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Tri ân 

Tôi chọn in vào hiệp tuyển này mười bài nói chuyện rải 
rác trong những năm 2001-2007. Ngoài hai bài đã chia sẻ 
với họ đạo thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà (quận 2) và 
Vĩnh Nguyên Tự (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), 
những bài còn lại đều được trình bày tại Hội trường 
Thuyết minh Giáo lý của Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại 
đạo (171B Cống Quỳnh, quận 1) vào những dịp sóc vọng. 

 Kết tập bản thảo cho lần xuất bản này, tôi kính thành 
bày tỏ lòng biết ơn Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo đã 
tạo điều kiện thuận lợi để tôi có dịp chia sẻ với quý đồng 
môn quý mến một đôi điều bản thân học hiểu qua những 
dòng thánh ngôn, thánh giáo do bộ phận Hiệp thiên đài của 
Cơ quan tiếp điển từ thập niên 1960 trở đi. 

Sau cùng, tôi vô vàn cảm kích tấm lòng của quý Thiên 
ân chức sắc, chức việc, đạo hữu và đạo tâm các nơi, không 
phân biệt chi phái, đã tin cậy và nhiệt thành góp phần công 
quả ấn tống hiệp tuyển này tại Hoa Kỳ. 

Trân trọng, 

Hạ chí Mậu Tý  
Tháng 6-2008  

Huệ Khải 
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Huệ Khả 慧可 chặt tay cầu pháp. 
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Ăn cơm có canh tu hành có bạn 

Câu chuyện này liên quan đến bạn tu, tức là bạn đồng 
chí hướng, bạn đồng hành với mình trên đường tu. Trong 
chữ Hán người bạn này gọi là lữ. 

Theo đạo Lão, muốn dễ đắc thành chánh quả, người tu 
cần có bốn điều kiện là pháp, tài, lữ, địa 法 財 侶 地. Bốn 
điều kiện này tới nay vẫn còn nguyên giá trị; thế nên, 
trước khi nói về lữ, cũng cần tìm hiểu qua ba điều kiện kia. 
Để tiện trình bày, sau đây thứ tự bốn điều kiện sẽ là địa, 
pháp, tài, lữ.  

1. ĐỊA (hay đất) là môi trường thuận lợi để tu hành.  
Ở đời, có người dọn về nhà mới thì làm ăn phát tài, gia 

đình thịnh vượng. Nhưng có người dọn về nhà mới thì làm 
ăn lụn bại, gia đình điêu đứng. Môi trường có ảnh hưởng 
tới đời sống thế nào thì cũng ảnh hưởng tới việc tu hành 
như thế. Vì thế thuật phong thủy(1) cho tới nay vẫn còn 
được rất nhiều người tin cậy để mong cầu an cư lạc 

                                                      
* Bài nói chuyện tại Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo, 9.00 giờ 

sáng 01-8 Tân Tỵ (thứ Hai 17-9-2001). 
(1) Nghiên cứu ảnh hưởng hướng gió, hướng khí, mạch nước đến 
đời sống con người, phong thủy 風水 (feng shui) gồm hai lãnh 
vực: (a) Âm trạch: Đất chôn người chết. Nếu người chết được 
chôn vào cuộc đất tốt, con cháu đời sau hưởng phước, thịnh 
vượng. (b) Dương trạch: Đất dùng để ở, thờ tự… Dương trạch 
hài hòa với thiên nhiên, môi trường tốt thì con người sống khỏe, 
hạnh phúc. 
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nghiệp. 
Theo âm dương và ngũ hành tương sinh tương khắc, có 

cuộc đất rất hợp cho người này dừng chân tu luyện nhưng 
lại không hợp cho người khác nương náu. Theo phong 
thủy, có đất dữ tích nhiều ác khí; cũng có đất lành tụ nhiều 
linh khí, thanh khí, thuận lợi cho người tu, nhất là tu thiền 
(tĩnh tọa).  

Đạo Lão gọi các cuộc đất lành đó là động thiên phúc 
địa 洞天福地. Ngày xưa, các đạo sĩ hay du sơn du thủy 
cũng là để tìm cho mình một cõi đất lành. 

Điều này vẫn không là ngoại lệ đối với các cao tăng. 
Một thiền sư Việt Nam đời Lý là Dương Không Lộ (?-
1119) từng lưu tâm chọn địa để tu. Sự việc được nhắc tới 
trong câu đầu bài thơ Ngôn hoài tuyệt đẹp của sư như sau: 

Trạch đắc long xà địa khả cư, 
Dã tình chung nhật lạc vô dư. 
Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh, 
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư. 

Kiều Thu Hoạch dịch: 
Kiểu đất long xà chọn được nơi,  
Tình quê lai láng chẳng hề vơi.  
Có khi xông thẳng lên đầu núi, 
Một tiếng kêu vang lạnh cả trời.(2) 

Chọn địa để tu cũng có mấy quan điểm khác nhau. 
Muốn lánh chốn phồn hoa để di dưỡng tánh tình, bậc ẩn 

sĩ có thể theo gương Bạch Vân Cư sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm 
(1491-1585) mà ngâm rằng: 

                                                      
(2) 言懷: 擇得龍蛇地可居 / 野情終日樂無餘 / 有時直上孤峰 / 

長嘯一聲寒太虛. (楊空路). Thơ văn Lý-Trần. Tập 1, Hà Nội: 
Nxb Khoa học xã hội, 1977, tr. 385. 
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Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, 
Người khôn, người đến chốn lao xao. 

Tuy nhiên, nhiều vị không tán thành cách chọn địa như 
thế. Họ chủ trương: Nhất tu thị, nhị tu sơn (tu giữa chợ đời 
mới là giỏi, tu ẩn nơi núi rừng thì còn non kém).  

Hoặc: Tiểu ẩn, ẩn ư sơn lâm; đại ẩn, ẩn ư thị triền.(3) 
(Kẻ tu xoàng thì ẩn thân nơi núi rừng; kẻ tu cao thâm thì 
ẩn thân chốn chợ búa). 

Bậc cư sĩ tu tại gia thì bảo:  
Tu đâu cho bằng tu nhà,  
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu. 

Địa không chỉ tác động tới cá nhân mà còn ảnh hưởng 
cả một tập thể, một cộng đồng. Vì lý do đó một số ông vua 
khai sáng triều đại mới đã phải rời bỏ kinh đô cũ để chọn 
đất dựng kinh đô mới. 

Cuối tháng 02-1927, khi tìm đất xây dựng Tòa thánh 
Cao Đài tại làng Long Thành, tỉnh Tây Ninh, các tiền bối 
Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Nguyễn Ngọc Thơ, 
Nguyễn Ngọc Tương và Lê Bá Trang đã chọn được 
khoảnh rừng thuộc sở hữu của Aspar, một kiểm lâm người 
Pháp.  

Khoảnh rừng ấy xét ra có ưu điểm hơn so với các nơi 
khác ở Tây Ninh, vì: Cẩm Giang thì khó khăn về lương 
thực, ăn uống; Bến Kéo địa thế nhỏ hẹp; Suối Vàng tuy 
được phong thổ tốt nhưng lại trở ngại về phương tiện 
chuyên chở... Hơn nữa, theo phong thủy, khu rừng ấy ở 
thế đất rất tốt, vì tương truyền sâu dưới lòng đất ba trăm 
mét có sáu mạch nước tụ lại, gọi là lục long phò ấn (sáu 
rồng giữ ấn). 

                                                      
(3) 小隱隱於山林; 大隱隱於市廛. 
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Địa (nơi chốn yên tĩnh, trong lành) có ý nghĩa thuận lợi 
cho việc gìn giữ thân thể khỏe mạnh. Ngoài ra, địa còn là 
ngoại cảnh trợ duyên để người tu rèn luyện cho tâm hồn 
thanh tĩnh, an nhiên. Điều này hợp lý. Chẳng hạn, người 
mới tu thiền mà sống giữa chỗ ô nhiễm, ồn ào hoặc nơi 
đầy các tệ nạn xã hội sẽ rất khó định tâm, việc tu dễ bị 
chướng ngại. 

Có bằng chứng cho thấy môi trường chung quanh nơi tu 
thiền tác động và ảnh hưởng tới tâm hồn người học thiền. 
Thuở nọ, có một số tín đồ Cao Đài phát tâm, muốn góp 
công quả xây dựng thiền đường. Chứng lòng thiện nguyện, 
Quảng Đức Chơn tiên đã khuyên các tín đồ ấy hãy suy 
nghĩ thêm về việc chọn địa điểm thích hợp trước khi xây 
dựng. Quảng Đức Chơn tiên dạy:  

“Tiên huynh gợi ý, chư đệ muội thử suy nghĩ: Có thể 
xây dựng một thiền đường (...), tìm những nơi thích hợp 
với người tu thiền như cảnh sắc hữu tình, biển rộng bao 
la, khiến cho tâm tịnh sĩ rộng mở, phóng khoáng và nhân 
hậu; hay một nơi cao nguyên núi non hùng vĩ, khiến cho 
tâm hành giả dẹp mọi ưu phiền thế sự, thong dong, tiêu 
sái.” 

2. PHÁP là giáo lý, pháp môn (phép tu luyện), là lời thầy 
truyền dạy.  

Người đời hay nói: Không thầy đố mày làm nên! Thực 
vậy, không có minh sư (thầy sáng, thầy đã đạt đạo), không 
có chánh pháp, người tu mò mẫm chỉ là kẻ tu mù. Cho nên 
một khi đã phát tâm tu thì bắt buộc phải có minh sư dìu 
dắt, có chánh pháp chỉ bày.  

Về những khó khăn mà người tu thường gặp, đạo Lão 
đã hệ thống thành cửu nan (chín điều khó). Trong cửu nan, 
điều cực kỳ khó khăn chính là bị manh sư ước thúc 
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盲師約束 (thầy tối, thầy mù ràng buộc). Nghĩa là người 
muốn bước vào đường tu thường khó gặp được chánh 
pháp, mà chánh pháp lại phải do minh sư truyền dạy.  

Kẻ tuy có tâm tu nhưng rủi ro lạc lầm vào nẻo bàng 
môn tả đạo, bị manh sư dẫn lối, thì đường tu coi như đã 
thất bại ngay từ khởi điểm. Về lâu dài, luyện tập tĩnh tọa 
(tham thiền) sai lầm sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma 
走火入魔 (lửa chạy đường tà); nhẹ thì chuốc lấy bệnh 
hoạn, nặng thì có khi điên khùng, tàn phế! 

Do pháp là quan trọng hàng đầu nên mới có chuyện 
Thần Quang (tức Huệ Khả, Nhị tổ thiền tông Trung Quốc) 
khi đến cầu pháp với Sơ tổ Bồ-đề-đạt-ma và bị từ khước, 
liền tự mình chặt lìa cánh tay trái dâng lên để tỏ quyết tâm 
xả thân cầu tu giải thoát. 

Ngày nay, minh sư của tín đồ Cao Đài chính là Thượng 
đế; chánh pháp Cao Đài do chính Đức Chí tôn truyền thụ. 
Chân lý này luôn luôn được thánh giáo nhắc đi nhắc lại. 
Chẳng hạn, Đức Đông Phương Chưởng quản dạy: 

“Thời kỳ mạt pháp, Thượng đế không giao chánh pháp 
cho tay phàm, nên mới dùng linh cơ mà dạy đạo.”(4) 

Cũng ngắn gọn như thế, mười mấy năm sau đó, Đức 
Đại tiên Ngô Minh Chiêu nhắc nhở: 

“Chính Đức Chí tôn mở đạo bằng huyền linh thiên điển 
mà không giao chánh pháp cho tay phàm. Chư Thiên ân 
nên lưu ý điều đó.”(5) 

Giữa hai thời điểm ấy, cũng có những lời dạy chi tiết 
hơn, xác quyết một đặc ân hy hữu thế gian mà chỉ nhờ đại 
ân xá, con người thời hạ nguơn mạt kiếp mới được Đức 

                                                      
(4) Thiên Lý Đàn, 15-6 Bính Ngọ (01-8-1966). 
(5) Minh Đức Tu viện, 27-01 Canh Thân (13-3-1980). 

12 Ăn cơm có canh, tu hành có bạn 

 

Thượng đế ban trao. Tháng 02-1970, Đức Di Lặc Thiên 
tôn dạy: 

“Hiện tình nhân loại ngày nay đã tiến hóa rất nhiều 
trên phương diện lý trí, những khối óc tinh xảo hầu hết đặt 
ước vọng vào công việc tầm thiên quật địa, khuynh đảo 
sơn hà. Vì vậy mà Đức Thượng đế không giao chánh pháp 
cho tay phàm nắm giữ. Tam kỳ Phổ độ, Thượng đế chính 
mình giáng trần chọn lựa nguyên nhân thánh thiện trao 
gởi quyền pháp để phổ độ toàn linh, xiển dương chánh 
pháp cho Đại đạo lập thành, thế giới mới hòa bình, càn 
khôn mới an tịnh.”(6) 

Hơn sáu tháng sau, Đức Di Lặc Thiên tôn nhắc lại: 
“Hỡi chư môn đồ! Thời kỳ mạt pháp, Đức Đại từ phụ 

không giao chánh pháp cho tay phàm. Tất cả những bộ óc, 
lý trí khôn ngoan của loài người có thể làm cho rung 
chuyển hoàn cầu thế giới, có thể vượt cả không gian và 
theo dõi thời gian, nhưng chưa có kẻ nào xứng đáng để 
nắm được chánh pháp của Đức Chí tôn hầu cứu rỗi muôn 
loài. Chính mình Thượng đế Chí tôn giá lâm cõi hồng trần 
để giáo đạo, thử hỏi còn đại phúc nào bằng trong kỳ đại 
ân xá ở trần gian?”(7) 

Đức Đông Phương Chưởng quản dạy:  
“Còn điều sau đây cũng cần phải lưu ý, Chí tôn hằng 

nói: Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Thầy không giao chánh pháp 
cho tay phàm, vì e còn phàm tâm lẫn lộn, bớt một thêm 
hai, gia giảm đến nỗi thất kỳ truyền như hai kỳ phổ độ vừa 
qua. Chí tôn cầm quyền chưởng quản với sự phụ lực của 
hàng Tam giáo, Tam trấn bằng phương tiện huyền cơ diệu 
bút.”(8) 
                                                      
(6) Trúc Lâm Thiền điện, 02-01 Canh Tuất (07-02-1970). 
(7) Trúc Lâm Thiền điện, 17 rạng 18-7 Canh Tuất (18-8-1970). 
(8) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-12 Canh Tuất (11-01-1971). 
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3. TÀI là tiền bạc. Hiểu rộng ra là điều kiện vật chất tối 
thiểu nhưng đủ ổn định cho cuộc sống. 

Thế gian hằng nói: Có thực mới vực được đạo. Quả như 
vậy, người tu đói lạnh làm sao đủ sức khỏe để tu hành đến 
nơi đến chốn? Cư sĩ chưa nhẹ gánh trách nhiệm đùm bọc 
gia đình, gặp cảnh nghèo quá, phải bươn chải mưu sinh 
đầu tắt mặt tối, cuối ngày trở về nhà với thân xác mỏi mệt, 
tâm thần bơ thờ, thử hỏi còn đâu thời giờ và sáng suốt để 
học hiểu chánh pháp và cần cù thực hành tu tập?  

Truyện Thất chơn nhơn quả (hồi 22) kể chuyện ông Ma 
Y Thần toán coi tướng đạo sĩ Khưu Trường Xuân, thấy hai 
bên má có hai đường chạy vào khóe miệng, bảo đó là 
tướng đằng xà tỏa khẩu 螣蛇鎖口 (rắn bay khóa miệng), 
và đề quyết rằng Khưu đạo sĩ có số bị chết đói. Báo hại 
Khưu đạo sĩ chấp vô lời tiên tri ấy, nên từ đó bị ma 
chướng. Đang tu hành suôn sẻ bỗng hóa ra kẻ thối chí, 
mấy phen đạo sĩ nhịn đói rồi tự vẫn.(9) Tuy việc không 
thành, nhưng thân tâm đều điên đảo khôn xiết! Sau cùng 
nhờ Đức Thái Bạch Kim tinh giáng phàm giải mê, Khưu 
đạo sĩ mới diệt tan ma chướng, phục hồi chánh niệm, rồi tu 
tiếp cho đến khi đắc thành chánh quả. 

Giai thoại đạo sĩ Khưu Trường Xuân sợ chết đói như kể 
trên có thể chỉ là một hư cấu văn chương. Nhưng chuyện 
ấy chứng tỏ người xưa tu hành không dám coi thường đói 
lạnh. Nói cách khác, tài tuy là phương tiện vật chất, nhưng 
chi phối đường tu của mỗi người không phải nhỏ. 

Ngày xưa, dưới đời vua Tống Huy Tông (1101-1125), 
đến đỗi Tổ sư phái Võ Đang là Trương Tam Phong mà còn 

                                                      
(9) Thế nên người tu hành theo chánh đạo không nên xem bói, xem 

tướng để khỏi vướng vào tà kiến, vọng niệm làm trở ngại đường 
tu. 
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phải ngậm ngùi than rằng giá như trước kia ông có tiền 
kha khá thì đường tu đã dễ dàng hơn và đã đắc đạo sớm 
hơn rồi! 

Nếu ai đó cho rằng người tu có thể phớt lờ tác động của 
vật chất là miếng cơm manh áo, e rằng như thế là duy ý 
chí. Cuối năm 1968, Đức Vạn Hạnh Thiền sư soi thấu tư 
kiến một số người tu và đã lưu ý: 

“Nói đến vật chất, kẻ học đạo thường cho rằng xa lạ 
nếu chẳng bảo là điều không đáng nói.”(10)  

Trước đó non nửa tháng, Đức Vạn Hạnh Thiền sư đã 
xác quyết: 

“Sự chi phối liên tục suốt một cuộc đời, sự ăn mặc và 
sống của nhân sinh đã tự bó chặt con người vào vòng lẩn 
quẩn thường nhựt. (...) Tác nhân sống đã giày vò con 
người biết là bao nhiêu! Có mấy ai thoát khỏi vòng trần 
lụy!”(11) 

Trên quan điểm trung đạo, Đức Vạn Hạnh Thiền sư 
minh giải để người tu khỏi ngộ nhận: 

“Có thực mới vực được đạo. Cái bao da không làm nên 
rượu nhưng nhờ nó rượu ngon được bảo tồn và ngon thêm 
nữa. Con tuấn mã không là khách chinh nhân nhưng gió 
bụi dặm trường xông pha trông nhờ không phải ít. Con đò 
đưa khách qua dòng sông rộng, hãy mượn lấy nó, đừng 
chấp nê mà trễ giờ mất dịp.”(12) 

Lời dạy của Đức Vạn Hạnh Thiền sư cho thấy đừng vì 
cứu cánh mà bỏ phương tiện, chớ vì đời sống tâm linh mà 
bỏ mặc cuộc sống áo cơm khi còn mang kiếp nhân sinh.  

Cứu cánh giải thoát là mục đích cuối cùng của người tu. 
                                                      
(10) Minh Lý Thánh hội, 12-9 Mậu Thân (02-11-1968). 
(11) Minh Lý Thánh hội, 28-8 Mậu Thân (19-10-1968). 
(12) Minh Lý Thánh hội, 12-9 Mậu Thân (02-11-1968). 
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Theo Đức Vạn Hạnh Thiền sư, không nên lạc lầm mà coi 
thường phương tiện trên đường tìm cứu cánh. Ngài dạy: 

“Cứu cánh là một điều, phương tiện là một điều khác. 
Giải thoát trong cứu rỗi của ánh sáng huy hoàng đạo 
pháp, ấy là mục tiêu hằng mơ của con người giác ngộ. Tuy 
nhiên không thể bỏ ly kia mà mong hốt bằng đôi tay cho 
đầy tràn lượng nước.”(13) 

Thiếu phương tiện tài chánh để giải quyết vấn đề cơm 
áo thì không ai dễ an lòng tu hành. Vật chất tạm đủ thì mới 
mong chuyên tâm tập trung tu hành hôm sớm. Cái khó 
khăn về tài được thuật ngữ cửu nan của đạo Lão gọi là “y 
thực bức bách” 衣食逼迫 (bị cơm áo bức bách, thôi thúc).  

Các cư sĩ tại gia phải tự túc đã đành, nhưng những 
người xuất gia tu hành cùng trong một tập thể, đã hiến 
thân cho đạo thì không thể phó mặc họ tự giải quyết cuộc 
sống đời thường với áo cơm và thuốc men giống như hoàn 
cảnh cư sĩ. Nếu ở đâu mà có giáo hội, có dòng tu đúng 
nghĩa, biết tổ chức chăm lo đời sống các thành viên cho 
hiệu quả thì vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa.  

Tuy nhiên, không phải bất kỳ cộng đồng người tu nào 
cũng nhìn ra vấn đề để giải quyết thỏa đáng. Đức Giáo 
tông Đại đạo dạy cho thấy điều sai lầm thường xảy ra 
trong nhiều tập thể người tu:  

“Từ xưa, các tổ chức hành đạo chỉ biết đòi hỏi cán bộ 
nhân sanh về phương diện thoát ly hành đạo, lập công 
quả, mà không bù lại về sinh kế; rồi lần hồi hướng đạo, 
cán bộ nghèo khổ, suy vi, xa chùa xa đạo, gây nên cảnh 
người đời cũng phát sợ, không đủ đức hy sinh suông ấy. 
Ngày nay và sắp đến, cần chú trọng các phương tiện nâng 
đỡ đó để nuôi dưỡng hướng đạo thoát ly cùng kích động 
                                                      
(13) Minh Lý Thánh hội, 12-9 Mậu Thân (02-11-1968). 
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tinh thần nhập môn hướng thiện.”(14) 
Đức Giáo tông Thái Bạch Kim tinh đưa ra hình ảnh 

những người cùng tu trong một tập thể ví như những 
người cùng ngồi chung trên một chiếc thuyền, sự an nguy 
của một người gắn liền với cả tập thể, do đó phải biết phát 
triển kinh tế để bảo tồn sự sống chung của tập thể, của 
cộng đồng. Đức Giáo tông dạy: 

Phát triển kinh tế vẻ vang, 
Bảo tồn sự sống chung thoàn nhơn sanh.(15) 

Đức Di Lặc Thiên tôn dạy phải lo “khuếch trương kinh 
tế tự túc để bảo đảm sự sống còn thanh đạm của người 
tu...”(16) 

Đức Hiển Thế Đạo nhơn dạy: 
“Tệ huynh cũng lưu ý lại cho chư hiền nhớ rằng trên 

mọi lãnh vực hành đạo độ đời, nền tảng kinh tế tự lập là 
một việc rất cần thiết để hỗ trợ cho mọi ngành hành 
thiện.”(17) 

Những lời dạy của các đấng tuy ở nhiều thời điểm, địa 
điểm khác nhau nhưng trước sau vẫn đều nhất quán. Đức 
Giáo tông Đại đạo dạy rõ: 

“Kinh tế tự túc rất quan trọng để chư đệ muội nương 
nhau mà sống và giúp đỡ cho những Thiên mạng đã hiến 
dâng trong hiện tại.”(18) 

Một lần khác, Đức Giáo tông Đại đạo lại nhắc nhở: 
“Về kinh tế tự túc: Hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ để 

phục vụ cho chương trình xuất gia, hiến dâng và dòng 
                                                      
(14) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Bính Ngọ (03-6-1966). 
(15) Minh Đức Đàn, 10 rạng 11-7 Ất Tỵ (06-8-1965). 
(16) Trúc Lâm Thiền điện, 02-01 Canh Tuất (07-02-1970). 
(17) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971). 
(18) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 20-8 Mậu Thìn (30-9-1988). 
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tu.”(19) 
Rõ ràng kinh tế tự túc giữ một vai trò đòn bẩy rất quan 

trọng trong việc phát triển cơ đạo và tác động vào sự 
trường tồn của mọi cộng đồng tu hành lành mạnh. Cho 
nên, những ai hữu duyên được nhận lãnh trọng trách làm 
kinh tế tự túc nơi cửa đạo, đó chính là những bậc hộ pháp 
hữu vi đáng kính, đáng phục, công đức vô lượng. Nhưng 
ngược lại, những ai lợi dụng chương trình kinh tế tự túc 
của đạo để thỏa mãn tham vọng riêng tư, thì chắc chắn 
cũng khó lường được hết lẽ nhân quả báo ứng! 

4. LỮ tức là bạn đồng hành, cùng chí hướng. Ý nghĩa của 
bạn rất rộng, từ vật chất tới tinh thần, gồm cả bạn đời, bạn 
đạo.  

Về vật chất, bạn có thể là người cưu mang, giúp đỡ 
người tu những khi đau yếu, hoạn nạn, v.v...  

Về mặt tinh thần, bạn gương mẫu, đạo hạnh cũng là chỗ 
dựa tin cậy cho người mới tu hãy còn non kém. Trên 
đường tu gian nan, những lúc thối chí ngả lòng, có bạn tu 
động viên, an ủi là điều rất quý.  

Phật giáo thay vì nói lữ thì gọi là thiện tri thức, thiện 
hữu (bạn lành). Có ba bậc thiện tri thức đáng để người tu 
kết bạn trên đường cầu tìm giải thoát:  

(1) Giáo thọ thiện tri thức: người bạn lành có thể làm 
thầy dạy mình.  

(2) Đồng hành thiện tri thức: người bạn lành chung 
đường có thể khuyên mình làm lành lánh dữ.  

(3) Ngoại hộ thiện tri thức: người bạn lành có thể giúp 
mình tu bằng cách cung cấp phương tiện vật chất. 

                                                      
(19) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-7 Kỷ Tỵ. 
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Nói về ích lợi của lữ trong sự tu hành, thánh giáo Cao 
Đài hay nhắc tới câu Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nhờ 
có bạn, người tu có thể tiến bộ trong việc học hỏi giáo lý. 

− Học hỏi giáo lý với bạn tu 
Thế gian có câu: Học thầy không tầy [bằng] học bạn. 

Thật vậy, nếu được cùng bạn đạo bàn luận giáo lý, trao đổi 
ý kiến, người tu có thể hóa giải những hoài nghi, thắc mắc. 
Nhiều khi người tu một mình suy nghĩ mãi mà tư tưởng 
vẫn bế tắc, đến chừng học chung với nhau trong một buổi 
sinh hoạt tập thể, nghe các bạn mình chất vấn nhau, mổ xẻ 
vấn đề với nhau, hoặc mới nghe bạn nói mi mí một chút, 
thì lập tức tâm mình sáng ra, ngộ liền! 

Do đó, những lần tham dự học tập thánh giáo chung với 
nhau, những khi ngồi nghe hội thảo, đạo đàm, nghe thuyết 
minh giáo lý, là một cách rất hay để bản thân mỗi người có 
dịp tự bồi dưỡng khả năng hiểu biết giáo lý của mình. 
Cũng có khi, nhờ biết chăm chú lắng nghe bạn nói, mà 
chính mình được gợi ý để chọn một đề tài nghiên cứu giáo 
lý hay thuyết minh giáo lý. Đức Quan Âm Bồ tát dạy: 

“Do đó, Bần sĩ nhắc nhở chư hiền sĩ, hiền muội hãy cố 
gắng, nếu được tổ chức thường xuyên các buổi giảng đạo 
từ sơ đẳng đến trung cấp, tạo nhiều hoàn cảnh tốt để trao 
đổi đạo lý, đàm luận đạo sự, để tìm ra yếng [ánh] sáng, và 
những yếng sáng đó rọi mãi từ ngoại thể đến nội tâm, soi 
cùng tột để dò kiếm những ý muốn nào là hợp với đạo lý 
nhân nghĩa, thuận lòng trời, hạp lòng người. 

“Lời tục thường ví: ‘Ăn cơm có canh, tu hành có bạn.’ 
Nhờ bạn thường nhắc nhở, hỏi han, khuyên lơn, chất vấn, 
bắt buộc người đối diện tìm lời giải đáp. Nhờ đó yếng 
sáng đạo được khơi mãi mãi, khó lu lờ.”(20) 

                                                      
(20) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 09-01 Đinh Mùi (17-02-1967). 
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− Học hỏi đạo pháp cũng cần có bạn tu 
Trong việc thực hành pháp môn công phu (thiền định), 

nguyên tắc là sư phụ trực truyền cho đệ tử, đồng môn 
không được học lóm lẫn nhau, người không có phận sự 
không được tùy tiện dạy thiền cho người khác (Đạo pháp 
bất khinh truyền). Tuy nhiên, trên đường tu thiền hành giả 
vẫn rất cần có bạn đạo giúp đỡ.  

Điều này cũng đúng trong lịch sử đạo Cao Đài. Chẳng 
hạn, vị đệ tử Cao Đài đầu tiên là tiền bối Ngô Văn Chiêu 
(Ngô Minh Chiêu, 1878-1932). Tuy trực tiếp học phép tu 
thiền với Cao Đài Tiên ông qua cơ bút ở Dương Đông trên 
đảo Phú Quốc (1921), nhưng trong buổi đầu khởi sự tiền 
bối Ngô Văn Chiêu cũng cần có một người bạn trợ giúp. 
Vị thiện tri thức đó chính là Thái lão sư Tùng Ngạc, một 
chức sắc cao trọng của đạo Minh Sư.(21) 

Sự kiện này được Đại tiên Ngô Minh Chiêu trong một 
đàn cơ tại tu viện Minh Đức (Vũng Tàu) nhắc lại vào ngày 
27-01 Canh Thân như sau: 

“Buổi đầu Tiên huynh được Thượng đế chọn làm môn 
đệ đầu tiên. Đức Từ phụ tùy theo căn cơ và sự sống, tuổi 
tác của Tiên huynh mà cho người dẫn dắt một phương 
pháp công phu tu luyện, mặc dầu đã có từ ngàn xưa, 
nhưng nay cũng tạm đặt là Cao Đài tân pháp để làm 
đường giải thoát cho Tiên huynh, một đồ đệ đầu tiên của 
Đức Thượng đế trong Tam kỳ Phổ độ.” 

Hai năm sau, cũng tại tu viện Minh Đức, vào ngày 03-6 
Nhâm Tuất, Minh Đức Đạo nhơn tiết lộ thêm về sự kiện 
này:  

“Vì Đạo vô vi, sư vô vi nên cũng cần có sự hộ trợ của 
                                                      
(21) Lê Anh Dũng, Lịch sử đạo Cao Đài thời kỳ tiềm ẩn 1920-1926. 

Huế: Nxb Thuận hóa, 1996, tr. 68-69. 
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hữu hình. Như ngày xưa, thuở ban sơ khai Đạo, Đức Chí 
tôn cũng cần có Thái lão sư Tùng Ngạc truyền đạo cho 
Minh Chiêu Đại tiên khi còn tại thế.” 

Nối tiếp truyền thống này, môn đệ Cao Đài Chiếu Minh 
tuy học thiền trực truyền từ Đức Ngô Minh Chiêu, nhưng 
người mới thọ pháp sẽ được chỉ định một đạo hữu đàn 
anh, đàn chị thay mặt Thầy chỉ kiểu. Tại Cơ quan Phổ 
thông Giáo lý, chỉ có những vị trong bộ phận Hiệp thiên 
đài mới được phép hướng dẫn pháp môn.  

Những vị chỉ kiểu ở Cao Đài Chiếu Minh hay những vị 
truyền pháp ở Cơ quan đúng danh nghĩa chính là hành giả 
đi trước, và là bạn dìu dắt của hành giả nối bước đi sau. 
Không nên ngộ nhận ai là thầy của ai, như thế mới đúng 
nghĩa câu  

Đạo hư vô, Sư hư vô, 
Reo chuông thoát tục, phất cờ tuyệt sinh.(22) 

− Hợp quần cùng bạn tu là cách để lấy sức tập thể 
chế ngự những tình cảm yếu đuối của cá nhân, vượt 
qua những khó khăn trở lực do ngoại cảnh đưa đến. 

Tính cách của người phàm là dễ buông xuôi, dễ thỏa 
hiệp với những lười biếng. Đức Đông Phương Chưởng 
quản dạy về điều này như sau: 

“Sự tu học, tuy dễ mà khó. Dễ ở chỗ không ai bắt buộc 
gò bó, đóng khung mình trong một luật lệ nghiêm khắc, 
chỉ do nơi tự giác, tự nguyện của mình mà thôi. Hễ vui thì 
đi chùa thất hoặc đến giảng đường nghe giảng đạo hằng 
tuần. Lúc buồn hoặc biếng lười thì ở nhà ngủ rán năm ba 
kỳ cũng không sao. Lúc vui thì sẵn sàng hợp tác chịu góp 
phần tinh thần lẫn vật chất không nệ hà hao tốn. Khi phật 
tâm trái ý hoặc tự ái nổi lên thì rút êm ở nhà không ai dám 
                                                      
(22) Kinh xuất hội (trong kinh Thiên đạo và Thế đạo). 
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làm gì. Đó là dễ. Nhưng chính tại cái dễ đó rồi cái khó lại 
kề bên. Khó ở chỗ nào? Ở chỗ chế ngự nội tâm, rèn 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. Hễ được 
cái này thì mất cái khác, ví như lời tục thường nói: ‘Ăn 
bữa giỗ, lỗ buổi cày.’ 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.”(23) 

Một năm trước đó, Đức Vô Cực Từ tôn Diêu Trì Kim 
mẫu dạy tương tự: 

“Các con ơi! Vì các con đã mang nhục thể ắt còn 
vướng phàm tâm. Hễ còn vướng bận phàm tâm thì những ý 
thức tầm thường không sao tránh khỏi. Thí dụ như vui đâu 
chúc đó. Hoặc khi vui thì đem hết thiện chí khả năng sở 
hữu ra giúp vùa công tác, lúc buồn thì tại bị lăng xăng. 
Khi thích lúc ưa thì khó khăn không quản ngại. Lúc chẳng 
thích ưa dầu việc dễ cũng có lý do. Khi được Thầy Mẹ 
hoặc các đấng Thiêng liêng gọi ngay danh tánh thì sốt 
sắng hăm hở hành đạo xả thân. Vắng tiếng kêu gọi nhủ 
khuyên thì lần hồi thỏn mỏn. Được dạy riêng mình thì ôm 
ấp xem như của quý vật báu châu, còn những lời khuyên 
dạy cho chung thì ai sao tôi vậy! 

“Gặp lúc chiến họa hiểm nguy thì tứ thời khẩn cầu liên 
miên chuông mõ. Khi được an ổn nửa tháng chưa có một 
thời. Lúc được huynh tỷ, đệ muội nhắc nhở còn nhúc nhích 
                                                      
(23) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-02 Quý sửu (19-3-1973). 
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trở xoay vị nể. Vắng bóng bạn hiền giải đãi bê tha. Phàm 
tánh là như vậy đó các con.”(24) 

Một phương pháp để giúp người tu khép mình vào kỷ 
luật, đó là nương níu vào bạn tu. Đức Đông Phương 
Chưởng quản dạy: 

“Cơm có canh tu hành có bạn. Việc tu học hành đạo, 
tuy nói rằng tu tại gia hoặc tâm tức phật, ở đâu tu cũng 
được chớ cần gì phải vào cơ quan này, hoặc tổ chức khác 
làm chi cho mất công. Nhưng trên thực tế nó không phải 
vậy. Vì lười biếng là cái tật của mỗi người đều có. Do đó 
phải cần có những bạn đạo trong một tổ chức hành đạo để 
nương níu nhau. Hễ có tổ chức, có phân công thì mỗi 
người có nhiệm vụ. Khi có nhiệm vụ rồi thì đó là sợi dây 
ràng buộc lẫn nhau trong một sinh hoạt tập thể. Đúng 
ngày giờ làm là phải làm, dù có lười biếng cũng phải rán 
lên để khỏi ngại ngùng phế phận với chúng bạn trong tập 
thể.”(25) 

Đức Bảo pháp Chơn quân Huỳnh Chơn cũng khuyên 
các phần tử trong cùng một tập thể hãy biết gắn bó nhau, 
đem tình bạn đạo trợ giúp nhau vượt qua mọi thử thách: 

“Điều bảo đảm trước nhứt là hãy cùng nương tựa đùm 
bọc lẫn nhau. Sự nương níu đỡ nâng, dìu dắt, an ủi, sẽ là 
liều thuốc thần, phép nhiệm mầu giúp cho qua cơn bịnh 
ngặt trong những lúc uể oải, chùn chơn.”(26) 

Đặc biệt hơn nữa, phái nữ càng nên biết liên kết để 
dìu dẫn nhau trên đường tu. 

Phần đông phụ nữ do công việc gia đình bức bách, thời 
gian tu học thường hạn chế. Một số lớn có tâm tu nhưng 

                                                      
(24) Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), 15-6 Nhâm Tý (25-7-1972). 
(25) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-02 Quý sửu (19-3-1973). 
(26) Thiên Lý Đàn, 21-7 Giáp Dần (07-9-1974). 
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lại vì hoàn cảnh riêng mà ít ỏi chữ nghĩa, cũng là một trở 
ngại không nhỏ trong việc học tập và nghiên cứu giáo lý. 
Cho nên sự tu học có bạn có bè chẳng những rất quan 
trọng đối với phái nam mà còn quan trọng đối với phái nữ 
gấp nhiều lần. Nhờ đó tập thể phái nữ cùng nâng đỡ nhau, 
lấy chỗ mạnh (sở trường, ưu điểm) của chị này bù cho chỗ 
yếu (sở đoản, khuyết điểm) của chị kia. 

Có bằng chứng rõ ràng là nhiều năm qua, chương trình 
học tập thánh giáo lưu động của Nữ chung hòa Cơ quan 
Phổ thông Giáo lý tại các thánh sở bạn đã giúp cho rất 
đông nữ tín đồ Cao Đài nâng cao trình độ tu học, xóa dần 
sự cách biệt giữa khu vực thành thị và nông thôn, triệt tiêu 
dần sự so le giữa thành phần trí thức và bình dân lao động.  

Đó là lý do từ rất lâu các đấng đều dành riêng một phần 
thánh giáo để dạy riêng phái nữ phải biết thực hành câu Ăn 
cơm có canh, tu hành có bạn. Đức Ngọc Hoàng Thượng 
đế dạy: 

Cùng nhau em chị níu nương, 
Tu hành có bạn đến trường Long Hoa.(27) 

Đức Vô Cực Từ tôn Diêu Trì Kim mẫu dạy: 
“Hỡi các con nữ phái! Mẹ hằng mong mỏi các con 

đồng đi với nhau trên cùng một con đường và không quên 
nhau khi hoạn đồ trơn trợt, không bỏ nhau khi lỡ bước sai 
đường. Đứa khôn ngoan dắt dìu đứa khờ dại để cùng tới 
nơi cố định.”(28) 

Lần khác, Đức Mẹ dạy tiếp: 
“Vì vậy nên Mẹ lập hoặc Mẹ đã chỉ thị cho Vân Hương 

Thánh mẫu lập Năm điểm Chương trình hành đạo để các 
con quây quần đoàn tụ nhau trong cảnh cơm có canh, tu 
                                                      
(27) Huờn Cung Đàn, 29 rạng 01-02 Nhâm Dần (05-3-1962). 
(28) Thánh thất Bình Hòa, 15 rạng 16-8 Canh Tuất (15-9-1970). 
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hành có bạn. 
"Nhờ có chương trình hành đạo, có sự phân công, có 

lãnh phần nhiệm vụ. Đó là những sợi dây thiêng liêng 
ràng buộc các con quây quần trong việc đạo. Hễ việc đạo 
gắn bó, việc đời đa đoan, đâu còn chỗ trống nào để tà 
thần chen vào cám dỗ đến nỗi các con phải xa đường 
chánh đạo.”(29) 

Tóm lại, cũng như người đời, muốn thành công 
người tu phải biết nương nhờ bạn đạo, lấy sức tập thể 
yểm trợ cho những yếu kém cá nhân. 

Không ai có thể biết mình sống được bao nhiêu tuổi. 
Cũng có khi sống được đến già nhưng sức khỏe không còn 
đủ để tu học đúng mức. Do đó, để đạo nghiệp khỏi dở 
dang vì nửa đàng đứt gánh, Đức Chưởng pháp Trần Đạo 
Quang khuyên người tu phải tiến mau bằng cách kết liên 
với bạn đạo, lấy sức tập thể mà rút ngắn thời gian tu học 
trước khi tuổi già ập đến. Ngài dạy: 

Cơm có canh, tu hành có bạn, 
Chớ để cho ngày tháng trôi qua, 
Loanh quanh tuổi hạc về già, 
Đạo Trời chưa vẹn, đạo nhà chưa xong.(30) 

Đức Vạn Hạnh Thiền sư cũng khuyên rằng ngày xưa 
các đấng hiền thánh, tiên phật đều phải trải qua con đường 
tu học có kết đoàn để bạn đạo nương tựa nhau vượt qua 
mọi trở ngại. Đức Thiền sư dạy: 

Cơm có canh tu hành có bạn, 
Dắt dìu nhau trên đoạn đường trần, 
Gióng chuông tỉnh thức hồn dân, 
Qua cơn mê muội tìm lần về nguyên.  

