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Thánh giáo 

GIAO THỪA THẦY ĐẾN 

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 

Tuất thời, 30-12 Giáp Dần (10-02-1975). 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

HUYỀN nhiệm Thầy ban khắp cõi trần 

KHUNG trời Đại Đạo thưởng ân xuân 

CAO Đài mở rộng đường sinh lộ 
(1)

 

THƯỢNG cảnh lấp ngăn lối tử thần 

ĐẾ khuyết 
(2)

 vui vầy hàng Thánh Phật 

NGỌC giai 
(3)

 vắng vẻ bóng nguyên nhân 
(4)

 

                                                 

Huệ Khải chú thích: 
(1)

 Sinh lộ 生路: Con đường sống. 
(2)

 Khuyết 闕: Lầu gác trước cung điện. Đế khuyết 帝闕: 

(Nghĩa rộng) cung điện của Đức Ngọc Đế. 
(3)

 Giai 階: bậc thềm. Ngọc giai 玉階: thềm ngọc; (nghĩa 

rộng) cung điện của Đức Ngọc Đế. 
(4)

 Nguyên nhân (nhơn) 原人: Những linh căn 靈根  nguồn 

gốc từ cõi trời, xưa kia nhận lãnh sứ mạng xuống thế gian 

độ đời; khác với hóa nhân (nhơn) 化人  là những ai từ kim 

thạch, thảo mộc, cầm thú tiến hóa lên làm người. Ngọc giai 

vắng vẻ bóng nguyên nhân: Các linh căn từ cõi trời xuống 

thế gian độ đời, nhưng rốt cuộc lại bị lụy trần, không trở lại 

được ngôi xưa vị cũ; do đó trên Thiên Đình còn vắng bóng 

những vị ấy. 
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HOÀNG đồ 
(5)

 Thầy chỉ từ năm trước 

ĐẠI chí 
(6)

 THIÊN TÔN 
(7)

 sẽ để phần. 

THẦY CÁC CON 

Thầy mừng các con. 

Thầy cùng chư Phật Tiên đến trong đêm giao thừa để 

ban ơn cho các con được vui mừng trong lúc xuân về. 

Thầy miễn lễ. Các con an tọa. 

Này các con! Tiết xuân hòa dịu đã đến trần gian. Các 

con đều dừng bước để đón xuân, vui xuân và gác hết nỗi 

ưu tư nhọc nhằn trong năm cũ. Các con cũng nên ghi lại 

những gì xấu tốt nên hư, bĩ thới 
(8)

 thăng trầm trên 

quãng đường các con vừa đi qua. Nắng hạ mưa thu, 

đông tàn rét mướt, những kinh nghiệm sống ưu và 

khuyết đó sẽ đem đến cho con kỳ vọng 
(9)

 nào để canh 

tân 
(10)

 hơn, hoàn thiện hơn cho bước đường sang giai 

đoạn mới trong năm mới?  

Đêm nay, Thầy rất vui mừng trước sự hiện diện đông 

đủ của các con. Nhân đây, Thầy dặn dò để mỗi đứa ghi 

nhớ: Thầy mở cơ tận độ Kỳ Ba này cho các con, cho thế 

giới nhân loại cũng như mùa xuân đến với vạn vật. Vạn 

vật đã trải qua những giai đoạn sanh sôi, trưởng thành 

                                                 

(5)
 Hoàng 皇: To lớn. Đồ 途: Con đường. Hoàng đồ 皇途: 

Con đường to tát, cao cả, tức là sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ. 
(6)

 Đại chí 大志: Chí lớn, tâm chí lo cho Đại Đạo, thực thi sứ 

mạng Tam Kỳ Phổ Độ. 
(7)

 Thiên Tôn 天尊: Đức Chí Tôn. 
(8)

 Bĩ thới (thái) 否泰: Vận rủi, xấu (bĩ) và vận may, tốt 

(thái). Hên xui, may rủi. 
(9)

 Kỳ vọng 祈望: Việc mong đợi (expectation). 
(10)

 Canh tân 更新: Đổi mới (to renovate, to renew). 
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hoạt động, thâu liễm và tàng ẩn để phục sinh, như cái 

nóng bỏng của mùa hè, mưa gió thê lương của mùa thu, 

rét mướt lạnh lùng của mùa đông, là cơ vi triển chuyển 

từng giai đoạn, vừa un đúc, vừa tạo thành cho vạn vật 

mà không hề hủy diệt. 

Các con ôi! Thế giới nhân loại hiện giờ đã xa Thầy, 

đã tách rời nguồn cội mà không hề trở lại. Tách rời 

nguồn cội thì cành rơi, lá đổ, không còn nhựa thì làm 

sao mà sống? Dù là cành cây có to đến đâu, có nhiều 

hoa nhiều lá, đơm bông kết nụ bao nhiêu đi nữa mà 

nhựa sống không còn thì một lúc nào đó sẽ khô khan úa 

xào.  

Nhân loại đã bỏ hẳn sự sống thiên nhiên không ăn mà 

no, không mặc mà lành để tìm sự sống cực khổ trong 

tham dục để phải làm mới có mà ăn, mới có mà mặc. 

Như vậy cũng chưa an phận. Si mê, tranh giành, cướp 

đoạt, lấn át, hơn thua, tàn sát lẫn nhau cho đến nỗi đời ly 

loạn, cốt nhục tương tàn,
(11)

 tang điền thương hải.
(12)

 

Càng tiến càng sâu, tiến mãi cho đến lúc cuộc đời sẽ 

hủy diệt cuộc đời.  

Thầy khởi đầu cơ phục nguyên 
(13)

 tái tạo trên mảnh 

đất nhỏ bé để dân tộc ít oi mà giàu lòng tin đạo này góp 

tay vào công cuộc xây dựng đời thánh đức thượng 

                                                 

(11)
 Cốt nhục tương tàn 骨肉相殘: Ruột thịt giết hại lẫn 

nhau. 
(12)

 Tang điền thương hải 桑田滄海: Ruộng dâu và biển 

xanh. Ý nói ruộng dâu biến thành biển xanh, hoặc ngược 

lại, ám chỉ biến cố thay đổi lớn lao ở đời; từ đây mà nói tắt 

là tang thương hoặc nói cuộc dâu biển hay biển dâu (life’s 

vicissitude). 
(13)

 Phục nguyên 復原: Trở về nguồn cội. 
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nguơn, thế giới an bình cho xã hội nhân loại trong tương 

lai. Thầy đã đưa tay đến với các con, các con phải đưa 

tay tới với Thầy. Thầy sẽ dìu dắt các con đến gần Thầy 

và trở về cùng Thầy. Thầy cùng các con là một, sống 

trong lẽ thiên nhiên, trong mùa xuân vĩnh cửu. 

Này các con! 

THI BÀI 

Thầy ban ơn tân xuân Ất Mão 

Cho các con tâm đạo vững vàng 

Dầu trong thế cuộc ly loàn 

Biết đời, biết đạo, biết đàng tiến tu. 

Niên trình mới vận trù mọi mặt 

Từ ngoại giao, nội đắc tâm truyền 

Pháp quyền trên dưới định yên 

Hóa hoằng chánh pháp tùy duyên độ đời. 

Xuân là Đạo, Đạo Trời ban phát 

Đạo là xuân, xuân lạc thiên nhiên 
(14)

 

Vui xuân vui với tâm điền 
(15)

 

Tiết thời hòa dịu người yên vật lành. 

(…) 

Xuân này, Thầy muốn cho tất cả các con cái lớn nhỏ 

của Thầy đều hưởng hồng ân 
(16)

 Thầy để thanh tâm tịnh 

                                                 

(14)
 Xuân lạc thiên nhiên: Xuân vui với thiên nhiên. 

(15)
 Tâm điền 心田: Ruộng lòng. Lòng người như thửa 

ruộng, không chăm sóc thì cỏ dại mọc hoang. Biết vun 

phân tưới nước, gieo giống tốt thì sẽ sanh ra trái ngọt, cây 

lành, kết quả tốt đẹp. 
(16)

 Hồng ân 洪恩: Ơn huệ to tát (great grace, great favour). 
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ý mà học đạo. Vậy sau khi xả đàn, các con lớn nhỏ hiện 

diện đàn nay hãy ngồi tại chỗ của mình và Thầy nhờ các 

con Ban Thường Vụ thay cho Thầy đem tặng cho mỗi 

con cái của Thầy mỗi đứa một quả tử,
(17)

 một ly rượu 

trên Thiên Bàn nghe con!  

Thầy sẽ cho chư Phật Tiên đến với các con trong 

những đàn sắp đến. Còn chai bạch thủy 
(18)

 các con để 

trên Thiên Bàn, Thầy ban ơn các con hãy dành để đãi 

cho các huynh đệ đến sau trong ngày xuân. 

Những quả Thầy ban cho các con đều được ân điển 

cho con vui xuân. Ân điển được linh diệu là do ở lòng 

tin có Thầy trong tâm để tự hoàn thiện bản thân cho nên 

người nên đạo. Phần thứ hai là do tú khí 
(19)

 âm dương 

kết thành quả tử. Lòng tin và tính chất, hương vị của 

quả tử sẽ giúp các con thần lực dồi dào trong mùa xuân. 

Các con hãy đem về cùng chia nhau mà hưởng giao 

thừa. 

Thầy ban ơn lành tất cả các con, từ các con lớn đến 

các con thanh thiếu niên. Thầy hồi Bạch Ngọc. Thăng. 

                                                 

(17)
 Quả tử 果子: Trái cây (fruit). 

(18)
 Bạch thủy 白水: Nước. 

(19)
 Tú khí 秀氣: Khí tốt lành. 
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Thánh giáo  

NGÀY XUÂN MẸ DẠY  

Thánh thất Tân Định, Tuất thời, 06-01 Bính Ngọ (26-01-1966) 

AN HÒA THÁNH NỮ 

Chào chư Thiên mạng.
(20)

 Chào liệt vị lưỡng ban.
(21)

 

Truyền lịnh xả đàn trong năm phút, dời bàn cơ lên Diêu 

Trì Bửu Điện khai xuân. Thánh Nữ chào chung. Lui gót. 

(Tái cầu tại Diêu Trì Bửu Điện.) 

THI 

CỬU Trùng phó lịnh giáng khai xuân 
(22)

 

VỊ thế nhơn lai tỉnh mộng trần 
(23)

 

                                                 

Huệ Khải chú thích: 
(20)

 Thiên mạng (mệnh) 天命: Bậc hướng đạo đang nhận 

lãnh sứ mạng của Trời giao phó là thế Thiên hành hóa 

替天行化  (thay Trời hành đạo để giáo hóa dân chúng tu 

hành).  
(21)

 Lưỡng ban 兩班: Hai ban chức sắc, chức việc và tín đồ 

khi hành lễ trước Thiên Bàn:  nam (phía bình bông trên 

Thiên Bàn) và  nữ (phía dĩa trái cây trên Thiên Bàn). 
(22)

 Cửu trùng 九重: Chín bậc thềm ở nơi vua ngự triều; ám 

chỉ nhà vua, hoặc Thượng Đế. Trong bài này ám chỉ Đức 

Mẹ. Phó lịnh 咐令: Ban lịnh, ra lịnh. Cửu Trùng phó lịnh 

giáng khai xuân: Đức Mẹ ban lịnh cho Cửu Vị Tiên 

Nương giáng cơ mở các đàn đầu xuân. 
 

