấm no, trối kệ
ai nghèo đói khổ cực. Người bất nhân có trăm mưu ngàn
kế để thỏa mãng dục vọng, không có việc gì bất thiện mà
không dám làm, hể thấy có lợi thì làm không kể có hại
cho nhơn quần xã-hội.
Cũng vì những lẽ trên đây mà kẻ làm nhân thì không
giàu, kẻ làm giàu thì không có nhân.
Những người hay chuốt trau lời nói, giả nhân, giả
nghĩa, làm cho ai cũng muốn nghe, những người hay sửa
bóng dáng trang sức bên ngoài, che dấu nết xấu bên trong,
những hạng người ấy khó mà nói nhân với họ.
Còn những người chất phác mộc mạc, tuy bề ngoài
hình như quê mùa dốt nát, mấy người ấy có thể dắt họ đi
đến nhân được, vì họ sẵn gần nhân rồi.
Nghĩa chữ nhân của Khổng-Giáo rất lớn, nó bao trùm
cả công việc của một đời người, liên quan đến thiên-hạ
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quốc-gia. Thời-đại nào, chốn nào, việc nào cũng có côngdụng chữ nhân.
Các môn đệ hỏi làm việc nhân, thì Đức Khổng-Tử tùy
sở kiến văn của mỗi người, tùy địa vị xã-hội mỗi người,
tùy bản lĩnh của mỗi người, giảng dạy khác nhau bằng
trăm đường ngàn lối, chung một mục đích để đi đến làm
việc nhân. Thầy Nhan-Hồi thiên về đường đức hạnh hỏi
nhân Ngài dạy: “Tự mầy sửa mình, bỏ nhân dục trở về với
thiên-lý”. Mắt không trông thấy điều phi-lễ, lỡ có thấy thì
đừng mơ mộng nghĩ tới, tai có nghe điều phi lễ thì bỏ lãng,
biết điều nào quấy thì miệng đừng nói ra; của chẳng phải
thì đừng nhận; việc nào chẳng phải lễ thì đừng làm. Trừ
bỏ được nhân dục, công phu làm nhân đã thành, thiên-lý
hiện ra, đó làm nhân rồi vậy.
Thầy Tử-Cống cầu xin Đức Khổng-Tử dạy cho một
chữ để xử dụng trọn đời. Đức Khổng-Tử bảo rằng chỉ có
chữ “thứ” đó chăng? Mầy muốn người ta đừng làm điều ấy
cho mầy thì mầy đừng lấy điều ấy mà đối đải cho người ta.
Chữ thứ nầy Đức Khổng-Tử cũng dạy thầy TrọngCung thiên về việc làm nhân trong quốc-gia xã-hội. Đức
Khổng-Tử bảo rằng: Việc làm nhân trong xã-hội rộng quá,
nói không cùng, ta chỉ bảo mầy chữ “Kỉnh” và chữ “Thứ”
mà thôi. Khi bước ra cửa, mầy phải cẩn thận như gặp
người khách lớn, khi xử-dụng đến dân, mầy phải trang
nghiêm như vào đám tế lớn. Đó là về phần chữ Kỉnh. Mầy
muốn người ta đừng làm việc ấy cho mầy thì mầy đừng
đem việc ấy làm cho người ta. Đó là chữ “Thứ”.
Nghĩa chữ Thứ, tuy không giống hẳn nghĩa chữ nhân,
nhưng việc xử sự ở đời, dùng chữ Thứ là làm theo lẽ phải
nên không mấy khác chữ Nhân.
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Phàn-Trì hỏi nhân, Ngài bảo: “Yêu người” Vì Phàn-Trì
có tánh hơi nặng về phần tự tư tự lợi. Đức Thánh e Thầy
chỉ chăm lợi kỷ mà không lo lợi tha, nên nhơn dịp Thầy
vấn nhân, Ngài dạy: “Yêu người”.
Thầy Tử-Trương có chí về mặt chánh-trị, hỏi nhân.
Đức Thánh phát minh 5 điều là: “Cung, khoan, tín, mẫn,
huệ”.
1. Cung là kính cẩn mà có ý nghiêm trang.
2. Khoan là độ lượng rộng rải, làm việc một cách khoan
thai và nhẹ nhàn.
3. Tín là lấy tấm lòng tín thành mà ra lịnh chắc chắn.
4. Mẫn là siêng-năng, cần mẫn, gặp việc gì cũng giải
quyết cho mau chóng.
5. Huệ là lấy lòng nhân ái mà ở với nhơn dân, nặng về
phần ân huệ.
Mình có cung thì người không khinh lờn; có khoan
thì được lòng dân phục; có tín thì người cộng sự với mình
tin vui làm việc cho mình; có mẫn thì làm việc gì cũng
được thành tựu; có huệ thì người mang ơn mình mà mình
dễ xử-dụng họ.
Xưa Vua Nghiêu, vua Thuấn là vua có nhân, lấy điều
nhân mà dạy thiên-hạ, thì nhân-dân đua nhau làm nhân,
vì nhứt gia nhân, nhứt quốc hưng nhân. Nhứt gia đây là
trỏ vào vị nguyên-thủ là người có quyền cầm vận mạng
một nước như Vua, Tổng-Thống, hoặc Quốc-Trưởng. Việc
làm của vị Nguyên-thủ có ảnh hưởng đến nhân dân rất
nhiều. Vị Nguyên-thủ có nhân biết thương dân, lo cho
dân đủ mọi phương-diện, lấy tiền của dân đóng góp làm
lợi dân, biết muốn cái muốn của dân, biết ghét cái ghét
của dân, thì dân mới mến phục, sùng bái, sẵn sàng bảo an
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tổ-quốc giang-san. Trái lại vị Nguyên-thủ nào tham tàn,
độc ác, hút máu nhơn dân, dụng hà chánh mà trị dân, dân
sợ như sợ thú dữ, lòng dân oán ghét, đụng trong nước có
biến, lấy ai mà bảo vệ quốc-gia thủy-thổ. Cái cơ tồn vong
của nước là thế, do vị Nguyên-thủ nhân, hay bất nhân.
Nghĩa chữ nhân quá rộng lớn, bản thể chữ nhân rất
tinh vi, công-dụng chữ nhân thì sâu rộng vô cùng, khó
mà diễn tả hết cho được. Xin quí đọc giả hiểu chữ nhân
là cái lý sở dĩ làm người mà thôi.
Nhân là cái đức tốt ở trong lòng người có sẵn, chính
là cái chơn-lý để làm người vậy, vì nhân giã, nhân giã.
HIẾN-ĐẠO
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THÍCH NGHĨA NHỨT GIA NHÂN, NHỨT QUỐC HƯNG NHÂN
Décembre 1970.

M

ỗi người trong một nhà làm nhân, thì cả
nước đều làm nhân hết. Một nhà đây là nói
vị Nguyên-thủ một quốc-gia, có đủ quyền hành, là nói cả
gia-đình vị Nguyên-thủ, cà thân-tộc ruột-rà đều làm điều
thiện, điều nhân, trên dưới nhường nhịn, kính trọng nhau,
thượng hòa hạ mục, có bụng dạ thương người; làm gương
mẫu cho mỗi nhà trong thiên hạ. Chớ nói một nhà làm
nhân như người thường dân, dầu cho trăm nhà cũng được
vậy, có làm gì quyến rủ được cả nước đua nhau làm nhân.
 HÀ-CHÁNH: Là cái chánh sách cai-trị hà khắc nhơndân như sưu cao thuế nặng, bắt dân đày đọa cực khổ,
làm việc nặng nhọc, đánh đập nhân dân, lở dân có
phạm tội, thì tù đày lao khổ, không có chút gì thương
dân.
 NHÂN GIÃ, NHÂN GIÃ: Điều nhân là phận của
con người vậy.
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CÁI VUI CỦA THẦY NHAN-HỒI
—0O0—

Décembre 1970

T

hầy Nhan-Hồi cũng còn gọi là Nhan-Uyên là
cao đệ nhứt trong cửa Khổng, lại cũng là môn
đệ yêu nhứt của Đức Khổng-Tử. Nhà nghèo, ham học,
sống với một giỏ cơm, một bầu nước, ở trong ngỏ hẻm,
giá như ai lâm vào cảnh ngộ nầy thì rất buồn rầu, khó
chịu, thế mà Thầy vẫn thản-nhiên vui vẻ không có mảy
may gì làm cho Thầy đổi cái vui được. Bởi vậy cho nên
Đức Khổng-Tử mới khen: “Hiền thay ngươi Hồi vậy! Hiền
thay ngươi Hồi vậy!”.
Thầy Nhan-Hồi rất thông-minh, học rộng thấy xa, học
một biết mười. Thầy thâm hiểu đạo lý Thánh-Hiền đến
chỗ tinh vi, cả bọn đồng-môn đều kính phục và mến tài.
Thầy học được điều gì hay thì châm châm ghi vào lòng
không bao giờ bỏ mất.
Đức Khổng-Tử nói: “Chỉ có ngươi Hồi giữ được tâm
mình đúng với đức nhân, trì thủ được lâu, trong vòng ba
tháng, kỳ dư các môn đệ khác, vì công-phu học vấn chưa
dày-dặn, nên có người thì chỉ giữ được đức nhân trong một
ngày hoặc hai ngày, có người giữ được chừng một tháng là
cùng”. Giữ được đức nhân là nghĩa làm sao? Là không làm
điều gì trái với lòng mình, tức là trái với lương tâm, không
có mãy may tư-dục làm mất thiên-lý, giữ lòng ngay chính
thi thó điều gì cũng hợp đạo trúng tiết. Nên không có gì
phải hối hận lo buồn.
Người quân-tử thì bất-kỳ lúc nào, chốn nào, làm việc
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gì cũng giữ chặt lấy đức nhân luôn luôn, dầu trong bửa ăn
là khoảng thời-gian rất ngắn-ngủi, người quân-tử không
hề trái với đức nhân. Chẳng những lúc bình thường thông
thả mà thôi, đến lúc vội vàng lật-đật hay là gặp phải cơn
khốn cùng, nguy biến, người quân-tử cũng vẫn một mực
khăng-khăng giữ lấy đức nhân.
Thầy Nhan lại rất cẩn-thận trong việc tự sửa mình.
Thầy không lầm lỗi hai lần, việc gì làm đã nhận là sai, thì
không hề tái phạm, không giận lây ai, không giận người
nầy, rồi giận sang qua người kia, không khoe-khoan tài
nghệ mình, không lòe loẹt công lao mình.
Thấy hiếu học, là cận đức trí, cố giữ lấy điều hay đã
học được là cận Đức Nhân, nghèo mà không lo rầu kinh
sợ là cận Đức Dũng. Đã học và cố giữ được ba Đức: Trí,
Nhân, Dũng, là ba Đức căn bản để tự sửa mình.
Làm người mà hiểu được và làm được ba Đức ấy, thì
việc sửa trị thiên-hạ, quốc-gia, tế-thế an-bang, việc tổchức châu đáo một xã-hội tốt đẹp, không còn là việc khó
làm. Nên Thầy nói: “Ông Thuấn là người nào? Ta là người
nào? Có làm như ông Thuấn thì cũng được như người vậy.”
Người dường ấy, tài học dường ấy! Tiếc thay mạng
vắn, bất hạnh mới 31 tuổi mà đã lìa trần. Đức Khổng-Tử
lấy làm thương tiếc, vừa khóc, vừa than rằng: “Ôi! Trời
làm mất người truyền đạo của ta! Ôi! Trời làm mất người
truyền đạo của ta!” Ngài, quá ư cảm động, khóc đến nổi
nức to lên. Kẻ theo hầu Ngài nói rằng: “Thầy khóc to thế
à?”. Ngài nói: “Phải, ta khóc to đấy, nếu không vì con người
ấy mà khóc to, thì còn vì ai?”.
Như trên đã nói, Thầy Nhan-Hồi ăn thì một giỏ cơm,
uống thì một bầu nước, ở thì chỗ ngỏ hẻm. Giỏ cơm, bầu
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nước, ngỏ hẻm có gì đâu đáng vui, mà Thầy vẫn vui. Thầy
vui về đạo học, vui về chỗ sở đắc. Công-phu học của Thầy
đến chỗ triệt để, thập phần viên mãn. Thầy vui thích mà
học, say mê mà học, học hoài không chán, Thầy đã đạt
được mục-đích mình học, là lãnh hội được lời chỉ giáo
của Thánh-nhơn.
Những kẻ học-giả đến mức độ say-mê đạo-lý, vui thích
mà học, thì trong lòng khoan-khoái sung-sướng vô-cùng,
bao-nhiêu danh-lợi phú-quí bên ngoài có cái gì quyến dụ
tinh-thần họ được.
Cái vui của Thầy Nhan-Hồi cũng không khác cái vui
của Đức Khổng-Tử. Đức Thánh một khi nghiên-cứu đạolý chưa ra lẽ thì lấy làm bực-tức đến nỗi quên ăn, lúc tỏ
ngộ rồi thì trong lòng rất vui sướng quên hết những việc
buồn rầu, tuổi già sắp đến cũng không hay.
Hởi các anh chị em thiện-tín, anh chị em đã ở trong
cửa Đạo từ lâu, anh chị em đã học trong Thánh-ngôn, anh
chị em đã nghe lời chỉ giáo của các bậc đàn anh. Ít ra anh
chị em cũng phải học được cái gì, hiểu được cái gì làm
cho anh chị em phấn khởi đi trên con đường tiến đức, thì
sự tu học mới là thích-thú.
Nếu chẳng vậy, anh chị em chớ xao lãng, hãy bền chí,
cố công, tìm người chỉ dẫn cho, để trên bước đường dài
tu-tập đi mau đến nơi đến chốn. Một mai sáng tỏ đạo-lý
một cách đích xác, không còn điều gì ngờ vực, chừng ấy
anh chị em sẽ biết cái vui của Thầy Nhan-Hồi… là cái
vui tự trong lòng nảy nở ra, không có vật bên ngoài làm
gì thay đổi được, là cái vui hiểu đạo, vui làm được đạo.
Décembre 1970
HIẾN-ĐẠO
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LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN-THỜ PHẬT-MẪU PHẬN ĐẠO ĐỆ-TỨ NGÀY
20–2–71 NHẦM 25 THÁNG GIÊNG TÂN-HỢI

K

ính thưa Hội-Thánh lưỡng đài HIỆP-THIÊN,
CỬU TRÙNG và PHƯỚC-THIỆN.
Kính thưa Trung-Tá Tỉnh-Trưởng.
Kính thưa Trung-Tá Quận-Trưởng.
Kính thưa Quí Quan-khách.
Kính thưa Chư Chức-Sắc, Chức Việc và chư Tín-Hữu
nam-nữ.
Thưa quí vị,
Trong thời buổi khó-khăn hiện tại, vật giá leo thang
tình thế nước nhà chưa ổn định, chiến tranh còn gây đau
thương tang tóc cho trăm họ, mà quí vị hết sức cố gắng
kiến-tạo được một ngôi thờ Đức Phật-Mẫu rất trang hoàng,
nguy nga, tốt đẹp như vầy, thật là nhờ thành tâm, thiện
chí của quí vị, kẻ giúp của người giúp công và sự tin-tưởng
nồng-nhiệt ở nơi mối Đạo của Đức Chí-Tôn đã khai sáng
tại nước nhà từ bấy lâu nay. Điện Thờ Đức Phật-Mẫu lại
còn nói lên sự hòa đồng nhứt trí và công-lao nhọc nhằn
của quí vị. Thật là một sự vui mừng biết lấy gì cân, và một
sự hảnh diện chánh đáng của toàn thể Đạo-Hữu trong
Châu-Thành Thánh-Địa.
Tôi rất hoan-nghinh công việc làm của quí vị, và xin
để lời ban khen nồng hậu.
Thưa quí vị Chức-Sắc, Chức Việc,
Trong kỳ lập Đạo lần thứ ba nầy, Đức Chí-Tôn có nói:
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“Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rổi các con,
chẳng chịu giao Chánh-giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà
buộc phải có chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ bề cho các con
dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng đảo”.
Vì vậy mà trong Đạo có đặt ra phẩm trật, Chức-Sắc, Chức
Việc, mỗi người có trách-nhiệm riêng, ai có phận sự nấy
để cùng chung gìn-giữ nghiệp Đạo và phổ-thông chơn-lý.
Chư Chức-Sắc, Chức Việc chớ quá ư chú trọng về phần
phẩm tước mà xem nhẹ phần trách-nhiệm. Đoạn văn
“Các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi
Bồng đảo” nó thâm-thúy làm sao; diệu-hiền làm sao mà
vừa nghe qua dường như có ai nhắc nhở tình cốt-nhục,
nghĩa đồng-bào, câu tương-thân tương-ái, chữ đồng khí
liên chi, và câu thượng hòa hạ mục.
Chư Chức-Sắc, Chức Việc khi thi hành phận-sự nên
nhớ đến đoạn văn trên, xem tất cả đàn em như con một
nhà dầu chẳng phải đồng tông đồng tánh, khá dìu dắt
nâng đở và dạy dỗ lẫn nhau theo đường đạo-lý, cho khỏi
phụ lời Đức Chí-Tôn đã dạy. Cũng không nên, vì tư ý, vì
trình độ, vì giai-cấp mà nghịch lẫn nhau. Phải đối đải với
nhau ôn-hòa nhả-nhặn trong lời nói cũng như trong việc
làm. Trên lấy lễ khiến dưới, dưới cung-kỉnh trên,, và nếu
trên làm trái ý dưới, thì dưới cũng lấy lễ khiêm-cung mà
giải bày, không nên dùng lời thô bạo mà chống-chỏi làm
cho mất niềm hòa-ái. Bất-kỳ trong trường hợp nào, chư
Chức-Sắc, Chức Việc luôn luôn hãy tuân mạng lịnh của
Hội-Thánh đưa ra, không được canh cải hay là bày vẽ làm
sai lạc chơn truyền. Ấy là một điều trọng tội.
Thưa chư Thiện-Tín,
Chư Thiện-nam Tín-nữ, trên bước đường lập-công
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bồi đức, tùy phương-tiện, tùy khả-năng, nên làm việc vì
có ích cho nhơn-quần xã-hội. Đối đải với đồng-bào hãy
để lòng thương như tình ruột thịt. Thấy người đau ốm,
tưởng như mình đau ốm, thấy người đói lạnh, tưởng cũng
như mình đói lạnh, nên giúp đỡ hoặc thuốc men, hoặc
cơm áo, hoặc tiền của, hầu vơi bớt nổi đau thương của
những người bạc phước. Trong láng-giềng, có xảy ra việc
quan, hôn, tang, tế, mình phải lui tới hết lòng giùm giúp,
kết chặt tình thân-ái, lo cũng đồng lo, vui cũng đồng vui,
ân-nghĩa đáp đền trước sau cho vẹn.
Đó là công-quả của người giữ Đạo cần làm, không
nên bỏ qua.
Về đường tu-học, tôi xin nhắc-nhở quí vị lấy câu: “Bảy
mươi chưa gọi mình lành” làm câu kinh nhựt-tụng. Tuổi
cao nhiều kinh-nghiệm đã đành, nhưng còn kém phần
tu-dưỡng. Mình phải lo tự sửa lấy mình, trau dồi đức-tánh
cho ra vẻ con người có phẩm cách, đi đến đâu cũng không
sợ tiếng thị-phi mai-mĩa, không sợ lời chê bai chỉ-trích,
ngó lên không thẹn với Trời, nhìn xuống không hổ cùng
người. Công phu tự sửa lấy mình vốn không gián đoạn,
luôn luôn phải trau dồi trong tâm, điều hay điều tốt, gạt
bỏ những cái tệ cái hư, để làm sao một ngày thấy mới, rồi
ngày ngày thấy mới, trì-thủ cho được mới hoài. Đó là đổi
điều dữ ra điều lành, cải cái cũ thay cái mới, xấu hóa ra
tốt, ngu hóa ra hiền.
Đức Chí-Tôn đã dạy: “Các con phải khiêm-nhượng sao
cho bằng Thầy…”. Hạnh khiêm-nhượng rất ích-lợi cho ta
trên đường lập đức. Quí vị chớ nên tự cao khi đã hiểu được
chút ít đạo-lý. Mình vẫn cứ tưởng mình còn thấp kém hơn
người về phần đạo-đức. Có vậy mình mới mong học-tập
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theo kịp người, bằng người, hoặc có thê hơn người được.
Tôi hết lòng cầu-nguyện Đức Chí-Tôn và Đức PhậtMẫu ban ơn lành cho toàn thể Chức-Sắc, Chức Việc, chư
Thiện-nam Tín-nữ, và thành khẫn cho quốc thới dân an,
thiên-hạ thăng-bình.
Nay kính chào.
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LỄ KHÁNH-THÀNH THÁNH-THẤT TÂN-BÌNH (GIA-ĐỊNH) NGÀY 13–
14/3/1971)

K
giáo

ính thưa Hội-Thánh Lưỡng-đài HIỆP-THIÊN,
CỬU TRÙNG và PHƯỚC-THIỆN.
Kính thưa Đại-Tá Tỉnh-Trưởng.
Kính thưa Thiếu-Tá Quận-Trưởng.
Kính thưa Quí Quan-Khách, và quí-vị Đại-diện Tôn-

Kính thưa Chư Chức-Sắc, Chức Việc và chư tín-hữu
nam nữ.
Tôi rất hoan-hỷ chủ-tọa buổi lễ Khánh-thành ThánhThất Tân-Bình hôm nay trong bầu không-khí tôn-nghiêm
và trong tinh-thần đoàn-tụ con cái Đức Chí-Tôn, dưới mái
nhà chung đầy niềm tương-ái.
Sự có mặt của nhà cầm-quyền, quí vị Tỉnh-Trưởng,
Quận-Trưởng các cán dân quân chính, mặc dầu bận về
công-vụ nhưng cũng nhín chút ít thì giờ để đến tham-dự
cuộc lễ, chung vui cùng chúng tôi, ấy là một niềm khích lệ
lớn lao cho chúng tôi, chúng tôi có cảm tưởng rằng baogiờ chánh-quyền cũng không quên chúng tôi.
Quí-vị Đai-diện Tôn-giáo sẵn lòng đến đây, chứng tỏ
sự liên-kết Tôn-giáo cùng chung một mục-đích: phục-vụ
nhơn-loại, tìm hạnh-phúc cho nhơn-loại.
Thưa quí vị tín-hữu nam-nữ,
Trên đường lập công bồi đức, quí vị nên chọn hạnh
bố thí làm phương-tiện. Trong lục-độ vạn-hạnh của chư
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Phật, hạnh đầu là hạnh bố-thí. Thi-hành triệt để hạnh
bố-thí, ta có thể đi đến chỗ sáng suốt là trí-huệ.
Bố-thí là làm những việc từ-thiện để giúp người khổ
được vui. Dầu vẫn bố-thí mà luôn luôn trong lòng không
thấy có mình là người bố thí, kẻ khác là thọ thí, và đồ-vật
là của bố-thí. Đó mới đúng nghĩa câu thi-ân bất cầu báo.
Thí tiền, thí bạc, thí công không tiếc hối, không lo nghèo
đói, không sợ ốm đau sống chết. Đó là dám hy-sinh tiền tài
và sinh mạng. Tốt đẹp thay con người có lòng hiếu-thiện!
Dùng lời nói mà an ủi và xoa diệu những nổi đau buồn
của người vô phước hay là hòa-giải hai đàng xích-mích,
đố-kỵ lẫn nhau. Đó là bố-thí bằng lời nói.
Trong kinh Sám hối có những câu:
Bắc cầu đấp sửa đường liền,
Kẻ qua người lại bước yên gọn gàng.
Thương đồng loại cũng hơn thí bạc,
Thấy trên đường miểng bát miểng chai.
Hoặc là đinh nhọn chông gai,
Mau tay lượm lấy đoái hoài kẻ sau.
Đó là việc làm phước đức không ngoài phạm vi bố-thí.
Bố-thí làm nảy nở tình thương người thương vật, tức
là thực hành chữ từ-bi bác-ái của nhà Phật hay là chữ ái
nhân ái vật của Nho-gia. Thương người, nói ngoài miệng
chưa phải là thương, phải có bằng chứng cụ thể mới thật
là thương.
Thương người khác thể thương thân,
Người ta phải bước khó-khăn đến nhà.
Đồng tiền bát gạo mang ra,
Rằng đây cần kiệm gọi là làm nhân.
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Bản tâm của con người vốn là thiện, biết thương người,
đó là lòng trắc-ẩn sẵn có. Giả sử như chợt thấy đứa bé vừa
biết đi, lững-thững ngoài đường, sắp gặp tai nạn xe cộ, ai
trông thấy cũng bồn chồn thương xót, lo cứu nguy. Bồn
chồn thương xót không phải vì muốn cầu thân với cha
mẹ nó, cũng không phải muốn bạn-bè hoặc người hàng
xóm khen mình. Chính là vì cái lòng trắc-ẩn của con
người. Cũng vì lòng trắc-ẩn mà khi ta thấy kẻ nghèo đói
tật-nguyền nằm ngoài đường xó chợ mà động mối thương
tâm. Cũng vì lòng trắc ẩn mà khi ta bắt được kẻ bất lương,
cướp giực đồ của ta, ta không nở hành hà, đánh đập. Thầy
Mạnh nói: “Ai không có lòng trắc-ẩn không phải là người.”
Đã nói người biết thương người mà sao trong xã-hội
ngày nay còn thấy nhiều người nghèo nàn, đói lạnh, không
ai đoái hoài đến. Xin thưa tiếng nói thiện thì nhiều, nhưng
làm thiện thì ít, cho nên những kẻ xấu số không được may
mắn có người cứu giúp, khổ vẫn còn khổ. Cái lối sinh-sống
bầy giờ lấy làm phức tạp. Con người đua nhau chay theo
đồng tiền, sống xa-hoa vật-chất, việc nào cũng làm, phải
cũng làm, quấy cũng làm, miểng được đồng tiền là hơn.
Chứ nhân-nghĩa là tiếng nói thừa. Có kẻ quên cả phẩm
cách con người không đè nén nởi dục-vọng mà lỗi đạo
luân-thường. Say mê đồng tiền, chạy theo đồng tiền, được
càng nhiều càng tốt, mấy ai muốn bỏ ra mà tế độ kẻ nghèo.
Lẽ ra ta phải chia vui sớt nhọc với đồng-bào. Ta không
thể vui riêng một mình ta, sung-sướng một mình ta. Lấy
hạnh-phúc của người làm hạnh-phúc của mình, lấy đau
khổ của người làm đau khổ của mình. Ta phải hòa mình
trong xã-hội để cùng chung sống, có đau khổ cũng đau
khổ chung, có hạnh-phúc cũng hạnh-phúc chung. Chỉ có
nhiều bố-thí, nhiều người làm điều thiện, thì những kẻ
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đau ốm tật-nguyền, nghèo đói kia mới được vơi bớt nổi
khổ phần nào.
Chúng ta là người trong xã-hội, sống giữa xã-hội,
chúng ta phải có phần đóng góp cho xã-hội. Chẳng cần
phải học rộng thấy xa, lắm bạc nhiều tiền mới giúp ích
cho xã-hội được. Dầu tài hèn đức mọn mặc lòng miểng
chúng ta biết thương người, ưa thích làm những việc từthiện, lâu ngày tụ thiểu thành đa, thì công đóng góp xủa
ta không phải nhỏ.
Bố-thí là phương-tiện làm phước giản dị nhứt. Bố-thí
sâu rộng giúp chúng ta trừ bịnh tham lam, ích-kỷ, thùhằng, ganh-ghét, biết quên mình lợi người, bỏ nhân dục
trở về với thiên-lý. Trở về với thiên-lý tâm ta được yên vui,
sáng suốt, đó là bố-thí sanh ra trí-huệ. Ta biết tự trọng,
giữ nhơn cách, không còn tánh hư tật xấu, cử chỉ và hành
động của ta luôn luôn theo đường đạo-lý.
Ở xã hội, còn nhiều người đau khổ, chúng ta còn cần
phải làm nhiều việc từ thiện hơn nữa, là thực-hành hạnh
bố-thí của chư Phật.
Sự đón tiếp nồng hậu của Ban Tổ-Chức, sự có mặt
của chánh-quyền và của các đại-diện Tôn-giáo, Hội-Thánh
Tòa-Thánh Tây-Ninh chơn-thành cảm tạ.
Chúng tôi thành khẫn quốc thới dân an, thiên-hạ
thăng-bình, và cầu nguyện Đức Chí-Tôn và Đức Phật-Mẫu
ban ơn lành cho chư Chức-Sắc, Chức Việc và chư tín-hữu
lưỡng phái.
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LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN-THỜ PHẬT-MẪU TRÃNG-BÀNG (HẬU-NGHĨA)
NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 1971