                                                      
(29) Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), 15-6 Nhâm Tý (25-7-1972). 
(30) Thánh thất Từ Vân, 03-01 Bính Ngọ (23-01-1966). 
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Dầu tiên phật, thánh hiền cũng thế, 
Trước vầy đoàn tập thể chen chưn, 
Kẻ này ngã, người kia nưng, 
Như cây lớp lớp trong rừng nương nhau.(31) 

Lời dạy của Đức Thiền sư trong Tam kỳ Phổ độ có thể 
được kiểm chứng qua kinh Phật thời Nhị kỳ Phổ độ. Thực 
vậy, kinh Niết bàn khuyên phải thân cận (gần gũi) thiện 
tri thức để mau đắc đạo; kinh Thi-ca-la-việt (Sigalavada 
sutra) chép lời Phật rằng: Nên lựa người lành mà theo, hãy 
tránh xa người chẳng lành. Từ vô lượng kiếp tới nay, Ta 
thường thân cận với thiện tri thức, nay được thành 
Phật.(32) 

Bạn của người tu gồm có nhiều thành phần, nhưng quan 
trọng nhất chính là vợ chồng, con cái, anh chị em cùng 
sống chung trong một gia đình. Nếu tất cả cùng hiểu đạo, 
cùng tu, cùng ủng hộ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần thì 
sẽ tránh được rất nhiều nghịch cảnh chướng ngại ngay từ 
cơ sở. Đó là lý do mà Tân luật Cao Đài (Thế luật, Điều thứ 
sáu) buộc tín đồ phải kết hôn trong người đồng đạo; hoặc 
với người đồng ý nhập môn Cao Đài. Điều này hoàn toàn 
không hề do óc kỳ thị tôn giáo, mà chính vì để bảo vệ tín 
đồ khỏi cảnh nội chiến tín ngưỡng, nhờ vậy tín đồ mới có 
thể toàn tâm, toàn ý dốc sức tu hành cho đến nơi đến chốn.  

* 

                                                      
(31) Minh Lý Thánh hội, 21-8 Tân Hợi (09-10-1971). 
(32) Đoàn Trung Còn, Phật học từ điển, tập 3, tr. 1278-9. 
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Những điều trình bày như trên hiển nhiên đã khẳng 
định rằng pháp, tài, lữ, địa có ý nghĩa và tác dụng rất hệ 
trọng đối với người tu.  

Những vị nào hiện nay đã hội đủ bốn điều kiện này, quả 
là đại phúc, đại duyên. Khi ý thức như thế người tu càng 
hết lòng tri ân Trời phật mà quyết tâm khắc kỷ, tinh tiến tu 
hành.  

Đối với các vị tuy đã phát tâm tu, tuy đã có lòng mộ 
đạo, nhưng vẫn chưa định hướng một con đường, xin cầu 
nguyện các vị ấy sớm gặp chánh pháp với minh sư chỉ dạy. 
Chắc chắn cửa Cao Đài sẽ mở cho bất cứ ai chịu bước lên 
thềm, tự tay đẩy cửa bước vào.  

Lại xin cầu nguyện cho các vị ấy sớm tìm được một địa 
điểm tu hành thích hợp để cùng hòa nhập với bạn lành trên 
đường tu thân, lập đức ngõ hầu được hưởng ơn cứu độ của 
Trời phật như lời dạy của Đức Thiên La Đạo nhơn: 

Cơm có canh tu hành có bạn, 
Nương níu nhau mà rán tu hành. 
Xưa nay những kẻ hiền lành, 
Chung quy sẽ gặp Trời dành ơn cho.(33) 

Điều sau chót, cũng xin cầu nguyện để mọi người tu 
đều bình an tâm nội, vững đức tin trước mọi khó khăn, 
buộc ràng của đời sống vật chất. 

Thời kỳ đại ân xá, Thượng đế sẽ an bài cho mọi tấm 
lòng biết hồi đầu hướng thiện, quyết tâm tu hành chơn 
chánh. Đức Chí tôn đã hứa chắc thiệt với con cái Thầy như 
vậy: 

                                                      
(33) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 10-5 Giáp Dần (29-6-1974). 
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Của con Thầy để thiếu chi đây, 
Hễ đứa nào ngoan cứ lấy xài. 
Chung lại thì giàu chia phải khó, 
Kho Trời vô tận máy vần xoay.(34) 

 17-9-2001 

                                                      
(34) Thiên Lý Đàn, 15-10 Ất Tỵ (07-11-1965). 
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Tiền bối Huệ Lương Trần Văn Quế (1902-1980), 
một trong những vị đã để lại dấu chân phía trước 

cho lớp người sau noi theo. 
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Dấu chân phía trước 

Lễ kỷ niệm Khai minh Đại đạo rằm tháng 10 vừa qua 
hết nửa con trăng, nhưng hôm nay vẫn đang là mùa Khai 
minh Đại đạo, cũng như cách nay bảy mươi bảy năm 
(tháng 11-1926), khi các môn đồ đầu tiên của Đức Thượng 
đế vâng lệnh Thầy công khai mối đạo Trời ở chùa Gò Kén 
(Tây Ninh), thì đại lễ ra mắt nhân sinh đã kéo dài luôn ba 
tháng, làm nên một mùa Khai minh, làm thành sự kiện lịch 
sử hy hữu. 

Đạo khai thì tà khởi. Từ buổi ấy, thế lực cường quyền 
ngoại bang đã không hề chùn tay đàn áp hàng hàng lớp lớp 
những người con áo trắng của Đức Cao Đài vì họ muốn 
mau chóng dập tắt ánh lửa tin yêu vừa bừng sáng trong 
hàng triệu tấm lòng chứa chan hy vọng của những người 
dân mất nước đang sống trong đêm dài nô lệ dưới ách 
thuộc địa thực dân. 

Đức Thượng Trung Nhựt và Đức Ngọc Lịch Nguyệt có 
lần hồi tưởng: 

“Chúng Tiên huynh đã trải qua biết bao lúc thăng trầm 
bĩ thới, trở ngại khó khăn, vào khám ra tù, lưu vong đất 
khách, hy sinh để tiếp nhận sứ mạng lập nền Đại đạo Tam 
kỳ Phổ độ từ năm Bính Dần cho đến ngày cổi bỏ xác 
phàm, rũ sạch những oan khiên nghiệp chướng.”(1) 

                                                      
* Bài nói chuyện tại Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo, 9.00 giờ 

sáng 01-11 Nhâm Ngọ (thứ Tư 04-12-2002). 
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Đức Lê Kim Tỵ cũng viết vào sử Đạo một lời làm 
chứng: 

Một tay, một cánh chống Lang Sa,   
Họ quyết bóp tan mối Đạo nhà, 
Sống thác thường tình đâu có nệ, 
Cho người biết được khí hùng ta.(2) 

Những Bà Rá, Tà Lài lẻ loi giữa rừng sâu nước độc, 
những Côn Đảo, Mã Đảo(3) cô lập giữa bốn bề biển cả 
mênh mông, và còn biết bao cái tên rờn rợn của những 
chốn địa ngục trần gian khác nữa, tất cả đã là những chiếc 
lò bát quái nấu nung, thử thách tấm lòng can trường thiết 
thạch của người đạo Cao Đài buổi trước. Những người áo 
trắng vì thế đã hy sinh, cho ánh vàng mười rực rỡ trong 
ngọn lửa hồng:  

Xác phàm tuy mất, khí thiêng còn, 
Nỗi Đạo, nỗi đời, nỗi nước non. 
Có gặp lửa hồng vàng biết giá, 
Tử sanh cũng giữ Đạo vuông tròn.(4) 

Đó chính là hùng khí kiêu dũng của tiền nhân, mà tập 
thể Hội đồng Tiền bối Đại đạo Tam kỳ Phổ độ trong một 
dịp trở về đã cùng trải lòng qua ngọn linh cơ: 
                                                                                                            
(1) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 14 rạng 15-02 Đinh Mùi (24-3-

1967). 
(2) Vĩnh Nguyên tự, 01-01 Bính Ngọ (21-01-1966). 
(3) Mã Đảo là Madagascar, một đảo quốc trên Ấn Độ Dương, ở 

phía đông nam bờ biển châu Phi. Madagascar là đảo chính và 
lớn hàng thứ tư trên thế giới (587.040km2). Vương quốc 
Madagascar bị thực dân Pháp xâm lăng (1883), chiếm làm thuộc 
địa (1896). Trước khi giành lại độc lập (1960), Madagascar là 
một trong những nơi thực dân Pháp lưu đày các nhà ái quốc Việt 
Nam. 

(4) Liễu Tâm Chơn nhơn Hoàng Ngọc Trác, thánh thất Bình Hòa, 
26-12 Đinh Mùi (25-01-1968). 
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Phận bé nhỏ Đạo nhà nắm giữ, 
Vai nặng oằn hai chữ nghĩa nhân, 
Có Trời, có nước, có dân, 
Dân nguy, nước loạn, xả thân giúp đời.(5) 

Đó chính là tinh thần bất khuất của Đức Cao Triều 
Phát: 

Dù thế cuộc sắp bày dâu bể, 
Dù nước nhà trong thế loạn ly,  
Nghiêng vai sứ mạng Tam kỳ, 
Trải thân hướng đạo bù chì vạn sinh.(6) 

Ngày nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 (quận 1) hãy 
còn rất nhiều chồng hồ sơ dày cộm làm chứng cho những 
biện pháp, thủ đoạn mà nhiều đời Toàn quyền Đông 
Dương, Thống đốc Nam Kỳ, Khâm sứ Trung Kỳ cùng với 
những thuộc cấp thừa hành các tỉnh, quận... đã trăm 
phương ngàn kế bày ra để mong xóa sổ đạo Cao Đài.  

Tuy nhiên, đời muốn vậy mà dễ nào được vậy. Đức 
Thất thánh Thượng Hoài Thanh (Nguyễn Tấn Hoài) khi ôn 
lại sử Đạo đã giúp thế nhân lưu ý một bài học lịch sử thiên 
thu:  

“Đại đạo Tam kỳ Phổ độ trải qua bao nhiêu lần thăng 
trầm bĩ thái, làm cho tất cả những người hành đạo, tâm 
đạo, học đạo, đều chịu những nỗi gian nguy cơ cực, kẻ 
chết chóc, người lao tù. Nhưng thời cơ đã đến, Thiên lý tự 
nhiên, dầu ai toan bẻ nạng chống trời, hay có kẻ mong dời 
non lấp biển, cũng chẳng làm sao được.”(7) 

Đã đành chẳng lịch sử nào mà chẳng nặng thương đau 
và nhiều mất mát, nhưng đau lòng thay, những sự kiện sử 
                                                      
(5) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Canh Tuất (06-02-1970). 
(6) Thánh thất Nam Thành, 23-8 Canh Tuất (22-9-1970). 
(7) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 05-01 Bính Ngọ (25-01-1966). 
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Đạo bi tráng ấy đã ảnh hưởng quá đỗi tới tiến trình nền 
Đạo mà hậu quả di hại hiển nhiên không chỉ sớm chiều! 
Những thuyền trưởng tài trí của nền Đạo buổi sơ khai vừa 
phải đối phó với bão táp cuồng phong, vừa phải lo vững 
tay lèo lái con thuyền Đạo hướng về mục tiêu đã định, cỡi 
lên muôn ngọn sóng dữ dằn trong lúc kình ngư thủy quái 
vẫn không thôi đeo bám chực chờ. Đức Hộ pháp Phạm 
Công Tắc hồi tưởng: 

“Cơ Đạo lúc bấy giờ luôn luôn ứng phó xoay trở với 
bao nhiêu áp lực bên ngoài đưa đến. Dầu tài cán đến bực 
nào cũng không làm sao tiến hành cho kịp lúc.”(8) 

Hoàn cảnh lịch sử ấy đã kềm hãm nền Đạo đang trên đà 
tiến triển vượt bực từ buổi sơ khai. Lớp người khai sơn 
phá thạch theo thời gian vừa bị tuổi tác vừa bị nghịch cảnh 
bào mòn thân xác, tiêu hao sức lực. Đức Quảng Đức Chơn 
tiên (Huệ Lương Trần Văn Quế) ngậm ngùi tâm sự: 

“Nhân đây Tệ huynh xin bày tỏ tâm tình đạo sự để chư 
hiền hữu được thấu rõ. Tệ huynh vì sứ mạng, vì nguyện 
lực, cũng vì nghiệp căn buổi sinh thời, nhục thể trải bao 
phong trần lao lý, nên cuộc hành trình không còn đủ sức 
và tiêu biểu cho người hướng đạo Thiên ân trên bước 
đường khó khăn tận độ.”(9) 

Dù muốn hay không muốn, luật vô thường vẫn là luật 
vô thường. Từng vị tiền bối lần lượt nối bước ra đi, ôm 
trong tâm khảm một nỗi hận khôn nguôi bởi vì đạo sự còn 
ngổn ngang, sứ mạng còn dang dở, mà hoài bão cao cả 
cũng như kế hoạch vận trù mai hậu đều chưa kịp chuyển 
giao cho lớp người sau tiếp nối. Nỗi hận lòng đó, Đức Hộ 
pháp Phạm Công Tắc đã hơn một lần thổ lộ: 

                                                      
(8) Thánh thất Bình Hòa, 26-12 Đinh Mùi (25-01-1968). 
(9) Minh Lý Thánh hội, 07-6 Tân Dậu (08-7-1981). 
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“Tiếc vì sự nghiệp Đạo chưa thành, tuổi đời chồng 
chất, tâm sự và kế hoạch cũng chưa kịp trao hết cho lớp 
người tiếp nối, nên hậu quả đang để lại cho đàn em gánh 
lấy.”(10) 

“Có những điều chưa tiện nói cho Hội thánh được biết, 
việc ấy mãi đến ngày nay cũng chưa được cùng ai tỏ bày 
tâm sự, mà đó là điều tai hại vô cùng. Đó là mầm trở ngại 
cho bước tiến của Đạo ngày nay.”(11) 

Khi Đức Phạm Hộ pháp dạy rằng “đó là điều tai hại vô 
cùng. Đó là mầm trở ngại cho bước tiến của Đạo ngày 
nay” thì chính những lời lẽ nặng trìu trĩu ấy đã khiến cho 
người sau không khỏi xót xa tấc dạ chia xẻ cùng người 
xưa, bởi lẽ có đến mức như vậy thì bậc Thiên ân sứ mạng 
thay Trời hành hóa như Đức Hộ pháp mới phải đành đoạn 
thở than “con Tạo trớ trêu” chẳng khác chi thế tục đời 
thường:  

Những việc từ xưa đã sắp bày, 
Nhưng chưa tiện nói để ai hay, 
Trớ trêu con Tạo chia đôi ngã, 
Đạo nghiệp linh đinh đến nỗi này.(12) 

* 

                                                      
(10) Vĩnh Nguyên Tự, 02-9 Nhâm Tý (08-10-1972). 
(11) Thánh thất Bình Hòa, 26-12 Đinh Mùi (25-01-1968). 
(12) Thánh thất Bình Hòa, 26-12 Đinh Mùi (25-01-1968). 
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Nhắc đến công nghiệp tiền nhân, dù muôn lời vạn tiếng 
cũng không làm sao diễn bày cho rốt ráo. Quả thực, đúng 
như Đức Bảo pháp Chơn quân Huỳnh Chơn cảm thán: 

Ôi nhắc đến mà lòng tha thiết, 
Bậc tiền khai tâm huyết trải trang, 
Biết bao gian khổ trần hoàn, 
Điểm tô xây đắp Việt bang Cao Đài.(13) 

Thọ hưởng sự nghiệp của người xưa để lại, người đạo 
Cao Đài ngày nay không thể không nhớ đến sử Đạo, 
không thể không thông thuộc sử Đạo, vì chính sử Đạo 
cũng là một phần bất ly của lịch sử dân tộc suốt một thế kỷ 
nhà tan nước mất. Hơn thế nữa, sử Đạo là sợi dây thiêng 
liêng cố kết truyền thống và hiện đại, là sinh lực đạo mạch 
chảy từ người xưa cho đến tận người sau. Đức Cao Triều 
Phát dạy: 

“Dòng đời cứ triền miên như dòng nước chảy. Kẻ trước 
đi qua, người sau kế tiếp, người sau nữa đang đợi chờ, cứ 
mãi như thế theo dòng lịch sử của thời gian, còn in lại 
những gì cao cả cho đời thương tưởng và nhắc nhở.”(14) 

“Tiên huynh đã đi qua, chiếc bóng đã nằm xuống, 
nhưng tinh thần của Tiên huynh mãi mãi theo gót chân 
của các em mà đi vào ánh sáng Đạo, vào bóng tối của trần 
gian.”(15) 

Sử Đạo còn là bài học kinh nghiệm vô giá cho lớp 
người sau đang tiến bước đi lên, noi theo dấu chân người 
trước. Ý thức như thế, lớp người hôm nay lắng lòng học 
kỹ từng chữ từng lời trong từng trang thánh giáo thánh 
ngôn ắt sẽ lãnh hội vì sao đan xen với những dòng giáo lý 
                                                      
(13) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-6 Quý Sửu (14-7-1973). 
(14) Thánh thất Bình Hòa, 15-9 Đinh Mùi (18-10-1967). 
(15) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-10 Tân Hợi (02-12-1971). 
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Cao Đài vẫn là những dòng sử thi Cao Đài được viết từ 
ngọn linh cơ giữa bao canh trường tịch mịch. Đức Bạch 
Liên Tiên trưởng (Phan Thanh) lưu ý: 

“Nhìn lại viễn đồ đã qua, trên bước đường hành đạo 
của chư sứ đồ Đại đạo Tam kỳ Phổ độ, dẫu rằng trên vạn 
nẻo đường nhân thế, tuy lắm cảnh thăng trầm buồn vui, 
hiệp tan tan hiệp, may rủi rủi may, tất cả sự kiện ấy đều là 
những kinh nghiệm sống, những bài học quý giá.”(16) 

Đức Cao Triều Trực cũng dạy: 
“Trong tình bạn đạo, gặp lại nhau không thể không ôn 

lại những gì diễn tiến từ dĩ vãng đến hiện tại, những nỗi 
buồn vui bại thành trên bước đường hành đạo, để giúp đỡ 
cho nhau những kinh nghiệm sống. Âu đó cũng là bổn 
phận của người đi trước. Có chỉ bảo cho nhau để lớp 
người sau biết những gì cần phải làm, những gì cần phải 
tránh, để làm vốn liếng thực hiện đại chí của bực hướng 
đạo, làm sao cho đúng với tôn chỉ khai Đạo mà Đức Chí 
tôn đã định, để hoàn thành sứ mạng thế Thiên hành hóa và 
cũng để khỏi ân hận nuối tiếc như lớp người đã đi qua 
trong quá khứ.”(17) 

Lại nói sang ý thức chép sử. Lớp hậu bối đàn em làm 
sao tránh khỏi những lúc trở trăn, những hồi ray rứt. Ngọn 
bút nào có lương tri thì cũng phải bao phen ngập ngừng 
mà nét mực vì thế nên chẳng được trọn dòng, bởi một lẽ 
giản dị rằng với tấm lòng tri ân kính ngưỡng lớp tiền nhân, 
sự thận trọng buộc mình vốn dĩ đã dặt dè lại càng thêm 
muôn phần dè dặt. 

Đức Giáo tông Vô vi Lý Thái Bạch dạy rằng “Sử phải 
thật, không thiên kiến tô hồng, không chủ quan tùy cảm, 

                                                      
(16) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 10-10 Canh Tuất (08-11-1970). 
(17) Thiên Lý Đàn, 09-9 Canh Tuất (08-10-1970). 
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không định kiến khen chê.”(18) Phương châm ấy quả là 
khuôn vàng thước ngọc nhưng muốn làm được thế đòi hỏi 
người chép sử phải vượt qua cái ta bản ngã của mình. Thế 
nên, khi các đấng tiền khai Đại đạo trở về giúp lớp người 
sau bổ sung những dòng sử thi Đại đạo, thì không ai khác 
hơn là chính các ngài đã nêu gương sáng cho đàn em chép 
sử, mà Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc là một trường hợp. 
Đức Phạm Hộ pháp dạy:  

“Công quả khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ có thể nói là 
Bần đạo đã đóng góp được hai phần ba công quả ấy. 
Nhưng buồn vì nước nhà chủ quyền không được bảo đảm, 
kể từ thuở khai Đạo các đàn anh cũng vì lẽ ấy bị chi phối 
rất nhiều. Từ chỗ vị kỷ, vị danh, vị lợi, cũng như tự ái, tự 
đại, tự tôn, nên đã gây ra cảnh chia ly phân tán, đã để lại 
một gánh nặng cho đoàn hướng đạo hậu sanh. Đó là điều 
đáng buồn và cũng là kinh nghiệm quý giá cho đàn em 
trong mai hậu. (...)  

“Vết xe trước đã sụp đổ, đoàn xe sau nên tránh. Kể ra 
đàn anh chịu một phần trách nhiệm rất lớn trong sứ mạng. 
(...) Vậy chư hiền đệ muội cũng xem gương ấy mà ghi lòng 
trong thời kỳ hành đạo.”(19) 

Đem hết can tràng, phơi hết ruột gan mà tỏ bày với 
người sau như thế, là cả một tình thương bao la trong trách 
nhiệm trĩu nặng của người xưa đối với viễn đồ Đại đạo 
Tam kỳ. Đức Đoàn Văn Bản dạy: 

“... tổ tiên của con người dù phải lâm vấp những sai 
lầm trong quá khứ, nhưng linh thể của họ nơi cõi hư vô 
hằng mong mỏi cho kẻ hậu bối sanh tiền phải được thanh 

                                                      
(18) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 14 rạng 15-7 Kỷ Tỵ (14 & 15-8-

1989). 
(19) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-4 Kỷ Dậu (16-5-1969). 
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cao tốt đẹp, phải được tiến bộ hơn họ.”(20) 
Lời dạy của Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc cũng không 

ra ngoài ý ấy:  
Mong sao hậu tấn khôn hơn trước, 
Để cố xiển dương mối đạo Thầy.(21) 

Chung dòng tư tưởng như Đức Phạm Hộ pháp và Đức 
Đoàn Văn Bản, với nỗi lòng lo lắng cho bước đi người 
sau, Đức Ngọc Lịch Nguyệt tâm sự: 

Trót nguyện cùng nhau đến cõi trần, 
Thế Thiên hoằng đạo độ sanh dân. 
Đạo chưa phổ cập dân chưa tỉnh, 
Dẫu được ra đi luống ngại ngần. 
Ngần ngại cho người sắp bước sau, 
Dặm trường càng thấm lại càng đau. 
Đau tình cốt nhục, đau non nước, 
Ngoảnh lại kìa ai nghĩ thế nào?(22) 

Nói đến bài học lịch sử là nói đến cái hay và cái chưa 
hay của người đi trước. Nhưng thế nào là hay và thế nào là 
chưa hay? Năm xưa, nếu không có lời trần tình của Đức 
Ngô Minh Chiêu tại Minh Đức tu viện,(23) thì làm sao 

                                                      
(20) Thánh thất Nam Thành, 22-8 Tân Hợi (10-10-1971). 
(21) Vĩnh Nguyên Tự, 02-9 Nhâm Tý (08-10-1972). 
(22) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 24-02 Quý Sửu (28-3-1973). 
(23) “Buổi đầu, Tiên huynh được Thượng đế chọn là môn đệ đầu 

tiên. Đức Từ phụ tùy theo căn cơ và sự sống, tuổi tác của Tiên 
huynh mà cho người dẫn dắt một phương pháp công phu tu 
luyện, mặc dầu đã có từ ngàn xưa, nhưng nay vẫn tạm đặt là 
Cao Đài tân pháp để làm đường giải thoát cho Tiên huynh, một 
đồ đệ đầu tiên của Thượng đế trong Tam kỳ Phổ độ. Nhưng rất 
tiếc Tiên huynh chưa hoàn thành được chỗ nội đơn đại dược, 
nên Tiên huynh không dám nhận ngôi Giáo tông mà Từ phụ ban 
cho (…).” 27-01 Canh Thân (13-3-1980). 
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người nay hiểu được nỗi lòng của Ngài? làm sao hậu thế 
hiểu được vì sao Ngài dù đã từ tạ ngôi vị Giáo tông mà 
vẫn cứ chính danh là Đệ nhất Giáo tông của Tam kỳ Phổ 
độ? 

Hay nói đến việc chia chi rẽ phái. Nhìn về phương diện 
này đã đành một nỗi ngậm ngùi xa xót, nhưng xét ở 
phương diện khác lại là lẽ tồn sinh để phát triển. Đức 
Phạm Hộ pháp dạy: 

Đạo một gốc phát sanh nhiều chỗ, 
Cốt là đem phổ độ nhơn sanh. 
Càng nhiều kẻ dữ về lành, 
Chung quy làm sáng cái danh Cao Đài.(24) 

Đức Hộ pháp dạy tiếp: 
“Mỗi người, mỗi tổ chức hành đạo, dẫu có khác nhau 

về danh từ, về hình thức hoặc về nhân sự, đó chỉ là sự 
phân chia trách nhiệm để hành đạo độ đời, dốc làm sao 
xiển dương đạo pháp, phổ độ nhơn sanh, cho nên những 
người con có hiếu cùng Chí tôn Thượng phụ, cho nên 
những hàng hướng đạo gương mẫu làm sáng danh Đạo, 
danh Thầy. Đó là nhiệm vụ chánh, chớ không có nghĩa 
rằng gây ảnh hưởng tốt đẹp cho phe nhóm mình, tìm mọi 
cách xóa mờ phe nhóm khác. Đó là trái với tình thương, 
trái với mục đích khai Tam kỳ Phổ độ của Chí tôn Thượng 
phụ.”(25)  

Tính hai mặt như thế của mỗi sự kiện lịch sử có thể tạm 
biện giải bằng lẽ nhị nguyên đối đãi. Cho nên, một khi còn 
mang trí phàm trong xác tục, ai dám bảo mình có thể xét 
chuyện thị phi không sai chân lý? 

Hiểu như vậy mà thông cảm và chia xẻ với tiền nhân. 
                                                      
(24) Vĩnh Nguyên Tự, 02-9 Nhâm Tý (08-10-1972). 
(25) Vĩnh Nguyên Tự, 02-9 Nhâm Tý (08-10-1972). 
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Người đời hiểu lầm người đạo đã đành mà giữa người đạo 
với người đạo đã chắc gì ai dễ hiểu được ai! 

Một trường hợp tiêu biểu là tiền bối Cao Triều Phát 
(1889-1956), Bảo đạo Chưởng quản Hiệp thiên đài Tòa 
thánh Hậu Giang. Sinh thời, tiền bối là một hiện tượng độc 
đáo của nghĩa khí Nam Kỳ và có lẽ cũng chính vì thế mà 
tiền bối đã là một nhân vật phải chịu những mịt mờ ngộ 
nhận. Sau này, qua ngọn linh cơ Đức Cao Triều đã tỏ rõ 
nỗi niềm tâm sự: 

“Tệ huynh vì lòng nhơn ái, vì sứ mạng thiêng liêng, hy 
thân ra để lãnh hết những điều chết chóc tai hại của nhơn 
sanh trong một vùng Hậu Giang đang đứng kề bên chiếc 
đao hai lưỡi. Hoàn cảnh đã xui nên, dầu phải tử vì Đạo, 
lại càng chói ngời danh tiết. Lòng Tệ huynh nguyện thế, 
nào có sai đâu, nên đoạn đường cứu cánh đã trói buộc Tệ 
huynh vào một hoàn cảnh đặc biệt, mà hiện giờ sự lầm 
tưởng vẫn còn mang máng trong đầu óc của chúng sanh, 
mà những người biết Tệ huynh thì rất ít!”(26)  

Lại thêm một trường hợp nữa để người sau thận trọng 
suy gẫm. Vào thập niên 1960, trong một lần hội ngộ với 
tiền bối Tiếp pháp Trương Văn Tràng (1893-1965) tại 
thánh thất Nam Thành, tiền bối Huệ Lương Trần Văn Quế 
(1902-1980) đã bị ngộ nhận. Than ôi, đó cũng là lần sau 
chót hai vị tiền bối đáng kính có dịp luận đàm việc đạo!  

Tiền bối Trương Tiếp pháp quy thiên ngày 16-02-1965, 
đúng rằm tháng Giêng Ất Tỵ. Thoát xác rồi, lìa cảnh giới 
nhị nguyên rồi, bấy giờ Đức Trương Tiếp pháp mới nhận 
ra tấm chân tình của người bạn đạo. Thế nên sau khi thoát 
xác bốn tháng, Đức Trương Tiếp pháp đã thông qua tập 
thể Lưỡng đài Tiền bối Đại đạo, thỉnh cầu Đức Mẹ cho 

                                                      
(26) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 05-01 Bính Ngọ (25-01-1966). 
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phép chơn linh Trương Tiếp pháp trở về trần gian, và chỉ 
với mục đích duy nhất là để chính Ngài có dịp giải tỏa với 
tiền bối Huệ Lương một ngộ nhận năm nào. Hôm ấy, Đức 
Mẹ dạy: 

“Nhân tiện hôm nay, Mẹ có tiếp khải thỉnh cầu của 
Lưỡng đài Tiền bối. Trương Văn Tràng xin lâm đàn để 
cùng Huệ Lương đôi lời tâm sự. Mẹ sẽ cho Kim đồng hộ 
trợ chơn linh nhập đàn.” 

 Kế đó, chơn linh của Đức Trương Tiếp pháp giáng đàn, 
bộc bạch mấy lời ngắn gọn như sau: 

“Huệ Lương lão hữu. Tệ huynh còn nhớ một lời hứa tại 
Nam Thành thánh thất. Buổi hội trong chi phái Tam kỳ 
Đại đạo cũng là lần sau cùng vĩnh biệt. Tệ huynh xin vài 
lời lão hữu thông cảm. Đến giờ này, Tệ huynh mới biết 
lòng chơn thành của lão hữu đối với Đạo.”(27) 

Câu chuyện cảm động trên đây giữa hai vị tiền bối đức 
độ khả kính rõ ràng là một bài học lịch sử cho lớp người 
sau. Bài học ấy là: Có những việc của tiền nhân, người sau 
không hiểu âu cũng là chuyện thường tình giữa cảnh giới 
nhị nguyên. Mọi phán xét đối với lịch sử bao giờ cũng khó 
khăn, phức tạp. Đừng ai chủ quan nghĩ rằng mình có thể 
thông suốt mọi uẩn khúc của người xưa. Chỉ khi nào bỏ 
xác phàm rồi, chơn linh về thượng cảnh, lớp sắc màu giả 
tướng che mắt phàm trí tục tan biến, bấy giờ mới hiện rõ lẽ 
thật.(28) 
                                                      
(27) Thiên Lý Đàn, 20-5 Ất Tỵ (19-6-1965).  
(28) “Có những vấn đề lịch sử phải kiên nhẫn đợi đến khi dòng thời 

gian trôi qua rồi, đợi đến khi con người lịch sử đã về với cõi 
vĩnh hằng, đợi đến khi mọi cặn cáu của dư luận, thành kiến và 
kỳ thị đã lắng đọng vào dĩ vãng, nằm yên dưới đáy nước trong 
trẻo của chân lý bất biến, lúc bấy giờ con người mới có thể vô tư 
nhìn lại lịch sử và hiểu được phần nào tâm tư cùng can tràng 
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Bài học lịch sử quý giá ấy còn có một hệ luận quan 
trọng. Đó là, nếu biết hễ còn mang xác phàm thì còn ngộ 
nhận, còn lầm hiểu nhau, thì giữa đồng đạo dù hiểu lầm 
đến mức độ nào, vẫn cố làm theo lời các tiền khai nhắc 
nhở, rút ra từ kinh nghiệm bản thân khi còn bôn ba tại thế. 
Đức Nguyễn Ngọc Tương dạy: 

Một Thầy, một Đạo, một Cha. 
Nếu chưa gần được chớ xa muôn trùng.(29) 

Đức Cao Triều Phát nhắc nhở: 
Mình với Đạo chung tình Tạo hóa, 
Phải coi như một ngã một thân, 
Đi cho mút quãng đường trần ...(30) 

Đức Nguyễn Bửu Tài khuyên: 
“Hãy đặt lại đại cuộc đạo nghĩa lên trên mọi cá tánh, 

mọi thất tình, để làm sáng tỏ danh Thầy danh Đạo.”(31) 

* 

                                                                                                            
những người thiên cổ.” Lê Anh Dũng, Lịch sử đạo Cao Đài thời 
kỳ tiềm ẩn 1920-1926. Huế: Nxb Thuận hóa, 1996, bìa 4. 

(29) Vĩnh Nguyên Tự, 06-01 Ất Mão (16-02-1975). 
(30) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-10 Tân Hợi (02-12-1971). 
(31) Thánh thất Bình Hòa, 26-12 Đinh Mùi (25-01-1968). 
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Trong lịch sử kim cổ đông tây, đã có những vĩ nhân 
được ngưỡng mộ và tán tụng rằng tuy sự nghiệp chưa 
thành nhưng ý chí đã thành. Đối với lớp tiền bối khai Đạo, 
ý chí dẫu đã thành nhưng bởi vì sự nghiệp chưa thành mà 
các đấng vẫn mãi còn vào ra cõi tục, lúc nào cũng sát cánh 
cùng lớp người sau đang bước theo dấu chân người trước. 

Đức Bạch Liên Tiên trưởng (Phan Thanh) dạy: 
“... vì nhiệm vụ còn vương mang với Tam kỳ Phổ độ 

nên tất cả chư vị Hội đồng Tiền bối quá vãng đã, đang và 
sẽ trở lại thế gian để sát cánh cùng chư hướng đạo hầu 
tiếp tục sứ mạng phổ truyền đạo lý, phổ độ nhơn sanh.”(32) 

Đức Thượng Trung Nhựt và Đức Ngọc Lịch Nguyệt 
dạy: 

“Lời thành thật Tiên huynh nói đây để các em hiểu cho 
các anh. Dầu được về nơi cõi thượng, nhưng cũng vẫn 
hành đạo trong sứ mạng của mình. Tiên huynh mong rằng 
lời nói hôm nay các em hãy xem là tất cả tấm lòng ưu ái 
của các anh đối với các em nơi cõi thượng.”(33) 

Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc dạy: 
“Đã là thâm tình đồng sứ mạng trong buổi tận độ 

chúng sanh, dù kẻ đã ra đi cũng như người ở lại, đều vẫn 
còn trách nhiệm như nhau.”(34) 

Nói như vậy để thấy rằng bước chân của người đi sau 
không hề đơn độc, mà người đi sau đang bước đi trong sự 
yểm trợ chặt chẽ của tiền nhân. Đức Cao Triều Phát dạy: 

                                                      
(32) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 10-10 Canh Tuất (08-11-1970). 
(33) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 14 rạng 15-02 Đinh Mùi (24-3-

1967). 
(34) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 01-10 Tân Hợi (18-11-1971). 
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Cùng trong con cái Cao Đài, 
Kẻ u người hiển thi tài làm nên.(35) 

Đức Thất thánh Tiên Thiên Thượng Hoài Thanh dạy: 
“Tuy việc nhiều người ít, nhưng không phải như thế mà 

nản lòng, kẻ hữu hình rán sức rán công, người tiên cảnh 
sớm phò tối trợ.”(36) 

Đức Quảng Đức Chơn tiên (Huệ Lương) dạy: 
Ngày xưa đồng chí đồng tâm, 
Nay dầu u hiển tình thâm vẫn còn. 
Nguyện lòng hai chữ sắt son, 
Xương minh chánh đạo chẳng mòn chẳng sai. 
Tệ huynh nhắn bạn trần ai, 
Cùng chung sứ mạng Cao Đài xưa sau. 
Sắc không hỗ trợ có nhau, 
Khó khăn chẳng bỏ gian lao chẳng rời.(37) 

Những tình cảm gắn bó thiêng liêng ấy cho thấy giữa 
người đi trước của ngày xưa và người nối tiếp theo sau của 
ngày nay nếu có còn cách biệt thì chẳng qua chỉ là sự cách 
biệt bất khả kháng của xác thân huyết nhục. Đức Cao 
Triều Phát dạy: 

“Giờ đây Tiên huynh và các em chỉ cách nhau về hình 
thể huyết nhục, nhưng chí hướng và sứ mạng đều cũng 
như nhau.”(38) 

Thậm chí, còn hơn thế nữa, người xưa với người sau 
tuy chưa một lần diện kiến giữa chốn trần ai phong vũ 
nhưng điều ấy hoàn toàn không trở thành chướng ngại 
                                                      
(35) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 05-01 Bính Ngọ (25-01-1966). 
(36) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 05-01 Bính Ngọ (25-01-1966). 
(37) Minh Đức Tu viện, 25-01 Giáp Tý (26-02-1984). 
(38) Thánh thất Bình Hòa, 26-12 Đinh Mùi (25-01-1968). 
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cách chia tình thâm tha thiết, ân nghĩa nặng sâu. Đức Cao 
Quỳnh Cư dạy:  

“Dầu chư hiền hữu cùng Tiên huynh chưa một lần biết 
nhau lúc sanh tiền, nhưng giờ đây rõ lại tình huynh đệ 
thiêng liêng không xa lạ.”(39) 

Không xa lạ âu cũng dễ hiểu, bởi lẽ người đi trước kẻ 
theo sau, tất cả đều bước chung một con đường, nung nấu 
chung một hoài bão, thắp sáng một niềm tin, và cùng đứng 
chung dưới một bóng cờ Đại đạo. Đức Phạm Hộ pháp xác 
định:  

“Bần đạo là người anh đi trước, các em là những đàn 
em đi sau, mỗi mỗi đều núp dưới bóng cờ Đại đạo để 
phụng sự Thiên cơ, đem lại hạnh phúc, an vui, thanh bình 
cho nhân loại.”(40) 

* 
Thêm một mùa Khai minh vừa đến với những người 

con áo trắng trên quê hương Việt Nam, trên mảnh đất mà 
Thượng đế đã chọn để lập thành Đại đạo. Và không còn 
bao lâu nữa, một niên trình mới cũng sắp mở ra cho Cơ 
quan Phổ thông Giáo lý, cho bộ máy sau cùng mà Thượng 
đế đã dựng gầy để phục vụ sứ mạng của Đại đạo. 

Cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông đã qua sẽ làm 
sắc mai vàng mùa xuân mới càng thêm tươi thắm, thế nên: 

Hết Đông chí đến ngày khai thới, 
Dầu phân ly hãy đợi tao phùng, 
Dặn lòng một tấm kiên trung, 
Muôn sông ngàn lạch cũng chung một nguồn.(41) 

                                                      
(39) Vĩnh Nguyên Tự, 01-9 Giáp Dần (15-10-1974). 
(40) Thánh thất Nam Thành, 23-8 Canh Tuất (22-9-1970). 
(41) Bảo pháp Chơn quân Huỳnh Chơn, Cơ quan Phổ thông Giáo 
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Hơn lúc nào hết, chính lúc này đây, những tín hiệu tốt 
đẹp của cơ Đạo kỳ Ba đang dần dần tỏ lộ, để cho những ai 
đã, đang và sẽ tiếp tục đeo đuổi đường lối chân chánh của 
đạo Cao Đài, thực thi sứ mạng Đại thừa của Cơ quan Phổ 
thông Giáo lý lại thêm nung nấu đức tin khi nhớ đến lời 
Thiêng liêng năm xưa đã dạy: Thượng đế không bao giờ 
gieo giống trên tảng đá. 

Dẫu lịch sử vốn chẳng mấy khi được xuôi dòng như 
lòng người mơ ước, nhưng “những bước chân của người 
đi trước với những bước chân của người đi sau đã và đang 
khắc sâu trong nền thời gian từng dấu một.”(42) 

Đức Cao Triều Phát dạy: 
“Đại đạo khai minh trên mảnh đất nhỏ bé này, dù trong 

hoàn cảnh nào, thời gian nào, Đại đạo cũng đã tự nhận 
một giá trị, một sứ mạng nào đó rồi. Giá trị ấy, sứ mạng 
ấy có được, không phải chỉ nằm trong văn kiện, trong giấy 
trắng mực đen. Đại đạo có đạt được giá trị và sứ mạng 
đặt để là nhờ những người nối tiếp cùng nhau xây dựng. 
Mỗi cá nhân một sứ mạng, mỗi thế hệ một trách nhiệm 
riêng.”(43) 

Nhìn về viễn đồ thất ức niên (bảy trăm ngàn năm) của 
Đại đạo, thì quãng đường non tám mươi năm Cao Đài, hay 
lịch trình ngót bốn mươi năm Cơ quan Phổ thông Giáo lý 
phải chăng vẫn chỉ mới là chút vắn vỏi khiêm tốn của một 
khởi hành dấn bước?  

Ngẫm suy như thế để mà trầm tư nhớ rằng người hôm 
nay đang là người sau của người xưa nhưng rồi chính 
người hôm nay cũng sẽ là người xưa của người sau trên 

                                                                                                            
lý, 15-6 Quý Sửu (14-7-1973). 