(23)
 Thế nhân (nhơn) 世人: Người đời. Vị thế nhơn lai tỉnh 

mộng trần: Vì người đời mà Cửu Vị Nương Nương đến, 

để đánh thức chúng sanh tỉnh giấc mộng trần (đừng mê say 
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TIÊN cảnh vô vi nhi bất hoại 
(24)

 

NƯƠNG Nương giá ngự quảng thi ân.
(25) 

九 重 咐 令 降 開 春  

為[位] 世 人 來 省 夢 塵 (26)
 

仙 景 無 為 而 不 壞  

娘 娘 駕 御 廣 施 恩  

CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG 

Đồng chào chư Thiên mạng. Chào liệt vị 
(27)

 lưỡng 

ban. Truyền lịnh nghiêm chỉnh trung đàn, thành tâm 

nghinh tiếp Vô Cực Từ Tôn giá ngự. Chúng 
(28)

 Tiên 

Nương chúc các sứ mạng và liệt vị sớm hoàn thành 

nhiệm vụ để nhơn sanh đều được cộng hưởng 
(29)

 một 

                                                                                                    

theo những giá trị tạm bợ ở cõi đời hư ảo, vì chúng sẽ tan 

biến như giấc mộng). 
 

(24)
 Tiên cảnh vô vi nhi bất hoại: Cảnh Tiên tuy không hình 

tướng (mắt thịt trần gian không nhìn thấy) nhưng nơi đó 

các giá trị thiêng liêng không bị hư hoại. 
(25)

 Nương Nương 娘娘: Tiếng gọi một vị nữ quyền uy cao 

trọng; chẳng hạn, ở thượng giới là Đức Mẹ, Thánh Mẫu, ở 

thế gian là hoàng hậu, vương phi, v.v… Giá ngự 駕御: 

Cũng như giá lâm 駕臨: Đến, tới (tiếng tôn kính dành cho 

vua chúa, Thượng Đế, Đức Mẹ...). Nương Nương giá ngự 

quảng thi ân: Đức Mẹ giáng đàn ban ân rộng khắp cho 

chúng sanh. 
(26)

 Lẽ ra Cửu Vị viết là 九位(chín vị); nhưng do ý nghĩa câu 

thơ nên viết vị là 為 (vì).  
(27)

 Liệt vị 列位: Các vị (đang có mặt).  
(28)

 Chúng 衆 (眾): Từ chỉ số nhiều, như: chúng sanh. 
(29)

 Cộng hưởng 共享: Cùng nhau chung hưởng.  
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mùa xuân đầy rực rỡ. Chào chung. Thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

VÔ CỰC TỪ TÔN DIÊU TRÌ KIM MẪU 

MẸ LINH HỒN CÁC CON 

Mừng các con. Mùa xuân đạo đức đến với các con, 

Mẹ cũng đến với các con nơi cõi tạm hồng trần mờ mịt 

nầy, để ngợi khen và ban ơn cho các con trong tân xuân 

hành đạo.  

Hỡi các con! 

THI 

Vạn vật mong chờ một Chúa Xuân 

Đem về muôn vẻ đẹp màu xuân 

Hồng lô tuyết điểm hoa treo ngọc 
(30)

 

Thượng uyển 
(31)

 hương nồng hạc múa xuân 

Khoác áo Tiên y 
(32)

 che nắng hạ 

Rưới bầu linh dược mát lòng xuân 

Thương con hành đạo lâm 
(33)

 trần thế 

Cho trẻ vui mừng trọn ý xuân. 

Mẹ ban ơn, miễn lễ. Các con an tọa. 

Con ôi! Mỗi độ xuân về, lòng Mẹ như bâng khuâng 

                                                 

(30)
 Hồng 紅: Sắc đỏ, ám chỉ bông hoa. Lô 蘆: Cỏ lau. Hồng 

lô tuyết điểm hoa treo ngọc: Tuyết trắng đọng trên đầu 

cánh hoa và ngọn lau, nhìn giống như những hạt ngọc treo 

vào đó. 
(31)

 Thượng uyển 上苑: Vườn hoa của vua; vườn hoa trên 

thượng giới. 
(32)

 Tiên y 仙衣: Áo Tiên.  
(33)

 Lâm 臨: Đến, tới.  
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lo ngại. Xuân về, xuân lại đi. Con rước lấy của xuân 

thêm một tuổi đời chồng chất và sắp vượt qua khoảng 

thời gian trên đường thiên luân 
(34)

 trong cõi tạm. Mẹ 

ngại rằng các con có biết thời gian ấy là quý báu không 

để chú trọng đến thời gian qua không bao giờ trở lại; 

nếu các con không kịp ghi vào lịch sử đời hoặc đạo một 

điểm son nào, thì cũng chỉ là triền miên sanh trưởng 

thâu tàng 
(35)

 theo định luật của mọi loài trong vạn vật. 

Con ôi! Mặc dầu mùa xuân đến với vạn vật trong 

cảnh khói lửa đao binh, đến với vạn vật trong một đoản 

kỳ,
(36)

 mà vạn vật cũng phải tựa vào đó trút đi một năm 

dài gian lao kinh cụ.
(37)

 Ôi, mới biết xuân rằng quý! 

Mẹ nhận thấy mùa xuân nầy, các con làm một đoàn 

đi trong vạn chúng,
(38)

 đốt ngọn đèn giữa cánh rừng rậm 

bao la, mang theo sứ mạng để nói lên vang tận không 

gian rằng:  

Đạo thị cứu nhơn, nhơn thoát khổ 
(39)

 

                                                 

(34)
 Thiên luân 天倫: Các mối quan hệ, ràng buộc tự nhiên 

của con người, đặc biệt là các mối quan hệ trong gia đình 

(the natural bonds and relationships of men, especially the 

bonds of family).  
(35)

 Sanh (sinh) trưởng thâu (thu) tàng 生長收藏 : Bốn giai 

đoạn tương ứng với bốn mùa là xuân (sinh sôi), hạ (trưởng, 

phát triển), thu (gom lại, co cụm lại), đông (tàng bế, cất 

giữ); đồng nghĩa với thành trụ hoại không, thành thịnh suy 

hủy. 
(36)

 Đoản kỳ 短期: Kỳ hạn ngắn ngủi (short term). 
(37)

 Gian lao 艱勞: Khó nhọc. Kinh cụ 驚懼: Sợ hãi, hoảng 

sợ (panic, fright). 
(38)

 Vạn chúng 萬眾: Muôn người, quần chúng. 
(39)

 Đạo thị cứu nhơn, nhơn thoát khổ: Đạo là để cứu 



Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân, soá 18 11 

 

 

道 是 救 人 人 脫 苦  

Nhơn năng hoằng Đạo, Đạo trung hưng 
(40)

 

人 能 弘 道 道 中 興  

Đạo thành, người lại vui mừng 

Non sông vạn vật thưởng xuân cũng đồng. 

Đêm nay là đàn thứ chín và cũng là đàn tất 
(41)

 lễ khai 

xuân. Các con hội về nơi Diêu Trì Bửu Điện nầy, tuy 

nhỏ hẹp, nhưng đã chứng tỏ được tinh thần hòa ái hiện 

trên vẻ mặt hân hoan trong xác thân mệt nhọc. Mẹ vô 

cùng cảm động. 

Các con yêu quý! Rồi đây các con sẽ tạm nghỉ được 

trong một khoảng thời gian rất ngắn, lại tiếp tục nhiệm 

vụ. Con ôi! Trần thế âm u của đời bao vây nhân loại 

chừng nào, thì cơ cứu cánh 
(42)

 bảo tồn lại càng thúc đẩy 

                                                                                                    

người, người thoát khỏi khổ. 
 

(40)
 Trung hưng 中興: Hồi phục lại sau thời kỳ suy yếu 

(restoration after a temporary decline). Nhơn năng hoằng 

Đạo, Đạo trung hưng: Người mở mang, phát triển được 

Đạo, thì Đạo sẽ hồi phục mạnh mẽ lại. 
(41)

 Đàn tất: Đàn này kết thúc loạt chín đàn cơ Thiêng Liêng 

ban ơn khai xuân năm Bính Ngọ, do bộ phận Hiệp Thiên 

Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý tuân thánh lịnh, lần lượt 

đến thông công tại các thánh sở trong phạm vi Sài Gòn, Gia 

Định và hai tỉnh Long An, Vĩnh Long. 
(42)

 Cứu cánh 究竟: Cứu là sau cùng; cánh là xong tất, hoàn 

thành. Người Trung Quốc dịch Ba la mật đa 波羅蜜多 

(paramita) sang chữ Hán là đáo bỉ ngạn 到彼岸 (sang bờ 

bên kia, qua bờ giác), cũng dịch là cứu cánh 究竟. Thế nên 

hai chữ cứu cánh còn có nghĩa là giải thoát luân hồi sanh 

tử (free from samsara).  
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các con phải nhận chịu mọi điều gian lao cam khổ,
(43)

 để 

làm tròn sứ mạng trên bãi giác sông mê, hay cầm ngọc 

minh châu trong đêm tối. 

Hỡi con! Chúng sanh đồng vạn khổ, nếu con không 

đặt mình vào Đạo, không chịu nổi gian lao với Đạo, thì 

con cũng phải cộng nghiệp với chúng sanh. Vật chất, 

vinh sang, công danh, phú quý chỉ là cái màu tô điểm 

thêm cho cái vỏ xác thịt bên ngoài, chớ không có quyền 

phép đoạt được, mà sự tiến hóa hay thối hóa đều do linh 

hồn gánh chịu hết. Các con được về với Mẹ hay không 

là do đó.  

Mẹ chiếu lịnh Chí Tôn, Tam Giáo Tòa và Tam Trấn 

Đại Đạo đồng thưởng ân cho các con vui. Các con nghe:  

(…) 

Hỡi các con! Tuy các con còn ở trong mọi cảnh trói 

buộc của đời, nghiệp oan vương vấn, mà các con cũng 

cố gắng vượt lên để bồi công lập đức. Như thế chư Phật 

Tiên, Thánh Thần mới có thể dắt dìu hộ trợ các con 

trong kỳ thượng nguơn tái tạo. 

Mẹ phân đây để các con lớn nhỏ nghe:  

Các con có biết vì sao những bực Tiền Bối lưỡng đài 

giáng cơ chỉ xưng toàn nhũ danh hay chức sắc thọ 

phong khi ở nơi trần hay không? 

Con ôi! Đó là những người hữu căn hữu vị, chẳng 

phải kém quả thiếu công. Nhưng bởi sứ mạng chưa tròn, 

nên trước Linh Tiêu phát đại nguyện rằng nếu Đại Đạo 

Tam Kỳ Phổ Độ không quy được Tam Giáo, không hiệp 

được Ngũ Chi, các Tòa Thánh, Hội Thánh, thánh thất, 

                                                 

(43)
 Cam khổ 甘苦: Ngọt và đắng, lúc sướng lúc cực, nỗi vui 

nỗi khổ (good times and hardships, joys and tribulations).  
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thánh tịnh của các sứ mạng đã xây dựng nơi cõi trần, thì 

nguyện không vào hàng Tiên vị, sẽ chuyển luân nơi cõi 

tạm cho đến khi nhiệm vụ hoàn tất, sứ mạng vẹn tròn, 

mới chứng quả Tiên bang 
(44)

 và an lòng nơi Cực Lạc. 