K

ính thưa Hội-Thánh Lưỡng-đài HIỆP-THIÊN,
CỬU TRÙNG và PHƯỚC-THIỆN.
Kính thưa Trung-Tá Tỉnh-Trưởng.
Kính thưa Thiếu-Tá Quận-Trưởng.
Kính thưa Quí Quan-Khách, Đại-diện Tôn-giáo và
thân-hào nhân-sĩ.
Kính thưa Chư Chức-Sắc, Chức Việc và chư tín-hữu
nam nữ.
Trong thời buổi khó khăn hiện tại, vật giá leo thang,
tình thế nước nhà chưa ổn định, chiến-tranh chưa chấm
dứt mà quí vị hết sức cố gắng kiến tạo được một ngôi thờ
Đức Phật-Mẫu rất trang-hoàng, nguy nga, tốt đệp như
vầy, thật là nhờ sự thành tâm thiện chí của quí vị kẻ góp
của, người góp công và sự tin-tưởng nồng nhiệt ở nơi mối
Đạo của Đức Chí-Tôn đã khai sáng tại nước nhà, từ bấy
lâu nay. Điện Thờ Đức Phật-Mẫu lại còn nói lên sự hòa
đồng nhứt-trí và công-lao nhọc-nhằn của quí vị. Thật là
một sự mầng biết lấy gì cân và một sự hảnh diện chánh
đáng của toàn thể Đạo-Hữu trong Tộc Đạo Trãng Bàng.
Hội-Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh để lời ban khen nồng
hậu công việc làm của quí vị.
Hội-Thánh chơn thành cảm tạ quí vị Tỉnh-Trưởng,
Quận-Trưởng, quí quan-khách, quí Đại-diện Tôn-giáo và
thân hào nhân-sĩ sẵn lòng đến dự buổi lễ hôm nay.
Thưa quí vị Chức-Sắc, Chức Việc và Đạo-Hữu nam nữ,
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Có kẻ thắc-mắc lại hỏi rằng: Ở thế-gian nầy có nhiều
tôn-giáo, mỗi tôn giáo đều có tôn chỉ riêng, có tánh cách
đặc biệt, từ hình thức đến giáo-lý, không có tôn giáo nào
giống tôn giáo nào cả. Thế mà trong Đạo Cao-Đài, Đức
Ngọc-Hoàng-Thượng-Đế qui tụ các giáo phái, thành lập
một tôn giáo mới, làm sao dung hòa được các tôn giáo?
Xin thưa, tôn giáo nào cũng khuyến khích làm thiện
không xúi dục ai làm ác bao giờ và không bỏ tình thương
nhơn loại ra ngoài.
Cũng vì thương chúng sanh sống trong sông mê biển
khổ mà Đức Thích-Ca chịu khổ hạnh sáu năm để tìm con
đường giải thoát cho chúng sanh.
Đời Xuân-Thu ở Trung-Quốc là đời loạn-ly, sanhlinh đồ-thán, phong hóa suy đồi, kỷ cương đổ nát, Đức
Khổng Tử nóng lòng về việc cứu đời vớt dân, nên châu
du các nước chư hầu, mong tìm những vị Vương-gia, để
mượn quyền chánh trị mở mang tư tưởng, truyền bá đạo
lý Thánh Hiền, sửa đổi phong tục, lập chánh sách lợi nước
an dân. Đó cũng vì một sự thương người.
Thánh Jésus, thường gọi là Chúa Cứu-Thế cũng vì
thương loài người, chuộc tội cho loài người, lập đạo dạy
người phải thương yêu nhau và giúp đở lẫn nhau. Thảm
thay! Ngài bị kẻ nghịch hành tội, chết trên cây thập tự.
Chúng tôi lấy phần chánh yếu là tình thương để dung
hòa các tôn giáo. Những hình thức bên ngoài, như sự thờ
phượng, lễ bái, cúng dường và những giáo điều bên trong,
tuy có khác, chúng tôi không lấy làm quan trọng lắm. Cho
nên Đạo Cao-Đài là Đạo dung hòa các tôn giáo, xem các
tôn giáo là bạn, không chống đối một tôn giáo nào cả, xem
các đấng Giáo-chủ, không phân biệt màu da sắc tóc, đều
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là ân-nhân của nhơn-loại.
Gần đây các Tôn giáo ở nước nhà tiến lên một bước
khá dài. Tôi muốn nói việc thành lập “Hội-Đồng TônGiáo” Người Đạo Phật, người Đạo Thiên-Chúa, người Đạo
Hòa-Hảo, người Đạo Cao-Đài, tất cả đều xem nhau như
anh em một nhà, kết tình tương thân tương ái. Dưới vòm
trời Nam, người Đạo Cao-Đài sống chung với người Đạo
Thiên-Chúa, hay người Đạo Phật, người Đạo Hòa-Hảo,
nhìn nhau bằng đôi mắt hiền hòa, không còn chỗ nghi
kỵ. Đó là điềm may mắng cho dân tộc ta còn biết nhớ đến
cội nguồn, không vì riêng Đạo mà chia rẻ giống nòi. Quí
vị Chức-Sắc Chức Việc ân cần nhắc nhở chư thiện nam
tín nữ hiểu rõ điều ấy.
Quí vị không nên quá ư chú trọng về phẩm tước, phải
đặt nặng về phần trách nhiệm mà chăm nom chư tín hữu.
Khi hữu sự việc thù tạc vãng lai, phải có vẻ thân mật đậm
đà. Cách dạy dỗ khuyên răn, phải hết lòng hết dạ, khiêm
cung, vui vẻ, đừng làm mất niềm hòa ái. Phải xem chừng
hành vi của mỗi người mà tùy cơ sửa chửa, chỉ bảo nhau
những chỗ sai lầm, ung đúc niềm tin tưởng cho vững
chắc, đừng để họ sa ngã làm càn mà lỗi đạo. Thoãn như có
hai người, vì một lý do nào đó đến đổi sanh ra xích mích
nhau, bổn phận đàn anh phải tìm hiểu cho đích xác, dùng
lời phải trái khuyên can, dàn xếp cho được ổn thỏa, đừng
để nảy sanh mối hiềm riêng mà anh em gặp nhau bở ngở.
Thánh-Thất hay là Điền Thờ Phật-Mẫu đều là của
chung trong Đạo, người Hành-Chánh hay ngời PhướcThiện cũng là người Đạo phải cùng chung với nhau mà lo
nghiệp cả của Đức Chí-Tôn, không vì lẻ gì mà xem khinh,
xem trọng. Phải nhân nhượng thuận-hòa cùng nhau, trách44



nhiệm ai nấy lo, phổ-thông chơn đạo, khuyến-khích chư
Đạo-Hữu trên bước đường tu học.
Chư quí vị nên nhớ Thánh-Ngôn của Thầy đã dạy:
“Các con hãy thuận-hòa cùng nhau, ấy là lễ hiến rất quí
báu cho Thầy đó.”.
Hai chữ Phước-Thiện có nghĩa lâ làm phước bằng
những việc từ thiện như là cứu trợ người lâm nàn, giúp
đỡ người cô độc, nuôi-dưỡng người ốm đau, già nua, tật
nguyền, bảo vệ cô nhi quả phụ.
Phải có một nền tài-chánh dồi dào mới đủ phương tiện
làm những việc từ-thiện kể trên. Nên lập thêm nhiều cơsở lương điền, công nghệ, thương mãi, hoạt động thường
xuyên, tăng gia sản xuất cho có huê lợi khá nhiều mới đạt
mục đích Phước-Thiện.
Tôi khuyên tất cả chư tín-hữu hãy cố gắng lên lập
nhiều công quả làm lợi ích cho nhơn-quần xã-hội. Ấy là
quí vị vung trồng cội phước, xây đấp nền nhân, gieo hột
giống lành khắp nơi khắp chốn. Nhà nhà đều có cây lành
mai sau trổ bông đơm trái, người người đều được hưởng
hoa thơm trái ngọt.
Tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí-Tôn và Đức PhậtMẫu ban ơn lành cho toàn thể Đạo-Hữu nam nữ, và cầu
cho quốc thới dân an, thiên hạ thăng bình.
Nay kính.
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PHỤC HỒI PHONG HÓA

T

rải bao nhiêu năm chiến tranh khói lửa, trên
quê cha đất tổ, một nước nhỏ nhen trong vạn
quốc, dân Việt-Nam gặp cảnh lầm than, chịu biết bao nổi
bất công, biết bao nhiêu điều nhục nhã. Cửa nát, nhà tan,
ruộng vườn tiêu sạch, cây trái hoa màu nhiểm chất độc
khai hoang, người vật chết oan vì bơm đạn bắn phá bừa
bãi. Biết bao gia đình ly tán, con mất cha, vợ mất chồng,
dở sống dở chết, không có hy vọng ngày mai, không biết
đặt tin tưởng vào đâu, nhìn đời bằng đôi mắt bi quan.
Thủ đô Sài-Gòn xưa kia, chưa có những nhà cao ốc
đã nổi danh khắp thế-giới là “Hòn-Ngọc Viễn-Đông”; ngày
nay đã chỉnh trang huy hoàng tốt đệp hơn, có những lầu
các nguy nga, cao vọi, đường xá rộng rải, sạch sẽ xe cộ
dập dìu, trở thành, theo dư luận báo chí ngoại quốc, một
đô thị xấu xa, dơ bẩn, đầy những gái mãi dâm, những
phường bán thịt buôn người, những bọn lưu manh, côn
đồ, những kẻ cướp của hại người, những lủ buôn gian bán
lận, chợ đen, chợ đỏ.
Miền Nam, ruộng đất phì nhiêu, mỗi năm lúa gạo
nuôi toàn thể đồng bào từ Nam chí Bắc, lại còn một số
thặng dư xuất cảng bán ra ngoại quốc, một xứ giàu về
nông nghiêp mà mấy năm gần đây, mùa màng không đủ
cung ứng nhu cầu dân trong xứ, phải nhờ gạo tha bang
nhập cảng. Mĩa mai thay!
Ai làm tình thế đảo lộn, ruộng dâu hóa biển, vực thẳm
nên cồn, giang san cẩm tú mất vẻ phong quang?
– Chiến tranh!
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– Phải, chiến tranh gây chết chóc đau thương, chiến
tranh gây nghèo đói tật nguyền. Chiến tranh gây xáo trộn
gia đình. Thương luân bại lý vì chiến tranh, phong hóa suy
đồi vì chiến tranh, tồi phong bại tục vì chiến tranh. Chiến
tranh gieo biết bao thảm họa cho loài người.
Lại còn thêm cái họa nữa là tiền. Thời đại nầy là thời
đại kim tiền. Tiền là tất cả, tiền là trên hết. Người ta nói
có tiền mua Tiên cũng được, hay là “trong tay đã sắn đồng
tiền, dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì”. Những người sống
xa hoa vật chất, ham sung sướng cấp thời, làm giàu mau
lẹ, chạy theo đồng tiền, say đắm đồng tiền, được tiền càng
nhiều càng tốt, không việc gì là không dám làm, miễn có
tiền là hơn, không cần gì phải hay chẳng phải.
Vì vậy mà có người bán rẻ lương tâm, làm mất phẩm
giá tôn quí con người. Con lỗi đạo con, quên ơn rộng biển
trời, cha lỗi đạo cha, con nhà không răn không dạy, vợ
phản chồng cất bước sang ngang, chồng phụ vợ, không
nhớ tình xưa nghĩa cũ, bạn phản bạn bỏ tình bằng hữu,
trò phản thầy, bội nghĩa vong ân, người ăn kẻ ở mưu gian
gạt chủ.
Ấy cũng vì quá trọng đồng tiền, mà làm mất đức tốt
sẵn có, con người sa vào đường tội lỗi, làm những việc
phi nhân, phi đạo.
Ai là người ưu thời mẫn thế, nghĩ đến hậu vận nước
nhà, tương lai nòi giống, nhìn thấy phong hóa suy đồi, kỷ
cương tan rã, không lẽ ngồi cứ than vắng thở dài, mua sầu
chác náo, để “Xem con tạo xây vần đến đâu”.
Đê đã vỡ, phải lo sửa chửa, ngăn chặn dòng nước thủy
triều, nhà đã nghiên ra tay chống vững đừng cho sụp đổ.
Phong hóa hư hỏng phải lo cứu vãn, phục hồi, đừng để
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làn sóng ác độc từ xa đưa lại chôn vùi cái hay cái đẹp của
con nhà Việt-Nam. Cái hay cái đẹp ấy là cái gia tài quí báu
mà ông cha ta gầy dựng từ ngàn xưa để truyền lại cho con
cháu, gia tài ấy là giềng mối trong gia đình, là kỷ cương
trong xã hội. Nghĩa là đạo cha con có hiểu, có từ; tình
chồng vợ có hòa, có thuận; nghĩa thầy trò có kỉnh, có yêu;
anh cùng em có để, có cung; bậu cùng bạn có tin, có thật.
Thanh thiếu niên nhẹ dạ non lòng, ăn chưa no, lo
chưa tới, đường thì dài, đầy những chông gai, cạm bẩy, ta
là bậc phụ huynh, chính là bậc tiên giác, có trách nhiệm
dìu dắt chúng, dạy dỗ chúng, ngăn ngừa chúng đừng cho
chúng sa vào cạm bẫy. Trước dạy con em trong nhà, sau
đến con em láng-giềng. Đừng để chúng ăn chơi lêu lỏng,
lân la tửu điếm trà đình, theo phường giá áo túi cơm làm
nhục nhả tông môn, hoặc để tai vạ cho cha mẹ. Phải ngăn
ngừa chúng học thói gian manh, lường gạt, xảo trá, kiếm
ăn trong đường bất chính.
Các bậc phụ-huynh hãy gấp rút tích cực hành động
phục hồi cái hay cái đẹp của con nhà Việt-Nam. Để góp
phần xây dựng cho nước nhà, cho dân tộc, cho giống
Lạc-Hồng.
Lạc-NHÂN
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LỄ KHÁNH-THÀNH ĐIỆN-THỜ PHẬT-MẪU VĨNH-LONG NGÀY 11 THÁNG
4 NĂM 1971

K

ính thưa Hội-Thánh Lưỡng-Đài HIỆP-THIÊN,
CỬU-TRÙNG và PHƯỚC-THIỆN.
Kính thưa Đại-Tá Tỉnh-Trưởng.
Kính thưa Quí Quan-Khách, quí thân-hào nhân-sĩ
và quí Đại-diện Tôn-giáo.
Kính thưa chư Chức-Sắc, Chức Việc và chư Tín-hữu
nam nữ.
Sự hiện diện của chánh-quyền địa phương, của quí
quan khách, quí thân-hào nhân-sĩ và quí Đại-diện TônGiáo trong buổi lễ Khánh-Thành Điện-Thờ Phật-Mẫu hôm
nay là một niềm khích-lệ lớn lao cho chúng tôi.
Nhơn danh Hội-Thánh Tây-Ninh Tây-Ninh, chúng
tôi chơn-thành cảm tạ quí vị.
Với sự đón tiếp trọng thể và đầy thân mật của ban
Tổ-chức, Hội-Thánh để lời cám ơn nồng-hậu.
Hội-Thánh để lời chào mừng chư Chức-Sắc, Chức
Việc và toàn thể Đạo-Hữu nam nữ có mặt nơi đây.
Thưa quí vị Chức-Sắc, Chức Việc và chư Tín-hữu,
Sự kiến-tạo ngôi Điện-Thờ Đức Phật-Mẫu tại ChâuThành Vĩnh-Long, nói lên sự đồng tâm nhứt trí của toàn
thể anh chị em trong Châu-Đạo và sự tin tưởng nồng
nhiệt nơi mối Đạo của Đức Chí-Tôn khai sáng từ bấy lâu
nay. Hội-Thánh ban khen toàn Đạo về công trình xây cất
Điện Thờ nầy.
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Sự góp mặt của quí vị Tín-hữu ở Châu-Thành cũng
như của quí vị Tín-Hữu từ phương xa hẻo lánh về hội hiệp
dưới mái nhà chung, làm cho buổi lễ Khánh-Thành hôm
nay tăng phần long trọng và gắn chặt tình tương thân
tương ái. Quí hóa thay! Muôn dặm một nhà, con cái Đức
Chí-Tôn mầng ngày đoàn viên tụ hội.
Riêng về phần tôi, lần đầu tiên tôi mới để bước đến
đây, tôi rất hoan hỉ được tiếp xúc với quí vị Chức-Sắc, Chức
Việc và toàn thể Tín-hữu nam nữ, âu cũng là cơ hội ngàn
năm một thuở. Tôi vô cùng cảm động và ghi nhớ mãi kỷ
niệm ngày hôm nay.
Thưa quí vị Chức-Sắc, Chức Việc,
Phần trách nhiệm của quí vị lắm nặng nề là tạo phương
tiện để cung ứng nhu cầu cho kẻ già nua, tàn tật, cho quả
phụ cô nhi, cho người đói lạnh, cho kẻ đau thiếu thuốc,
cho kẻ lâm nàn. Cả một vấn đề tùy khả năng cần lo giải
quyết, tức là làm những việc từ-thiện, giúp đỡ cho người
khỏi khổ được vui, là làm những việc bố-thí: thí tiền, thí
bạc, thí của, thí công.
Phải lập những cơ sở lương điền công-nghệ, thương
mãi, kỹ nghệ để có một nền tài sản vững chắc dùng huê
lợi thi ân tế-chúng. Đó là con đường lập công bồi-đức của
quí vị, cũng là cơ-duyên cho quí vị lập vị mình bằng chủ
nghĩa lợi tha.
Bất kỳ làm việc gì, nghĩ điều gì, quí vị cứ tưởng có
Đức Mẹ bên cạnh mình luôn luôn, thì việc gì dầu khó
khăn đến đâu, quí vị cũng có thể làm được, việc gì nghĩ
không ra lẽ quí vị cũng được Đức Mẹ ban bố sự sáng suốt
mà tính đâu ra đấy.
Người Hành-Chánh hay người Phước-Thiện tuy hai
50



đàng có trách nhiệm riêng, ai lo phần nấy, nhưng cùng
chung một mục đích là giúp người nên Đạo. Phải thuận
hòa cùng nhau mà vung trồng cội đức, xây đấp nền nhân,
làm cho Đạo càng ngày càng sáng rỡ. Quí vị nên nhớ lời
Đức Chí-Tôn đã dạy:
“Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Đạo tức cùng Cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ HÒA.”
Quí vị hãy thận-trọng giữ nết hạnh cho xứng danh,
xứng phận đừng để thiên hạ trông vào mà buông lời chỉ
trích. Trong đường xử-kỷ tiếp-vật phải ôn-hòa nhả nhặng,
kính cẩn và thành thực. Chớ nên trọng mình mà khinh
người. Phải lo sợ mình gánh vác trách vụ không kham,
chớ nên lo sợ người ta không biết mình. Người có thực
tài thực đức, chẳng cần phô trương, ai ai cũng có thể biết
được.
Trong tình thế hiện tại, đời sống xa-hoa vật chất, đầy
những chông gai, cạm bẫy con em chúng ta là những thanh
thiếu niên, còn nhẹ dạ non lòng, ăn chưa no, lo chưa tới, quí
vị là bậc phụ huynh có trách nhiệm dìu dắt chúng, hay dỗ
chúng, ngăn ngừa chúng đừng cho chúng sa vào cạm bẫy.
Trước dạy con em nhà, sau dến con em láng giềng. Đừng
để chúng ăn chơi lêu lỏng, lân la tửu điếm trà đình, theo
phường giá áo túi cơm, làm nhục nhả tông môn, để nguy
cho cha mẹ. Phải ngăn-ngừa chúng học thói gian manh,
lường gạt, xảo trá, kiếm ăn trong đường bất chánh. Quí
vị phải nắm vững con em mới dạy bảo chúng được. Dầu
sao, quí vị phải hết sức cố gắng cứu vãn chúng được phần
nào, trong lúc phong hóa nước nhà đương hồi xoay chiều
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đổi hướng. Quí vị sẽ không thẹn có góp phần xây dựng
cho xứ sở, cho dân tộc, cho giống Lạc-Hồng.
Tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí-Tôn và Đức PhậtMẫu ban ơn lành cho toàn cả tín hữu nam, nữ.
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SỨC CẢM HÓA CỦA ĐẠO PHẬT
3–6–1971

