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AÛNH HÖÔÛNG CUÛA TÖ TÖÔÛNG
(Xích Long Minh Ñöùc, 5-5 naêm Ñaïi Ñaïo 36 Taân Söûu, 17-6-1961)

Ngöôøi bieát tu phaûi hieåu roõ ñaïo lyù, roài caàn phaûi bieát
thoáng trò laáy mình cuõng nhö ngöôøi ñaùnh xe laøm chuû con
ngöïa kia vaäy. Bôûi caâu: “Taâm vieân yù maõ” laø nhö theá.
Xaùc con ngöôøi nhö chieác xe, ngöôøi ñaùnh xe môùi chính
laø chôn nhôn linh hoàn ñoù vaäy. Ngöôøi khoâng bieát tu,
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luoân luoân bò taâm vieân yù maõ laøm chuû laáy chieác xe kia,
roài muoán töï keùo nôi naøo tuøy yù.
Bôûi vaäy ngöôøi tu hoïc, bieát lyù ñaïo, chaúng khaùc naøo
nhö ngöôøi ñaùnh xe, caàm chaët daây cöông ñieàu khieån con
ngöïa theo yù ñònh ñoaït. Bôûi leõ aáy, Ôn Treân haèng daïy:
Tö töôûng, lôøi noùi, vieäc laøm ñoàng toäi vaø ñoàng phöôùc laø
nhö theá vaäy. Bôûi tö töôûng, lôøi noùi, vieäc laøm do thaân,
khaåu, yù maø ra. Neáu bieát tu keàm ñöôïc tö töôûng, lôøi noùi,
vieäc laøm theo ñieàu laønh, ñieàu phaûi, thì seõ höôûng ñöôïc
phöôùc ñöùc; baèng ñeå tö töôûng, lôøi noùi, vieäc laøm theo
ñieàu aùc, ñieàu xaáu, ñieàu dôû, töùc nhieân phaûi mang laáy tai
hoïa chaúng sai. Maø nhöùt laø do tö töôûng laø goác, chính do
tö töôûng môùi xuaát hieän ra lôøi noùi vaø vieäc laøm. Vì leõ aáy,
moät khi tö töôûng ñaõ maùy ñoäng toan tính ñieàu laønh, ñieàu
phaûi, duø chöa gaëp phöông tieän ñeå thöïc haønh thì cuõng
ñöôïc Ôn Treân chöùng minh vaø ban phöôùc laønh saép ñeán.
Coøn neáu tö töôûng taøn aùc, hung baïo saép tính thi haønh,
tuy chöa laøm nhöng Ôn Treân ñaõ thaáu roõ vaø nhöõng söï tai
hoïa cuõng saép ñeán cho vaäy. Ñieàu naày raát thöïc teá chöùng
minh.
Baàn Ñaïo nhaéc laïi moät maåu chuyeän thôøi Phaùp thuoäc.
Luùc Toaøn quyeàn PASQUIER saép ñònh trong yù töôûng
sang qua Vieät Nam trong moät thôøi gian ñoâi thaùng seõ
tieâu dieät ngay neàn Ñaïi Ñaïo Cao Ñaøi cuûa Ñöùc Chí Toân.
Vôùi söï truø lieäu aáy, yù töôûng quaù aùc baïo, töùc nhieân phaûi
bò thieâu huûy tröôùc söï haønh vi laø luùc trôû veà toaøn caû phi
cô ñeàu bò thieâu huûy vaäy.
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Chö ñeä muoäi treân maáy möôi naêm hoïc ñaïo nhôù caâu:
Ñaïo goác bôûi loøng thaønh, tín, hieäp.
Khaù tìm hieåu cho roát raùo chöõ thaønh tín ñeå haønh troøn
boån phaän. Tín laø tin, con ngöôøi neáu chaúng coù loøng tin,
töùc nhieân khoâng laøm neân moät vieäc gì, duø lôùn hay nhoû,
bôûi caâu: Nhôn voâ tín baát laäp.
Vaäy hoâm nay Baàn Ñaïo ñeå ñoâi lôøi trieát luaän khuyeán
khích chö ñeä muoäi, raùn maø tích cöïc tu haønh, troïn daï
töôûng tin coù Thaày Trôøi cöùu theá, khoâng neân lô laõng tieâu
cöïc, nghóa laø: Tu caàm chöøng laáy leä, thì naøo ñöôïc keát
quaû ñaày ñuû, haàu aûnh höôûng troøn veïn trong caûnh ñôøi
thöôïng nguôn thaùnh ñöùc.
PHAÙP LÖÏC KIM TIEÂN
____________

Coâng Quaû
DIỆU NGUYÊN

1. CÔNG QUẢ LÀ GÌ?
Công là việc làm lao tâm nhọc xác để giúp ích cho xã
hội, cho chúng sanh. Quả là kết quả của việc làm. Vậy, có
thể hiểu công quả là tất cả những việc thiện (dù lớn hay
nhỏ) nhằm giúp người, giúp đời, phụng sự đạo, phụng sự
nhơn sanh, với mong muốn mang lại kết quả tốt đẹp cho
thế gian.
Tuy nhiên, nghiên cứu thêm thánh giáo của các Đấng
thiêng liêng trong Tam Kỳ Phổ Độ dạy về công quả, có
thể thấy rằng định nghĩa trên đây chưa đầy đủ.
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Đức An Hòa Thánh Nữ dạy:
“Công quả muốn được chánh danh và đúng nghĩa của
nó, đúng giá trị của nó và đáng được ghi phần âm chất
phải là công quả xuất phát từ lòng tự giác, tự nguyện và
thiết tha với nó, xem nó là nguồn sống của đời người, như
cơm ăn nước uống, hơi thở, áo mặc, nhà ở và như lương
dược trị bịnh. (…)
Thường thấy nơi cõi trần gian này cũng có thứ công
quả mà người có tiền mượn làm và người không có tiền đi
làm giùm. Nếu giá trị công quả ấy đúng với lẽ công bình
của Tạo Hóa thì Thái Tử Tất Đạt Đa ngày xưa có thể mở
kho khai vựa đem hết bảo tàng ra mượn người khác làm
để cho mình đắc đạo, thì có cần chi phải lìa bỏ ngai vàng
điện ngọc, chu du pháp thí, v.v…
Công quả giá trị là ở từ đáy lòng thiết tha phát khởi mà
làm, dầu có phương tiện như hoàn cảnh, của cải tiền tài,
dù trong cảnh nghèo nàn túng rối mà tận đáy lòng thiết
tha với công quả, vẫn có giá trị muôn đời.” (1)
Vậy công quả giúp đời chỉ có giá trị, ý nghĩa và được
ghi phần âm chất khi công quả xuất phát từ tình thương
yêu chân thật và được làm với tinh thần tự nguyện thiết
tha, không vì danh, không vì lợi, không kể công và không
cầu mong người báo đáp hoặc cầu mong hưởng phước về
sau.
Ở đời có lắm kẻ làm từ thiện với mục đích phô trương
danh tánh hoặc để thu hút sự chú ý của mọi người nhằm
quảng cáo cho công việc kinh doanh của mình. Trường
hợp này không được ghi phần âm chất nơi cõi thiêng
liêng.

(1)

Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, 14-5 Mậu Thân (09-6-1968).

Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân, soá 13, Vu Lan 2010

5

Thánh giáo định nghĩa hai chữ công quả rõ ràng và đầy
đủ như sau:
“Công quả là đóng góp công sức hoặc của cải, hoặc
tâm lực vào việc hoằng pháp lợi sanh với tấm lòng vô tư
bất vụ lợi.
Công quả là đem tài, tâm, lực,
Hoặc của tiền vật chất áo cơm,
Giúp người chẳng nghĩ rằng ơn,
Cúng chùa chẳng vọng Thánh Thần ghi công.
Làm thiện sự không mong đền đáp,
Vì thiện tâm mà lập mà hành,
Không vì phước, chẳng vì danh,
Không vì Trời Phật ân lành chở che.
Không mặc cả, chẳng hề cầu cạnh,
Không hoài mong Thần Thánh biết mình,
Cũng không gọi đó hy sinh,
Thản nhiên, lạc thiện mà hành vô tâm.
2. CÁC HÌNH THỨC CÔNG QUẢ
Mỗi người tùy theo khả năng có thể làm công quả bằng
công sức và thời gian, bằng tiền tài vật chất, bằng lời nói,
tư tưởng, thậm chí bằng thân mạng nữa.
a. Công quả bằng công sức và thời gian gồm những
việc làm chẳng hạn như: cạo gió, xức dầu cho một người
khách bộ hành bị trúng gió, dắt một người khiếm thị hay
già cả băng qua đường, lượm những đinh nhọn hay miểng
bát miểng chai rớt rơi trên đường phố để tránh tai nạn cho
người đi sau, nấu cơm phục vụ cho bệnh nhân nghèo tại
bếp ăn từ thiện của các bệnh viện, chăm sóc bệnh nhân,
người già, trẻ mồ côi v.v… Nơi chùa thất thì công quả
bằng công sức có thể là lau chùi quét dọn, nấu cơm, hộ
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tịnh tại tịnh trường…
Trong Kinh Sám Hối, Đức Đông Huê Đế Quân dạy:
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.(2)
Ấy làm phước khỏi hao khỏi tốn,
Chẳng có đâu mỏn vốn thâm tiền,
Bắc cầu, đắp sửa đường liền,
Kẻ qua người lại, bước yên gọn gàng.(3)
Về công quả hộ tịnh cho chư tịnh viên, Đức Như Ý Đạo
Thoàn Chơn Nhơn dạy:
“Chư muội Nữ Chung Hòa sở tại cần nên hộ tịnh cho
chư tịnh viên. Đó là công đức vô lượng. Đừng để chư tịnh
viên phải bận tâm mọi việc.” (4)
b. Công quả bằng tiền tài, vật chất như đóng góp tiền,
thực phẩm, quần áo, vật dụng… để cứu trợ những nạn
nhân bị thiên tai chiến họa hoặc những người nghèo khổ
đói rách, cơ nhỡ bất hạnh, ốm đau bệnh tật mà không tiền
chữa trị; bảo trợ học bổng cho các học sinh nghèo hiếu
học v.v…
c. Công quả bằng lời nói là dùng lời nói dịu dàng để an
ủi vỗ về người bất hạnh, khuyên nhủ người tội lỗi quay về
con đường thiện lương đạo đức hoặc thuyết giảng, phổ
truyền giáo lý để người đời tỉnh ngộ lo tu hành hầu thoát
kiếp luân hồi sinh tử.
(2)

Thí bạc: Cho tiền cho bạc. Đoái hoài: Nghĩ đến.
Mỏn vốn thâm tiền: Mòn vốn, thâm hụt tiền bạc. Đắp sửa đường
liền: Đắp đường sửa lộ cho bằng phẳng.
(4)
Vĩnh Nguyên Tự, 02-12 Quý Sửu (25-12-1973).
(3)
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d. Công quả bằng tư tưởng là cầu nguyện những điều
tốt lành cho bá tánh chúng sanh hoặc hồi hướng điển lành
cho chúng sanh sau các thời công phu tĩnh tọa. Ngoài ra,
luôn có những tư tưởng lành mạnh trong sạch, đạo đức
thanh cao cũng là làm công quả vì góp phần tạo được một
bầu điển lành cho mọi người xung quanh, tránh được
những tai bay vạ gởi.
Về ích lợi của lời cầu nguyện và sự hồi hướng điển lành
của người tịnh sĩ, Đức Minh Đức Đạo Nhơn dạy:
“Vấn đề cầu nguyện được kết thúc vào bốn chữ công
đức vô lượng đối với các bậc thánh vương vì thiên hạ, đối
với người chân tu vì nhơn sanh vong kỷ vị tha. Vì sao cầu
nguyện lại được công đức vô lượng? Đã bàn qua hai chữ
cầu nguyện tất phải nói đến công đức để mỗi người đều ý
thức đến sự quan trọng của lời cầu nguyện.” (5)
Đức Đông Phương Lão Tổ dạy:
“Muốn chống thiên tai sát kiếp, chỉ cần phát tâm công
phu thiền định, tọa công ngồi tại đạo tràng mà phóng tinh
thần gieo rải thiện duyên kết hợp với huyền linh ân điển
xua đẩy sát khí. Tư tưởng càng mãnh liệt, hung sát tự khắc
thối lui. Thiền định càng thâm, càng giải phóng cứu người
càng dễ. (…)
Trong lúc tai biến động loạn xáo trộn trên hoàn cầu là
một cơ hội cho đạo hữu phát tâm gieo tư tưởng sự sống
tình thương đến những nơi có tai biến, kết quả rất lớn mà
tiến đạo rất mau, tu một lúc cũng bằng tu trọn đời. Dầu tu
trọn đời mà không gặp cơ duyên cũng không bằng tu một
ngày có cơ hội.”
Về công năng của khóa tịnh tập thể, Đức Bảo Hòa