Hỡi các con! Các con có cảm nghĩ đến việc nầy như 

thế nào không? Mẹ rất đau lòng khi nghe lời nguyện ấy, 

nên chi Mẹ giáng xuân nầy để khuyên các con hãy cố 

gắng hành đạo tu thân. Nếu các con ở vào cương vị nào, 

địa phương nào, hãy ráng lo nơi ấy cho Đạo được mở 

mang, giáo lý quảng truyền, cho nhơn sanh quanh vùng 

được thấm nhuần đạo học, để nối tiếp kề vai gánh vác 

bớt một phần nhiệm vụ cho người quá vãng, và bồi công 

lập đức, đoạn nghiệp trau thân của kiếp sinh tồn hiện tại 

của con. 

Mẹ mừng là mừng Đại Đạo sắp được trung hưng 

chánh pháp. Thượng Đế đã ban ơn cho những đứa nhiệt 

tâm hành đạo, và sẽ còn những đứa có căn lành đang 

chờ chực, hầu tiếp tay với các con trong cơ hội hoằng 

dương 
(45)

 giáo lý nầy. Các con vững lòng tiến bước. 

Đây, Mẹ ban ơn cho toàn cả Họ Đạo sở tại. … hãy 

nhớ lời Mẹ dạy hôm nay.  

Nơi Tân Định thánh thất đã lập nhiều công quả, đã 

sẵn sàng tâm đạo, sẵn dạ chí thành với Thầy, với Đạo, 

với Thiêng Liêng. Chỉ còn một điều con nên chú trọng, 

từ đây phải lo sắp xếp kiện toàn nội bộ, trang trải nợ 

nần, tìm cách tự túc sinh hoạt, để mở cơ phước thiện, 

tìm cách học hành tu tập để chọn người rèn luyện Giáo 

Sĩ, mở lớp Phổ Huấn tương lai. Cần như thế, tuy hữu 

                                                 

(44)
 Tiên bang 仙邦: Cõi Tiên.  

(45)
 Hoằng dương 弘揚: Cũng như hoằng khai 弘開 , phát 

triển rộng lớn (to develop and expand).  
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hình, nhưng đó là nấc thang các con bước vào thượng 

thừa thiên đạo. Khi nào hữu sự, thành tâm nguyện cầu, 

Mẹ sẽ cho chư Tiên giúp đỡ, đừng chạy đây chạy đó, 

tìm kiếm nơi nào. Thân con là tương lai, tâm con là vĩ 

nghiệp,
(46)

 linh hồn con là ngôi vị thiêng liêng. Từ nam 

nữ đồng nhứt tâm hành đạo, thượng hòa hạ mục,
(47)

 liên 

giao các thánh thất bạn để tìm học thêm những điều hay 

lẽ phải, đem về bồi đắp vào những chỗ ưu khuyết của 

mình. Các con làm như thế là đúng ý Mẹ mong.  

Còn bao nhiêu con Tiền Bối cũng muốn lâm đàn 
(48)

 

để phỉ tình hàn huyên tâm sự, nhưng chờ có dịp. Hiện 

nay, đàn nầy, Mẹ sẽ cho các con Tiên Nữ, Thánh Nữ 

lâm đàn chúc xuân cho các con cùng vui, và Mẹ ban sắc 

lịnh nầy: Hiệp Thiên Đài tuân hành phận sự. 

(…) 

Các con tiếp điển để cùng các vị Tiên Nương khai 

xuân. Mẹ ban ơn lành toàn cả các con trong các bộ phận 

Cơ Quan và thánh thất. Mẹ hồi cung. Thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

                                                 

(46)
 Vĩ nghiệp 偉業: Sự nghiệp to tát, lớn lao, cao cả (a great 

cause).  
(47)

 Hòa mục 和睦: Thân ái thuận hòa (harmonious). Đồng 

nghĩa với: hòa hảo 和好 , hòa khí 和氣 , hòa ái 和藹 , 

thân thiện 親善 . Trái nghĩa với: bất hòa 不和 , tranh 

chấp 爭執 . Thượng hòa hạ mục 上和下睦 : Trên hòa 

dưới thuận, hòa thuận với mọi người lớn nhỏ trong nhà, 

trong một tổ chức. 
(48)

 Lâm đàn 臨壇: Đến với đàn cơ (giáng đàn), cũng như 

lâm cơ 臨乩 . Lâm là cách nói để tỏ lòng tôn quý.  
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Nhẹ gót đường mây với Chúa Xuân 

Trở về cảnh tục viếng đồng thân 

Chúc cho đạo đức mau tăng trưởng 

Để bước ngôi Tiên chẳng ngại ngần. 

VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU 

Chị mừng các em. Chị mừng chư sứ mạng.  

Nhân tiết xuân nầy, Chị được lịnh hộ loan giá 
(49)

 lâm 

trần, cũng tạm bút để đôi lời chúc các em nam nữ, và 

Chị xin nhường bút lại cho Thánh Nữ An Hòa. Chị lui 

gót.  

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Vui với ngày xuân nếp đạo mầu 

Hồng trần chẳng bận, chẳng lo âu 

Khuyên người tu niệm nên ghi nhớ 

Xuân lại rồi đi, xuân chẳng lâu. 

AN HÒA THÁNH NỮ 

Chào chư Thiên mạng. Chào liệt vị lưỡng ban. Thánh 

Nữ hộ giá Từ Tôn, tạm điển quang đôi lời kính chúc: 

Chúc cho các sứ mạng đặng  

Tâm trung hoan lạc 

Tánh đạo xương minh 
(50)

 

Đức tu hành bền tợ nước trường lưu 
(51)

 

                                                 

(49)
 Loan giá 鸞駕: Xe do chim loan kéo. Hộ loan giá 

護鸞駕: Theo phò Đức Kim Mẫu. (Giá: xa; loan: chim 

loan, loài chim ở cõi Tiên.) 
(50)

 Xương minh 昌明: Sáng tỏ, tỏ rạng cho mọi người đều 

thấy.  
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Tình đồng đạo vững vàng như tòng lâm mịch 

mịch.
(52)

 

Thôi, Thánh Nữ xin nhường bút cho Thanh Tâm Tiên 

Nữ lai đàn.
(53)

 Chào chư sứ mạng. Chào liệt vị trung 

đàn. Thánh Nữ lui gót. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Công thành quả tựu đến Tiên bang 

Nay trở về đây gởi mấy hàng 

Hỡi các đệ huynh cần gấp bước 

Trong khi Đại Đạo cứu đời tàn. 

THANH TÂM TIÊN NỮ 

Chào chư Thiên mạng. Chào liệt vị lưỡng ban. 

Giờ nay, Chị được theo hộ giá Từ Mẫu khai xuân, 

mới xin phép lai đàn. Chúc chư Thiên mạng và quý đạo 

tâm được tu hành tinh tấn, đạo lý quán thông,
(54)

 và ráng 

lập công quả trong mùa xuân năm Bính Ngũ. Chị xin 

nhường bút Thánh Nữ Bảo Hòa. Chào chung tất cả. Lui 

gót. 

TIẾP ĐIỂN 

                                                                                                    

(51)
 Trường lưu 長流: Chảy dài, không dứt. 

(52)
 Tòng (tùng) lâm 松林: Rừng tùng (thông: pine). Cây 

tùng bền bỉ, chịu đựng tuyết sương giá lạnh. Ám chỉ đức 

kiên trinh, trong sạch của bậc quân tử (chaste and 

undefiled). Do đó tùng lâm còn dùng để gọi chung những 

người tu hành. Mịch mịch 寞寞: Rất tĩnh mịch, yên ắng. 
(53)

 Lai đàn 來壇: Đến đàn cơ, cũng như giáng đàn 降壇 . 
(54)

 Quán thông 貫通: Thông suốt, hiểu rõ mọi điều. 
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THI 

Chúc toàn sứ mạng lúc tân xuân 

Và cả đạo tâm một tiếng mừng 

Ráng giữ thánh tâm cho vẹn vẻ 

Chờ ngày hội ngộ trước Hoàng ân.
(55)

 

BẢO HÒA THÁNH NỮ 

Chào chư Thiên mạng. Chào liệt vị trung đàn. Thánh 

Nữ xin chúc chư Thiên mạng và liệt vị vượt qua mọi nỗi 

trở ngăn để trung hưng chánh đạo và lập công bồi đức 

trở lại quê xưa. Thánh Nữ xin nhường bút Nguyệt Điện 

Tiên Cô lai đàn. Chào chung. Xin lui gót. 

TIẾP ĐIỂN 

TIÊN CÔ NGUYỆT ĐIỆN 

Chào chư Thiên phong sứ mạng. Chào tất cả trung 

đàn.  

THI 

Nhờ ơn hiếu tử 
(56)

 lắm gia công 

Hành đạo bao năm chẳng ngại lòng 

Mới biết cửu huyền cùng thất tổ 

Nhờ tu cứu vớt đặng môn tông.
(57)

 

                                                 

(55)
 Hoàng ân 皇恩: Ơn Trời, ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(56)
 Hiếu tử: Tức là tiền bối Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh 

Chơn (Tạ Đăng Khoa), sinh ngày 06-02-1904 (21-12 Giáp 

Thìn) tại xã Long Thạnh, tỉnh Bạc Liêu; quy thiên ngày 18-

4-1973 (16-3 Quý Sửu) tại Sài Gòn. Để hiểu rõ lý do Đức 

Tiên Cô Nguyệt Điện ban cho bài thơ này, xem thêm: Huệ 

Khải, Tu Cứu Cửu Huyền Thất Tổ. 
(57)

 Môn tông: Tông môn 宗門 , gia tộc, dòng họ. 
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Nhân dịp khai xuân, Bần Đạo lâm đàn để mừng 

chung cho toàn đạo, mừng chư sứ mạng Thiên phong và 

luôn luôn hộ trợ cho tất cả đạo tâm trung kiên hành đạo 

được vững tinh thần hoằng dương giáo lý. Giờ đã hết, 

Bộ phận còn phải nghỉ ngơi để lo trách nhiệm tới. Bần 

Đạo chào chung tất cả trung đàn, sau nầy sẽ rõ Bần Đạo 

là ai.  

Huỳnh Chơn, Diệu Lý 
(58)

 hãy gắng công lo tròn 

nhiệm vụ, chẳng nên vì khảo đảo mà quên sứ mạng 

mình, sau nầy mẫu tử trùng phùng, sẽ hàn huyên mọi 

nỗi. Bần Đạo một lần nữa, chào tất cả liệt vị đẳng đẳng. 

Lui gót. 