T

hân ông Vua với thân thằng mọi không khác
(Lời của vua A-DỤC (ASOKA).
Vua A-DỤC nhất danh là vô-ưu, trước là người rất độc
ác, từ khi theo đạo Phật thành người rất nhân từ. Hồi mới
theo đạo, cảm mộ quá, đến nỗi đương khi ngự ngoài phố,
hể gặp thầy tì-khưu nào đi qua, liền xuống khấu đầu lạy.
Có ông quan to trong triều tên là Già-Tát, lấy thế làm quá,
muốn can ngăn vua, nói rằng vua không nên cung kính
như thế, các thầy tì-khưu chẳng qua là những ngời các cấp
đi hành khất ngoài đường, không đáng tôn trọng lắm. Vua
cứ im, không trả lời sao; nhưng cách đấy mấy ngày, vua
truyền cho các quan văn võ mỗi ông đem bán một cái đầu
súc vật, cho biết giá các đầu vật thế nào. Phần ông Già-Tát
thì phải bán một cái đầu người. Các đầu giống vật thì mỗi
đầu bán, giá tuy hơn kém nhau, nhưng đầu cũng có người
mua; duy có đầu người thì không ai mua cả, ông Già-Tát
phải thú thật với vua rằng dầu cho không, cũng không ai
muốn lấy. Vua hỏi rằng: “Vậy cớ sao mà không ai muốn
mua đầu người như thế?” – Ông nói rằng: “Bởi đầu người
ta là vật hèn hạ, không có giá gì.” – Vua lại hỏi: “Có phải
chỉ một cái đầu này là hèn hạ, hay tất cả đầu người là hèn
hạ?” – Ông nói rằng: “Tất cả đầu người.” – Vua bèn nói:
“Vậy ru? Thế ra đầu trẩm đây cũng hèn hạ sao?” – Ông
còn sợ hải, chưa dám nói sao, nhưng vua truyền cho phải
cứ nói thật, ông cũng nói thật như thế. Vùa bấy giờ mới
giảng cho ông nghe, nói rằng: “Phải, nhà ngươi có muốn
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ta đừng khấu đầu lạy các thầy sa-môn, là nhà ngươi có ý
kiêu-căng tự hoặc. Nhưng cái đầu ta nầy là cái vật hèn hạ
không ai muốn mua, ví quì xuống mà thêm công đức, thêm
giá trị lên, thì cúi đầu phỏng có hại gì? Nhà ngươi có ý chỉ
trích các thầy sa-môn tu đạo Phật là người các cấp, nghĩa
là người không sang trọng, nhưng nhà ngươi không biết rõ
cái âm đức của các thầy. Khi nào có mời ăn tiệc, mời đám
cưới, thì mới tra hỏi đến giai cấp người ta, chớ đi tu học
đạo phân biệt giai cấp làm gì?
Ví người danh-gia thế-phiệt mà phạm tội lỗi to thì ai
cũng nói: “Người nầy là kẻ có tội.”, ai ai cũng đem lòng khinh
bỉ. Nếu người con nhà hèn-hạ mà tích đức tu thân, thì ai
cũng phải kính trọng, ai đến trước mặt cũng phải cúi đầu.”
Vua nói đến đây thì trỏ hẵn vào Già-tát mà nói luôn
rằng: “Nhà ngươi há lại không biết câu sau nầy của ông
Thánh nhân, của ông đại-từ, đại-bi họ Thích (tức là Phật)
hay sao? Ngài dạy rằng: “Người trí giả thời vật không có
giá cũng làm nên giá trị.” Ta muốn theo phép Phật, ngươi
lại can ngăn; thế là không phải trung với ta vậy, đến khi cái
thân ta đây nằm xuống dưới đất như gốc cây kia, thì dẫu
muốn lạy, muốn đứng dậy, muốn chấp tay cung kính, cũng
không sao được nữa. Bấy giờ còn làm được việc công đức gì
nữa? Vậy bây giờ ngươi cứ để cho ta cúi lạy các thầy sa-môn;
vì người nào không tự xét mình dám nói rằng: “Ta là người
tôn trọng hơn cả.”, thì người ấy là người u-mê lú-lẫn vậy.
Những người nào biết lấy huệ nhãn của Phật mà xem
xét thân thể, thì biết thân ông vua với thân thằng mọi cũng
thế mà thôi. Da, thịt, xương, đầu, người nào cũng vậy; chỉ
có cái phù hoa trang sức ở ngoài, là phân biệt kẻ tiện người
sang mà thôi. Nhưng cái cốt yếu ở đời nầy là lòng dạo đức,
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thời dẫu trong thân thể người hèn hạ nhất ở đời cũng có
thể có được; chính cái ấy là người trí giả gặp đâu phải cung
kính, phải vái lạy vậy.”
Trích trong “Phật-Giáo Đại-Nam” của Phạm-Quỳnh.
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BÀ NỮ ĐẦU-SƯ HƯƠNG-HIẾU QUI THIÊN NGÀY 3–7–71 (11 THÁNG
5 NHUẦN TÂN-HỢI). LỄ CUNG NGHINH LIÊN-ĐÀI NHẬP BỬU-PHÁP
6–7–71 (16 THÁNG 5 NHUẦN TÂN-HỢI)
BÀI DIỄN VĂN CỦA ĐẠI DIỆN HỘI-THÁNH HIỆP-THIÊN-ĐÀI
Mưa gió không chừng,
Sao dời vật đổi.
Ruộng dâu hóa biển,
Vực thẳm nên cồn.
Lại một lần nữa, mây đen bao phủ vòm trời ThánhĐịa, cây cỏ ủ-ê, hoa sầu biến nở, già trẻ băn-khoăn, nét
mặt dàu dàu. Thì ra Đức Thượng-Sanh qui vị chưa được
bao lâu, đến lượt Bà Nữ Đầu-Sư vội vả nối gót theo cùng.
Kể bốn vị tiền bối ngày xưa, Đức Hộ-Pháp, Đức ThượngPhẩm, Đức Thượng-Sanh và Bà Nữ Đầu-Sư từ cuộc mua
vui giải trí bằng cách xây bàn, xướng họa thi văn, đến lúc
nâng cơ dạy Đạo, lập thành Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ,
lần lượt đã cởi hạc qui Tiên, mà Bà Nữ Đầu-Sư là người
lớn tuổi hơn hết lại về sau hết.
Bà Nữ Đầu-Sư Thánh-danh là Hương-Hiếu, tục danh
là Nguyễn-Thị-Hiếu, vốn là bạn trăm năm của cụ Cao
Quỳnh Cư tức là Đức Thượng-Phẩm. Bà là người phụ nữ
trước nhất được ân huệ Đức Chí-Tôn thâu nhận làm môn
đệ, và là môn đệ thân tín. Lúc Bà còn ở Sài-Gòn, thì nhà
Bà dùng làm nơi tiếp khách mộ Đạo. Đàn cơ nào cũng
có Bà hầu bút chép Thánh-Giáo. Bà hay tiếp xúc phụ nữ,
khuyên nhũ dìu dắt họ vào cửa Đạo, chi vẽ cho mấy chị
em cách thức thờ phượng, từng mọi chi tiết.
Cụ Cao Quỳnh Cư được đặc ân Đức Chí-Tôn ban cho,
để trọn niềm tin tưởng, quyết chí tu hành, không màng
đến việc đời, xã thân vì Đạo, từ bỏ chức thơ ký, về Chùa
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Gò Kén tỉnh Tây-Ninh ngày Đại-Hội là ngày Khai Đạo,
Rằm tháng mười năm Bính-Dần (1926). Bà vui vẻ nối gót
theo chồng cho trọn đạo tùng phu và vẹn câu thủy chung
như nhứt.
Chùa Gò Kén nguyên là chùa mượn, không thể ở lâu
được, nên bổn Đạo phải dời đi nơi khác. Chức-Sắc Thiên
Phong tìm mãi mới mua được một sở đất, tạm xây cất chùa
mở Đạo rước người tu học. Đất ấy là khu đất Tòa-Thánh
hiện nay, xưa vốn là chốn rừng sâu nước độc, không có
nhà ai ở, cây cối sầm uất, sào huyệt của những loài ác thú;
chính Đức Thượng-Phẩm là người bỏ công nhất trong việc
khai phá rừng nầy cho thành đất thuộc.
Công quả của Bà lúc bấy giờ lắm nặng nề, vì chưa có
nhiều tín hữu, ít người giúp việc, nên bà phải chăm nom
nào là trù phòng, nào là chợ búa, nào là tiếp khách phụ
nữ từ phương xa đến. Bà lại ra công dạy cắt may Thiênphục cho chư Chức-Sắc theo Thánh-ý của Đức Chí-Tôn,
tập đồng nhi đọc kinh cho có nhịp nhàng. Trải bao nhiêu
năm nhọc nhằn trong cửa Đạo, Bà được ân phong đến
bực tối cao trong hàng phẫm nữ phái.
“Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” lời Thánh-nhân
nói không sai. Điều làm cho Bà quá ư đau đớn là chỉ trong
vòng một năm mà Bà mất hết ba người thân yêu quí mến
nhứt. Tháng Ba năm Kỷ-Tỵ (1929) Đức Thượng-Phẩm qui
Thiên, tháng Tám con Bà du học ở Pháp bỏ mình bên ấy,
kế đến tháng Chín thân mẫu Bà tạ thế. Nỗi khổ đau dồn
dập làm cho Bà khó đứng khó ngồi, bơ vơ một mình, thầm
khóc sầu than, quên ăn quên ngũ, giọt lệ chứa chan. May
thay có Đức Thượng Đầu-Sư tức là Đức Quyền Giáo-Tông
tới lui an ủi, vổ-về, khuyên-giải trăm chiều và có mấy chị
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em bên nữ phái ân cần qua lại chuyện vãn cho vơi bớt nỗi
sầu. Bà nhớ lại lời vàng tiếng ngọc của Đấng Cha Lành, và
nhờ giọt nước từ bi tưới tắt lửa phiền, nỗi buồn âu cũng
giảm lần. Bà vững lòng hành đạo, lập công bồi đức, cam
chịu bề cô đơn, thay thế chồng phụng dưỡng mẹ già, ác
xế đầu non, giữ phận làm dâu, cho tròn hiếu đạo.
Kể về phần Đạo lẫn Đời, Bà đắc thọ, đắc vị, đắc danh,
đắc ngộ và để tiếng “Tùng nhứt nhi chung”.
Vinh diệu thay, tốt đẹp thay, cho Nữ phái!
Kính thưa Hiền-Tỷ,
Trong cảnh biệt ly nầy, tôi đại diện Chức-Sắc HiệpThiên-Đài đứng trước Liên Đài, kính cẫn nghiêng mình
vĩnh biệt Hiền-Tỷ ngàn thu.
Chúng tôi cầu nguyện Đức Chí-Tôn và Đức Phật-Mẫu
ban ơn lành cho Hiền-Tỷ sớm siêu sanh làm khách non
bồng nước nhược.
Nay kính.
HIẾN-ĐẠO
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ĐỨC TIN DỜI NÚI ĐƯỢC

Đ

ức-tin là một sức mạnh vô cùng, khiến người
trong việc làm, vượt mọi khó khăn trở ngại
để đi đến chỗ thành công. Phương ngôn Pháp có câu: “Đức
tin dời núi được”. Dời núi theo Hán văn có chữ di sơn. Tích
di sơn, tương truyền rằng ngày xưa có ông Ngu-công 90
tuổi, thấy hai trái núi Thái-hành và Vương-Ốc, làm trở
ngại đường đi, ông định đào sang bằng, mở lối lưu thông,
ai nấy đều cười, ông ta nói: “Ta chết thì còn có con ta, con
ta rồi có cháu ta, rồi có chắt ta, cái núi vẫn có thế, thì sao
không dời nổi.”
Câu chuyện là câu chuyện xưa, hư thiệt thế nào, cũng
không quan hệ gì. Có một điều là người trong câu chuyện
tức là ông Ngu-Công có ý nghĩ xây dựng cao đẹp. Công
việc người cha làm chưa xong, sau có con nối chí tiếp tục
làm thêm, kế đến cháu, chắt, liên tiếp từ thế hệ nầy qua
thế hệ kia, nối theo chí hướng của cha, ông mà thực hành,
thì việc dời núi không còn là việc khó khăn nữa.
Lại câu chuyện cũng có ý nghĩa là khuyên người trong
việc làm, hãy trì chí, tự tín, nhẫn nại, có công mài sắt,
chày ngày nên kim. Ngày nay, làm chưa xong, ngày mai
cố gắng thêm lên, rồi ngày sau cứ làm mãi, không thối
chí ngã lòng, thì thế nào cũng đi đến kết quả không sai.
Câu chuyện “Dời núi” ngày xưa người ta cho là câu
chuyện hoang đường, câu chuyện phong thần, câu chuyện
không có thật. Ngày nay khoa học đã chứng mính sự “dời
núi” là sự thật, đến như sự “lấp biển” cũng là sự thật.
Nói “dời núi lấp biển” là nói những sự nghiệp vĩ đại
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của các bậc anh hùng hào kiệt làm nên. Sờ dĩ các vị ấy
làm nên sự nghiệp là nhờ đức tin ở bản năng và thiện chí
của mình.
Kẻ học đạo muốn trau dồi tâm tính, tự sửa mình,
phải có một đức tin vững chắc như kẻ dời núi lấp biển
mới mong đi đến nơi đến chốn, vì đức tin là nền tảng của
các căn lành.
Thánh-Giáo Đức Chí-Tôn có đoạn: “Nhơn-loại đã
đem thân mình vào nơi ô trược, thì khó mà rửa với một
gáo nước cho đặng trong sạch. Lòng người đã thâm nhiễm
vào tình luyến ái tà mị, thì thế nào gội Thánh-đức trong
một lúc cho trọn lành đặng”. Đó là Đức Chí-Tôn chỉ cho ta
thấy rõ nỗi khó khăn trong sự sửa mình, không phải một
sớm một chiều mà thành tựu được. Phải cần có nhiều thì
giờ về nhiều thiện chí. Kẻ tu học phải cố công gắng sức
cũng như thợ làm đồ bằng xương bằng sừng, đã cắt ra rồi
còn phải bào phải chuốt, phải dủa năm lần bảy lượt cho
vật biến thành mỹ phẩm, và cũng như thợ làm đồ đá, đồ
ngọc, trước phải đục, phải đẻo, sau phải trau, phải dồi,
phải mài cho ngọc đá trở nên vật quí.
Ấy đó sự sửa mình đòi hỏi rất nhiều công phu. Làm
được cùng không cũng do nơi tâm chí mình. Ở đời không
có việc gì là khó, khó dễ nơi lòng. Người ta nói: “Đường
đi khó, không phải vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng
người ngại núi e sông”. Nếu tâm chí không được vững
vàng, thiếu sự tin thật ở bản năng của mình, giữa đường
gặp trở ngại bỏ dỡ, việc bất thành, thì trong sự sửa mình
làm sao gội Thánh-đức cho trọn lành, rửa thân mình cho
đặng trong sạch.
Vậy quí vị muốn cầu sáng cho mình, tiến lần một bước
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làm người có phẩm hạnh, phải cương quyết lập nguyện
từ đây gạt bỏ hết những tánh hư tật xấu, dứt các điều ác,
làm các điều lành, mở lòng từ bi thương xót tất cả chúng
sanh. Những lỗi lầm ngày trước vì si mêm ám muội làm
lỡ nay nguyện ăn năng sám hối. Đó là đường lối tự sửa
mình, quí vị cứ nương theo đó mà tiến bước.
Những sự tà kiến, trần lao, phiền não, vong chấp, lần
lượt dụng công trừ diệt. Lấy chánh đối tà, lấy chơn trừ
vọng, lấy khoan hồng nhân ái trị oán ghét hận thù, bịnh
nào có phương thuốc đối trị nấy. Lần hồi ngày qua tháng
lại, quí vị gột rửa được thân mình những gì gọi là ô trược.
Quí vị sẽ được sáng suốt, thanh tịnh bình yên, thư
thái, vui sống theo đời đạo lý, hành động, nói năng, đường
xử kỷ tiếp vật mỗi mỗi đều hợp đạo trúng tiết. Đó là hạnh
phúc ở trên đời, tự mình tạo nên, không cần tìm kiếm ở
đâu xa.
Sự sửa mình chừa lỗi là điều trọng yếu trong đường
tu học để làm người có tư cách, dầu chưa được thanh cao,
nhưng cũng đã tránh những điều xấu xa đê tiện.
Tin tưởng ở bản năng và ở thiện chí, việc gì dầu khó
cách mấy đi nữa cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng.
HIẾN-ĐẠO
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LỄ ĐẶT VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN XÂY CẤT BẢO-CÔ-VIỆN TẠI TRÍ-HUỆCUNG NGÀY 19–7–TÂN-HỢI (8/9/1971)
—0O0—

HIẾN-ĐẠO BAN HUẤN-TỪ

K

ính thưa……………………………
……………………………………….
………………………………………
Thánh xưa có nói: “Cả một đời người cứ lo làm điều
thiện, mà việc thiện chưa hẵn là nhiều, chỉ một ngày làm
điều ác, mà việc ác tính đếm có dư, một ngày mà không
nghĩ đến điều thiện, thì có muôn điều ác giấy lên”.
Làm thiện là giúp người khỏi khổ được vui. Người
nghèo khó, kẻ tật nguyền cần được nâng đỡ, người bịnh
hoạn cần được săn sóc thuốc men, kẻ già nua cô độc cần
được bảo vệ nơi ăn chốn ở. Làm điều thiện là tạo được
một căn lành, khiến lòng mình biết thương xót người
đồng loại, lại hay đôn đốc kẻ có từ tâm hướng về điều
thiện. Làm thiện rất có ích cho mọi người trong xã hội.
Con người am hiểu đạo lý, ái nhân, ái chúng, còn hơi thở
là còn nghĩ đến điều thiện. Ai đã có chí làm điều thiện,
thì tánh ác không còn chỗ nương tựa.
Làm thiện là giải khổ cho người, tức là đem vui cho
người, đem vui cho người chính là tạo vui cho mình vì
có câu vi thiện tối lạc, còn làm ác là tự mình rước họa
vào mình, dấn thân vào đường tội lỗi. Làm được nhiều
điều thiện lại sanh ra trí huệ, tâm tình được yên tịnh sáng
suốt, xử sự mọi việc hợp đạo trúng tiết, thung dung tự
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tại, không bị lương tâm cắn rứt, không khổ não về tinh
thần, cũng không lo ngại về vật chất, vì biết xem thường
xem khinh cái có cũng như cái không, lẽ thua cũng như
lẽ được, không có gì làm nao núng.
Nay quí vị khởi công xây cất viện bảo cô, đó cũng là
do Thánh ý của Đức Hộ-Pháp, ngày xưa đã từng nhắc nhở
Chức-Sắc Cơ-Quan Phước-Thiện, nếu thời cơ thuận tiện,
nền tài chánh được dồi dào, cần lập tại sở Phước-Thiện
Trung ương những: Bảo-Cô-Viện, Dưỡng-Lão-Đường,
Bảo-Sanh-Viện, Bịnh-Xá, Học-Đường.
Quí vị làm theo đường lối Đức Hộ-Pháp, quí vị tôn
kính Đức Cao Thượng-Phẩm, trước sau như một, không
phụ lời Đức Ngài chỉ giáo, làm tròn sứ mạng Đức Ngài
giao phó, đó là quí vị làm cho Đức Ngài sống mãi trong
sự nghiệp Đạo. Nhìn xem sự nghiệp Đạo mà nhớ hình
bóng Đức Ngài. Hội-Thánh có lời ban khen quí vị và cầu
xin Ơn Trên hộ trì quí vị sớm lập thành viện Bảo-Cô. Sau
nầy những kẻ cô độc, những người quan quả có nơi ăn
chốn nghỉ, có người chăm sóc và giúp đỡ khỏi vất vả đói
lạnh, chịu trăm bề khổ sở. Ấy là một công tác xã hội quan
trọng mà quí vị đương cố gắng thực hành. Quí hóa thay!
Vì lợi ích nhơn sanh, vì ái quả truất cô mà lòng từ thiện
được thể hiện bằng công việc làm của quí vị hôm nay.
Hội-Thánh ân cần nhắc nhở toàn thể chư tính hữu
trong đại gia đình của Đạo, nên thuận hòa đối đãi với
nhau, dẹp những nổi bất bình, những điều ganh tỵ làm
mất niềm tương thân tương ái. Phải tôn trọng Luật Pháp
Chánh Truyền và tuân theo chỉ thị của Hội-Thánh về phần
Đạo, chẳng nên tự ý canh cải mà đắc tội với bậc đàn anh.
Trong sự sửa mình để tự lập, quí vị đừng vì tư lợi mà làm
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mất nhơn cách, thì rất uổng cái điểm Linh-quang của
Đức Chí-Tôn đã để vào xác thân của mỗi người. Quí vị
cũng nên tập lần lần mà bỏ hẳn ba cái nghiệp độc: tham,
sân, si, là ba cái chướng ngại vật ngăn trở bước đường lập
đức của chúng ta, lại cũng là ba cái nguyên nhân làm cho
thiên hạ đảo huyền, nhơn tâm ly tán, người mất phẩm
người, sa vào đường trụy lạc, tội lỗi chất chồng biết rửa
mấy sông cho hết.
Quí vị nên ghi nhớ lời Đức Chí-Tôn đã dạy mà khắn
khích giải đồng tâm, nối liên tình đồng Đạo. Đây là lời
Đức Chí-Tôn: “Các con thương mến nhau, dìu dắt nhau,
chia vui sớt nhọc nhau, ấy là các con hiến cho Thầy một
sự vui vẻ đó.”
Thân ái kính chào.
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CHÁNH-TRỊ-ĐẠO CŨNG NHƯ CHÁNH-TRỊ-ĐỜI

T

rong một nhà mà cư xử với nhau có nhân từ,
thì người trong nước đều phấn khởi theo điều
nhân, trong một nhà mà cư xử với nhau có kính nhường,
thì người trong nước đua nhau theo điều nhượng.
Một nhà đây là trỏ vị nguyên thủ cầm vận mạng một
nước, chẳng hạn như vua, Tổng-Thống hoặc Quốc-trưởng.
Hành động của vị nguyên thủ có ảnh hưởng dến nhơn dân
rất nhiều. Ví như gia đình vị nguyên thủ từ trên xuống
dưới, con cái, thân tộc ruột rà, ai ai cũng hướng về điều
nhân, cư xử với nhau trên thuận dưới hòa, nhường nhịn
lẫn nhau, thì nhơn dân lấy đó làm gương bắt chước sửa
trị việc nhà mình.
Vị nguyên thủ nhân từ, biết lo cho nhơn dân, bảo vệ
nhơn dân như con đỏ, biết sự ưa muốn của nhơn dân hay
sự chán chê của nhơn dân mà làm cho nhơn dân mãn
nguyện, thì nhơn dân hết lòng tôn kính và phục-tùng.
Lỡ vận nước gặp cơn nguy biến, nhơn dân sẵn sàng, đem
sương máu bảo vệ non sông.
Trái lại, vị nguyên thủ nào bạo ngược tham tàn, dụng
chánh sách hà khắc nhơn dân, sưu cao thuế nặng, vơ vét
của dân, đày đọa nhơn dân đến cảnh lầm than thì nhơn
dân lấy làm oán ghét, nguyền rủa, xem như kẻ nghịch
thù, chờ cơ hội nổi lên làm loạn. Vì vậy mà ngày xưa có
những trường hợp tôi thí vua, ngày nay có những phong
trào cánh mạng chống bạo quyền. Cho nên thuận lòng dân
thì vận nước hãy còn, trái lòng dân thì thể nước suy vong.
Xưa vua Nghiêu, vua Thuấn đưa thiên hạ vào đường
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nhân mà dân theo đó. Vua Kiệt, vua Trụ đưa thiên hạ
vào đường bạo ngược mà dân cũng theo đó. Dân theo
vua Nghiêu vua Thuấn làm điều nhân thì nước trị. Dân
theo vua Kiệt, vua Trụ làm điều bạo ngược thì nước loạn.
Vua Kiệt, vua Trụ không phải là không muốn nước
an nhà trị, ngồi vững trên ngai vàng, cũng không phải
không lấy điều nhân điều thiện mà dạy thiên hạ, thé mà
dân không chịu theo, nổi lên làm loạn là nghĩa làm sao?
Là vì vua một đàng thì ra lịnh nhơn dân làm diều nhân
điều thiện, một đàng chính mình vua lại làm điều bất
nhân bât thiện. Vì vậy mà dân không theo.
Nhơn vô thập toàn, ở đời không phải ai ai cũng là
Thánh-nhơn, đều được trọn lành. Những người có đức
từ ái, khiêm cung nơi mình mới có thể đem từ ái, khiêm
cung mà khuyên dạy người. Những người có độ lượng,
khoan dung, có lòng hiếu thiện, mới có thể khiến người
theo gương khoan dung hiếu thiện. Còn những kẻ đức
hạnh không ra gì lại muốn lên mặt làm thầy đời, chuốc
trau lời nói, trang sức bên ngoài, ra người có đạo đức
muốn người ta nghe mình, tin mình, thì chỉ có lừa dối kẻ
ngu xuẩn mà thôi.
Đó là việc đời. Việc Đạo cũng không mấy khác. Những
vị có trọng trách trong nền Đạo, và những vị có nhiệm vụ
khiêm tốn hơn, cần phải là người có tư cách đúng đáng,
có đường lối rõ rệt, sáng sủa, có hạnh kiểm không hoen ố,
không tạp nhiểm, mới xứng đáng là những bậc đàn anh
hướng dẫn con cái Đức Chí-Tôn trên đường chánh Đạo.
Như muốn khuyên người làm điều nhân, điều thiện,
ít ra mình phải có làm điều nhân, điều thiện, mà thiên
hạ ai ai cũng biết. Hoặc muốn bắt buộc người ta giữ giới
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thì mình phải giữ giới trước. Mình đừng tham lam ích kỷ
mới dạy người đừng tham lam, ích kỷ. Mình tự xét không
có những điều phạm sắc, phạm gian mới chỉ trích, bắt bẻ
người phạm sắc, phạm gian được.
Những người có quyền Đạo mà còn làm những việc
ngang trái như tham lam, lường gạt, bất công để cho miệng
đời dị nghị mà không biết ăn năng tự hối là những người
hại Đạo, nếu không nói là vô tình phá Đạo làm cho chư
Đạo-Hữu mất đức tin và cho người đời xem nhẹ danh thể
của Đạo. Đó là cái nguy cơ chận đường phát triển của Đạo.
Chức-Sắc Chức Việc ở địa phương là tai mắt của HộiThánh. Chức-Sắc Chức Việc thấy cái gì mà Hội-Thánh
không thấy, nghe cái gì mà Hội-Thánh không nghe. Vì vậy
mà Chức-Sắc Chức Việc phải để tâm tìm hiểu sâu rộng tâm
lý của nhơn sanh, nhơn sanh ưa muốn những gì? Chê ghét
những gì? Đòi hỏi những gì? Chức-Sắc Chức Việc cần phải
biết cho thấu đáo, phúc trình về Hội-Thánh, Hội-Thánh sẽ
liệu phương làm cho nhơn sanh được thỏa mãn.
Chức-Sắc Chức Việc ở địa phương là nền tảng của Đạo.
Người ta để mắt trông vào người Đạo, nhứt là người
có trách nhiệm để đánh giá trị Đạo. Đạo được người
đời tôn kính hay khinh rẻ là do hành động và cử chỉ của
Chức-Sắc và Chức Việc ở địa phương. Chức-Sắc và Chức
Việc chớ hẩng hờ, phải thận trọng trong đường lối phổ
thông chơn giáo.
HIẾN-ĐẠO
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LỄ CẤM TRẠI ĐẠI-ĐẠO THANH-NIÊN-HỘI NHÂN CUỘC LỄ HỘI-YẾN
DIÊU-TRÌ NGÀY 2/10/71 (14 THÁNG 8 TÂN-HỢI)
—0O0—
HIẾN-ĐẠO BAN HUẤN-TỪ
Kính thưa…………………………………
…………………………………
…………………………………