Thánh Nữ dạy:
“Tệ Tỷ rất vui lòng được tiếp đón chư nữ thiên ân về
đây [Vĩnh Nguyên Tự] tịnh dưỡng đem phước lành đến
cho địa phương. Đó là công đức vô lượng.”
e. Công quả bằng thân mạng là liều thân cứu giúp
người khác trong cơn nguy hiểm, chẳng hạn những người
lính chữa lửa cứu người trong cơn hỏa hoạn, hay dũng
cảm nhảy xuống sông cứu người sắp chết đuối…
Về các hình thức công quả, Đức Đông Phương Chưởng
Quản dạy:
“Chư hiền đệ hiền muội nên lưu ý ba điều này:
Điều thứ nhứt: Chia cơm sẻ áo, an ủi vỗ về người bất
hạnh. Đó là một nghĩa cử đạo đức, một hạnh tốt trong vạn
hạnh.
Điều hai: Đem lời đạo đức tùy trường hợp khuyến
thiện, cảnh tỉnh, giác ngộ người đời cải tà quy chánh. Đó
là một nghĩa cử, một hạnh, quý hơn nghĩa cử và hạnh ở
điều thứ nhứt.
Điều ba: Tạo điều kiện và truyền bá pháp môn giúp
người tu siêu phàm nhập thánh, thoát kiếp luân hồi. Đó là
một nghĩa cử lại càng quý nhứt. Nhưng đừng vì chỗ khinh
chỗ trọng mà làm điều ba, bỏ điều một, điều hai, ấy là
thiếu sót vậy.” (6)
Cần thấy rằng không phải có thật nhiều tiền mới làm
công quả được (như bố thí, xây chùa, in kinh, cứu trợ,
v.v…). Những việc làm nho nhỏ, tùy khả năng sở hữu của
mình, và thực hiện với tấm lòng vị tha vẫn là công quả
đích thực vậy. Thí dụ: Cho một viên thuốc, một cái áo dư
dùng, bớt một phần ăn, dành mười phút cạo gió, v.v… Tất

(5)

(6)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-11 Giáp Dần ( 28-12-1974).

Bác Nhã Tịnh Đường, 27-11 Tân Hợi (13-01-1972).
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cả đều là những hình thức công quả rất thiết thực. Không
nên so bì công quả nào nhiều, công quả nào ít. Quan trọng
là ở tấm lòng.
Ơn Trên thường khuyên người đời đừng chê việc thiện
nhỏ mà không làm. Cứ siêng năng cần mẫn làm lành dù là
việc nhỏ nhặt, lâu ngày cũng tích lũy được nhiều âm đức.
Đức Chí Tôn dạy:
“Các con đã từng nghe Thầy dạy rằng công quả dầu
nhỏ nhoi đến độ nào cũng là công quả, không mất đâu!
Các con cố gắng mót bòn dành dụm trong khoảng đời tu
học như con kiến tha mồi lâu ngày ắt đầy ổ đó các con!
Đừng chểnh mảng, đừng lười biếng, đừng chấp nhứt giận
hờn với bạn đạo rồi bê trễ đường tu tiến của mình.” (7)
Trong Kinh Sám Hối, Đức Đông Huê Đế Quân dạy:
Thi ân hậu, bạc ngàn khó sánh,
Ráng tập thành sửa tánh từ hòa,
Việc lành chẳng khá bỏ qua,
Tuy rằng nhỏ nhít, cũng là công phu.
Năng làm phải, nhựt nhu ngoạt nhiễm,
Lâu ngày dồn, tính đếm có dư,
Phước nhiều, tội quá tiêu trừ,
Phép Trời thưởng phạt, không tư chẳng vì.(8)
Cũng đồng một lý như trên, người hành thiện giống như

(7)
(8)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Nhâm Tý (29-3-1972).
Tập thành: Tập cho quen, cho thành thục. Công phu: Nỗ lực,
gắng sức. Nhựt (nhật) nhu ngoạt (nguyệt) nhiễm: (a) Ngày ngày
thấm ướt thì tới tháng sẽ nhuốm sâu vào; (b) Lâu ngày
chầy tháng sẽ ngấm sâu vào. Ý tương tự như mưa lâu thấm đất.
Tội quá: Tội lỗi. Không tư chẳng vì: Không tư vị, không thiên
lệch, chẳng vì tình riêng, vô tư và công bình.
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cỏ trong vườn xuân, tuy không thấy ngay sự phát triển của
cỏ, nhưng mỗi ngày cỏ đều có tăng trưởng.
Đức Lão Tổ nhắc lại:
“Vẫn còn nhớ Thánh xưa có ghi rằng: Hành thiện chi
nhân như xuân viên chi thảo, bất kiến kỳ trưởng, nhật hữu
sở tăng.” (9)
Việc thiện tuy nhỏ nhoi nhưng nếu người làm với tấm
lòng vong kỷ vị tha thì đó cũng là hạnh bồ tát.
Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy:
“Giúp đỡ người thua kém nghèo hèn, dìu dắt người sa
cơ thất thế, tuy là việc nhỏ không sánh được với người xưa
đã bỏ ngai vàng, lìa cung ngọc, nhưng đó cũng là công
đức ích lợi vị tha. Lúc no bụng nhớ kẻ đói ở quanh mình,
khi lành lặn ấm áp nên nhìn người đói rách lang thang,
chia cơm sẻ áo, không tích trữ, đó là hạnh bồ tát tại thế.
Tuy việc nhỏ mà nên đạo, đừng chê nhỏ mà không làm.”
(10)

Đức Quán Pháp Chơn Tiên dạy:
“Công đức không nhỏ và phẩm vị thiêng liêng cũng
không nhỏ cho những ai công quả từ việc nhỏ đến việc
tầm thường.”.(11)
Đừng quan niệm lầm lẫn rằng chỉ có những việc làm
trong phạm vi chùa thất mới được gọi là công quả và mới
được Thiêng Liêng chấm công ban nhiều phước đức.
Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
“Công quả nơi đây đừng quan niệm chỉ gò bó trong

(9)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Ất Mão (27-3-1975).
Vĩnh Nguyên Tự, 29-4 Nhâm Tuất (22-5-1982).
(11)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 17-6 Kỷ Tỵ (19-7-1989).
(10)
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phạm vi chùa thất, hội thánh, tòa thánh mà gọi là công
quả cho Thiêng Liêng để đổi lại phần cứu rỗi.
Công quả nơi đây phải quan niệm về nhân sinh thế đạo,
đem mọi hành động, cử chỉ đạo lý áp dụng vào đời sống
thường nhựt giữa con người và con người với nhau. Hãy
đối xử với nhau cho phải tình nghĩa, hiếu trung, liêm sỉ,
chánh chơn.
Công quả lo giúp đời trên mọi phương diện trong đời
sống thường nhựt. Lo cho người tức là lo cho mình. Giúp
người đời tức là giúp cho mình.
Công quả cũng là gây tạo được nhân lành quả tốt về
âm chất và đó cũng là nêu gương sáng đạo đức cho kẻ
khác cảm hóa mà làm theo.” (12)
3. ÍCH LỢI CỦA CÔNG QUẢ
A. Đối với nhân quần xã hội
Nếu mọi người đều tích cực làm việc thiện thì thế gian
này sẽ trở thành cõi thiên đàng cực lạc.
Đức Chí Tôn dạy:
“Đối với sự sống của các con phải là thiện. Nếu tất cả
các con đều là thiện, lan rộng đến ngoài xã hội thì trần
gian trở nên thiên đàng cực lạc vậy.”
B. Đối với cá nhân hành giả trên bước tu hành
a. Công quả là điều kiện không thể thiếu để đắc
đạo.
Đức Chí Tôn dạy:
“Người dưới thế này muốn giàu có phải kiếm phương
thế mà làm ra của cải. Ấy là về phần xác thịt. Còn Thần

12

Thánh, Tiên Phật muốn cho đắc đạo phải có công quả.”
(13)

Đức Chí Tôn cũng dạy:
“Nếu tròn công quả sẽ đắc, bằng không thì phải trở lại
kiếp xưa.”
Đức Lão Tổ dạy:
Hằng cầu nguyện Ơn Trên tế độ,
Cho minh tâm giải khổ kiếp nầy,
Bao nhiêu nghiệp chướng đừng gây,
Tròn công quả đủ là ngày siêu thăng.(14)
Tu hành chính là rèn luyện lòng yêu thương và hạnh từ
bi bác ái, cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Ơn Trên dạy rằng
từ cổ chí kim không một ai tu ích kỷ mà có thể thành Tiên
thành Phật. Do đó, người giác ngộ phải biết trách nhiệm tự
độ và độ tha. Độ mình và độ người khác để tất cả cùng
đồng hành trên con đường phản bổn hoàn nguyên.
Đức Chí Tôn dạy:
“Thầy hằng nói cùng các con rằng một trường thi công
quả. Các con muốn đến đặng nơi cực lạc thì phải đi tại
cửa nầy mà thôi. Thầy đã đến chung cùng các con. Các
con duy có tu mà đắc đạo, phải đoái lại bá thiên vạn ức
nhơn sanh còn đang trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát
khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ rỗi.” (15)
b. Công quả giúp người tu giải trừ nghiệp xưa và
nghiệp nay. Nếu đầu thai tái thế thì công quả là tài sản
dành cho kiếp sau. Đối với người tu giải thoát thì công

(13)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I. Đàn ngày 05-7-1926.
Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-6 Mậu Thân (10-7-1968).
(15)
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I. Đàn ngày 04-8-1926.
(14)

(12)