* 

Chiến Thắng Vạn Quân  

Không Bằng Tự Chiến Thắng Mình 

DIỆU NGUYÊN 

“Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng 

mình.” Đây chính là lời dạy của Đức Phật Thích Ca được 

ghi lại ở phẩm Ngàn trong quyển Kinh Pháp Cú. Trong 

suốt bốn mươi chín năm thuyết pháp, Đức Phật đã nói rất 

nhiều pháp ngữ nghĩa lý thâm sâu nhằm hướng dẫn nhơn 

sanh giải trừ nghiệp khổ và tiến đến Niết Bàn an lạc. 

Ba tháng sau khi Phật tịch diệt, các cao đồ của Ngài đã 

hội họp kết tập thành Tam Tạng (Kinh Tạng, Luật Tạng, 

Luận Tạng) để truyền lại cho hậu thế. Những lời dạy ngắn 

gọn đầy ý nghĩa của Phật được kết tập thành kinh Pháp 

Cú. 

Cú là câu hay lời, Pháp là phép hay phương pháp. Pháp 

                                                 

(58)
 Diệu Lý: Bạn đời tiền bối Huỳnh Chơn. 
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Cú là những lời dạy của Đức Phật để chỉ cho nhơn sanh 

phương pháp thoát khổ, tiến đến an lạc hạnh phúc. 

Xưa nay, giới Phật tử đặc biệt tôn bộ kinh này làm bộ 

kinh nhật tụng quý báu, kể cả hàng xuất gia và tại gia đều 

tụng đọc và phụng hành để sống một đời sống an lành 

thánh khiết. Người tín đồ Cao Đài cũng nên học và hành 

theo các lời dạy của Đức Phật Tổ trong quyển kinh này. 

Câu “Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng 

mình” là câu thứ 103 trong số 423 câu của kinh Pháp Cú. 

Lời dạy này nói đầy đủ là “Chiến thắng vạn quân không 

bằng tự chiến thắng mình. Tự chiến thắng mình là chiến 

công oanh liệt nhất.” 

Chúng ta có thể hiểu lời dạy này của Đức Thế Tôn như 

thế nào? Lời dạy này là một sự so sánh giữa chiến thắng 

vạn quân và tự chiến thắng mình. Chiến thắng vạn quân 

không bằng tự chiến thắng mình. Hai chữ không bằng 

nơi đây mang ý nghĩa gì? Không bằng trên phương diện 

gì? 

Phải chăng lời dạy của Đức Phật “Chiến thắng vạn 

quân không bằng tự chiến thắng mình” bao hàm hai ý 

nghĩa: 

 Chiến thắng vạn quân hay chiến thắng người khác 

không phải là điều quan trọng của kiếp người. Chỉ có tự 

thắng mình mới là yếu tố quan trọng quyết định sự tiến 

hóa tâm linh của con người và đưa con người thoát khỏi 

luân hồi sinh tử. 

 Chiến thắng vạn quân không khó bằng tự chiến 

thắng mình. Tự thắng mình là chuyện vô cùng khó khăn. 

Do vậy mà Đức Thế Tôn mới bảo thêm: “Tự chiến thắng 

mình là chiến công oanh liệt nhất.” Nếu có thể chiến 

thắng dễ dàng thì chiến công đó đâu được gọi là chiến 

công oanh liệt. 

1. Ý nghĩa thứ nhất: Chiến thắng vạn quân hay chiến 
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thắng người khác không phải là điều quan trọng của kiếp 

người. Chỉ có tự thắng mình mới là yếu tố quan trọng 

quyết định sự tiến hóa tâm linh của con người và đưa con 

người thoát khỏi luân hồi sinh tử. 

Thật vậy, xưa nay có những người suốt đời bôn ba tung 

hoành ngang dọc, lúc nào cũng muốn chiến thắng kẻ khác, 

nhưng cuối cùng cũng chỉ là con số không. Trong số đó có 

thể kể đến hai nhân vật tiêu biểu là Nã Phá Luân và Hạng 

Võ, hai nhân vật tiếng tăm trong lịch sử nhân loại. 

Nã Phá Luân (tức Napoléon) là hoàng đế nước Pháp 

vào đầu thế kỷ 19. Ông là một nhân vật có biệt tài về binh 

pháp, chính trị, kinh tế và văn hóa, được xem như là một 

thiên tài quân sự xưa nay chưa từng có. Lúc thiếu thời ông 

học ở trường võ bị, nhờ có tài võ nghệ nên mới ba mươi 

tuổi đã được thăng đến cấp đại tướng. Năm ba mươi lăm 

tuổi lên ngôi hoàng đế nước Pháp và có ý đồ làm bá chủ 

nên đã thôn tính toàn bộ các nước châu Âu. Ông được xem 

là người hùng bách chiến bách thắng làm khuynh đảo thế 

giới lúc bấy giờ. Nhưng đến năm 1815 thì ông bị thua trận 

ở Waterloo và bị quân đồng minh bắt đày ra đảo Sainte 

Hélène, một đảo nhỏ giữa Đại Tây Dương và đã chết trong 

đau buồn tại đây lúc năm mươi hai tuổi. Ông sinh năm 

1769, mất năm 1821. 

Người thứ hai là Hạng Võ. Ông là người Trung Quốc, ở 

đất Cối Kê thuộc nước Sở. Lúc bấy giờ nước Sở đã bị Tần 

Thủy Hoàng xâm chiếm. Hạng Võ từ nhỏ đã thích học võ 

nghệ và có ý muốn làm thế nào để “nhất nhân địch vạn 

nhân” tức là “một người chống chọi được muôn người”. 

Khi Tần Thủy Hoàng tuần du qua đất Cối Kê, Hạng Võ 

định bụng sẽ hành thích ông vua bạo ngược này để cứu lê 

dân, nhưng chú của Hạng võ can ngăn, khuyên hãy chờ 

thời cơ để làm nên nghiệp lớn. Về sau, vua kế vị Tần Thủy 

Hoàng là Tần Nhị Thế cũng bạo ngược độc ác không kém 

cha mình. Hạng Võ bèn nhân danh vua Sở chiêu dụ anh 
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hùng hào kiệt nổi lên dấy binh khởi nghĩa nhằm cứu nhân 

dân thoát khỏi tai ách. Mọi người thấy Hạng Võ có chính 

nghĩa nên theo về rất đông. Tuy nhiên Hạng Võ vốn là kẻ 

võ biền tính tình hung hăng nóng nảy. Sau khi chiếm được 

Tần thì chém vua Tần và chôn sống luôn hai mươi vạn 

quân Tần đã quy hàng. Về sau lại giết luôn cả vua Sở rồi 

xưng là Tây Sở Bá Vương. Lúc làm vua thì ngang ngược 

không chịu nghe lời can gián khiến cho hiền thần đều xa 

lánh nên về sau bị Lưu Bang đem quân vây đánh.  

Hạng Võ hữu dõng vô mưu lại không còn người hiền 

tài giúp sức nên đành thua trận chạy đến bến Ô Giang thì 

rút gươm tự sát. Năm đó Hạng Võ chỉ mới ba mươi tuổi 

(sinh năm 232, mất năm 202 trước Công Nguyên). 

Đức Chí Tôn đã có lần nhắc đến hai nhân vật Nã Phá 

Luân và Hạng Võ để minh chứng rằng sống trên đời, tung 

hoành ngang dọc cho lắm, dù có chiến thắng vạn quân thì 

cuối cùng cũng hoàn lại con số không: 

Nã Phá Luân gương còn ở đó 

Ngang dọc trời công khó biết bao 

Xông pha tên đạn ồn ào 

Rốt rồi cũng bại, anh hào hóa không 

Kìa Hạng Võ non sông ngang dọc 

Lúc sinh thời khử nọc bạo hung 

Xưa nay biết mấy anh hùng 

Rốt rồi chẳng khỏi đến cùng thành không.(59) 

Trong cuộc sống đời thường, chúng ta thấy có nhiều 

người thích hơn người khác về mọi mặt. Thấy người hàng 

xóm mua xe Toyota thì mình phải mua xe Mercedes, thấy 

láng giềng xây nhà lầu ba tầng thì mình phải xây nhà lầu 

năm tầng, mà để đạt được điều đó thì đôi khi con người 

bất chấp tội lỗi để tạo ra đồng tiền cho trội hơn người 

                                                 

(59)
 Đại Thừa Chơn Giáo, đàn ngày 20-8 Bính Tý (05-10-1936). 
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khác. 

Cũng có nhiều người thích trội hơn người khác từ lời ăn 

tiếng nói và đôi khi cũng chỉ vì lời nói, không biết nhường 

nhịn nhau mà sinh ra cãi vã rồi đi đến ẩu đả, thậm chí còn 

đưa đến án mạng nữa.  

Cổ nhân đã từng nói: “Nhựt thực tam xan, dạ miên thất 

xích”, tranh giành hơn thua cho lắm thì ngày cũng chỉ ăn 

ba bữa cơm, tối cũng chỉ bảy tấc ván để nằm. Chỉ có tự 

chiến thắng mình mới là điều quan trọng của kiếp người. 

Đức Lê Đại Tiên dạy: 

Thắng người trước thấy ta đã bại 

Hãy thắng ta mới gọi toàn chơn.(60) 

Đức Cao Triều Tiền Bối dạy thanh thiếu niên: 

“Ta không bảo các em chinh phục thiên hạ, mà bảo các 

em tự thắng các em và phục vụ cho thiên hạ.” (61) 

Vậy, thế nào là tự chiến thắng mình? Vì sao lại bảo 

rằng tự chiến thắng mình mới là điều quan trọng của kiếp 

người? 

Khi nói đến thắng và thua tất phải có hai lực lượng đối 

lập nhau. Nếu là chiến trường với súng đạn gươm giáo thì 

kết quả cuộc chiến sẽ là một thắng một thua, một sống một 

chết, một mất một còn. Vậy, mình tự thắng mình phải 

chăng là mình tự hủy diệt mình? Thưa không phải vậy. 

Đức Thánh Trần Hưng Đạo dạy: 

“Sự chiến thắng cao nhứt trên đời không phải là chiến 

thắng được tha nhân, mà phải chiến thắng bản tâm để un 

đúc tinh thần trên sức vạn năng thiên lý, mới mong giải 

thoát được nghiệp quả trầm luân.” (62) 

                                                 

(60)
 Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 10-5 Giáp Dần (29-6-1974). 

(61)
 Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ (08-02-1966). 

(62)
 Minh Lý Thánh Hội, 09-01 Mậu Thân (07-02-1968). 
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Lời dạy của Đức Thánh Trần giúp cho chúng ta hiểu 

rằng tự chiến thắng mình chính là chiến thắng bản tâm. 

Con người chúng ta tuy bề ngoài hình thể chỉ có một 

nhưng nội tâm con người thì lại có hai trạng thái: phàm 

tâm và đạo tâm. Hai thế lực này luôn luôn đối kháng nhau, 

đấu tranh với nhau. Khi phàm tâm thắng thì con người là 

ma, là quỷ, còn khi đạo tâm thắng thì con người là Tiên, là 

Phật. Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Trong mỗi người đều có hai trạng thái tâm hồn, một 

là tốt, hai là xấu. Hoặc nói khác hơn, một là thiện, hai là 

ác. Hoặc nói một cách khác nữa, đó là phàm tâm và đạo 

tâm. Hễ khi phàm tâm hưng thịnh, làm chủ con người thì 

đạo tâm bị che án, khuất lấp lu mờ, để cho thất tình lục 

dục, tham sân si tha hồ mà ngự trị loạn động khiến sai. 