C

ác em Thanh-Niên,
Thế kỷ thứ hai mươi này là thế kỷ hạt nhân nguyên
tử, thế kỷ vô tuyến truyền hinh, thế kỷ thám hiểm không
gian, thế kỷ người lên nguyệt cầu, thế kỷ khoa học tiến
bộ mau lẹ. Nhiều sự phát minh của khoa học trong mọi
lãnh vực làm cho ta phải kinh ngạc trí xảo, tài hay, óc sáng
suốt của các nhà bác học hiện đại. Khoa học đã mở một
kỷ nguyên mới trong lịch sử nhơn loại.
Thanh-Niên tuổi trẻ phải làm gì đây để đi theo cho
kịp đà tiến triển của khoa học. Không phải đàn anh của
các em đòi hỏi các em những chuyện xa vời, những chuyện
phi thường, những chuyện kinh thiên động địa. Đàn anh
các em chỉ muốn các em phải học cho rộng để mở mang
kiến thức, nghĩ cho sâu để hiểu cho rõ, không còn ngờ
vực, nghiên cứu kỹ lưỡng để phân biệt lẽ phải lẽ trái, sự
thực sự hư, và hiểu rõ ràng cái hay cái giỏi cái khéo của
người đời. Đã không học thì thôi, bằng có học, phải hỏi
cho kỹ, nghiền ngẫm đến chỗ tinh vi cho ra lẽ, phải biết
bực tức khi tìm chưa ra manh mối, nghĩa là chưa thông
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đạt, chưa đến sở đắc. Học cho đến ham mê mà học, học
hoài mà không chán, học cho đến lấy sự học vấn làm thú
vị. Có học như vậy mới có hay, mới có kết quả tốt đẹp.
Học để biết sự lý trong đời, sự biến chuyển của sự vật theo
thời gian và không gian, biết cái mới, cái lạ, cái đẹp, học
nhiều chừng nào càn biết nhiều chừng nấy. Học như vậy
mới thật là học.
Muốn học cho hay cần phải có chí, nhưng phải cẩn
thận đừng để chí mình vào đường xa hoa vật chất, hướng
về sự ăn mặt đẹp, về sự phú quí vinh hoa, về sự cầu danh
trục lợi, những cái chí đó khiến cho nhơn cách mình hèn
hạ, giá trị mình thấp kém, kết quả chỉ là một người hư!
Bởi vậy cho nên, người học đạo Thánh-Hiền không
cần sự trau tria ở ăn mặc, không thấy ự ăn xấu mặc xấu
mà lấy làm hổ thẹn, đặt nặng sự nghiên cứu về đạo lý, mà
xem nhẹ sự lo ăn lo mặc. Các em chớ ngại, ráng học đi,
khi các em thành tài rồi, cái ăn cái mặc sẽ đến với các em.
Phải có chí sắt đá học để nâng cao nhơn cách và phẩm
hạnh của mình, mở rộng kiến thức, thấy xa hiểu nhiều
hơn bực thường nhơn. Kẻ học như thế, lớn thì cứu đồng
bào, thương nòi giống, nhỏ thì lo làm sao cho lương tâm
mình khỏi hư hỏng.
Các em Thanh-Niên vốn là con dòng cháu giống của
tín-hữu Cao-Đài. Con nhà đạo đức, ắt hiểu biết ít nhiều
đạo lý, các em không đến đổi làm những chuyện hư hèn để
tiếng nhơ cho họ hàng thân tộc. Các em không có thể có
mặt trong những nhóm cao bồi, lưu manh, du đảng, côn
đồ ăn nhờ của phi nghĩa. Các em còn phải tránh cho khỏi
bị đầu độc bằng phim ảnh ciné của bọn con buôn trục lợi.
Hỡi các em Thanh-Niên! Quốc-Gia đặt hy-vọng vào
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các em, trông cậy các em. Các em cố gắng học cho hay để
sau nầy góp phần xây dựng cho nước non, xứ sở, dìu dắt
đồng bào chóng bước lên đường văn minh tiến bộ theo
kịp bằng người, lập thành một nước Việt-Nam độc lập tự
do và giàu mạnh, đứng ngang hàng với các nước trên thế
giới. Đó là công học của các em ngày nay và nghĩa vụ của
các em ngày mai.
Nay kính.
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CÁI KHỔ Ở ĐỜI, CÁI VUI TRONG SỰ SANH-HOẠT
—0O0—

T

heo đạo Phật, sanh là khổ, già là khổ, bịnh là
khổ, chết là khổ, không ưa mà hợp là khổ, ưa
mà phải dời là khổ, muốn mà không được là khổ, lưu
luyến trong ngủ trược là khổ. Phật lại cực tả cái khổ vô
hạn ở đời rằng: “Nước mắt chúng sanh trong ba ngàn thế
giới đem chứa tích lại còn nhiều hơn là nước trong bốn bể”.
Trong bài diễn văn về đạo Phật của cụ Phạm Quỳnh đọc
tại Hội Trí-Tri HANOI, ngày 13/1/1921, đoạn chót có những
sự nhận xét như vầy:
“Cả đạo Phật là gồm trong một chữ Khổ “Ở đời là khổ,
làm người là lầm”, ấy tôn chỉ của đạo Phật là thế. Bởi ở đời
là khổ, nên ngời ta ai cũng băn khoăn mà tìm đường giải
thoát. Nếu từ lúc lọt lòng cho đến khi vùi dập được sung
sướng trọn vẹn cả, không phải sự gì phiền muộn đau đớn,
không gặp cảnh gì trái ngược thảm thương, thì chắc không
phải nhọc lòng mà nghĩ đến kế giải thoát. Nhưng than ôi!
Cái hạnh phúc hoàn toàn không phải ở đời nầy, mà sự khổ
não gian truân là thân phận của người ta. Đã sinh ra kiếp
người ai cũng phải khổ, kẻ khổ ít người khổ nhiều, có người
mang cái đau đớn ở trong lòng như con trùng độc, hàng ngày
nhắm gan đục óc, có kẻ đeo cái ủ dột ở ngoài mặt, như cơn
mây tối che ám một gốc trời thu, có người khổ ngấm ngầm
như ngậm cay nuốt đắng, có người khổ vở lở ra giọng khóc
lời than, mỗi người đau một vẻ, mỗi người khổ một nỗi,
nhưng ai ai cũng đã từng đau khổ nhiều”.
Đó là ý tưởng của cụ Phạm Quỳnh. Không mấy ai mà
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không công nhận rằng ở đời là khổ, nhưng không phải
tuyệt đối là khổ, xin quí vị chớ vội quá bi quan, nhìn đời
bằng đôi mắt chán nãn, thất vọng. Đời vẫn còn nhiều hứa
hẹn vui tươi, còn nhiều mùa Xuân sáng lạng. Cho hay có
biết khổ mới biết vui, cũng nư có biết cực mới biết sướng,
có đau ốm rồi mới biết mạnh khỏe là quí giá dường nào.
Nếu đời hoàn toàn là khổ, thì sự sống của con người còn
gì là thú vị.
Cái khổ ở đời là nhiều mà cái vui trong sự sinh hoạt
cũng không phải ít, kẻ vui thú nầy, người vui thú nọ, vui
giàu sang vinh hiển, vui lập nghiệp thành công, vui cảnh
nhà đoàn tụ, cha mẹ song toàn, vui gặp được thầy hay bạn
giỏi, vui hiểu đạo lý Thánh-Hiền, vui cảnh lịch non xinh,
vui trăng thanh gió mát, mỗi người vui riêng một thú.
Đức Khổng Phu Tử ngày xưa có việc nghĩ chưa ra,
thì nảy ra bực tức khó chịu đến nỗi quên ăn, lúc đã phát
minh được rồi, thì trong lòng vui sướng biết bao! Vì đó
quên hết những sự lo rầu, tinh thần say mê mùi đạo, cái
già đến cũng không hay. Thầy Nhan Hồi, nghèo đáo để,
một giỏ cơm vừa đủ ăn, một bầu nước vừa đủ uống mà
thầy bao giờ đổi cái vui của mình. Thầy vui về chỗ sở
đắc của mình trong đường đạo lý. Bực Hiền-nhân quân
tử không hề làm điều gì là không hợp lẽ phải nên tự xét
trong lòng không có hối hận, thì còn lo còn sợ gì nữa, cho
nên người quân tử cả đời lúc nào cũng vui, không có ngày
nào buồn. Người quân tử không vào cảnh ngộ nào mà tự
mình không có cái thú vậy.
Ở đời có khổ có vui, vui khổ đấp đổi lẫn nhau làm
cho xã hội loài người không phải là quá khổ, con người
mới vui bước trên đường tiến hóa, phấn khởi sanh cơ lập
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nghiệp, phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học, v.v… biến
đổi xã hội ngày nay khác hẵn xã hội ngày xưa, người được
hưởng ít nhiều hạnh phúc về vật chất lẫn tinh thần.
Thế giới văn minh, khoa học tiến bộ cung cấp cho loài
người đầy đủ tiện nghi. Thế sao cái khổ của con người chưa
thấy vơi bớt phần nào? Đó là do nhiều nguyên nhân: Thế
giới ta đương ở đây không phải là thế giới quang minh,
con người phải làm lụng cực nhọc, vất vả mới đủ nuôi
sống, sức người làm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu
mà thôi, tùy theo khả năng của mình. Trong sự sinh sống
hằng ngày, hoàn cảnh chi phối, tranh đấu giựt dành quyền
lợi cá nhân đụng chạm nhau, lẽ thường mạnh được yếu
thua, kẻ có quyền ép bức người vô quyền, kẻ tham lam
bốc lột người cô thế, làm giàu trên xương máu đồng bào.
Người cùng cực không được giúp đỡ chu toàn. Vì thế mới
có cái xã hội bất bình đẳng, người có tiền của dẫy đầy, kẻ
chịu đói khát, không một đồng một chữ dính tay, đã đổ
biết bao mồ hôi nước mắt.
Ở đời là khổ, làm người là lầm. Bởi mê lầm vọng chấp
mới sanh ra khổ. Cuộc đời là một cuộc giả, như trò diễn
trên sân khấu hí trường, đổi thay, thay đổi không biết mấy
lần. Đã là giả thì không có cái gì là trường tồn vĩnh cửu,
không biến thiên. Bởi vọng chấp không hiểu lẽ vô thường,
tưởng cái gì có, là có mãi, là hằng còn, là bền chặt, là lâu
dài, chấp là thân mình, cảnh mình, tài sản của mình. Đời
người không mấy chốc, hạn trăm năm là cùng, mà người lo
tính đến việc ngàn năm. Nguồn gốc cái khổ là ở chỗ bịnh
“tham-dục”. Bởi tham dục mà người tranh giành cướp bốc
cho được tiền của nhiều để mua mấy cái bả danh lợi phù
hoa. Nào hay tiền tài danh vọng ở đời hay biến hay đổi,
khác nào bọt nước trên mặt biển, hay vầng mây ở khoãng
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trời không, ích gì luyến ái tiền tài danh vọng?
Sanh là khổ, già là khổ, bịnh là khổ, chết là khổ, đó là
lời của Phật dạy và cũng là cái định luật chung cho chúng
sanh mấy ai qua khỏi. Nên xét cái sống ai ai cũng ham cũng
muốn thử hỏi có ai khỏi chết, trường sanh bất tử chăng?
Cái chết ai ai cũng ghét cũng sợ, thử hỏi có ai ngăn
chặn được tử thần chăng? Đã không ngăn chặn được cái
chết, thì khôn gì mà phải băn khoăn phải lo, phải sợ, phải
khổ não, phải buồn rầu. Vì vậy mà không nên nghĩ nghị
đến sự sống lâu hay chết yểu. Cứ thận theo lẽ trời mà ăn
ở hợp thời, hợp đạo, cần mẫn làm việc theo ý định cho
đến kỳ cùng, được thế nào lấy thế làm vui. Càng lo nhiều,
nghĩ nhiều cho thân phận mình, chỉ làm cho mình thêm
khổ lụy đó thôi, không ích lợi gì cả.
Nếu ta không may mắn có thiện căn lãnh hội được cái
cơ giải thoát của Đức Như Lai, hoặc không sáng suốt thâm
hiểu cái lẽ sống của các bậc Hiền-nhân quân tử “không lo
không buồn” thì ta hãy theo đời đạo lý, nhứt là phải ngăn
dằn cự tuyệt sự tham dục thái quá, hễ thấy lợi, nghĩ ngay
đến nghĩa: đừng cho cái ngoại vật làm hệ lụy đến ta! Ta tự
sửa mình cho ngay chính. “Thắng người chưa phải thắng,
thắng ta mới thật thắng”. Lại nữa ta đừng tự ối mình, hãy
thành thật với ta nghĩa là chớ có mình dối lòng mình,
hãy trung thành với lòng mình. Cái gì phải thì nói phải,
cái gì trái thì nói trái, gặp điều thiện thì làm, thấy điều
ác thì tránh. Làm việc gì cũng cứ theo lẽ phải, nghe tiếng
gọi của lương tâm, sau khỏi hối hận. Lương tâm không có
gì chỉ trích hành động của ta. Ta tự xét không có gì phải
hổ thẹn với lương tâm, thì ta được vui sướng biết chừng
nào! Chính lương tâm là thầy hay, đưa đường chỉ lối cho
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ta tìm cái lẽ sống vui.
Có cái vui trong sự sinh hoạt mới làm vơi bớt cái
khổ ở đời.
HIẾN-ĐẠO
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BUỔI LỄ KHAI GIÃNG KHÓA HUẤN LUYỆN Y-TÁ DƯỠNG ĐƯỜNG
PHƯỚC-THIỆN
—0O0—

K

ính thưa Hội-Thánh Phước-Thiện Nam-Phái
và Nữ-Phái,
Kính thưa Bác Sĩ Quản Đốc Dưỡng Đường PhướcThiện,
Kính thưa Quí vị Giảng-Huấn,
Kính thưa Chức-Sắc, Chức Việc, quí Đạo-Hữu thân
mến.
Buổi lễ khai giãng khóa huấn luyện Y-tá Dưỡng Đường
Phước-Thiện hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng
trong công trình Phước-Thiện châm nom sức khỏe của con
người, nhứt là con người trong cửa Đạo. Phước-Thiện đã
cố gắng rất nhiều mà phương tiện cứu chửa bịnh nhân
vẫn còn thiếu kém. Thuốc men không được dồi dào cho
lắm, nhơn viên phục vụ thì có ít, còn thiều nhiều người,
nhứt là những người giàu kinh nghiệm trong nghành Y-tế.
Lớp đào tạo Y-tá khai giãng hôm nay đáp ứng được phần
nào cho nhu cầu sức khỏe đồng bào. Ấy là điềm may mắn
cho tất cả bổn Đạo. Phong vỏ bất kỳ, bịnh đến không hẹn,
phương cấp cứu được dự trù, thế bịnh được ngăn chặn
tạm thời, chờ sức lương y điều trị.
Nói đến lương y, tôi nhơn danh Thống Quản HộiThánh Phước-Thiện xin để lời cảm tạ Bác sĩ Quản Đốc
Dưỡng đường, mặc dầu tuổi đã cao, sức đã kém, đã giúp
nhiều trong việc trang bị các phòng trong Y viện: Phòng
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bịnh, phòng mạch, phòng thuốc, phòng giải phẩu… đâu
đó mọi việc đều được sắp đặt châu đáo. Hơn nữa Bác sĩ
đã gia công giúp ý kiến và chỉ dẫn y tá trong việc hành
nghề. Vì vậy mà Dưỡng đường Phước-Thiện nở mặt, nở
mày, việc điều hành thâu thập kết quả khả quan. Giờ đây
Bác sĩ lại không ngần ngại đứng ra đảm đương khóa huấn
luyện Y tá. Toàn thể Phước-Thiện tỏ lòng tri ân Bác sĩ.
Tôi cũng không quên công lao của quí vị Y tá đã để trọn
tấc lòng săn sóc bịnh nhơn, vui làm điều thiện giúp Đạo,
giúp Đời từ ngày Dưỡng đường Phước-Thiện thành hình.
Sau hết tôi để lời ban khen nồng hậu vị Giám thị kiêm
Giảng viên Dược học có sáng kiến sưu tầm một số tài liệu
đáng giá, rất có ích cho việc giảng huấn khóa đào tạo Y
tá Dưỡng đường. Kể cũng là một kho tàng quí báu của Y
viện Phước-Thiện. Sau nầy, học viên thụ huấn thành nghề,
nhờ kẻ lập đầu công, không ai hơn là vị Giám thị kiêm
Giảng viên Dược học.
Sức khỏe là vàng, quí vị trong Y viện lo bảo vệ sức
khỏe con người, công nhọc nhằn của quí vị còn quí hơn
vàng. Vinh diệu thay!
Nay kính.
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BUỔI TIỆC ĐÃI CHỨC-SẮC PHƯỚC-THIỆN ĐẦU NĂM NHÂM TÝ (DL
29/2/72) TẠI HẬU-ĐIỆN BÁO-ÂN-TỪ
—0O0—
Kính thưa Hội-Thánh ……………………………
Thưa quí vị …………………………………………

T

rong quí vị có những người từ một phương
trời xa xôi, không ngại núi e sông, đổ đường
về chầu lễ vía Đức Chí-Tôn, đoàn tụ cùng anh chị em nơi
Thánh-Địa, trong tình thương cốt nhục đồng bào. Ấy là
một dịp may được gần gủi nhau, trao đổi tâm tình, thăm
hỏi ấm lạnh, tường trình bước tiến của Đạo ở các địa
phương, và học hỏi những gì còn đương thắc mắc.
Gặp nhầm tiết Xuân, khốn nổi! xứ mình ở vào vùng
nhiệt đới không có “cỏ non xanh tận chơn trời” mà có
những đồng khô cỏ cháy, nắng bốc như lửa. Mặc dầu
cảnh Xuân không sáng lạng, màu Xuân không tươi thắm,
lòng người rạo rực, phấn khởi, đầy nhựa sống, tiến bước
trên đường sinh hoạt, ăn nhịp với thời Xuân. Mỗi một độ
Xuân về là người thêm một tuổi. Xét quá trình, rút kinh
nghiệm, người năm nay phải mới hơn người năm qua.
Những vết nhơ nguyện rửa sạch, những hủ bại nguyện
bài trừ, những thù vơ nguyện từ bỏ. Đạo lý nguyện học,
công phu nguyện thành. Vừa học, vừa trau dồi tâm tính,
tự sửa mình nên có tư cách. Đó là phương châm để làm
người mới.
Trong tình anh em đồng Đạo, phải tránh sao cho khỏi
sự xích mích lẫn nhau, làm mất niềm hòa ái. Quí vị nên
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nhớ lại Thánh giáo Đức Chí-Tôn:
“Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Đạo tức một Cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chứ HÒA.”
Đó là lời Chí-Tôn dạy anh em chúng ta phải hòa nhả
cùng nhau và nhân nhượng lẫn nhau để cùng chung sống
trong gia đình Đại-Đạo.
Tôi thường nghe ở địa phương, có nhiều trường hợp
giữa Hành-Chánh và Phước-Thiện xung đột nhau vì một
sự cỏn con. Điều ấy không nên có trong cửa Đạo. Tất cả
đều là anh em. Thử hỏi trong một gia đình, mà con cái
không thuận hòa, hay đố kỵ nhau, ông cha có đau lòng
xót dạ chăng? Tìm đâu cho có hạnh phúc gia đình?
Người đồng Đạo không thương nhau lại ghét lẫn nhau,
là đều khả ố, trái với Thánh ý, có hại cho Đạo.
Quí vị nên xét kỷ mà sửa đương hành động của mình,
dẹp nỗi bất hòa, kết giải đồng tâm. Nhờ Ơ Trên ban sáng
suốt cho quí vị bỏ những chuyện nhỏ nhen ganh tị, thù
hiềm để cùng nhau vung trồng cội đức. Tôi ước ao từ rày
ít được nghe những chuyện lôi thôi giữa người Đạo với
người Đạo.
Những đức tính mà người có nhiệm vụ lấy Đạo dìu
Đời, trước nhứt là hạnh khiêm nhượng. Đây, Thánh giáo
Chí-Tôn “Hạnh khiêm nhượng là hạnh của mỗi đứa con,
phải noi theo gương Thầy mà độ rỗi thiên hạ. ‘Các con phải
khiêm nhượng sao cho bằng Thầy.”
Kế đó là lòng nhân ái. Thương người khác thể thương
thân. Có thương người mới có thể ra sức giúp người. Thấy
79



người nghèo đói, hoặc lâm cơn hoạn nạn, nên tưởng như
mình gặp cảnh ngộ đó, mới xúc động tấm lòng trắc ẩn, ra
tay tế độ. Cũng là một phương đem người vào cửa Đạo.
Về đường xử thế, nên biết hễ khi dễ người, thì mang
họa, có hại cho mình, còn bao dung người là đem điều
lành, điều may cho mình, là phước đó vậy. Khi dễ người,
làm cho người oán ghét mình, gieo ác cảm vào hồn họ,
cái hậu quả tai hại đương chờ mình.
Hay bao dung người, là thuận lẻ phải, làm cho người
cảm mến mình, dễ cho mình dìu dắt họ theo đường đạo lý,
đó là gây nên cái thiện cảm, tức là vung trồng cội phước.
Thưa quí vị,
Bửa tiệc hôm nay, Hội-Thánh khoãn đãi là bữa tiệc
đoàn tụ anh em muôn dậm một nhà và cũng là bửa tiệc
chia tay đôi ngã, kẻ ở người đi. Là vì nếu tôi không lầm,
thì ngày mai đây, trên đường thiên lý có những vị trở gót
quay về chốn cũ, tiếp tục lo tròn sứ mạng của Hội-Thánh
giao phó cho.
Tôi hoan hỹ cầu chúc quí vị sức khỏe dồi dào, đầy
đủ phương tiện lập công bồi đức, ngày ngày tăng tiến
đạo hạnh. Tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí-Tôn, Đức
Phật-Mẫu và các Đấng Thiêng-Liêng gia ân hộ trì quí vị
trong nhiệm vụ ngày mai.
Nay kình,
HIẾN-ĐẠO
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H