Minh Lý Thánh Hội, 17-3 Kỷ Dậu (03-5-1969).
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quả giúp hành giả được cao thăng quả vị.
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy:
“Công quả âm đức được đầy đủ sẽ giải trừ được những
nghiệp xấu cũ và xây dựng ngôi phẩm vị thiêng liêng ở
những kiếp sống hậu lai trong vĩnh cửu bất diệt trường
tồn.” (16)
Một lần khác Đức Thiền Sư dạy:
“Những của cải, tiền tài vật chất đem sử dụng vào
lãnh vực xã hội từ thiện đạo đức tất có ích lắm, chư đạo
hữu. Đó là của cải đem gởi nhà băng trên thượng giới.
Trộm không cắp, cướp không giựt được, hỏa hoạn bom rơi
không thiêu hủy được. Đã vậy mà một vốn đến trăm ngàn
lần lãi suất. Nhưng nó (của cải vật chất) có ích ở các lãnh
vực sau đây:
Một là, có cơ hội may duyên để trả bớt lần những món
nợ tiền khiên mình đã thiếu (tiền nghiệp).
Hai là, dùng vật chất để tạo điều âm chất, dùng để cho
kiếp lai sanh (luân hồi tái thế).
Ba là, nếu của ấy giúp cho người tu hành trong cơn
khốn khổ về vật chất, cái âm đức ấy đã khiến kẻ thụ hưởng
cảm động hằng hộ niệm cho sở thí chủ (17) được tăng
trưởng phước đức trừ bớt nghiệp xấu tiền khiên.
Bốn là, nếu của cải giúp cho người chưa biết tu hành,
nhưng biết chừng đâu đó là cơ duyên được trả nợ tiền kiếp
như ở phần số một.
Năm là, nếu của cải ấy sử dụng đúng với tinh thần
tương thân, tương ái, tương trợ vì phát tâm hành thiện, thì

sẽ là tài sản sự nghiệp để dành cho kiếp lai sanh. Nếu còn
đầu thai tái thế sẽ được hưởng cảnh phú quý vinh hoa
hoặc nhiều hoặc ít do hiện kiếp để dành trong hành thiện.
Chư đạo hữu để ý phần số năm sẽ thấy rằng nhìn hiện
kiếp của một người nào đó sẽ hiểu được quá khứ kiếp
hoặc vị lai kiếp của họ.” (18)
Do đó người giác ngộ tu hành khi gặp những việc rủi ro
bất hạnh thì lại càng phải gia công làm công quả thêm hơn
để giải trừ nghiệp chướng chứ không nên mất đức tin, oán
trách Trời Phật sao chẳng phò hộ kẻ tu hành.
Đức Đô Thống Quản Địa Thần dạy:
“Tỷ dụ, là một người thường dân đã thiếu nhiều nợ nần
vay mượn, đến khi được làm quan to chức lớn, thử hỏi nợ
nần ấy có được hủy diệt chăng hay là cũng vẫn phải trả?
Nhưng có khác hơn là khi có công ăn việc làm, quan to
chức trọng, lương cao bổng hậu, sớm trả hết nợ đó thôi.
Người tu nhập môn vào Đạo, đối với nghiệp chướng
tiền khiên cũng vậy. Hễ công quả nhiều, làm phúc đức
nhiều, thương người giúp chúng nhiều, thì phước đem đổi
tội, chế giảm tiêu mau, đến khi nào phước càng cao thì
oan khiên nghiệp chướng càng sớm dứt. Không lý nào
buổi sinh thời, hoặc nhiều tiền kiếp tội lỗi nghiệp chướng
càng nhiều, chỉ mới nhập môn vào Đạo là giũ sạch hết.
Nếu như vậy, cửa chùa là chỗ bất công cải sửa định luật
đất trời.
Nếu khi gia đình nhà ta rủi gặp điều chẳng may, ráng
tô bồi công đức thêm hơn, chớ đừng vội vàng mất đức tin,
lung lạc tinh thần, buông lời chẳng phải rồi mang tội.” (19)

(16)

(18)

(17)

Minh Lý Thánh Hội, 29-01 Tân Hợi (24-02-1971).
Sở thí chủ: Vị hảo tâm đem tặng người tu hành số tiền của ấy.

(19)

Minh Lý Thánh Hội, 01-11 Tân Hợi (18-12-1971).
Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Mậu Thân (11-5-1968).
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Tu một rồi con tạo nghiệp hai,
Thế nên phá sản chốn Thiên đài,
Khi lâm trần thế toàn căn thiện,
Vì vậy chuyển luân mãi thế hoài.(22)
Do đó, người tu cần phải thận trọng, cố gắng đừng gây
tạo thêm nghiệp mới thì việc làm công quả mới là tài sản
có dư gửi lên nhà băng thượng giới.

c. Công quả giúp cứu độ gia quyến thoát khỏi nạn
tai, cứu độ cửu huyền thất tổ. Công quả là tài sản gửi
lên nhà băng thượng giới, rất an toàn vì không bị thiên
tai chiến họa hay trộm cướp.
Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy:
“Các cháu phải cố gắng tu bồi công quả hành đạo để
có nhiều âm chất, trước là cứu độ gia quyến thoát khỏi
nạn tai trong hồi loạn lạc, kế đó là cứu độ cửu huyền thất
tổ và cũng là phương tiện giúp cho chơn linh mình được
siêu thoát sau ngày rũ bỏ phần nhục thể.
Đừng bao giờ quan niệm rằng mình hành đạo là giúp
cho người này người khác là tốn công tốn của. Phải hiểu
rằng hành đạo là làm cho chính mình, cho gia đình quyến
thuộc mình. Tu bồi âm chất là của quý đem gởi nhà băng
thượng giới. Trộm cướp không lấy được, chiến tranh
không tàn phá được tài sản quý vô giá đó.” (20)
Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
Vô vi là chốn vững an bền,
Ai có những gì cứ gửi lên,
Chẳng sợ phong ba cùng bão lụt,
Không lo trộm cướp chực kề bên.(21)
Tuy nhiên, nếu song song với việc làm công quả, người
tu vẫn cứ tiếp tục gây tạo nghiệp xấu thì cũng chẳng khác
nào kẻ làm ra tiền nhưng tiêu xài hoang phí hết cả, không
còn tiền để trả nợ cũ hoặc không còn tiền dư để dành,
thậm chí còn bị thâm thụt hay phá sản.
Đức Mẹ dạy:

d. Công quả trong thời Tam Kỳ Phổ Độ đại ân xá
giúp người tu rút ngắn hai phần ba đoạn đường về quê
cũ vì được tính ở hệ số ba.
Đức Đông Phương Lão Tổ dạy:
“Thời đại ân xá, ai tu cũng có thể được đắc quả. Một
việc làm thiện dầu nhỏ nhen đến thế mấy đi nữa cũng vẫn
là việc thiện và được ghi ở hệ số ba. Trái lại, việc ác dầu
cho nhỏ đến thế mấy đi nữa cũng vẫn là việc ác.” (23)
Riêng đối với những ai tự nguyện khoác chiếc áo Thiên
ân để hy sinh tận tụy thực hành sứ mạng phụng sự nhơn
sanh trong gian khổ thì hệ số công quả còn cao hơn rất
nhiều. Thật vậy, Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy nhân
viên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo như sau:
“Bần Đạo cũng có đôi lời nhắc nhở chư đệ muội. Cơ
Quan là bộ máy sau cùng của Đại Đạo. Đại Đạo xây dựng
đời thượng nguơn thánh đức, phụng sự nhân loại. Thế
nên, sứ mạng của Cơ Quan trọng đại và gian khổ.
Trọng đại, nên mỗi một chức vụ trong Cơ Quan dù lớn
hay nhỏ đều phải luôn luôn hướng thượng mới xứng với
sứ mạng của nó.

(20)

(22)

(21)

Vĩnh Nguyên Tự, 21-6 Kỷ Dậu (03-7-1969).
Huờn Cung Đàn, 01-6 Ất Tỵ (27-6-1965).

(23)

Thánh thất Bình Hòa, 15-8 Nhâm Tý (22-9-1972).
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-12 Tân Hợi (14-02-1972).
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Gian khổ, để làm bài thi trong trường tiến hóa. Bài thi
này có hệ số điểm rất cao dành cho hàng thức giả nào tự
nhận chiếc áo Thiên ân để tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời.” (24)
Một lần khác, Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy
rằng người Thiên ân sứ mạng được đón nhận ân sủng đặc
biệt khác hơn người tín đồ bình thường. Do đó, khi đã
được ban trao nhiệm vụ thì đừng nên từ khước:
“Chư đệ muội từ chức là vô tình khước từ ân sủng
thiêng liêng, bởi vì hàng Thiên ân sứ mạng nhận lãnh
trách nhiệm trước nhân sanh, ân sủng sẽ khác hơn những
tín đồ bình thường. Con đường tiến hóa được rút ngắn
gấp bội do hệ số Tam Công để thưởng hàng Thiên ân tự
nguyện.” (25)
Việc công quả được nhân với hệ số ba là một điều hết
sức đặc biệt và hy hữu, chỉ có trong thời Tam Kỳ Phổ Độ
đại ân xá mà thôi. Do đó người tu cần phải nắm lấy vận
may này mà tích cực làm công quả hầu có đủ lộ phí trở về
quê xưa. Nếu lơ là trì hưỡn ắt phải bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng,
về sau sẽ hối tiếc.
Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy:
“Công quả cùng danh nghĩa đạo, các hiền đệ muội
không phải mỗi lúc đều có thể làm được, mà chỉ trong cơ
hội thuận tiện nhứt trong kỳ nguơn hạ. Nếu trễ qua, không
bao giờ cơ hội ấy trở lại hoặc được trở lại cũng phải mất
mấy chục vạn năm trời.” (26)
e. Công quả hỗ trợ cho công trình và công phu
trong mối tương quan giữa Tam Công
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Tam Công là pháp môn tu hành của đạo Cao Đài trong
Tam Kỳ Phổ Độ, gồm có công quả, công trình và công
phu. Công quả là tu phước, công trình là tu thân (luyện kỷ)
và công phu là tu huệ. Cả ba công này có mối quan hệ hỗ
tương.
- Công quả hỗ trợ cho công trình bởi vì công quả giúp
người tu phá tan lòng ích kỷ, trau giồi hạnh từ bi.
Đức Mẹ dạy:
“Ánh sáng vị tha soi sáng lòng ích kỷ, ánh sáng bác ái
sẽ rọi sáng bóng tối hẹp hòi.” (27)
- Công quả hỗ trợ cho công phu vì công quả giúp giải
trừ tiền nghiệp để hành giả được nhẹ nhàng trên bước
công phu. Hành giả nếu thiếu nền tảng công quả thì
thường gặp trở ngại khi công phu, chẳng khác nào xây một
ngôi nhà cao tầng mà nền móng không sâu dày, vững
chắc. Chẳng chóng thì chầy, ngôi nhà đạo pháp sẽ sụp đổ
vì móng nền công quả yếu kém.
Đức Ngọc Lịch Nguyệt dạy:
“Đạo như cái thuyền, đức như nước. Nước có thì
thuyền mới trẩy sang. Nên việc thứ đến là hành giả phải
bồi công lập đức để tạo được móng nền khả dĩ xây cất
được ngôi nhà đạo pháp vững vàng.” (28)
Công quả là điều kiện tất yếu cho công phu. Đức Chí
Tôn dạy:
“Thầy lập Đạo kỳ này là mở một trường thi công quả,
các con phải đi tại cửa này mới đến đặng nơi cực lạc mà
thôi vì công quả là điều kiện tất yếu cho việc công phu

(24)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 25-3 Đinh Mão (22-4-1987).
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 09-4 Mậu Thìn (24-5-1988).
(26)
Thiên Lý Đàn, 15-7 Ất Tỵ (11-8-1965).
(25)

(27)
(28)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Đinh Tỵ (03-4-1977).
Vĩnh Nguyên Tự, 10-5 Đinh Tỵ (25-6-1977).
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luyện đạo được thành công.” (29)
*
Thời hạ nguơn mạt kiếp, con người ngày càng xa
Thượng Đế, đánh mất đạo đức lương tri nên phải chịu điêu
đứng khổ sở vì thiên tai chiến họa ngày càng khốc liệt.
Đức Từ Phụ vì thương nhân sanh mà khai mở mối Đạo
Trời để cứu vớt quần linh giữa dòng khổ hải.
May duyên được hạnh ngộ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ,
được các Đấng thiêng liêng truyền dạy pháp môn tu hành,
chắc chắn rằng người môn đệ Cao Đài không thể quên đi
sứ mạng của mình là cùng tiếp tay với Thượng Đế để cứu
khổ cứu nạn chúng sanh. Do đó, người môn đệ Đức Chí
Tôn phải xem công quả giúp đời phải là việc làm hằng
ngày của mình, thậm chí “xem nó là nguồn sống của đời
người, như cơm ăn nước uống, hơi thở, áo mặc, nhà ở, và
như lương dược trị bịnh.” (30)
Cũng cần nhớ rằng công quả giúp đời chính là giúp cho
mình, lo cho người tức là lo cho mình.
Đức Mẹ dạy:
“Các con hãy xem, rất đỗi các Đấng Phật Tiên Thánh
Thần còn phải xuống trần bất luận ngày đêm để lập thêm
công bồi thêm đức, huống chi các con. Chớ nên tự mãn,
hãy cố gắng thêm lên.” (31)
Do đó, người tu phải không ngừng gia công giúp đời
cho đến khi nào thế gian này không còn một chúng sanh
đau khổ.