Chỉ khi nào đạo tâm hưng thịnh ngự trị làm chủ con người 

thì phàm tâm mới diệt được. Khi phàm tâm diệt, đạo tâm 

sanh, thì con người ấy mới có thể gọi là hiền lương quân 

tử, đạo đức chơn tu.” (63) 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Chư hiền đệ muội nghĩ lại mà coi. Hỏi vậy chớ Đạo ở 

đâu mà đời lại ở đâu? Ma ở đâu mà Phật lại ở đâu? Tất 

cả những thứ ấy đều có nơi mỗi con người đủ hết. Mỗi khi 

nội tâm đang hướng thượng vào những lãnh vực đạo đức 

thánh thiện, ham làm việc đạo đức tế chúng độ dân, lúc ấy 

chính là Phật, là Tiên, là Thánh. Trái lại, nếu nơi nội tâm 

tưởng việc xằng quấy trong lãnh vực si mê thấp hèn như 

ganh tị, tật đố, tham lam, ích kỷ, chấp nhứt, nhỏ mọn, lúc 

đó chính mình là ma, là quỷ.” (64) 

Một lần khác, Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy 

thêm: 

                                                 

(63)
 Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Nhâm Tý (11-11-1972). 

(64)
 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-12 Tân Hợi (14-02-1972). 
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“Trời cũng là ta, Phật Tiên Thánh Thần cũng là ta, mà 

ma vương, ngạ quỷ, súc sanh cũng là ta. Bởi trong cái ta 

có chánh có tà lẫn lộn. Hễ chánh thạnh tà suy là Phật, nếu 

tà thạnh chánh suy là ma, thế thôi. 

Mỗi ngày, mỗi người có những ngôn ngữ cùng hành 

động của Thần Thánh Tiên Phật mấy lần, và cũng chính 

mình có những ngôn ngữ hành động của ma quỷ mấy lần 

mà không hay.” (65) 

Qua lời dạy của các Đấng, chúng ta thấy rõ rằng, tự 

thắng mình có nghĩa là mình phải làm chủ nhơn ông để 

cho thánh tâm chiến thắng, không để cho phàm tâm óng 

dậy xúi giục mình làm những điều quấy quá. 

Nói một cách cụ thể, chiến thắng mình tức là khắc phục 

những thói hư tật xấu như lười biếng giải đãi, giả dối, 

tham lam, ích kỷ, giận hờn, ghen ghét, đố kỵ, ố nhơn 

thắng kỷ (ghét người hơn mình). Chiến thắng mình là vượt 

qua được những tình cảm bi lụy si mê. Chiến thắng mình 

là chế ngự những ham muốn thấp hèn, là tu sửa bản thân, 

rèn luyện nhân cách để làm phát triển những phẩm chất 

cao đẹp như lòng vị tha, hạnh bác ái, thương yêu hòa 

thuận với mọi người, có ý thức trách nhiệm cao đối với 

công việc, phát triển Thượng Đế Tính (Tính Trời) hay 

Phật Tính tiềm tàng trong mỗi con người để trở thành một 

con người chí nhân, chí thiện, chí mỹ.  

Tự thắng mình là điều quan trọng của kiếp người vì chỉ 

có tự thắng được mình tức là chiến thắng được phàm tâm 

thì con người mới có thể tự giải thoát khỏi nghiệp luân hồi 

sinh tử để tiến lên làm Thần, làm Thánh, làm Tiên, làm 

Phật được. 

Các bậc Giáo Tổ xưa nay được cả thế giới kính 

ngưỡng, tôn thờ cũng là nhờ các Ngài đã vượt qua bao thử 

                                                 

(65)
 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-12 Canh Tuất (11-01-1971). 
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thách nội tâm để tự chiến thắng chính mình. 

Phúc Âm theo Thánh Maccô chép rằng Đức Giêsu chịu 

cám dỗ trong sa mạc: “Người ở trong hoang địa bốn mươi 

ngày, chịu Xatan cám dỗ...” và Đức Giêsu đã thắng được 

sự cám dỗ của Xatan. 

Vào cái đêm trước khi thành Phật dưới cội cây bồ đề, tu 

sĩ Cồ Đàm còn bị ba cô con gái tuyệt đẹp của ma vương 

Ba Tuần cám dỗ và hành giả Cồ Đàm đã chiến thắng vượt 

qua.  

Theo kinh Trường Thọ III, ba cô gái kể lại việc này với 

cha là ma vương Ba Tuần như sau: 

“Ngày trước, dưới gốc cây bồ đề, ba đứa chúng con 

xinh đẹp nhứt hạng, vậy mà bày trăm cách ngàn kiểu khêu 

gợi dục tình, Bồ Tát Cồ Đàm đều không chút đắm nhiễm. 

Ngài xem chúng con như ba mụ già xấu xí.” 

Đức Giêsu Kitô, Đức Phật Thích Ca, các ngài đã tự 

thắng mình một cách kiên cường để trở thành Chúa, thành 

Phật được muôn đời kính ngưỡng ở cả hai cõi trời và 

người. 

2. Ý nghĩa thứ hai: Chiến thắng vạn quân không khó 

bằng tự chiến thắng mình. 

Lịch sử nhân loại đã ghi lại bao chiến công hiển hách 

của các bậc anh hùng dũng tướng đã từng chinh đông phạt 

tây, đánh nam dẹp bắc, có tài thao lược trí mưu, hiểu rành 

binh pháp. Và để chiến thắng vạn hùng binh, họ cũng phải 

trải bao gian khổ, nếm mật nằm gai, vào sanh ra tử. Điều 

này cho chúng ta thấy việc chiến thắng vạn hùng binh 

không phải là chuyện dễ dàng gì. 

Ấy thế mà Đức Phật lại bảo rằng cuộc chiến thắng vạn 

hùng binh ấy vẫn không oanh liệt bằng tự chiến thắng 

mình. Tự chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt 

nhất. Lời dạy của Đức Thế Tôn cho thấy rằng tự chiến 

thắng mình là điều vô cùng khó khăn, bởi lẽ nếu có thể 
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chiến thắng dễ dàng thì chiến thắng đó đâu được gọi là 

chiến công oanh liệt. Đã có biết bao anh hùng dũng tướng 

xông pha ngoài trận mạc, bách chiến bách thắng, nhưng 

khi trở về với cuộc sống đời thường, họ lại bị thất bại thảm 

hại trước những cám dỗ của lợi danh, tiền tài, sắc đẹp... và 

đã để cho những ham muốn thấp hèn dẫn dắt mình vào 

vũng bùn tội lỗi khiến cho thân bại danh liệt, tan tành sự 

nghiệp.  

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“Chư hiền đệ muội thử nghĩ, trên thế gian có rất nhiều 

người anh hùng có thể chiến thắng trăm trận, đoạt thành 

cướp lũy, kiến quốc tạo nghiệp, nhưng cũng chưa hẳn làm 

được anh hùng để chiến thắng những trận giặc bất chính 

ở cá nhân nội tâm.” (66) 

Đạo Đức Kinh cũng ghi lời dạy của Đức Lão Tử: 

“Thắng nhơn giả hữu lực, tự thắng giả cường.” Nghĩa 

là: Người thắng được kẻ khác chỉ là người có sức mạnh, 

người tự thắng được mình mới là người kiên cường. Thật 

vậy, chiến thắng kẻ khác thì không khó bằng tự chiến 

thắng mình. 

Đức Tiếp Pháp Trương Văn Tràng xác nhận:  

Giặc ngoài dầu loạn mấy mươi năm, 

Không ngại cho bằng giặc nội tâm, 

Ngoài có thiên binh đem thạnh trị, 

Trong đành tuyệt vọng bởi sai lầm.(67)  

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư cũng có lần dạy về sự thắng 

và thua trong kiếp người: 

“Một người tướng có thể cầm binh thắng năm mười 

trận, nhưng họ vẫn thua khi trở về gia đình bị lụy vì tình, 

                                                 

(66)
 Thiên Lý Đàn, 24-7 Bính Ngọ (08-9-1966). 

(67)
 Thánh thất Nam Thành, 22-8 Đinh Mùi (25-9-1967). 
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làm khổ vợ khổ con. 

Một nhà ngoại giao có thể thắng nhiều nước cờ trên 

trường quốc tế, nhưng khi không dằn cơn nóng giận, họ sẽ 

thua một đứa nhỏ đánh giày. 

Một quan tể tướng trong triều đình, họ có thể thắng 

hằng ngày trên trường quốc sự, nhưng nếu họ vô độ lượng 

trong lúc vui say tửu nhục, họ cũng phải thua nửa lít nước 

trong. 

Trong giới tu hành cũng thế. Một người giáo sĩ truyền 

đạo, có thể hùng biện diễn thuyết thắng thế trước muôn 

người, nhưng họ đành phải thua một phút nổi sân buông 

lời khiếm nhã. 

Một người chức sắc hoặc một đạo hữu có thể thắng 

trên mọi lãnh vực trường đời, nhưng họ không thắng nổi 

được nội tâm mỗi khi tham dục loạn động, đó là thua.” (68) 

Người tu chúng ta hãy tự kiểm điểm bản thân xem hằng 

ngày đã có biết bao nhiêu lần thắng và thua như lời Đức 

Vạn Hạnh Thiền Sư đã dạy: 

“Trong tấm thân tứ đại mỗi người hằng ngày đã diễn 

ra không biết bao nhiêu lần thắng và thua, nhưng có mấy 

ai để ý, đến chừng nào sự kiện tồi tệ nhục nhã rồi mới hay 

rằng mình đã thua, còn quanh mình lúc nào cũng vẫn cho 

rằng mình thắng.” (69) 

Xin nêu ra một vài thí dụ: 

Đến giờ công phu, hành giả bỗng nghe trong mình uể 

oải biếng lười. Nếu hành giả quyết tâm vượt qua được sự 

lười biếng giải đãi để tinh tấn công phu thì xem như đã tự 

thắng mình 1-0. 

Đối với hành giả còn ăn chay kỳ, đến ngày chay bỗng 

                                                 

(68)
 Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Nhâm Tý (11-11-1972). 

(69)
 Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Nhâm Tý (11-11-1972). 
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thấy đồ mặn phát thèm, nếu hành giả không cương quyết 

chống lại cơn thèm ấy, lại lén ăn thử một miếng thức ăn 

mặn đang cám dỗ trước mắt, thế là hành giả đã tự thua 

mình 1-0. 

Hoặc giả có người bạn đạo nói một lời thiếu tế nhị đụng 

chạm tự ái của mình, nếu hành giả biết tự kềm chế không 

sân giận, không đáp trả bằng những lời khiếm nhã thì xem 

như đã tự thắng mình 1-0, v.v... 

Còn rất nhiều và rất nhiều nữa những chuyện thắng và 

thua chính mình đang diễn ra hằng ngày trong đời sống tu 

hành của mỗi người chúng ta. Và còn có những cám dỗ 

lớn hơn như tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lợi, sắc dục, 

v.v... khiến cho người tu phải chịu thất bại thảm hại.  