ồi ức lại hơn 45 năm về trước, lúc Đạo mới phôi
thai, cố tri phủ Nguyễn Ngọc Tương lúc bấy
giờ làm quận trưởng quận Cần Giuộc là người có trọng
trách truyền Đạo nơi đây. Ông Phạm Tấn Đãi, ông Trương
Thế Ngộ và tôi được Đức Chí-Tôn thâu làm môn đệ để hiệp
cùng ông Nguyễn Ngọc, phổ thông chơn Đạo. Kế đến ông
Ca Minh Chương, cựu giáo chức cũng được đứng vào hàng
ngủ chúng tôi. Chính nơi đây, Đạo được khai mở trước
nhứt và thâu nhận một số tín đồ đông nhứt. Chúng tôi là
người trong giáo giới, ban ngày thì đi dạy học, ban đêm
mới rảnh việc, cùng đi với ông Nguyễn Ngọc, khai đàn,
thượng tượng, thâu nhận tín đồ. Suốt một năm trường,
đêm nào cũng như đêm nấy, chẳng quản gió sương, bùn
lầy cũng lội, gai gốc cũng qua, chúng tôi từ xã ấp nầy, sang
xã ấp kia, một niềm tin tưởng mảnh liệt, nghe tiếng gọi
Thiêng-Liêng, khuyên nhủ đồng bào theo đường chánh
giáo, mở rộng Đạo Trời.
Âu cũng là cơ duyên hiếm có giúp chúng tôi lập được
công quả và sớm lập vị mình. Ngày qua tháng lại, Đạo
dần dần mở rộng như vết dầu loan, từ quận Cần Giuộc
đến Rạch Kiến, Rạch Đào, Rạch Núi, Gò Đen, Cần Đước
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trong tính Chợ Lớn rồi tràng qua tỉnh Gò Công, Mỹ Tho,
Bến Tre.
Lẽ cố nhiên, chánh quyền không muốn Đạo được bành
trướng mau chóng với một số tín đồ quá đông, bèn đặt kế
hoạch bài trừ. Một mặt, phân tán mấy người có nhiệm vụ
trọng yếu trong Đạo, một mặt khủng bố tín đồ, làm khó
dễ trăm bề, hâm he, dọa nạt đến điều. Chúng tôi vốn là
công chức, cùng chung một số phần với ông quận trưởng
Nguyễn Ngọc, bị đổi đi xa một người một nơi, cách trở gia
đình. Âu cũng là cái may cho Đạo, hột giống Đạo được
đem rải trên đất mới. Thế là Đạo được mở rộng châu vi
hoạt động. Thiệt là “tình cờ chẳng hẹn mà nên”.
Rồi bắt đầu từ đó, Đạo càng ngày càng tiến mãi, mặc
dầu gặp nhiều khó khăn trở ngại cũng vượt qua khỏi, là
do tinh thần nhẫn nại và lòng hy sinh vỡ bờ bến của phần
nhiều chư Đạo-Hữu.
Trải bao nhiêu năm biến chuyễn thăng trầm, Đạo
được tô điểm, mang sắc thái ngày hôm nay, ấy cũng nhờ
các vị tiền bối đã dày công xây dựng nghiệp Đạo.
Nói đến tiền bối, ở đây chúng tôi không khỏi bồi hồi
nhắc đến Đức Quyền Giáo-Tông Thượng Trung Nhựt, nơi
chôn nhau cắt rúng của Đức Ngài cách đây cũng không
xa. Đức Ngài buổi sanh tiền, sau khi được Chí-Tôn nhận
làm môn đệ, một lòng tin tưởng nơi Đấng Đại Từ Phụ,
tận tụy hành đạo, đi khắp đó đây, gieo hột giống lành,
chịu trăm đắng ngàn cay, nhiều đều hổ nhục, mang tiếng
thị phi người đời mai mĩa. Chúng tôi còn nhớ hình bóng
Đức Ngài, mặc dầu tuổi cao, cũng có lúc cùng chúng tôi,
cùng lặn lội bùn lầy, cùng vày đạp chông gai, để đến tận
một nơi xa trong làng mạc, thiết lễ lập đàn cho thiện nam
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tín nữ cầu Đạo. Thiệt là một bậc Đại đức, có công to trong
nền Đạo.
Còn hai vị nứa, đối với chúng tôi trước là bạn thâm
giao, sau là người đồng Đạo. Cố quận trưởng Nguyễn Ngọc
Tương, thọ Thiên ân Quyền Thượng Đầu-Sư là một trong
những người rường cột đạo đức ban sơ. Thứ đến cố giáo
viên Ca Minh Chương, tức là Bảo Đạo Hiệp-Thiên-Đài,
là người có công buổi đầu trong Đạo.
Nay, gặp dịp may, chúng tôi trở về cảnh cũ, chạnh
nhớ đến người xưa, tình đồng Đạo, nghĩa kim bằng, vắng
bóng cố nhân, lòng nào mà chẳng não lòng.
Thưa quý vị,
Thì giờ có hạn, câu chuyện tôi nói cũng hơi dài dòng,
xín quí vị thứ lỗi cho.
Thưa quí vị Chức-Sắc Chức Việc và quí tín hữu nam
nữ,
Chí-Tôn có nói: “Đạo phát trễ một ngày là một ngày
hại nhơn sanh”. Cái hại đây không phải cái hại về sinh
mạng và tài sản, như chết chóc về bom đạn, đói lạnh,
nước lụt, lửa cháy, cửa nát nhà tan, ruộng vườn tiêu sạch.
Cái hại đây là cái hại về tinh thần bị áp đảo, văn hóa bị
đầu độc. Đời hiện tại văn minh tiến bộ, con người có đủ
mánh khóe gian lận, xảo trá, lừa dối, mưu lợi cho mình.
Thiếu chi mồi cám dỗ đưa con người vào đường trụy
lạc. Sách báo, tiểu thuyết khiêu dâm, hình ảnh lố lăng,
phim ciné tồi phong bại tục, đó là ba món thuốc độc làm
cho người chìm đắm trong vật dục, đi xa lần cái tánh bản
nhiên, mất cả lương tri, không còn biết đâu là lẻ phải. Lại
còn những cảnh ê chề nhục nhả phô bày giữa thanh thiên
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bạch nhựt làm tối mắt khách qua đường. Thêm những
động lực thúc đẩy bắt buộc mình phải làm những gì ngoài
ý muốn của mình. Đó là cái hại lớn lao làm cho nhẹ phẩm
giá con người.
Nước ta là nước 4.000 nam văn hiến có kỷ cương,
có phong tục tốt, có những bậc tài danh, có những trang
hào kiệt. Sở dĩ nước Việt-Nam tồn tại, dân Việt-Nam tồn
tại cho đến ngày nay là nhờ cái tinh thần bất khuất của
những anh hùng liệt sĩ và nhờ phong hóa nước nhà bất
di bất dịch. Quí vị cố gắng dạy dỗ đàn em cái hay cái đẹp
của ông cha ta từ ngàn xưa để lại cho con cháu là luân lý
trong gia đình và ngoài xã hội. Luân lý ấy dạy người có
tư cách, biết giữ bổn phận làm người. Quí vị cũng nên
chỉ cho chúng đề phòng những cạm bẩy mà tuổi thanh
xuân thường hay vấp phải, răn chúng đừng chạy theo cái
nếp sống tân thời, đừng bắt chước cái lối ăn choi xa hoa
của khách ngoại ban gieo truyền, không thích hợp với
phong tục nước nhà. Đó là những điều cần yếu, quí vị có
bổn phận dìu dắt đàn em xa lánh. Để chấm dứt, tôi thành
tâm cầu nguyện quốc thới dân an, thiên hạ thăng bình,
xin Đức Chí-Tôn và Đức Phật-Mẫu ban ơn lành cho toàn
Đạo-Hữu nam nữ.
Nay kính,
HIẾN-ĐẠO
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THIÊN-TƯỚC, NHƠN-TƯỚC – CHỨC-SẮC THIÊN-PHONG

Q

uí vị đã có đọc Thánh-Giáo, chắc quí vị còn
nhớ trong một bài thi có câu:
“Nhơn tước vốn nơi Thiên-tước định,
Quyền phàm là của thế phàm đưa.”
Tôi xin giải về nhơn-tước và Thiên-tước, phỏng theo
lời thầy Mạnh:
Có danh tước của Trời cho, có danh tước của người
cho. Nhân-nghĩa: Ái nhân, ái vật, hành động theo lẽ phải,
hợp tình, hợp lý; trung tín: trung-thực và tín-thành, không
phản bội, không lừa dối; lạc thiện bất quyện: vui say làm
điều thiện mà không chán mỏi, đó là cái tước của Trời
cho, nên gọi là Thiên-tước.
Quan công khanh, quan đại phu đời xưa cũng như
chức Tổng Trưởng, chức Bộ Trưởng, chức Đại Sứ hiện nay
là cái tước của người cho ấy là nhơn-tước đó vậy.
Thiên tước tuy nói của Trời cho, kỳ thực là cái tính
chất có sẵn nơi mình. Như nói (Thông minh vốn sẵn tính
trời), hoặc người quốc sắc, kẻ thiên tài, thì thông minh và
thiên tài là thiên tước.
Người đời xưa chỉ một mực, lo tu sửa cái thiên-tước
của mình, mà nhơn đức tự nhiên đến. Cũng như học
sinh, sinh viên trong lúc còn đang học tập, cố gắng học
85



tập cho hay mà không nghĩ việc học là để mưu cầu lợi lộc
thì sự học vấn có thể đi đến chỗ cao thâm. Đến khi công
đã thành, danh đã toại, bổng lộc sẵn dành, không cầu mà
được. “Nhơn tước vốn nơi Thiên-tước định”.
Người đời nay đã lo sửa cái Thiên-tước để cầu lấy cái
nhơn-tước. Khi đã được cái nhơn tước rồi, liền bỏ quách
cái thiên tước đi, thiệt là mê muội quá chừng. Người thế
ấy sau cùng thiên tước mất, rồi đến nổi nhơn tước cũng
mất luôn. Điển hình: một quan chức bị sa thảy, vì kém đức
tốt, thiên tước mất, đồng thời quyền chức cũng không còn,
nhơn tước mất luôn “Quyền phàm là của thế phàm đưa”.
Lòng muốn cái tôn quí, ai ai cũng như nhau cả, thế
mà không ai nghĩ đến cái tôn quí tự mình đã có sẵn. Cái
tôn quí đắc lộc, đắc vị, đắc danh không phải thật là tôn
quí. Nó vốn ban cho được, thì có thể người lấy lại được.
Cái tôn quí tự mình có sẵn là cái của Tròi cho, mới
thật là tôn quí. Những đức hạnh như trung tín, nhân
nghĩa, hiếu thuận vốn là Thiên-tước, không ai mang đến
cho mình, mà cũng không ai cướp đoạt được của mình.
Ta phải tu Thiên-tước để làm tăng phẩm giá của ta càng
ngày càng cao, nếu ta tự hại, tự bỏ cái Thiên-tước, thì
không sao tìm lại được. Vậy ta cần phải tu Thiên-tước.
Thưa quí vị,
Đương thời buổi nầy, đem đạo đức nhân-nghĩa ra mà
nói trong thiên-hạ, e có vẻ cho là thừa, là lỗi thời, không
bổ ích vào đâu. Xin thưa, bao giờ con người Việt-Nam,
còn đất đai, sông núi của người Việt-Nam, thì câu chuyện
đạo đức nhơn nghĩa vẫn còn.
Chức-Sắc Thiên-Phong.
Là Chức-Sắc của Trời phong. Đức Chí-Tôn lập Đạo
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kỳ nầy, dùng huyền diệu cơ bút, nói lên sự thật, dạy dỗ
nhơn sanh theo đường đạo-đức. Từ sự phổ thông chơn
đạo đến sự tổ chức nội bộ cũng do nơi cơ bút mà ra. Đức
Chí-Tôn thâu nhận các đẳng cấp nhơn sanh, tùy khả năng
của mỗi người, phong phẩm tước có cao thấp khác nhau
lập thành một chánh thể tượng trưng Thánh-Thể Chí-Tôn.
Mỗi phần tử trong Thánh-Thể có nhiệm vụ chung: Truyền
bá và phổ thông chơn đạo.
Nên biết, những người may mắn được ân phong vào
hàng Chức-Sắc, không phải toàn là những người trọn
lành. Có kẻ có công, có người có tội; có kẻ có hạnh đức
tốt, có người có tư cách không được đúng đắng. Có người
thấy vậy, ngờ Chí-Tôn lầm lạc trong sự chọn lựa. Đừng
nghĩ vậy mà đắc tội, Chí-Tôn không bao giờ lầm. Sự lựa
chọn không đều đó, cũng là do Thiên ý. Kẻ có công, có
đức, được đặc ân bồi dưỡng thêm cho được tận thiện là
“tài giả bồi chi”. Còn những người có tội, tài chất nghiên
ngã, Chí-Thiện vì đức háo sanh, không nở để “khuynh giả
phúc chi” cho họ tan nát đổ vở. Theo Thánh ý, Chí-Tôn
muốn kẻ có tội có phương tiện ăn năng sám hối, trả nợ
tiêng khiên, và cũng vì lòng từ bi bác ái, Chí-Tôn muons
tận độ nhơn sanh trở về nguồn cội, tức là trở nên người có
phẩm cách thanh cao, nghĩa là người phải thật là người,
chớ không phải nửa người, nửa ngợm. Chí-Tôn cũng vì
lẽ đó mà thường nói: “Đạo phát trể một ngày, là một ngày
hại nhơn sanh”. Cái hại đây không phải cái hại chết chốc
về binh đao, nước lửa, mà cái hại đây là cái hại mất phẩm
làm người. Đã sanh ra được làm người là quí lắm rồi, lại
gặp kỳ Đạo Trời khai mở, thì còn gì quí bằng? Nếu để cho
mất phẩm làm người thì cái hại lớn ao biết bào giờ cứu vản!
Chư Chức-Sắc Thiên-Phong phải đặt nặng phẩm tước
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mình mà lo tròn trách vụ. Phải tỏ ra đáng mặt làm anh,
dìu dắt con cái Chí-Tôn là đàn em của mình trên bước
đường tiến đức. Phải dạy bảo đàn em những gì dàn em
chưa biết. Những gì đàn em còn thắc mắc, kêu ca hoặc
chỉ trích chỗ sai, phải vui vẻ chấp nhận giải bày cho đàn
em được thỏa mãn. Em lỡ có lỗi lầm cùng anh, anh nên
độ lượng khoan dung. Phải xem toàn thể chư tín hữu như
anh em một nhà trong tình thương cốt nhục đồng bào,
tương thân tương ái, vui buồn chung cuộc; anh phải đạo
anh, em phải đạo em, trên thuận dưới hòa, gần gủi nhau,
hiểu biết nhau, mới dạy dỗ cho nhau điều hay lẽ phải.
Chức-Sắc Thiên-Phong là người của Chí-Tôn giao phó
sứ mạng lập Đạo dìu Đời, là ngọn đèn, là gương soi của
nhơn loại, phải tập mình cho xứng đáng. Nên thận trọng
mà lo tròn thiên chức, chớ hẫn hờ mà quên bổn phận, và
đừng làm oen ố Thánh-Thể Chí-Tôn.
Nếu cả Chức-Sắc, Chức Việc đồng nhứt tâm cố gắng
hành đúng theo Luật Pháp Chơn Truyền thì có lo chi Đạo
không được hoằng khai. Người làm cho Đạo rộng lớn ra,
chớ Đạo tự nó không làm cho người rộng lớn ra được.
Tôi xin nhắc lại: Nhơn tước là cái tước của người cho.
Thiên tước là cái tước của Trời cho vốn sẵn có nơi mình.
Cần phải tu sửa để giữ cái Thiên-tước còn mãi, không mất.
Thiên-Phong là cái phẩm tước của Trời phong do cơ
bút. Phải chính chắn xem trọng cái phẩm ấy mà làm cho
tròn cái trọng trách của Trời phú cho. Đừng nông nổi mà
làm mất Thánh chất, phẩm Thiên-Phong hóa ra phẩm
phàm phong.
Nay kính,
HIẾN-ĐẠO
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LỄ KHÁNH-THÀNH THÁNH-THẤT
GIA-BÌNH (HẬU-NGHĨA) NGÀY 21 THÁNG
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TÌM HIỂU NGHĨA THÁNH-NGÔN
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Q

uí vị thường xem Thánh-Ngôn mà có mấy ai
để ý tìm hiểu nghĩa lý sâu rộng.
Đây tôi xin trích một bài Thánh-Ngôn của Đức ChíTôn ngày 5 tháng 6 năm Bính-Dần (1926) để tìm ý nghĩa.
Chí-Tôn dạy:
Sự chơn thật và sự giả dối, mắt phàm các con đâu có
thể phân biệt đặng; một trường thử Thánh, Tiên, Phật vì
vậy mà phải lập nơi thế gian nầy, nếu buổi sanh tiền dầu
cho một kẻ phàm tục tội lỗi biết đặng cơ quan mầu nhiệm
của đấng Chí-Tôn là Trời đã sắp đặt, thì cũng chẳng dám
gây ra tội lỗi mà thôi, lại có thể đắc Đạo mà gấm ghé cái
phảm Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng nữa, huống lựa là các
đấng ấy phải bị đọa trần mà biết mình hằng giữ thì mầu
nhiệm thử Thánh, Tiên, Phật chẳng có nghĩa lý gì hết. 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 chung cùng với các con; các con duy có tu
mà đắc Đạo; phái đoái lại bá thiên vạn ức nhân 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 đặng hành vi mầu nhiệm
89



mà chính mình Thầy đã đến nói, các con cũng nên tin nơi
Thầy mà cho rằng lời dạy Thầy 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.
Ý nghĩa Thánh-Ngôn như thế nầy:
Đức Chí-Tôn lập Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ có thiệt
có hư, không dụng hết huyền diệu Thiêng-Liêng làm
cho nhơn sanh dễ dàng tin Đạo. Như lúc Đạo mới khai,
thường nghe nơi nầy có đàn cơ Đức Cao-Đài giáng, nơi
kia cũng có đàn cơ Đức Cao-Đài giáng, xem qua lời lẽ,
ý tứ không giống nhau, thành thử nhơn sanh biết đâu là
thiệt đâu là giả. Đó là cái khó phân biệt sự chơn thật và
sự giả dối Chí-Tôn để cho nhơn sanh tự nhận định đâu
là giả, đâu là chơn.
Việc chọn lựa Chức-Sắc vào hàng Thánh-Thể cũng làm
cho nhơn sanh ngờ vực, vì lẽ chư Chức-Sắc không phải
toàn là người trọn lành; có người có đức hạnh vừa đủ, có
người dường như có công ít mà tội nhiều. Đó cũng là một
cái cớ làm cho nhơn sanh gồm cả các Đấng Thánh, Tiên
bị đọa trần, bán tín, bán nghi, mà hễ bán tín, bán nghi thì
không để trọn tấc lòng tin Đạo. Âu cũng là Thiên ý, là cơ
mầu nhiệm lập Đạo, Chí-Tôn sắp đặt để thử Thần, Thánh,
Tiên, Phật. Nếu các Đấng ấy tự tín, tự tìm hiểu được cơ
mầu nhiệm, thì mau mau lo đường giải thoát, đâu còn
phải chịu đọa trầm luân. Hai con đường siêu, đọa, tự chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật chọn lấy.
Chí-Tôn vì đức háo sanh, muốn tận độ nhơn sanh,
tất cả đều được gội nhuần ân vũ lộ cũng như cây cỏ gặp
sương được tươi thấm. Vì lẽ đó mà Đức Ngài mở rộng
cửa, lập trường thi công quả, ai có công nhiều được quả
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vị cao, ai có tội được đái công chuộc tội. Ai muốn đến
đặng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi, nghĩa
là muốn đắc Đạo phải có công quả.
Ra sức cứu người khỏi nạn là công quả cứu người.
Dìu dắc người vào cửa Đạo là công quả độ người.
Khiến một người dữ trở nên hiền là công quả dạy
người, làm nên cho người, là công quả lớn nhứt, cũng là
công quả khó làm nhứt. Chí-Tôn có dạy: “Lập một nước
còn dễ hơn dạy một người dữ đặng hiền”.
Người tu hành tùy theo công quả mà đắc phẩm vị
hơn kém khác nhau.
Những người tu Đại-Đạo Tam-Kỳ quyết phải có người
đắc đạo tại thế, không phải chờ ở kiếp sau. Kỳ khai Đạo
nầy là kỳ đặc biệt, là kỳ đại ân xá, như Chí-Tôn thường nói.
Đoạn Thánh-Giáo: “Nếu các con đợi đến buổi chung
qui, hồn ra khỏi xác mới thấy cơ mầu nhiệm đặng thì chừng
ấy đã muộn rồi”, chừng ấy đã muộn rồi có nghĩa là người
tu phải thấy đặng cơ mầu nhiệm ngay ở kiếp sống, chớ
không phải đợi đến buổi chung qui mới thấy. Thấy cơ mầu
nhiệm tiện thị là đắc đạo.
Thưa quí vị Chức-Sắc, Chức Việc và chư Đạo-Hữu
nam nữ,
Tôi kêu gọi tất cả quí vị hãy đặc trọn niềm tin tưởng
vào Đạo, cố gắng tìm hiểu lẽ nhiệm mầu, học hỏi rõ thông
lý Đạo.
Sanh nhầm buổi Đạo khai thật là vạn hạnh, gặp Đạo
hoa tàn lại đặng tươi. Nếu không nong nã để ngày tháng
trôi qua, tuổi chẳng kéo dài, thì rất uổng một kiếp sanh,
tiếc một đời tu không trọn, thuyền đã cập bến mà sang đến
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bờ bên kia còn hãy ngập ngừng. Rủi thay cho kẻ vô phần.
Tôi cầu nguyện Đức Chí-Tôn, Đức Phật-Mẫu và các
Đấng Thiêng-Liêng ban ơn lành cho quí vị.
Nay kính,
HIẾN-ĐẠO