(29)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển I. Đàn ngày 04-8-1926.
Đức An Hòa Thánh Nữ, Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, 14-5
Mậu Thân (09-6-1968).
(31)
Thiên Lý Đàn, 01-4 Ất Tỵ (01-5-1965).
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Đức Mẹ dạy:
Con tu là để giúp đời,
Giúp đời chính thị giúp thời cho con,
Còn Trời còn nước còn non,
Còn nhơn sanh khổ, con còn gia công.(32)
(Trích Haønh Trang Ngöôøi Ñaïo Cao Ñaøi)
____________

Söï tích Nhaø Beø
(Trích Boài Döôõng Ñöùc Tin,
Ngoïc Giaùo höõu Buøi Vaên Taâm)
Ngày xưa ở Gia Định có một người tên là Thủ Hoằng,
dân chúng thường gọi là Thủ Huồng, xuất thân làm thơ lại.
Trong hai mươi năm luồn lọt trong các nha, ty, hắn đã làm
cho biết bao gia đình tan nát, biết bao người oan uổng.
Nhờ đó hắn vơ vét biết bao tiền của. Vợ chết sớm lại
không con, nên tiền bạc của hắn không biết tiêu đâu cho
hết. Khi thấy cuộc sống quá thừa thãi, hắn bèn thôi việc về
nhà sống đời trưởng giả.
Một hôm có người mách cho Thủ Huồng biết chợ
Mãnh Ma ở Quảng Yên là chỗ người sống và người chết
có thể gặp nhau vào nửa đêm ngày mùng một tháng Sáu
hằng năm. Thủ Huồng rất yêu vợ. Vợ đã chết ngoài mười
năm nhưng hắn không lúc nào quên. Hắn quyết đi tìm vợ
nên giao nhà cửa lại cho bà con coi dùm, rồi lên đường ra
Quảng Yên.

(30)

(32)

Chơn Lý Đàn, 26-01 Quý Sửu (28-02-1973).
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Khi gặp vợ, Thủ Huồng không dám hỏi vì thấy vợ ăn
mặc rất đài các. Sau cùng, người đàn bà ấy cũng nhận ra
được chồng. Thủ Huồng mừng quá vội dắt vợ ra một chỗ,
kể cho vợ nghe cảnh sống của mình từ lúc âm dương cách
biệt. Rồi hắn hỏi: “Mình lâu nay làm gì?” Đáp: “Tôi làm
vú nuôi trong cung vua.”
Thủ Huồng muốn theo vợ xuống âm phủ chơi. Vợ đồng
ý. Thủ Huồng cùng vợ đi qua mấy dặm đường tối mịt. Chả
mấy chốc đã tới cõi âm. Hắn rùng mình khi lọt qua bao
nhiêu cổng trước lúc vào trong Diêm Đình. Ở mỗi cổng
đều có một tên quỷ gác, mặt mày gớm ghiếc dữ tợn. Nhờ
có vợ nên chỗ nào cũng lọt qua được.
Đến gian nhà bếp, vợ hắn bảo: “Đây là nhà bếp, đằng
kia là nhà ngục, trước mặt là cung hoàng hậu, chỗ tôi túc
trực hàng ngày. Qua khỏi chỗ này là cung vua. Cứ ẩn tạm
trong buồng vắng này vì không thể lên trên kia được.”
Chiều hôm đó, người vợ đi hầu hoàng hậu về trao cho Thủ
Huồng một tờ lịnh được phép đi xem mọi nơi, trừ cung
vua và cung hoàng hậu.
Hắn dạo quanh đây đó, đến nhà ngục. Tiếng kêu khóc,
tiếng thét la ở trong ngục vang dội làm cho hắn bồn chồn.
Qua mấy nơi quỉ sứ mổ bụng, móc mắt, cắt tay hắn thấy
nơi đây quả là nơi trả báo những tội lỗi của con người ở
trần thế, đúng như lời đồn. Sau cái bàn xẻo thịt là một kho
gông. Trong đó có một cái gông vừa to vừa dài.
Thủ Huồng lân la hỏi người cai ngục: “Thứ gông này để
làm gì?” Đáp: “Để chờ một thằng ác nghiệt trên trần gian
xuống đây. Bao nhiêu cái gông đều có chủ cả. Cứ xem gông
to hay nhỏ thì biết tội ác của nó.”
Thủ Huồng lại hỏi: “Thế cái gông này là của ai vậy?”
Cai ngục giở cuốn sổ dày tra tên và chỉ vào hàng chữ đọc:
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“Võ Thủ Hoằng, tục danh là Thủ Huồng, nguyên quán tại
Đại Nam quốc, Gia Định tỉnh, Phúc Chính huyện…” Nghe
nói tên mình, Thủ Huồng giật mình, mặt xám ngắt.
Lát sau hắn lấy được bình tĩnh, hỏi tiếp: “Hắn ở trần
gian có tội gì?” Cai ngục nhìn vào sổ nói: “Khi làm thơ lại
hắn bẻ mặt ra trái, làm bao nhiêu việc oan khốc, đến nỗi
tội ác hắn chép kín cả mấy trang giấy đây. Năm Ất Sửu,
hắn sửa hai chữ ngộ sát thành cố sát làm cho mẹ con Thị
Nhãn bị chết, để cho người anh họ chiếm đoạt gia tài. Việc
này Thủ Huồng được mười nén vàng, mười nén bạc, một
trăm quan tiền. Cũng trong năm đó hắn làm ông Ngô Lại ở
thôn Bình Ca bị hai năm tội đồ chỉ vì trong nhà có cái áo
vải vàng, để đoạt không của ông ta mười hai mẫu ruộng.”
Thủ Huồng sợ tái mặt, không ngờ nhứt nhứt mỗi việc,
từ nhỏ đến lớn của mình trên thế gian dưới này đều rõ mồn
một. Thủ Huồng hỏi sang chuyện khác: “Thế vợ hắn có
đeo gông không ông?” Đáp: “Ồ, ai làm nấy chịu chớ. Vợ
hắn nghe đâu là người tốt đã xuống đây rồi.” Thủ Huồng
lại hỏi: “Như hắn muốn hối cải có được không?” Cai ngục
đáp: “Đã vay thì phải trả. Nếu hắn muốn thì phải đem
những thứ của cải đã cướp được bố thí cho hết đi.”
Từ biệt cai ngục với những nơi tra khảo tội nhơn khủng
khiếp, Thủ Huồng không còn bụng dạ nào để đi xem nơi
khác nữa. Vợ nghe chồng đòi về bèn đưa ra khỏi Diêm
Đình và tiễn đến cuối đoạn đường tối tăm mù mịt. Lúc
chia tay hắn bảo vợ: “Tôi về trang trải công nợ, có lẽ ba
năm nữa, tôi xuống. Mình nhớ lên đón tôi nghe!”
Về đến Gia Định, Thủ Huồng mạnh tay bố thí. Hắn tập
họp người nghèo khó trong vùng lại phát cho họ tiền, lúa.
Hắn đem ruộng đất của mình hiến cho làng, cho chùa, chia
cho họ hàng thôn xóm. Hắn mời hầu hết sư sãi các chùa
quanh vùng tới nhà mình cúng cơm tốn kém kể tiền vạn.
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Cứ như thế, ba năm Thủ Huồng tính ra đã phát tán được
ba phần tư cơ nghiệp. Nhớ lời hẹn hắn khăn gói lên đường
ra Bắc, đến chợ Mãnh Ma. Hắn lại được vợ đưa xuống cõi
âm lần nữa. Lần này mục đích chính của Thủ Huồng là
đến chỗ cũ xem lại cái gông.
Tại nhà ngục, Thủ Huồng thấy quang cảnh như cũ, duy
chỗ kho để gông thì có ít nhiều thay đổi. Bên cạnh những
cái gông còn nguyên hình xưa, có những cái gông bé nay
lại lớn lên. Đặc biệt cái gông dành cho chính hắn teo lại
nhiều. Thủ Huồng lân la hỏi cai ngục: “Cái gông để nơi
đây, trước kia tôi nhớ hình như to lắm thì phải?” Đáp:
“Đúng đấy! Có lẽ gần đây trên dương thế, thằng cha ấy
biết chuộc lỗi, nên nó nhỏ lại. Nếu hắn cố gắng nữa thì rồi
sẽ có phúc lớn.”
Thủ Huồng trở lại trần gian, lại tiếp tục bố thí. Lần này
hắn bán tất cả những gì còn sót lại, kể cả ngôi nhà để ở.
Hắn đến Biên Hòa, dựng một ngôi chùa lớn để cúng Phật.
Rồi hắn xuôi sông Đồng Nai để làm việc nghĩa cuối cùng.
Từ Đồng Nai về Gia Định, đường sông Đồng Nai và sông
Sài Gòn lúc đó còn hoang vu. Do vậy ghe thuyền qua lại,
lỡ con nước phải dừng lại, không có quán xá, chợ búa nên
rất bất tiện.
Thủ Huồng quyết định ở lại đây. Hắn kết một cái bè
lớn, trên bè dựng nhà, đủ chỗ nghỉ, có sẵn nồi niêu, đồ
dùng, gạo củi và mắm muối. Những thứ ấy hắn có thể
dùng để tiếp rước người qua lại, nhứt là những người khốn
khó lỡ đường. Hắn cho họ tạm trú trên bè năm ba ngày mà
không nhận của ai một cắc. Hắn làm công việc đó mãi cho
đến ngày chết.
Sau đó khá lâu, có một lần ông vua nhà Thanh (Trung
Quốc) tên là Đạo Quang (1782-1850) lúc mới lên ngôi
(1820) có cho sứ sang Việt Nam hỏi lai lịch một người ở
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Gia Định. Số là khi mới sanh, trong lòng bàn tay thái tử có
mấy chữ “Đại Nam, Gia Định, Thủ Hoằng”, nên nhà vua
cần biết lai lịch Thủ Hoằng. Vua Trung Quốc có cúng vào
chùa Chúc Thọ ở Biên Hòa ba tượng Phật tam thế bằng gỗ
trầm hương. Do việc đó người ta bảo: Thủ Huồng nhờ
thành thật hối lỗi, chẳng những làm tiêu tan cái gông chờ
hắn ở cõi âm, mà còn được cho đi đầu thai làm vua Trung
Quốc.
Ngày nay, ở cù lao Phố (tỉnh Đồng Nai) còn có một
ngôi chùa, tương truyền do Thủ Huồng lập, mang tên chùa
Thủ Huồng. Con rạch chạy ngang qua đường Tân Vạn
vòng qua quốc lộ 1, do chính Thủ Huồng vét nên gọi rạch
Thủ Huồng. Chiếc cầu đá trên đường gần sông Đồng Nai
đi Tân Vạn cũng gọi cầu Thủ Huồng, vì chính ông ta bắc
cầu. Chỗ ngã ba sông Đồng Nai và sông Sài Gòn được gọi
là sông Nhà Bè để ghi nhớ cái nhà bè của Thủ Huồng trên
khúc sông đó.
(Theo Ngàn Năm Bia Miệng, của Huỳnh Ngọc Trảng)
Bàn thêm. Thủ Huồng là một tay đại gian đại ác (cái
gông của y lớn hơn hết) mà cũng không phải là hoàn toàn
xấu, đến mức không còn sửa được. Y còn ít nhiều điểm
tốt: (1) Tri túc, biết đủ giàu không mù quáng chạy theo
danh lợi đến mãn đời. (2) Vợ chết rồi cũng không ỷ của tự
do sống buông thả, khác với thói đời năm thê bảy thiếp.
(3) Can đảm mới dám thẳng tay bố thí để giải nghiệp.
Trông gương này chúng ta đừng bao giờ mặc cảm rằng
phàm phu tu không thành mà không dám tu, sợ uổng công,
tiếc của. Cũng đừng chê ai quá tệ không thể độ được,
không biết tìm trong họ còn có điểm nào tốt ngoài những
thói hư tật xấu. Ta cũng nên nhớ Thánh xưa có nói: Thiên
võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. 天網恢恢, 疏而不漏.
(Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng chẳng để lọt ai.) Bao
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nhiêu việc làm của Thủ Huồng đều được ghi rõ nơi âm
cảnh đó. Ta đừng thấy làm quấy không bị phạt nhãn tiền
mà coi thường luật công bình của trời đất.
____________