Bây giờ chúng ta hãy phân tích xem vì sao cuộc chiến 

đấu với bản thân lại khó khăn đến như vậy, và muốn chiến 

thắng thì phải làm sao?  

Cuộc chiến đấu với chính mình hay nói rõ hơn là cuộc 

đấu tranh với thói hư tật xấu cùng những ham muốn thấp 

hèn của mình là một cuộc chiến vô cùng khó khăn, gian 

khổ, bởi vì: 

 Đây là một cuộc chiến thầm lặng và đơn độc, không 

có người chỉ huy cũng không có chiến hữu, chỉ có ta và ta, 

và mình cũng là tướng soái chỉ huy chính mình. Ta thắng 

không ai hay, ta thua cũng chẳng ai biết. Cuộc chiến này 

kéo dài trường kỳ và âm ỉ, không một giây phút nào ngưng 

nghỉ. Trong mọi nơi, mọi lúc, trong mọi lời nói, hành động 

và nhất là trong suy nghĩ, ta phải luôn luôn tỉnh giác để 

nhận diện kẻ thù và chiến đấu với nó. Một ý nghĩ bất 

chánh, một lời nói sân ác, dù chưa thực hiện thành hành 

động nhưng tội hình cũng ngang nhau. 

Ngày mới khai Đạo, Đức Chí Tôn dạy: 

“Nơi Tòa Phán Xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ, 

nên Thầy dạy các con phải cẩn ngôn cẩn hạnh, thà là các 



Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân, soá 18 29 

 

 

con làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội 

mà phải mang trọng hình đồng thể. Các con khá nhớ.” (70) 

Nếu trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta lơ là 

chểnh mảng hoặc yếu mềm thì kẻ thù trong ta không bỏ lỡ 

cơ hội, chúng sẽ thừa cơ lấn tới và thế là bao nhiêu sự cố 

gắng của ta bỗng trở thành công dã tràng. Thật vậy, người 

tu nếu không biết tỉnh giác, kềm chế lòng mình, chỉ cần 

một phút sân giận nổi lên thì đã đốt thiêu hết cả rừng công 

đức. Chính vì thế mà cổ nhân đã dạy: “Đạo bất khả tu du 

ly giả”, không thể xa lìa Đạo dù chỉ trong khoảnh khắc. 

 Trong cuộc chiến này, chúng ta rất khó nhận diện 

được kẻ thù bởi lẽ chúng thường được ngụy trang bằng 

những lớp vỏ đẹp đẽ hào nhoáng, khiến chúng ta không 

thể nào nhận ra được và đã nhận giặc làm con, nên đã để 

cho chúng mặc sức tung hoành. Chúng còn được lòng tự ái 

của chính chúng ta làm ô dù che chở. Đức Vạn Hạnh 

Thiền Sư dạy rằng:  

“Thương thay! Trong con người thường có quan tòa 

hay biện hộ thiên về phía phàm tâm hơn. Trong trường 

hợp đó, khiến con người bị xa chánh đạo, gây điều tội 

lỗi.” (71)  

“Trong con người thường có quan tòa hay biện hộ 

thiên về phía phàm tâm hơn.” Thật vậy, tác giả quyển 

“Giải Mã Truyện Tây Du” đã phân tích rõ khía cạnh tâm 

lý này của con người. Theo tác giả, trong câu chuyện bốn 

thầy trò Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh thì Đường Tăng 

tượng trưng cho mỗi con người chúng ta. Tề Thiên tượng 

trưng cho lý trí sáng suốt biết phân biện chánh tà. Sa Tăng 

tượng trưng cho tính cần cù nhẫn nại, trì thủ, tinh tấn. 

                                                 

(70)
 Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển II, bài “Bất Vọng Ngữ” 

(1928). 
(71)

 Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Nhâm Tý (11-11-1972). 
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Riêng Bát Giới “hư” nhất, tượng trưng cho tính tham: 

tham ăn, tham ngủ, tham của, tham sắc, tham nịnh nọt. Bát 

Giới là sự tập hợp những bản năng rất vật dục và tầm 

thường nơi con người. Ấy vậy mà trong các đệ tử, Đường 

Tăng lại tỏ ra cưng Bát Giới hơn cả. Vì sao vậy? Vì con 

người vốn vẫn thương thân mình hơn tất cả, nên vẫn 

thường có xu hướng nhắm mắt đưa chân, phớt lờ cái lẽ 

đúng mà nuông chìu theo bản năng, thói hư tật xấu của 

mình cho thân mình được sung sướng, lại còn đưa ra 

những lý lẽ để biện hộ cho sự sai trái của mình nữa. 

Thật vậy, phàm tâm luôn có những lý lẽ thoạt nghe qua 

thấy rất hợp lý nên dễ dàng dối gạt lừa phỉnh hành giả. 

Cho nên, nếu bản thân không kiên quyết, không tinh ý suy 

xét cho tường tận thì chúng ta rất dễ bị phàm tâm dẫn dắt 

đến những hành động sai trái. 

Đức Bác Nhã Thiền Sư đã phân tích rất rõ ràng như 

sau: 

“Chư đạo hữu luôn luôn tâm niệm điều này: Trong mỗi 

người đều có hai thái cực giằng co nhau, một là Thượng 

Đế, một là sa tăng, ác quỷ. 

Thượng Đế lúc nào cũng muốn dẫn dắt, cứu rỗi con cái 

Ngài đi lên chốn thanh cao siêu thoát; còn sa tăng, ác quỷ 

lúc nào cũng đố kỵ người tu, tìm đủ cách lý do ngụy biện, 

lôi kéo đối tượng xuống địa ngục a tỳ. Vì vậy cho nên 

người tu học phải hiểu rõ chỗ đó để khỏi bị sa tăng, ác 

quỷ nhơn danh Thượng Đế dối gạt hành giả đi sai đường 

chánh đạo. Đó là nói về nội tâm của mỗi người, chưa kể 

đến phần ngoại cảnh. Phần ngoại cảnh tuy có trở ngại 

nhưng dễ thấy, dễ phán đoán nhận xét, dễ đề phòng. Còn 

nội tâm rất khó thay, bởi vì Thượng Đế cũng mình, mà sa 

tăng, ác quỷ cũng mình. 

Sa tăng lúc nào cũng đem các phương tiện hấp dẫn 

quyến rũ, như danh lợi, tình tiền và những thụ hưởng 
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khác. Sa tăng lúc nào cũng có lý lẽ để câu nhử hành giả. 

Từ đó những việc làm mà Thượng Đế muốn đều có sa tăng 

đưa lý do tại và bị để biện hộ cho phần thụ hưởng. Vậy 

nên hành giả phải sáng suốt nhận định làm chủ lấy tâm để 

khỏi bị dối gạt. 

Bản Huynh nêu một vài tỉ dụ nho nhỏ để chư đạo hữu 

lấy đó làm mực thước đo lường những việc khác tương tự. 

Thí dụ như sửa soạn đi hành đạo, bỗng nhiên gia đình có 

việc bất thường xảy đến. Lúc bấy giờ, hành giả nếu sáng 

suốt thì cắt đặt người ở nhà giải quyết mọi việc được ổn 

thỏa để rảnh tay hành đạo, khi về sẽ liệu sau. Trái lại, nếu 

không sáng suốt, do dự, thì sẽ có biện lý bên trong phán 

rằng: ‘Dục tu Tiên Đạo, tiên tu Nhơn Đạo’, nếu mình 

không lo việc này, việc chùa Phật Trời đâu chứng, hoặc 

những biện lý tại bị khác cầm chơn bỏ qua cơ hội.”  

Nhân thí dụ này của Đức Bác Nhã Thiền Sư, xin kể một 

câu chuyện có thật cho thấy rằng lý lẽ của phàm tâm đưa 

ra để xúi giục chúng ta ở nhà lo giải quyết việc nhà không 

đi hành đạo cho đúng với câu “Dục tu Tiên Đạo, tiên tu 

Nhơn Đạo; nếu mình không lo việc này, việc chùa Phật 

Trời đâu chứng” là hoàn toàn không đúng: 

Đạo trưởng Kiến Minh, nguyên là Phó Tổng Lý Minh 

Đạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý có một người con trai 

tên là Trương Thành Thiện. Anh Thiện bị tử trận vào năm 

1972 lúc anh mới 28 tuổi 

Sinh tiền anh chưa biết tu, nhưng sau khi thoát xác một 

thời gian ngắn thì được Đức Chí Tôn ban ơn cho về đàn để 

hàn huyên cùng gia quyến. Anh đã nói lý do vì sao anh lại 

được hưởng ân huệ này, đó là nhờ lúc gia đình đang tổ 

chức tang lễ cho anh thì đạo trưởng Kiến Minh nhận được 

sắc lịnh của Ơn Trên dạy đi hành đạo ở một tỉnh miền 

Tây. Tuy mọi người đều bảo rằng đạo trưởng có lý do 

chính đáng để từ chối không đi hành đạo, và mặc dù cõi 

lòng tan nát vì nỗi đau mất con, đạo trưởng vẫn một mực 
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chấp hành Thiên lệnh, sắp xếp chuyện tang lễ cho người 

nhà lo và lên đường đi hành đạo theo lệnh Ơn Trên. Nhờ 

đó mà anh Thiện được hưởng liền ân huệ của Đức Chí 

Tôn cho về đàn để gặp gỡ gia đình. Anh đã trần tình như 

sau: 

Nào hay đâu ngày nay cách biệt 

Để đau thương chi xiết đoạn trường 

Đó là gặp cảnh vô thường 

Làm cho ly biệt không phương tỏ bày 

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.(72) 

Đức Bác Nhã Thiền Sư nêu thêm một ví dụ nữa về lý lẽ 

dối gạt của phàm tâm: 

“Hoặc tới giờ cúng thời, hoặc đến giờ tham thiền hành 

pháp, bên trong đưa ra các lý do như buồn ngủ hoặc ngày 

nay làm việc nhiều uể oải, thông qua một thời này thời sau 

tịnh lại có sao đâu, vì đường tu hành còn dài mà… 

Một vài thí dụ đó để chư đạo hữu biết mình là ai, thật 

là rắc rối và tế nhị.” (73) 

Chúng ta có thể kể thêm một ví dụ nữa về lý lẽ biện hộ 

của phàm tâm: Một người tu hành ăn chay trường mấy 

chục năm chẳng may lâm trọng bệnh. Bác sĩ tây y bảo 

phải ăn mặn thì bệnh chữa mới khỏi. Lúc bấy giờ, người 

thân hoặc chính bản thân người bệnh mới lý luận rằng: 

                                                 

(72)
 Huờn Cung Đàn, 30-5 Nhâm Tý (10-7-1972). 

(73)
 Minh Lý Thánh Hội, 02-10 Quý Sửu (27-10-1973). 
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thân mạng là quan trọng, nên ăn mặn theo lời khuyên của 

bác sĩ để chữa cho hết bệnh thì mới tu tiếp được, nhược 

bằng cứ một mực giữ trường trai thì bệnh không khỏi, mất 

mạng thì làm sao còn phương tiện để tiếp tục tu hành, 

v.v... và v.v... Thế là công trình ăn chay trường tu luyện 

mấy chục năm đã tan thành mây khói. 