(42) Tiền khai Đại đạo, Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-10 Kỷ Mùi. 
(43) Thánh thất Nam Thành, 23-8 Canh Tuất (22-9-1970). 
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dặm dài sử Đạo. 
Thực vậy, nói người xưa đi trước, nói người nay đi sau, 

ấy là tạm lấy một giai đoạn thời gian làm mốc. Khi đặt con 
người lịch sử trong lẽ miên viễn trường lưu của diễn trình 
lịch sử thì ý nghĩa xưa và nay rõ ra vô cùng tương đối. Thế 
nên, Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc minh định: 

“Người xưa đà vắng bóng, chư hiền hữu tiếp bước theo 
sau, cũng đồng chung sứ mạng. Bần đạo cùng các bạn 
đồng liêu là hàng tiền bối của ngày nay, còn chư hướng 
đạo là bậc tiền bối của ngày mai. Xét ra, kẻ đi người đến, 
kẻ tiếp tục theo sau, nhiệm vụ như nhau, không hơn không 
kém.”(44) 

Và nhớ như vậy, để xin cùng nguyện cầu, cùng dặn 
lòng nhắc nhau, giúp nhau chân cứng đá mềm thận trọng 
tiếp bước đi tới, sao cho không hổ với người xưa và sao 
cho chẳng thẹn với người sau. 

Chọn rồi mục đích chánh chơn,  
Thệ lòng một tấm keo sơn chớ rời.(45) 
Người đi trước quên mình vì Đạo, 
Mong ai sau hoài bão tương lai,  
Xương minh giáo lý Cao Đài, 
Mở cơ tận độ trong ngoài vạn bang.(46) 

Đó cũng chính là tấm lòng của Quảng Đức Chơn tiên 
(Huệ Lương Trần Văn Quế) đã vì ai mà thiết tha trao gởi 
cho ai trong buổi đầu tiên trở lại cõi trần:  

                                                      
(44) Vĩnh Nguyên Tự, 01-01 Bính Ngọ (21-01-1966). 
(45) Bảo pháp Chơn quân Huỳnh Chơn, Cơ quan Phổ thông Giáo 

lý, 15-4 Giáp Dần (06-5-1974). 
(46) Cao Triều Phát, thánh thất Nam Thành, 23-8 Canh Tuất (22-9-

1970). 
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Ai ơi sứ mạng đại thừa, 
Trọn đời gồng gánh chưa vừa chưa ưng. 
Nhìn nhau bỗng rưng rưng giọt lệ, 
Nỗi mừng thương huynh đệ Thiên ân. 
Mừng vì đường lối chánh chân, 
Thương vì sứ mạng lắm phần gay go. 
Thôi thì thôi chuyến đò buổi chót, 
Lòng dặn lòng đắng ngọt chớ nao. 
Người xưa để lại người sau, 
Gieo mầm sống đạo biết bao vuông tròn.(47) 

04-12-2002 

                                                      
(47) Minh Lý Thánh hội, 07-6 Tân Dậu (08-7-1981). 
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Lời xưa gởi lại Sông Vàng 

Mở đầu bài nói chuyện hôm nay,(1) trong tinh thần ôn 
cố tri tân, chúng ta hãy nhớ lại vài nét lớn về lịch sử hình 
thành thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà. Qua đó, chúng ta 
sẽ hiểu vì sao trước kia, trong những lễ kỷ niệm như hôm 
nay, Đức Quan thánh Đế quân đã dành cho bổn đạo sở tại 
những lời dạy rất đặc biệt. Đồng thời, chúng ta còn có thể 
rút ra từ các lời dạy năm xưa của Đức Quan thánh ít nhiều 
suy gẫm và ứng dụng trong cuộc sống đạo hiện tại.  
1. Mấy nét lịch sử Ngọc Điện Huỳnh Hà  

Khoảng giữa thập niên 1930 có ông Cai Lê và một 
nhóm tín đồ Cao Đài làm việc trên một tàu thủy Pháp để 
mưu sinh. Những vị này rất mộ đạo. Mỗi khi tàu cập bến 
Sài Gòn, các vị lên bờ, siêng năng tìm đến các nơi có cơ 
bút để hầu đàn. Các vị cũng từng mấy phen thử tập đồng 
tử nhưng đều không kết quả.  

Thế rồi, Ơn Trên chuyển bộ phận Hiệp thiên đài của 
thánh tịnh Đại Thanh (Gò Vấp) đến nhà bà Võ Thị Hiển 
(tức bà xã Hành) ở xã Bình Khánh để khai khiếu đồng tử. 
Nhờ đó nhóm tín đồ này mới thông công được với thiêng 
liêng. Từ ấy, nhà bà Hiển trở thành một nơi lập đàn, quy tụ 
những tín đồ đầu tiên của thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà 
sau này. 

Khi dạy lập ban cai quản đầu tiên (với chánh hội trưởng 
là tiền bối Cai Lê), Ơn Trên còn ban cho một họa đồ và 
dạy bổn đạo địa phương lo tạo tác ngôi Ngọc Điện Huỳnh 

                                                      
(1) Bài nói chuyện tại thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 9.30 giờ 

sáng 24-6 Tân Tỵ (thứ Hai 13-8-2001). 
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Hà. Tuy nhiên, điều kiện sinh kế của bổn đạo địa phương 
lúc bấy giờ rất khó khăn, nhiều người cơm không đủ ăn, 
áo không đủ mặc. Thế nên, trước lịnh dạy lập thánh tịnh, 
lòng bổn đạo vui lo lẫn lộn. Vui, vì được ơn Trời tạo điều 
kiện lập công bồi đức để giải nghiệp mà tu tiến. Lo, vì sợ 
sức người và tài lực mỏng manh, không kham nỗi trọng 
trách. 

Nói đến đây, chúng ta cần hiểu vấn đề bằng chánh tín. 
Người thiếu đức tin có thể thắc mắc rằng giữa lúc hoàn 
cảnh khó khăn đến thế, Ơn Trên còn cho lập thánh tịnh 
làm gì.  

Ý nghĩa việc lập chùa dựng thất 
Chúng ta hiểu rằng Ơn Trên dạy lập thánh tịnh không 

phải để dành cho Ơn Trên thọ dụng. Ngoài ý nghĩa tạo 
điều kiện cho nhơn sanh lập công bồi đức để giải nghiệp 
mà tu tiến, khi Ơn Trên cho lập thất, dựng chùa tức là các 
đấng xét thấy rằng tâm đạo người tu đã chín, đã đủ đức độ 
để làm người trông coi thánh đường.  

Đọc thánh giáo Cao Đài, chúng ta biết khi xưa có một 
vị rất giàu có, muốn xuất tiền ra lập thánh thất, vậy mà Ơn 
Trên về đàn chỉ cười, khuyên rằng tạo ra chùa thì dễ, tạo ra 
người xứng đáng giữ được chùa mới khó.  

Đức Quan thánh Đế quân giảng giải:  
“Chí tôn dạy lập chùa thất là một hữu hình trụ tướng 

để thể hiện quyền pháp của Trời. Đó là một phần nhỏ. Còn 
phần trọng đại là nơi quy tụ nhơn sanh để hướng dẫn mọi 
sinh hoạt đạo lý, phổ truyền giáo lý, thức tỉnh người đời. 
Nơi chùa thất là để chung cho nhơn sanh đến đó nghe đạo, 
học đạo và hành đạo... 

“(...) Trong nếp sinh hoạt tại chùa thất gồm có hai 
phần: một phần tu tịnh để tịnh dưỡng, tu đơn, dùng điển 
lành hộ trợ cho sự bằng an, sung túc ở nơi đó; một phần 
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khác nữa là ngoại giáo công truyền, gồm có giảng đạo, 
phước thiện, xã hội và hành chánh đạo để cho hệ thống 
của guồng máy được lưu thông điều hòa. Nếu không vì 
những nhu cầu ấy, Chí tôn đã không dạy lập chùa thất.”(2) 

Qua lời dạy của Đức Quan thánh, chúng ta hiểu Ơn 
Trên bảo lập chùa tạo thất chỉ vì nhắm vào lợi ích thiết 
thực của chính nhơn sanh mà thôi. Từ đây, chúng ta suy 
nghĩ xa thêm một chút: Nếu ngày nay vì một lý do nào đó, 
còn có một thánh thất hay thánh tịnh nào không thực hiện 
đúng nội dung những chức năng, nhiệm vụ như lời Đức 
Quan thánh đã dạy như trên, có lẽ nơi ấy chỉ mới là cái xác 
nhà chứ chưa đúng nghĩa là thánh thể tại thế của Đức Chí 
tôn. 

Trở lại với câu chuyện buổi đầu xây dựng thánh tịnh 
Ngọc Điện Huỳnh Hà. Như đã nói, bấy giờ đang lúc chiến 
tranh, kinh tế suy thoái, bổn đạo sống rất chật vật trong 
cảnh nghèo túng, tiền công quả cất chùa góp lại cũng 
chẳng thấm vào đâu. Thấy vậy, tiền bối cố vấn Bảy Rô đã 
phát tâm tự nguyện bán ngôi nhà ba gian để lấy tiền mua 
cây, và để tiết kiệm các phí tổn trung gian, đích thân tiền 
bối đi mua cây tận nguồn, rồi đóng bè thả về. Mọi việc 
nặng nhọc chỉ một mình tiền bối gánh vác. Hoàn cảnh này 
khiến chúng ta nhớ lời người xưa mà thánh ngôn thánh 
giáo Cao Đài cũng hay nhắc lại: Nhà nghèo mới biết con 
thảo, nước loạn mới biết tôi trung.  

Không riêng gì thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà. Xưa 
kia, khi trả lại chùa Gò Kén cho Hòa thượng Như Nhãn 
(năm 1927), các tiền bối khai đạo Cao Đài đã xây dựng 
ngôi đền thánh nguy nga ở khu rừng cấm tại làng Long 
Thành (Tây Ninh) cũng chỉ từ con số không to tướng. Như 
thế, chúng ta nghiệm ra: Nếu người đời lấy lửa thử vàng 
                                                      
(2) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 01-02 Tân Hợi (25-02-1971). 
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thì Ơn Trên cũng lấy gian khó, truân chuyên để đo lòng 
can trường thiết thạch của những người con áo trắng. Cách 
thời đại chúng ta hơn hai ngàn ba trăm năm, thầy Mạnh Tử 
(372–289 trước Công nguyên) cũng từng nói lên chân lý 
ấy:  

“Hễ Trời định phó thác trách nhiệm lớn lao cho người 
nào, trước hết phải làm cho người ấy khổ não tâm chí, lao 
nhọc gân cốt, đói khát cầu bơ cầu bất, nghèo nàn thiếu 
trước hụt sau, và làm rối loạn, điên đảo các việc làm của 
người ấy. Làm thế để mà phát động lương tâm của người, 
cho nhẫn kiên tánh tình của người, và gia tăng tài đức còn 
khiếm khuyết của người.”(3) 

Quả thật, dù lớn dù nhỏ, những thánh đường Cao Đài 
đã hình thành trong lịch sử đều vững vàng mọc lên, trên 
một cái nền kiên cố nhất. Nói kiên cố nhất bởi vì cái nền 
ấy được đắp bằng đức tin bất thối chuyển và bằng tâm vô 
quái ngại của tín đồ hàng hàng lớp lớp. Và thánh tịnh 
Ngọc Điện Huỳnh Hà là một bằng chứng cho điều chúng 
ta vừa nói: Trên thì được Thiêng liêng hộ trì vô vi; dưới 
thì có quyết tâm hy sinh của rất nhiều người; lại được các 
thánh tịnh của Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên yểm trợ vật 
chất, v.v... Cuối cùng thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà đã 
được khánh thành. 

Thánh tịnh trụ được mười mấy năm thì bị giặc Pháp đốt 
rụi (1947). Bổn đạo phải quy tụ tại nhà riêng của tiền bối 
Nguyễn Văn Phát để hành đạo, coi đây như một ngôi Ngọc 
Điện nhỏ. 

Năm 1953, Ơn Trên ban lịnh tái tạo thánh tịnh Ngọc 
Điện Huỳnh Hà, nhưng vì chiến tranh, mãi đến ba năm 
sau, chính xác là ngày 08-01 Bính Thân (Chủ nhật 19-02-
1956) thánh tịnh mới được khởi công tạo tác. Sau nửa 

                                                      
(3) Mạnh Tử: Cáo Tử, chương cú hạ, 15. 
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năm, thánh tịnh lạc thành vào ngày 28-6 Bính Thân (thứ 
Tư 04-7-1956).  

Ngôi thánh tịnh mà chúng ta đang có mặt hôm nay đã 
hình thành như thế. Nền đất mà giờ đây chúng ta đang đặt 
chân cũng chính là nền nhà riêng mà Chánh hội trưởng 
Huỳnh Văn Phuông đã thành tâm hiến dâng cho Đạo. Bốn 
năm sau (1960), Huỳnh tiền bối quy thiên, và đến giữa 
năm 1968 thì Ngài có dịp trở về thánh tịnh với quả vị 
thiêng liêng là Công Đức Chơn tiên. 

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Uống nước nhớ người đào 
giếng. Đó là tinh thần nhân bản của người Việt Nam từ 
nghìn xưa. Hôm nay ôn lại vắn tắt mấy nét lịch sử chánh 
yếu của thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, chúng ta hết sức 
khâm phục truyền thống hành đạo của bổn đạo sở tại.  

Ngày nay thánh thất, thánh tịnh Cao Đài có rất nhiều và 
hầu như hiện diện khắp nơi trên quê hương ta, từ thành thị 
đến thôn quê, nhưng không phải thánh thất, thánh tịnh nào 
cũng đều có thể ghi chép được lược sử của mình, kết tập 
được những thánh giáo thánh ngôn liên quan đến họ đạo 
của mình. Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà làm được cả 
hai điều ấy. Nhờ thế mà kẻ hậu bối mới có cơ duyên biết 
được lịch sử của Sông Vàng Điện Ngọc. Thành quả này 
không chỉ quý báu riêng cho thánh tịnh mà còn góp phần 
rất tích cực cho việc ghi chép lịch sử của toàn đạo Cao 
Đài.  
2. Xác nhận tâm đạo của bổn đạo Ngọc Điện Huỳnh Hà  

Xác nhận ân phước Thầy ban cho tín đồ sở tại 
Tìm hiểu lịch sử hình thành thánh tịnh Ngọc Điện 

Huỳnh Hà, chúng ta biết rằng ngôi thánh đường này đã 
được dựng lên từ tấm lòng và đức tin của những con người 
lam lũ, thậm chí có lúc thiếu cả miếng ăn và lại phải sống 
trong một cuộc chiến tranh khốc liệt.  
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Sử liệu của thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà cho biết 
hồi cất thánh tịnh lần thứ nhất, bổn đạo đã kiệt quệ ví như 
cua gãy càng. Mỗi lần nghe hàng rong đi qua rao khoai 
lang thì có người thèm đến chảy nước miếng! Vậy thì cái 
gì đã khiến cho lớp người xưa đó vượt qua hết mọi hoàn 
cảnh thử thách gay go để ngày nay chúng ta có được một 
trụ tướng vững vàng thế này làm nơi tu học cho lớp lớp 
hàng hàng những người tiếp nối? Đức Cao Triều Phát dạy: 

“Mọi người sẽ vượt qua tất cả mọi hoàn cảnh nếu biết 
có Thượng đế đang ngự trị ở lòng mình.”(4) 

Tương tự, bài kinh Hộ mạng của tín đồ Cao Đài có hai 
câu kết rất thấm thía: 

Cam lòng với cảnh thuyền xê, 
Có Thầy con trẻ ủ ê chi mà.  

Bổn đạo thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà quả thực đã 
thắp sáng được ngọn đèn lòng để kiên gan dãi dầu với 
Thầy, với Đạo, bằng một đức tin sắt son, âm thầm vượt 
qua mọi thử thách. Những âm thầm kín đáo ấy đều được 
Ơn Trên chiếu soi, chứng giám. Cho nên trong lễ kỷ niệm 
Đức Quan thánh vào năm Tân Sửu, Đức Hiệp Thiên Đại 
đế đã giáng đàn tại thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà xác 
nhận rằng:  

“Nơi đây mặc dù đã trải qua nhiều thăng trầm biến 
chuyển vì thế sự, nhưng tâm đạo của chư hiền đệ muội vẫn 
không phai mờ trước sự biến đổi, vẫn một niềm tin tưởng 
thiêng liêng và quyết dựng nên ngôi thánh tịnh để chiêm 
bái. Vì tâm đạo của chư hiền đệ muội nên Thầy trên luôn 
luôn ban phước cho cả chư hiền.”(5) 

Lễ kỷ niệm một năm trước đó, Đức Quan thánh cũng 
dạy địa phương những lời tương tự: 
                                                      
(4) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-7 Giáp Dần (01-9-1974). 
(5) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Tân Sửu (05-8-1961). 
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“Chư hiền đã trải qua nhiều cảnh gian truân khổ não 
nơi chốn trược trần, nhưng luôn luôn một lòng nguyện vái 
tu hành, lập công bồi quả, chung hiệp đệ huynh, đồng 
bước trên đường Đại đạo phục hưng, nên được ân hồng 
Chí tôn ban bố chuyển đàn nơi đây là để giục thúc cõi 
lòng tô bồi công quả của chư hiền được tiến thêm lên.”(6) 
3. Khuyên cố gắng làm công quả, biết thương yêu nhau 

Lời xác nhận của Đức Quan thánh nhằm nung nấu đức 
tin và khuyến khích các đạo hữu hãy nhân cái đà tốt đẹp 
ấy mà tiếp tục tiến bước xa hơn. Thế nên, khi ghi điểm son 
cho thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà (năm 1960), như dè 
chừng tâm trí phàm phu dễ chủ quan rồi ngủ quên trên 
thành tích, Đức Quan thánh từ bi dạy tiếp:  

“Vậy hãy cố gắng trên đường vun quén đức công, cùng 
nhau bạn đạo gánh gồng, xây đắp cảnh phương viên thánh 
địa, là nơi cung kính Đức Trời Cha, hiệp sức nhau san sẻ 
chữ hòa, gây lấy chữ thương yêu cho trọn, đường quả 
công bòn mót thêm lên, để ngày cận đây được Thầy trên 
điểm hóa đạo lành. Lão nhắc nhở, mong chư hiền cố 
gắng.”(7) 

Đức Quan thánh dạy rất cụ thể. Ngài khuyên người tu 
phải ráng lo làm công quả trong tình thương yêu hòa ái: 

Cố gắng cùng nhau lập quả công, 
Tình thương chia sớt dưới trên đồng. 
Thương Thầy lo Đạo, an nhàn lạc, 
Quyết chí sùng tu, hưởng phước hồng.(8) 

Hai chữ công quả được Đức Quan thánh nhắc đi nhắc 
lại nhiều lần: 

                                                      
(6) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Canh Tý (17-7-1960). 
(7) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Canh Tý (17-7-1960). 
(8) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Canh Tý (17-7-1960). 
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Trường công quả lập tiến nhanh, 
Khuyên trong lưỡng phái tu hành bước mau.(9) 

Ghi nhớ thực hành công quả hôm sớm không lơi lỏng, 
theo Đức Quan thánh cũng là lập đức cho dày để đến khi 
cổi bỏ xác phàm linh hồn được siêu thoát:  

Biết đạo đức hưởng mùi lạc thú, 
Phần quả công ký chú mai chiều. 
Đường tu lập đức làm phiêu, 
Hầu ngày thoát tục được siêu linh hồn.(10) 

Làm công quả cũng là thực hiện một phần phương pháp 
tu Tam công của Cao Đài trong kỳ đại ân xá. Nhưng để 
công quả được hiệu quả lớn lao, theo Đức Quan thánh, 
người tu không nên chỉ làm đơn phương hay lẻ loi. Đã có 
tập thể là họ đạo, là thánh thất, thánh tịnh, thì phải biết kết 
đoàn để một lòng chung lo công quả. Đức Quan thánh dạy: 

Trời trong mây thoảng gió đưa, 
Lỡ làng kiếp sống lọc lừa phải lo. 
Lo cho vẹn phận trò tu học, 
Sớm chiều trưa chia sớt quả công, 
Dưới trên liên kết một lòng, 
Xây nền đạo đức, vun trồng quả nhân.(11) 

Trong thực tế, khi hợp quần với nhau để làm việc 
chung, tâm phàm phu thường khiến chúng ta dễ có lòng 
phân biệt nhĩ ngã, anh tôi. Những cái tiểu ngã vị kỷ của 
người đạo hữu cùng sinh hoạt chung trong một cộng đồng 
thường hay va chạm nhau để rồi dễ sinh ra cảnh trống 
đánh xuôi mà kèn thổi ngược, làm cản trở bước tiến của 
Đạo. Để hướng người tu vào nẻo hợp quần, phục vụ cho 
đại cuộc thiên cơ, Đức Quan thánh khuyên chúng ta phải 

                                                      
(9) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Canh Tý (17-7-1960). 
(10) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Canh Tý (17-7-1960). 
(11) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Tân Sửu (05-8-1961). 
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biết dung hòa những cái ta sai biệt do bởi căn trí khác 
nhau; người nhanh phải biết dìu người chậm, người khôn 
khéo phải biết nâng đỡ người vụng về. Đức Quan thánh 
dạy: 

Thương nhau chín bỏ để làm mười, 
Nương níu dìu nhau để độ đời. 
Tay có ngón dài còn ngón vắn,  
Kéo ra bằng mí lóng e rơi.(12) 

Khi biết kềm lòng để kiểm soát cái ta của mình mà 
thông cảm với cái ta của người khác, đó là thực hành hạnh 
khắc kỷ. Mà khắc kỷ cũng là một phương diện của công 
trình trên đường tu đức. Đức Quan thánh dạy:  

“Chư hiền đệ, hiền muội! Đã sanh vào cõi vô thường, 
mỗi điểm chơn hồn mang một nhục thể vào đời đều có một 
sứ mạng để tự tu tự tiến và giúp cho bộ máy thiên luân 
trong cuộc điều hành vũ trụ. Những điểm chơn hồn đó tuy 
căn trí có khác nhau từ hàng đại giác nguyên căn cho đến 
hàng phàm phu tục lụy, nhưng mỗi mỗi đều có sứ mạng, 
nhiệm vụ của nó, giống như từng con ốc, bánh xe, cái chốt 
trong bộ máy toàn thể. Đừng ai tối tăm nghĩ rằng sự sống 
đơn phương riêng rẽ của mình không liên hệ gì với sự 
sống đại thể của muôn loài vạn vật rồi tự tìm lối rẽ thụ 
hưởng riêng tư trong phạm vi nhỏ hẹp, vị kỷ, vị thân.”(13) 

Cái lý ấy nói ra thì dễ. Ai cũng có thể nói được, lập đi 
lập lại được, nhưng thực hành thì không dễ. Phương thuốc 
để trị bệnh này, theo lời Đức Quan thánh dạy, chính là tình 
thương yêu nhau để đỡ nâng nhau trong cùng một tập thể: 

Phấn tâm lo danh mà Đại đạo, 
Đồng cùng nhau hoài bão lý chơn, 

                                                      
(12) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Canh Tuất (19-5-1970). 
(13) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-12 Giáp Dần (26-01-1975).  
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Bỏ đi những nỗi giận hờn, 
Thương nhau là gốc keo sơn chặt gìn. 
Đường đạo đức đệ huynh tiến bước, 
Chớ ngại ngùng hầu lướt chông gai. 
Chung tâm phổ hóa ngày ngày, 
Đắc thành phẩm vị một mai nhẹ nhàng.(14) 

Chúng ta bình tâm mà xét thì thấy trong một tập thể 
đạo, cùng là con cái của Đức Cao Đài ai ai cũng thương 
Thầy hết. Nhưng lạ một điều là chưa chắc hai kẻ cùng 
thương một ông Thầy mà lại có thể dễ dàng thương mến 
nhau thật sự. 

Nhiều khi một đạo hữu của mình có lầm lỗi gì đó, mình 
dễ dàng bất bình chỉ trích, công kích người đó. Trên danh 
nghĩa thì mình đang tích cực bảo vệ quyền pháp đạo, danh 
nghĩa đạo, nhưng nếu xét thật kỹ lòng mình, dường như 
phần đông ít có ai dám đảm bảo rằng tận nơi sâu kín của 
lòng phàm chúng ta hoàn toàn không có chút xíu nào sự 
xúi bẩy của bản ngã tư kỷ? Cho nên thánh giáo dạy chúng 
ta dùng tình thương để cảm hóa, sửa lỗi cho nhau, nghe 
qua thì có vẻ đơn giản mà thực hành vào cuộc sống thì ôi 
thôi rất khó! 

Chia sẻ với chúng ta nỗi khó khăn ấy, Đức Quan thánh 
dạy chúng ta phải biết dùng công phu để rèn tâm mình, 
tập luyện để hoán cải cái tôi, cái ta vị ngã phàm phu dần 
dần trở nên vô ngã, thánh thiện. 

Về đại dụng của công phu, ngoài “yếu tố căn bản để 
giúp cho hành giả một phương pháp dưỡng sinh tuyệt diệu 
mà rẻ tiền”, Đức Quan thánh dạy rằng người tu có thể 
“nhờ pháp môn ấy để làm phương tiện chuyển hóa tâm 
hồn được thuần thành khả ái do không chấp, không câu, 
không nê, không lự. Hễ lòng người không chấp, không 

                                                      
(14) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Giáp Thìn (01-8-1964). 
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câu, không nê, không lự sẽ được phóng khoáng thuần 
thành, thơ thới vui tươi, khoan dung từ ái, ôn hòa phúc 
hậu. Đó là diện mạo của thánh nhơn tại tiền.”(15) 
4. Dạy hàng hướng đạo 

Đức Quan thánh dạy chúng ta rằng tình thương có tác 
dụng cố kết những huynh tỷ đệ muội trong cùng một tập 
thể đạo. Hơn thế nữa, tình thương còn là lực hấp dẫn để 
thu phục nhơn tâm, bởi vì đất lành thì chim đậu. Cho nên, 
trước tấm lòng ưu tư của bậc hướng đạo đang có trách 
nhiệm lèo lái một cộng đồng Cao Đài, nhỏ là thánh thất, 
thánh tịnh, lớn là hội thánh, tòa thánh, Đức Quan thánh 
dạy:  

“Bần đạo muốn lưu ý toàn thể rằng: Mình muốn người 
khác thương mình, trước phải tự mình thương người đã. 
Đừng ngồi một chỗ kêu gọi thiên hạ đến với mình, mà phải 
bản thân mình đến với thiên hạ trước đã. Đừng bảo hoặc 
yêu cầu ai thương mình, nếu trong khi đó mình thiếu tác 
phong, cử chỉ, hành động đối với họ. Đừng sợ người ta 
không thương mình, chỉ e tại mình thiếu tác phong, nhân 
cách, phẩm hạnh, đạo đức để được xứng đáng cho người 
ta thương mà thôi. Đừng sợ không ai hợp tác với mình, chỉ 
ngại mình không có nhiệt tình muốn hợp tác với người 
ta.”(16) 

Thương thương ghét ghét là chuyện hàng ngày của thế 
gian. Nhưng thương và ghét lại ảnh hưởng đến mọi chuyện 
thành công và thất bại của con người. Khi dạy bậc hướng 
đạo phải biết thương người khác, Đức Quan thánh cũng 
khuyên các vị ngược lại phải biết vượt lên những đố kỵ, 
ghét ganh mà người đời hay dành cho các trang hướng 
đạo: 
                                                      
(15) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-12 Giáp Dần (26-01-1975). 
(16) Thánh thất Nam Thành, 15-02 Kỷ Dậu (01-4-1969). 
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“Ở thế gian, dầu ai mang danh là đạo đức cao niên 
cũng vẫn còn trong vòng thế gian. Nhân tình thế thái như 
vầy: Nếu chư hiền đệ hiền muội nghèo đói, dốt nát, không 
ai để ý ghen tỵ, xiểm gièm. Một khi chư hiền đệ muội khá 
giả, học rộng, có được địa vị trong xã hội hoặc trong tôn 
giáo, thì tức khắc có không biết bao nhiêu sự đố kỵ, xiểm 
gièm chen vào giành giựt, phá tán. Đã là hàng hướng đạo, 
phải xem thường việc ấy. Cố gắng lấy đức khiêm tốn, lòng 
khoan dung, chí nhẫn nại, ôn hòa, tùy thời để hành phận 
sự đến nơi đến chốn.”(17) 

Xác nhận tình đời như thế, Đức Quan thánh khuyên các 
bậc hướng đạo hãy xem thế thái nhân tình ấy như phong 
ba, bão tố nhất thời, bình tâm đón nhận vì chắc chắn sẽ có 
lúc sóng lặng gió êm: 

Hướng đạo ngại chi lúc bại thành, 
Thuyền ra bể cả gặp chòng chành. 
Sóng to gió lớn qua giây lát, 
Mặt biển phẳng lờ trở lại nhanh.(18) 

5. Khiêm tốn, phục thiện, cầu tiến để phát huy nền Đạo 
Đạo Cao Đài là một tôn giáo trẻ so với bề dày của các 

tôn giáo đã ra đời từ Nhất kỳ và Nhị kỳ Phổ độ. Là một 
tôn giáo trẻ cho nên đạo Cao Đài có sinh lực riêng của 
mình, có cái độc đáo và sứ mạng riêng của mình. Nhưng 
ngược lại, một tôn giáo trẻ cũng không có được những 
thuận lợi của các tôn giáo đã có bề dày vài ngàn năm lịch 
sử.  

Hiểu như vậy, để phát triển nền Đạo, hoằng dương 
chánh pháp Tam kỳ Phổ độ, mỗi một cộng đồng Cao Đài 
bắt buộc phải có ý thức và không được tự mãn. Trong sự 
học đạo và hành đạo, mỗi cá nhân và mỗi tập thể cần biết 

                                                      
(17) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 01-02 Tân Hợi (25-02-1971). 
(18) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 01-02 Tân Hợi (25-02-1971). 
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nhìn ra, quan sát các tôn giáo đã có truyền thống lâu đời, 
nghiên cứu những kỷ cương, phép tắc truyền giáo độ nhân 
của tôn giáo bạn để rút kinh nghiệm, và phấn đấu ít ra thì 
cũng bằng được tôn giáo bạn chứ không thể để thua kém 
bạn. Đức Quan thánh dạy: 

Đạo cao cậy kẻ đức tài, 
Lý cao nhờ kẻ miệt mài nghĩ suy. 
Nhìn giáo bạn mà bì Đại đạo, 
Xem chúng nhân mà tạo tín đồ.(19) 

Việc này bắt buộc phải dốc tâm dốc sức trọn cả đời 
người. Ngày xưa môn đệ Đức Khổng Tử hỏi bao giờ Thầy 
mới được nghỉ ngơi? Phải chăng là khi nào thân xác nằm 
yên trong lòng đất? Đức Khổng Tử gật đầu nói phải. Ngày 
nay, Đức Quan thánh cũng dạy chúng ta y như thế: 

Bao giờ bỏ xác xuống mồ, 
Cũng tròn nghĩa vụ đạo đồ Đài Cao.(20) 

Trở lại với lời dạy Nhìn giáo bạn mà bì Đại đạo, Xem 
chúng nhân mà tạo tín đồ, chúng ta biết rằng công việc 
này không phải dễ dàng thực hiện. Người không có tinh 
thần cầu tiến, người tự cao tự đại, người đặt quyền lợi cá 
nhân cao hơn danh thể Đạo chắc chắn không thể làm được 
điều Đức Quan thánh dạy bảo. Muốn làm được, phải có 
đức độ. Trong nhiều khía cạnh của đức độ, chắc chắn 
không thể thiếu đức khiêm tốn và phục thiện. Tại sao vậy? 

Năm 1969, Đức Quan thánh dạy rằng người hướng đạo 
cũng phải là những tay thợ lành nghề: 

“... mỗi phần tử cá nhân của người tín hữu cũng như 
mỗi tổ chức hành đạo trong các chi phái đạo Cao Đài là 
một hột cát rất tốt, những hột xi măng rất tốt. Nhưng đến 
                                                      
(19) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Giáp Thìn (01-8-1964). 
(20) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Giáp Thìn (01-8-1964). 
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ngày nay chưa kết thành một bã hồ tốt đẹp đúng mức cho 
việc xây cất ngôi nhà Đại đạo duy nhứt là bởi chưa có một 
bàn tay người thợ lành nghề biết chế nước dung hòa đúng 
phân độ tỷ lệ giữa các vật liệu ấy. Nghĩ cũng thương 
thay!”(21) 

Để người hướng đạo có thể trở nên tay thợ lành nghề, 
Đức Quan thánh bảo chúng ta hãy học theo gương của 
những người thợ điêu luyện lành nghề ngoài đời: 

“Chư hiền đệ muội thử nghĩ mà xem: Mỗi một người 
thợ, bất cứ ở ngành nào, không phải họ thành công từ 
trong bụng mẹ, hoặc ngay khi bước chân vào đời. Họ 
thành công nhờ đức khiêm nhượng, biết phục thiện để học 
hỏi những người bạn thợ khác. Họ thành công trong việc 
làm, họ thành công trong sự dám can đảm nhìn nhận và 
biết sửa chữa để cải tiến sau lần thất bại. Họ thành công 
trong sự ham học hỏi, biết hy sinh, dẹp tự ái, nhốt tự cao, 
không chủ quan.”(22) 

Đức Quan thánh dạy Nhìn giáo bạn mà bì Đại đạo, 
Xem chúng nhân mà tạo tín đồ, đó là nhìn ra xa, ra ngoài 
cộng đồng Cao Đài. Thế thì chúng ta đoán ra rằng Ngài 
cũng mặc nhiên khuyên ngay trong nội bộ Cao Đài, các 
chi phái, các địa phương tuy có lúc có nơi chưa phải hoàn 
toàn là tay thợ lành nghề, nhưng cũng nên tìm cách học 
hỏi lẫn nhau để cùng giúp nhau tiến bộ. Thực vậy, Ngài 
dạy: 

“Biết rằng những người thợ đồng nghiệp khác cũng 
chưa lành nghề, nhưng nhờ sự hỗ tương trao đổi kinh 
nghiệm giữa sự thành công và thất bại để bổ sung cho 
nhau, đương nhiên sẽ lần hồi hết thất bại, đi đến sự thành 
công hoàn toàn.”(23) 
                                                      
(21) Thánh thất Nam Thành, 15-02 Kỷ Dậu (01-4-1969). 
(22) Thánh thất Nam Thành, 15-02 Kỷ Dậu (01-4-1969). 
(23) Thánh thất Nam Thành, 15-02 Kỷ Dậu (01-4-1969). 
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Thử hỏi: Cái chướng ngại gì đã ngăn trở chúng ta tuy 
cùng khăn đen áo trắng như nhau mà chưa thực sự hòa hợp 
tương trợ nhau? chưa thân thiết và tin yêu nhau? 

Năm 1969 Đức Quan thánh đã chỉ rồi, đó là tự ái, tự 
cao. Muốn trị nó, phải lấy đức khiêm tốn và phục thiện. 
Hai năm sau lần dạy ấy, Đức Quan thánh nhắc nhở thêm: 

“Lão muốn đề cập đến đức khiêm tốn và tinh thần phục 
thiện. 

“Chư hiền đệ muội! Trong giới tu hành, đức tính khiêm 
tốn và tinh thần phục thiện là hai trong những đức tính 
cần thiết để giúp đỡ người tu thân lập hạnh, hành đạo độ 
đời, đi đến nơi đến chốn. 

“(...) Đức tính khiêm tốn, tinh thần phục thiện là món 
bửu bối quý giá vô cùng để giúp người tu thân hành đạo 
có được những cử chỉ khả ái, tác phong dễ thương, tư 
cách đức độ, việc làm nhân từ khả dĩ gây được bầu không 
khí hiền hòa với những người đối diện.”(24) 
6. Chăm lo thế hệ tương lai 

Ưu tư đến thanh niên, là tương lai của Đạo, mà cũng là 
thế hệ tương lai của đất nước, năm 1964 nhân lễ kỷ niệm 
Ngài tại thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, Đức Quan thánh 
dạy: 

“Giờ đây Bần đạo cũng nhắc đại cương vai trò quan 
trọng của người thanh niên trong xã hội. Để kiến tạo lại 
những gì đổ vỡ, hàn gắn lại những vết đau thương của 
muôn vạn sanh linh, hỡi các người thanh niên trong thế hệ 
này, có nhận thức được trách vụ của mình hay không? 
Hay rồi lại phải làm kiếp đời thiêu thân, lao đầu vào 
những cuộc trà đình tửu quán, phế cả tài đức một kiếp 
người, xấu hổ cho truyền thống Lạc Hồng! 
                                                      
(24) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 01-02 Tân Hợi (25-02-1971). 
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“Đau đớn thay! Luân lý Khổng Mạnh chẳng còn hiệu 
lực trước làn sóng ồ ạt vật chất văn minh bên ngoài xâm 
nhập, làm cho trí tưởng của lớp tuổi thanh niên bị đầu độc 
bởi muôn điều hấp dẫn phù hoa. Nếu đã ý thức được bổn 
phận, vai tuồng trước lúc luân lý đồi bại ngửa nghiêng, thì 
các thanh niên còn gì nữa mà không tìm lý tưởng duy nhứt 
để tôn thờ. Bần đạo muốn nói đến con đường đạo đức 
trường cửu.”(25) 

Tuy đã qua gần bốn mươi năm, đến nay lời dạy vẫn còn 
nguyên giá trị thời sự nóng bỏng, thậm chí còn mang tính 
cách cấp bách hơn nhiều, rất nhiều. Thật vậy, theo dõi báo 
chí mấy năm nay, chúng ta biết hiện có một bộ phận không 
ít thanh niên đang hủy hoại tuổi xuân trong những thú vui 
sa đọa. Đầu tháng 8 này, các giới chức chánh quyền đã 
phải cảnh báo rằng các tội phạm hình sự đang “trẻ hóa”, 
nghĩa là hiện có những kẻ cướp của, giết người mà thủ 
phạm chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi! 

Thực hành lời dạy của Đức Quan thánh, khi mỗi thánh 
thất, thánh tịnh hết sức lưu ý chăm lo đời sống tinh thần 
lành mạnh, đạo đức của thanh thiếu niên trong họ đạo 
mình, khu vực dân cư của mình, ấy là đang góp phần lành 
mạnh hóa xã hội, thiết thực góp phần giữ gìn cả một thế hệ 
tươi sáng cho tương lai đất nước, dân tộc. 

* 

Quả thực Đức Hiệp Thiên Đại đế dạy cho chúng ta 
những điều hết sức gần gũi và thiết thực, đơn giản mà sâu 
sắc. Từ chỗ bày vẽ cho từng tín đồ phương cách hoán cải 
tâm phàm cho nên người thánh thiện, Ngài còn chỉ dẫn 
đường đi nước bước để các bậc hướng đạo hoàn thành 
được sứ mạng thế Thiên hành hóa, giáo dân vi thiện của 

                                                      
(25) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Giáp Thìn (01-8-1964). 
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mình, và không quên dặn dò người đạo phải biết chăm lo 
giáo dục lý tưởng đạo đức cho thế hệ tương lai của Đạo, 
cũng là tương lai của nước non, dân tộc. Nhân dịp lễ kỷ 
niệm Ngài tại thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà năm 1961, 
Đức Quan thánh ân cần khuyến nhủ: 

“Bần đạo ước mong mỗi hiền đệ muội nên luôn luôn 
trọn vẹn bổn phận tu hành hầu vượt qua. Bao nhiêu năm 
trường Thiêng liêng đã chỉ dạy chư hiền đầy đủ. Giờ đây 
chư hiền nam cũng như nữ cần phải nhặt bước công tu để 
hưởng phúc Trời ban bố. (...) Bần đạo mong cõi lòng của 
chư hiền đệ muội sẽ không bao giờ quên lãng những lời 
thiêng liêng giáo hóa.”(26) 

Có thể chúng ta chưa học đầy đủ hết lời dạy của Đức 
Quan thánh từ xưa tới nay. Nhưng chắc chắn một điều 
rằng, nếu chúng ta học và hiểu được đến đâu, mà cứ thực 
tâm thực lòng thi hành, áp dụng đến đó, thì đường tu của 
mỗi tín đồ sẽ tinh tiến và đạo nghiệp của mỗi họ đạo, mỗi 
hội thánh sẽ thông suốt, phát huy rực rỡ. Chính Đức Quan 
thánh đã cam đoan với chúng ta như vậy: 

Hiểu Đạo rồi kiên gan học lấy, 
Quyết tâm hành sẽ thấy huyền linh. 
Hôm nay lời phán tận tình, 
Mong trong lưỡng phái hy sinh lo tròn.(27) 

Xin nguyện cầu cho mọi người và mọi cộng đồng Cao 
Đài đều chứng nghiệm được huyền linh nhiệm mầu ấy 
trong đời tu hành, lập đức, thi công của mình. 