Hành trình về cõi hư linh
DIỆU NGUYÊN

Làm người, không ai có thể vượt ra ngoài định luật
sinh tử. Con người vẫn tự hỏi: “Chết rồi sẽ đi về đâu?”
Ngày nay câu trả lời đã biết được rõ ràng qua lời tường
thuật chi tiết của chính những người đã bước qua thế
giới bên kia, bản thân đã trải nghiệm lúc xuất hồn đi về
cõi vô hình.
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1. LÝ VẠN DŨ (1877-1949)
Vào giờ Ngọ ngày 28-5 Tân Mão (02-7-1951), tại
Thanh Tịnh Đàn (Mỹ Tho), Đức Đông Nhạc Đại Đế dẫn
hồn của tiền bối Lý Vạn Dũ (33) nhập cơ sau ba năm (ba
mươi sáu tháng) tạ thế. Lý tiền bối tường thuật như sau:
Ba sáu tháng xa nhà cách trẻ
Hai tám này vui vẻ Ngọ nay
Bấy lâu dật dựa tuyền đài
Hồn linh cam chịu ai hoài (34) nắng sương.
Tiền bối cho biết vì sao hồn linh phải chịu khổ não nơi
tuyền đài: Lúc còn tại thế, vì mải lo tạo dựng sự nghiệp
vật chất hầu bảo dưỡng thê nhi nên vô tình gây tạo tội lỗi.
Phải đảo điên
Tại vì tiền
Mất tâm thiền
Mất tâm thiền tại thiên gia thất
Lo bảo toàn vất vả lao tâm
Khổ lòng đau nhức chích châm
Mấy mươi năm chịu lạc lầm không tu.
Lòng không tu
Bị lờ lu
Mất tánh nhu
Mất tánh nhu, cần cù lo liệu
Sợ thiếu dùng lịu địu trẻ thơ
Cho nên tội lỗi bất ngờ
Tiền duyên nghiệp chướng khổ cơ ngạ hàn.(35)

Thật vậy, trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nhờ vào luật
đại ân xá của Đức Chí Tôn Từ Phụ, thông qua phương tiện
cơ bút, nhiều chơn linh quá vãng đã được phép về đàn kể
lại cho người trần thế cuộc hành trình của hồn linh sau khi
lìa khỏi xác phàm ngõ hầu khuyên nhủ thế nhân hãy gắng
chí lo tu.
Hành trình về cõi hư vô của các chơn linh không
giống nhau vì tùy thuộc vào quá trình sống của mỗi
người lúc còn trên dương thế. Sau đây là vài trường hợp
cụ thể do các chơn linh kể lại sau ngày thoát xác: Có
hồn phải chịu ai hoài nắng sương nơi tuyền đài, có hồn
được chuyển kiếp trở lại làm người, có hồn phải đầu thai
làm kiếp thú hoặc quái nhân để đền trả tội xưa, có hồn
được Thiêng Liêng rước về non thần tịnh luyện trước
khi thọ phong phẩm vị, có hồn trở về cõi thượng thiên
trong khi thể xác vẫn còn nằm tại thế gian, v.v…
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(33)

Là cha của đạo tỷ Lý Thị Mỹ (quả vị Thanh Lan Tiên Nữ).
Ai hoài 哀 懷 : Buồn nhớ não nuột.
(35)
Cơ 飢 : Đói. Ngạ 餓 : Rất đói. Hàn 寒: Lạnh lẽo.
(34)
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Nhờ các con biết lo tu hành và cầu nguyện nên tiền bối
Lý Vạn Dũ được hưởng ân đại xá, thoát cảnh khổ sầu nơi
địa ngục và được trở về cõi trần hàn huyên cùng con cái:
Con tu cha đặng ngao du
Con thành cha đặng thoát cù lộn quanh.(36)
Nhờ con chí khí tu hành
Ra công phổ cứu cầu danh cha về.
(...) nhờ lòng tu đức của các con nên cha mới đặng linh
hồn thong thả hầu nương cửa thiền ôn dưỡng tâm linh chờ
ngày lãnh bảng Tiên ban. Nhờ con cùng rể giúp cha, ấy
gọi đền ơn dưỡng dục đó vậy. Nay cha mới biết là con tu
cứu cửu huyền thất tổ đặng tiêu diêu. Ấy cũng nhờ Kỳ Ba
đại xá.
(…)
Cùng CHÁNH,(37) con tạm làm bài vị của cha để nơi
tiền giác Thanh Tịnh này cho cha mộ triêu (38) hầu nghe
kinh mau siêu thoát, vì nơi gia bất tịnh, khó nổi cho linh
hồn hoạt bát kệ kinh. Con khá hiểu mà giúp cha. Ấy là con
trả hiếu cho phụ thân, là rể thảo đó vậy.
Chơn linh tiền bối Lý Vạn Dũ về sau chẳng những lìa
khỏi u đồ mà còn thoát cảnh luân hồi sanh tử nơi thế gian
và đắc vị Phước Đức Chơn Thánh. Ấy nhờ con cháu biết tu
và đứng vào hàng Thiên ân sứ mạng trong Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ.
2. LÊ VĂN MỄ

(36)

Thoát cù lộn quanh: Thoát khỏi cảnh luân hồi chuyển kiếp.
Là con rể, tức đạo trưởng Trương Truyền Chánh (1907-1988),
thánh danh Kiến Minh), quả vị Đắc Tâm Chơn Thánh.
(38)
Mộ 暮 : Buổi chiều. Triêu 朝 : Buổi sớm.
(37)
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Tiền căn là một vị sơn thần nhưng vì không chu toàn
trách nhiệm nên ngài bị đầu thai trở lại làm người trong ba
kiếp. Ở kiếp thứ ba, Lê tiền bối hạnh ngộ Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ và thọ phẩm Giáo Hữu (đặc trách ngoại giao).
Tuy nhiên do phạm lỗi, tiền bối phải chịu đầu thai làm
kiếp thú.
Sau ngày tiền bối thoát xác, gia đình và đạo hữu thường
cầu xin Ơn Trên cho biết tin về người quá cố. Mãi đến
mười lăm năm sau, tiền bối mới được Đức Lý Giáo Tông
cho về trần gian kể lại câu chuyện luân hồi quả báo trên
ngọn linh cơ tại Vĩnh Nguyên Tự (xã Long An, quận Cần
Giuộc, tỉnh Long An) vào ngày 02-12 Tân Sửu (07-011962):
LÊ VĂN MỄ
Ngu đệ xin nghiêng mình chào chư Thiên mạng. Chào
liệt vị nam nữ đàn trung. Mừng nhục tử, nhục tôn. Ngu đệ
xin mời chư Thiên mạng cùng liệt vị đồng an tọa để ngu đệ
có đôi lời phân giải.
Rất hữu phước thay khi buổi sanh tiền, ngu đệ đã được
chen mình vào cửa Đạo. Tuy bước tu hành vẫn còn xiển
bạc, nhưng nhờ thời kỳ hạ nguơn ân xá, nên ngu đệ mới
được phần ân huệ của Chí Tôn ban bố.
Với tấm lòng vẫn khăng khăng vì Đạo, gặp phải thời kỳ
Đại Đạo rẽ chia, cơ đại đồng khai diễn, ngu đệ làm Giáo
Hữu ngoại giao, dầu quyền phong nhưng đã trọn tâm vì
Đạo, nên được phần chứng chiếu của Thiêng Liêng. Ôi!
Bởi tiền khiên nhân quả, nên hậu kiếp phải đền bồi. Khóc
...
Hôm nay mà ngu đệ còn trở lại chốn đền vàng bạn
ngọc nầy thì làm sao khỏi tủi mừng rơi lệ. Vậy chư Thiên
mạng cùng thân bằng nghe đôi lời trong khi quá vãng.

Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân, soá 13, Vu Lan 2010

29

30

Thê thằng tử phược (39) bây giờ trối trăn.
Cảnh phú quý cơ bần lộn lạo,
Từ nguyên nhân trở tráo hóa nhân,( 40)
Hễ mình gieo giống nợ nần,
Thì mình phải chịu đường trần trả vay.
(…)
Nay đệ được thoát vòng lao lý,
Nhờ Thiên Tòa ngọc chỉ thứ tha,
Thứ tư lên chốn trần la,
Độ đời cứu thế chứng tòa kim liên.( 41)
Ai cũng có căn nguyên bổn giác,
Hễ giống người thì khác thú chim,
Bởi không thức tỉnh kiếm tìm.
Kiếp người phải chịu đắm chìm biển sâu,
Người chẳng biết quày đầu hướng thiện,
Coi luân hồi là chuyện vu vơ,
Trái oan gây tạo một giờ.
Từ người đến thú ai ngờ được chăng?
(...)
Đệ nhắc đến càng nhiều tủi hận,
Mười lăm năm còn bận đệ huynh,( 42)
Chuyện rồi một kiếp phù sinh,

BÀI
Mười lăm năm cách xa trần thế,
Nghĩ phận mình tội lệ đa mang,
Hổ vì khi ở thế gian,
Đường tu xiển bạc lỡ làng công phu.
Bởi tiền kiếp vụng tu gây tạo,
Nên hậu lai trả báo cho rồi,
Người đời xem thấy than ôi,
Nhưng khi hiểu lại thì rồi nghiệp oan.
Đệ phúc sanh vào hàng đạo đức,
Tiền căn xưa lãnh chức Sơn Thần,
Cũng vì trễ biếng phân vân,
Thác sanh cõi tạm hồng trần gian nan.
Trải hai kiếp chịu đàng nhơn quả,
Vì sân si tai họa tạo nên,
Đành rằng bản án đề tên,
Chuyển về dương thế chịu đền tội xưa.
Nay tính lại đã vừa ba kiếp,
Ngoài trăm năm gặp dịp xá ân,
Sanh vào bên cội đức nhân,
Đường tu sẵn có đỡ đần hồn linh.
Nay đệ đem tiền trình thuật lại,
Cho tỷ huynh phải trái nghe rành,
Luật Trời chẳng đặng cải canh,
Luân hồi quả báo không dành cho ai.
Sống lo tạo gia tài sản nghiệp,
Vùi tấm thân trong kiếp nắng mưa,
Cháy da dưới bóng trời trưa,
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(39)