92



LỄ KHÁNH-THÀNH THÁNH-THẤT VĨNH-LONG NGÀY 17 THÁNG 3
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T

hưa quí vị Tín-hữu,
Câu chuyện tôi sắp nói đây là câu chuyện đạo Phật
và câu chuyện Đạo Cao-Đài. Câu chuyện Đạo Phật là sức
cảm hóa lòng người. Câu chuyện Đạo Cao-Đài là sự tin
tưởng nồng nhiệt của môn đồ.
Theo kinh sách Phật, Phật tức là Đức Thích Ca Mâu
Ni sau khi đắc đạo, trở về thành Già-tì-la là tỉnh nhà nơi
vua cha đương ngự trị thiên hạ. Phật về, mọi người đều
vui vẻ đón rước. Phật thuyết pháp, nhơn dân náo nức theo
đạo, người ta ham mê nhiệt thành quá, ai cũng có cái chí
xuất gia. Bao nhiêu những nhà sang trọng trong dòng
họ Thích đều xin bỏ nhà thọ giới. Chính vua cha cũng
nhường ngôi để đi tu. Sách nói rằng trong thành Già-tì-la
bấy giờ đầy những tiếng đàn bà con gái than khóc, kẻ mất
cha, người mất chồng, người mất con, vì bao nhiêu đàn
ông con trai đua nhau đi tu gần hết. Chuyện có thiệt hay
chuyện người đời phụ họa, xin nhường lại cho dư luận
quần chúng phẩm bình.
Đó là chuyện lúc Phật còn tại thế. Và đây một sự tích
chép ở trong sách Phật, sau khi Phật đã tịch diệt, để chứng
tỏ cái sức cảm hóa của đạo Phật mạnh là dường nào.
Vua A-Dục trị vì từ năm 263 đến năm 226 trước kỷ
nguyên Gia-tô, trước là người rất độc ác, từ khi theo đạo
Phật thành người rất nhân từ. Hồi mới theo đạo, cảm
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mộ quá, đến nổi đương khi ngự ngoài phố, hễ gặp thầy
tì-khưu nào đi qua, liền xuống khấu đầu lạy. Có ông quan
to trong triểu tên là Già-tát, lấy thế làm quá, muốn can
ngăn vua, nói rằng vua không nên cung kính như thế, các
thầy tì-khưu chẳng qua là những người các cấp đi hành
khất ngoài đường, không đáng tôn trọng lắm. Vua cứ im,
không trả lời sao; nhưng cách đấy mấy ngày, vua truyền
cho các quan văn vỏ mỗi ông đem bán một cái đầu súc
vật, cho biết giá cái đầu vật thế nào. Phần ông Già-tát thì
phải bán một cái đầu người. Các đầu giống vật thì mỗi
đầu bán, giá tuy hơn kém nhau, nhưng đầu nào cũng có
người mua, duy có đầu người thì không ai mua cả, ông
Già-tát phải thú thật với vua rằng dẫu cho không, cũng
không ai muốn lấy. Vua hỏi rằng: “Vậy cớ sao mà không ai
muốn mua đầu người như thế?” – Ông nói rằng: “Bởi đầu
người ta là vật hèn hạ, không có giá gì” – Vua lại hỏi: “Có
phải chỉ một cái đầu nầy là hèn hạ, hay tất cả đầu người
là hèn hạ?” – Ông nói rằng: “Tất cả đầu người.” – Vua bèn
hỏi: “Vậy ru? Thế ra đầu trẫm đây cũng hèn hạ sao?” – Ông
còn sợ hãi, chưa dám nói sao, nhưng vua truyền cho phải
cứ nói thật, ông cũng nói thật như thế. Vua bấy giờ mới
giảng cho ông nghe, nói rằng: “Phải, nhà ngươi muốn can
ta đừng khấu đầu lạy các thầy sa-môn, là nhà ngươi có ý
kiêu căng tự hoặc. Nhưng cái đầu ta nầy là cái vật hèn hạ
không ai muốn mua, ví cúi xuống mà được thêm công đức,
thêm giá trị lên, thì cúi đầu phỏng có hại gì? Nhà ngươi có
ý chỉ trích các thầy sa-môn tu đạo Phật là người các cấp,
nghĩa là người không sang trọng, nhưng nhà ngươi không
biết rõ cái âm đức của các thầy. Khi nào có mời ăn tiệc,
mời đám cưới, thì mới tra hỏi đến giai cấp người ta, chớ đi
tu học đạo phân biệt giai cấp làm gì?
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Ví người danh gia thế phiệt mà phạm tội lỗi to thì ai
cũng nói: “Người nầy là kẻ có tội.”, ai ai cũng đem lòng
khinh bỉ. Nếu người con nhà hèn hạ mà tích đức tu thân,
thì ai cũng phải kính trọng, ai đến trước mặt cũng phải
cúi đầu.”.
Vua nói đến đây thì trỏ hẳn vào Già-tát mà nói rằng:
“Nhà ngươi há lại không biết câu nầy của ông Thánh nhân,
của ông đại từ, đại bi họ Thích (tức là Phật) hay sao? Ngài
dạy rằng: “Người trí giả thời vật không có giá cũng làm
nên giá trị.” Ta muốn theo phép Phật, ngươi lại can ngăn,
thế là không phải trung với ta vậy, đến khi cái thân ta đây
nằm xuống dưới đất như gốc cây kia, thì dầu muốn lạy,
muốn đứng dậy, muốn chấp tay cung kính, cũng không
sao được nữa. Bấy giờ còn làm được việc công đức gì nữa?
Vậy bây giờ người cứ để cho ta cúi lạy các thầy sa-môn, vì
người nào không tự xét mình dám nói rằng: “Ta là người
tôn trọng hơn cả”, thì người ấy là người u mê lú lẫn vậy.
Những người nào biết lấy huệ nhãn của Phật mà xem
xét thân thể, thì biết thân ông vua với thân thằng mọi cũng
thế mà thôi. Da, thịt, xương, đầu, người nào cũng vậy, chỉ
có cái phù hoa trang sức ở ngoài, là phân biệt kẻ tiện người
sang mà thôi. Nhưng cái cốt yếu ở đời nầy là lòng đạo đức,
thời dẫu trong thân thể người hèn hạ nhất ở đời cũng có
thể có được, chính cái ấy là người trí giả gặp đâu phải cung
kính, phải vái lạy vậy.”
 Trích trong “Phật Giáo Đại Quan” của Phạm Quỳnh.
Trên đầy là câu chuyện đạo Phật.
Dưới đây là câu chuyện Đạo Cao-Đài.
Năm Tân-Hợi (1971) Đạo Cao-Đài ghi nhận hai cuộc
lễ quan trọng. Một là lễ cung nghinh Liên Đài nhập Bửu
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tháp của cố Thượng-Sanh Cao Hoài Sang ngày 6 tháng 4
Âm Lịch, hai là lễ cung nghinh Liên-đài nhập Bửu tháp
của cố Nữ Đầu-Sư Hương Hiếu ngày 16 tháng 5 Nhuần
Âm lịch.
Trải qua hai lược, đồng bào các giới đã chứng kiến số
tín đồ rất đông không thể tưởng tượng về Tòa-Thánh dự lễ.
Từ một phương trời xa xui, các tín hữu không ngại
ngăn sông cách núi, với tấm lòng thành, quyết về ThánhĐịa lễ bái và vĩnh biệt hai vị tiền bối cố công to trong Đạo.
Số tín hữu rất đông, thể hiện sự đoàn kết chặc chẽ trong
tình đồng Đạo và niềm tin tưởng nồng nhiệt sự cảm hóa
của Đức Chí-Tôn.
Hai buổi lễ được cử hành long trọng và hết sức tôn
nghiêm. Trật tự và an ninh được giữ gìn châu đáo, không
có một vụ lôi thôi nào xảy ra, không có một tiếng ồn ào,
không có một lời cải vả, không có một việc xô xát, chen
lấn lẫn nhau. Kỷ luật Đạo được tôn trọng, từ trẻ vị thành
niên đến các cụ ông cụ bà. Đó là một bước tiến khả quang
của Đạo.
Quí vị Chức-Sắc Chức Việc và chư Đạo-Hữu nam nữ
vì danh thể của Đạo, hãy cố gắng tô điểm vẻ Đạo, làm cho
Đạo có một sắc thái càng ngày càng mới. Rất mong thay!
Tôi thành tâm cầu nguyện quốc thới dân an thiên hạ
thái bình và toàn Đạo được ân Trên hộ trì bước đường
tiến đức.
Nay kính.
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LỄ KHÁNH-THÀNH THÁNH-THẤT LINHĐÔNG (GIA-ĐỊNH) NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM
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NGƯỜI MUỐN TU HÀNH, MUỐN ĐẮC ĐẠO PHẢI CÓ CÔNG ĐỨC
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Đ

ây là những việc thông thường người tu học
cần phải biết mà làm, khi bước chơn vào cửa
Đạo. Tự xét thấy tâm mình còn nét vạy tà, phải sửa cho
ngay chính, bỏ các điều ác, làm điều lành. Ăn chay giữ
giới là tôn trọng luật Đạo, tránh phạm những điều nghiêm
cấm. Xem kinh điển, tìm hiểu nghĩa lý trong kinh và ghi
nhớ những lời dạy của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật. Chư
thiện tín nào chậm nghe, chậm hiểu lời vàng tiếng ngọc
của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật cần phải tìm đàn anh
chỉ bảo cho, vì cái lẻ kẻ tiên giác dạy người hậu giác, kẻ
tiên tri dạy người hậu tri. Đó là những phương tiện giúp
người tu học để dọn mình, trau dồi tâm tính, đi lần đến
chỗ tự tu tự ngộ.
Chí-Tôn mở Đạo, nói sự thật, nói chắc, nói rõ ràng,
không nói những điều sâu xa bí ẩn khó hiểu, làm rối trí
tín đồ.
Chí-Tôn dạy: “Người dưới thế nầy muốn giàu có phải
kiếm phương thế làm ra của. Ấy là về phần xác thịt. Còn
Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho đắc đạo phải có công
quả.”.
Làm công quả, chẳng những đến Thánh-Thất, đến
chùa giúp công việc trong chùa, trong Thất mà đủ gọi là
97



làm công quả. Ngoài xã hội, hãy còn biết bao công việc,
cần phải có bàn tay của người hảo tâm để vào. Chẳng hạn
như những việc từ thiện, cứu khổ trợ nàn, bảo vệ người
cô thế, tế độ kẻ bần hàn. Nói tóm lại, làm công quả là làm
những việc có ích lợi, người người đều được hưởng nhờ.
Như trên đã nói, người muốn giàu phải kiếm thế làm
ra của. Người tu hành muốn có công quả phải tìm cách
làm lợi cho người, nghĩa là phải hoạt động làm việc lợi ích
cho người, chớ chẳng phải ngồi chờ, việc đến bên mình
rồi mới thực hành.
Thời buổi Đại-Đạo Tam-Kỳ khai mở, quí vị làm công
quả bằng cách độ người, đem người vào cửa Đạo, độ được
nhiều người chừng nào là có công nhiều chừng nấy.
Cái công lớn nhứt là khiến được một người dữ trở về
lành. Theo Thánh-Giáo Chí-Tôn: “Lập một nước còn dễ
hơn dạy một người dữ đặng hiền”.
Muốn dạy một người dữ đặng hiền, phải lấy độ lượng
người quân tử, xem người cũng như mình, thấy việc tốt
của người cũng như thấy việc tốt của mình, nên hết sức
tán thành, đôn đốc cho người nên lành nên tốt. Thấy
việc xấu của người cũng như thấy việc xấu của mình, mà
không muốn mắc lấy tiếng xấu, nên hết sức ngăn ngừa,
đón chặn không để cho người nên xấu. Đó là bậc quân
tử muốn làm nên cho người. Chức-Sắc Chức Việc muốn
độ người, rước người vào cửa Đạo cũng không ngoài ý
muốn làm nên cho người.
Từ bỏ những độ lượng hẹp hòi thấy người làm phải
ganh ghét, siểm dèm, thấy người làm quấy lại mầng vui,
còn xúi dục người làm quấy thêm nữa.
Người giàu có, sẵn tiền bạc thường hay sửa sang nhà
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cửa trang hoàn xinh đẹp. Người tu hành có công quả đầy
đủ, hạnh đức bên trong biểu lộ bên ngoài, thân thể được
ung dung khỏe khoắn, tinh thần được thư thái rộng rải,
trí thức được mở mang sáng suốt, tai không nghe lầm, mắt
không thấy lệch, làm việc gì cũng tinh, xét việc gì cũng
đúng. Đó là triệu chứng tâm đã phát huệ, người tu học tỏ
ngộ, hiểu rõ lẽ đạo, thấy mình phấn khởi, khoan khoái,
an vui, tự mình biết mình đã đắc đạo, mà đắc đạo ngay
ở kiếp nầy, ở cõi nầy mà không phải chờ ở kiếp sau ở cõi
khác. Người tu học đã đến chỗ tự tu tự ngộ.
Trong những người tu Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ quyết
phải có người đắc đạo tại thế. Quí vị hãy đọc đi đọc lại cho
kỹ và nghiền nghẫm cho ra lẽ đoạn Thánh-Giáo sau đây:
“Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành vi mầu nhiệm,
mà chính mình Thầy đã đến nói, các con cũng nên tin nơi
Thầy mà cho rằng lời dạy Thầy 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”.
Tôi ước mong quí vị Chức-Sắc Chức Việc và chư ĐạoHữu cố gắng làm công quả cho thật nhiều, là độ người nên
Đạo cho đông, hầu đi khắp đó đây thấy ngọn cờ Đạo bay
phấp phới trước Thánh-Thất, Điện Thờ; nơi nào, chốn nào
cũng có bóng người Đạo Cao-Đài qua lại. Tôi cầu nguyện
Ơn Trên ban phước lành cho quí vị Chức-Sắc Chức Việc
và chư tín hữu nam nứ.

Nay kính.
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TRI HÀNH HỢP NHỨT
—0O0—

T

huyết tri hành hợp nhứt do nhà học giả trứ
danh Vương Dương Minh đề xướng. Trước khi
bàn về thuyết nầy, nên nói qua sơ lược tiểu sử của tác giả.
Ông là Vương Thủ Nhân tự là Bá An, dòng dỏi nho
học có tiếng đời nhà Minh (1472–1528) ở đất Dư Diêu, tỉnh
Chiết Giang. Vì ông làm nhà ở Dương Minh Động cách
thành Hàng Châu 20 dậm cho nên các học giả gọi ông là
Dương Minh tiên sanh.
Ông chẳng những học vấn đã tinh, mà vỏ công cũng
rỡ. Kể về học thuyết thì tri hành nhứt trí. Kể về sự nghiệp
thì văn vỏ kiêm toàn.
Lúc trẻ tuổi hay trầm tư mặc tưởng. Năm 17 tuổi,
đương đi chơi xa, cha gọi về cưới vợ. Trên đường về, gặp
một người đạo sĩ đương ngồi bên đường. Nhân hỏi đạo
dưỡng sanh, ông nghe qua lấy làm đắc ý, ngồi nghe hoài
mà không chán, quên phức đêm ấy là đêm cưới vợ.
Ông có bộ óc tư tưởng cải cách, thoát ly, cái lối học
hủ lậu của các nhà nho thuở ấy. Học thuyết của ông về
phần tinh túy là thuyết “Tri hành hợp nhứt”.
Xưa nay các nhà học giả đều chia phần tri và phần
hành làm hai việc. Đến đời ông Dương Minh mới xướng
lên cái thuyết “Tri hành hợp nhứt”.
Ông nói: “Hễ tri lúc nào là hành lúc ấy. Có hành mới
chứng nghiệm được tri. Nếu không tri lấy gì mà hành? Không
hành lấy gì gọi rằng tri? Tri-hành không thể chia làm hai
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việc được”. Nên ông chủ trương tri hành hợp làm một.
Tỷ như thấy sắc đẹp, biết nó là sắc đẹp, đó là tri; nhưng
ở trong lúc thấy sắc đẹp, tức khắc đã ham liền, đó là hành;
như nghe mùi hôi, biết nó là hôi, đó là tri, nhưng trong lúc
nghe mùi hôi, tức khắc đã ghét liền, đó là hành.
Giả như thấy sắc đẹp mà không ham, nghe mùi hôi
mà không ghét, là vì không biết đẹp, không biết hôi, đủ
chứng được không tri, thời không hành. Chớ như biết đẹp
thì thích ngay, nghe hôi thì ghét ngay, chẳng phải tri với
hành đi cập với nhau hay sao?
Còn như tri hành chia làm hai việc, há có lẽ mắt thấy
đẹp, mũi nghe hôi ra một lúc, rồi ham đẹp, ghét hôi lại ra
một lúc khác hay sao? Đều là không có thể có được.
Lại như nói người kia biết hiếu, người kia biết để, tất
là người ấy đã làm việc hiếu việc để rồi, thì mới bảo là biết
hiếu biết để. Cũng như biết đau tất là mình đã thấy đau, rồi
mới biết đau; biết đói tất là mình đã thấy đói, rồi mới biết
đói. Như vậy thì tri với hành phân ra làm thế nào được?
Hoặc tâm mình khởi một niệm thiện, liền khi đó ý
thiện phát sanh; hoặc tâm mình khởi một niệm ác, liền
khi đó ý ác phát sanh, tâm khởi niệm, ý phát sanh đồng
trong một lúc đủ chỉ rõ tri hành hợp làm một.
Nếu đem tri hành làm hai việc, thì khi có một niệm
phát động, tuy là bất thiện, nhưng bởi chưa thi hành, thì
tìm cách ngăn cản. Cái niệm ấy có thể sanh mộng nẩy chồi,
càng ngày càng lớn, sau khó diệt trừ. Như vậy là nguy thay!
Dương Minh phát huy cái thuyết “Tri hành hợp nhứt”,
chính là để người ta hiểu được nhứt niệm phát động, tức
là hành rồi. Hễ chỗ phát động có điều bất thiện, thì đem
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điều bất thiện ấy trừ ngay đi, cốt bỏ đến chỗ căn để khiến
cái niệm bất thiện không tiềm phục ở trong lòng được nữa.
Ấy tôn chỉ “Tri hành hợp nhứt” là thế. Dương Minh
muốn đem học giả vào con đường thực tiển đạo đức.
Tự mình muốn gột rửa cái gì còn dơ bẩn thì phải dụng
công ở sự “tỉnh sát khắc trị”. Cái công phu “tỉnh sát khắc
trị”, không phải một ngày một bửa mà nên, phải liên tục,
không lúc nào rồi, bất kỳ giờ phút nào, ở chỗ nào, hoặc
đi đứng nằm ngồi, chớ chẳng phải theo thế tình là tham
thiền mới được.
Người có chí dốc lòng, tự sửa mình, sau mới nên
người có tinh thần mạnh mẽ, có đức tính trong sạch, có
tư cách con người.
Về phần thực tế trong xã hội, ta thường thấy trường
kỷ thuật, trường huấn nghệ, học viên vừa học, vừa làm,
phần lý thuyết, phần thực hành đi cập với nhau. khi thành
nghề, cái học đã hay cái nghề lại giỏi.
Các trường Trung học, các Viện Đại học, nơi nào cũng
có đặt phòng thí nghiệm, mở lớp thực tập, cũng không
ngoài cái thuyết “Tri hành hợp nhứt”.
Để kết luận: Tri là cái khởi đầu của hành, hành là cái
thành tựu của tri. Tri đến nơi đến chốn, thì hành viên
mãn, chu toàn.

Septembre 1972

HIẾN-ĐẠO
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LƯƠNG TÂM
—0O0—

K

hi mình làm được một điều phải, đem ích lợi
cho người, thì tâm thần được thư thái, an
vui, ý chí phấn khởi dường như được một vật quí báu. Thời
gian trôi qua, nhớ lại chuyện cũ, là chuyện phải mình đã
làm càng nhớ càng thêm vui, cái vui vẫn tồn tại.
Trái lại, khi lỡ lầm làm một điều quấy có phương hại
đến người, chưa kiệp suy nghĩ, sau nhận biết lỗi, thì lòng
mình xốn xang, bức rức, khó chịu, nghe như có tiếng
theo trách móc bên mình: “Ai nở đi làm việc ấy cho đành”.
Chuyện tuy đã qua, nhưng vẫn còn hoài ở trong tâm não
mình, mỗi khi nhớ đến, thì “tưởng bao nhiêu lại đau lòng
bấy nhiêu”.
Hành động của mình đem lại sự an vui, hay sự buồn
phiền đó là hành động theo lương tâm hay trái với lương
tâm. Tiếng trách quở là tiêng nói của lương tâm.
Lương tâm là cái đức tốt có sẵn nơi người, là cái lòng
sáng suốt biết phân biệt phải trái, hay khiến con người
làm điều phải bỏ điều quấy. Nghe theo lương tâm thì nên,
làm trái lương tâm thì hư. Lương tâm là thầy hay, bạn giỏi
của con người. Nó có sức khuyên con người làm điều hay,
điều phải, mà không có sức ngăn cản con người làm điều
quấy điều hư. Nó có một năng lực mạnh mẽ phạt kẻ có
tội lỗi mang một mối sầu trong lòng “như ngậm cay nuốt
đắng, đeo cái ủ dột ngoài mặt như mây tối che ám một góc
trời thu”, dầu cho có ăn năng hối hận cũng chưa chắc tìm
đâu cho thấy ngày vui tươi sáng.
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Không có cái vui nào bằng cái vui khi lòng mình được
yên tịnh, không còn lo điều gì, sợ điều gì. Đó là mình đã
hành động theo lương tâm, hành động theo lẽ phải, tức
là theo thiên lý.
Không có cái khổ nào cho bằng cái khổ bị lương tâm
cắn rứt, quở phạt. Đó là mình đã hành động trái với lương
tâm, hành động theo dục vọng, tức là theo nhơn dục.
Người đã hiểu rõ đạo lý, biết tự trọng, giữ phẩm cách,
hay cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Một lời nói phi nhơn
phi đạo làm tổn đức bình sanh, hỏng cả đời người. Một
việc làm bất chánh bất trung có nguy hại cho thân danh
mình, lại còn để tiếng tâm không tốt cho con cháu đời sau.
Muốn tránh khỏi lỗi lầm thường hay phạm lấy, hãy
nghe theo tiếng gọi lương tâm, trong khi xử sự. Chí-Tôn
có dạy: “Lương tâm của các con là một khiếu Thiêng-Liêng
của Thầy ban để sửa trị riêng các con trong đường tội lỗi và
ban thưởng trong việc nhơn đức. Làm một việc phải tất là
do nơi ý Trời, phạm một nét dạy tà là cải nơi Thiên luật.”
HÀNH ĐỘNG TRÁI VỚI LƯƠNG TÂM.

Một vị kỷ sư coi việc xây dựng cầu kỳ, mặc dầu đã
biết những vật liệu như những cốt sắt yếu hoặc cây ván
bở, không đủ sức chịu đựng, nhưng cứ để cho công thợ
đóng ráp, không nghĩ gì đến sự hư hỏng bất ngờ của cây
cầu, đó là hành động trái với lương tâm.
Một bác sĩ công có phận sự khám nghiệm một nạn
nhơn bị bắt bị tra tấn, suýt thiệt mạng, không dám nói lên
sự thật vì áp lực quyền đời, hành động trái với lương tâm.
Cùng trong một lẽ ấy, trong một phiên tòa, vị chánh
án không phán quyết theo lẽ công bằng, một sự thật hiển
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nhiên, đành bóp méo vo tròn, hành động trái với lương
tâm.
Kẻ buôn gian bán lận, cân già cân non, đong thiếu,
đong dư, tráo đổi món hàng đều hành động trái với lương
tâm.
Trình độ dân trí một ngày một mở mang, con người
học rộng, biết nhiều, khôn ngoan quỉ quyệt, có trăm mưu
ngàn kế, đủ mọi ngón gian xảo, xã hội còn có lắm hành
động trái với lương tâm.
SỰ HÀNH PHẠT CỦA LƯƠNG TÂM.

Có một kẻ kia, lở tay giết chết một mạng người, quá
lo sợ tẩu thoát, ẩn trốn nơi nầy, nơi kia, chỗ ở thường thay
đổi luôn luôn, không dám chường mặt ra trước thiên hạ.
Ngày những đêm mang nặng một mối lo sợ, lương tâm
cắn rứt dày vò, không giờ phút nào được yên. Dường như
nghe có tiếng oan hồn uổng tử theo đòi mạng. Cái sợ cứ
lẻo đẻo theo mãi, thấy bóng người sợ; nghe tiếng động,
sợ; vắng lặng như tờ, sợ; đi đứng sợ, nằm ngồi, sợ; đến
bửa ăn, sợ; đến lúc ngủ, sợ. Không có lúc nào là không sợ.
Bao nhiêu cái sợ dồn dập, làm cho con người ấy mất ăn
mất ngủ, khó đứng khó ngồi.
Sau cùng, kẻ có tội mới nghĩ, mình làm mình chịu,
nở để ai lo, bèn ra tự thú để thọ ngục hình. Tội đã thú là
tội hết. Lương tâm không còn hành phạt nữa.
TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM.

Lại có kẻ làm những việc tày trời, mưu mô thâm độc,
tàn ác vô cùng giết người cướp của, đoạt vợ người, làm
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tan nát biết bao gia đình mà vẫn ung dung tự tại, không
có chút gì hối hận ăn năng, ấy là kẻ đã mất hẳn thiên tính,
đã táng tận lương tâm, rất nguy hại cho xã hội.

Septembre 1972

HIẾN-ĐẠO
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CÁC CON LÀ THẦY, THẦY LÀ CÁC CON.
—0O0—