12-8-2001 

                                                      
(26) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Tân Sửu (05-8-1961). 
(27) Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Canh Tý (17-7-1960). 

66 Lòng con tin Đấng Cao Đài 

 

 

 

Tiền bối Bảo pháp Chơn quân Huỳnh Chơn 
(thế danh Tạ Đăng Khoa), sinh ngày 06-02-1904 

tại xã Long Thạnh, tỉnh Bạc Liêu, 
quy thiên ngày 18-4-1973 tại Sài Gòn.
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Lòng con tin Đấng Cao Đài 

Nhan đề này nguyên là lời Đức Bảo pháp Chơn quân 
Huỳnh Chơn (thế danh Tạ Đăng Khoa) dạy các nhục tử 
của Ngài trong lần đầu tiên giáng đàn tại Cơ quan Phổ 
thông Giáo lý sau khi thoát xác: 

Lòng con tin Đấng Cao Đài,  
Đạo đời Trời sẽ an bài cho con.(1)  

Hai câu lục bát tổng cộng mười bốn chữ nhưng gom lại 
chỉ còn một chữ tin. Người tu quý chữ tin này lắm nên 
không gọi là lòng tin hay niềm tin mà gọi là đức tin. 

Buổi sáng hôm nay quý đạo tâm, đạo hữu xa gần chịu 
khó đến đây ngồi chật chội, nóng nực thế này, tức là quý 
vị đã có đức tin rồi. Giờ đây đem chuyện đức tin nói với 
quý vị thì có khác gì hai bà nhà giàu đem hột xoàn ra khoe 
nhau. Quả thực, quý vị đã sẵn có hột xoàn rồi, chính là đức 
tin của mỗi người vậy. 

Lúc giới thiệu đề tài xướng ngôn viên có nhắc đến câu 
mở đầu bài Niệm hương mà ngày nào vào bốn thời cúng 
chúng ta cũng đọc: Đạo gốc bởi lòng thành, tín, hiệp. Câu 
kinh đã minh xác rằng đức tin là gốc cội, là khởi đầu của 
con đường đạo. Thế nên bất kỳ một người nào đã chọn cho 
mình một tôn giáo để theo thì người đó được gọi là tín đồ. 
Đồ tức là học trò; tín đồ là học trò đến với đấng giáo chủ 

                                                      
* Bài nói chuyện tại Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo, 9.00 giờ 

sáng 01-3 Giáp Thân (thứ Hai 19-4-2004) 
(1) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-6 Quý Sửu (14-7-1973). 
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bằng đức tin. Hai chữ tín đồ tự thân nó đã rõ ràng như vậy. 
Ngày hôm nay, mọi người ở đây cùng tự chọn cho mình 
một con đường, là làm học trò của Đức Chí tôn, của Đức 
Cao Đài Tiên ông, thì không do cái gì hết mà chỉ do trọn 
lòng tin nơi Ngài thôi. Thế nên tất cả chúng ta đều là tín 
đồ. 

Nói đến đức tin thì khó lắm. Ai đã tin rồi dẫu mình có 
bác bỏ hay phủ nhận người ta vẫn cứ tin. Trái lại, đối với 
người chưa tin, nói in ít người ta còn lịch sự, nói thêm chút 
nữa người ta kiếm cớ kiếu từ. 

Tôi có một người bạn học rất giỏi, đậu tiến sĩ và hiện 
nay làm công tác quản trị ở một nước lớn nằm bên kia đại 
dương. Anh bạn là một nhà khoa học, viết văn rất hay, viết 
sử Việt Nam đời Tây Sơn rất tài. Có lần anh viết một tùy 
bút và gởi tôi đọc. Cuối bài viết anh nhắc lại câu Kinh 
thánh: “Phúc thay cho kẻ nào không thấy mà tin.” Ý anh 
dường như không tán thành câu văn quen thuộc này. 

Anh là người có tấm lòng nhân hậu rất tốt, một nhà văn 
thực học và thực tài, nhưng đồng thời cũng là một nhà 
khoa học, tức là một người quen căn cứ trên những dữ 
kiện khách quan, những cái gì có thể nắm bắt được, có thể 
cân đong đo đếm được, có thể đưa vào phòng thí nghiệm 
để kiểm chứng được… Do đó dường như anh không tán 
thành việc “không thấy mà tin”, bởi lẽ không thấy mà tin 
thì có khác gì tin mù quáng, tin thiếu cơ sở. 

Tôi suy nghĩ rằng có thể câu Kinh thánh ấy đã được nói 
tắt, hoặc qua nhiều tầng phiên dịch và qua nhiều lớp thời 
gian nên câu văn bị biến mất nghĩa gốc. Tôi hiểu câu nói 
ấy như sau: Phúc thay cho kẻ nào thấy được cái điều người 
khác không thấy nên tin mà theo đạo. 

Trong câu Kinh thánh vừa rồi, đức tin liên quan tới mắt 
nhìn. Trong Phật giáo, đức tin lại liên quan tới tai nghe. 
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Thực vậy, lịch sử đạo Phật ở Ấn Độ, khi chép về thời kỳ tu 
chứng của tu sĩ khổ hạnh Cồ-đàm (Gotama), cho biết rằng 
lúc đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngồi ở gốc 
cây bồ đề Ajapala bên bờ sông Ni-liên-thiền (Neranjana), 
Đức Phật đã trầm tư về vấn đề có nên đem cái đạo pháp 
giải thoát mà Phật đã tự chứng đắc truyền bá cho người 
đời hay không, thì mấy lượt ngài đã do dự. Đức Phật nghĩ 
rằng: 

“Đạo pháp mà Như lai đã chứng ngộ quả thật thâm 
diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, 
không nằm trong phạm vi luận lý, mà tế nhị, chỉ có bậc 
thiện trí mới thấu hiểu (...) Như lai đã khó khăn lắm mới 
chứng ngộ được đạo pháp. Không cần phải phổ biến đạo 
pháp ngay lúc này. Người thế gian còn mang nặng tham ái 
và sân hận không dễ gì thấu triệt.” 

Liền sau đó, một vị Phạm thiên (Brahma) ở cõi trời đọc 
được tư tưởng của Phật, liền cầu thỉnh Phật từ bi truyền 
đạo. Phật trả lời: 

“Người đời tham ái chìm đắm trong đêm tối, bị đám 
mây mù tham ái bao phủ, sẽ không thấy được đạo pháp 
bởi vì đạo pháp đi ngược dòng tham ái. Đạo pháp sâu kín, 
thâm diệu, khó nhận thức, và tế nhị. Vì suy gẫm như thế, 
Như lai chưa quyết định truyền bá đạo pháp.” 

Vị Phạm thiên khẩn nài lần thứ nhì, Phật cũng đáp như 
thế. Mãi đến khi được thỉnh pháp lần thứ ba, Phật mới 
đồng ý và tuyên bố: 

“Cửa vô sanh bất diệt đã mở cho chúng sanh. Hãy để 
cho ai có tai nghe đặt trọn lòng tin tưởng!”(2) 

Sao lạ vậy? Tại sao khi mở ra cánh cửa vô sanh bất diệt 

                                                      
(2) Narada, Đức Phật và Phật pháp (The Buddha and His 

teachings). Phạm Kim Khánh dịch. Sài Gòn: 1964, tr. 60-63. 
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cho chúng sanh Đức Phật lại bảo rằng ai có tai thì nghe để 
mà tin tưởng? 

Trong Cao Đài, Ơn Trên dạy rằng thời Tam kỳ Phổ độ, 
Ơn Trên đưa đến cho chúng sanh một tiếng đàn, một tiếng 
sáo, mà tiếng sáo đó không có âm thanh, tiếng đàn đó cũng 
không có âm thanh. Bởi lẽ cây đàn đó không có dây, cây 
sáo đó không có lỗ, cho nên đánh đàn lên không nghe 
tiếng, thổi sáo lên cũng không nghe tiếng. 

Ơn Trên còn nhắc tới tiếng nói vô thinh. Tiếng sáo của 
cây sáo không lỗ, tiếng đàn của cây đàn không dây, hay 
tiếng nói vô thinh thì không phải ai cũng biết nghe, ai cũng 
có thể nghe được. Do đó khi Đức Phật nói rằng ai có tai 
nghe hãy đặt trọn lòng tin tưởng, thì cũng đòi hỏi con 
người biết nghe những âm thanh người khác không nghe 
thấy. 

Có thấy được điều người khác không thấy, có nghe 
được điều người khác không nghe, bấy giờ chúng ta mới 
khởi tín được, mới bước chân vào đường đạo, mới làm 
được cái chuyện bá tánh bên ngoài tôn giáo thấy sao kỳ 
quá, có gì đâu mà tin. Còn những người ở trong tôn giáo 
rồi lại nói sao lạ quá, nó như vầy cớ sao người ta không 
tin. Đó là chuyện éo le ngang trái cuộc đời. 

Quả thật chuyện đức tin khó nói lắm. Mỗi một người 
chúng ta ngày hôm nay đã trở thành tín đồ của bất kỳ một 
tôn giáo nào, không riêng gì Cao Đài, là bản thân mình đã 
tự chứng nghiệm một hay nhiều trường hợp khiến cho 
mình tin. Tin mãnh liệt. 

Bởi tin cho nên mặc dù có thừa điều kiện thưởng thức 
rượu ngon thịt béo thì lại không ăn, để rồi vui vẻ ăn rau 
đậu đạm bạc. Bởi tin cho nên mặc dù có thừa điều kiện 
ghé vô những chỗ vui chơi hoan lạc thì lại không vô, để 
rồi tự nguyện đến những chỗ khô khan tu học, hành đạo. 
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Chỉ có đức tin mãnh liệt mới có thể khiến người ta làm 
được những chuyện ngược đời như vậy. 

Nhớ lại năm 1925, chúng ta có ba vị tiền bối. Lớn tuổi 
nhất là tiền bối Cao Quỳnh Cư ba mươi bảy tuổi (sinh năm 
1888). Nhỏ nhất là tiền bối Cao Hoài Sang hai mươi bốn 
tuổi (sinh năm 1901). Ở giữa là tiền bối Phạm Công Tắc 
hai mươi chín tuổi (sinh năm 1896), và từng được Đức Chí 
tôn thương yêu gọi là “thằng áp út”. 

Lúc bấy giờ ba vị là những người có ăn có học, có chức 
phận trong xã hội. Ở Sài Gòn thuở đó ba vị là những người 
thuộc giới “thầy chú”, nếu muốn thụ hưởng an nhàn sung 
sướng cũng chẳng khó gì. Vậy mà ba ông thầy chú đó một 
đêm cùng nhau mặc áo dài khăn đóng và ra ngoài đường 
Arras (tức là đường Cống Quỳnh ngày nay) để vọng Thiên 
cầu đạo. Ba vị quỳ giữa bao con mắt bàng dân thiên hạ 
qua lại trên đường. Thiên hạ xúm lại coi một chuyện “nực 
cười” (chữ của Phạm Hộ pháp). 

Một điều lớn lao hơn nữa là năm ba mươi tuổi, đang 
làm một ông công chức thuộc địa sống giữa chốn Sài Gòn 
phồn hoa đô hội như vậy, mà đùng một cái Đức Chí Tôn 
bảo “Tắc, con nghỉ việc để lo hành đạo” thì tiền bối Phạm 
Công Tắc nghỉ cái rụp, đi tuốt lên làng Long Thành (Tây 
Ninh) khỉ ho cò gáy, rừng sâu thú dữ. Lên đó rồi kham 
khổ, chịu đựng những hiểm nguy tánh mạng. Người ta hỏi: 
Cái gì đã khiến cho mấy ông thầy chú này hy sinh một 
cách triệt để như vậy? 

Chỉ có ba nguyên âm thôi: AĂÂ. Bất kỳ người nào học 
chữ quốc ngữ vỡ lòng cũng đều học ba nguyên âm đó, 
nhưng có ai thấy điều gì kỳ lạ đâu. Vậy tại sao ba ông thầy 
chú trẻ tuổi này đùng một cái là dốc lòng theo Đạo, hy 
sinh tất cả? 

Năm 1970, Đức Cao Triều Trực nhắc lại: 
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“Nhớ lại buổi ban sơ, thoạt tiên chỉ là con số không. 
Nếu có thì cũng chỉ có ba nguyên âm AĂÂ. Từ con số 
không và AĂÂ, Chí tôn muốn thành trụ tướng Đại đạo 
Tam kỳ Phổ độ, phải nhờ cậy đến những lớp người có tấm 
lòng yêu nước thương nòi, có đức tin với Phật Trời, có 
những bản lĩnh can trường và đức hy sinh, có thế lực uy 
quyền để lập thành trụ tướng Cao Đài trong buổi ban 
sơ.”(3) 

Đúng là chỉ có ba nguyên âm AĂÂ như vậy thôi, thế 
nhưng biết bao vị tiền bối của chúng ta đã hy sinh tất cả 
vinh hoa phú quý, tất cả sự an nhàn mà các vị đang có sẵn 
để đi làm người bần đạo, làm người con hiếu thảo của Đức 
Chí tôn, hứng chịu bao gian khổ, lao lý. 

Nói như vậy cũng chưa hết sự ly kỳ. Chúng ta hãy suy 
nghĩ, nếu muốn theo đạo Phật, chúng ta có cả hình ông 
Phật phương phi tốt đẹp, có ba mươi hai tướng tốt, có cả 
lịch sử của Đức Phật từ lúc là Thái tử Sĩ-đạt-ta (Siddhata) 
đi qua bốn cửa hoàng thành thấy đủ tứ khổ (sanh lão bệnh 
tử), cho đến khi nửa đêm bỏ hoàng cung đi tu, v.v... Như 
vậy chúng ta có thể thấy được chân dung của Đức Phật, 
biết được tiểu sử của Đức Phật, hạnh hy sinh của Đức Phật 
để mình học theo, tu theo. 

Nếu chúng ta muốn theo Khổng giáo, chúng ta có thể 
biết rõ Đức Khổng Tử đã mòn gót đi khắp thiên hạ để dạy 
người ta nhân nghĩa, thấy được cái hạnh cả một đời hy 
sinh của Ngài, thấy được tấm gương vạn thế của Ngài và 
thấy được chân dung của Ngài. 

Nếu chúng ta đọc Kinh thánh, tìm hiểu đạo Thiên Chúa, 
chúng ta có thể thấy được gương hy sinh đổ máu để chuộc 
tội cho nhơn loài của Chúa Ki-tô. Chúng ta thấy rõ hình 
ảnh Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá khiến chúng ta rơi 
                                                      
(3) Thiên Lý Đàn, 09-9 Canh Tuất (08-10-1970). 
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lệ và chúng ta có cả tiểu sử của Ngài để học tập theo Ngài 
suốt cuộc đời. 

Vậy chứ chúng ta theo đạo Cao Đài có ai thấy mặt Đức 
Cao Đài ra sao không? Có ai biết được tiểu sử của Đức 
Cao Đài không? Không! Chúng ta không hề thấy gương 
mặt ông Trời, không hề biết cuộc đời của Trời… Vậy mà 
bao nhiêu triệu người đùng một cái ồ ạt đi theo Đức Cao 
Đài. Cái gì vậy? Cái gì đã khiến xảy ra một chuyện ngộ 
như vậy? 

Câu hỏi này không phải bây giờ chúng ta mới nghe. 
Câu hỏi này vào năm 1973, chính Đức Vạn Hạnh Thiền sư 
đã hỏi chúng ta. Ngài hỏi như sau: 

“Thời kỳ này Đức Huyền khung Thượng đế tá danh Cao 
Đài Tiên ông Đại bồ tát Ma ha tát đến với nhân loại bằng 
chiếc đàn không dây, bằng chiếc địch không lỗ để tái tạo 
dinh hoàn lập thượng nguơn thánh đức. Chỉ có một Thiên 
nhãn trong sự sùng bái của dân tộc này dưới bảng hiệu 
Đại đạo Tam kỳ Phổ độ. Như vậy thì tất cả những người 
Thiên ân chức sắc, tín đồ, đạo hữu nhắm vào hình thức 
nào, ảnh hưởng nào, để biết được Đấng mà chư Thiên ân 
chức sắc, tín đồ, đạo hữu đặt niềm tin trọn vẹn với bao sự 
hy sinh cao cả từ buổi sơ khai?”(4) 

Quả thực, so với các tôn giáo khác, dường như chúng ta 
thiếu một cơ sở cụ thể để nhìn vào mà tin tưởng, ngoại trừ 
một biểu tượng đơn sơ. Về biểu tượng ấy, Đức Vạn Hạnh 
Thiền sư dạy: 

“Trước Con Mắt được họa lên bằng giấy bút, không 
đem đến cho nhân loại chúng sinh một gương mẫu giá trị 
nào cụ thể như Thích-ca Phật tổ, như Khổng thánh Tiên 
sư, như Da-tô Giáo chủ, chư Thiên ân chức sắc, tín đồ, 
đạo hữu vin vào lý do nào để đặt trọn niềm tin hiện tại mà 
                                                      
(4) Trúc Lâm Thiền điện, 07-5 Quý Sửu (07-6-1973). 
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quên mình hành đạo?”(5) 
Chúng ta thấy câu hỏi của Đức Vạn Hạnh Thiền sư vô 

cùng quan trọng về mặt ý nghĩa, đúng như Kinh thánh nói: 
Phúc thay cho kẻ nào không thấy mà tin. Chúng ta không 
thấy gì hết. 

Để trả lời câu hỏi của Đức Vạn Hạnh Thiền sư, tôi nghĩ 
rằng quý vị cao niên ở đây có rất nhiều câu trả lời. Trong 
sở năng hữu hạn, tôi tạm nêu lên một câu trả lời nhỏ mà 
thôi: Đó là do cái duyên chúng ta đã kết, đã se với Trời từ 
cõi thượng trong tiền kiếp nên ngày nay mới xuống thế 
gian làm dân một nước nhỏ, nghèo, chịu đựng quá nhiều 
khổ nạn chiến tranh để làm chi? Để được làm người tín đồ 
đầu tiên của Đại đạo. Do nhân duyên đó mà chúng ta nghe 
được tiếng nói vô thinh của Thượng đế, xây dựng cho 
mình đức tin để hy sinh theo chân các vị tiền bối, chọn cho 
mình con đường Cao Đài. 

Nhưng nói như vậy là chỉ mới một chiều mà thôi. Đức 
tin có hai chiều. 

Chiều thứ nhứt là chiều từ Thiên thượng xuống đến 
chúng ta, do cái duyên mà chúng ta đã kết với Đức Cao 
Đài từ tiền kiếp nên kiếp này chỉ cần một cơ duyên là 
chúng ta liền được Trời khải ngộ, gieo mầm đức tin, nuôi 
dưỡng cho đức tin lớn mạnh để theo Đấng Cao Đài. 

Trong khi có nhiều tôn giáo khác quy mô hơn, hoành 
tráng hơn vì lâu đời hơn, mà chúng ta lại chịu đi theo một 
tôn giáo còn trẻ, trước mắt còn nhiều điều chưa thể so bì 
với các tôn giáo khác được, vì chưa đầy một trăm tuổi. 
Giống như có những người không chịu kết bạn với nhà 
giàu, chỉ kết bạn với nhà nghèo; không muốn kết bạn với 
nơi quyền quý, chỉ kết bạn với bần dân. Người tín đồ Cao 
Đài ngày hôm nay thực sự là như vậy. Đó là đức tin từ 
                                                      
(5) Trúc Lâm Thiền điện, 07-5 Quý Sửu (07-6-1973). 
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Trời xuống với người, và làm sao Trời dẫn cho chúng ta 
vào con đường này được? 

Thông thường chúng ta có một hoàn cảnh bất trắc mà 
không ai cứu mình được, mình cũng không cầu cứu ai 
được. Lúc đó chỉ có Trời cứu, và quả nhiên chúng ta đã 
được cứu.  

Hoặc, ở hoàn cảnh thứ hai, chúng ta sống trong một 
tình thế vô cùng éo le: Mình là con, không ai thương mình 
bằng cha mẹ mình, mình là chồng, không ai thương mình 
bằng vợ mình, vậy mà tất cả những người thương nhứt, 
thân nhứt cũng không cứu mình được nữa, chỉ có Trời cứu 
và mình được cứu. 

Tóm lại, gặp những hoàn cảnh mà chúng ta thúc thủ, 
trong gia đình, ngoài xã hội… tất cả mọi phương tiện, khả 
năng đều vô dụng, và chính lúc đó chúng ta được cứu, thế 
là chúng ta khởi tín, tin Trời, tin Đức Cao Đài. 

Khi nhìn vấn đề như vậy, chúng ta mới thấy cách Ơn 
Trên dạy cho con người khởi đức tin. Thường thường Ơn 
Trên khuyên con người sơ cơ, khuyên con người chưa có 
tâm đạo rằng hãy dựa vào đức tin nơi Thiêng liêng để sống 
an bình trong cuộc đời bất trắc. Thánh giáo Cao Đài dạy 
rất nhiều về điều này. Đây là bước sơ cơ của người tìm 
đạo. 

Chúng ta, ai không sợ đói lạnh? Ai không sợ thiếu thốn 
vật chất? Chúng ta sợ thì được Thầy dạy: 

Dù cho gặp cảnh cơ hàn,  
Con tin Thầy trọn mọi đàng thành công.(6) 

Chúng ta từng sống trong một cuộc chiến tranh ác liệt. 
Ngày nay chúng ta thấy thế giới sống trong một hoàn cảnh 
nguy hiểm hơn nữa, với khủng bố ở phạm vi đa quốc gia. 

                                                      
(6) Thánh thất Nam Thành, 22-8 Canh Tý (12-10-1960). 
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Mới đầu thế kỷ 21 đã có dịch SARS, đầu năm con khỉ này 
(2004) lại thêm dịch cúm gà. Chỉ cần vài trận dịch bệnh 
như thế là thấy nhân loại hao rồi. Sống trong một hoàn 
cảnh kinh sợ như thế thì chúng ta được Đức Mẹ dạy: 

“Các con ôi! Đời đã đến lúc mà các con hằng mong đợi 
từ lâu.”(7) 

Vì sao Đức Mẹ dạy như vậy? Là vì mọi người được 
thánh giáo cho biết rằng cuộc dinh hoàn thay đổi sẽ xóa đi 
những gì không xứng đáng để tái lập đời thượng nguơn 
thánh đức, mở hội Long Hoa. Bao nhiêu năm dài rất nhiều 
người vẫn trông chờ tới hội Long Hoa. Nhưng nó đến với 
sự báo trước là những cơn khảo thí sảy sàng dữ dằn khốc 
liệt. Đức Mẹ dạy tiếp rằng: 

“Các con hãy cố gắng gìn giữ đức tin tâm đạo để bảo 
đảm đời con, bảo vệ sinh mạng, sự nghiệp, gia quyến các 
con.”(8) 

Như vậy Đức Mẹ lấy điều gì để dạy ta về đức tin? Bây 
giờ không phải là đói lạnh nữa mà là sự an toàn cho bản 
thân và gia đình mình. Tương tự, Đức Giáo tông dạy: 

Dầu cho gặp buổi chác hờn,  
Vững tâm tin tưởng gội ơn cao dày.(9) 
Luôn luôn tin tưởng Cha Già,  
Điển lành phò hộ thoát qua cơn nàn.(10) 

Hay như Đức Như Ý Đạo thoàn Chơn nhơn dạy: 
“Chư hiền sứ mạng sẽ còn gặp nhiều sự khảo lòng. Hãy 

cố gắng cho trọn vẹn đức tin thì luôn luôn sẽ được hưởng 

                                                      
(7) Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), 15-6 Nhâm Tý (25-7-1972). 
(8) Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), 15-6 Nhâm Tý (25-7-1972). 
(9) Huờn Cung Đàn, 01-02 Tân Sửu (17-3-1961). 
(10) Huờn Cung Đàn, 30-7 rạng 01-8 Tân Sửu (09 & 10-9-1961). 
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phúc lành của Đấng Từ bi ban bố.”(11) 
 “Chư hiền sứ mạng sẽ còn gặp nhiều chuyện khảo 

lòng” tức là bây giờ người tu không bị ngoại cảnh thử 
thách nữa. Không phải ngoại cảnh đảo điên mà chính lòng 
mình đang tự điên đảo. Cái này càng nguy hiểm hơn. Vì 
vậy Đức Như Ý mới khuyên rằng “Hãy cố gắng cho trọn 
vẹn đức tin thì luôn luôn sẽ được hưởng phúc lành của 
Đấng Từ bi ban bố”. Nghĩa là dù cho nội tâm mình điên 
đảo, mình đang chịu một cơn khảo lòng tưởng rằng khó 
vượt qua, nhưng nếu vững đức tin ở Trời phật, mình sẽ 
bằng an vượt qua. 

Những thánh giáo dạy như vậy nhiều lắm, giúp cho 
chúng ta những bước sơ cơ, giúp giải quyết nỗi lo của 
chúng ta. Mình thân cô thế cô, mình lạc lõng bơ vơ giữa 
cuộc đời điên đảo, mình hỏi: Ai cứu tôi? Nhiều khi không 
thấy ai cứu mình hết. Điều này được Đức Giáo tông dạy 
rõ: 

Nhìn thấy cuộc phong vân bất trắc,  
Nghĩ thương người thất đắc bại thành,  
Trong trường hỗn loạn vây quanh,  
Biết ai là đỡ nâng mình gần xa?(12) 

Và nếu chúng ta không thấy ai đỡ nâng mình được hết 
thì Đức Giáo tông trả lời giúp: 

Dưới tay Thượng đế đỡ nâng,  
Dầu bao nạn khổ vượt lần cũng qua.  
(…) 
Dầu cho gặp lúc phong trần,  
Nguyện trên Thượng đế đỡ đần tai nguy.(13)  

                                                      
(11) Hườn Cung Đàn, 29-4 rạng 01-5 Quý Mão (20 & 21-6-1963). 
(12) Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), 20-11 Ất Tỵ, (12-12-1965). 
(13) Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), 20-11 Ất Tỵ, (12-12-1965). 
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Hay là: 
Đạo là một chí sắt son,  
Vững vàng tin tưởng vuông tròn tấm thân.(14)  

Tóm lại, Đức Giáo tông dạy rằng: Nếu không ai cứu 
được mình thì cứ một lòng tin ở Trời đi, vạn sự rồi sẽ trôi 
qua, cái gì rồi cũng sẽ qua hết. Cũng thế, Đức Cao Triều 
Phát dặn dò: 

“Mọi người sẽ vượt qua tất cả mọi hoàn cảnh nếu biết 
có Thượng đế đang ngự trị ở lòng mình.”(15) 

Đó là lời dạy vào năm 1974, trong một hoàn cảnh đất 
nước mà chúng ta nhớ rằng vô cùng khốc liệt: Có người 
muốn sống cũng không được sống yên, muốn chết cũng 
không được chết yên! 

Kinh sách bảo đời là biển khổ. Có một câu rất hay: Khổ 
hải vạn trùng ba. Biển khổ với muôn vàn lượn sóng. Thơ 
văn cũng ví kiếp nhân sinh mỏng manh của chúng ta với 
chiếc thuyền nan bé tẻo teo đang dập dềnh giữa muôn 
ngàn bão tố đại dương. Trước tình thế này, chúng ta được 
Đức Chí tôn an ủi: 

Cam lòng với cảnh thuyền xê,  
Có Thầy con trẻ ủ ê chi mà.  

Đó là hai câu kết trong bài kinh Hộ mạng mà Đức Chí 
tôn ban cho để người Cao Đài yên tâm trên đường tu học 
và hành đạo. Chúng ta tưởng tượng, sóng đời cứ xô đẩy 
chúng ta dạt chỗ này sang chỗ kia, trôi nổi dập dồn. Nhưng 
không sao: 

Lòng con tin Đấng Cao Đài,  
Đạo đời Trời sẽ an bài cho con.  

Thì thôi, chúng ta vững tin mình sẽ vượt qua mọi hoàn 
                                                      
(14) Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), 20-11 Ất Tỵ, (12-12-1965). 
(15) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-7 Giáp Dần (01-9-1974). 
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cảnh. Tất cả thánh giáo đều dạy chúng ta duy nhứt một 
hướng như vậy, tức là lấy đức tin từ Bề Trên ban xuống để 
mình vững vàng sống đời, tu học và hành đạo. 

Nhưng, như tôi đã trình bày, nếu chúng ta chỉ nhìn vấn 
đề một chiều như vậy thì chưa đủ. Chúng ta chỉ ở mức một 
tín đồ bình thường như bao nhiêu tín đồ của các tôn giáo. 
Chúng ta cần nhìn thêm một chiều thứ hai của đức tin để 
xứng đáng là người con của Đức Cao Đài trong thời hạ 
nguơn mạt kiếp. 

Chiều thứ hai là chiều đức tin từ chính chúng ta. Bây 
giờ không phải chỉ riêng một mình chúng ta tin mà thôi. 
Thay vì độc quyền ơn phước do Trời ban cho mình, chúng 
ta cố gắng làm sao biến đức tin từ Trời xuống mình trở 
thành đức tin từ mình đến người. Ta thử tưởng tượng: Một 
vị môn đệ Cao Đài biến đức tin đó thành ra ba vị, rồi ba vị 
này mỗi vị biến ra thêm ba vị nữa, sẽ nhiều lắm. 

Thuở mới khai Đạo, Thầy dạy mỗi con phải độ thêm 
mười hai con nữa. Bây giờ cứ nhân đức tin lên theo cách 
như vậy chúng ta sẽ thấy kết quả bài toán này to tát lắm. 
Đó là chiều thứ hai đúng nghĩa của đức tin. Thực vậy, Đức 
Giáo tông còn dạy chúng ta một câu như sau: 

“Nhân đây, Bần đạo nhắc sơ qua để cho người tu hành 
chân chính hiểu rằng đức tin sẽ giúp vượt qua mọi trở 
ngại và người thực hành là người làm gương.”(16) 

Đức Giáo tông nói rằng Ngài nhắc sơ qua cho người 
chân tu hiểu, nhưng cái câu nhắc sơ qua này chẳng hề sơ 
sài chút nào. Lời Đức Giáo tông dạy có hai vế: 

Vế thứ nhứt, Đức Giáo tông bảo rằng đức tin sẽ giúp 
vượt qua mọi trở ngại, đó là chiều thứ nhứt. 

Còn chiều thứ hai đôi khi chúng ta quên để ý. Đức Giáo 

                                                      
(16) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-7 Giáp Dần (01-9-1974). 
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tông nhắc chúng ta vế thứ hai: “Người thực hành là người 
làm gương.”  

Làm gương cái gì? Thực hành cái gì? Đọc lại thánh 
giáo, tôi suy nghĩ và thử trả lời như sau: Chúng ta không 
chỉ thụ động nhận đức tin từ Thượng đế mà thôi. Chúng ta 
còn cần phải biến đức tin đó thành cụ thể. Đức Giáo tông 
bảo người có đức tin phải là người gương mẫu trong đời 
sống tu học, trong cộng đồng. Như vậy chiều thứ hai là 
chiều tích cực, chiều mà những người con của Đức Cao 
Đài ý thức rằng hễ mình đã theo Đức Cao Đài thì phải làm 
gương thực hành đức tin, tức là sống đức tin để không chỉ 
có riêng mình mà càng ngày càng có thêm nhiều người 
khác cũng tin vào con đường giải thoát của Đức Cao Đài. 

Chúng ta trở lại với lời dạy ngày 07-6-1973 của Đức 
Vạn Hạnh Thiền sư đã nhắc trên đây. Đức Thiền sư lưu ý 
rằng chúng ta không có chân dung của Đức Cao Đài, 
không có tiểu sử của Đức Cao Đài, chúng ta chỉ có một 
Con Mắt, một Thiên nhãn vẽ bằng giấy mực, màu sắc mà 
thôi. Thế nên Đức Giáo tông mới dạy rằng các bậc chân tu 
Cao Đài phải nêu gương thực hành đức tin cho người 
khác. Bởi lẽ có thể những người khác chưa thấy Đức Cao 
Đài nhưng nếu họ nhìn thấy cụ thể những tấm gương thực 
hành đức tin của bậc chân tu thì họ có thể cảm thụ được 
đức tin nơi Đức Cao Đài và sẽ nối bước theo con đường 
Cao Đài. 

Ngày 01-9-1974 Đức Giáo tông dạy người chân tu phải 
là người thực hành nêu gương đức tin. Lời dạy này còn 
liên quan tới lời dạy bốn năm trước đó của Đức Giáo tông. 

Thực vậy, khi xây dựng đội ngũ kế thừa hay thế hệ tiếp 
nối cho Cao Đài, tức là các thanh thiếu niên Phổ thông 
Giáo lý, Đức Giáo tông dạy: 
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“Hiện tại muốn có một đoàn thanh thiếu niên Phổ thông 
Giáo lý thuần túy, trước hoàn cảnh đau khổ của xã hội, 
các trò hãy nhắm vào tấm gương hy sinh của những người 
đi trước để tạo đức tin cho chính mình.”(17)  

Giả dụ một lúc nào đó mấy trò thanh thiếu niên hỏi: 
Nếu như chúng em chưa biết những tấm gương hy sinh 
của lớp người đi trước thì chúng em nhắm vô đâu để tạo 
đức tin? 

Giả dụ như thế để chúng ta lãnh hội lý do tại sao Ơn 
Trên quan trọng việc chép sử. Chép sử là chép lại gương 
hy sinh hành đạo của tiền nhân. Chúng ta hôm nay không 
sống cùng thời đại các tiền bối của mình nhưng qua những 
dòng giấy trắng mực đen của sử Đạo lưu lại, chúng ta chứa 
chan cảm xúc và từ đó chúng ta càng quyết chí nối bước 
tiền nhân đi theo con đường Cao Đài. 

Chuyện chép sử quan trọng như vậy, nhưng có lần Ơn 
Trên dạy Cơ quan Phổ thông Giáo lý không phải chỉ biết 
chép cái sử tĩnh tại, tức là cái sử nằm trên giấy trắng mực 
đen và có thể in ra được, photocopy ra được. 

Ơn Trên còn dạy người hướng đạo ngày nay hãy biết 
viết cái sử sống động tức là mỗi vị hướng đạo hãy là một 
nhân vật lịch sử và chính mỗi người hướng đạo sẽ làm nên 
lịch sử.  

Như thế, những người thời nay không cần phải nhìn xa 
tít về quá khứ để thấy gương tiền nhân mà có thể nhìn 
ngay trong cuộc sống hiện tiền và liền gặp được những 
tấm gương trước mắt để từ đó người ta hy sinh nối bước 
theo đàn anh, đàn chị. 

Ơn Trên dạy chúng ta hai công việc: chép sử và làm nên 
lịch sử. Tất cả những điều đó chính là để thể hiện cuộc 

                                                      
(17) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-7 Canh Tuất (16-8-1970). 
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sống thực hành đức tin mà chúng ta đã thọ nhận ơn phước 
từ Đức Chí tôn và thay vì giữ riêng cho mình thì còn biết 
tìm cách nhân rộng ra để mỗi ngày đều có thêm nhiều 
chúng sanh cùng thọ nhận ơn cứu độ kỳ Ba. 

Chúng ta thấy trong đời có nhiều trường hợp đời cha đi 
tu, đời con không tu. Đời cha hiến thân hành đạo, hy sinh 
nhà đất hiến dâng cho đạo; cha qua đời, tử tôn đòi lại. 
Trách tử tôn cũng tội người ta. Tại vì người ta không có 
đức tin, mà tấm gương đức tin ở ngay sát người ta là ông 
cha đó nhưng người ta không thấy. 

Gẫm suy những chuyện như vậy chúng ta càng thấm 
thía lời dạy của Ơn Trên. Không phải bản thân mình tin là 
đủ rồi, mà mình còn phải làm sao để đức tin đó từ mình 
thấm ra người ngoài và trước nhứt là chính những người 
trong gia đình mình, tử tôn của mình, để tránh những khảo 
đảo trong nội bộ gia đình mình. 

Hơn nữa, nếu một người đã tin theo mình, chịu vô 
thánh sở làm bạn đạo với mình rồi thì cũng đừng thỏa mãn 
như vậy là đủ. Đức Giáo tông từng dè chừng, sợ rằng nếu 
chúng ta không ý thức thì chính chúng ta sẽ làm mất đức 
tin của đồng đạo: 

Nếu không hòa mục phân minh,  
Đạo đồ sẽ mất đức tin nơi chùa.(18) 

Mặt khác, nếu chúng ta nghĩ rằng mình chỉ cần độ được 
mười hai người vô đạo, chỉ cần phát triển về số lượng thì 
điều đó chưa đúng. Đức Vạn Hạnh Thiền sư dạy: 

“Lòng mong độ thêm một người chưa biết đạo phải 
song song với sự nuôi dưỡng đức tin đối với người bạn 
đạo. Nếu vô tình hoặc cố ý để mất đức tin một người bạn 
đạo lâu năm còn quan trọng hơn độ thêm năm, mười 

                                                      
(18) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 19-02 Bính Dần. 
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người khác nữa.”(19) 
Lời dạy rất rõ ràng. Chúng ta có được ông bạn đạo lâu 

năm nhưng chúng ta lơ đễnh để ông đó mất đức tin rồi bỏ 
đạo. Chúng ta chăm chăm lo độ thêm năm, mười ông mới, 
còn cái ông thâm niên cố cựu có mất đức tin thì mình 
chẳng bận tâm. Nếu việc này xảy ra, phải chăng người tiến 
dẫn vào đạo, người lãnh đạo thánh sở cũng có phần nào 
trách nhiệm? 

Lời dạy của Đức Vạn Hạnh Thiền sư cho thấy rằng gieo 
mầm đức tin cho người khác phải song hành cùng ý thức 
và nỗ lực giúp cho người khác giữ trọn đức tin. Điều này 
không chỉ là trách nhiệm mà còn là ý thức sứ mạng của 
người hướng đạo. Đức Như Ý Đạo thoàn Chơn nhơn dạy: 

Đã là sứ mạng một anh linh,  
Vì đạo giúp đời trọn đức tin,  
Quên cái riêng tư, quên bản ngã,  
Hầu nêu đức hạnh, đức hy sinh.(20) 

Đức Như Ý nhắc nhở: “Đã là sứ mạng một anh linh, / 
Vì đạo giúp đời trọn đức tin.” Giúp bằng cách nào? 

Chúng ta thấy kinh sách Cao Đài dạy giản dị mà xuyên 
suốt. Khi cúng tứ thời, khởi đầu niệm hương chúng ta đọc: 
“Đạo gốc bởi lòng thành, tín, hiệp”. Trước tiên Ơn Trên 
nhắc mình tin. Rồi đến cuối thời cúng đọc Ngũ nguyện: 

Nam mô nhứt nguyện Đại đạo hoằng khai. 
Nhì nguyện phổ độ chúng sanh. 
Tam nguyện xá tội đệ tử. 
Tứ nguyện thiên hạ thái bình. 
Ngũ nguyện thánh thất an ninh. 

Chúng ta không ngờ rằng năm câu nguyện rất quen 

                                                      
(19) Minh Lý Thánh hội, 06-10 Kỷ Dậu (15-11-1969). 
(20) Minh Lý Thánh hội, 03-12 Nhâm Tý (06-01-1973). 
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thuộc đó nếu biết thực hiện đúng cách có nghĩa là ta đang 
sống đức tin, đang nêu gương đức tin, và đang thực hiện 
chiều thứ hai là chiều từ người tín đồ có đức tin đi ra 
những người chưa có đức tin. Đức Như Ý Đạo thoàn Chơn 
nhơn dạy chúng ta ý nghĩa huyền diệu của bài Ngũ nguyện 
như sau: 

Nam mô:  
Nhứt nguyện Đại đạo hoằng khai,  
Vì đời nào ngại chông gai dữ lành.  
Nhì nguyện phổ độ chúng sanh,  
Quyết tâm hoằng giáo đạo lành giúp dân.  
Tam nguyện xá tội bản thân,  
Khoan dung phá chấp cõi trần vô minh.  
Tứ nguyện thiên hạ thái bình,  
Tịnh tâm chế động muôn nghìn trái oan.  
Ngũ nguyện thánh thất bằng an,  
Hai ngày sóc vọng đăng đàn thuyết minh.  
Trấn an tâm đạo nhân sinh,  
Vai trò un đúc đức tin đạo đồng.(21) 

Như vậy, việc thuyết minh giáo lý vào ngày mùng một 
và ngày rằm không hề đơn giản chút nào. Thuyết minh 
giáo lý là làm một nhiệm vụ trọng yếu, cái nhiệm vụ mà 
Đức Như Ý đã dạy rõ: 

Ngũ nguyện thánh thất bằng an,  
Hai ngày sóc vọng đăng đàn thuyết minh.  
Trấn an tâm đạo nhân sinh,  
Vai trò un đúc đức tin đạo đồng. 