Thê thằng tử phược 妻 繩 子 縛 : Vợ con trói buộc.
Từ cõi thượng giới đi xuống trần gian (nguyên nhân), vì phạm
lỗi nên đầu thai làm thú, rồi từ thú tiến hóa lên làm người (hóa
nhân).
(41)
Tòa kim liên: Tòa sen vàng làm chỗ ngồi của các Đấng thiêng
liêng.
(42)
Còn làm bận lòng anh em đạo hữu lo lắng vì không biết tin tức
tiền bối Lê Văn Mễ sau khi tạ thế.
(40)
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Tội mình mình gánh, khổ mình ai hay.
Nếu trước chẳng học bài đạo đức,
Bóng Từ Bi (43) giúp sức chở che,
Dễ chi tỉa đậu ra mè,
Làm sao mong thoát ê hề ngục môn.
Đó, đệ luận sanh tồn nhân quả,
Chư tỷ huynh biết ngả luân hồi,
Nhìn trong thân tộc thương ôi,
Xin cho đệ tỏ vài lời gọi kêu.
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Đã trả xong nghiệp trần oan trái,
Lịnh Tam Tòa cho lại đàn cơ,
Phướn thần đưa đón chực chờ,
Cùng chư huynh đệ một giờ tỏ phân.
Đêm thanh vắng tố trần ( 44) mọi nỗi,
Hỡi đệ huynh phước tội soi gương,
Từ khi sanh cõi trần dương,
Phúc hồng gặp Đạo thoát đường trần ai.
Mấy mươi năm trả vay vay trả,
Một cuộc đời vất vả lăn thân,
Hy sinh vì Đạo vô ngần,
Chẳng quên chút phận ân cần sớm trưa.
Vì cảnh ngộ đẩy đưa tình thế,
Vì lòng phàm còn để lấn chen,
Lỡ lầm thói cũ đã quen,
Vương mang lấy tội, ăn năn muộn màng.
Khi thoát khỏi trần gian tục lụy,
Công quả kia đắc chỉ Thiên Cung,
Tội làm âu phải đền xong,
Sáu năm trở lại trần hồng hóa sanh.
Thoát thai bào biến thành quái tướng,
Để cho đời lầm tưởng dị nhân,
Song thân trong cảnh cơ bần,
Cũng nhơn lấy hội tìm phần dưỡng nuôi.( 45)
Lòng mẹ cha chán rồi thế tục,
Quyết lập chùa tránh đục tầm trong,
43F

3. PHAN VĂN THANH (1890-1950)
Tiền bối hành đạo tại thánh tịnh Ngọc Minh Đài (đường
Nguyễn Khoái, quận 4). Vì trót phạm lỗi lầm nên sau khi
thoát xác tiền bối phải chịu đầu thai làm quái nhân trong
sáu năm để đền tội xưa.
May được bá tánh xót thương bố thí nên trong sáu năm
làm quái nhân, tiền bối đã giúp song thân thoát cảnh cơ
hàn và xây chùa làm nơi lánh đục tầm trong. Nhờ công
quả trợ giúp mẹ cha trong việc xây dựng sự nghiệp đạo
đức này, tiền bối trả xong nợ tiền khiên, mãn kiếp được trở
về cung Thái Ất tịnh luyện trong chín năm, đắc vị Hiển Thế
Đạo Nhơn.
Tiền bối giáng cơ tại thánh tịnh Ngọc Minh Đài ngày
10-5 Ất Tỵ (09-6-1965) kể lại ngọn ngành như sau:

4F

Xin tường thuật đoạn đường tu niệm,
Mười lăm năm luân chuyển bao lần,
Đến năm Đinh Dậu tân xuân,
Thiên ân đại xá non thần luyện đơn.
(44)
(45)
(43)

Bóng Từ Bi: Đức Chí Tôn.

Tố trần: Trần tố 陳 訴, bộc bạch, kể rõ nỗi oan khiên.
Cha mẹ đưa người con dị dạng quái tướng đi “trình diễn” để
xin tiền bá tánh.
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Sáu năm quái tướng trần hồng,
Gầy nên sự nghiệp cho dòng mẹ cha.
Mãn kiếp được thoát ra khỏi xác,
Trở về nơi cực lạc Linh Tiêu,
Thiên Tôn Thái Ất dắt dìu,
Tam Kỳ ân xá tránh điều trầm luân.
Chín ngày chốn non thần luyện đạo,
Là chín năm tu tạo nơi trần,
May thay đầy đủ chơn thân,
Mới hay kết tụ nguơn thần anh linh.
Nay giáng thế tường trình mọi nỗi,
Hỡi đệ huynh sớm tối lo lường,
Vô tư thiên địa chiêu chương,(46)
Thần minh thời sát ( 47) không phương thoát nàn.
Nghĩ đến cuộc trần gian thế sự,
Nhớ những điều lành dữ mà kinh,
Hỡi ôi thế thái nhơn tình,
Suy ra mình gẫm phận mình mà đau.
Bởi vì nghiệp tự trau tự chuốc,
Bởi quên đường về được quê xưa,
Đến nay chợt tỉnh cũng vừa,
Trách chi lòng tục ngăn ngừa lỗi ta.
Gương Tệ Huynh bày ra trước đó,
Để đệ huynh xem rõ mà làm,
Nghiệp trần thôi chớ vương mang,
46F
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Tội trần thôi chớ lấp đàng tồn sinh.
4. HOÀNG ĐÌNH LẬP
Anh Lập nguyên là thành viên tập thể Thanh Thiếu
Niên Phổ Thông Giáo Lý, sau khi từ trần (1968) đã được
chuyển kiếp trở lại làm người. Trước khi đi đầu thai, anh
được Ơn Trên ban đặc ân cho về trần gian bày tỏ cùng gia
đình và các đạo hữu trong một đàn cơ tại Cơ Quan Phổ
Thông Giáo Lý, ngày 08-8 Mậu Thân (29-9-1968):
LINH QUANG THỔ ĐỊA
Bản Thần chào chư Thiên mạng, chư chức việc nội
ngoại và đạo hữu đàn tiền .
Vâng lịnh Đô Thống Quản Địa Thần, Bản Thần hôm
nay đến tiếp rước Nam Phương Thổ Địa Thần Kỳ dẫn
vong hồn Hoàng Đình Lập về thăm viếng và từ giã thân
bằng quyến thuộc trước khi đi đầu thai chuyển kiếp. (…)
Nam Phương Thổ Địa vừa qua đến Ngọ môn đang chờ
kia. Thôi, Địa xin chào chung chư liệt vị đằng vân tuần
du. Xin kiếu.
TIẾP ĐIỂN
HOÀNG ĐÌNH LẬP
(…) Lập cùng với nhiều vong hồn khác được đầu thai
chuyển kiếp, nhưng Lập được đặc ân hơn các vong hồn
khác là nhờ có tiền thân phụ Đô Thống Quản Địa Thần ( 48)
tấu trình xin cho Lập được phép ghé lại đây hội kiến và
47F

(46)

Vô tư thiên địa chiêu chương 無 私 天 地 昭 彰 : Trời đất vô tư
(không thiên vị, công bằng), sáng rỡ (chiêu chương).
(47)
Thần minh thời sát 神 明 時 察 : Thần minh mỗi thời khắc đều
xem xét tội phúc con người.

(48)

Sinh thời là tiền bối Hoàng Ngọc Tạo (thánh danh Hồng
Phước), làm Minh Tra tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, quy
thiên năm 1966.
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nói một ít lời cuối cùng trước khi chuyển kiếp.
Tiểu sinh xin phép quý vị cho tiểu sinh ít thì giờ để hàn
huyên cùng gia quyến. Vì thì giờ chẳng có bao nhiêu trong
lúc đó còn bao nhiêu vong linh khác ở ngoài cửa đợi chờ.
(…) Lập hằng mong ước, kiếp này đã lỡ rồi, mười lăm
năm sau sẽ là một giáo sĩ lành mạnh.
Sau đây Lập để lời cùng các anh chị em thanh thiếu
niên Phổ Thông Giáo Lý.
(…) Các bạn nên hiểu như vầy: Bất cứ một cái nhân
nào đương nhiên sẽ kết quả đó. Trong cõi thiêng liêng hư
vô bất muội, người nào có những tư tưởng nào trong
phạm vi nào và sống trong đời sống nội tâm nào, khi hồn
lìa khỏi xác sẽ về hợp và sống trong bầu vị bản chất của
nó. Nhờ vậy mà người có thiện tâm muốn tu để giải thoát
nghiệp duyên hồng trần chắc chắn sẽ được như ý nguyện.
Nói một cách khác, tuy trong cõi hư linh có muôn triệu
triệu thế giới, có không biết bao nhiêu những chòm những
nhóm mà nơi sách Thần Linh Học hay Thông Thiên Học
gọi là khóm hồn. Mỗi khóm đều có mỗi trình độ tiến hóa
cao thấp khác nhau, loại nào tự nó sẽ tìm và quy tụ về loại
ấy. Vì vậy các đạo kinh luôn luôn dạy khuyên người đời
hãy cố gắng lo gây tạo những nhân lành, đừng vọng động
những kết quả mà sẽ kết quả không sai chạy một mảy hào.
(…) Tiểu sinh xin chào tạm biệt quý liệt vị, vì Nam
Phương Thổ Địa Thần Kỳ hối thúc, các vong linh sửa
soạn lên đường.
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tân pháp Cao Đài, anh Thiện (49) tạ thế năm hai mươi tám
tuổi. Mặc dù lúc sống chưa lập được công trạng với Đạo
nhưng nhờ ân phước của nội tổ cùng phụ mẫu đã dày dạn
công tu và đắc quả vị nên anh không bị luân hồi chuyển
kiếp mà được rước về non thần tu học. Trong thời gian
tám mươi mốt ngày (cửu cửu), chơn linh anh Thiện còn
được đưa về Huờn Cung Đàn (Tam Giáo Điện Minh Tân,
quận 4) vào giờ Ngọ ngày 30-5 Nhâm Tý (10-7-1972) để
tường thuật sự tình lúc lâm chung cùng những việc xảy ra
sau đó.
MINH ĐỨC KIM TIÊN (THIÊN HUYỀN MINH)
(…) Anh đôi lời truyền lại, giờ linh chuyển ngọn linh cơ
thay Nguyệt Đức Kim Tiên đang ngự bồ đoàn tịnh dưỡng,
đưa chơn linh hồi trần trong cửu cửu nơi cõi vô hình tu
học.
Kiếp sống tạm của con người cần phải lập công bồi
đức, trả nghiệp oan khiên để lúc hồn rời khỏi xác được
phản hồi non bồng tự tại.
Vậy các em sắp được hưởng thời thượng nguơn thánh
đức, hãy lo lập công bồi đức hầu hưởng ngôi vị. Đó là Kỳ
Ba ân xá. Nếu không thế thì đâu được đoạt vị dễ dàng.
Nay chuyển ngọn cơ đôi lời lưu lại, chư Thiên mạng
cùng các em hiện còn xác thân hãy lo lập đức kỳ công, đến
ngày chung cuộc mới đặng non bồng cựu vị.

(49)

5. TRƯƠNG THÀNH THIỆN (1945-1972)
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống tu hành theo
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Con trai tiền bối Trương Truyền Chánh (thánh danh Kiến
Minh). Đạo trưởng Kiến Minh là pháp đàn bộ phận thông công
(Hiệp Thiên Đài) của Giáo Hội Cao Đài Thống Nhứt và về sau
là Phó Tổng Lý Minh Đạo của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Cao Đài Giáo Việt Nam. Diệu Nguyên gọi Trương Thành
Thiện là cậu Chín.

Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân, soá 13, Vu Lan 2010

37

Vậy Thiên mạng cùng các em tịnh tâm tiếp hộ chơn
linh. Anh điển hồi Tiên cảnh.
TIẾP ĐIỂN
(…) THIỆN. Tôi chào mừng Thiên mạng, anh chị đàn
trung. Con mừng ba cùng chị em an tọa. Con xin phép đôi
lời tường thuật một giấc ngủ ngàn thu của đời người hai
tám (28), cũng là một chuyển kiếp hồi trần để làm tròn
phận sự đối với ngọn rau tấc đất. Riêng ơn sanh thành
dưỡng dục con chưa trọn phần đền đáp. Tử thần đưa con
vào cõi vô hình, sự phán xét vô hình, con được hưởng luật
ân xá. Giờ đây con thuật lại cho ba tường tự sự. Đây
không phải con làm cho ba cùng anh chị cô bác phải động
lòng cảm xúc.
Trước khi anh Thiện lìa trần, trên đường thi hành công
vụ của người trai thời chinh chiến, anh đã được Đức
Nguyệt Đức Kim Tiên (50) báo mộng cho biết mạng căn đã
hết và khi hồn anh vừa lìa khỏi xác thì liền nhìn thấy Đức
Nguyệt Đức Kim Tiên cùng một thơ đồng cầm phướn lịnh
chờ sẵn để rước anh về cõi không. Anh Thiện kể:
Đầu cúi lạy cha già ba lạy,
Để cư tang con mãi ghi lòng,
Con đà trở lại huờn không,
Tỏ bày đôi đoạn chơn đồng truyền qua.
Ngày sơ lục ( 51) con đà vận chuyển,
Đoàn công-voa ( 52) trực tiến cao nguyên,
50F

51F

(50)

Sinh thời là tiền bối Phan Khắc Sửu (1905-1970), thánh danh
Huỳnh Đức, là người thân quen với gia đình nên anh Thiện
thường gọi là bác Huỳnh Đức hay bác Năm.
(51)
Mùng 6 âm lịch.
(52)
Convoi: (Tiếng Pháp) đoàn xe nhiều chiếc nối nhau chạy.
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Kon Tum đoàn tụ dây chuyền,
Phần con tiếp liệu chở chuyên vận hành.
Vừa đến nơi hoàn thành hồi phục,
Vì con đường chận khuất khó ra,
Dừng chân ở lại đó mà,
Đêm khuya mơ giấc mộng mà như đây.
Bác Huỳnh Đức lời này truyền lại,
Vì mạng căn nên phải cam đành,
Giã từ phưởng phất đêm thanh,
Rồi sau trở lại ngọn ngành phân qua.
Khi hồi tỉnh rõ ra giấc mộng,
Thời bên ngoài tợ sóng dập vào,
Tùy theo còi lịnh biết sao,
Mọi người đều phải nhập vào hầm nương.
Từ nửa đêm thường thường liên tiếp,
Tiếng thần công khủng khiếp lòng quân,
Bao nhiêu tiếng dội không ngừng,
Tinh thần rối loạn tưng bừng trước sau.
Đến sáu giờ đổ vào thác lũ,
Thấy hết rồi chỗ trú ẩn nương,
Giờ đây đến lúc đoạn trường,
Rơi vào một quả biết lường nơi ai!
Bị đứt đoạn lìa tay phía hữu,
Phần nhục thân khó cứu lại nguyên,
Ngũ tạng bị lủng đâm xuyên,
Hồn rời khỏi xác sẵn liền bác Năm.
Đã chực sẵn tay cầm phướn lịnh,
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Hình ba màu (53) tề chỉnh nghiêm phong,
Cạnh bên có một thơ đồng,
Phất qua diêu lại cõi không rước về.
Nhìn bốn phía tư bề lặng lẽ,
Vừa bước vào cầm thẻ xưng danh,
Tay nương tịnh thủy dương nhành,
Rải vào linh điển phục sanh thể hình.
Lúc này, anh Thiện được gặp lại bà nội (đắc vị Hồng
Cúc Tiên Nương) và mẹ (đắc vị Thanh Lan Tiên Nữ).
Kìa ửng lộ chơn hình nội tổ,
Cùng mẫu thân mạng số phân qua,
Phủi rồi một kiếp trần mà,
Trở về không cảnh vào ra non bồng.
Anh Thiện được mẹ dẫn hồn trở về nhà riêng để báo tin
cho cha. Do đó, đúng vào ngày anh mất, trong giấc ngủ
trưa, tiền bối Kiến Minh nằm mơ thấy một phụ nữ đưa
một cậu con trai đến nhà. Tiền bối nói: “Tôi nhớ dường
như tôi còn thiếu nợ bà một số tiền. Để tôi gởi trả bà.”
Người phụ nữ khoát tay: “Không, không! Đã không còn
nợ nần gì nữa.”
Liền lúc ấy, tiền bối choàng tỉnh mộng vì chuông điện
thoại chợt đổ liên hồi. Ấy là cú điện thoại báo tin anh
Thiện tử trận. Tiền bối chỉ hiểu được ý nghĩa của giấc mơ
sau khi anh Thiện giải thích trong đàn cơ:
Này hỡi ba giờ thanh gặp gỡ,
Xuất hồn chơn vận trở về gia,
Mẫu thân cùng trẻ đó mà,
(53)

Phướn Tam Thanh có ba màu tượng trưng cho Tam Giáo, kể từ
trên xuống là vàng (Phật), xanh (Tiên), đỏ (Nho).
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Giấc mơ không rõ ấy là báo tin.
Anh Thiện được đặc ân hy hữu trở về hàn huyên cùng
gia đình, nhờ hưởng công quả của cha. Số là trong lúc tang
gia bối rối, lại nhận được thánh sắc đi hành đạo tại đồng
bằng sông Cửu Long, tiền bối Kiến Minh vẫn tuân hành
thánh lệnh, cam lòng để việc hậu sự cho con trai qua một
bên mà dốc tâm lo tròn việc đạo:
Tưởng đâu thế từ nay quạnh quẽ,
Nào hay đâu đặng vẽ ngọn cơ,
Đó nhờ trong lúc ban sơ,
Phụ tình ly biệt tơ mơ giấc nồng.
Thọ lịnh sắc cõi lòng tan nát,
Nhưng vững vàng phú thác ân Thiên,
Nhờ đây ân huệ hưởng liền,
Cúi đầu lạy tạ trần miền ân cha.
Là một thanh niên Việt gốc Hoa, sinh thời anh Thiện có
người yêu tên Huệ. Chị rất chung tình, thường ra mộ thăm
anh, cúng trái cây. Tại Huờn Cung Đàn (Tam Giáo Điện
Minh Tân, quận Tư), vào giờ Ngọ ngày 29-3 Giáp Dần
(21-4-1974), anh Thiện giáng cơ khuyên chị Huệ hãy vui
sống, tìm hạnh phúc mới. Hai câu thơ anh nhắn nhủ
“người ngọc” thật đẹp, dùng điển cố Phụng cầu hoàng ( 54)
53F

(54)

Phụng (phượng) là con trống, con mái gọi là hoàng. Phụng cầu
hoàng là con chim trống đi tìm con chim mái để kết bạn. Tích
xưa kể rằng Tư Mã Tương Như 司 馬 相 如 (179-127 trước
Công Nguyên), tự Tràng Khanh 長 卿, người ở Thành Đô, đời
Hán (Trung Quốc) văn hay, đàn giỏi. Khi đến chơi nhà viên
ngoại họ Trác, đã đàn bài Phụng cầu hoàng 鳳 求 凰. Con gái
viên ngoại là Trác Văn Quân 卓 文 君 , trẻ tuổi góa chồng, dọn
về ở với cha. Nghe bản đàn tình tứ ấy nàng liền bỏ nhà cuốn
gói trốn theo Tư Mã.
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Đã qua rồi mối nợ không khiên,( 57)
Xác thân đáy mộ nằm yên,
Linh hồn trở lại non Tiên luyện thần.
Trong giấc mơ đôi lần hội ngộ,( 58)
Ấy mộng hồn là chỗ cõi không,
Giờ đây nương bút điển đồng,( 59)
Phân qua đôi đoạn mộng lòng vỡ tan.

rất ý nhị:

56F

Phím đã tróc, hoàng cầu khó khảy,
Thay phím vào hầu khảy bản sau…
Bài thơ lãng mạn chơn linh anh Thiện gởi chị Huệ như
sau:
Đây một đoạn gởi qua người ngọc,
Cảm tình xưa hình vóc còn đây,
Biết rằng đờn sẽ đứt dây,
Nên chưa khảy đặng bản này du dương.
Kẻ vô ảnh ai tường cho đặng,
Người hữu hình lòng chẳng vơi lòng,
Hồn linh phiêu tựa cõi không,
Nhìn xem hình thể cõi lòng tả tơi.
HUỆ, em tường những lời tiên liệu,
Đã hiện ra nặng trĩu lòng ai,
Phất phơ vóc liễu hằng ngày,
Chiều mơ bóng nhạn viếng rày mộ hoang.
Nhìn khói tỏa hương tàn khói nhạt,
Ngày qua ngày thắm thoát thoi đưa,
Một trái cây, nửa miếng dưa,
Chết lòng người sống sớm trưa âu sầu.
Phím đã tróc, hoàng cầu khó khảy,
Thay phím vào hầu khảy bản sau,(55)
Vô hình vô ảnh lời trao,
Giờ đây nhắc lại vết đau ai mà.
Qua ngày tháng, trôi qua nào trở,( 56)
5F

(55)
(56)
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Ngụ ý khuyên chị Huệ hãy tìm hạnh phúc mới.
Trôi qua nào trở: Ngày tháng trôi qua nào có thể quay trở lại.

57F

58F

6. LÝ THỊ MỸ (1908-1971)
Đạo tỷ thánh danh là Thanh Lan, hành đạo tại Giáo Hội
Cao Đài Thống Nhứt. Sau khi thoát xác, đạo tỷ trở về non
tiên luyện thần, đủ tám mươi mốt ngày (cửu cửu) thì đắc
vị Thanh Lan Tiên Nữ chiếu theo thánh sắc của Đức
Vô Cực Từ Tôn do Linh Sơn Thánh Mẫu tuyên đọc tại
Huờn Cung Đàn, vào giờ Ngọ ngày 29-01 Nhâm Tý (143-1972):
Thọ lịnh Mẫu Hoàng đọc chiếu phê,
Thanh Lan Tiên Nữ chánh danh đề,
Luyện thần bát nhứt (81) vào ngôi vị,
Sắc tứ truyền ban ngọc bút đề.
Trong ngày thọ phong thánh sắc chứng đạo, Đức Thanh
Lan Tiên Nữ giáng cơ thuật lại cuộc hành trình về cõi hư
linh: Trong năm ngày (ngũ nhựt) hôn mê trên giường
bệnh, hồn đạo tỷ di chuyển khắp âm cung, đến điểm cuối
(57)

Khiên 牽 là lôi kéo. Tiền khiên 前 牽 là những nợ nần trong các
kiếp trước, sang kiếp này chúng lôi kéo người mắc nợ đòi phải
trả. Đã qua rồi mối nợ không khiên: Ngụ ý nói rằng anh Thiện
và chị Huệ không còn mắc nợ nhau nữa, vì thế cả hai chẳng bị
ràng buộc bởi duyên nợ vợ chồng.
(58)
Chị Huệ vài lần nằm mộng thấy anh Thiện về thăm.
(59)
Đồng: Đồng tử thủ ngọc cơ.
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cùng là Nghiệt Cảnh Đài. Tại đấy, toàn bộ những gì con
người gây tạo nơi trần thế đều được chiếu lại rõ nét như
những thước phim, đương sự không thể nào chối cãi. Sau
đó có sắc lịnh Diêu Trì Cung rước hồn đạo tỷ nhập Thiên
môn, vào cung Thái Ất tịnh luyện chờ ngày thọ sắc phong.
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Lan Tiên Nữ xác nhận rằng kết quả tốt đẹp ấy một phần
cũng nhờ ở công đức tu hành của thân nhân cùng sự thành
tâm nguyện cầu của con cháu:
“Như tôi giờ này được phục hồi là nhờ Tiên Nương ( 64)
phụng tấu, cùng chư tử tế ( 65) nguyện cầu và hiền huynh ( 66)
lập công tại thế, đã cứu vãn nên chơn hồn được hồi phục
non thần tịnh luyện chờ ngày phục vị.”
63F

64F

Giờ nhắc lại trước ngày rời xác,
Kiếp vô thường dời dạt âm cung,
Ngũ nhựt di chuyển khắp cùng,
Đến qua điểm chót tâm trung Cảnh Đài.
Nhìn trước án ai hoài chiếu ánh,
Chiếu hào quang lóng lánh lạ thường,
Kim Tiên (60) ngự trước án đường,
Một bên Hồng Cúc Tiên Nương ( 61) điệp cầm.
Sắc Diêu Trì tương lâm ( 62) đại điện,
Rước hồn linh di chuyển Thiên môn,
Nhập vào Thái Ất cung môn,
Nhìn cờ Tam Giáo ( 63) chơn hồn hồi quy.
Theo lịnh sắc vân phi thượng đảnh,
Nhập điển thiêng thọ lãnh chơn thân,
Dưỡng nuôi chơn khí tịnh thần,
Điển quang chói sáng nơi trần rọi soi.
Trong lần giáng đàn trước đó tại Huờn Cung Đàn, vào
giờ Ngọ ngày 30-11 Tân Hợi (15-01-1972), Đức Thanh

65F

7. HUỲNH CHƠN (1904-1973)
Cũng có trường hợp xác thân còn sống nơi trần nhưng
linh hồn đã vân phi cõi thượng. Đây là một ân sủng hết
sức hy hữu dành riêng cho bậc Thiên ân sứ mạng trong
Tam Kỳ Phổ Độ.