T

hánh-Giáo ngày 13 tháng 6 Bính Dần 22–7–1926:
“Bậc chơn tu tỉ như một hột giống tốt, hễ gieo xuống
thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái, mà
biến biến sanh sanh càng tăng số”.
Lấy một hột giống cây ăn trái gieo trồng, chừng cây
có trái, gấy giống trồng nữa, hết lớp nầy tới lớp khác, số
trái càng tăng thêm hoài. Mỗi lần lấy hột mà gieo, thì trái
chứa hột giống phải hư hoại.
“Vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái
Thiêng-Liêng các con sanh hóa Chơn thần, Chơn thần lại
biến hàng muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Đạo”.
Những lời vàng ngọc của Chí-Tôn và của các đấng
Thiêng-Liêng qua nơi miệng các bậc tiền bối giảng dạy
chúng ta, chúng ta lấy những lời ấy đem truyền lại cho kẻ
hậu lai, những lời ấy tức là bông trái Thiêng-Liêng của các
bậc tiền bối. Còn chúng ta đứng giảng dạy đây là những
người thay thế, là hình ảnh, là Chơn thần của các bực tiền
bối. Bông trái Thiêng-Liêng sanh hóa Chơn-Thần là vậy
đó. Quí vị nên hiểu sức biến hóa của Chơn-Thần mạnh
là dường nào!
Kìa như Đức Khổng Tử đã mất, tính có hơn hai mươi
thế kỷ, mà các môn nhơn cửa Khổng, kẻ trước người sau,
tiếp nối truyền bá tư tưởng của Ngài cho đến ngày nay.
Bông trái Thiêng-Liêng của Ngài vẫn còn sanh hóa.
“Một Chơn-Thần Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật,
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chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong
Càn khôn thế giới, nên chi các con là Thầy, Thầy là các con”.
Không phải Thầy trực tiếp sanh Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Thần, Thánh, Tiên, Phật phải trải qua không biết mấy mươi
đời kiếp làm người mới đến địa vị Thần, Thánh, Tiên, Phật.
“Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật” (Thánh-Giáo 15 tháng 9 Bính
Dần dl 24–10–1926).
Buổi đầu, Đạo mới phôi thai, chưa có mấy người.
Phần Truyền giáo, có người hãy còn bở ngở, rụt rè, khi
phải đứng lên thuyết đạo.
Một hôm Thầy gọi cụ Lê Văn Trung mà rằng: (Lúc
bấy giờ Đức Quyền Giáo-Tông chưa đắc phong phong
phẩm vị) “Trung, đã thọ mạng nơi Thầy, con đi đâu Thầy
bố hóa tâm trí con đặng đi truyền Đạo, tùy cơ mà dạy kẻ,
một mình con đâu đủ sức phục người. Chẳng luận là nam
hay nữ, bất kỳ là nước nào, nó muốn biết đạo lý, con phải
độ, biểu chúng đến nghe Thầy dạy, mới có thể nó tu hành
đặng; trước con không nên buộc chúng nó lắm. Thầy nói
một lần từ đây nhớ lấy, dầu cho đá sắt cây cỏ, mà nghe
đến Thánh-Ngôn nơi Thầy mà con nói ra cũng hoan
nghinh huống lừa là người, con nhớ và an lòng. Thầy đã
hằng ngày nói với con rằng: Muôn việc chi Thầy đã bố hóa
vào lòng con, như con tính đều chi tức Thầy đã định rồi”.
Thì ra, lúc nọ, nơi nào, chỗ nào có cụ Lê đến, tức là có
Thầy đến. Cụ Lê tính lo làm những điều gì là do Thánh ý
Thầy. Cái nghĩa “các con là Thầy, Thầy là các con” là vậy đó.
Quí vị nên suy nghĩ, xem Thầy đương thời lập Đạo,
theo con cái, dìu từ bước, dạy từ lời, dặn từ việc, không
lúc nào ngơi, chính là Ông Cha lành thương con không
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biết đến đâu là cùng, hằng trông nom con, từng ly từng tí,
không việc gì là không dạy bảo, không nhắc nhở. Chúng ta
rất may mắn được Đại-Đạo khai sáng tại nước nhà. Nếu
ta không bươn bả mà lo đường tu học, để ngày tháng trôi
qua, tuổi không đợi chờ, ta lở chuyến đò đưa đến bờ bên
kia, thật là rất uổng cho một kiếp sanh ở thế, là vì tu được
cùng không là ở nơi kiếp này mà thôi.
Còn như nói: “Dầu cho sắt đá, cây cỏ nghe đến ThánhNgôn nơi Thầy mà con cái nói ra cũng hoan nghinh huống
lựa là người” đó là Thầy dặn ta hãy chú trọng Thánh-Ngôn
cho lắm.
Thật vậy, lời Thầy dạy là lời vàng ngọc, là lời của Thánh
nhân. Nó có mãnh lực quyến rũ, hấp dẫn, cảm hóa rất
mực, không thể tưởng tượng, mầu nhiệm làm sao, bặt
đường ngôn ngữ cho đến đổi sắt đá cây cỏ, nếu có tri giác
cũng hoan nghinh, huống lựa là người.
“Đạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy”.
Thầy lập Đại-Đạo kỳ ba, khác hơn mấy kỳ trước.
Thánh-Giáo (24_4_1926): “Thầy nhứt định đến chính
mình Thầy độ rổi các con, chẳng chịu giao chánh giáo cho
tay phàm. Nhưng mà buộc phải có chánh thể, có lớn nhỏ
đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em
sau mà đến nơi bồng Đảo”.
Vì vậy mà Thầy chọn trong hàng Tín đồ một số người,
phong phẩm tước có đẳng cấp cao thấp, khác nhau, mỗi
người có một nhiệm vụ về phần Đạo cũng như về phần
Đời, tạo thành một khối làm Thánh-Thể của Thầy, mỗi
Chức-Sắc là một phần tử của Thánh-Thể. Ngoài tổ chức
chánh trị Đạo, giáo hóa nhơn sanh, dưỡng nuôi quan quả
cô độc, làm những việc từ thiện như chẩn tế bố thí, cấp
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táng, mỗi Chức-Sắc có nhiệm vụ chung là thây thế Thầy
phổ thông chơn đạo. Nói nôm na Chức-Sắc là tay chơn của
Thầy. Vì vậy “Đạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy”.
Toàn thể Hội-Thánh tượng trưng Thánh-Thể hữu hình
của Thầy tại thế. Mỗi Chức-Sắc phải cẩn thận, gìn giữ đừng
làm oen ố Thánh-Thể. Mọi hành động phi nhơn phi đạo,
làm nhẹ phẩm cách con người, lại bôi nhọ Thánh-Thể, để
một vết nhơ nơi trang sử Đạo.
Phải biết rằng thay thế Thầy, gánh vác việc Đạo, không
phải là người thường theo thế tình, phải là người xuất thế,
có những đức tính như là: nhẫn nại, cương trực, nhân ái,
công bằng, hy sinh, từ bi, kỷ xã.
Gặp thời bình, thân mình được hiển đạt chừng nào,
thì làm cho Đạo được phát triển chừng nấy. Lúc loạn ly
phải biết tùy cơ ứng biến, thân không lìa Đạo, Đạo cũng
không lìa thân, không bao giờ bỏ Đạo mà chạy theo người.
Ai là người thành thật có nhiệt tâm với Đạo, hãy giữ
danh thể của Đạo, làm cho người đời tôn trọng Đạo, đừng
để cho Đạo bị nười đời khinh rẻ.
Lấy câu “Các con là Thầy, Thầy là các con” làm câu
nhựt tụng để khắc kỷ, trở về với lẻ phải, thuận theo Thiên ý.
Ai còn làm càng, làm bậy thì đâu xứng đáng “Các
con là Thầy”.
Ai còn làm những việc trái tai gay mắt, làm sao nói
được “Thầy là các con”.

4–10–1972

HIẾN-ĐẠO
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CHẾT RỒI CÒN BIẾT GÌ NỮA KHÔNG & KIẾP CON NGƯỜI
—0O0—
CHẾT RỒI CÒN BIẾT GÌ NỮA KHÔNG?

M

ột hôm thầy Tử Cống hỏi Đức Khổng Tử
rằng: “Người chết rồi có biết gì nữa không?”
Ngài trả lời rằng: “Nếu ta nói người chết rồi mà còn biết,
thì sợ con cháu hiếu thảo, liều chết đi theo ông cha; nếu
ta nói người chết rồi mà không biết gì, thì sợ con cháu bất
hiếu, cha mẹ chết, bỏ không chôn. Người muốn biết người
chết rồi có biết hay không biết, chuyện đó không phải là
chuyện cần kiếp ngay bây giờ, rồi sau sẽ biết” (Khổng Tử
gia ngữ). Lại có chỗ hỏi chết là thế nào? thì Ngài nói rằng:
“Chưa biết việc sống, đâu biết được việc chết”.
Nho Giáo không nói đến việc chết.
Phật gọi Vua Ba tư Nặc mà rằng: Về cái thân hiện tại
của Đại Vương, ta nay lại hỏi: Cái phàm thân nhục thể
của ngươi có bền chắc như ngọc kim cương, đời đời chẳng
hư mục, hay là nó sẽ biến diệt?
– Bách Thế Tôn, xác thân của tôi rốt cuộc sẽ biến diệt.
– Phật hỏi: Đại Vương! Thân ngươi còn đó, là diệt
đâu, mà sao ngươi biết nó phải diệt?
– Bạch Thế Tôn, cái thân biến hoại không thường
của tôi, xét thấy nó hiện tiền, mỗi niệm có tiêu mòn, dời
dạc luôn luôn. Ví như cây củi kia trong lò vị lửa đốt lần
lần nát tiêu ra tro, tiêu nát không ngừng. Vậy nên tôi biết
chắc cái thân nầy có lúc phải diệt mất.
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– Phật nói: Đúng vậy! Đại Vương! Ngươi thấy sự biến
hóa, dời dạc mãi không ngừng, mà biết xác thân ngươi
phải diệt, Vậy khi thân diệt rồi, ngươi có biết trong thân
đó, có cái chi chẳng diệt không?
– Vua Ba tư Nặc bạch: Không rõ.
– Phật hỏi: Đại Vương! Lúc người thấy nước sông
Hằng, ngươi đặng mấy tuồi?
– Khi vừa lên ba tuổi, tôi có đi qua sông ấy với mẹ tôi
để đi yết thần Kỳ bà thiên (Thần Trường mạng).
– Phật hỏi: Đại Vương! Khi lên ba tuổi ngươi thấy
sông Hằng như thế. Đến lúc đặng 13 tuổi, ngươi thấy sông
ấy khác thế nào?
– Y như lúc ba tuổi, không khác chút nào cả. Cho đến
năm nay, tôi đã 62 tuổi, mà cũng không thấy chi đổi khác.
– Đại Vương! Còn cái thấy con sông Hằng của ngươi
ngày nay, sánh với cái thấy lúc nhỏ có phân biệt già trẻ
chi không?
– Dạ không, Thế Tôn!
– Phật bảo: Mặt ngươi tuy nhăn, mà cái thấy không
bao giờ nhăn, đủ biết cái nhăn đó là có biến, còn cái không
nhăn kia là chẳng biến. Cái không biến vốn chẳng sanh,
chẳng diệt. Nếu nó chẳng sanh, chẳng diệt, thì có lẻ nào
lại theo cái xác thân ngươi mà đồng chịu sanh tử sao?
(Cái thấy biểu thị cái trí khôn hiểu biết của con người).
Thánh-Giáo ngày 1–3–1927: “… Thầy hỏi: Vậy chớ cái
trí khôn của con người biết thương ghét, vui buồn mà toàn
nhơn loại đều có, khi rốt cuộc thì trí khôn ấy đi đâu? Không
lẻ cái trí khôn ngoan dường ấy mà cũng mất đi đặng sao
các con? Thầy hỏi như vậy để cho các con mỗi đứa về suy
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nghĩ mà trả lời cho mình”.
Phật giáo và Cao-Đài Giáo có nói đến sự chết và người
chết rồi, còn biết gì nữa chăng, thì để cho mình tự tìm hiểu.
KIẾP CON NGƯỜI

Đức Phật dạy: Tất cả mọi người chẳng phải mới có
một đời sống hiện tại, mà trước đã trải qua vô lượng đời
sống, đã thọ nhiều thân hoặc làm Thần, làm súc sanh, làm
quỉ, làm người… tùy theo hạnh nghiệp gây tạo ở những
đời trước chiêu cảm ra. Và những hạnh nghiệp gây tạo ra
trong đời sống làm người hiện tại đây, hiệp với quá khứ,
sẽ chiêu cảm thành đời sống tương lai, khi mãn đời sống
nầy. Nếu hạnh nghiệp trong đời sống hiện tại và quá khứ
có tánh cách lành, thời nó sẽ cảm với đời sống tương lại
một trình độ cao tốt vui sướng, sanh làm người, thần,
Thánh, …… nhược bằng tánh cách dữ, đời sống tương
lai sẽ xấu xa thấp thỏi và khổ sở, sanh làm ngạ quỉ, súc
sanh……
Theo kinh Phật, trong đêm ấy Phật đắc đạo dưới gốc
cây Bồ đề, hồi lúc sao mai mới mọc, Phật nhớ lại các kiếp
trước đã làm được những gì là đạo đức, từ hiếu, nhân
nghĩa, tinh tiến, từ bi, hỷ xã, tùy thời dưỡng dục chúng
sanh, như thương con đỏ.
Phật lại còn nhớ, đã từng trải qua nhiều kiếp mới đến
kiếp nầy, kiếp thì làm cây cỏ, làm súc sanh, kiếp thì làm
người, kiếp thì làm thần, vòng luân hồi xoay vần cũng đã
lắm, sanh kiếp nọ, để chịu nghiệp kiếp kia.
Thánh-Giáo ngày 15 tháng 11 Bính Dần (19–12–1926),
Chí-Tôn dạy: Các con đã sanh ra tại thế nầy, chịu khổ não
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tại thế nầy, rồi chết cũng tại thế nầy. Thầy hỏi: Các con chết
rồi, các con ra thế nào? Các con đi đâu?
Chẳng một đứa hiểu đặng cơ mầu nhiệm ấy. Cả kiếp
luân hồi thay đổi từ trong nơi vật chất mà ra thảo mộc, từ
thảo mộc đến thú cầm, loài người phải chịu chuyển kiếp
ngàn ngàn, muôn muôn lần, mới đến địa vị nhơn phẩm.
Nhơn phẩm nơi thế nầy lại còn chia ra phẩm giá mỗi hạng.
Đứng bực Đế vương nơi trái địa cầu nầy, chưa đặng vào
bực chót của địa cầu 67. Trong địa cầu 67 nhơn loại cũng
phân ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng của mỗi địa cầu
càng tăng thêm hoài cho tới đệ nhứt cầu Tam Thiên Thế
Giái, qua khỏi Tam Thiên Thế Giái thì mới đến Tứ Đại Bộ
Châu, qua Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng Tam Thập Lục
Thiên, vào Tam Thập Lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu
hành nữa mới đặng lên đến Bạch-Ngọc-Kinh là nơi đạo
Phật gọi là Niết Bàn đó vậy.
Các con coi đó đủ hiểu các phẩm trật của các con nó
nhiều là dường nào; song ấy là phẩm trật Thiên vị.
Theo lời Chí-Tôn đã dạy, thì con người đã chịu chuyển
kiếp không biết mấy mươi ngàn lần mới đến địa vị nhơn
phẩm. Từ nhơn phẩm lại còn phải trải qua cũng không
biết mấy mươi đời kiếp, mới đến địa vị Tiên Phật.
Chí-Tôn lại dặn, nếu kẻ không tu làm đủ phận người
công bình chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác, thì cứ theo
đẳng cấp gần trên mà luân hồi lại nữa. Như vậy đường đi
đến phẩm vị Tiên Phật hãy còn xa.
Còn người có lợi căn, nếu biết ngộ kiếp một đời tu
cũng vượt đến phẩm vị Tiên Phật.
Đạo đức sanh trí huệ, chuyển mê vi ngộ, đưa người
trở về Thiên vị.
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Đây Phật giáo và Cao-Đài Giáo cũng đồng quan niệm
có luân hồi. Con người không phải có một đời sống mà thôi.

Octobre 1972

HIẾN-ĐẠO
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PHÁP THÂN KHÔNG PHẢI LÀ HÌNH SẮC & KIẾN TÁNH
—0O0—

P

hật hỏi ông Tu Bồ Đề rằng: “Nơi ý ông nghĩ thế
nào, có thể lấy 32 tướng mà coi là Như Lai
chăng?” Ông Tu Bồ Đề vẫn còn thoạt mê thoạt ngộ, nên
bạch rằng: “Chính thế, chính thế! Lấy 32 tướng mà coi là
Như Lai”.
Đức Thế Tôn liền quở rằng: “Nầy Tu Bồ Đề, nếu lấy 32
tướng mà coi là Như Lai, thì xưa Vua Chuyễn Luân Thánh
Vương có đủ 32 tướng cũng tức là Như Lai?”
Ông Tu Bồ Đề bỗng nhiên tỏ ngộ liền bạch Phật rằng:
“Như con hiểu ý nghĩa lời Đức Phật nói, không nên lấy 32
tướng mà coi là Như Lai”
Bầy giờ, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ rằng:
Nếu dùng sắc thấy Ta,
Dùng tiếng tâm cầu Ta,
Người ấy tu tà đạo.
Chẳng thấy được Như Lai.
Đây là một đoạn trong Kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn,
thuyết cho ông Tu Bồ Đề và chúng đại Tỳ Kheo hiểu cái
Pháp thân là thân Thiêng-Liêng, không phải thân có hình
sắc, tức là Như Lai hay là Phật Tánh, vốn là bất sanh bất
diệt, để phân biệt với cái thân tứ đại giả hợp, là cái thân
của cha mẹ sanh, hữu hìn hữu hoại.
Đại ý bài Kệ nầy, Đức Thế Tôn nói: Nếu ai xem thân
xác của Ta và nghe lời nói của Ta mà nhận là thấy Như Lai
là người ấy đi sai đường, chẳng bao giờ thấy được Như Lai.
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Thấy Như Lai là chứng biết Phật tánh, chứng biết tánh
mình, cứ như lời Phật dạy, ai ai cũng có Phật tánh, cho
nên nói thấy tánh Phật, tức là thấy tánh mình. Thấy đây
là nhận biết chớ chẳng phải thấy bằng mắt phàm.
Nhận biết là tỏ ngộ, Kinh Phật gọi là Kiến Tánh.
Biết tâm nào là tâm Phật, tâm nào là tâm chúng sanh
là Kiến Tánh.
Biết biệt phân chơn và vọng, mê và tỉnh là Kiến Tánh.
Tâm còn ba độc: tham, sân, si, tâm tà vạy, ganh ghét,,
phản bội, khinh người, khoe mình là tâm chúng sanh.
Tâm từ bi, hỹ xã, lân mẫn, tâm công bằng, bình đẳng,
hiếu sanh vong kỹ là tâm Phật.
Tâm bạo tàn, đốt nhà, giết người, phá đê nước tràng,
tâm chụp mủ, vu oan gieo họa là tâm ma vương.
Tất cả các sự việc xảy ra trong đời người việc nầy liên
quan đến việc kia, đều do nơi tâm sanh ra cả. Hễ suy nghĩ
các điều quấy liền sanh ra các nết quấy, hễ suy nghĩ các
điều lành liền sanh ra các điều lành. Lành là chơn, quấy
là vọng.
Biết điều quấy không làm, biết ăn năng tự hối các lỗi
trước, không tái phạm là tâm tỉnh ngộ.
Làm càng, làm bậy, không biết xấu hổ, không sợ miệng
thiên hạ chê cười khinh bỉ là tâm si mê.
Người có tâm si mê là người không biết đạo lý gì cả.
Người có tâm tỉnh ngộ là người biết phục thiện, muốn
trở về với lẽ phải, có thể trở nên người lành người tốt.
Người đã kiến tánh, diệt sạch phiền não, trần lao, thì
trí huệ sanh, sáu căn không nhiểm sáu trấn, lòng không
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nương theo cảnh, không bị vật bên ngoài sai khiến. Người
như thế xử sự mọi việc, theo ý muốn, vô ngại tự tại, ví
như kẻ đi thuyền, nám được tay lái, dầu qua dòng nước, có
chỗ yên lặng, có chỗ sóng dậy, chỗ cạn chỗ sâu, không chỗ
nào là không vừa ý. Tuy gặp sóng gió, nhưng đã nắm được
tay lái vững vàng, thì không có cái lo sợ phải chìm đấm.
Kết luận ngời tu học phải cố công tìm hiểu đi đến
chỗ kiến tánh, tỏ ngộ mới thấy được Như Lai, chứng biết
chơn tánh của mình, thì cái công học cũng không uổng.
Xưa Đức Ngũ Tổ bảo Ngài Huệ Năng rằng: Kẻ nào
chẳng biết bổn tâm, học đạo cũng vô ích. Nếu ai biết bổn
tâm tự nhiên, thấy bổn tánh tự nhiên, tức thị là bực Trượng
phu, là thầy của người.
15–12–1972

HIẾN-ĐẠO
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TAM TỤ — LỤC HÒA
—0O0—
TAM TỤ
 Thứ nhứt là dứt các điều ác, lòng không còn nghĩ đến việc làm
có hại cho người.

Không ganh ghét oán cừu. Không vu oan cho người
vô tội. Không bày đặt chuyện, cốt để chia rẻ người thân
thuộc trong gia đình, hoặc làm cho bè bạn nghi ngờ, mất
niềm thành tín. Chớ cậy quyền thế ép người phải chìu
theo ý mình, hà hiếp người lương thiện cô đơn không
phương đở gạt.
 Thứ nhì là làm các điều lành, không nói những lời tổn đức.

Bố thí cho người nghèo đói, tật nguyền, thí thuốc
người đau, an ủi, tỏ lòng thương xót. Nếu có phương tiện,
kiếm công ăn việc làm cho người thất nghiệp cho gia đình
họ được ấm no. Giúp của giúp công; nếu được, tham gia
các cuộc từ thiện cứu trợ nạn nhân thủy tai, hỏa hoạn,
chiến cuộc. Dùng lời khéo léo vỗ về, đem an vui và hy
vọng cho người thất chí, gạt giọt lệ cho kẻ quá khổ đau.
Hãy thận trọng trong việc hành động giao tiếp với người,
đừng có mảy may việc bất nhân thất đức. Phải cân nhắc
kỹ càng điều mình làm, dầu có lợi cho mình, mà hại cho
người, thì cũng nên chừa bỏ.
 Thứ ba là phải thương xót và tìm mọi phương tiện cứu độ
chúng sanh.

Đã có đói khát rồi, mới biết cái khổ đói khát, đã có
đau ốm bịnh hoạn rồi, mới biết cái khổ đau ốm bịnh hoạn,
đã có bị tù tội đọa đày mới biết cái cảnh khổ ở nhà lao.
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Đã có nuôi con, chịu cực chịu khổ, mới biết công ơn cha
mẹ nhọc nhằn nuôi mình nên vai nên vế. Có phong trần
dầu dải, chịu trăm đắng ngàn cay, mới biết cái khổ ở đời
đến mức độ nào. Những người đã từng chịu khổ não dày
vò, thấy những người đồng hội dồng thuyền mới động
mối từ tâm, lòng thương nảy nở. Thương người khác thể
thương thân. Sự thương đây là sự thương thật. Có thương
thật mới có nghĩ đến sự giúp đỡ bố thí. Một bát cơm, một
đồng tiền của người nghèo bố thí tuy rất ít mà quí giá hơn
tiền vàng bạc nén của kẻ giàu dư ăn dư để làm đoan làm
phước. Người nghèo bố thí vì lòng thương thật, người
giàu bố thí vì miệng vì mắt thế gian.
LỤC HÒA
 Một là thân hòa đồng trụ.

Nghĩa là trong lúc cùng chung ở với nhau phải hòa
hiệp, thỏa thuận. Nếu mình là kẻ bề trên, không nên cậy
quyền ỷ thế lấn lướt, hiếp đáp kẻ dưới. Cũng không nên cố
tình sai khiến kẻ hiền lành, thật thà, làm quá sức người.
Luôn luôn giữ sự hòa nhả trong lúc ở chung, không vì
chánh kiến, không vì trình độ văn hóa, không vì giai cấp
xã hội mà nghịch lẫn nhau, hoặc cư xử nhau có tánh cách
phân biệt.
 Hai là khẩu hòa vô tranh.

Nghĩa là cùng nhau đối đãi một cách ôn hòa nhả
nhặn, dịu ngọt trong hành vi cử chỉ và lời nói. Không
nên nói xẳng, nói nặng lời, nói lớn tiếng, hâm he, nạt nộ,
bĩu môi. Không nên nói xuyên tạc, không hạ nhục, không
đâm thọc, không kiêu ngạo, không chế giếu, không nói
xấu cho ai cả. Phải cẩn ngôn: một lời nói bất nhơn, thất
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đức, hậu quả tai hại, hư nhà nát cửa.
 Ba là ý hòa đồng duyệt:

Nghĩa là cùng nhau kính trọng quí mế, không vì ý
riêng mà chống đối. Gặp chỗ bất đồng ý kiến, phải thảo
luận ôn hòa, nhả nhặn đi đến chỗ kết luận hợp tình, hợp
lý. Để giải quyết những việc khó khăn, phải cùng nhau
chung lo chung tính.
 Bốn là giới hòa đồng tu:

Nghĩa là đồng nhau ăn ở theo giới cấm, tôn trọng
kỷ luật Đạo. Thấy người phạm giới cấm, cũng như thấy
mình phạm giới, phải khuyến răn họ đừng tái phạm, bằng
lời nói diệu hiền. Nên biết rằng tuy bề ngoài không xúi
dục, nhưng trong thâm tâm mình đồng ý để người khác
phạm giới hoặc kỷ luật được, cũng như chính mình xúi
dục không khác. Nên bỏ hẳn tánh thấp hèn đi, nó ngăn
trở bước đường tiến đức.
 Năm là kiến hòa đồng giải:

Nghĩa là chỗ kiến thức, chỗ hiểu biết của mình trong
sự tu học, mình phải chia sớt cho người. Phải thực hành
theo câu kẻ tiên giác dạy người hậu giác, kẻ tiên tri dạy
người hậu tri. Cùng chung một chí hướng đi đến nơi đến
chốn, người tu học cần phải chỉ dẫn nhau, dìu dắt nhau,
kết cuộc đồng tu, đồng tỏ , đồng ngộ.
 Sáu là lợi hòa đồng quân:

Nghĩa là quyền lợi về tinh thần hay vật chất, nếu có
sự chung hiệp thì phải chia nhau cho đồng đều, không
nên tham lam, giành phần nhiều, hoặc đút nhét, dấu bớt,
ăn gian.
Không nên bỏn xẻn, ích kỷ chỉ lo riêng cho một mình
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mình mà thôi, không ngó ngàn đến kẻ khác. Thẩy kẻ thiếu
thốn về phần vật chất, mình có thừa, phải vui vẻ san sớt,
mặc dầu họ không có chung hiệp để hưởng lợi quyền.
Đó la những đều cần yếu, người tu sĩ gắng bó mà làm.
Tôi cầu nguyện Đức Chí-Tôn và Đức Phật-Mẫu ban
ơn lành cho toàn Đạo nam nữ trong phận Đạo Đệ thất,
và cầu nguyện thiên hạ thăng bình, dân khương vật phụ.