Gần bốn mươi năm qua quý đạo tâm, đạo hữu đã kiên 
trì ủng hộ hội trường Thuyết minh Giáo lý của Cơ quan 
Phổ thông Giáo lý. Bằng cách này quý vị đã trợ giúp Cơ 
quan duy trì một môi trường lành mạnh, hiệu quả để mọi 
                                                      
(21) Vĩnh Nguyên Tự, 15-3 Bính Thìn (14-4-1976). 
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người chúng ta cùng nương nhau, học hỏi lẫn nhau trong 
lúc thực hiện lời Đức Như Ý Đạo thoàn Chơn nhơn dạy là 
trấn an tâm đạo nhân sinh để củng cố đức tin, vun bồi đức 
tin đồng đạo. 

Bao nhiêu năm qua, rất nhiều người không có điều kiện 
đứng trên diễn đàn thuyết minh giáo lý, nhưng đến ngày 
mùng một, ngày rằm lại sốt sắng chuẩn bị áo dài khăn 
đóng đến ngồi chật chội nóng nực nơi đây để nghe thuyết 
minh giáo lý. Tưởng rằng làm như vậy là việc tầm thường 
chứ nào biết rằng làm như vậy là mình đã góp phần vào 
việc thực hiện ngũ nguyện của Cao Đài, góp phần thực thi 
lời dạy của Đức Như Ý là vun bồi đức tin, trấn an tâm đạo 
nhân sinh. 

Câu chuyện đức tin tạm thời dừng lại ở đây. Giờ phút 
này có lẽ tất cả chúng ta đều ý thức rằng mình đã thọ 
hưởng rất nhiều ơn phước khi được Ơn Trên soi sáng, dẫn 
dắt mình vào Đạo bằng đức tin. 

Xin cùng cầu nguyện rằng, không phải chỉ có chúng ta 
hôm nay mà càng ngày càng có thêm rất nhiều người cũng 
được đức tin như chúng ta vậy, nghĩa là sẽ thấy được 
những gì người khác không thấy, nghe được những gì 
người khác không nghe, để giữa lúc đang diễn ra cơn sàng 
sảy quyết liệt của đời hạ nguơn mạt kiếp này thì dù cho 
mức độ có dữ dội đến đâu chăng nữa, mọi người chúng ta 
và nhân sinh đều an nhiên tự tại, cùng ngâm rằng: 

Lòng con tin Đấng Cao Đài,  
Đạo đời Trời sẽ an bài cho con.  

19-4-2004 
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Biểu tượng Thiên nhãn trên quả càn khôn tại chùa Gò Kén 
(Thiền Lâm tự, 1926). 
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Rằm tháng 10 Bính Dần (19-11-1926) đạo Cao Đài 
chính thức ra mắt nhân sinh trong một đại lễ tại chùa Gò 
Kén (làng Long Thành, tỉnh Tây Ninh). Con đường vừa 
mở ra, tưởng đâu thẳng tắp, bon bon, nào ngờ chỉ bốn năm 
sau (1930) đã sớm xảy ra cảnh phân hóa giữa lúc Đạo hãy 
còn quá trẻ.  

Người ta có thể lấy lý do này hay nguyên cớ nọ để biện 
minh, phân giải cho sự phân hóa ấy; nhưng Thầy đã vạch 
cho thấy chung quy chỉ vì con cái của Thầy xa rời tình 
thương mà gây nên nỗi. Và nhiều lần Thầy đã khóc: 

Thầy nhìn trẻ chan hòa giọt lệ, 
Bởi tình thương con để xa con. 
Đường đi sửa méo nên tròn, 
Nhưng chưa thành đạt thì con tách rồi.(1) 

Kể từ năm 1930, sự phân hóa bắt đầu diễn ra cho tới 
năm 1935. Đó là những trang sử chứa nhiều nỗi trở trăn, u 
uất của người đạo Cao Đài, mà lắm khi những người con 
áo trắng thương Thầy mến Đạo phải tự an ủi mình bằng lời 
tiên tri của Thầy khi chuẩn bị khai Đạo: 

Đã thấy ven mây lố mặt dương, 
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường. 

                                                      
* Bài nói chuyện tại Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo, 9.00 giờ 

sáng 01-10 Tân Tỵ (thứ Năm 15-11-2001) 
(1) Huờn Cung Đàn, 29 rạng 01-01 Tân Sửu (14 & 15-02-1961). 
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Đạo cao phó có tay cao độ, 
Gần gũi sau ra vạn dặm trường.(2) 

Vạn dặm trường xa cách ấy nếu chỉ cách trở về không 
gian địa lý thì thâu ngắn đã dễ dàng rồi. Thương thay, 
đường đi thì không quan san mà quan san lại chính ở lòng 
người, ở ngay cả lòng riêng của những vị đã được ân ban 
và được tôn kính là bậc Thiên phong hướng đạo. 

Năm 1961, nhắc đến nỗi phân ly trong Đạo, Thầy xót 
xa dạy rằng: 

Có trẻ cũng cậy oai áo mão, 
Mà con không cổi tháo phàm tâm. 
Con tu mà phải luân trầm, 
Thiên phong mà phải lạc lầm Thiên phong. 
Có con cũng ỷ công hành đạo, 
Mà con quên mình tạo nghiệp đời.  
Quen làm giáo chủ một nơi, 
Quên giềng mối lớn quên lời thệ xưa.(3) 

Lời minh thệ xưa là lúc nào? Trước hết, là đại hồng thệ 
của Thầy. Khi Thầy hội Công đồng Tam giáo lập tờ đoan 
thệ rằng nếu Đạo không thành thì Thầy nguyện không trở 
về ngôi vị cũ.(4) 

Lời đại hồng thệ của Thầy đã kinh động thiên đình, cho 
nên chư phật tiên, thánh thần đều xuống trần theo Thầy lập 
Đạo kỳ Ba. Và các tiền bối Cao Đài ngày xưa hay các 
hướng đạo ngày nay cũng là các nguyên nhân tá thế do đại 
nguyện của Thầy. Năm 1960, Thầy nhắc nhở: 

                                                      
(2) Thánh ngôn hiệp tuyển, quyển I. Đàn 30-12 Ất sửu (12-02-
1926). 
(3) Huờn Cung Đàn, 14 rạng 15-6 Tân Sửu (26 & 27-7-1961). 
(4) Đại thừa chơn giáo. Sài Gòn: 1950, tr. 54. 
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“Hỡi này các con hướng đạo ôi! Các con là đại căn 
linh chủng hạ phàm để dẫn dắt quần sanh trở về con 
đường chơn tu đắc thánh, cùng thay thế Thầy lập Đạo kỳ 
Ba.”(5) 

Lời đại hồng thệ của Thầy cũng kinh động cõi âm tà 
cho nên quỷ vương đã vội vàng kéo rốc kiện tướng tinh 
binh của tam thập lục động, rần rần rộ rộ vào cõi thế trần 
để giựt giành với Thầy trong thời hạ nguơn mạt kiếp. Một 
cuộc đấu tranh quyết liệt và dĩ nhiên không tránh khỏi có 
những đại căn linh chủng sa chân vào mê hồn trận của quỷ 
vương, rốt cuộc không hoàn thành đại nguyện. 

Người đời sẽ hỏi: Thầy là đấng Chí tôn Thượng đế, 
quyền năng vô biên mà tại sao Thầy không che chắn, 
không đỡ nâng cho các con? Thực ra, như Thầy từng nhiều 
lần giảng giải, Thầy để quỷ vương thử thách con Thầy thì 
mới đúng lẽ công bình của Tạo hóa. Năm 1961, Thầy dạy: 

“… nếu cơ Đạo không trải qua những giờ phút đen tối 
như hiện tình, thì ngày thành đạo, con nào cũng là trang 
quả cảm hy sinh cả, như vậy sao gọi có luật công bình.”(6) 

Hai năm sau, Thầy nhắc lại: 
“Cao Đài Đại đạo cũng như người tín đồ, Thầy chỉ 

đánh giá lúc ngặt nghèo, chớ bình thường thì chẳng biết ai 
là người tâm đạo, ai là kẻ có lòng.”(7) 

Thế nên, khi con cái của Thầy quá đỗi mòn mỏi trước 
những màn khảo thí thiên hình vạn trạng, Thầy cũng 
không vì thương con mà bồng ẵm đàn con. Thầy đành nén 
lòng, dõi mắt nhìn con Thầy tự hoàn thiện mình trong 

                                                      
(5) Huờn Cung Đàn, 18-9 Canh Tý (06-11-1960). 
(6) Huờn Cung Đàn, 29 rạng 01-01 Tân Sửu (14 & 15-02-1961). 
(7) Huờn Cung Đàn, 30 rạng 01-11 Quý Mão (15 & 16-12-1963). 

90 Lòng Thầy 

 

trường tranh đấu. Có lần Thầy an ủi, khuyến nhủ, vỗ về: 
Cơ lừa lọc trò tiên buổi chót, 
Bước quả công bòn mót nghe con. 
Biết rằng nhiều trẻ mỏi mòn, 
Đó là giờ cuối thử con trọn lòng.(8) 

Thầy dạy sao thì biết vậy, nhưng nhiều khi người tín đồ 
chứng kiến lắm kẻ cũng khăn đen áo trắng, tay biết bắt ấn 
Tý, miệng biết niệm danh Thầy mà lại giỏi kết bè kết cánh 
để làm điều nghịch đạo thì hỏi sao lòng trần không phẫn 
nộ? Có lần, chắc vì nộ khí xung thiên đã động đến Thầy 
nên Thầy hạ trần khuyên lơn lần nữa: 

“Này các con! Không phải Thầy không đủ quyền pháp 
để chuyển xoay máy Tạo, nhưng Thầy quá lòng từ bi để 
các con lập công bồi đức mà trở về ngôi vị. Nếu Thầy 
dùng quyền lực thì các con sẽ trở thành tro bụi.”(9) 

Những tưởng chỉ có người phàm mới uất ức, mới thầm 
xin Thầy “ngó” một cái để ai đó “tiêu” luôn cho rồi, nào 
ngờ các vị thần theo phù hộ người hành đạo, nhiều khi 
thấy ai đó làm cản bước tiến của Đạo, cũng nóng ruột, 
cũng vào quỳ trước Bạch Ngọc kinh, lạy Thầy nài xin ra 
tay trừng phạt.  

Giữa năm 1961, Thầy tiết lộ một trường hợp. Thần Ngũ 
lôi vào dâng sớ xin trị tội ai đó, và Thầy đã cản không cho 
thần Ngũ lôi xuống tay giáng sấm sét đánh tiêu tan kẻ ấy: 

Vừa trước bệ chương đài Bạch Ngọc, 
Ngũ lôi thần vào đọc sớ qua. 
Xin ra oai trị lòng tà, 
Đặng gìn mối Đạo kỳ Ba vẹn tuyền. 

                                                      
(8) Huờn Cung Đàn, 29 rạng 01-01 Tân Sửu (14 & 15-02-1961). 
(9) Huờn Cung Đàn, 30-5 Tân Sửu (12-7-1961). 
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Nếu như vậy con hiền chịu khổ, 
Bởi từ bi nhiều chỗ nguyên nhân. 
Để con dẫn dắt lúc cần, 
Nếu Thầy ra lịnh Lôi thần còn chi.(10) 

Ở thế gian, đứa con ngu dại, ngỗ nghịch làm tan lòng 
nát dạ mẹ cha thường cũng chính là đứa con mà mẹ cha 
thương xót đớn đau hơn cả. Lấy lòng cha mẹ huyết nhục 
trần gian mà suy thì ắt hiểu lòng Thầy là Cha Trời đối với 
các linh căn đang trầm luân, lầm lạc. 

Ở thế gian, đâu thiếu chi những ông cha, bà mẹ chỉ vì 
con bụi đời đi hoang mà cha mẹ phải liều mình lùng sục 
khắp các chốn tệ nạn xã hội để mong tìm thấy con, lôi kéo 
con về nhà, bất chấp những nơi nhơ nhuốc, khổ ải, hiểm 
nguy. Thì Thầy cũng vậy. Thấy con cái lầm lỗi, mắc kế mỵ 
tà, làm cho nền Đạo rẽ chia, Thầy đã bao phen giáng thế, 
vào chốn trần ai ô trược để cứu vớt các con.  

Vì sợ rằng phạm thượng, sợ là thất kính, chúng ta 
không dám nói Thượng đế đọa trần, nhưng chính Thầy đã 
thổ lộ vì quá thương con mà Thầy phải đọa trần: 

Con biết chăng gan đồng Thầy bể, 
Con biết chăng Ngọc đế đọa trần...(11) 

Thầy chịu “lăn lóc với đời”(12) vì tin tưởng các con dù 
sao cũng là linh căn, sẽ có thể biết xét suy nghĩ lại. Thầy 
dạy: 

Tâm trần dù có mê si,  
Cũng còn chút ít lương tri của Thầy.(13) 

                                                      
(10) Huờn Cung Đàn, 30-5 Tân Sửu (12-7-1961). 
(11) Huờn Cung Đàn, 30-5 Tân Sửu (12-7-1961). 
(12) Đại thừa chơn giáo. Sài Gòn: 1950, tr. 56. 
(13) Huờn Cung Đàn, 30 rạng 01-6 Nhâm Dần (01 & 02-7-1962). 
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Vì tin con và thương con như thế nên nhiều phen Thầy 
nhắc lại lời hồng thệ của Thầy khi mở Đạo, để khơi dậy 
điểm thiên lương sót lại của đàn con, mong con hồi tâm 
hướng thiện. 

Thầy sao mãi miệt mài trần thế, 
Bởi vì câu hồng thệ của Thầy, 
Trước Tòa Tam giáo còn đây, 
Không thành tan nát thân Thầy còn chi!(14) 

Một bực Đại la Thiên đế mà phải miệt mài trần thế! Lời 
dạy của Thầy hoàn toàn không hề là mỹ từ bóng bảy mà 
chính là sự thật xót xa. 

Lời Thầy dạy từ thuở mở Đạo cho tới nay, đã cạn bao 
dòng mực trên muôn vạn trang thánh ngôn, thánh giáo. 
Ngọn linh cơ cũng đã mòn với thời gian và nhịp thăng 
trầm Đại đạo.  

Năm 1964, lời Thầy dạy nghe mà ngậm ngùi khôn xiết: 
Bút đã mòn với dòng kinh điển, 
Mực cạn dần bao quyển thánh ngôn...(15) 

Thử hỏi bút nào không mòn, mực nào không cạn, khi 
mà: 

Thầy vì con sớm chiều hạ thế, 
Thầy vì con chẳng nệ đêm khuya ...(16) 

Những lúc con cái trĩu nặng tâm tư u uất, hay quá đỗi 
đớn đau vì tình đời cảnh đạo, Thầy ban bố thật nhiều lời 
nhủ khuyên, an ủi. Một lần nọ Thầy dạy:  

“Hôm nay Thầy đến với các con để vỗ về an ủi cùng 
chan rưới điển lành cho các con, không phân biệt giàu 
                                                      
(14) Huờn Cung Đàn, 30-5 Tân Sửu (12-7-1961). 
(15) Huờn Cung Đàn, 29 rạng 01-01 Giáp Thìn (12 & 13-02-1964). 
(16) Huờn Cung Đàn, 14 rạng 15-6 Tân Sửu (26 & 27-7-1961). 
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nghèo, sang hèn, lớn bé, nguyên nhân cùng hóa nhân, để 
các con hấp thụ linh điển đó mà bình tâm sáng suốt, chọn 
một con đường đi, khỏi lo chông gai hiểm trở. 

“Vậy thì nơi đây, các con hãy trút tất cả những tâm tư, 
những buồn tủi, những giận hờn, những đau khổ, để Thầy 
an ủi, vỗ về, xoa dịu nỗi tâm tư. Lòng Tạo hóa từ bi bao 
trùm vạn vật, mở lượng khoan dung, dang tay từ ái, đón 
rước tất cả sanh linh. Đứa phải, đứa trái cũng là con cái 
của Thầy. 

“Khóc đi các con! Hãy khóc đi để Thầy ban lời khuyến 
dỗ.”(17) 

Mỗi lần về đàn, cách Thầy xưng hô với các con cũng 
rất đặc biệt. Bao giờ cũng là “Thầy các con! Thầy mừng 
các con nam nữ!” 

Còn nhớ, cuối năm 1963, có một lần, Thầy về Huờn 
Cung Đàn, lời Thầy sao mà bình dị, sao mà thương yêu 
đến mức như vầy: “Thầy đây. Thầy mừng các con.”(18) 

Chúng ta cứ thử nhẩm lại đi: “Thầy đây. Thầy mừng 
các con.” Nghe sao mà chứa chan, sao mà thân thiết! Một 
ông Trời, một vị Ngọc hoàng Thượng đế, một đấng Chúa 
tể càn khôn, nhưng Ngài đã đến với chúng ta, và đến như 
vậy đó! 

* 

Trở lại với chuyện Đạo phân hóa từ 1930 đến 1935. 
Trên bàn tay còn có ngón dài ngón vắn, con trong một gia 
đình dẫu có kẻ bướng bỉnh ngang tàng vẫn còn người 
ngoan hiền nhu thuận. Cho nên, đau lòng vì cảnh huống 

                                                      
(17) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Ất Tỵ (02-02-1965). 
(18) Huờn Cung Đàn, 30 rạng 01-11 Quý Mão (15 & 16-12-1963). 
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đồng đạo chia phân, lần lượt đã có những người con hiếu 
thảo của Thầy nối tiếp nhau tìm cách hàn gắn các chi phái, 
bảo toàn cho Đạo trước những âm mưu chia rẽ Cao Đài để 
mong triệt tiêu Cao Đài.  

Nhắc đến những người con trung hiếu, đầu năm 1965 
Thầy dạy: 

Cũng có con nặng oằn tâm đạo, 
Cũng có con trọng bảo danh Thầy, 
Đứa thì củng cố đó đây, 
Đứa thì kêu gọi ngày ngày quy nguyên.(19) 

Nói về con đường quy nguyên của Đạo, trong khoảng 
hai mươi bảy năm, từ 1936 tới 1962, có thể lược kể vắn tắt 
như sau: 

1936: Cao Đài Đại đạo Liên đoàn, không lâu sau đó 
Liên đoàn đổi tên thành Liên hòa Tổng hội. 

1945: Cao Đài Hiệp nhứt 11 phái. 
1947: Hội thánh Duy nhứt 12 phái Cao Đài Thống 

nhứt. 
1951: Cơ quan Cao Đài Quy nhứt. 
1952: Cơ quan Cao Đài Quy nhứt đổi tên thành Cơ 

quan Cao Đài Thống nhứt. 
1956: Cơ quan Cao Đài Thống nhứt đổi tên thành Ban 

Vận động Cao Đài Thống nhứt. 
1962: Ban Phổ thông Giáo lý ra đời với định hướng 

dùng con đường phổ thông giáo lý tác động cho mục tiêu 
quy nguyên, thống nhứt nền Đạo. 

Điểm lại danh xưng các tổ chức từ 1936 tới 1962, 
những thay đổi liên tiếp như thế chứng tỏ nhân tâm đã bao 
                                                      
(19) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Ất Tỵ (02-02-1965). 
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lần biến dịch không ngừng. Sau này, đầu thập niên 1960, 
Thầy tiết lộ cũng vì thương con mà lắm phen Thầy đã chìu 
theo nhân tâm biến dịch: 

“Thầy nhắc lại lời Thầy nói khi xưa là con nào muốn 
ăn cơm, Thầy cho cơm; con nào muốn ăn bánh, Thầy cho 
bánh. Lúc nào Thầy cũng lặng lẽ nhìn các con với luồng 
Thiên nhãn đầy nét yêu thương trìu mến.”(20)  

Người xưa nói: Dụng nhân như dụng mộc. Thầy cũng 
vậy. Lòng kẻ thế gian khi như tấm ván cong vênh, lúc như 
khúc cây chỗ lành lặn, chỗ mọt sâu... Không nỡ bỏ sót một 
con nào, Thầy lại tùy theo trường hợp mà chuyển hướng 
để cho các con của Thầy còn có dịp lập đức lập công với 
Đạo: 

Vì tư dục mọi bề chi phái, 
Bởi lòng phàm nhơn loại đấu tranh. 
Thầy đâu nỡ bỏ con đành, 
Tùy phương chuyển hướng lập thành bảng tiên. 
Dụng quyền pháp thiêng liêng vận động, 
Cho mỵ tà mất bóng tan hình, 
Để con về nẻo quang minh, 
Khỏi cơn ác mộng giữ gìn lý chơn.(21) 

Ôn học thánh giáo của Thầy, khi nhìn lại những biến 
đổi liên tục ở hình danh sắc tướng của các nỗ lực nhằm 
quy nguyên thống nhứt Cao Đài từ năm 1936 tới 1962, 
chúng ta hiểu trong đó có sự chuyển hướng xoay chiều của 
Thầy, mà những chuyển xoay ấy được Thầy ví như giọng 
đàn thay cung đổi nhịp: 

Thương con Thầy đổi giọng đờn, 
Nhặt khoan để trẻ hưởng ơn huệ hồng.(22) 

                                                      
(20) Huờn Cung Đàn, 15-10 Quý Mão (30-11-1963). 
(21) Huờn Cung Đàn, 30 rạng 01-6 Nhâm Dần (01 & 02-7-1962). 
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* 

Vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, con đường Đại 
đạo mở ra trên quê hương Việt Nam đã sớm là con đường 
không suôn sẻ và bằng phẳng. Cuối năm 1960, sau những 
nỗ lực hàn gắn phái chi mà đích thành công vẫn chưa nằm 
trong tầm tay với, Thầy đến với các con và than rằng: 

“Đã từ lâu, Thầy dùng mọi hình thức cũng như diệu 
huyền để dạy dỗ các con, nhưng rồi cũng chỉ trôi qua theo 
thời gian biến chuyển. Lòng con cũng vẫn mãi rạt rào 
trước ngọn giáo chia phân. Đến giờ phút này, Thầy biết 
rằng có nhiều con đã chồn chân trên bước đường chia rẽ. 
Dù thế, nhưng cũng chưa được trọn lòng hòa hiệp là bởi 
lòng của các con đó chưa quên mình cho Đại đạo. Thầy 
lấy làm đau xót!”(23) 

Quả thực, những tổng kết của Thầy vào đầu thập niên 
1960 là những dòng thánh giáo chưa đượm nét tươi vui 
bởi vì Thầy nhận thấy vẫn chưa hết người “Miệng rằng 
thống nhứt bụng mà còn chia.”(24) và đó chính là một 
chướng ngại ngăn cản tiến trình quy nguyên thống nhứt 
nền Đạo. 

Năm 1961, đạo Cao Đài ba mươi sáu tuổi, lời Thầy 
càng thúc giục. 

Tháng 2, Thầy dạy: 
Ba sáu năm ngoài trong chia xẻ, 
Giờ nay đây con trẻ phải quy. 
Đồng nhau dự hội khoa thi, 

                                                                                                            
(22) Huờn Cung Đàn, 08 rạng 09-01 Nhâm Dần (12 & 13-2-1962). 
(23) Huờn Cung Đàn, 18-9 Canh Tý (06-11-1960). 
(24) Thánh thất Nam Thành, 22-8 Canh Tý (12-10-1960). 
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Dưới trên tương hiệp chớ ly tách Thầy.(25) 
Tháng 7 cùng năm Thầy liền nhắc:  

Đây Thầy nhắc cái ngày khai Đạo, 
Hỡi con ôi, ba sáu năm rồi! 
Nhớ chăng Thầy dạy những lời,   
Đạo mau thống nhứt kịp đời Thượng nguơn. 
Vẳng âm thanh giọng đờn thống nhứt, 
Làn du dương tiếng nhạc quy nguyên. 
Dù cho cách trở sơn xuyên,    
Lòng Thầy dạ trẻ tư riêng sao đành.(26) 

Vì sao càng lúc tiến trình quy nguyên Đại đạo càng trở 
nên thúc bách? Đây cũng là lời Thầy phân giải: 

“Các con nên hiểu rành hai chữ quy nguyên. Quy 
nguyên Đại đạo để hoàn thành mục phiêu độ thế, để hoằng 
pháp năm châu, nào phải nơi chật hẹp ở cõi Nam bang 
này.”(27) 

Từ khi ra đời vào năm 1952 tính đến năm 1961, Cơ 
quan Cao Đài Thống nhứt đã trải qua một thập niên làm 
tác nhân chủ chốt cho công cuộc quy nguyên Đại đạo. Thế 
nhưng đến cuối năm 1961 này, Thầy lại dạy như sau: 

“Hiện giờ Thầy nói đến các con trong sứ mạng của 
Cao Đài Thống nhứt. (...) Trải qua bao năm tháng, giờ 
Thầy thử hỏi các con đã làm những gì đối với Đạo và các 
con hiểu được Cao Đài Thống nhứt chăng? 

“Các con ôi! Thầy nhận thấy các con là những đứa con 
trí thức, có bản năng nên Thầy mới trao cho các con một 
nhiệm vụ dưới thánh bảng Cao Đài Thống nhứt. Các con 

                                                      
(25) Huờn Cung Đàn, 29 rạng 01-01 Tân Sửu (14 & 15-02-1961). 
(26) Huờn Cung Đàn, 14 rạng 15-6 Tân Sửu (26-7-1961). 
(27) Huờn Cung Đàn, 08-01 Tân Sửu (22-02-1961). 
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đã cùng nhau hy sinh cho Đạo trong bao năm trường, 
nhưng nếu tình cờ đàn em các con đứng lên hỏi các con sẽ 
đưa chúng nó về đâu? đạt thành nguyện vọng gì? thì các 
con mới trả lời sao đây?  

“Chẳng lẽ các con đưa tay lên chỉ một phương trời vô 
định hay các con lại mượn đồng loan nhờ Thiêng liêng thi 
phú để giáo dỗ nhơn sanh? Nhơn sanh chỉ nghe suông rồi 
các con tự an ủi mình bằng cách hãnh diện là được Thiêng 
liêng kêu gọi.”(28) 

Căn cứ theo lời dạy trên của Thầy, là lớp người sau tìm 
hiểu hành trạng của lớp người trước, chúng ta cảm nhận 
rằng hoạt động của Cơ quan Cao Đài Thống nhứt dường 
như còn thiếu một yếu tố hiệu quả thiết thực để hướng dẫn 
tinh thần đồng đạo. 

Vậy là một lần nữa Thầy lại đổi giọng đờn khi chuyển 
hướng lập ra Ban Phổ thông Giáo lý vào năm 1962 với 
chủ đích dùng con đường phổ thông giáo lý, lấy phương 
tiện thuyết minh giáo lý để tác động cho mục tiêu quy 
nguyên, thống nhứt nền Đạo.  

Năm 1962 Thầy giải rõ lý do chuyển hướng như sau: 
Chuyển hướng để đời sang cõi thiện, 
Phổ thông cho đạo sớm quy nguyên. 
Công phu dày dạn từ năm ấy, 
Chỉ một kỳ nầy phật, thánh, tiên.(29) 
Đã đến lúc thuyết minh giáo lý, 
Và đúng kỳ cơ chỉ quy nguyên, 
Nên Thầy cùng phật thánh tiên, 
Ban hành sắc lịnh giáo truyền phổ thông.(30) 

                                                      
(28) Huờn Cung Đàn, 01-9 Tân Sửu (10-10-1961). 
(29) Huờn Cung Đàn, 30 rạng 01-6 Nhâm Dần (01 & 02-7-1962). 
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Đạo nay đã đến phần giáo lý, 
Để phô bày ý chỉ, mục tiêu. 
Đạo cần phải biết luật điều, 
Sách kinh phổ hóa được nhiều con xem. 
Giờ con phải tâm bền học hỏi, 
Kinh sách xem mở cõi lòng con. 
Gia công nghiên cứu cho tròn, 
Hiệp nhau để đặng mót bòn quả công. 
Đại đồng lập phổ thông giáo lý, 
Chuyển hườn nguyên tôn chỉ Tam kỳ; 
Liên quan huynh đệ ngại chi, 
Hòa nhau hệ thống tường tri đủ điều.(31) 

Mặc dù Thầy đã dạy rất rõ về yêu cầu phải chuyển 
hướng sang phổ thông giáo lý, nhưng trong nội bộ Cao 
Đài Thống nhứt bấy giờ lại có thành phần không đồng 
quan điểm về sự chuyển hướng này.  

Tình thế đã buộc những người vâng tùng thánh ý của 
Thầy phải tách ra khỏi Cao Đài Thống nhứt, quy tụ về 
Thiên Lý Đàn ở khu Hòa Hưng để chờ lệnh Thầy. Đó là 
năm 1963, cũng là năm đạo Cao Đài ba mươi tám tuổi, với 
lời tổng kết không vui của Thầy: 

“Ba mươi tám năm trường lặng lẽ trôi qua, thử hỏi có 
một kết quả nào chung cho nền Đại đạo?”(32)  

Đối với những người con tuân theo sự chuyển hướng đã 
định từ năm 1962, thì sang đầu năm 1964, Thầy dạy: 

“Thầy nhắc cho các con nhớ: Phổ thông giáo lý là một 

                                                                                                            
(30) Huờn Cung Đàn, 30 rạng 01-6 Nhâm Dần (01 & 02-7-1962). 
(31) Thánh thất Nam Thành, 22 rạng 23-8 Nhâm Dần (20 & 21-9-

1962). 
(32) Huờn Cung Đàn, 30 rạng 01-11 Quý Mão (15 & 16-12-1963). 
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cơ quan truyền bá mục đích Đại đạo, mà các con là những 
sứ mạng trung kiên của Thầy, của Tam giáo.”(33) 

Năm 1964 có thể coi là năm chuẩn bị rốt ráo để Thầy 
quy tụ những hạt nhân nồng cốt, trung kiên tạo thành lớp 
người tiền phong cho một tổ chức mới là Văn phòng Phổ 
thông Giáo lý, sẽ khai mạc vào ngày rằm tháng Giêng Ất 
Tỵ (16-02-1965), trùng với ngày Thiên quan Tứ phước. 
Nửa tháng trước ngày khai mạc Văn phòng, Thầy ân cần 
trao các con những lời ký thác: 

Thầy sắc ban Văn phòng Giáo lý, 
Cho con nào có chí hy sinh, 
Vì chánh đạo, dám quên mình, 
Đem tài phục vụ nhơn sinh buổi này. 
Thầy không mượn lâu đài chùa thất, 
Mượn lòng con chơn thật mà thôi. 
Không chức sắc, không vị ngôi, 
Mà còn khổ cực, còn hồi gian nan. 
Trước liệu lượng, sau toan hứa hẹn, 
Lãnh lịnh Thầy, đừng thẹn với Thầy. 
Thủy triều vận tải Đông Tây, 
Danh con được rạng, Đạo Thầy hoằng dương.(34) 

Văn phòng Phổ thông Giáo lý năm xưa chính là tiền 
thân của Cơ quan Phổ thông Giáo lý hôm nay, một Cơ 
quan được Thầy cho biết là bộ máy sau cùng của Đạo. 

Ôn lại quãng đường bốn mươi năm từ khi Thầy mở Đạo 
cho đến khi Thầy thành lập Cơ quan Phổ thông Giáo lý 
(1926-1965), chúng ta thấy Thầy đã phải biết bao lần uốn 
nắn cho con đường quanh co trở thành thẳng tắp, và cũng 

                                                      
(33) Huờn Cung Đàn, 29 rạng 01-01 Giáp Thìn (12 & 13-02-1964). 
(34) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Ất Tỵ (02-02-1965). 
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đã nhiều phen Thầy phải đau lòng than thở rằng lịch sử ghi 
chẳng nên dòng.(35) 

Nhận thức như vậy để thấy rằng vì sao những lời Thầy 
gởi gấm Cơ quan, gởi gấm bộ máy sau cùng của Đạo, vốn 
đã rất thiết tha càng thêm bội phần tha thiết: 

Nhiệm mầu lý đạo hỡi con ôi! 
Dụng đức hy sinh để đắp bồi. 
Chẳng nệ thân phàm không vị cả, 
Đừng màng danh tục chẳng cao ngôi. 
Nhịp cầu giáo lý xây non nước, 
Guồng máy thiên nhiên dụng đạo đời. 
Cứu cánh nguyên nhân kỳ mạt hạ, 
Vững vàng lèo lái giữa dòng khơi.(164F

36) 
Là bộ máy sau cùng của Đạo, Cơ quan Phổ thông Giáo 

lý có điều kiện nhìn lại suốt cả bước đường đã qua của bao 
lớp tiền nhân buổi trước. Những cái đã được và những cái 
chưa được của người xưa đều là tấm gương sáng và là bài 
học hay để Cơ quan chiêm nghiệm mà ý thức bảo tồn và 
kiên trì thực thi đường lối do Thầy chỉ dạy từ ngày đầu 
thành lập:  

“Các con sẽ là đoàn người hy sinh, không chức vị, 
chẳng oai quyền, chẳng danh lợi, mà phải làm đoàn người 
xung phong phá núi, đốn rừng, dẹp những chướng ngại 
trên đường Thiên đạo, để khách lữ hành Tam giáo chung 
bước sau này trên những lối đi bằng phẳng đó.”(

165F

37) 

                                                      
(35) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Ất Tỵ (02-02-1965). 
(36) Thiên Lý Đàn, 14-01 Ất Tỵ (15-02-1965). 
(37) Thiên Lý Đàn, 14-01 Ất Tỵ (15-02-1965). 
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Đến nay, Đạo sắp bước sang năm thứ bảy mươi bảy, Cơ 
quan cũng sắp đầy ba mươi bảy tuổi. Con đường bằng 
phẳng mà Cơ quan sẽ mở ra cho khách lữ hành Tam giáo 
tuy chưa hình thành, nhưng thời gian mấy mươi năm qua, 
với Hội trường Thuyết minh Giáo lý của Cơ quan, không 
chỉ là tín đồ Cao Đài mà còn có đạo tâm các nơi hội hiệp, 
quy tụ. Nhờ đó chúng ta ngày một thông cảm nhau hơn, 
gần gũi nhau hơn khi kết liên với nhau bằng sợi dây giáo 
lý, đúng như lòng Thầy mong muốn: 

Gặp gỡ nhau trên dòng giáo lý, 
Nhìn với nhau tôn chỉ Cao Đài, 
Không còn chia biệt Đông Tây, 
Không còn phái nọ, chi này, Phật, Tiên. 
Đây là đường quy nguyên Tam giáo, 
Cũng là giềng trọng bảo nước non, 
Là mong cứu kiếp sống còn, 
Cho toàn lê thứ trong cơn hãi hùng.(166F

38) 

* 

Ôn lại khái quát những nguyên nhân lịch sử đã dẫn tới 
sự ra đời của Cơ quan Phổ thông Giáo lý, chúng ta thêm 
một lần cảm nhận sâu sắc lòng thương bao la không bến 
bờ của Thầy đối với chúng ta, và ý thức rõ rằng Thầy lập 
ra Cơ quan cũng là trao cho chúng ta một cơ hội chót để 
lập công bồi đức trong kỳ hạ nguơn hầu có thể trở về ngôi 
xưa vị cũ.  

Trên con đường phổ thông phổ truyền giáo lý, xin 
nguyện cầu cho mọi bước chân đi đều vững vàng, đúng 
hướng, đúng như lòng Thầy vẫn hằng mong muốn: 

                                                      
(38) Thiên Lý Đàn, 14-01 Ất Tỵ (15-02-1965). 
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Thầy muốn con thơ bước thẳng đường, 
Hầu đem chánh pháp Đạo hoằng dương, 
Trong khi ma quỷ bày trăm kế, 
Giữa lúc yêu tinh đón vạn phương. 
Hủy kiếp thiêu thân vì ánh sáng, 
Hoại danh hào kiệt bởi quan trường. 
Tắt quanh, mau chậm, con ơi khéo, 
Đời đạo hai vai ráng liệu lường.(39)  

15-11-2001  
 

                                                      
(39) Thiên Lý Đàn, 30-10 Mậu Thân (19-12-1968). 
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Chung Tử Kỳ 鐘子期 nghe Bá Nha 伯牙 
đàn bài Cao sơn lưu thủy 高山流水. 
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Tiếng nói tri âm 

Thời Xuân thu Bá Nha làm quan thượng đại phu nước 
Tấn, chơi đàn tuyệt giỏi, thường phàn nàn thiên hạ hiếm 
người thưởng thức được tiếng đàn của ông. Một lần đi sứ 
nước Sở, trở về đến sông Hán Dương, trăng thanh gió mát 
hữu tình, Bá Nha cho quân ghé thuyền vào bờ, đem đàn ra 
khảy. Nửa chừng đàn đứt dây. Đoán có người rình nghe 
trộm, Bá Nha sai quân lính lên bờ lục soát, bắt được người 
đốn củi là Chung Tử Kỳ.  

Tử Kỳ thanh minh rằng ông không phải quân bất lương, 
chỉ tình cờ nghe tiếng đàn quá hay nên dừng chân thưởng 
thức. Bá Nha hỏi: “Hồi nãy ta đàn bản gì?” Tử Kỳ đáp: 
“Thưa quan lớn, là bản Khổng Tử khóc Nhan Hồi.” 

Bá Nha giật mình, trân trọng mời Tử Kỳ xuống thuyền. 
Nắn phím so dây, Bá Nha vừa đàn vừa nghĩ tới cảnh non 
cao. Tử Kỳ tấm tắc: “Lành thay! Cao vút như núi Thái.” 
Khi Bá Nha chuyển ý, nghĩ đến cảnh nước chảy. Tử Kỳ 
tán thán: “Lành thay! Mênh mông như giang hà.”(1) 

Bá Nha vô cùng sung sướng, bởi vì Tử Kỳ chỉ cần nghe 

                                                      
* Bài nói chuyện tại Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo, 9.00 giờ 

sáng 15-3 Tân Tỵ (Chủ nhật 08-4-2001). 
(1) 伯牙鼓琴, 志在高山. 鐘子期曰: “善哉! 峨峨兮若泰 !” 

志在流水, 鐘子期曰: “善哉! 洋洋兮若江河!” Bá Nha cổ cầm, 
chí tại cao sơn. Chung Tử Kỳ viết: “Thiện tai! Nga nga hề nhược 
Thái sơn!” Chí tại lưu thủy, Chung Tử Kỳ viết: “Thiện tai, 
dương dương hề nhược giang hà!” 
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tiếng đàn mà biết rõ tâm chí của mình. Không câu nệ kẻ là 
quan thượng đại phu, người chỉ là ông tiều kiếm củi, Bá 
Nha kết bạn với Tử Kỳ. Do tích này, hai tiếng tri âm 知音 
được dùng để nói về những người hiểu thấu bụng dạ nhau, 
dù có thể chưa biết mặt, chưa quen nhau. 

Giả Đảo (788-843) đời Đường khổ công làm thơ, trong 
ba năm gieo vần được hai câu tâm đắc, rồi không khỏi cảm 
khái: 

Nhị cú tam niên đắc, 
Nhất ngâm song lệ lưu. 
Tri âm như bất thưởng, 
Quy ngọa cố sơn thu.(169F

2) 
Dũ Lan dịch: 

Ba năm làm được hai câu, 
Một lần ngâm để rơi châu đôi hàng. 
Tri âm như chẳng hiểu chàng, 
Quay về núi cũ nằm tràn với thu. 

Người bình dân cũng thèm bạn tri âm. Ca dao có câu: 
Mông mênh góc biển chân trời, 
Biết trong thiên hạ ai người tri âm? 

Như vậy, diễm phúc to lớn là có tri âm. Thiếu tri âm là 
một thiệt thòi, trống vắng khó bù đắp. 

Từ khi ra đời tới nay, qua ba phần tư thế kỷ, có một 
điều hy hữu thế gian là tình tri âm không hề thiếu vắng 
trong đạo Cao Đài. Người tín đồ mặn mà với Đạo đều cảm 
nhận rất rõ rằng tâm hồn mình hầu như luôn luôn được 
nhuần gội một tình tri âm thiêng liêng, bàng bạc mà sâu 
sắc. 

Mắt phàm không thấy được hình bóng các đấng thiêng 
                                                      
(2) 二句三年得 / 一吟雙淚流 / 知音如不賞 / 歸臥故山秋. (賈島) 
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liêng qua ngọn linh cơ; chỉ có lời thanh cao giọng bổng 
trầm truyền ra từ phương tiện trung gian là đồng tử. Vậy 
cớ sao nghe thấu tâm can, nghe lòng rưng rưng xúc động? 

Khi những âm thanh ấy được tái hiện bằng nét chữ trên 
trang giấy, người đọc thánh giáo thánh ngôn tuy vẫn 
không nhìn thấy bóng dáng Ơn Trên, mà cớ sao rất dễ 
chạnh lòng, để cho nét chữ bỗng nhòe theo làn nước mắt? 

Trước đây hai mươi lăm, hai mươi sáu năm, có kẻ thanh 
niên chưa biết đạo Cao Đài là gì, tánh ham văn chương, 
mê đọc sách. Thấy vậy, một cô bạn học cùng trường bèn 
cho mượn quyển Đại thừa chơn giáo. Đó là nhân duyên 
khiến cho kẻ ấy mon men tiếp cận với đạo Cao Đài. 