60F

61F

Tiền bối Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn (Cơ Quan
Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam) lâm trọng
bệnh. Trong quá trình điều trị bác sĩ đã dùng vài loại thuốc
không phù hợp với người trường trai.

62F

(60)

Đức Nguyệt Đức Kim Tiên (thế danh Phan Khắc Sửu, 19051970).
(61)
Sinh thời là đạo tỷ Ngô Thị Có (1889-1959) và là mẹ chồng
đạo tỷ Thanh Lan (Lý Thị Mỹ).
(62)
Tương lâm 將 臨 : Sắp đến.
(63)
Cờ Tam Giáo: Cờ Tam Thanh, từ trên xuống có ba màu vàng
(Phật), xanh (Tiên), đỏ (Nho).

Sợ nguơn thần vướng vòng ô trược, tiền bối cầu nguyện
Thiêng Liêng để được hồi quy. Động lòng từ bi thương
xót đệ tử, Đức Tôn Sư (Đông Phương Lão Tổ) bắt hồn
một con dã nhân cho nhập xác tiền bối, chịu thay tiền bối
trả nghiệp thân. Kiếp sau nhờ công ấy dã nhân “sẽ được
lộc cao hưởng nhờ”.
Hồn tiền bối tuy được “chín trùng thượng thăng”,
nhưng vẫn còn mối dây liên hệ với phần nhục thể nên mỗi
khi thân xác tại thế gian chịu phần trọng trược thì hồn tiền
bối tu trong thạch thất cũng vì thần giao cách cảm

(64)

Đức Hồng Cúc Tiên Nương.
Chư tử tế 諸 子 婿 : Các con và rể.
(66)
Là chồng (Trương Truyền Chánh, thánh danh Kiến Minh).
(65)
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(telepathy) mà ảnh hưởng. Giống y chuyện Dự Nhượng đả
long bào trong truyện Đông Chu Liệt Quốc.(67)
Trong lần giáng cơ đầu tiên sau ngày quy thiên, tại Cơ
Quan Phổ Thông Giáo Lý, vào giờ Tuất ngày 15-6 Quý
Sửu (14-7-1973), tiền bối kể lại như sau:
Thương thay con thảo vợ hiền,
Đau chưn hả miệng mới yên tấc lòng.
Sợ nguơn thần vướng vòng ô trược,
Đêm đêm cầu cho được hồi quy,
Nỗi lòng trời đất chứng tri,
Tôn Sư mở lượng từ bi hải hà.
Bắt dã nhơn cho hòa thể phách,
Dụng thần thông trọng trách phó giao,

(67)

Dự Nhượng người nước Tần, theo phò Trí Bá được Bá rất yêu
quý, tôn trọng. Sau khi Triệu Tương Tử giết Trí Bá, Dự
Nhượng nói: “Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Ta phải liều chết báo
thù đền ơn.” Nhượng đổi họ thay tên, lẻn vào cung để đâm
Tương Tử nhưng việc bại lộ. Tương Tử thương kẻ trung nghĩa,
tha chết. Dự Nhượng lại giả làm người cùi, câm, không ai nhận
ra tông tích. Nhượng nấp ở gầm cầu Tương Tử sắp đi qua, định
ám sát. Con ngựa Tương Tử cỡi bỗng hí lên sợ hãi. Tương Tử
sai người đi lùng bắt được Nhượng. Tương Tử trách: “Sao
ngươi lại muốn báo thù đến như vậy?” Nhượng đáp: “Trí Bá
xem tôi như người quốc sĩ, tôi phải báo thù theo lối quốc sĩ.”
Tương Tử ngậm ngùi khóc: “Ta tha cho nhà ngươi thế cũng đã
đủ rồi. Ta không tha cho nhà ngươi nữa.” Nhượng nói: “Tôi xin
chịu chết, nhưng xin cho tôi cái áo của ngài để tôi thỏa chí báo
thù.” Tương Tử khen có nghĩa, cổi áo đưa cho Nhượng.
Nhượng cầm gươm đánh vào áo ba lần, rồi trở ngược lưỡi
gươm tự sát. Tương Tử xem lại long bào thì thấy những nơi bị
Nhượng đánh đều rướm máu, là do lòng chí thành của Nhượng
cảm ứng mà ra. Tương Tử rất hoảng sợ, sau đó ngả bệnh.
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Thay vào trả nghiệp khổ đau,
Mãn căn sẽ được lộc cao hưởng nhờ.
Đêm hai bảy (27) đúng giờ duyên khởi,
Tiết đông thiên Tân Hợi lạnh lùng,
Chơn hồn phiêu phưởng thung dung,
Nương theo tay áo chín trùng thượng thăng.
Vào thạch thất ngồi an tu luyện,
Chờ mãn căn xuất hiện huyền công,
Tuy hồn lìa cõi trần hồng,
Nhưng còn ảnh hưởng trong vòng nhục thân.
Cứ mỗi lúc chịu phần trọng trược,
Là mỗi lần thạch thất cảm giao,
Nhớ xưa Nhượng đả long bào,
Chỉ trong chiếc áo đớn đau nhiều bề.
Nhờ huynh đệ cận kề đưa tiễn,
Hàng Thiên ân lực điển trùng trùng,
Trợ duyên trước lúc lâm chung,
Độ an thể phách phá vùng hắc quang.
*
Qua các câu chuyện trên đây, có thể rút ra ba điều sau:
- Luật Thiên điều thưởng phạt vô cùng nghiêm nhặt.
Mọi việc làm tốt xấu của con người nơi thế gian sẽ quyết
định bước hành trình của linh hồn nơi cõi hư vô. Do đó,
Đức Thanh Lan Tiên Nữ khuyên người cõi thế:
Tránh tội ác gian tà tâm tục,
Gần thiện từ cội phúc nguồn tu,
Nhứt nhựt hành ác tội dư,
Chung thân hành thiện có dư đâu nào.
Luật để tránh, chớ vào lưới luật,
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Nếu chẳng tuân phẩm bực không còn,
Sống trần thể xác dường non,
Án che màn ảnh mỏi mòn điểm linh.
Rời khỏi xác cực hình nhiều nỗi,
Lúc tội tình sám hối muộn màng,
Xác thân còn ở thế gian,
Gắng lo hành thiện thiên đàng hồi quy.(68)
- Việc tu học và hành đạo của thân nhân còn ở thế gian
cũng như điển lực cầu nguyện của các đạo hữu có một ảnh
hưởng rất lớn hộ trợ chơn linh người quá vãng thăng tiến
nơi cõi hư linh.
- Đừng vì tình yêu thương theo lẽ thường tình, muốn
kéo dài sự sống của phần nhục thể mà phá hủy công trình
trì trai giới sát của người tu, khiến cho chơn linh người
quá vãng phải chịu nặng nề ô trược.
(Trích Caâu Chuyeän Ñöùc Tin)
____________

VÀI MẨU CHUYỆN VỀ PHẠT HỮU HÌNH
a. Một nam tín hữu thuộc thánh thất Cầu Kho, rất
nghèo, làm nghề chạy xe kéo. Anh ấy có một căn nhà nhỏ
ở sát đường Nguyễn Tấn Nghiệm (nay là đường Phát
Diệm). Trong nhà anh đã có thượng tượng thờ Thầy. Một
bữa kia thừa dịp anh đi vắng, một tên phù thủy nhà bên
cạnh viết một lá phù rồi qua kẹt cửa lén ném vào Thiên
Bàn. Tức thì chư Thần phạt tên phù thủy ấy chạy từ đường
Nguyễn Tấn Nghiệm ra đến đường Frères Louis (Võ
Tánh), Général Leman (Cao Bá Nhạ) rồi chạy thẳng đến

(68)

Huờn Cung Đàn, 29-01 Nhâm Tý (14-3-1972).
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thánh thất Cầu Kho.
Lúc ấy độ 6 giờ chiều ngày thứ Bảy, cửa thánh thất mở
hoát để đêm đến sẽ hành đại lễ. Tên phù thủy đầu cổ chơm
bơm, hai mắt ngơ ngáo như dại như ngây, miệng không
nói được một tiếng gì. Đến trước cửa thánh thất, tên ấy bị
quyền lực gì chận lại, hai chân dường như bị đóng đinh
xuống đất, không giở lên được. Đồng thời thân xác bị bắt
cúi đầu dập trán xuống đất lia lịa. Thấy thế một vị đạo hữu
lật đật vào báo cho cụ Đốc Đoàn Văn Bản hay. Cụ đang
dùng cơm, nghe vậy bèn lên chánh điện mặc áo lễ vào, tay
bưng một chung nước tam bửu và quỳ xuống khấn vái.
Vái xong cụ trao chung nước phép cho vị đạo hữu nói trên
và dạy đem ra lấy một cành hoa nhúng vào nước ấy rảy
lên đầu kẻ bị phạt.
Công việc được thi hành đúng như lời dặn. Dần dần
người phù thủy tỉnh lại, đi vào tạ ơn cụ Đốc và thuật lại lý
do bị phạt.
b. Cũng tại thánh thất Cầu Kho có một bà quanh năm
chỉ chuyên môn cho vay lấy lời. Tới thời kỳ đóng tiền lãi,
con nợ nào trễ nãi đều bị bà chửi mắng không tiếc lời.
Tính hung hăng ấy của bà đã thành tật, dù rằng bà đã nhập
môn và ăn chay.
Một đêm kia, bà nằm mơ thấy một ông lão râu tóc bạc
phơ, điểm mặt bà mà nói rằng: “Mi dữ lắm ta phạt mi câm
ba năm.”
Sáng thức dậy, bà nói không được, bà câm thiệt. Bà bèn
đến nhà cụ Thượng Giáo Sư Lê Văn Sanh ra dấu. Cụ Giáo
Sư không hiểu. Tức thì bà xuống nhà bếp của cụ bưng lên
một chén tương và chỉ thẳng ra hướng Bà Rịa, hai tay chắp
lại và xá xá.
Cụ Giáo Sư hội ý mới hỏi lớn: “À chị bảo tôi dắt chị ra
Bà Rịa cho anh Phủ Tương cúng cho chị phải không?” Bà

ấy gật đầu. Thấy thế cụ Giáo Sư và cụ bà cùng với bà ấy
thuê xe ra quận Đất Đỏ là nơi thuộc quyền cai trị của cụ tri
phủ Nguyễn Ngọc Tương.
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Từ đó về sau tánh tình bà rất đằm thắm, lời nói rất hiền
lành, từ tốn, không còn hung dữ như xưa.
(Trích Boài Döôõng Ñöùc Tin)
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