Chúng ta đã biết câu chuyện của Ngài Bảo Pháp Chơn 

Quân Huỳnh Chơn: Lúc tiền bối lâm trọng bệnh, quá trình 

điều trị đã dùng đến các thứ thuốc không phù hợp cho 

người trường trai. Sợ nguơn thần vướng vòng ô trược, 

Ngài đã cầu nguyện Thiêng Liêng để được hồi quy. Vì 

lòng từ bi thương xót đệ tử, Đức Tôn Sư đã bắt hồn dã 

nhân thay Ngài trả nghiệp khổ đau, còn linh hồn Ngài thì 

được “chín trùng thượng thăng”. Mặc dù vậy, hồn vẫn 

còn mối dây liên hệ với phần nhục thể nên mỗi khi thân 

xác nơi thế gian chịu phần trọng trược thì linh hồn cũng bị 

giao cảm: 

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 

Thay vào trả nghiệp khổ đau 

Mãn căn sẽ được lộc cao hưởng nhờ 

Đêm hai bảy (27) đúng giờ viên 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 
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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(74) 

Chỉ trong chiếc áo đớn đau nhiều bề.(75) 

Người tu chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác và suy 

xét cho tinh tường thì mới không bị phàm tâm dối gạt 

phỉnh lừa vào đường sai trái. 

Đức Bác Nhã Thiền Sư còn dạy thêm rằng hành giả 

thường thối chí ngã lòng, vui đâu chúc đó, v.v... là vì trong 

mỗi người chúng ta đều có đứa con nít ở bên trong mặc dù 

chúng ta đã ở tuổi trưởng thành: 

                                                 

(74)

 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. 
(75)

 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-6 Quý Sửu (14-7-1973). 
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“Thứ nữa, tuy trong chư đạo hữu đa số là người thành 

nhân lớn tuổi, nhưng đừng quên rằng trong mỗi người 

chúng ta đều có đứa con nít ở trong. Cười… cười… Con 

nít thường hay chịu nói ngọt, không ưa nói xẵng, dầu lời 

nói xẵng ấy đượm tinh thần thương hại xây dựng. Cũng 

như trẻ em nào cũng thích được người khác khen mình, 

không cần biết tiếng khen ấy đúng hay sai đạo lý. Trẻ em 

thường hay vui đâu chúc đó, cũng thường hay thối chí ngã 

lòng trước nghịch cảnh. Lúc thích thì việc chi, lời nào 

cũng cho là phải, khi không ưa, dầu lời phải việc hay cũng 

chẳng ích chi, v.v… và v.v…” (76) 

Vậy, muốn tự thắng mình thì cần phải luyện cho đứa 

con nít bên trong mình cũng trưởng thành để có những 

hành xử đúng đắn của người trưởng thành chín chắn. 

 Con người không chiến thắng được các thói hư tật 

xấu cùng những ham muốn thấp hèn đó là vì những thứ ấy 

có một sức mạnh quyến rũ vô cùng ghê sợ. Những thói hư 

tật xấu hoặc ham muốn thấp hèn đều do thất tình lục dục 

sai khiến, mà thất tình lục dục là một đám giặc loạn nơi 

tâm khó mà diệt đặng cho yên như lời Đức Chí Tôn đã dạy 

trong Đại Thừa Chơn Giáo: 

“Thất tình lục dục là mối loạn hằng ngày ở trong tâm 

trí, khôn phương trừ khử. Một đám giặc liệt cường tài trí 

đánh phá ruồng trong núi cao non thẳm còn dễ trừ dẹp 

đặng, chớ mối loạn nơi tâm khó mà diệt đặng cho yên, 

nhứt là ma lục dục: nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý, nó phá hại 

hằng ngày. 

Nhãn thì ưa màu sắc tốt đẹp. 

Nhĩ thì thích nghe những giọng nói tao nhã thanh bai. 

Tỉ thì ưa mùi thơm, hơi ngọt. 

Thiệt thì thích nếm vật lạ, món ngon. 

                                                 

(76)
 Minh Lý Thánh Hội, 02-10 Quý Sửu (27-10-1973). 
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Thân thì mến vợ đẹp, hầu xinh, cả dục tình cùng dâm 

niệm. 

Ý lại tư tưởng vất vơ quấy quá. Mà nhứt là ý, là mối đại 

hại cho con người. Nó tư tưởng sự này sang sự nọ, chuyện 

ấy hết chuyện kia. Nó xẹt vô nhảy ra lẹ làng không chi 

ngăn đón nó đặng. (…) 

Còn thân. Cái thân thể muốn sự dâm dục quá độ mới 

hao tán nguơn tinh, nguơn khí, nguơn thần. 

Thiệt là lưỡi. Miệng ham ăn món ngon vật lạ, đồ mỹ vị 

cao lương, nên phạm tội sát sanh mà sa đọa vào đường 

lục đạo. 

Tỉ là mũi. Mũi ưa thơm tho mới khiến lòng ham muốn. 

Nhĩ là tai. Tai nghe điều phi lễ. 

Nhãn là mắt. Mắt ngó thấy sự tốt đẹp màu sắc thì lòng 

dục dấy lên. 

Vậy thì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân 

ham đều xúm làm cho thân xao động sanh lòng quấy 

quá.” (77)  

Lời dạy của Đức Chí Tôn cho chúng ta thấy rằng đám 

giặc thất tình lục dục là một đám giặc loạn nơi tâm không 

dễ gì chế ngự. Muốn giành được chiến thắng trong cuộc 

đấu tranh với đám giặc nội tâm này, hành giả phải trải qua 

biết bao khó khăn và đau khổ. 

Một trong các vị Tiền Khai Đại Đạo của chúng ta cũng 

đã có lần phải tự đánh mình một trăm roi để chế ngự đám 

giặc thất tình lục dục đang loạn động. Một vị tu sĩ trẻ tuổi 

ngồi chẻ củi không ngừng tay dưới trời nắng chang chang 

mồ hôi nhễ nhại để hành phạt thân mình đang có những 

ham muốn thấp hèn trái đạo lý. Một cư sĩ tại gia thường 

xuyên bị đám giặc lòng quấy nhiễu nên đã tự mình bỏ cục 

                                                 

(77)
 Đàn ngày 16-8 Bính Tý (01-10-1936). 
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than hồng đang cháy rực vào lòng bàn tay để tự răn đe 

mình, mỗi khi mở lòng bàn tay nhìn thấy vết sẹo là tự 

nhắc nhở phải chiến thắng mình. Tất cả những con người 

ấy đều là những con người kiên cường đã nỗ lực tự chiến 

thắng mình một cách vô cùng oanh liệt. 

Các Đấng Thiêng Liêng đã từ bi chỉ dạy cho chúng ta 

một số phương cách để rèn luyện nội tâm cho mạnh mẽ 

kiên cường hầu có thể chiến thắng những trận giặc bất 

chính nơi tâm hay cũng là tự chiến thắng mình: 



Muốn chiến thắng được giặc nội tâm, Thầy dạy người 

tu cần phải lập chí, mạnh bạo, cương quyết hay cũng là ý 

chí dũng mãnh vậy:  

“Làm người phải lập chí cho cao thượng, đừng để thất 

tình cám dỗ, lục dục khiến sai. Mình phải mạnh bạo cương 

quyết mà làm chủ nó, chớ đừng yếu ớt lôi thôi để nó làm 

chủ mình, rồi muốn chi cứ phải vừa theo ý nó mãi hay 

sao?” (78)  

Đức Hưng Đạo Đại Vương cũng dạy người tu phải lập 

chí cho dũng mãnh: 

“Muốn làm Tiên làm Phật phải lập chí cho dũng mãnh, 

có gan đoạn cắt những tương quan nhỏ hẹp giữa tình đời 

ân ái lợi danh, làm người đại nhơn quân tử, vì đời nên 

Đạo.” 

 , quán xét tâm mình 

từng giờ, từng phút, từng giây, không một thời khắc nào 

buông lơi hay chểnh mảng. Chỉ cần tâm mình sơ hở một 

chút là thập tam ma sẽ thừa cơ loạn động ngay. Đức Như ý 

Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy người tu cần phải gìn giữ lục 

căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cho cẩn mật, biến lục căn 

                                                 

(78)
 Đàn ngày 16-8 Bính Tý (01-10-1936).  
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thành sáu vị tướng oai hùng ngăn chận lũ ma vương. 

Người tu cần phải luyện cường binh để quét sạch ngay 

vọng duyên vừa muốn khởi mầm không để cho chúng có 

điều kiện óng dậy khuấy phá: 

Chính mình luyện cường binh chiến thắng 

Chính mình làm cho đặng chủ nhân 

Trong tay nắm vững thời thần 

Sáu căn chớ để sáu trần nhiễm ô 

Sáu căn ấy ra vô đúng tiết 

Là tướng hùng oanh liệt sáu phương 

Dưới trên ngăn lũ ma vương 

Đông tây nam bắc biên cương giữ gìn 

Không dấy động vì tình vì cảnh 

Không đảo điên bổn tánh chơn tâm 

Vọng duyên vừa muốn khởi mầm 

Cường binh quét sạch khỏi lâm nghiệp trần.(79) 

Một quốc gia xã hội có chủ quyền, một gia đình cũng 

có chủ quyền, một bản thân cũng thế. Cần phải kiên quyết 

nắm giữ chủ quyền của bản thân như lời Đức Bảo Pháp 

Chơn Quân đã dạy: 

“Bước vào lãnh vực nội giới tâm linh, hành giả phải là 

người biết chủ động và tìm mọi cách để bảo trì quyền chủ 

động của chính mình. Có như vậy mới chiến thắng sai sử 

được quần ma nội tại hầu hóa dục thăng hoa như trời đất. 

Hành giả suốt thấu ý nghĩa này mới hoàn thành được 

phương tu luyện kỷ.” (80) 



Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“[Cái khó của người tu là] ở chỗ chế ngự nội tâm, rèn 

                                                 

(79)
 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-3 Mậu Ngọ. 

(80)
 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 12-11 Tân Dậu. 
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lòng luyện tánh. Người ta có thể dùng uy quyền danh lợi 

vật chất để thắng kẻ khác, nhưng chính mình đã thua và tự 

thua mình ở chỗ giải đãi biếng lười, phiền não, sân si, tật 

đố, ố nhơn thắng kỷ. Đó là cái khó. Vì khó ấy mà ngọn đèn 

từ huệ nội tâm bị che lấp ánh thiên quang, trở nên thường 

nhân mê muội thì tha hồ cho đỉnh chung lôi kéo, danh lợi 

níu trì, phú quý rủ ren, tiền tài dẫn dắt. (...) 

Thế nên người tu học phải tự mình đặt cho mình một kỷ 

luật riêng tư khắt khe gò bó, vừa với sức mình rồi hằng 

ngày tuần tự nhi tiến đều đều liên tục.” (81) 

 để 

không làm điều gì mất danh dự của tập thể. Đức Đông 

Phương Chưởng Quản dạy: 

“Hằng ngày phải xem mình là một đơn vị cá nhân 

trong tập thể, phải trở thành hiền nhơn quân tử và thánh 

nhân tại thế gian. Có tưởng và đặt mình ở cương vị ấy mới 

không thể nói một lời nói vô bổ và tổn đức thất nhân tâm, 

hành động một hành động vô bổ tổn đức thất nhân tâm. 