Kẻ ấy đọc say mê, được hơn hai mươi trang thì tới đoạn 
Đức Cao Đài dạy:  

“Nên hội Tam giáo Công đồng, Thầy lập tờ đoan thệ, 
đem Đạo mầu phổ hóa, độ tất cả đám quần sanh. 

“Nếu các con chẳng chịu tu hành, không bỏ dữ làm 
lành, Đạo không thành, Thầy nguyện không trở về ngôi vị 
cũ.”(3) 

Tuy chưa biết ông Cao Đài là ai, tự dưng đọc tới đó thì 
cả người hắn nổi gai ốc, nước mắt tuôn trào mà không làm 
sao giải thích được lý do. Và cũng kể từ buổi đó, dù chưa 
nhập môn và cũng chưa hề đặt chân tới bất kỳ một thánh 
thất nào, trong thâm tâm hắn đã tự coi mình là môn đệ Cao 
Đài rồi. 

Những trải nghiệm tương tự như thế chắc chắn không lạ 
gì với người tín đồ Cao Đài. Đó cũng là một tình cảm 
thiêng liêng, đến nhẹ nhàng tự nhiên, âm thầm kín đáo, mà 
chứa chan và thấm thía biết bao nhiêu! 
                                                      
(3) Đại thừa chơn giáo. Sài Gòn 1950, tr. 54. (Đàn ngày 25-9 Bính 

Tý, bài “Chỉ ý thuyết minh”.) 
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Đạo sử xây bàn của Nữ đầu sư Hương Hiếu (1887-
1971) có chép thánh giáo ngày 23-10 Bính Dần (27-11-
1926). Bấy giờ tiền bối Nguyễn Ngọc Thơ (1873-1950) 
đang lo làm thánh tượng Thiên nhãn. Đức Cao Đài dạy: 

“Thơ! Con làm thánh tượng vậy đặng, con phải tính thế 
in cho nhiều một lần thì giá rẻ chút ít nghe.” 

Không rõ tiền bối Nguyễn Ngọc Thơ bộc bạch điều chi 
mà Đức Cao Đài dạy tiếp rằng: 

“Đặng con. Thầy biết một điều là trong hàng em út các 
con đều là phần nghèo; một đồng nó đỡ một đồng nghe 
con.”  

Chuẩn bị cất Tòa thánh Tây Ninh, tại chùa Gò Kén 
ngày 27-01 Đinh Mão (28-02-1927), Đức Lý Giáo tông vẽ 
họa đồ thiết kế một kiến trúc hết sức to tát, cho thật tương 
xứng với tầm cỡ của đạo Cao Đài trong tương lai xa như 
thiên cơ đã định. Chỉ riêng cái nền mà đã “cao từ đất lên 
thềm chín thước Lang Sa”. Một đàn cơ sau đó Đức Cao 
Đài dạy tiền bối Nguyễn Ngọc Thơ rằng: 

“Thầy chẳng đành. Thảng như tốn kém nhiều, các con 
coi theo họa đồ tính làm theo thước mộc,(171F

4) nghe à.”  
Dù thế, ngày 07-02 Đinh Mão (08-3-1927), tại chùa Gò 

Kén, tiền bối Nguyễn Ngọc Thơ vẫn xin đắp nền Tòa 
thánh cao chín mét, thì Thầy dạy: 

“Tốn kém nhiều lắm con ơi!” 
Sau đó, Đức Lý Giáo tông về dạy: 
“Cười... Họa đồ của Lão, Chí tôn chê và trách rằng 

hao phí vô nền nặng lắm. Chí tôn sửa lại...” 
Đọc sử đến đấy mà thương. Một ông Trời làm Chúa tể 

cai quản khắp vũ trụ càn khôn nhưng vẫn lo lắng nêu 
                                                      
(4) Thước mộc = 0,425 mét, chưa bằng nửa thước tây hiện nay. 
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gương tiết kiệm cho môn đệ. Tiết kiệm đến từng đồng. Và 
hiểu ra, khi Đức Cao Đài dạy Thầy là cơ thể của thương 
yêu thì đó không hề là lời nói trừu tượng, hoa mỹ. 

Người hành đạo biết nhớ học gương tiết kiệm của Thầy 
thì có thể răn lòng, có thể tỉnh táo tránh xa mọi hà lạm tiền 
bạc của nhơn sanh. 

Mấy năm gần đây, đọc báo chí trong nước, thấy phanh 
phui những kẻ lạm quyền. Trong lúc dân đen còn cùng 
cực, nghèo khổ, họ dám vẽ vời những công trình trời ơi đất 
hỡi để xài công quỹ vài trăm tỷ đồng dễ dàng như xài tiền 
lẻ, thì càng ngậm ngùi, càng thấm thía lời dạy tiết kiệm 
của Đức Chí tôn, và hiểu thêm rằng tuy đời đạo không 
phân hai, nhưng trong ứng xử nhân tình thì đạo vẫn có chỗ 
khác hơn đời rất nhiều. 

Trở lại với sự cảm thụ thánh giáo. Người tín đồ có thể 
nhận biết rõ tình thương yêu của các đấng thiêng liêng mỗi 
khi lòng rưng rưng theo dòng thánh giáo. 

Tại sao thế? Phải chăng vì có một mối tri âm tương 
thông nối kết, nên mọi phân cách giữa hai cõi sắc tướng và 
vô vi đều được nhiệm mầu hóa giải? Đức Cao Triều Phát 
dạy: 

Hiển u tuy có cách nhau xa, 
Tình nghĩa thiêng liêng vẫn mặn mà. 
Trách nhiệm điểm tô nền Đại đạo, 
Cũng đồng con quý của Trời Cha.(5) 

Lời dạy này cho hiểu thêm ý nghĩa hai chữ đạo mạch. 
Huyết mạch liên kết những người cùng một dòng tộc với 
nhau. Đạo mạch không những liên kết tín đồ với tín đồ mà 
còn liên kết người trần mắt thịt với các đấng thiêng liêng 
                                                      
(5) Diêu Trì Bửu điện (thánh thất Bình Hòa), 28-8 Đinh Mùi (01-

10-1967). 
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cõi thượng trong cùng sứ mạng hoằng giáo kỳ Ba. 
Do đạo mạch mà tiên thánh vẫn xem kẻ phàm trần là 

anh em. Đức Đại tiên Ngô Minh Chiêu dạy: 
“Thật ra, trước Đấng Chí tôn, chúng ta tất cả là anh 

em.”(
173F

6) 
Do đạo mạch mà Đức Bạch Liên Tiên trưởng (thế danh 

Phan Thanh, 1898-1952) đã gọi kẻ phàm trần là cố hữu 
(bạn cũ). Đức Bạch Liên Tiên trưởng dạy: 

“Tuy là kẻ dương gian, người tiên cảnh, tình bạn đạo 
thuở nào nay vẫn còn lưu luyến, và trách nhiệm cũng hòa 
đồng như nhau.”(

174F

7) 
Có lần Đức Mẹ hỏi làm sao có thể nghe được âm thanh 

của cây địch không lổ hay âm thanh của cây đàn không 
dây. Câu hỏi giống như một công án thiền. Tùy sự tu học 
bản thân, mỗi người có một kiến giải khác nhau. Riêng 
trộm hiểu, âm thanh của cây địch không lổ hay của cây 
đàn không dây là âm thanh của vô thanh. Không thể nghe 
bằng tai mà phải nghe bằng tâm. Tiếng nói của Thầy, Mẹ 
và các đấng Thiêng liêng qua ngọn linh cơ cũng vậy. Chỉ 
có nghe và hiểu bằng tâm thì tri âm mới gặp tri âm.  

Đối với Cơ quan Phổ thông Giáo lý, thánh giáo của các 
tiền bối khai Đạo là một dòng tri âm rất đặc biệt. 

Thành lập đầu năm 1965, Cơ quan là bộ máy sau cùng 
của Đạo. Ngay mấy năm đầu tiên, các tiền bối khai Đạo 
thường xuyên trở lại cõi trần ban trao lời châu tiếng ngọc, 
và lúc nào cũng gieo vào lòng người sau những tâm tình 
rung cảm thiết tha, un đúc cho đàn em hoài bão của cả một 
thế hệ tiền nhân quá vãng.  
                                                      
(6) Cao Đài Hội thánh (Dương Đông, Phú Quốc), 14-3 Đinh Mùi 

(23-4-1967). 
(7) Thánh thất Liên Hoa Cửu Cung, 01-11 Đinh Mùi (02-12-1967). 
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Giữa các bậc tiền khai và đàn em hậu tấn hầu như 
không có khoảng cách. Một phần vì thời gian hành đạo 
của các ngài tính cho tới nay cũng chỉ trong vòng ba phần 
tư thế kỷ. Tâm tư và hành trạng các ngài lúc còn tại thế có 
lẽ ở một mức độ nào đó cũng không quá đỗi khác biệt so 
với tâm tư và hành trạng lớp đàn em thời đại bây giờ. 

Những khi trở lại trần gian qua ngọn linh cơ, các tiền 
khai dành rất nhiều thời gian kết liên tình đạo mạch, đỡ 
nâng, rèn đúc tâm chí can trường thiết thạch cho lớp lớp 
đàn em tiếp nối. Mỗi vị một cách, mỗi vị một nét tâm tình. 
Hoặc nhắc sứ mạng hoằng giáo độ nhân, nhắc căn kiếp khi 
xưa, nhắc lời đại nguyện, nhắc đạo nghiệp sinh thời. Hoặc 
bày tỏ nỗi ưu tư trước sứ mạng còn dài mà biết cậy trông 
ai gánh vác... 

Tiếp pháp Trương Văn Tràng (sinh năm1893) quy thiên 
tháng 02-1965, thọ bảy mươi ba tuổi. Năm sau trở về hội 
ngộ, ngài tỏ lòng thông cảm với đàn em về nỗi buồn ly 
biệt: 

Kẻ ở người đi gẫm cũng buồn, 
Xét ra mỗi phận mỗi vai tuồng. 
Miễn sao sứ mạng nơi trần thế, 
Hành đạo phải hành chẳng nói suông.(8) 

Tiền khai Đoàn Văn Bản (1876-1941) khi trở lại trần 
gian có lần bày tỏ: 

Nhìn huynh đệ lòng thương và đau như cắt, 
Ngó anh em rồi lệ mắt bỗng rưng rưng. 
Muốn viết luôn, tay lại ngập ngừng...(176F

9) 
Tiền bối Phan Thanh rời quê hương Việt Nam sang 

Anh truyền đạo (1951); rồi qua Pháp phổ hóa đạo Thầy 
                                                      
(8) Vĩnh Nguyên Tự, 01-01 Bính Ngọ (21-01-1966). 
(9) Thánh thất Nam Thành, 22-8 Đinh Mùi (25-9-1967). 
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(1952). Nhưng định mệnh an bài, ngài quy thiên ở Paris, 
dở dang chí lớn. Mười lăm năm sau trở lại trần gian, Đức 
Bạch Liên Tiên trưởng (Phan Thanh) tỏ rõ nỗi niềm: 

Non nước xa vời cảnh Á Âu, 
Vì thương dân đạo mới đương đầu. 
Trùng dương bao nệ dòng thương hải, 
Muôn dặm sá gì cuộc bể dâu. 
Chí dốc hoằng dương cơ chánh giáo, 
Lòng mong quảng bá pháp siêu mầu. 
Hay đâu định mệnh bao nhiêu đó, 
Kẻ ở người đi cũng tủi sầu.(177F

10) 
Tiên thánh là các đấng không còn bị thất tình lục dục 

chi phối, tác động. Nên sẽ không khỏi có người thắc mắc 
khi thấy trong thánh giáo Cao Đài vẫn có chỗ dành cho 
những giọt lệ, cho nhớ thương, buồn tiếc, xót xa...  

Thực ra, xét cho kỹ, những tình cảm ấy rất thanh cao, 
thánh thiện, vì đó là tình cảm gắn liền với sứ mạng kỳ Ba 
cứu thế. 

Các tiền khai Đại đạo, sinh thời mỗi vị một sở trường, 
mỗi người một địa phương hoằng giáo, tâm tư các vị có 
thể cũng không tránh khỏi một nỗi niềm riêng. Nhưng sau 
khi rũ bỏ xác phàm, từ cõi thượng trở về phàm giới, các 
đấng đều chung một tiếng nói, đều san sẻ chung một tấm 
lòng. Trong đó, có nỗi luyến tiếc phải trả bỏ xác phàm quá 
sớm. Sớm không phải vì so với tuổi tác, mà sớm vì đạo 
nghiệp dở dang. 

Đức Đoàn Văn Bản trải lòng qua ngọn linh cơ: 
Buồn là buồn chưa làm nên đạo nghiệp, 
Thương là thương số kiếp chẳng cho thêm...(178F

11) 
                                                      
(10) Thánh thất Liên Hoa Cửu Cung, 01-11 Đinh Mùi (02-12-

1967). 
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Quy thiên (1951) năm bảy mươi mốt tuổi, buổi trùng lai 
Đức Nguyễn Ngọc Tương thổ lộ: 

Thương vì nhục thể sớm tiêu tan, 
Đạo nghiệp đành cam chịu dở dang...(12) 

Quy thiên (1934) ở tuổi năm mươi chín, sau tám năm 
liên tục hành đạo, đến lúc tái ngộ đàn em Đức Thượng 
Trung Nhựt không giấu nỗi ngậm ngùi: 

Gánh đạo vừa mang được nửa đường, 
Éo le lại gặp phải vô thường. 
Bao nhiêu chí cả chưa thành tựu, 
Tiên cảnh hồng trần mãi vấn vương.(180F

13) 
Tiền bối Lê Kim Tỵ (1893-1948) bình sinh mải bôn ba, 

dãi dầu với Đạo, từng chịu cảnh tù đày nơi rừng sâu nước 
độc. Quy thiên ở tuổi năm mươi bảy, ngài vẫn không thể 
vui hưởng cảnh nhàn. Đầu xuân Bính Ngọ, mượn ngọn 
linh cơ, Đức Lê Kim Tỵ tâm tình: 

Nay về chốn tiên tòa cảnh cũ, 
Tệ huynh nào vui thú chi đâu. 
Nhiệm vụ xưa mấy lúc dãi dầu, 
Chưa thành đạt lòng này còn luyến tiếc.(181F

14) 
Đạo nghiệp tiền nhân dở dang không phải vì người xưa 

thiếu kế hoạch hay chưa dốc sức dốc tài. Trái lại, đó là một 
lẽ huyền vi của cơ Trời máy Tạo.  

Quy thiên (1959) ở tuổi bảy mươi, mười năm sau có lần 
trở về Đức Phạm Công Tắc đã phân tỏ cho đàn em hiểu 
phần nào nỗi éo le đó: 

                                                                                                            
(11) Thánh thất Nam Thành, 22-8 Đinh Mùi (25-9-1967). 
(12) Diêu Trì Bửu điện (thánh thất Bình Hòa), 28-8 Đinh Mùi (01-

10-1967). 
(13) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 30-9 Canh Tuất (29-10-1970). 
(14) Vĩnh Nguyên Tự, 01-01 Bính Ngọ (21-01-1966). 
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Những việc từ xưa đã sắp bày, 
Nhưng chưa tiện nói để ai hay. 
Trớ trêu con Tạo chia đôi ngả, 
Đạo nghiệp linh đinh đến nỗi này.(182F

15) 
Đức Phạm Hộ pháp dạy tiếp: 
“... bao nhiêu sứ mạng đã sắp bày, bao nhiêu kế hoạch 

đã định sẵn, chỉ chờ thời gian tuần tự tiến hành. Nhưng 
than ôi! Lòng người thời vậy mà thời cơ chưa được vậy! 
(...) Cơ đạo lúc bấy giờ luôn luôn ứng phó xoay trở với 
bao nhiêu áp lực từ bên ngoài đưa đến. Dầu tài cán đến 
bực nào cũng không làm sao tiến hành cho kịp lúc.” 

Với dòng thánh giáo chỉ bày triết lý cao siêu, con 
đường tu tâm dưỡng tánh, phương pháp thiền định giải 
thoát, v.v... đạo Cao Đài có điểm chung đồng với các tôn 
giáo khác. Nhưng với dòng thánh giáo chở chuyên tâm sự 
người xưa như dẫn trên, hầu như đây là một nét riêng, độc 
đáo của đạo Cao Đài. 

Thử hỏi, tại sao các tiền bối lại nhiều phen nhọc công 
trở lại cõi trần để giãi bày nỗi lòng? Câu trả lời có thể tìm 
thấy qua lời dạy của Đức Thượng Trung Nhựt và Đức 
Ngọc Lịch Nguyệt:  

“Lời thành thật Tiên huynh nói đây để các em hiểu cho 
các anh, dầu được về nơi cõi thượng, nhưng cũng vẫn 
hành đạo trong sứ mạng của mình. Tiên huynh mong rằng 
lời nói hôm nay các em hãy xem là tất cả tấm lòng ưu ái 
của các anh đối với các em nơi cõi thượng.”(

183F

16) 
Là bậc chân tu yêu nước thương dân, tháng 9-1954 tiền 

bối Cao Triều Phát (sinh năm 1889) tập kết ra Bắc. Sau 

                                                      
(15) Thánh thất Bình Hòa, 26-12 Đinh Mùi (25-01-1968). 
(16) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 14 rạng 15-02 Đinh Mùi (24-3-

1967). 
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những năm kháng chiến gian khổ ở khắp các chiến khu, 
tiền bối vì tuổi già, bệnh nặng, hai giờ chiều ngày 09-9-
1956 đã quy thiên tại Hà Nội. Xác phàm tiền bối gởi lại 
miền Bắc, lúc đầu ngay tại Hà Nội, rồi dời ra tận nghĩa 
trang Yên Kỳ, xã Bắc Đạo (tỉnh Hà Tây). Từ đó, chơn linh 
của Đức Cao Triều giong ruổi khắp nơi, góp sức vô vi vào 
sứ mạng Cao Đài: 

Thân xác gởi dặm trường quan ải,  
Hồn linh còn đi lại các nơi. 
Để lo xây dựng đạo Trời, 
Chờ cơ hội đến chờ thời phục hưng. 
Đem giáo lý phong thuần mỹ tục, 
Cho muôn dân hưởng phút thanh nhàn. 
Cho người đừng tưởng trái ngang, 
Đời đời đạo đạo mà toan nghĩ lầm.(17) 

Bằng cách thổ lộ nỗi niềm như vậy, các tiền bối khai 
Đạo đã gieo ý thức hành đạo cho đàn em tiếp nối. Lớp 
người sau mỗi năm nhìn lại đời mình, tuổi tác chồng chất, 
sức khoẻ hao mòn, càng gẫm suy lời các tiền bối ắt càng lo 
sợ rằng bản thân mình vẫn chưa biết tận dụng hữu hiệu 
những ngày trần thế để hành đạo cho hiệu quả rốt ráo. 

Các tiền bối ôn lại chuyện cũ, bộc bạch can tràng đều 
nhằm định hướng cho đàn em trên đường hoằng giáo, 
trong đó có cả phần giúp đàn em rút tỉa kinh nghiệm của 
những người đi trước. 

Tiền bối Cao Triều Trực (1884-1968) lúc về đàn đã 
dạy: 

“Trong tình bạn đạo, gặp lại nhau, không thể không ôn 
lại những gì diễn tiến từ dĩ vãng đến hiện tại, những nỗi 
buồn vui bại thành trên bước đường hành đạo, để giúp đỡ 

                                                      
(17) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 05-01 Bính Ngọ (25-01-1966). 
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cho nhau những kinh nghiệm sống. Âu đó cũng là bổn 
phận của người đi trước. Có chỉ bảo cho nhau để lớp 
người sau biết những gì cần phải tránh, để làm vốn liếng 
thực hiện đại chí của bực hướng đạo, làm sao cho đúng 
với tôn chỉ khai Đạo mà Đức Chí tôn đã định, để hoàn 
thành sứ mạng thế Thiên hành hóa và cũng để khỏi ân hận 
nuối tiếc như lớp người đã đi qua trong quá khứ.”(

185F

18) 
Nhớ lại những năm 20 của thế kỷ 20. Việc các tiền khai 

tuân theo lời dạy của Đức Chí tôn qua huyền cơ diệu bút là 
một sự kiện rất hy hữu. Như tiền bối Ngô Văn Chiêu (sinh 
năm 1878), đang còn trong chốn quan trường, đang còn 
phải ràng buộc với các quan hệ giao tế xã hội của giới 
thượng lưu, thì bất ngờ mùng 1 Tết Tân Dậu (08-02-1921), 
Đức Cao Đài Tiên ông giáng cơ dạy: “Chiêu, tam niên 
trường trai.” 

Ngô tiền bối vâng lời, chẳng phải chỉ ba năm mà là ăn 
chay luôn từ buổi đó cho đến khi quy thiên (18-4-1932). 
Điều gì đã khiến ngài trọn tuân theo lệnh dạy? Nếu giải 
thích bằng đức tin thì e rằng cũng chưa đủ. 

Ngày 30-10 Ất Sửu (15-12-1925), ba vị tiền bối Cao 
Quỳnh Cư (1888-1929), Phạm Công Tắc (1890-1959) và 
Cao Hoài Sang (1901-1971) tuân lịnh Đức Cao Đài, mặc 
áo dài đội khăn đóng chỉnh tề, cùng ra hết ngoài đường mà 
quỳ giữa chốn đông người qua lại, để vọng thiên cầu đạo. 
Đã thế, nhà thơ Bồng Dinh (trong chỗ quen biết) tình cờ 
bắt gặp, còn đứng sán một bên, ngâm nga thơ phú... Một 
việc làm vô cùng khác thường trước ánh mắt thế nhân, 
tránh sao không lôi cuốn nhiều kẻ hiếu kỳ tụ lại! Năm ấy 
hai tiền bối Tắc, Cư đang tuổi băm sáu, băm tám; còn tiền 
bối Sang mới có hai mươi lăm tuổi.  

                                                      
(18) Thiên Lý Đàn, 09-9 Canh Tuất (08-10-1970). 
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Người ta ai mà chẳng có lòng hổ ngươi, mắc cở. Vậy 
thì ba con người trẻ tuổi đêm hôm ấy chắc chắn cũng phải 
hết sức nhẫn lòng để thi hành trọn vẹn lịnh dạy của Thầy. 

Nhiều năm về sau, ngày rằm tháng 8 Kỷ Sửu, khi thuyết 
pháp tại Đền thánh Tây Ninh nhân lễ Hội yến Diêu Trì, 
chính tiền bối Hộ pháp Phạm Công Tắc hồi tưởng lại đêm 
hôm ấy, đã chân thành thổ lộ: 

“... không còn biết vị kỷ nhục nhã chi hết, giữa khoảng 
đường nơi châu thành Sài Gòn thiên hạ tấp nập, mà Đức 
Chí tôn buộc phải quỳ ngoài đường dựa bên lề ấy, quỳ 
đặng cầu nguyện xin đạo cho chúng sanh. Tội nghiệp thay, 
Ngài thử thách cho đến nước...” 

Việc làm của ba vị Cao, Phạm năm xưa chắc chắn cũng 
không thể chỉ lấy đức tin mà giải thích. 

Tiền bối Trần Đạo Quang (1870-1946) và các vị Thái 
lão sư khác của đạo Minh Sư đang ở vào vị trí trên là tổ 
dưới là các ngài; thân phận là lãnh tụ tinh thần của hàng 
ngàn đệ tử, làm chủ nhiều cảnh chùa ở Trung Kỳ và Nam 
Kỳ, vinh dự to lớn đến thế, vậy mà chỉ một ngọn cơ, chỉ 
một lời vô hình chỉ dạy, các ngài lãnh đạo Minh Sư lập tức 
bỏ hết quyền lực, ngôi vị tôn quý để trở thành tín đồ Cao 
Đài, chịu ngang hàng với những người có khi tuổi đời còn 
kém hơn các ngài, công phu tu luyện và tri thức kinh điển 
có lẽ cũng còn non hơn các ngài ít nhiều. Việc làm của các 
ngài Thái lão sư ngày trước cũng không thể chỉ lấy đức tin 
mà giải thích.  

Nếu đức tin không đủ giải thích, thì điều gì đã khiến 
cho những người có địa vị trong xã hội, có chức quyền 
trong tôn giáo dễ dàng gạt bỏ hết lòng tự tôn vị kỷ và sỉ 
diện cá nhân để tuân lời dạy vô vi qua ngọn linh cơ? Phải 
chăng đó là tiếng gọi thiêng liêng từ trong tiền kiếp? Có lẽ 
là như thế. Hai đấng tiền khai Thượng Trung Nhựt và 
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Ngọc Lịch Nguyệt chung lời phân giải trên ngọn cơ linh: 
“Các em ôi! Chúng Tiên huynh đã trải qua nhiều tiền 

kiếp trong hai thời kỳ lập đạo, đem đạo độ đời. Đến Tam 
kỳ ân xá, chúng Tiên huynh cũng xuống hồng trần, phải 
mang xác phàm hóa độ người đời nơi đất Việt Nam. 
Chúng Tiên huynh đã trải qua biết bao nhiêu lúc thăng 
trầm bĩ thới, trở ngại khó khăn, vào khám ra tù, lưu vong 
đất khách, hy sinh để tiếp nhận sứ mạng lập nền Đại đạo 
Tam kỳ Phổ độ từ năm Bính Dần cho đến ngày cổi bỏ xác 
phàm, rũ sạch những oan khiên nghiệp chướng.”(19) 

Các tiền khai hé lộ cho biết các ngài chính là nguyên 
nhân tá thế để làm sứ mạng kỳ Ba. Các ngài là lớp tiên 
phong được Đức Chí tôn phân công cho xuống thế trước 
để mở đường vạch lối sẵn cho đoàn người phía sau tiếp 
bước. Khi tiết lộ nguyên căn của mình, các tiền bối cũng 
nhân đó mà nhắc đàn em hậu tấn nhớ lại nguyên căn của 
mỗi người.  

Năm 1966, Đức Thiện Pháp Nguyễn Bửu Tài cho biết 
đàn em các ngài sở dĩ có duyên với đạo Cao Đài chính vì 
xưa kia đã có một lời nguyện với Đức Chí tôn: 

Ngôi xưa em có nhớ cùng chăng, 
Trước điện Linh Tiêu đã nguyện rằng, 
Đi xuống trần gian y thánh chỉ, 
Cứu đời dụng đạo để làm căn.(187F

20) 
Từ Thượng đế ra đi, nguyên căn lớp lớp bước vào trần 

gian. Lẽ ra cũng sẽ có lớp lớp nguyên nhân quay về với 
Thượng đế, như lời Thầy dạy: 

                                                      
(19) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 14 rạng 15-02 Đinh Mùi (24-3-
1967). 
(20) Thánh thất Liên Hoa Cửu Cung, 04-01 Bính Ngọ (24-01-
1966). 
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Một sứ mạng Thầy dành hai ngõ, 
Một ra đi, một trở lại Thầy...(21) 

Nhưng than ôi! Đi nhiều mà về ít. Bởi vì trần gian là 
một trận đồ bát quái, là một mê cung thừa sức cầm chân 
níu gót nhiều nguyên nhân hết kiếp này sang kiếp khác.  

Một tiền bối Cơ quan Phổ thông Giáo lý là Đức Bảo 
pháp Chơn quân Huỳnh Chơn (1904-1973). Ngài nguyên 
là bồng lai tiên tử, cũng nằm trong số phận éo le đó. Tới 
chừng trở về được cõi thiên rồi, trong một lần thăm lại đàn 
em, nhớ lại kiếp người đã qua mà Ngài không khỏi ngậm 
ngùi than thở:  

Cho hay cảnh giới hữu tình, 
Men đời chưa thấm mà mình đã say.(189F

22) 
Vì thế, để giúp đàn em tỉnh ngộ trước men say cõi tục, 

Đức Thiện Pháp Nguyễn Bửu Tài vừa nhắc cho nhớ ngôi 
xưa vị cũ vừa cảnh tỉnh lớp người sau đừng phí uổng kiếp 
sống tại trần để khỏi lỡ làng đại nguyện: 

Căn bản nay còn có nhớ không? 
Hay là vì bận chuyện bao đồng? 
Thê nhi, sự nghiệp, cùng chung đỉnh, 
Sớm tối nha môn mãi chạy rong. 
Chạy rong càng lúc lại càng xa, 
Quên lẩn bên lưng một kiếp già. 
Sức mỏi, lực cùng còn lẩn quẩn, 
Hơi tàn rồi phải đọa trầm kha.(190F

23) 
Mấy mươi năm trôi qua, thánh giáo của các tiền bối ban 

trao có rất nhiều, có thể kết thành những tập dày dặn, với 

                                                      
(21) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 30-12 Quý Sửu (22-01-1974). 
(22) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-6 Quý Sửu (14-7-1973). 
(23) Thánh thất Liên Hoa Cửu Cung, 04-01 Bính Ngọ (24-01-
1966). 
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biết bao thơ văn chứa chan, phong phú. Dù dạy vào thời 
điểm nào, dù giáng cơ ở địa phương nào, dù giảng về một 
chủ đề nào, thì tất cả cùng có chung một ý chỉ xuyên suốt 
là nỗi ưu tư nặng lòng về tương lai nền Đạo. 

Các tiền bối là người đã khai hoang, đã ươm trồng lên 
những thân cây cho mảnh vườn Đại đạo. Người làm vườn 
tuy đã trao lại cho người sau tiếp tục ươm trồng, vun tưới 
nhưng không phải vì thế mà coi như đã xong phần trách 
nhiệm của tiền nhân.  

Nguyễn Công Trứ (1878-1858) ngày xưa còn có thể mơ 
ước kẻ sĩ sẽ đến ngày “nợ tang bồng trang trắng vỗ tay 
reo”. Nhưng các tiền bối khai Đạo dù đã trở về tiên cảnh 
vẫn chưa thể vỗ tay reo thanh thản. 

Trước thực trạng chông chênh của nỗi đạo tình đời, 
Đức Thượng Trung Nhựt và Đức Ngọc Lịch Nguyệt cùng 
chung lời tha thiết:  

“Các em ôi! Các sứ mạng đến trần gian ngày nay phải 
chịu trọng trách ở những danh từ chi phái, tịnh thất, nào 
phải đột nhiên mà có đâu. Nhưng có để cùng hút nhựa 
sống của thân cây hầu đơm bông trổ trái; mà cây có đầy 
nhựa sống để nuôi cành lá là do sự chăm sóc, vun tưới, 
giữ gìn của kẻ làm vườn. Hỡi các em! Ai chăm sóc? ai gìn 
giữ? ai vun quén? mà chúng Tiên huynh cùng các em lắm 
lúc cùng mang một trạng huống đau lòng.”(

191F

24) 
Những lời hỏi ai thiết tha ấy cũng là lời Đức Cao Triều 

Phát từng hỏi:  
Tuy Tệ huynh nay đà khuất bóng, 
Nhưng lòng còn xúc động tình thâm. 
Thế gian bao ngõ thăng trầm, 

                                                      
(24) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 14 rạng 15-02 Đinh Mùi (24-3-
1967). 
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Cái cơ nghiệp cũ ai cầm vững cho?(25) 
Một lần khác, Đức Cao Triều Phát cũng hỏi: 

Nghìn xưa đó, tuổi tên ai đó? 
Hiện giờ đây đã có ai đây? 
Đứng ra xây dựng đạo Thầy, 
Bằng lòng hy hiến, bằng dây hòa đồng?(

193F

26) 
Sinh thời là Bảo đạo chưởng quản Hiệp thiên đài Tòa 

thánh Hậu Giang, tiền bối Cao Triều Phát quy thiên 
(1956), rồi đúng mười năm sau Tiền bối trở về, tỏ lời tâm 
sự: 

Tệ huynh hổ phận mình Chưởng quản, 
Công chưa thành chưa đáng công phu. 
Còn đây sứ mạng vận trù, 
Tương lai hỏi có mịt mù hay chăng?(

194F

27) 
Ưu tư vì tương lai nền Đạo, gởi gấm niềm tin vào vào 

đàn em tiếp nối, các tiền bối khai Đạo luôn luôn dành 
những lời yêu thương, động viên, nâng đỡ tha thiết, chân 
tình. Đức Cao Triều Phát dạy: 

“Tiên huynh đã đi qua, chiếc bóng đã nằm xuống. 
Nhưng tinh thần của Tiên huynh mãi mãi theo gót chân 
của các em mà đi vào ánh sáng đạo, vào bóng tối của trần 
gian.”(

195F

28) 
Là người yêu nước, nói tới sứ mạng vô cùng vẻ vang 

mà Thượng đế ban trao cho dân tộc được chọn, những lời 
dặn dò tâm huyết của Đức Cao Triều Phát bao giờ cũng 
mang mặc tình dân tộc nghĩa nước non, gắn liền với mối 
đạo đã sinh ra từ đất nước Việt Nam: 
                                                      
(25) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 05-01 Bính Ngũ (25-01-1966). 
(26) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-10 Tân Hợi (02-12-1971). 
(27) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 05-01 Bính Ngũ (25-01-1966). 
(28) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-10 Tân Hợi (02-12-1971). 
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“Các em là những con người Việt, những thoi vàng 
được trui luyện trong lò lửa của chiến chinh, của ly loạn. 
Giá trị đang chờ đợi các em. Tiên huynh chỉ là một vang 
bóng của các em trong quá khứ, một hùng khí của các em 
trong tương lai. Hãy gắng lên các em! Cơ hội cứu thế kỳ 
Ba bỏ qua chắc không bao giờ gặp lại.”(

196F

29) 

* 

Trở lại với chuyện Bá Nha, Tử Kỳ. Chia tay nhau, một 
năm sau Bá Nha mới có dịp trở về bến Hán Dương thăm 
bạn. Than ôi, Tử Kỳ đã ra người thiên cổ! Bá Nha đau đớn 
tìm đến tận mộ vĩnh biệt Tử Kỳ, rồi đập vỡ cây đàn, bởi vì 
đã mất bạn tri âm thì còn biết đàn cho ai nghe nữa! 

Ở Việt Nam, đầu thế kỷ 20, Nguyễn Khuyến (1835-
1909) cũng vậy. Bạn thơ là Dương Khuê (1839-1902) qua 
đời, ông không muốn làm thơ nữa, thở than trong bài Khóc 
bạn: 

Câu thơ nghĩ đắn đo chẳng viết, 
Viết đưa ai, ai biết mà đưa?  

Lấy tình đời tri âm mà xét tình đạo tri âm. Vắng bóng 
tri âm, người trần gian còn tiếc lời tiếc lẽ đến mức như thế, 
hà huống là thánh tiên, Trời phật. Cho nên, càng ngẫm 
nghĩ lại càng giật mình và càng vô cùng cảm kích. Bởi vì 
một khi Ơn Trên, một khi các đấng tiền bối khai Đạo còn 
tiếp tục ban trao lời châu tiếng ngọc, còn tin yêu gởi gấm 
can tràng, khuyến nhủ thiệt hơn, ấy là các đấng còn kỳ 
vọng khách trần là kẻ tri âm, là người biết lắng lòng để 
nghe rồi hiểu và hành theo thánh giáo. 

Tri âm... Đó chính là lòng kỳ vọng của người xưa, của 
Đức Cao Triều Phát: 
                                                      
(29) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-10 Tân Hợi (02-12-1971). 
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Nay Tệ huynh được về hội ngộ, 
Gởi đôi lời chứng tỏ tri âm. 
Hậu Giang một mối cơ cầm, 
Xin đem gởi gấm đạo tâm giữ gìn. 
Cơ quan đạo trung minh chánh giáo, 
Nối tiếp người gây tạo tương lai. 
Cùng trong con cái Cao Đài, 
Kẻ u người hiển thi tài làm nên.(30) 

Lắng nghe tiếng nói tri âm chứa chan hoài bão ấy, xin 
nguyện cầu cho càng ngày càng có thêm thật nhiều người 
con áo trắng xứng đáng là tri âm đích thực của các đấng 
thiêng liêng Tam kỳ Phổ độ. 

 08-4-2001  
 

                                                      
(30) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 05-01 Bính Ngũ (25-01-1966). 
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Tiền bối Đầu sư Ngọc Lịch Nguyệt 
(thế danh Lê Văn Lịch, 1890-1947). 
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Tình tiên nghĩa tục 

Giọt lệ người xưa 
Mỗi một tôn giáo đều có những địa điểm được chọn 

làm nơi hành hương cho tín đồ. Nơi hành hương là thánh 
địa. Trong đạo Cao Đài, hơn tám mươi năm qua cũng có 
nhiều thánh địa là điểm đến cho những cuộc hành hương. 
Và Vĩnh Nguyên Tự là một trong số đó, tuy nơi đây chỉ là 
một mái chùa đơn sơ giữa chốn làng quê mộc mạc. 

Thật vậy, hằng năm, các bậc thiện tín thường ghi nhớ 
trở về Vĩnh Nguyên hành hương trong ba dịp lễ trọng: 

Kỷ niệm tái thiết Vĩnh Nguyên (15-3 âm lịch); 
Kỷ niệm ngày quy thiên của Đức Thái lão sư Lê Đạo 

Long (03-12 âm lịch); 
Và như hôm nay, kỷ niệm ngày đăng tiên của Đức tiền 

bối khai Đạo Đầu sư Ngọc Lịch Nguyệt (1890-1947). 
Giờ này đông đảo các bậc tôn túc và quý vị đạo tâm 

đang cùng nhau tề tựu nơi Thiên phong đường của mái 
chùa sắp tròn một trăm tuổi.(1) Rõ ràng đây là một cuộc đại 
hội ngộ, một buổi hoan hỷ sum vầy vô cùng quý hóa. 

Vâng, không quý hóa sao được khi mà mọi người đều 
chẳng ngại đường dài cách trở, đã rời chốn thị thành hay 

                                                      
* Bài nói chuyện ở Vĩnh Nguyên Tự, 9.30 giờ sáng 03-9 Đinh Hợi 

(thứ Bảy 13-10-2007). 
(1) Thành lập năm 1908, Vĩnh Nguyên Tự nay ở xã Long An, 

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 
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những địa phương xa xôi khác để tìm đến nơi sằn dã này. 
Tấm lòng quý báu của tất cả các bậc thiện tín hiện diện ắt 
hẳn đang diêu động đến cõi trời, và đang được các đấng 
tiền nhân Vĩnh Nguyên cũng như đang được Đức Ngọc 
Lịch Đại tiên chứng giám. 

Chúng ta có thể xác tín như vậy, bởi vì đã hơn một lần 
qua ngọn linh cơ, chính Đức Ngọc giáng phàm trong mấy 
dịp lễ kỷ niệm tương tự như hôm nay để bày tỏ tình cảm 
thiêng liêng của Ngài đối với những đàn em đang nối bước 
sau Ngài trên cõi tục. 

Chẳng hạn vào năm Nhâm Tý (1972), nhân lễ kỷ niệm 
ngày tiền bối đăng tiên, Đức Ngọc Lịch Nguyệt đã giáng 
đàn tại Vĩnh Nguyên Tự vào giờ Ngọ, và ban trao trần 
gian những dòng chứa chan tình cảm như sau: 

“Ngọc Lịch Nguyệt. 
“Bần đạo mừng chào chư Thiên mạng, chư Thiên ân 

hướng đạo và chư đạo tâm lưỡng phái. 
“Hôm nay Ban cai quản Vĩnh Nguyên Tự cùng các 

nhục tử, nhục tôn của Bần đạo cử hành lễ kỷ niệm ngày 
thoát xác phần nhục thể của Bần đạo, đã có tư thơ hoặc 
chuyển ngôn từ thỉnh chư đạo tâm đến dự, chư liệt vị đã 
đáp ứng lời thỉnh mời ấy với tất cả thạnh tình. 

“Bần đạo cảm động hơn nữa là có những vị, tuy chưa 
nhận sự thỉnh mời, chỉ lóng nghe thôi cũng đã dành mọi sự 
nhiệt tình đến dự buổi lễ hôm nay. Đó là những nghĩa cử 
làm Bần đạo cảm động rơi nước mắt.”(

199F

2) 
Giọt lệ tiên gia đã nhỏ xuống trước bao tấm lòng của 

con người trần gian đang kính tưởng đến Ngài. Nhưng đó 
không phải là giọt lệ của thường tình phàm tục. Đó là giọt 
lệ thánh khiết trong tình đạo mạch thiêng liêng đã hòa 
                                                      
(2) Vĩnh Nguyên Tự, 02-9 Nhâm Tý (08-10-1972).  
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quyện hai cõi sắc không trở thành một khối sắt son duy 
nhất để chung tay xoay chuyển bánh xe tiến hóa kỳ Ba 
dưới bóng cờ Đại đạo. 

Thật vậy, chính Đức Ngọc Lịch Đại tiên đã xác nhận 
rằng những ai có lòng tìm về Vĩnh Nguyên để dự lễ kỷ 
niệm như hôm nay, thì tất cả nào phải đâu chỉ do tình cờ 
tao ngộ. Nói cách khác, những lần hội ngộ thế này đều do 
thiện duyên đã kết thành từ trong tiền kiếp. 