Nay kính,

HIẾN-ĐẠO
(LỄ KHÁNH-THÀNH VĂN PHÒNG ĐỆ THẤT
(CHÂU-THÀNH THÁNH-ĐỊA) NGÀY 11 THÁNG GIÊNG
QUÝ-SỬU 13/2/73)
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LỄ KHÁNH-THÀNH THÁNH-THẤT PHẬN ĐẠO ĐỆ BÁT, CHÂU-THÀNH
THÁNH-ĐỊA NGÀY 12 THÁNG 1 QUÝ SỬU (14/2/73)
—0O0—

K

ính thưa quí vị Tín-hữu,
Tôi từng nghe ở địa phương, cũng như ở Trung
ương có vài nơi Hành Chánh và Phước-Thiện không được
thuận thảo nhau vì một sự bất đồng ý kiến, hay một sự
nhỏ nhen nào đó. Đều nầy làm cho tôi bất mãn và rất e
ngại cho tương lai của Đạo ngày sau.
Hành Chánh có nhiệm vụ Hành Chánh, Phước-Thiện
có nhiệm vụ Phước-Thiện. Hành Chánh nắm quyền Chánh
trị Đạo và có bổn phận giáo hóa quần sanh, đào tạo những
nhân vật sau nầy tiếp tục gìn giữ nghiệp Đạo không cho
mất. Phước-Thiện là Cơ-Quan nuôi dưỡng, phát triển kinh
tế, mở mang nông nghiệp, thương mãi kỹ nghệ, lập cơ sở
để làm cho có tiền của giúp nhơn sanh có công ăn việc
làm, nuôi trẻ mồ côi, kẻ già nua, tật bịnh, đói lạnh, người
quan quả. Hai nhiệm vụ tuy khác nhau mà cũng cùng
chung một mục đích là dưỡng dục và giáo hóa làm nên
cho người, khiến người hiểu biết bổn phận làm người có
tư cách đúng đắng, có nghĩa vụ đối với nhơn quần xã hội.
Nếu mỗi người đều ý thức bổn phận con người ở giữa xã
hội, thì cuộc sống chung rất dễ dàng, nếp sống theo công
bằng đạo lý, người bớt bốc lột người. Cái khổ của nhơn
sanh vơi bớt được phần nào.
Đức Chí-Tôn đã dạy: “Cùng chung một Đạo tức một
Cha”. Lại có câu: “Người trong bốn biển đều là anh em cả”.
Anh em một cha dầu có giận ghét, đâu đến đổi hại lẫn
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nhau. Người trong bốn biển khác giống, khác nòi, không
đồng tín ngưỡng, không đồng phong tục, còn chung sống
với nhau, làm anh em được thay, huống chi chúng ta cùng
chung một giồng giống, cùng chung một Đạo, mà ta đố
kỵ nhau, bắc bẻ, khắc khe, không nhân nhượng, không
khắn khích, tự mình đào sâu hố chia rẻ giữa anh em cốt
nhục đồng bào. Người trong một Đạo sao lại có hành
động như thế được?
Tiền tài, phẩm tước, hai chướng ngại vật, phân giai
cấp kẻ sang người hèn. Đến chỗ đứng, chỗ ngồi, chỗ quì
hiến lễ Đức Chí-Tôn mà còn có sự tranh hơn tranh kém.
Phải chi quí vị tranh nhau làm việc nhân, việc nghĩa,
làm những chuyện phi thường, những chuyện không ai
muốn làm hoặc khó làm thì thiên hạ đều tán thưởng và
cảm phục biết mấy.
Việc không ai muốn làm và khó làm là như khi trận
giặc đã tan, lao mình vào bải chiến trường, lượm lặt những
xác chết, mới có, cũ có, sình lầy, thối tha, ra công chôn cất
vùi lấp cho thân người chết nằm yên nơi yên chỗ, không
bị bỏ rơi làm mồi cho diều quạ và dân tình trong xã hội
khỏi phải nhiễm mùi uế trược. Việc đó đã có người cậy
làm, và đã có người tình nguyện làm giùm, không nhận
thù lao gì cả. Thật rất ít người muốn làm việc ấy, dầu có
mướn đắc tiền đi nữa họ cũng không muốn làm. Chỉ có
những ngời chơn lắm tay bùn, chất phát, mộc mạc, có sẵn
bồ đề tâm, mới đảm đương nổi công việc khó khăn nầy.
Thi đua làm công quả, làm việc phước đức, làm việc
từ thiện là hơn. Không nên tranh nhau về địa vị ngôi thứ.
Chư tín hữu không nên vì một sự cỏn con mà sanh sự bất
hòa giữa người đồng Đạo. Phải có độ lượng bao dung tha
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thứ cho nhau những lỗi lầm, nâng đỡ nhau trong đường
Đạo và đường Đời, cho hạp Thánh ý Đức Chí-Tôn. Trong
gia đình, là một xã hội nhỏ, vợ chồng bất hòa, gia đạo bất
thành. Địa phương nào, có những Đạo-Hữu bất hòa, thì
địa phương ấy, Đạo chưa thành.
Mỗi người đều có một chí hướng, một tư tưởng khác
nhau, chớ vì lẽ đó mà đố kỵ, không chịu gần gũi nhau,
dung hòa nhau. Hễ không hòa thì sanh ra xích mích, oán
cừu, kiếm thế hại nhau, nước lã khuấy nên hồ, chụp mủ,
vu khống, biết bao nhiêu chuyện làm cho gia đình tan vỡ,
kẻ bị tù đày, người bị tra tấn hãi hùng. Một lời nói càn
gieo biết bao thảm họa. Quí vị nên thận trọng lời nói. Từ
bỏ việc thù ghét nhỏ nhen, cùng chung nhau hòa hiệp,
vui sống lo Đại nghiệp Đạo. Âu cũng là vạn hạnh cho nền
Đạo của Đức Chí-Tôn sáng lập.
Tôi thành tâm cầu nguyện cho quí vị Chức-Sắc Chức
Việc và chư Đạo-Hữu, được Đức Chí-Tôn ban phước lành
và bố hóa tâm quí quí vị được sáng suốt nghe nhiều, biết
nhiều, hiểu nhiều về đường đạo lý.

Nay kính,

HIẾN-ĐẠO
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BÀN VỀ CHỮ HIẾU
—0O0—

N

gày xưa, thời Pháp thuộc, khoảng năm mươi
năm về trước, một vị toàn quyền Pháp, trong
một bài khuyến dụ nhơn sanh có đoạn nói về tổ chức gia
đình Việt-Nam tại nông thôn như vầy:
“Bước vào thôn lý, thì xem ra giềng mối đã lập thành.
Trong nhà, trên phụng tự tiên nhân hết lòng thành kính,
dưới gia thất lại tương thân tương ái”. Chính vị toàn quyền
ấy đã xác nhận dân Việt-Nam tổ chức trong gia đình có
kỷ cương, nề nếp tốt đẹp: Con biết kỉnh yêu cha mẹ, thờ
kính tổ tiên, hòa thuận với anh em.
Chịu ảnh hưởng của Nho Giáo, ông cha ta từ ngàn
xưa đã thâm nhiểm đạo lý Thánh hiền, mà đạo lý Thánh
hiền có chi hơn là hiếu với cha mẹ, thuận cùng anh em.
Nhân buổi Lễ Khánh thành Điện-Thờ Phật-Mẫu hôm
nay, tôi xin bàn về đạo hiếu.
Đạo làm con phải biết thương yêu kính trọng cha mẹ,
chiều chuộng ý muốn của cha mẹ, không làm điều trái lễ,
không khi nào vì việc mình làm mà để đến nổi cha mẹ
phải lo sợ, buồn rầu nhục nhả.
Cha mẹ là đấng sanh thành dưỡng dục mang nặng
đẻ đau, ơn rộng biển trời, nuôi con từ nhỏ đến lớn khôn
chịu biết bao nhiêu điều vất vả, trăm đắng ngàn cay. Tình
cha mẹ thương con vô bờ bến, không biết lấy gì báo đáp
cho vừa.
Nên chi khi cha mẹ già yếu làm lụng không được nửa,
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bổn phận làm con phải ân cần săn sóc, nuôi dưỡng cha
mẹ, cho hết lòng hết dạ, nghèo theo nghèo, giàu theo giàu
để đền đáp ơn sâu trong muôn một.
Sự phụng dưỡng cha mẹ chẳng phải sẵn có tiền có
bạc cung cấp cha mẹ, hoặc nuôi bằng miếng ngon vật lạ
gọi là hiếu được. Phải hết lòng thành kỉnh, và làm cho
cha mẹ được vui.
Một hôm, thầy Tử Du hỏi về việc hiếu, Đức Khổng
Tử nói rằng: “Hiếu ngày nay, bảo có thể nuôi được cha mẹ,
đến như giống chó giống ngựa đều có người nuôi, nuôi mà
không kỉnh thì lấy gì mà phân biệt?”. Vậy nuôi cha mẹ cốt
ở sự thành kính và đừng làm việc gì cho cha mẹ phải buồn
rầu. Dầu phải ăn cơm hẩm, uống nước lả mà làm cho cha
mẹ được vui cũng đủ gọi là hiếu rồi vậy.
Thành kỉnh thờ cha mẹ không làm việc gì trái lễ, nghĩa
là chẳng phải cứ khăn khăn theo mạng lịnh của cha mẹ
đâu, mà chỉ thuận theo lẽ phải. Khi cha mẹ còn sống, thì
ta lấy lẽ phải mà thờ người, rủi gặp lúc cha mẹ chết thì ta
cũng theo lẽ phải mà lo việc tống táng người, và đến khi
cúng tế giổ chạp ta cũng làm theo lẽ phải mà thôi, không
thái quá, không bất cập, vừa sức nhà giàu, nhà nghèo mà
làm cho phải lẽ thường.
Đó là giữ theo lễ mà thờ kính cha mẹ. Nếu dựa theo ý
cha mẹ mà không kể phải trái, thì trái với lễ rồi, làm con
đâu phải vậy.
Lại nửa thờ cha mẹ, thì khi cha mẹ có làm điều gì trái
đạo, con phải tìm cách êm đềm dịu dàng mà cản ngăn.
Nếu cha mẹ không nghe thì lại tỏ lòng cung kính và hiếu
thảo, rồi lần lần lựa cách nói cho cha mẹ biết lẽ phải mà
sửa đổi lại. Dầu có khi cha mẹ giận mà quở trách đánh
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đập hay bắt phải chịu khổ cũng không oán.
Ai có đọc sách, cũng có hiểu biết việc gia đình của
ông Thuấn, cha là ông Cổ-Tẩu tánh ương ngạnh, mẹ ghẻ
là người ác nghiệt, em cùng cha khác mẹ, ngươi Tượng là
người ngạo ngược, ông Thuấn gặp cảnh ngộ rất là khổ sở,
cả nhà đồng nhau sai ông làm những việc nặng nề, nguy
hiểm để tìm cách hại ông. Thế mà ông vẫn chìu chuộng
một niềm vâng thuận. Đến khi ông lên ngôi Thiên tử, ông
vẫn giữ tròn hiếu đạo. Cha mẹ cảm động đổi dữ ra lành.
Ông lại đối đái tử tế với ngươi Tượng, ban cho tước lộc.
Ngươi Tượng cũng được cảm hóa mà bỏ tánh ngạo ngược.
Ông Thuấn thờ cha mẹ hết đạo làm con, nên chi cả
nhà cha, mẹ, em trước là người độc ác sau hóa ra người
hiền hậu.
Lại chuyện thầy Mẫn Tử Khiên, học trò Đức Khổng
Tử, cũng là người có hiếu, mẹ mất sớm, gặp bà dì ghẻ rất
độc với con chồng. Cha thầy thấy vậy đòi để bỏ, thầy sợ
không ai phụng sự săn sóc cho cha, nên can gián cha, cầm
bà ở lại. Sau vì lòng hiếu của thầy mà cảm hóa được người:
bà mẹ ghẻ ăn năn hối hận đổi tánh dữ ra tánh hiền, lại
thương thầy như con ruột.
Hiếu là đầu trăm nết tốt, nếu người nào ăn ở không có
hiếu với cha mẹ thì không bao giờ hòa thuận với anh em,
tôn kính người trưởng thượng, yêu thương người trong
nhơn quần xã hội, có thủy có chung với bạn với thầy.
Luân lý Việt-Nam rất chú trọng đạo hiếu. Các thơ
truyện thường hay nhắc đi nhắc lại chữ hiếu, như câu:
Bóng dâu đã xế ngang đầu,
Biết đâu ấm lạnh, biết đâu ngọt bùi.
Đó là hoàn cảnh của một người con xa cách cha mẹ, ở
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đất khách quê người, hồi tưởng đến cha mẹ ở nhà không
ai hôm sớm chăm nom săn sóc, lo miếng ăn miếng uống.
Hoặc là:
Tuổi già bóng xế nhành dâu,
Sớm xem tối xét ai hầu cho cha.
Hay là câu ca dao:
Mẹ già ở tấm lều tranh,
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.
Toàn là những lời nhắc nhở đạo làm con đối với cha
mẹ.
Hiếu là đức tốt của con nhà Việt-Nam. Ấy là cái di-sản
đặc biệt, quí báu nhứt, tốt đẹp nhứt mà ông cha ta truyền
lại cho con cháu đến ngày nay. Nước bốn ngàn năm lịch
sử biết bao thế hệ, biết bao cuộc tang thương biến đổi mà
chữ hiếu vẫn sống trong tâm hồn người Việt-Nam. Đáng
mầng thay!
Những ai có con cháu, nên dạy bảo chúng, nhắc nhở
chúng, đạo làm con lấy hiếu làm đầu.

Nay kính.
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TRI-THỨC — TRÍ-HUỆ
—0O0—
THẾ NÀO LÀ TRÍ THỨC.

D

o sự học hỏi và do sự kinh nghiệm mà hiểu biết,
thuộc về trí thức. Như thể ta xem sử học biết
nước ta có bốn ngàn năm văn hiến. Đời Hồng-Bàng khai
quốc, vua Hùng-Vương là Thủy tổ nước Việt-Nam. Xem
báo chí biết nước Trung-Quốc có 800 triệu dân. Khoahọc dạy ta biết điện tử năng, nguyên tử năng, công dụng
quang tuyến X, sự lợi ích về vô tuyến truyền thanh, vô
tuyến truyền hình. Đó là hiểu biết về học thức.
Nhờ kinh nghiệm, ta xem mây, có thể tiên đoán trời
mưa, trời nắng. Nghe gió biết gió thổi thuận chiều hay
nghịch chiều tùy theo thời tiết. Nước nấu đến mức độ nào
sôi, nước đá đến độ nào tan rả. Món ăn thức uống, món
nào nên dùng hạp cơ thể, món nào dùng có hại. Đây là
hiểu biết về kinh nghiệm.
Kẻ học rộng biết nhiều, hiếu nhiều thông thuộc kinh
điển, có tài hùng biện, hoạt bát trong sự luận đàm, lịch
duyệt về khoa ngôn ngữ, chỉ là người học hay, học giỏi, là
người trí thức đó thôi, không phải là người trí huệ.
NGƯỜI TRÍ HUỆ LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?

Đây, người trí huệ là người thế nầy:
Một hôm, Đức Khổng Tử gọi riêng thầy Tăng Tử, là
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một trong những cao đệ cửa Thánh, mà nói rằng: “Ngươi
Sâm ơi! (Sâm là tên thầy Tăng Tử) Đạo ta trước sau, chỉ
lấy một lẽ mà suốt cả mọi việc trong thiên-hạ”. Thầy Tăng
Tử không ngần ngại, ứng khẩu ngay, đáp một tiếng “Dạ”.
Thầy Tăng Tử theo Đức Khổng Tử học đạo, học trò
đã thấm nhuần giáo lý của thầy, đã lãnh hội ý của thầy,
nên vừa nghe thầy nói thì hiểu liền. Cách lập giáo của Đức
Khổng Tử căn cứ vào một lẽ thiên lỳ mà thôi. Từ hình nhi
hạ học, bàn về nhân sanh nhật dụng, nào là phẩm cách
con người, tổ chức gia đình, xã hội, quốc gia, nào là việc
nhân nghĩa, việc lễ trí tới hình nhi thượng học là phần
triết lý bàn về thiên đạo, nhân đạo, nhứt nhứt đều không
ra ngoài thiên lý. Sự giảng dạy có mạch lạc, có hệ thống,
môn nhơn nào sáng suốt, biết mối mà tìm hiểu dễ dàng,
nên nói lấy một lẽ mà suốt cả mọi việc trong thiên hạ là
vậy. Sở đắc của thầy Tăng Tử là ở chỗ đó. Cũng vì vậy
người ta thường nói học một biết mười.
Ông Galilée, người nước Ý nhà toán học và thiên văn
học, thế kỷ thứ 17 thường hay ngẫm nghĩ một phương tiện
nào để đo thời khắc, tìm mãi ngày này qua ngày nọ mà
không ra. Không có một ánh sáng nào, một tia hy vọng
nào làm cho ông mở lối. Ông vẫn chú trọng vào việc tìm
kiếm không ngừng.
Một hôm, ông đi lễ nhà thờ về, tình cờ thấy một cái
lồng đèn treo lắc qua lắc lại một cách đều đều. Bổng dưng
tâm ông bật sáng tỏ, ông phát minh ra được cách đo ngày
giờ. Rồi từ tỏ ngộ nầy đến tỏ ngộ khác, ông Galilée phát
minh ra nào là hàn thử biểu, nào là cân để đo khí, đo nước
và định các trọng lượng riêng của mọi vật.
Nhờ trí huệ mở rộng, ông Galilée mới phát minh các
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thứ cân đo trên đây.
Thời xưa, ngài Huệ Năng còn là người bán củi, lòng
mộ đạo, quyết chí tu hành để cầu làm Phật. Một hôm, khi
đi bán về, gặp một người khách tụng kinh, qua đến câu
“Không nên trụ vào đâu mà sanh tâm của mình”. Bổng
dưng tâm Ngài liền khai ngộ. Ngài hỏi khách tụng kinh
gì? Khách đáp: “Kinh Kim Quang”. Lại hỏi khách thọ trì
kinh điển nầy từ nơi đâu? Khách bèn chỉ ở đất Kỳ Châu
huyện Hoàng Mai có một ngôi chùa mà Ngủ Tổ đương
trù trì giáo hóa.
Ngài về thu xếp việc nhà, tìm qua đất Kỳ Châu đến
huyện Hoàng Mai, lễ bái Ngủ Tổ xin thụ giáo. Qua những
lời vấn đáp, Ngủ Tổ biết Ngài không phải như người tầm
thường, mà là người có căn trí rộng lớn, sáng suốt, hiểu
biết nhậm lẹ.
Ở chùa hơn tám tháng trường, làm công quả, đeo đá
đạp chày giả gạo ở nhà sau, không một ai để ý đến. Chỉ
có Tổ thường theo dỏi, biết Ngài đã thuần thục, thấm
nhuần đạo pháp. Một hôm, Tổ giảng Kinh Kim Cang
cho nghe, Ngài liền đại ngộ, Tổ bèn truyền Pháp và trao
Y, Bát cho Ngài.
Đạo Phật gốc ở Ấn Độ truyền sang nước Trung Quốc
kể từ Nhứt Tổ Đạt Ma đến Ngài Huệ Năng là vị Tổ thứ
sáu. Ngài Huệ Năng vốn là người không học, nên không
biết chữ, chỉ nghe Tổ giảng kinh, nhờ trí huệ mà đắc pháp.
Thầy Nhan Hồi nghèo đáo để, ở ngỏ hẻm, ăn thì một
giỏ cơm, uống thì một bầu nước, ai dầu gặp cảnh ngộ ấy,
cũng lấy làm lo, thế mà thầy thản nhiên thư thái, không
đổi cái vui, Đức Khổng Tử khen là người hiền. Thầy Nhan
nghèo mà không lo, không sợ, lại vui, vui về chỗ nào? –
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Vui về chỗ sở đắc của thầy, thầy đã tỏ ngộ được đạo lý
Thánh hiền.
Bậc Thánh nhơn, như Đức Khổng Tử đến 50 tuổi tri
thiên mạng. Tri thiên mạng là rõ thông chơn lý, là cái lý
sanh trời đất và sanh muôn vật. Trời đất còn, là nhờ cái
lý ấy, vạn vật sống, là nhờ cái lý ấy. Cái lý ấy là nguồn gốc
và là giềng mối của trời đất, của muôn vật.
Đến 60 tuổi, thì nhỉ thuận, đối với sự lý nhơn vật
trong thiên hạ, hể điều gì lọt vào tai, thì tức khắc phán
đoán được ngay, không nghĩ ngợi mà hợp đạo.
Đến 70 tuổi, thì tùng tâm sở dục, bất du củ, toan
nói điều gì, làm điều gì, tùy theo lòng muốn sao thời vậy,
không bao giờ vượt ngoài khuôn khổ đạo lý, thung dung
mà trúng tiết.
Nghĩa chữ trí huệ mường tượng nghĩa chữ trực giác,
không cần lý trí, không cần kinh nghiệm mà hiểu biết,
hiểu biết một cách chính chắn và mau lẹ. Khi mình nghe;
chạm phải một lời gì, hoặc chợt thấy một vật gì, bỗng dưng
tâm mình bực sáng tỏ ra, bất thình lình minh hiểu biết;
sự hiểu biết bất ngờ đó là trí huệ.

Septembre 1972

HIẾN-ĐẠO
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MUÔN SỰ, MUÔN VẬT LÀ GIẢ, KHÔNG CÓ GÌ LÀ THẬT
—0O0—

C

ái bàn viết trước mắt đây là do nhiều món có
tên khác nhau ráp lại như là cây ván, đinh,
ốc, ống khóa, bản lề, cưa, bào, đục đẽo, sơn phết, nhân
công… mới thành ra cái bàn viết.
Cái bàn viết là một cái tên giả mượn mà đặt ra để chỉ
một món đồ dụng vậy thôi. Trong cái bàn mỗi món, món
nào cũng có cái tên riêng của món ấy, không có một món
nào gọi là cái bàn được.
Nếu đem cái bàn đập phá ra từng mảnh vụn thì cái bàn
tan rã không còn hình dáng nào đáng gọi là cái bàn nữa.
Cái bàn không có thực thể nghĩa là không có hình thể
chơn thật bất diệt, không trường tồn. Thế thì cái bàn là
vật không thật có, là vật giả dối, chẳng qua do nhân duyên
giả hợp tạo thành đó thôi. Thế nào gọi là nhân duyên giả
hợp? Nghĩa là muôn sự, muôn vật, bất cứ món nào, dầu
thân ta chẳng hạn đều do nhiều món ráp lại mới thành.
Tất cả vạn vật đều như cái bàn viết, hễ có nhân duyên
hợp thì thành hình (có hình sắc) khi nhân duyên chia lìa
thì hóa ra không (mất hình sắc) vạn vật đều là giả.
Chẳng những các món nhơn tạo mới gọi là nhân
duyên mà thôi, cho đến những món nào thuộc tự nhiên
giới cũng là nhân duyên cả như sông, núi, rừng rú, biển
cả, khoáng sản cũng đều do nhân duyên tạo thành. Vật
thiên nhiên tạo cũng là giả.
Vạn vật đã là giả, vạn sự ở đời cũng là giả. Những
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sự thương ghét, vui buồn, mầng sợ, có không, phải quấy,
nghèo giàu, không có món nào là không do nhân duyên
tạo thành.
Trên sân khấu hí trường, một diễn viên xuất sắc diễn
tả một cảnh đau buồn thê thảm, làm cho khán giả quá ư
cảm xúc mà rơi lệ, quên rằng là cảnh giả. Cái cảnh buồn
ấy không phải bỗng dưng mà có, phải đủ đào kép, phải đủ
vai tuồng, phải đủ cảnh ngộ, nào là sơn thủy, nào là thầy
tuồng, nào là sân khấu, nào là âm nhạc, nào phấn son,
…… Nếu phân tích những món trên đây ở đâu về đó, thì
không có món nào đáng gọi là cảnh buồn cả.
Sự đời cũng vậy có khác nào những trò diễn trên sân
khấu, những cảnh ly hiệp, bi hoan, những sự hơn thua còn
mất, những sự thù hiềm oán giận, đều do nhiều nguyên
nhân tạo thành. Nếu phân tích cái nhân, thì cái nhân ấy
cũng không có gì đáng gọi là nhân cả. Đó là chưa nói tới
cái luật tương đối, hễ có thương thì có ghét, có vui thì có
buồn, có ân thì có oán.
Sở dĩ chúng sanh còn có cái lòng thương ghét, giận
hờn, phải quấy, nên hư, đố kỵ,… là tại chúng sanh không
tỏ ngộ được muôn sự muôn vật là giả, là do nhân duyên
chớ không thiệt.
Khi người tu hành nhận thấy muôn sự, muôn vật là
giả không trường tồn, hay biến hay đổi, thoạt có thoạt
không, khi còn khi mất, thì mới tỉnh ngộ, không mê luyến
hồng trần, không bị chìm trong cảnh tham dục, xem tài
sắc danh lợi như đám mây qua, như bọt trên dòng nước.
Nói như vậy không có nghĩa là phế hết việc đời, không
quan tâm đến gia đình xã hội. Không phải vậy đâu. Phải
sống theo Đạo, Đạo ở trong nhựt tụng thường hành, đi
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đứng nằm ngồi, làm ăn buôn bán, tiếp khách nói đạo…
luôn luôn lục căn tiếp xúc lục trần, trần không nhiễm căn,
căn không mê trần, như hoa sen ở giữa bùn mà không
nhiễm mùi bùn. Việc đời có gì đáng cho ta phải bận tâm.

Mai 1972

HIẾN-ĐẠO
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HỌA NGUYÊN-VẬN BÀI THI XUÂN TÂN-HỢI
của HỘI-THÁNH CỬU-TRÙNG-ĐÀI
—0O0—
Đất nước Xuân về mấy độ qua,
Toàn dân trông ngóng cảnh bình hòa.
Ruộng dâu hóa bể đầy kình ngạc,
Dòng nước chưa thanh chảy bến Hà.
Thương kẻ tuổi xanh còn nặng nợ,
Xót vì nhiệm vụ phải ly gia.
Ước mong đến buổi hòa ngưng chiến,
Cho vợ gặp chồng, con gặp cha.


HIẾN-ĐẠO.
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