Có đặt cho mình ở cương vị đó mới tự thấy mình là mục 

tiêu để thiên hạ trông vào mà chỉ trích phê phán những 

hành động ngôn ngữ tầm thường của mình mà không dám 

làm không dám nói. Có tưởng như vậy mới có tinh thần 

hướng thượng liên tục nuôi dưỡng thường xuyên ngày một 

ngày qua, tháng một tháng qua, năm một năm qua, dần 

dần trở thành thói quen là người chí thiện chí mỹ vậy. Đó 

là bậc thánh nhân tại trần rồi chớ còn gì nữa.” (82) 



Cầu nguyện là phương cách giúp hành giả nhận được 

sự trợ giúp từ Thiêng Liêng. Cầu nguyện và hướng thượng 

                                                 

(81)
 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Quý Sửu (18-3-1973). 

(82)
 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-12 Canh Tuất (11-01-1971). 
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hằng ngày là phương cách tốt nhất để tự đặt mình trong 

vòng tay che chở, hộ trì của các Đấng. Đức Quan Thế Âm 

Bồ Tát dạy: 

“Nên nhớ rằng mỗi một người tu hành trong lúc này 

đều có một bậc Chơn Linh hoặc Thiêng Liêng âm phù mặc 

trợ. Mỗi ngày nên tưởng niệm để nhắc nhở tâm thức, liên 

lạc thông công với phần Thiêng Liêng hộ trì. Nếu để trống 

không, Bần Sĩ e khó tránh khỏi những tà quái, ngạ quỷ 

giựt giành. Hãy nhớ câu truyền khẩu từ xưa rằng buổi hạ 

nguơn mạt kiếp, hễ con Phật, Phật rước; con ma, ma 

dẫn.” (83) 

Thường xuyên đọc thánh ngôn, thánh giáo sẽ giải cứu 

hành giả thoát khỏi sự bao vây của thất tình lục dục như 

lời Đức Mẹ dạy: 

“Thánh ngôn, thánh giáo là những tiếng gọi thiêng 

liêng khi các con bị thất tình lục dục bao vây.” (84) 

Đặc biệt, trong Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Giáo Tông Vô Vi 

Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh đã ban cho chúng ta pho 

kinh Đạo Nhựt Thường Hành bao gồm hai mươi tám bài 

kinh như: Giới Sân Kinh, Giới Si Kinh, Giới Ái Kinh, 

Giới Ố Kinh, Giới Tư Tưởng Kinh, Giới Buồn Rầu Nhân 

Quả Kinh, v.v... (85) để người tu mỗi ngày đọc kinh là mỗi 

ngày tự nhắc nhở mình sống đúng theo đạo lý và cũng để 

cầu xin sự trợ giúp của Thiêng Liêng. Chẳng hạn như thân 

ta thường hay giải đãi biếng lười, bê trễ công phu thì ta 

hãy tụng đọc bài Giới Thân Kinh để được tinh tấn: 

Thân phàm biếng nhác lừ đừ 

Nhiều khi dã dượi chẳng từ ngủ ăn 

Vì thân công đức trở ngăn 

                                                 

(83)
 Thánh Bộ Từ Bi Thông Thiên Học, 01-4 Đinh Mùi (09-5-

1967). 
(84)

 Thánh thất Tân Định, 15-8 Bính Ngọ (29-9-1966). 
(85)

 Xem Huệ Khải, Luật Nhân Quả Theo Giáo Lý Cao Đài.  
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Mất điều lễ nghĩa hữu bằng tín trung 

Từ đây con nguyện thủy chung 

Lấy tâm làm chủ chẳng tùng theo thân 

Uống ăn đi đứng có chừng 

Giữ gìn thể tháo dưỡng thân tu hành 

Xin Thầy ban chút ân lành 

Cho con sửa tánh tập tành học tu. 



Người tu cần phải siêng năng công phu tham thiền tịnh 

định vì đây là phương pháp hữu hiệu nhất giúp người tu an 

định nội tâm và chiến thắng được thất tình lục dục một 

cách dũng mãnh. Đức Mẹ dặn dò các con cái của Người 

như sau: 

“Hỡi các con! Với tinh thần hành đạo dũng mãnh của 

các con Mẹ rất vui. Còn một việc là các con ráng công 

phu tịnh định để thần an, trí huệ được khai thông mới khỏi 

lạc lầm điều quyến rũ của ma vương rấp ranh bên ngõ 

đạo.” (86)  

Tham thiền tịnh định chính là phương pháp giúp người 

tu mài thanh gươm trí huệ cho thật bén để chặt lìa oan gia 

trái chủ. Một khi gươm huệ chưa mài thì hành giả không 

mong gì chiến thắng thập tam ma đang vây chặt lấy người 

hành giả nơi chốn diêm phù. Thật vậy, Đức Đông Phương 

Chưởng Quản dạy: 

Muốn thử can trường kẻ học tu 

Còn chăng lưu luyến cõi Diêm Phù 

Chưa rèn gươm huệ chưa toàn thắng 

Phải phải làm sao đáng sĩ nhu.(87) 

Giữ lòng thanh tịnh thì sẽ dễ dàng thông công cùng các 

Đấng để nhận được sự giúp sức của Thiêng Liêng. Đức 

                                                 

(86)
 Thiên Lý Đàn, 01-01 Canh Tuất (05-02-1970). 

(87)
 Đàn ngày 28-5 Tân Hợi. 
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Mẹ dạy:  

“Mẹ dặn từ nay muốn tránh sự lừa phỉnh cám dỗ của 

yêu ma thì lòng giữ cho thanh tịnh. Lòng được thanh tịnh 

thì sự liên lạc cùng Mẹ rất dễ dàng. Lòng ấy mãi yên lặng 

thì trí huệ phát hiện, quyền pháp sáng rỡ, người con được 

nhẹ nhàng khỏe khoắn, lo gì quả vị Thần Tiên không đạt.” 
(88) 



Xưa nay, chúng ta vẫn thường nghe nói câu: “Biết 

người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Do vậy, muốn tự 

thắng mình cũng cần phải biết rõ mình như thế nào. Đức 

Mẹ đã dạy: 

Con còn chẳng biết mình đâu đấy 

Thì làm sao con thấy tội tình 

Thế nên lịch kiếp tử sinh 

Đa mang nghiệp lực tiến trình khó khăn.(89) 

Biết mình là biết những điểm yếu của mình để mà 

phòng thủ và rèn luyện. Thế gian là một trường huấn 

luyện và trường thi tiến hóa của con người. Thí sinh yếu 

môn nào thì sẽ bị cho thi môn đó. Người có tánh tham mê 

tiền tài vật chất thì sẽ bị vật chất tiền tài câu nhử. Người 

tham đắm sắc dục thì bị sắc dục thử thách. Người ham 

thích danh vọng quyền chức thì bị danh vọng quyền chức 

cuốn lôi. Nếu thi rớt thì sẽ được Thầy cho thi lại, thi lại 

hoài cho đến khi nào đậu thì mới được trở về ngôi xưa vị 

cũ. Người tu cần phải tỉnh thức nhận ra điểm yếu của 

chính mình để rèn luyện mặt yếu của mình cho kiên cường 

mạnh mẽ để có ngày cá vượt long môn mà hóa rồng. 

 Sau cùng, cũng . Mặc 

dù đã nói rằng cuộc chiến đấu với bản thân là một cuộc 

                                                 

(88)
 Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 15-8 Mậu Tuất (27-9-1958).  

(89)
 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 13-8 Kỷ Mùi. 
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chiến thầm lặng và đơn độc, tuy nhiên trong nhiều trường 

hợp, chúng ta cũng vẫn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của bạn 

đạo cho ta thêm sức mạnh để vượt qua chính mình. 

* 

Cuộc chiến đấu với những thói hư tật xấu cùng những 

dục vọng thấp hèn của bản thân là một cuộc chiến trường 

kỳ dai dẳng cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời (chỉ 

khi đóng nắp săng lại đóng đinh cộp cộp thì cuộc chiến 

mới tạm nghỉ), do đó người tu cần phải có lòng nhẫn nại 

bền bỉ và một quyết tâm cao độ. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

“… không phải một sớm một chiều mà hàng phục được 

vọng tâm, chế ngự tập tánh phiền tạp. Do đó, đòi hỏi 

người hành giả phải có đức kiên trì nhẫn nại trước mọi 

nghịch cảnh.” (90) 

Đức Chí Tôn cũng từng khuyên các con cái của Người 

phải bền gan dũng chí vượt qua mọi thử thách, quyết tiến 

tới chứ không được thụt lùi cho đến ngày toàn thắng: 

“Sự tu hành cam go khổ hạnh (…) trọn kiếp này, ví như 

con đường quanh co hiểm trở, (…) phải bền gan, dũng chí 

vượt qua lắm chướng ngại, chông gai (…) quyết tiến tới 

ngày đắc thành cũng như một dũng sĩ xông pha ngoài trận 

chiến, chỉ có tiến mà không có lùi cho đến ngày đắc thắng 

cuối cùng.” 

Cứ mỗi lần tự thắng bản thân vượt qua chính mình là 

một lần đường về Bạch Ngọc Kinh được rút ngắn một 

đoạn đường. Thầy dạy: 

“Đường đi Tây phương có nhiều chúa động ngăn cản 

đón đường. Các con hãy phấn khởi tinh thần, qua đặng 

                                                 

(90)
 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 08-4 nhuần Nhâm Tuất. 
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một ải là đặng gần Thầy một đỗi đường.” (91)  

Sau cùng, để có thêm quyết tâm trên nẻo đường thiên lý 

trở về cùng Đức Đại Từ Phụ, tất cả huynh tỷ đệ muội 

chúng ta hãy cùng ghi nhớ lời dạy của Đức Vạn Hạnh 

Thiền Sư: 

Trên đời lẽ thắng với điều thua 

Không phải dụng tiền để bán mua 

Rèn luyện tâm linh cùng trí huệ 

Người tu phải thắng chớ đừng thua.(92) 

Xin nguyện cầu cho tất cả huynh tỷ đệ muội chúng ta 

đều sẽ cùng hát vang lên ca khúc khải hoàn trong ngày 

toàn thắng bản thân trở về cùng Đức Đại Từ Phụ. 

* 

MÖØNG XUAÂN MÔÙI 

Xuaân thôøi raïng rôõ aùnh bình minh, 

Xuaân môùi ban vui khaép theá tình, 

Xuaân treû tuoåi vaøng toâ ñaïi nghieäp, 

Xuaân töôi veû ngoïc thaém chôn linh. 

Xuaân trao hy voïng boài nhaân nghóa, 

Xuaân heïn töông lai höôûng thaùi bình, 

Xuaân chaùnh ñaïo ñöa ñöôøng Cöïc Laïc, 

Xuaân taâm toû raïng höõu duyeân thaønh. 

THÖÔÏNG VAÊN THANH 

(California – USA) 

                                                 

(91)
 Đại Thừa Chơn Giáo, đàn ngày 15-5 Ất Hợi (15-6-1935). 

(92)
 Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Nhâm Tý (11-11-1972). 
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