Bằng chứng là vào năm Giáp Dần (1974), cũng nhân lễ 
kỷ niệm ngày tiền bối đăng tiên, Đức Ngọc Lịch Nguyệt 
đã giáng đàn tại Vĩnh Nguyên Tự và để lời dạy như sau: 

“Ngọc Lịch Nguyệt. 
“Chào chư Thiên ân hướng đạo. Chào chư hiền đệ, 

hiền muội. Mừng các con, các cháu. Mời tất cả đồng an 
tọa điện tiền để cùng Tiên huynh đàm đạo như tự thuở 
nào. 

“Chư hiền đệ, hiền muội không nài vạn dặm để bước 
đến thôn quê cổ tự cùng Ban cai quản, nội thân, gia tộc dự 
lễ kỷ niệm thoát xác của Tiên huynh. Đó là tình thiêng 
liêng đồng đạo bất diệt tự chốn Thiên cung còn liên hệ cho 
đến ngày nay.”(3) 

Rõ ràng Đức Ngọc Lịch Đại tiên soi sáng giúp chúng ta 
hiểu rằng quý quan khách đời lẫn đạo, sở dĩ hôm nay có 
mặt tại Vĩnh Nguyên bởi vì rất xa xưa khi còn trên thượng 
giới, chúng ta vốn sẵn có mối quan hệ thiêng liêng với 
Đức Ngọc.  

Lời dạy trên đây của Đức Đại tiên còn giúp chúng ta 
nhớ lại Thiên trách của mỗi người. Thiên trách tức là 
nhiệm vụ mà mỗi người nhận lãnh từ Đức Thượng đế ở cái 
buổi chia tay nơi đỉnh thượng để đưa chân vào cõi trần ai 
                                                      
(3) Vĩnh Nguyên Tự, 01-9 Giáp Dần (15-10-1974).  
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hệ lụy. 
Tiền bối Ngọc Đầu Sư là người đi trước, chúng ta là 

đàn em nối gót theo sau để làm tiếp sứ mạng Tam kỳ Phổ 
độ. Như thế, giọt lệ của Đức Đại tiên đã nhỏ xuống khi 
chứng giám cuộc lễ kỷ niệm như hôm nay hoàn toàn 
không phải là giọt lệ tư riêng vị kỷ. Giọt lệ của Ngài là 
giọt lệ tri ân đối với những Thiên mạng đang bước theo 
dấu chân các tiền khai Đại đạo để tạo nên một hình ảnh 
vừa uy hùng vừa lãng mạn như lời Đức Giáo tông Đại đạo 
Thái Bạch Kim tinh diễn tả: 

“Nhạc trùng dương trỗi muôn dòng trùng dương.”(
201F

4) 
Hôm nay, chúng ta đang ôn học lại các thánh giáo do 

chính Đức Ngọc Lịch dạy đúng vào các dịp lễ kỷ niệm 
ngày Ngài thoát xác. Qua lời châu tiếng ngọc còn lưu lại 
hơn ba mươi thu, chúng ta lãnh hội được lý do sâu xa vì 
sao một bậc Đại tiên siêu phàm thoát tục mà còn phải bảo 
rằng “Đó là những nghĩa cử làm Bần đạo cảm động rơi 
nước mắt.” 

Hơn thế nữa, chúng ta cũng hiểu đấy là giọt lệ tri ân mà 
Đức Đại tiên đang nêu gương sáng cho đàn em học hỏi 
ngõ hầu làm theo đại hạnh, đại đức của Ngài. 

Quả vậy, cũng trong đàn tại Vĩnh Nguyên năm 1974, 
Đức Ngọc Lịch Đại tiên bày tỏ như sau: 

“Thật sự là tất cả người đi trước đều mang lấy thâm ơn 
đối với những người bước sau. Người bước sau cũng sẽ 
như thế, bởi sứ mạng và sứ mạng tương liên trong cõi đời 
hạ nguơn mạt kiếp.”(

202F

5) 
Giọt lệ ấy còn là giọt lệ hoan hỷ trước tiền đồ Đại đạo 

bởi vì Đức Đại tiên có thể tin tưởng đàn em hôm nay để 
                                                      
(4) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-01 Giáp Dần (06-02-1974).  
(5) Vĩnh Nguyên Tự, 01-9 Giáp Dần (15-10-1974).  
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mà gởi gấm hoài bão của Ngài khi xưa. Cho nên, vào năm 
Tân Hợi (1971), cũng nhân ngày kỷ niệm thoát xác, Đức 
Đại tiên nhắn nhủ:  

“Này các em! Tiên huynh đến trần gian đồng thời với 
ngày kỷ niệm thoát xác của Tiên huynh, không phải chỉ có 
lý do tư hữu về gia thế nơi mình, song Tiên huynh tưởng 
bình sinh cuộc đời với chí hướng hiến dâng cho đạo 
nghiệp, hoàn cảnh thân thế của mình cũng đặt hết vào đạo 
nghiệp, thì trong lẽ công tư không còn phải biệt phân chi 
nữa. 

“Trước hết Tiên huynh cũng chứng lòng thành tưởng 
niệm của các con cháu thân thích nơi ấy và cũng không 
quên ngỏ lời cảm ơn các em đã tưởng tình huynh đệ mà 
cùng nhau tương hội hôm nay. 

“Các em ôi! Lòng hiếu thảo, nghĩa đạo đồng đã thể 
hiện như thế thì công nghiệp lớn lao hãy còn dang dở kia 
Tiên huynh cũng đặt trọn vẹn tin tưởng nơi đàn em ngoan 
đạo.”(6) 
Đáp tạ khách trần 

Tu theo Cao Đài là hít thở bầu không khí tràn ngập điển 
lành trong lẽ Thiên nhân hiệp nhất. Tu theo Cao Đài là trải 
nghiệm sự gần gũi và thiết thân giữa các đấng thiêng liêng 
với lữ khách hồng trần. Gần gũi và thiết thân đến mức mọi 
khoảng cách hữu vô, không sắc đều được triệt tiêu nhờ ở 
tình thương trìu mến của các đấng thiêng liêng.  

Với tình từ ái ấy, khi chứng giám tấm lòng khách trần 
các nơi trở về Vĩnh Nguyên đông đủ để dự lễ kỷ niệm 
ngày thoát xác của Ngài, Đức Ngọc Lịch Đại tiên đã đáp tạ 
lại tất cả bằng một món quà vô giá: 

 “Giờ đây chư hiền đệ, hiền muội nghĩ tình đạo mạch, 
                                                      
(6) Thánh thất Tân Định, 02-9 Tân Hợi (20-10-1971).  
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Tiên huynh không biết lấy chi cân xứng nên để những lời 
sau đây.”(

204F

7) 
Vâng, tiên gia nào đem châu báu vô thường để tặng cõi 

vô thường. Món bảo vật Đức Ngọc ban trao để đáp tạ tấm 
lòng những thiện tín, đạo tâm đã đến dự lễ kỷ niệm Ngài 
chính là một thời pháp. Đem giáo pháp để nâng đỡ bước 
người tu trong thời mạt pháp, đó là Ngài đã đưa tay dắt 
chúng ta bước lên con đường trở về với Thầy Mẹ nơi cõi 
thượng. 

Trong thời pháp ấy, Đức Ngọc Lịch Đại tiên dạy chúng 
ta bốn điểm căn bản như sau:  

1. Phải hành thiện, vì trong cơn sảy sàng khủng khiếp 
của thời tận diệt thì hành thiện là con đường tồn sinh duy 
nhất của chúng ta. Đức Đại tiên dạy: 

“Giữa buổi nhiễu nhương chánh tà lẫn lộn, bạc thiếc 
vàng thau chưa sáng tỏ, thì việc họa phước rủi may cũng 
chẳng biết đâu mà tránh mà tìm. Chỉ có một con đường 
duy nhứt là mỗi người phải ý thức tu tâm sửa tánh, ham 
tìm việc thiện mà làm.” 

2. Phải biết chung lo làm đạo, vì đây là một cơ hội 
cho chúng ta liên thông với ơn phước hộ trì của Trời phật. 
Đức Đại tiên dạy:  

“Ngoài ra cũng cần phải hợp tác nhau trong một 
chương trình đạo sự để có môi trường chằng chịt ràng 
buộc lẫn nhau, để nhờ đó tâm hồn mình nhớ nhung hoặc 
dính liền với Trời với Đạo. Đó cũng là tạo một trạm để 
thiêng liêng có thể tiếp ứng cho trong sự dìu dắt hộ trì.”  

3. Phải luôn luôn gần gũi với Đạo để được cứu rỗi. 
Đức Đại tiên dạy: 
                                                      
(7) Vĩnh Nguyên Tự, 01-9 Giáp Dần (15-10-1974).  
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“Nên nhớ rằng Đạo là con đường cứu rỗi. Nếu ai muốn 
được cứu rỗi thì đừng vì lý do gì tìm cách này hay cách 
khác xa rời Đạo. Hễ gần Đạo tức gần Trời phật, tiên 
thánh. Xa Đạo tức xa Trời phật, tiên thánh, tức là trong 
tâm hồn mình như nhà bỏ trống, tha hồ cho quỷ ma đến 
ngự trị, cám dỗ, dẫn dắt vào nẻo diệt vong.” 

4. Phải cảnh giác trước kế quỷ mưu tà để khỏi sụp 
cạm bẫy. Đức Đại tiên dạy: 

“Ăn để được no, nghỉ để được khỏe, tu để được cứu rỗi. 
Tự mình hãy lo cho mình. Trường hợp nghịch cảnh hoặc 
không đồng tư kiến, chấp nê, hờn giận giữa người, không 
đến chùa hành đạo, học đạo, tức là mắc bẫy ma vương và 
cũng tự mình ngăn đường lấp ngõ trở về với Thượng 
đế.”(8) 

Bốn yếu điểm trong thời pháp của Đức Ngọc Lịch Đại 
tiên vô cùng giản dị và dễ hiểu. Tuy nhiên không phải 
người tu nào cũng có thể thực hành được trọn vẹn. Mà nếu 
đã trót không làm đủ và đúng bốn yếu điểm ấy, người tu sẽ 
trợt té, sẽ ngã quỵ trên vạn nẻo đường trần đầy cám dỗ và 
thử thách. 

Đức Ngọc Lịch Đại tiên cũng biết các em của Ngài sẽ 
có người té ngã. Nhưng Ngài khuyên chúng ta hãy biết 
dũng cảm đứng dậy để tiếp tục bước đi: 

“Vì khi mang lấy xác phàm mọi người đều phải có dính 
dấp những hệ lụy trần gian, nhưng cố gắng vui vẻ đứng 
lên và đi mãi để khỏi phải hệ lụy muôn kiếp ngàn đời.”(

206F

9) 

Vâng, chúng ta phải đứng lên để đi tiếp, đi cho trọn con 
đường chúng ta đã chọn, đúng theo lời Đức Ngọc Lịch 

                                                      
(8) Vĩnh Nguyên Tự, 01-9 Giáp Dần (15-10-1974).  
(9) Thánh thất Tân Định, 02-9 Tân Hợi (20-10-1971).  
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nhắc nhở: 
Chim khôn chọn nhánh lựa cành, 
Người khôn hãy chọn đường lành mà đi, 
Hữu duyên gặp hội Tam kỳ, 
Xiển dương đạo pháp cùng đi đại đồng.(207F

10) 
Nghĩa tình tiền bối 

Thời gian qua mau. Buổi ôn học thánh giáo Đức Đại 
tiên hôm nay cũng như buổi lễ kỷ niệm đầy nghĩa tình này 
sẽ đến lúc phải kết thúc. Họ đạo Vĩnh Nguyên sẽ lưu luyến 
tiễn quý đạo tâm, thiện tín ra về. Chúng ta lại tiếp tục bận 
bịu với nhịp đời nhịp đạo cố hữu. 

Đứng về mặt hữu hình ai cũng biết như thế và cũng 
thấy rõ như thế. Nhưng về phần vô vi siêu hình thì hoàn 
toàn không phải như thế. 

Đức Ngọc Lịch Đại tiên đã đến chứng giám tấm lòng 
tất cả khách hành hương dự lễ. Ngài đã cảm kích tri ân, rồi 
đáp tạ bằng cách ban trao lời châu tiếng ngọc làm món quà 
quý báu vô song để dìu bước khách tục trên đường tu học. 
Thế rồi, khi cuộc lễ viên mãn, chúng ta chia tay Vĩnh 
Nguyên ra về nhưng Đức Đại tiên vẫn chưa hề chia tay với 
chúng ta. 

Vâng, bằng tình thương yêu và với quyền năng pháp 
lực của một bậc Đại tiên, Đức Ngọc Lịch đã, đang, và sẽ 
mãi mãi theo sát chúng ta, hộ trì chúng ta. 

Ôi, kẻ phàm trần chúng ta làm sao biết được tấm lòng 
bao la của Đức Ngọc Lịch Đại tiên nếu như chính Ngài 
không thổ lộ qua những lời chan chứa nghĩa tình như sau:  

“Sau cùng, Bần đạo xin để lời cảm ơn chư Thiên ân 
hướng đạo cùng các em lớn nhỏ xa gần đã có tâm thương 

                                                      
(10) Vĩnh Nguyên Tự, 02-9 Nhâm Tý (08-10-1972).  
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Thầy mến Đạo và tưởng tình gia quyến Bần đạo, đã không 
nệ đường sá xa xôi thân hành đến vùng hẻo lánh tiêu sơ 
này với tất cả nhiệt tình không tính toán. 

“Bần đạo dụng tất cả những quyền năng đã có, theo hộ 
trì chư liệt vị trên đường hành đạo.”(11) 

Chúng ta hãy kính cẩn tưởng niệm và tạ ơn tiền bối: 
Nam mô Ngọc Lịch Đại tiên. 

13-10-2007 
 

 

                                                      
(11) Vĩnh Nguyên Tự, 02-9 Nhâm Tý (08-10-1972).  
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Thi tiên Lý Bạch ngắm trăng sáng 

(Lý Bạch vọng minh nguyệt 李白望明月). 
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Vầng trăng quê cũ 

Cử đầu vọng minh nguyệt, 
Đê đầu tư cố hương.(1) 
(Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, 
Cúi đầu nhớ quê nhà.) 

LÝ BẠCH  
Anthony de Mello (1931-1987) là một giáo sĩ dòng 

Tên. Khi viết quyển The Song of the Bird (Tiếng chim hót, 
1984), vị giáo sĩ Da Tô người Ấn Độ này đã có hứng thú 
kể lại câu chuyện sau đây: 

Hofetz Chaim người Ba Lan là một rabbi (giáo sĩ) Do 
Thái giáo nổi tiếng ở thế kỷ 19. Một du khách Mỹ đến gặp 
Hofetz thấy trong phòng rabbi ngoài sách ra chỉ có một 
chiếc ghế và một cái bàn. Ngạc nhiên, du khách hỏi: Tài 
sản của Ngài để đâu? Rabbi hỏi ngược lại: Thế thì tài sản 
của ông để đâu? Du khách đáp: Tôi chỉ là một du khách 
ghé qua đây thôi, tài sản tôi để ở nhà! Rabbi cười: À, tôi 
cũng thế.  

Như vậy, Hofetz Chaim đã xác định ông chỉ là người 
khách tạm ghé cõi trần gian này.  
Trần gian là cõi tạm 

Quan niệm trần gian là cõi tạm dừng chân mà con 
người là khách tạm trú từ lâu đã rất quen thuộc với người 
đạo Cao Đài. Năm 1926, hồi mới mở Đạo, tại chùa Gò 

                                                      
* Bài nói chuyện tại Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo, 9.00 giờ sáng 

01-8 Nhâm Ngọ (thứ Bảy 07-9-2002). 
(1) 舉頭望明月 / 低頭思故鄕 . (李白, 701-762). 

136 Vầng trăng quê cũ 

 

Kén (làng Long Thành, tỉnh Tây Ninh), Đức Chí tôn đã 
dùng từ khách trần để gọi con người sống giữa trần gian.  

Người là khách trần thì thế gian chỉ là quán trọ, đời 
người dù ngắn hay dài cũng chỉ là một chuyến lữ hành hữu 
hạn của kẻ xa quê trên đất khách. 

Trong nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh có một nơi 
quàn người chết gọi là khách đình. Khách tức là khách 
trần. Đình là cái trạm nghỉ chân cho kẻ viễn hành. Ý ở đây 
đã rõ: Khách đình là trạm dừng chân của khách trần sau 
một một chặng đường ngược xuôi cõi thế.  

Vì trần gian không phải là nhà, trần gian chỉ là cõi tạm 
dừng chân, cho nên sống ở trần gian chỉ là ăn nhờ ở đậu, là 
sống gởi nơi đất khách. Đức Mẹ dạy: 

“Con ôi! Kiếp sống thừa chỉ là nơi sanh ký tử quy. Đời 
con chỉ là một cuộc du hành ngắn ngủi trong kiếp chuyển 
luân.”(

210F

2) 
Quan niệm sống gởi này từ xưa đã rất quen thuộc với 

người Việt Nam, phản ánh qua thành ngữ sinh ký tử quy, 
tức là sống gởi thác về. Thế kỷ 18, nữ sĩ Hồ Xuân Hương 
khi khóc chồng có thơ rằng: Sinh ký chàng ơi, tử tắc quy! 

Mặc dù sinh ký tử quy là câu nói cửa miệng trong dân 
gian trải qua nhiều đời nhưng không phải ai ai cũng hiểu 
thấu đáo tận cùng nghĩa lý của nó. 
Chết thì về đâu? 

Đầu năm 1967, Đức Cao Triều Trực hỏi: 
“Lời rằng sinh ký tử quy. Dương gian sống ở thác về. 

Mà về đâu mới được chớ?”(
211F

3) 
Thế rồi, cuối năm 1970, Đức Giáo tông Đại đạo Thái 

                                                      
(2) Hườn Cung Đàn, 14 rạng 15-02 Nhâm Dần (19 & 20-3-1962). 
(3) Thiên Lý Đàn, 30-11 Bính Ngọ (10-01-1967). 
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Bạch Kim tinh cũng hỏi: 
Có câu sanh ký tử quy, 
Sống thì tạm gởi thác về, về đâu?(4) 

Giữa năm 1966, nhà giáo Trịnh Vân Thanh ở Sài Gòn 
xuất bản bộ Thành ngữ điển tích danh nhân từ điển (hai 
quyển, gần 1.500 trang). Sách chép lại một cách hiểu 
thông thường của người đời như sau (trang 1138): 

“SANH KÝ TỬ QUY. – Sống gởi thác về. Lời nói 
khoáng đạt của người yếm thế, cho rằng cõi đời này là nơi 
gởi tạm tấm thân, đến lúc chết trả thân xác về cho cát bụi 
mới thật là nơi hằng sống vĩnh cửu của con người. Chính 
nơi đó con người được yên nghỉ đời đời, không bận tâm 
phiền lụy.” 

Hiểu như vậy đã đúng chưa? Có thực rằng khi chết con 
người trở về với cát bụi, sẽ thanh thản yên nghỉ vĩnh hằng 
dưới ba thước đất, vì cát bụi đúng là chỗ trở về của con 
người? 

Nếu ai cũng hiểu chết là về với cát bụi thì đường trở về 
sao mà buồn quá vậy! Không lẽ một sinh vật khôn ngoan, 
đứng đầu muôn loài vạn vật trần gian như con người, vùng 
vẫy dọc ngang suốt đời để rồi rốt cuộc chỉ còn trở về với 
cát bụi ư? Sao mà chán quá vậy!  

May thay, “chết là trở về với cát bụi” chỉ là cách hiểu 
chưa đúng của một phần người đời chứ không phải tất cả 
thế gian đều hiểu như vậy! 

Năm 1970 ông Lê Văn Đức và nhà giáo Lê Ngọc Trụ 
cho in bộ Việt Nam tự điển (Sài Gòn: nhà xuất bản Khai 
Trí, hai quyển). Các ông giảng (quyển Hạ, trang 302): 

“SINH KÝ, TỬ QUY. Thành ngữ. Sống gởi, thác về; 
quan niệm xem đời là cõi tạm, chỗ ở đời đời là niết bàn 
                                                      
(4) Hội thánh Minh Chơn Đạo, 22-11 Canh Tuất (20-12-1970). 
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hay thiên đàng; bởi vậy, sống không mừng, thác không 
sợ.”  

Hòa thượng Thích Trí Minh có bài thơ thất ngôn bát cú 
mà hai cặp thực và luận (câu 3-4 và 5-6) rất hay: 

Kẻ mải lội hoài trong biển nghiệp, 
Người mong đi mãi giữa đường mê. 
Ta bà đất khách đành chui ở, 
Cực lạc quê xưa chẳng chịu về. 

Cũng vậy, trong giáo lý Cao Đài, chỗ trở về của con 
người được gọi bằng nhiều từ ngữ khác nhau: quê xưa, quê 
cũ, cựu quê, cố quận, quê xưa vị cũ, ngôi xưa vị cũ, cựu vị, 
vị quê, v.v... Đức Đông Phương Chưởng quản dạy: 

Thế gian cõi tạm vui chơi,  
Cảnh tiên vĩnh cửu, cõi trời là quê.(213F

5) 
Xác định chỗ trở về của khách trần là cố quận nơi 

thượng giới tức là giáo lý Cao Đài cho biết rằng con người 
đã từ cõi trời đi vào thế gian. Khi ra đi như vậy, mỗi người 
mang trong mình một điểm linh quang ẩn tàng, như Đức 
Mẹ nhắc nhở: 

Hỡi tàng linh ơi! Hỡi tàng linh! 
Có nhớ quê xưa chốn Ngọc đình? 
Quay gót mau về nơi cựu vị, 
Thôi đừng dan díu kiếp phù sinh.(214F

6)  
Đường về quê xa lắc mịt mù 

Trở lại với câu sinh ký tử quy. Nếu chết là về quê, mà 
quê là thiên đàng, niết bàn, thì con người cần chi ham sống 
sợ chết? Thực vậy, con đường trở về mà đúng như thế thì 
còn gì hơn? Thôi thì, còn sống đất khách ngày nào hãy cứ 

                                                      
(5) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 20-02 Quý Sửu (24-3-1973). 
(6) Trúc Lâm Thiền điện, 06-01 Ất Tỵ (07-02-1965). 
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phỉ chí tung hoành, mai kia có chết đi cũng chỉ là một 
chuyến trở về cố hương cực lạc.  

Hiểu như vậy có đúng chăng? Có chắc rằng hễ cứ lìa 
đất khách là lập tức về quê không? Buồn thay! Đã đành cái 
lý là tử quy nhưng đâu phải cứ mặc sức tung hoành ở thế 
gian này, chẳng thèm biết trời cao đất dày là gì, rồi khi tắt 
hơi, hồn lìa khỏi xác là lập tức ai ai cũng đương nhiên và 
dễ dàng trở về quê hương cực lạc! 

Đức Như Ý Đạo thoàn Chơn nhơn từng hỏi: 
“Đường về quê cũ độ bao xa?”(7) 

Câu trả lời quả là không dễ chút nào vì lẽ đâu ai biết 
mình đã làm khách trần bao nhiêu kiếp rồi! Đâu ai dám 
chắc rằng sau bao nhiêu kiếp triền miên đó mình chưa hề 
cách xa quê nhà mịt mù thiên lý?  

Có lần Đức Như Ý Đạo thoàn Chơn nhơn dạy rằng 
khách trần vốn là kẻ “Say sưa lịch kiếp du hồn mộng...”(

216F

8) 
Cho nên chắc chắn khách trần sẽ lạc lối, khó có khả năng 
định hướng trở lại quê nhà. 

Đức Giáo tông Lý Thái Bạch cảnh báo: 
Người mang lấy kiếp thân tứ đại, 
Chịu đón ngăn năm ải sáu đường. 
Bụi hồng mờ phủ thiên lương, 
Biết đâu chín cõi mười phương tìm về.(217F

9) 
Đường về quê chông gai ngăn lối 

Đường xa khó về quê cũ là một lẽ, mà cũng còn một lẽ 
khác nữa. Thực vậy, cứ mỗi kiếp mang thân vào chốn trần 
gian là một lần thần hồn thêm mờ mệt, u mê. Tại sao vậy? 
Đức Vạn Hạnh Thiền sư dạy: 
                                                      
(7) Vĩnh Nguyên Tự, 29-4 Nhâm Tuất (22-5-1982). 
(8) Vĩnh Nguyên Tự, 29-4 Nhâm Tuất (22-5-1982). 
(9) Hội thánh Minh Chơn Đạo, 22-11 Canh Tuất (20-12-1970). 
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... Bởi tài danh sắc khí hôn mê, 
Làm cho thần khí nặng nề, 
Luân hồi lạc mất đường về quê xưa.(218F

10)  
Và mỗi lần luân hồi cũng là một lần gây tạo thêm 

nghiệp mới. Những nghiệp mới này cộng chung với 
nghiệp cũ của bao nhiêu kiếp trước dồn lại chẳng khác gì 
những hành lý vốn đã nặng nề, cồng kềnh lại càng thêm 
cồng kềnh, nặng nề hơn nữa! Chúng làm oằn lưng lữ 
khách, làm rủn chân kẻ tha hương, thì làm sao có thể cất 
bước trên đường về xa diệu vợi? Bởi thế, Đức Vạn Hạnh 
Thiền sư cho biết: 

“Đường về quê cũ lắm chông gai...”(
219F

11) 
Và Đức Đại tiên Lê Văn Duyệt cũng nhắc: 
“Chư hiền đệ, hiền muội muốn đi cuối tận con đường 

trần tục này để đến quê xưa cảnh cũ đều phải vượt nhiều 
chông gai hiểm trở, hầm hố bao quanh.”(

220F

12) 
Đường nào trở lại quê nhà? 

Trở lại với câu hỏi của Đức Giáo tông Lý Thái Bạch: 
Bụi hồng mờ phủ thiên lương, 
Biết đâu chín cõi mười phương tìm về. 

Muốn thoát khỏi bụi hồng che phủ, phải mau mau noi 
theo Đại đạo, noi theo con đường to lớn, cao cả mà trở về, 
như Đức Thất nương Tiên nữ đã chỉ lối: 

Bụi hồng mờ mịt phủ trần gian, 
Khiến kẻ nguyên nhân đã lạc đàng. 
Muốn hỏi phương nao về cố quận? 
Đây đường Đại đạo kíp lần sang.(221F

13)  

                                                      
(10) Minh Lý Thánh hội, 19-9 Tân Hợi (06-11-1971). 
(11) Minh Lý Thánh hội, 26-01 Tân Hợi (22-02-1971). 
(12) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 10-5 Canh Tuất (13-6-1970). 
(13) Thánh thất Nam Thành, 15-6 Tân Hợi (05-8-1971). 
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Đức Mẹ cũng dạy rằng Đạo mầu chính là chiếc la bàn 
giúp khách trần định hướng nẻo quay về: 

Đạo mầu là cái phương châm, 
Để con định hướng mà tầm ngôi xưa.(14) 

Nói cách khác, khi Đức Chí tôn mở Đạo kỳ Ba, ấy là cơ 
hội chót mở ra con đường cứu vớt khách trần trở về nơi 
mà từ đó họ đã ra đi. Đức Quan thánh Đế quân dạy: 

“... vì đức háo sanh nên Trời khai Đạo hầu cứu vớt 
những nguyên căn được trở về quê xưa vị cũ...”(

223F

15) 
Ân phước kỳ Ba 

Cứ mỗi một lần chuyển kiếp làm người là một lần 
khách trần càng cách xa quê nhà. Càng đi xa thì càng mê 
muội quên hết đường về. Cho nên nếu không có kỳ Ba đại 
ân xá thì con người cứ mải miết trôi theo dòng đời, trầm 
luân không hẹn ngày trở lại. Vì vậy Đạo ra đời chính là 
một cơ may cuối cùng cho con người. Đức Đông Phương 
Chưởng quản dạy: 

Nguyên nhân xuống thế cõi ta bà, 
Chuyển kiếp càng nhiều lại quá xa. 
Chẳng nhớ quê xưa hầu trở lại, 
May nhờ đại xá buổi kỳ Ba.(224F

16)  
Nhắc đến đại ân xá kỳ Ba này, Đức Mẹ dạy rằng đây 

chính là ơn Trời mở ra một phương tiện vận tải, nhằm chở 
chuyên đón rước con cái của Thầy Mẹ hồi hương:  

Kỳ đại xá Thiên ân vận tải,  
Để rước con trở lại vị quê. 
Con ôi cảnh tục nặng nề,  
Rán tu một kiếp trở về ngôi xưa.(225F

17) 

                                                      
(14) Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự ), 01-11 Giáp Thìn (04-12-1964). 
(15) Hườn Cung Đàn, 01-7 Tân Sửu (11-8-1961). 
(16) Bác Nhã Tịnh đường, 27-11 Tân Hợi (13-01-1972). 
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Mặc dù cơ hội cuối cùng đã đến với con người trong kỳ 
Ba đại ân xá, nhưng phần đông con người vẫn không nhận 
thức. Thầy Mẹ và các đấng thiêng liêng vì thế luôn luôn 
nhắc nhở khách trần hãy tỉnh ngộ mà ý thức. Đức Như Ý 
Đạo thoàn Chơn nhơn dạy:  

“Chư hiền đệ muội rất hữu phước nên gặp thời kỳ Đức 
Từ bi háo sanh đại xá, chư phật tiên, thánh thần đều hạ 
thế mượn lằn điển quang để trực tiếp với toàn linh, dẫn 
dắt trở về ngôi xưa vị cũ ...”(

226F

18) 
Nhưng trớ trêu một điều, tuy lời tiên tiếng phật khuyến 

tu không lúc nào ngừng thôi thúc, nhưng phần đông khách 
trần vẫn cứ lảng lơ, hờ hững. Số người biết hồi tâm lắng 
nghe tiếng gọi thiêng liêng vẫn cứ là một số ít hiếm hoi 
nếu so với cả thế gian đang quay cuồng trong vòng tranh 
đấu.  

Chính vì thế, người nào biết giác ngộ tìm đến cửa Đạo 
thì đó không phải là chuyện nhỏ, mà là cả một đại sự nhân 
duyên, là kết quả của hạt giống lành đã gieo từ nhiều skiếp 
trước. Những người biết tu hẳn mừng vui khi nghe Đức 
Quan Âm Bồ tát dạy: 

“Chư hiền sĩ, hiền muội ôi! Bao nhiêu duyên phước mà 
chư hiền sĩ, hiền muội đã tạo ra ở tiền kiếp, hiện tại mới 
được giác ngộ trong kỳ đại ân xá.”(

227F

19) 
Với lòng đại từ đại bi, dạy như vậy rồi mà Đức Bồ tát 

vẫn e sợ người tu chủ quan gây lầm lỗi, thất bại, cho nên 
Ngài lập tức khuyên người tu nếu biết mình đang có duyên 
lành hưởng ơn phước thì hãy cố mà giữ gìn, bảo trọng, dù 
trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng để vuột mất những 
gì đang thọ hưởng. Đức Quan Âm Bồ tát ân cần nhắc nhở: 

                                                                                                            
(17) Huờn Cung Đàn, 14 rạng 15-8 Tân Sửu (23 & 24-9-1961).  
(18) Huờn Cung Đàn, 29 rạng 01-10 Tân Sửu (07 & 08-11-1961). 
(19) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-11 Giáp Dần (28-12-1974). 
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“Chư hiền sĩ, hiền muội ôi! Bao nhiêu duyên phước mà 
chư hiền sĩ, hiền muội đã tạo ra ở tiền kiếp, hiện tại mới 
được giác ngộ trong kỳ đại ân xá. Hãy gìn giữ lấy, hãy 
dặn lòng tu tiến, tỉnh ngộ. Dầu ở cương vị nào, sang hèn, 
khôn dại, tất cả đều còn có điểm linh chơn tánh của 
Thượng đế. Tuy mang áo cẩm bào, lòng đừng mến tục. 
Dầu trong bô vải, chớ để cho thân tâm trầm nịch chốn mê 
đồ. Cuộc vinh sang Trời dành là để chư hiền làm nấc 
thang tiến hóa. Khi đã có một nhân tốt ở quá khứ nếu 
không gìn giữ hột nhân ấy để cây phúc được sum suê thì 
cơ hội ân xá này cũng khó trở về quê xưa vị cũ.”(20) 

Ơn Trên dạy rằng muốn về quê hãy kíp noi theo Đại 
đạo. Nhưng mà khách trần sẽ đi hướng nào? Xưa kia con 
người từ quê mà đi ra, ngày nay muốn trở về thì đương 
nhiên phải quay ngược trở lại. Vì nếu cứ tiếp tục xuôi 
dòng thì vốn đã xa quê lại càng thêm cách xa quê nhà 
nhiều hơn nữa. Đức Đông Phương Lão tổ khuyên: 

Hỡi ai mựa chớ lái thuyền xuôi, 
E lọt trùng dương sóng dập dồi, 
Và cũng cách xa từ cố quận, 
Nên chi phải liệu ngược dòng khơi.(229F

21) 
Nói như thế để thấy một khi bước chân vào đường đạo, 

người tu chẳng khác nào lái thuyền ngược dòng. Ngược 
dòng là nói về cái lý. Nhưng về cái sự thì phải làm sao để 
trở ngược dòng? 
Ngược dòng ngay từ nhận thức 

Trước tiên phải suy nghĩ, phải nhận thức mọi sự ngược 
lại với thế gian thường tình. Chẳng hạn cái gì người đời 
cho là thật, là vĩnh cửu thì người tu phải thấy nó là giả, là 
tạm bợ.  
                                                      
(20) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-11 Giáp Dần (28-12-1974). 
(21) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 22-5 Tân Hợi (14-6-1971) 
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Trở lại với câu sinh ký tử quy. Nếu thực sự hiểu rằng 
cuộc sống ở thế gian là sống gởi, sống tạm thì đó cũng là 
một nhận thức ngược dòng cần thiết để làm khởi điểm cho 
cuộc hành trình trở về quê cũ. 

Chắc chắn sẽ có người hiểu lầm, chỉ trích, phê phán 
quan niệm coi cuộc sống thế gian là sống tạm. Thực ra nói 
đời là tạm không phải để phủ nhận giá trị cuộc đời. Nói 
đời là tạm để cho con người thức tỉnh đừng mê lầm ôm cái 
tạm thời mà cứ tưởng là trường cửu. Nói đời là tạm là Ơn 
Trên muốn dạy con người phải sáng suốt biết tá giả tầm 
chân (mượn cái giả tạm làm phương tiện cho mình đạt đến 
cái chân thật vững bền). 

Đức Di Lặc Thiên tôn dạy: 
“Cõi đời là tạm bợ, hãy nương vào đây để lập công bồi 

đức, chớ đừng xem đây là cõi thiệt vĩnh cửu trường tồn rồi 
đắm say trần lụy, quên mất căn xưa, không ngày trở lại 
ngôi xưa vị cũ.”(

230F

22) 
Ni sư Diệu Lộc cũng dạy: 

Tạm nương cõi tục để tu hành, 
Chớ đắm hồng trần chỗ lợi danh. 
Cựu vị đành quên nơi vĩnh cửu, 
Luân hồi đi tắt lại về quanh.(231F

23) 
Thông thường, hễ nặng đời thì nhẹ đạo, trọng vật chất 

thì lơi lỏng tinh thần. Ngược dòng trở về quê cũ vì vậy 
cũng cần biết thực hành lời Đức Mẹ dạy: 

Việc đời lần bớt để lo tu, 
Đủ thiếu bao nhiêu cũng mặc dù. 
Nhớ lại quê xưa đừng trễ nải, 
Chậm chân lỡ bước uổng công phu.(232F

24) 
                                                      
(22) Trúc Lâm Thiền điện, 18-7 Kỷ Dậu (30-8-1969) 
(23) Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), 14-10 Kỷ Dậu (23-11-1969). 
(24) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 18-01 Tân Hợi (13-02-1971). 
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Muốn có thái độ sống đủ thiếu bao nhiêu cũng mặc dù 
đòi hỏi con người chí thành với đức tin nơi Thượng đế. 

Đức Bảo pháp Chơn quân Huỳnh Chơn dạy: 
Lòng con tin đấng Cao Đài, 
Đạo đời Trời sẽ an bài cho con.(25) 

Có đức tin bất thối chuyển đó, con người thiết tha về 
quê sẽ thanh thản giáp mặt mọi thử thách cuộc đời. Kinh 
hộ mạng của người đạo Cao Đài có câu: 

Tình trẻ dại tim non một trái, 
Nhịp từng canh trở lại hồi quê. 
Cam lòng với cảnh thuyền xê, 
Có Thầy con trẻ ủ ê chi mà. 

Trở lại với vấn đề việc đời là giả. Xác định như vậy 
không có nghĩa là làm cho con người trở thành yếm thế, 
mà chính là để soi sáng cho con người tỉnh thức biết làm 
chủ cuộc sống, không để cho những cái giả cứ chỉ huy, 
điều khiển kiếp sống quý báu của mình. 

Đức Giáo tông Vô vi Lý Thái Bạch dạy rất rõ ràng: 
“Chư hiền đệ ôi! Trên đường học đạo tu thân, kết quả 

cuối cùng của mỗi người là giải thoát tất cả những cái tạm 
bợ để còn tồn lại cái chân, đó là khối tâm linh phản bổn 
huờn nguyên, quy hồi cựu vị.  

“Nói như thế không phải Thượng đế bảo con người 
tách rời những thực tại của con người. Đã là con người, 
sinh trưởng nơi cõi này thì phải mượn tất cả những gì nơi 
cõi này để phục vụ cho cõi này, nhưng trong chiều hướng 
nghĩa nhân đạo đức và tình thương. Đừng xem tất cả 
những gì nơi cõi này là thiệt, là vĩnh cửu, rồi lo xây dựng 
nó cho riêng tư, cho ích kỷ, đến nỗi phải tổn nhân thất đức 

                                                      
(25) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-6 Quý Sửu (14-7-1973). 
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và trái đạo lý.”(
234F

26) 
Lời dạy của Đức Giáo tông rất hệ trọng. Hệ trọng chính 

ở chỗ Ngài cảnh tỉnh: “Đừng xem tất cả những gì nơi cõi 
này là thiệt, là vĩnh cửu, rồi lo xây dựng nó cho riêng tư, 
cho ích kỷ, đến nỗi phải tổn nhân thất đức và trái đạo lý.” 
Những cạm bẫy ngầm 

Theo lẽ thường ở đời, danh lợi cao sang, tiền tài thế lực 
luôn luôn là mơ ước của rất đông người. Người đời cứ mãi 
lao tâm khổ trí để mong đạt được các thứ ấy càng sớm và 
càng nhiều trong kiếp sống. Và trớ trêu một nỗi, các 
nguyên căn khi từ thượng giới xuống trần, do phúc duyên 
tiền kiếp nên cuộc sống ở thế gian thường rất cao sang, 
quyền thế. Rồi cũng chính những vật chất lợi danh ấy lại 
xui khiến nguyên căn tạo tác nghiệp xấu khiến cho nhiều 
kiếp đọa trần, không thể quay trở về quê xưa vị cũ nơi cõi 
thiên đàng cực lạc.  

Vậy thì cái mà đời thường cho là vinh dự, là mở mày 
mở mặt với thiên hạ thực chất cũng có thể là mầm mống 
oan trái, là cạm bẫy ngầm ngăn đường bít lối đường về cõi 
thượng của nguyên căn, khiến cho nguyên căn không hoàn 
thành lời nguyện ước thiêng liêng với Trời khi chia tay 
Thượng đế để đi vào cõi tục. 

Trong kỳ Ba đại ân xá này có một ân phước hy hữu thế 
gian, đó là các vị nguyên căn sau khi phục hồi cựu vị đã 
được lịnh của Ngọc đế giáng đàn thổ lộ cho người trần 
những kinh nghiệm của chính các ngài khi còn sống, với 
mục đích giúp khách trần lấy đó làm bài học kinh nghiệm 
quý giá. 

Đức Bảo pháp Chơn quân Huỳnh Chơn là một trường 
hợp như thế. Sau khi đã trở về quê cũ rồi, ngay trong lần 

                                                      
(26) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-10 Kỷ Dậu (24-11-1969). 
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đầu tiên thăm lại trần gian, Ngài tâm sự rằng: 
Ngoài phương tiện lợi danh đầy đủ, 
Trong gia đình hào phú kiêu sa. 
Với đời mở mặt người ta, 
Với mình xét lại đó là trái oan. 
Buộc Chơn tiên vào hàng tục tử, 
Nặng nghĩa ơn khó giữ lời nguyền...(27) 

Nói như vậy không có nghĩa là coi rẻ phương tiện vật 
chất. Nói như vậy là để xác định rằng những phương tiện 
mà con người có được ở trần gian chính là con dao hai 
lưỡi. Biết dùng thì nó là dao bén phạt gai góc dọn đường 
bằng phẳng cho khách trần về quê suôn sẻ. Không biết 
dùng thì nó làm hại kẻ xa quê, ngăn đường bít lối về cố 
quận. Đức An Hòa Thánh nữ dạy: 

“Vật chất hữu thể là của chúng sanh hiện hữu trong cõi 
đời. Nếu biết dùng nó đúng chỗ đúng lúc trong khuôn viên 
mẫu mực đạo đức thì những vật chất ấy là những viên 
ngọc kim cương xây đền đài dinh thự ở cõi thiêng liêng 
cho nguyên căn cựu vị. Nếu dùng vật chất ấy không đúng 
chỗ đúng lúc trong khuôn viên đạo đức thì ngược lại 
những của cải ấy sẽ là những khối lửa hồng tam muội đem 
xây hỏa lò địa ngục.”(

236F

28) 
Điều kiện để về được quê cũ 

Nhớ lại với lời cảnh báo của Đức Vạn Hạnh Thiền sư: 
“Đường về quê cũ lắm chông gai...” Đường trở về gian 
khó là điều dễ hiểu. Thực vậy, ở thế gian, một du khách 
sau khi xuất ngoại muốn trở về quê hương bản quán, ít 
nhất phải có tiền mua vé máy bay, phải làm thủ tục xuất 
nhập cảnh, phải có đủ sức khoẻ để ngồi tàu xe, v.v... Nói 
cách khác, du khách ấy muốn trở về quê cũ phải có một số 
                                                      
(27) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-6 Quý Sửu (14-7-1973) 
(28) Văn phòng Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 04-5 Kỷ Dậu (28-6-1969). 
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điều kiện.  
Tương tự, khách trần bỏ xác lìa đời muốn về cố quận 

cũng phải có điều kiện bắt buộc. Nhưng là điều kiện gì? 
Đấy là những công trạng mà khách trần đã lập được ở cõi 
người, vì khi giã từ cõi trời để vào trần gian, mỗi nguyên 
căn đều có một sứ mạng thiêng liêng phải hoàn thành.  

Con người vốn là nguyên căn nơi Thượng giới trước 
khi xuống thế làm người. Cuộc chia tay xa xưa ấy có lẽ đã 
bắt đầu vào một mùa thu, như lời Đức Mẹ nhắc nhở: 

Thì cũng nhớ mùa thu năm ấy, 
Mẹ dặn dò con hãy ghi lòng, 
Vào đời độ chúng lập công, 
Rồi quày trở lại hiệp cùng Mẹ con.(237F

29) 
Nếu không biết tu, nguyên căn vừa mất cựu vị quê xưa 

vừa không giữ tròn lời nguyện ước. Đức Tôn sư Đông 
Phương Chưởng quản khuyên: 

Lo tu trở bước lộn về, 
Để không lỗi hẹn lời thề năm xưa.(238F

30) 
Cho nên khi xác định đời là cõi tạm, sống là sống gởi, 

thì giáo lý Cao Đài vẫn không bi quan, yếm thế. Trái lại, 
nói như thế nhằm soi sáng cho con người biết phân biện để 
sống đúng nghĩa kiếp người. Điều này thể hiện qua lời dạy 
của Đức Mẹ: 

“Các con yêu dấu ôi! Trong cõi tạm biết bao điều 
quyến rũ hấp dẫn các con vào bến mê đồ giả cảnh. Các 
con phải luôn luôn tâm niệm rằng nơi chốn hư linh mới 
thiệt là quê xưa vị cũ của các con trong trường tồn vĩnh 
cửu. Còn nơi cõi trần tạm bợ đây là nơi để các con tạm 
sống để tu công lập hạnh, tô bồi âm chất để làm nấc thang 
tiến hóa cho linh hồn. Các con còn mang nhục thể thì phải 
                                                      
(29) Trúc Lâm Thiền điện, 06-01 Ất Tỵ (07-02-1965). 
(30) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 20-02 Quý Sửu (24-3-1973). 
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nương vào cái giả đó để tạo cái chơn. Đừng quá lo đắm 
say theo cái hữu thể đó mà làm mờ lấp chơn linh rồi lạc 
lối trở lại nguồn xưa. Các con phải làm tất cả bổn phận 
các con trong kiếp đời hiện tại trong vòng đạo lý. Đó là lối 
thoát duy nhứt của các con. Mà các con cũng đừng quá 
cực đoan mê tín tìm kiếm những xa xôi ảo ảnh mà xa lánh 
bổn phận trong kiếp đời nhơn sanh hiện tại của các 
con.”(31) 

Khi lìa đời mà không hội đủ những điều kiện như Đức 
Mẹ dạy, thì khách trần không được về quê đã đành mà coi 
chừng có khi lại không còn được quyền lưu trú đất khách! 
Viễn cảnh này quả thật đáng sợ! Thật vậy, thử hỏi: Nếu 
không được về quê mà cũng không còn được lưu trú đất 
khách, bấy giờ khách trần sẽ phải phiêu bạt nơi đâu?  

Đây là câu trả lời của Đức Cao Triều Trực: 
“Nếu ở thế gian tâm hồn chẳng được thanh cao, công 

quả không được bòn mót, đạo lý không được hiểu thông, 
cơ siêu thoát không đạt được, rồi làm sao đi về chỗ xuất 
phát ra đi? Vì mỗi chơn hồn xuống thế gian đều do một 
khối Đại linh quang xuất phát, phân công đến thế gian để 
lập đời, dạy bảo, vỗ về, dìu dắt những linh hồn còn chậm 
tiến hóa, xây tạo cõi dinh hoàn thuần lương trong vũ trụ. 
Đó là vốn liếng, sự nghiệp, tài sản của cõi vô hình. Linh 
hồn lấy đó làm phương tiện để trở về hiệp nhứt cùng khối 
Đại linh quang. Nếu không được vậy, không có những 
điều kiện đó, ắt là phải rơi vào bánh xe luân, luân chuyển 
xuống lên, đọa trầm đời đời kiếp kiếp trong chỗ âm u sát 
khí, mà thế thường gọi là địa ngục.”(

240F

32) 
Muốn trở về quê, phải dày công đức 

Đức Như ý Đạo thoàn Chơn nhơn dạy: 
                                                      
(31) Thánh thất Bình Hòa, 15-8 Kỷ Dậu (26-9-1969). 
(32) Thiên Lý Đàn, 30-11 Bính Ngọ (10-01-1967). 
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“Giờ nay Lão giáng đàn có đôi lời cùng chư thiên ân 
lưỡng phái trên đường lập công bồi đức. (...) Nếu đường 
tu hành mà chư hiền thiên mạng không đủ công đức thì 
làm sao được trở về ngôi xưa vị cũ.”(

241F

33) 
Công đức chỉ có được khi người ta biết làm điều lợi ích 

cho xã hội. Do đó khách trần phải lo làm công quả như lời 
dạy của Đức Như Ý Đạo thoàn Chơn nhơn: 

Quả công tu chỉnh đêm ngày, 
Cho tròn sau trước hầu quày ngôi xưa.(242F

34) 
Đức Mẹ dạy: 

Muốn về quê cũ vị ngôi, 
Phải đầy công quả tô bồi buổi nay.(243F

35) 
Đức Đông Phương Chưởng quản dạy: 

Nguyên căn nhớ kiếp sớm quay về, 
Chớ đắm hồng trần lụy bến mê. 
Nương thế để làm công quả đạo, 
Vẹn tròn sứ mạng sẽ hồi quê.(244F

36) 
Nhưng chỉ có công quả thì vẫn chưa đủ. Đức Đại tiên 

Lê Văn Duyệt dạy: 
“Hỡi chư hiền đệ, hiền muội! Đời còn lắm cuộc đổi 

thay, Đạo còn nhiều khảo thí. Chư hiền đệ, hiền muội 
muốn đi cuối tận con đường trần tục này để đến quê xưa 
cảnh cũ đều phải vượt nhiều chông gai hiểm trở, hầm hố 
bao quanh. Như vậy chư hiền đệ, hiền muội cần phải có 
một pháp thân vững chắc, một gươm thần huệ sắc bén để 
róc bỏ những gai góc đang vây chặt quanh mình, làm cho 
mình khó trở day trỗi gót.”(

245F

37) 
                                                      
(33) Huờn Cung Đàn, 14-3 Tân Sửu (28-4-1961). 
(34) Huờn Cung Đàn, 14-4 Tân Sửu (28-5-1961). 
(35) Huờn Cung Đàn, 14.4 Tân Sửu (28-5-1961). 
(36) Trúc Lâm Thiền điện, 18-7 Kỷ Dậu (30-8-1969). 
(37) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 10-5 Canh Tuất (13-6-1970). 
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Muốn có một pháp thân vững chắc, và một gươm thần 
huệ sắc bén khách trần phải có công phu. 

Đức Ngô Minh Chiêu dạy: 
“Muốn được một kiếp trở lại quê xưa, phải song tu mới 

được. Thiệt là khó khăn vô cùng, nhưng không phải khó 
mà không thể làm được.”(38) 

Và đạo pháp do Đức Đông Phương Lão tổ chỉ dạy, là 
con thuyền cứu độ chở nguyên nhân trở về quê cũ: 

Nguyên nhân lạc bước tự lâu rồi, 
Muốn trở quê xưa, muốn phục hồi, 
Nương chiếc thuyền từ Ta sẵn rước,  
Đưa người trần thế đến cung Trời.(247F

39)  
Nhận diện một số chướng ngại trên đường trở về 

Trước hết là tâm lý. Trên đường trở về quê, khách trần 
đừng để mặc cảm trở thành chướng ngại ngăn trở. Mặc 
cảm này gồm có hai thứ: tự ti và tự tôn. Đức Mẹ dạy: 

“Các con đừng mặc cảm, đừng thấy con nghèo con dốt 
mà không làm được việc đạo, đắc được lý đạo, rồi đâm ra 
hờ hững buông trôi. Cũng đừng nghĩ rằng con giàu sang, 
con thông thái mà làm nên việc đạo, ngộ được lý đạo, rồi 
hớ hênh tự mãn, rốt cuộc các con không hiểu, không làm 
được chi cả, trái lại rất thương hại vô cùng! 

“Kìa những Huệ Năng, những Giê-su, những Thị Kính, 
nếu đã tự ti mặc cảm, thiếu đức tinh tấn giác ngộ thì nhân 
loại có cần biết chi tới những hạng tiều phu, những hàng 
dân giả xa xưa ấy. Và những Thích Ca, những Lão Tử, 
những Diệu Thiện, nếu đã tự tôn tự đắc, không tầm tu học 
đạo, hạ mình luôn luôn, thì nhân loại có cần biết chi tới 
những ông quan, những vì hoàng tử xa xưa ấy.  

                                                      
(38) Thánh thất Bình Hòa, 26-12 Đinh Mùi (25-01-1968). 
(39) Thiên Lý Đàn, 04-11 Tân Hợi (21-12-1971). 
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“Hiểu được như vậy, các con mới giải thoát được 
những mặc cảm ngăn chận đường tiến hóa về ngôi xưa vị 
cũ của mình ngõ hầu tận dụng đức hy sinh độ đời tế 
chúng.”(

248F

40) 
Chướng ngại ngăn đường về quê cũ bao giờ cũng muôn 

vẻ muôn hình. Khách trần phải biết tỉnh táo phân biện. 

Đức Vạn Hạnh Thiền sư dạy: 

Đường về quê cũ lắm chông gai, 
Tinh tiến biện phân ớ hỡi ai! 
Bẫy rập đang chờ người nản chí, 
Tâm linh sáng suốt mới là hay.(249F

41) 
Nếu không biện phân chân và giả, hư và thực, khách 

trần sẽ kéo dài cuộc đời luân lạc. Đức Mẹ dạy: 
Mãi bảo vệ tấn tuồng giả dối, 
Từ giả này liên tục những cái giả kia. 
Tham sân si tạo mãi, quê cũ khó mong về, 
Hỉ lạc ái ố cứ quẩn quanh,  
chốn sông mê đành lặn hụp.(250F

42) 
Đặc biệt, một khi đã phát tâm tu, lại phải luôn luôn tỉnh 

táo, hết sức dè dặt cẩn thận trước một chướng ngại thuộc 
về vọng niệm vọng cầu. Trong đời thường, vốn đã có câu: 
Tình giao du của người quân tử lạt lẽo như nước lã. Tình 
giao du của tiểu nhân ngọt ngào như đường mật.(251F

43) 
Câu này cũng rất đúng trong đạo pháp, bởi lẽ chánh 

pháp bao giờ cũng vô vi, im ẩn, lạt lẽo, tuy có mà như 

                                                      
(40) Thánh thất Bình Hòa, 15 rạng 16-8 Canh Tuất (15 & 16-9-1970). 
(41) Minh Lý Thánh hội, 26-01 Tân Hợi (22-02-1971). 
(42) Thiên Lý Đàn, 15-4 Ất Tỵ (15-5-1965). 
(43) 君子之交淡如水. 小人之交甜如蜜. Quân tử chi giao đạm như thủy. 

Tiểu nhân chi giao điềm như mật. Minh tâm bửu giám. Thiên 19. Bài 
176. 
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không. Trái lại bàng môn tả đạo thì mỵ người bằng cách 
phô trương giả tướng, huyễn hoặc đời bằng những cái gọi 
là “thần thông quảng đại” nhãn tiền! Không kiên định với 
tôn chỉ, lập trường chánh đạo, không cứng lòng trước sự 
cám dỗ của quỷ thuật ly kỳ, thì sẽ dễ sa vào tả đạo bàng 
môn. 

Đức Mẹ cảnh báo: 
Con chớ có hoài mong bùa phép, 
Để quỷ ma nài ép lạc đường, 
Rồi ra vạn nẻo muôn phương, 
Không ngày trở lại con đường quê xưa.(44) 

Chướng ngại quả thật thiên hình vạn trạng! Ơn Trên 
hay nhắc nhở rằng đường về quê cũ có nhiều chướng ngại, 
thì điều đó không phải để khách trần ngả lòng, mà chính là 
để kẻ hồi hương ý thức, cảnh giác vượt qua. 

Đức Mẹ khuyên nhủ: 
Tháng ngày bền chí với bền công, 
Khảo thí gian lao chớ nản lòng. 
Việc khó cố làm nên giá bửu, 
Kiếp người sứ mạng phải cho xong. 
Cho xong mới trở lại ngôi xưa, 
Trần cấu dặn lòng chớ thích ưa. 
Nghiệp quả rán lo mau trả hết, 
Tập lần thanh nhã muối cùng dưa.(253F

45) 
Cũng tương tự như thế, khi Ơn Trên nhắc nhở rằng 

đường về quê xưa vị cũ hội hiệp với Thầy là con đường xa 
lăng lắc, thì khách trần đừng nản chí chồn chân, trái lại 
phải luôn bền chí, kiên nhẫn vượt qua từng bước. 

Đức Giáo tông Đại đạo Thái Bạch Kim tinh dạy: 

                                                      
(44) Thánh thất Bình Hòa, 14-8 Nhâm Tý (21-9-1972). 
(45) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 18-01 Tân Hợi (13-02-1971). 
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“Đã nói rằng con đường đạo về đến Thượng đế là diệu 
viễn, là khôn cùng, nhưng không nên vì vậy mà chán nản 
với sự hữu hạn của mình. Cứ bước đi cho tròn mỗi bước, 
dù không thấy kết quả bây giờ, nhưng chính những cái 
bước đầy kiên nhẫn trọn vẹn ấy là tiềm năng đưa đến kết 
quả vậy.”(

254F

46) 
Trên con đường thiên lý hồi hương nhiều gian khó, 

khách trần không thể làm kẻ lữ hành cô độc. Ăn cơm có 
canh, tu hành bạn. Do đó, khách trần phải hợp quần, 
nương níu nhau, kết đoàn chung sức. 

Đức Di Lặc Thiên tôn khuyến dạy: 
Mở đạo tràng cơ Trời vận chuyển, 
Độ nhơn sanh toàn diện giác mê, 
Xa nơi tục lụy mọi bề, 
Cùng chung xây đắp đường về quê xưa.(255F

47) 
Sáng trăng sáng cả đường về 

Trong gần tám mươi năm lịch sử Cao Đài, đã có muôn 
lời vạn tiếng của Thầy Mẹ và các đấng thiêng liêng ân cần 
nhắc nhở con người nhớ tới thân phận khách trần, nhớ về 
cố quận. Nếu không có đại ân xá với Cao Đài xuất thế thì 
làm sao khách trần thọ hưởng được duyên phước hy hữu 
bước theo con đường phục hồi cựu vị? Cao Đài xuất thế 
cũng chính là cơ hội cuối cùng của tất cả khách trần trong 
kỳ Ba đại ân xá. 

Đức Đông Phương Chưởng quản nhắc nhở: 
“Nên cố gắng cho đạt đạo giữa thời tận độ này. Nếu 

không đạt đạo thì đến thất ức niên mới có cơ hội trở về 
quê cũ.”(

256F

48) 

                                                      
(46) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-10 Canh Tuất (13-11-1970). 
(47) Trúc Lâm Thiền điện, 17 rạng 18-7 Canh Tuất (18 & 19-8-1970). 
(48) Thiên Lý Đàn, 04-11 Tân Hợi (21-12-1971). 
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Trước tiếng gọi thiêng liêng của Thầy Mẹ, đã có những 
lữ khách biết quày chân trở gót quay về nhưng cũng còn 
rất nhiều khách trần vẫn cứ mãi ơ thờ trước lời tiên tiếng 
phật. 

Xin cầu nguyện những ai đã biết quay về sẽ luôn vững 
vàng, chân cứng đá mềm trên đường trở lại ngôi xưa vị cũ. 
Tấm lòng của họ xin cứ mãi là vầng trăng thu vằng vặc 
dẫn lối cựu quê. 

Và cũng xin cầu nguyện những khách trần chưa biết 
quay về sẽ được vầng trăng thu này soi sáng để họ sớm 
biết mở lòng đón nhận tiếng gọi tha thiết của Đức Vô Cực 
Từ tôn Diêu Trì Kim mẫu vang vọng từ chốn cố hương:  

Đèn lòng đừng để mờ lu, 
Đạo tâm đừng để bôn xu nhiễm trần. 
Bao giờ tan áng huyền vân, 
Trời trong mưa tạnh lộ vầng trăng thanh, 
Tình trăng muôn thuở trong lành, 
Như tình Từ mẫu tài thành thuận nhu. 
Thương thân con rán lo tu.(49) 

07-9-2002 
 

                                                      
(49) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 14-8 Bính Thìn (07-9-1976). 
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Lý Bạch hành ngâm đồ 李白行吟圖, 

tranh của Lương Khải 梁楷 (đời Nam Tống, thế kỷ 13) 
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Vọng một ánh sao 

Trong một kiếp ở đời Đường (Trung Quốc), Đức Lý là 
thi hào Lý Bạch 李白 (699-762), sinh ra ở miền đất xa xôi 
heo hút phía tây là làng Thanh Liên, huyện Xương Minh 
(sau đổi thành Chương Minh), tỉnh Tứ Xuyên.  

Ngài tự Thái Bạch 太白, hiệu Trường Canh 長庚, biệt 
hiệu Thanh Liên 青蓮 (cánh sen xanh, cũng là tên làng). 
Khi kết hợp với họ Lý, Ngài có các tôn hiệu như Lý Thái 
Bạch, Lý Trường Canh, Lý Thanh Liên, Thanh Liên Cư sĩ, 
Thanh Liên Học sĩ. Hai tôn hiệu khác của Ngài là Thái 
Bạch Kim tinh và Động Đình hồ Đại tiên trưởng (hồ Động 
Đình 洞庭湖 là một danh thắng ở tỉnh Hồ Nam, Trung 
Quốc).  

Theo huyền sử, trước khi sinh Ngài, bà mẹ nằm mộng 
thấy sao Kim (Venus) rơi vào bụng. Sao Kim tức là Kim 
tinh 金星, cũng gọi sao Thái Bạch.  

Do sao Kim quay quanh mặt trời ngược chiều và nhanh 
hơn trái đất,(1) nên người trần gian có thể nhìn thấy sao này 
ở phía tây vào đầu hôm (sau khi mặt trời lặn một lúc), nên 
gọi là sao Hôm, sao Trường Canh 長庚, sao Sâm 參; và có 
thể nhìn thấy ở phía đông trước khi mặt trời mọc nên gọi 

                                                      
* Bài nói chuyện tại Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo, 9.00 giờ 

sáng 18-8 Nhâm Ngọ (thứ Ba 24-9-2002), lễ Vía Đức Giáo tông. 
(1) Sao Kim to gần xấp xỉ trái đất, là thiên thể sáng nhất trên bầu 

trời đêm. Sao Kim quay quanh mặt trời từ đông sang tây còn trái 
đất quay quanh mặt trời từ tây sang đông. Quỹ đạo sao Kim nhỏ 
hơn trái đất nên sao Kim quay giáp một vòng chỉ mất 243 ngày 
(vận tốc 35 km/giây) trong khi trái đất quay mất hết 365 ngày 6 
giờ (vận tốc 29,8 km/giây). 
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là sao Mai, sao Khải Minh 啟明, sao Thương 商. 
Khi Đức Thượng đế lập đạo Cao Đài, thì Đức Lý là 

Nhứt trấn Oai nghiêm, thay mặt đạo Tiên.(259F

2) Do cơ Đạo 
biến chuyển, Đức Chí tôn lại trao Đức Lý thêm một trọng 
trách, đó là Giáo tông Vô vi Đại đạo Tam kỳ Phổ độ. 
Trong một đàn cơ tại Chợ Lớn ngày 29-10-1926, Đức Chí 
tôn dạy môn đệ: 

“Vậy từ đây quyền thưởng phạt đã giao vào tay Lý Thái 
Bạch. Các con liệu mình mà cầu rỗi nơi Người.”(

260F

3) 
Hai chữ liệu mình của Thầy có thể hiểu là lời nhắc nhở 

các môn đệ hãy thận trọng giữ gìn trước quyền uy của Đức 
Lý Giáo tông. 

Ngay sau phần dạy đạo của Đức Chí tôn, trong cùng 
ngày hôm ấy các tiền bối Cao Đài tái cầu và Đức Lý giáng 
đàn dạy như sau: 

“Từ đây Thầy đã giao quyền thưởng phạt về nơi tay 
Bần đạo. Vậy các đạo hữu khá hết lòng lo lắng, vun đắp 
nền Đạo cho vững vàng, hiệp ý với Thiên cơ mà bước lần 
lên địa vị cao thượng...”(

261F

4)  
Trước khi rời ngọn linh cơ, Đức Lý đã lưu lại những lời 

nghiêm huấn này: 
“Từ đây Bần đạo phải để ý dìu dắt bước đường cho các 

đạo hữu. Phải gắng công thêm nữa cho hiệp với cơ Trời. 
Ai hữu phước thì địa vị đặng cao thêm. Ai vô phần thì thì 
bị đọa Tam pháp. Phước phần cũng khó lựa người. Rủi rủi 
may may, đừng trách nơi Bần đạo.”(

262F

5)  

                                                      
(2) Đức Quan Âm là Nhị trấn Oai nghiêm, thay mặt đạo Phật. Đức 

Quan thánh là Tam trấn Oai nghiêm, thay mặt đạo Nho.  
(3) Thánh ngôn hiệp tuyển, quyển 1, bản in 1964, tr. 52. 
(4) Thánh ngôn hiệp tuyển, quyển 1, bản in 1964, tr. 53. 
(5) Thánh ngôn hiệp tuyển, quyển 1, bản in 1964, tr. 54. 
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Cách sau đàn ấy khoảng một tháng, ngày 26-11-1926, 
Đức Chí tôn thêm một lần nhắc nhở môn đệ: 

“... nhứt là Thái Bạch Kim tinh rất khó. (...) Các con 
chớ dễ ngươi phạm thượng. Nghe à.”(6) 

Đọc sử Đạo, người tín đồ Cao Đài thường có dịp 
nghiệm suy lời dạy của Thầy. Đây là một trường hợp tiêu 
biểu:  

Sau khi một môn đệ trong hàng tiền khai tạ thế,(264F

7) Đức 
Chí tôn giáng đàn ngày 11-12-1926 và dạy hai vị Đầu sư 
Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt rằng: 

“Trung, Lịch! Hai con phải dụng đại lễ mà an táng 
Tương nghe. Thầy ngặt một lẽ chẳng thế nào đem Tương 
vào tam thập lục thiên, phải để nó đợi nơi Đông đại bộ 
châu(

265F

8) mà chờ Tòa Tam giáo phát lạc. Thầy có để lời cho 
Thái Bạch Kim tinh cầu rỗi, nhưng Người giận Tương 
không công quả, dâng bộ công thiên thơ ra trống trải lắm, 
tại nơi Tòa mới cãi chối nỗi gì! Người nhứt định không dự 
đến.”(

266F

9) 
Sự kiện này cho thấy, dù rất thương xót các con, nhưng 

Thầy vẫn không vượt qua quyền pháp mà Đức Lý Giáo 
tông thực thi. 

Có lần Đức Lý nhắc các bậc hướng đạo đã lãnh trách 
nhiệm trong Tam kỳ Phổ độ phải biết gắn bó với trách vụ 
của mình để lo chu toàn, bởi lẽ Đức Giáo tông không hề tư 
vị: 

                                                      
(6) Hương Hiếu, Đạo sử, quyển 2, bản ronéo, tr. 41. 
(7) Tức là tiền bối Nguyễn Văn Tương (1879-1926), nguyên là Đại 

lão sư Nguyễn Đạo Tương trong đạo Minh sư. Tiền bối quy hiệp 
Cao Đài, được Đức Chí tôn ân phong là Thượng chưởng pháp, 
Thuyết pháp Đạo sư Chưởng quản Oai linh Đạo sĩ. 

(8) Là một trong tứ đại bộ châu. 
(9) Hương Hiếu, Đạo sử, quyển 2, bản ronéo, tr. 85. 
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Những trách vụ ban rồi từ trước, 
Dầu chư hiền nói được hay không, 
Riêng Bần đạo, vì luật công, 
Tùy theo Thiên ý, không lòng chúng sanh. 
Quả đào tiên không tranh thì mất, 
Phép huyền vi không cất thì rơi, 
Vạn linh sanh chúng của Trời, 
Nỗi thành hay bại do nơi mình làm.(267F

10) 
Nắm quyền pháp, Đức Lý Giáo tông nhắc nhở các môn 

đệ Cao Đài phải giữ gìn kỷ cương trong khi hành đạo:  
“Bần đạo thường nói, trước Đức Chí tôn tất cả là anh 

em, bình đẳng, nhưng trên phương diện hành sự cần phải 
có quy tắc, có hệ thống, có khuôn viên mẫu mực. Bần đạo 
hôm nay là Giáo tông Đại đạo Tam kỳ Phổ độ chớ không 
là Lý Thái Bạch thi tửu đời Đường. Lúc nào thi tửu thì 
khác, khi hành sự phải trở về với cương vị của người hành 
sự.”(

268F

11) 
Hai năm sau, Đức Giáo tông dạy thêm: 
“Bần đạo rất cảm động trước tâm đạo chí thành của 

chư đệ. Bần đạo vẫn thiết tha với chư đệ trên cương vị 
Giáo tông, nhưng đó là Bần đạo cùng chư hiền. Còn về 
quyền pháp là chuyện khác. Chư hiền chí tâm tu học, Bần 
đạo sẽ hộ trì dìu dắt.”(

269F

12) 
Quyền pháp của Đức Giáo tông rất lớn. Ngài dạy: 
“Về quyền pháp thì Bần đạo có thể bóp nát trái núi 

Thái Sơn thành tro mạt, lựa là những hình phạt hữu 
vi...”(

270F

13) 
Tuy nhiên, trong kỳ đại ân xá này, trước khi ra uy Đức 

                                                      
(10) Huờn Cung Đàn, 30 rạng 01-8 Nhâm Dần (29 & 30-8-1962). 
(11) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Mậu Thân (11-5-1968). 
(12) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-7 Canh Tuất (16-8-1970). 
(13) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-7 Canh Tuất (16-8-1970). 
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Giáo tông vẫn dùng đức từ bi để cảm hóa, và nhắc nhở con 
người đừng ỷ lại vào lòng thương của Ngài mà làm sai 
quyền pháp. Đức Giáo tông dạy: 

“... Bần đạo còn phải dùng lòng từ bi đối với toàn cả 
chúng sinh trong kỳ mạt hạ. Chư hiền hãy làm như Bần 
đạo, nhưng nhớ rằng hễ sai quyền pháp là đắc tội à.”(14) 

* 

Xưa kia, ngày 18-10-1936, Đức Chí tôn than rằng:  
Lập một nước dễ hơn truyền giáo, 
Truyền dạy người đắc đạo khó thay! 
Biết bao kềm sửa đêm ngày, 
Làm nên tiên phật rất dày công phu!(

272F

15) 
Nhớ lời than này của Thầy, mọi người càng thấm thía 

câu hỏi của Đức Giáo tông: 
“Chư hiền đệ muội có biết tại sao Thượng đế vẫn theo 

đuổi những hàng hướng đạo nhân sinh từng giờ từng 
khắc? Cũng như thế, Bần đạo vẫn còn đa mang, gắn bó 
với thiên chức Giáo tông Vô vi Đại đạo Tam kỳ Phổ 
độ.”(

273F

16) 
Do “đa mang”, do “gắn bó” với thiên chức Giáo tông 

mà Đức Lý không thể để mặc cho người đời cứ trầm luân 
trong men say tục lụy:  

Đời say Ta cũng muốn nên say, 
Ngặt nỗi còn mang sứ mạng này...(274F

17) 
Trước đó hai năm (1967), Đức Giáo tông dạy tương tự: 

Đời say Ta cũng muốn nên say, 
                                                      
(14) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-7 Canh Tuất (16-8-1970). 
(15) Đại thừa chơn giáo, bài 15: Kiên nhẫn, đàn 04-9 Bính Tý. 
(16) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 24-3 Kỷ Dậu (10-5-1969). 
(17) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 24-3 Kỷ Dậu (10-5-1969). 
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Cho tạm phôi pha hết tháng ngày. 
Bởi tánh từ bi không nỡ bỏ, 
Vì lòng bác ái mới ra tay. 
Chèo thuyền tế chúng qua bờ giác, 
Mở Đạo độ dân đến Phật đài. 
Cho vẹn nghĩa tình cùng vạn thế, 
Cho xong sứ mạng với nhơn loài.(275F

18) 
Trong sứ mạng của Ngài, Đức Giáo tông luôn luôn hết 

sức ưu ái đối với những ai biết nhận lãnh trách vụ thế 
Thiên hành hóa, cộng sự với Ngài để đem sức phàm hữu 
hạn hiệp cùng huyền diệu vô vi chuyển xoay bánh xe tiến 
hóa của Thiên cơ. 

Riêng đối với Cơ quan Phổ thông Giáo lý, được thành 
lập vào năm 1965, và là bộ máy sau cùng của Đại đạo, 
Đức Lý Giáo tông luôn luôn dành cho một tấm lòng 
thương yêu vô cùng đặc biệt. 

Ta mến Ta thương mới chỉ truyền, 
Giáo tông tạm gác cái uy quyền. 
Chỉ còn sư đệ lời hơn thiệt, 
Tâm đó lòng đây bởi vạn duyên.(276F

19) 
Năm 1969, có lần Ngài dạy: 
“Việc đầu tiên của người sứ mạng lưỡng đài trong Cơ 

quan, tuy không là hàng giáo phẩm Thiên phong của tòa 
thánh, hội thánh đã có trong Đạo luật hiện giờ, nhưng so 
lại Thiên chức này, Bần đạo cũng phải nể nang về phần hy 
sinh hành đạo của chư hiền đệ hiền muội mà chớ.”(

277F

20) 
Trên đường hành đạo, nhân viên Cơ quan luôn luôn 

được Đức Giáo tông chia sớt những nỗi ưu tư. Đức Giáo 
tông dạy: 
                                                      
(18) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-01 Đinh Mùi (23-02-1967). 
(19) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 22-4 Nhâm Tý (03-6-1972). 
(20) Thiên Lý Đàn, 07-01 Kỷ Dậu (23-02-1969). 
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“Bần đạo đến để chia sớt những nỗi ưu tư của người 
Thiên ân sứ mạng đã vì tiền đồ Đại đạo mà gắn bó từ 
mười mấy năm qua và cũng khích lệ chư hiền đệ muội đã 
trọn tâm hành đạo. Trên có Thầy dưới có bạn cùng nhau 
chia sớt những nỗi buồn vui mà Bần đạo cũng là một 
trong những người bạn đồng cộng sự vô vi của Đức Chí 
tôn với các hàng Tiền khai Đại đạo, tất cả đều cùng một 
chí hướng phụng sự. Đức Chí tôn đã ban trao sứ mạng 
trọng đại thì chư hiền đệ muội cùng Bần đạo phải thực 
hiện được hoàn thành. Có như vậy chư hiền còn lo gì phải 
bị trở ngại không đạt đến chỗ viên thông?”(21) 

Nhận những người phàm trần là bạn cộng sự, Đức Giáo 
tông lúc nào cũng lo lắng cho từng bước đường hành đạo: 

“Chư đệ muội ôi! Những người con tin của Thượng đế, 
những sứ giả Thiên ân, Thượng đế và chư Phật đều lo 
lắng cho cả, trong đó có Bần đạo.”(

279F

22)  
Không chỉ là lo lắng, Ngài và các đấng thiêng liêng còn 

âm phò mặc trợ cho người hành đạo vượt qua những lúc 
thế sự đa đoan, tình đời bất trắc. Đức Giáo tông dạy: 

“Hiện tại các chức vụ đương vi, dầu lớn dầu nhỏ, cũng 
đều là những sứ mạng được Đức Chí tôn và Công đồng 
Tam giáo đặt để, do đó thần minh hết sức hộ trì không hề 
sơ sót.”(

280F

23) 
Lời dạy này không phải là lần đầu tiên. Khi Cơ quan 

Phổ thông Giáo lý hãy còn non trẻ, năm 1966 Đức Giáo 
tông đã để lời thương yêu tha thiết: 

“Bần đạo xem chư hiền đệ muội là những người em 
thân yêu mến luyến, nên đã từng cho chư thần hộ trợ, vượt 
qua những lúc khó khăn, ngang nhiên hành đạo, có lý nào 
                                                      
(21) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-01 Tân Dậu (19-02-1981). 
(22) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-7 Đinh Tỵ (29-8-1977). 
(23) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-7 Ất Sửu (30-8-1985). 
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lại không được lưu chút tình thân, nhớ lời dặn dò chỉ bảo, 
để được nhẹ nhàng tâm não, mát mẻ cõi lòng, mà bắt tay 
cùng Bần đạo để lo xây dựng cơ tái tạo ở đời thượng 
nguơn.”(

281F

24)  
Chín năm sau đó, Đức Giáo tông nhắc lại: 
“Hôm nay Bần đạo muốn cho chư hiền đệ, hiền muội 

biết để vững lòng: Đức Chí tôn Thượng đế hội Công đồng 
Tam giáo để quyết định trong cuộc đào thải hoặc bảo tồn 
để đưa nhân loại trở về đời sống an lành trong thượng 
nguơn thánh đức, những người có sứ mạng cứu thế trong 
giai đoạn này luôn luôn được sự âm phò mặc trợ của các 
đấng thiêng liêng và chư thần minh quảng bố.”(

282F

25) 
Mọi tâm tư, tình cảm của người hành đạo trong Cơ 

quan Phổ thông Giáo lý lúc nào cũng được Đức Giáo tông 
chiếu soi thấu đáo. Đức Giáo tông khuyến nhủ: 

“... chư hiền gắng kiên nhẫn phục vụ. Dù trong âm 
thầm, nhưng không phải chỉ một mình mình biết đâu.”(

283F

26) 
Thực sự là vậy. Năm 1967, Cơ quan vừa được hai tuổi, 

có một vị trong hàng lãnh đạo Cơ quan rất nhiệt thành 
phụng sự, chịu đựng nhiều nỗi khổ tâm. Và Đức Giáo tông 
đã đến, đến để an ủi bằng những lời vô cùng chứa chan: 

“... hiền đệ đã rút ruột con tằm để kéo bao nhiêu cuồn 
chỉ tơ dệt thành tấm vóc, Bần đạo biết rõ hết. Nước mắt 
hiền đệ chảy lộn vào trong, chẳng khác nào những mối 
tâm tư Bần đạo đã chảy tràn nơi Động Đình hồ.(284F

27) Hiền 
đệ! Đành rằng hiền đệ không nao núng với mọi thử thách 
bên ngoài và khó nhọc bên trong, hiền đệ đừng tưởng 
không ai biết điều đó. Có nhiều người biết, trong số đó có 

                                                      
(24) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Bính Ngọ (03-6-1966). 
(25) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-3 Ất Mão (26-4-1975). 
(26) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-3 Tân Hợi (10-4-1971). 
(27) Đức Lý còn có tôn hiệu là Động Đình hồ Đại tiên trưởng. 
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Bần đạo.”(28) 
Mọi đạo sự lớn nhỏ của Cơ quan, Đức Giáo tông đều 

chỉ dạy cặn kẽ. Mỗi khi người hướng đạo làm được chút 
công trạng, Ngài liền để lời khen ngợi, khích lệ. Nhưng vì 
tiền đồ, vì sự tiến bộ chung cho đại cuộc, Ngài khen mà 
vẫn phải dặn dò, nhắc nhở những điều còn thiếu sót. 

Năm đầu tiên của Cơ quan, Đức Giáo tông dạy: 
“Giờ nay, Bần đạo đến đây để khen tặng chư hiền đệ 

muội đã nhiệt tâm vì Đạo. Dầu có sơ suất, chẳng qua là 
tánh phàm phu còn ẩn trong mảnh hình hài ô trược. Thỉnh 
thoảng Bần đạo sẽ đến nhắc nhở, dặn dò chư hiền mọi 
việc để sớm đến mức thành công; ngoại trừ khi nào chư 
hiền đệ muội tự dấn mình vào đường bất chánh, thì Bần 
đạo vì quyền pháp, buộc lòng phải ngơ mắt thi hành theo 
luật lệ.”(

286F

29) 
Tuy nhiên, chính trong lúc dặn dò, nhắc nhở ấy, vì e 

lòng phàm có chỗ không an thỏa, thế nên Đức Giáo tông 
lại an ủi, vỗ về: 

“Chư đệ muội! (...) Bần đạo rất hân hoan cảm kích 
trước tấm lòng thành của chư đệ muội đối với Chí tôn, với 
trách nhiệm. Ngợi khen khích lệ đã hẳn rồi, còn cần phải 
nhắc nhở dặn dò thêm mới là thâm tình chu đáo, phải thế 
không chư đệ muội?”(

287F

30) 
Mỗi một dòng thánh giáo của Đức Lý bao giờ cũng là 

một dòng chứa chan tình cảm. Biết bao lần ngọn linh cơ 
nhiệm mầu trong đêm thanh tĩnh mịch đã chuyển tải tấm 
lòng bao la của Ngài đến với từng con tim của những 
người trần tục: 

Năm tháng ngày giờ thấm thoát qua, 
                                                      
(28) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-02 Đinh Mùi (25-3-1967). 
(29) Thiên Lý Đàn, 20-5 Ất Tỵ (19-6-1965). 
(30) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-01 Quý Sửu (17-02-1973). 
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Đêm khuya yên lặng khắp muôn nhà. 
Thánh đường chăm chỉ nghe lời đạo, 
Chỉ có chư hiền với có Ta.(288F

31) 
Đức Giáo tông đã dạy: 

Ta mến Ta thương mới chỉ truyền, 
Giáo tông tạm gác cái uy quyền. 
Chỉ còn sư đệ lời hơn thiệt, 
Tâm đó lòng đây bởi vạn duyên.(289F

32) 
Nhiều năm trước đó Đức Giáo tông cho biết vạn duyên 

ấy đã kết thành từ trong tiền kiếp: 
“Nếu nói đúng ra sự hiện diện giữa Bần đạo với chư đệ 

muội giờ này, nếu không phải là căn tiên cốt phật, nếu 
không phải là nguyên căn tá trần thế Thiên hành hóa, 
chắc chắn rằng không có cảnh tao ngộ trút hết bầu tâm tư, 
cạn tiếng dặn dò, và im lìm lắng nghe cùng suy nghĩ.”(

290F

33) 
Chính vì thế, dẫu người phàm tánh tục dễ dàng sơ tâm 

lầm lỗi muôn bề, Ngài vẫn không chấp. Đức Giáo tông 
dạy: 

“Sứ mạng của Bần đạo với sứ mạng của chư hiền đệ 
hiền muội như nhau. Ai chấp ai mà chi. Nếu Bần đạo chấp 
những sơ suất nơi thế gian, thì trong giờ này Bần đạo 
không đến đây, mà đã ở chốn non bồng nước nhược, cờ 
thánh rượu tiên, ngao du hải hồ bồng đảo, mây gió là thơ, 
sơn thủy là đàn, quần tiên là bạn. Còn nếu chư hiền đệ, 
hiền muội mà chấp thì giờ này cũng không có ở đây, mang 
đạo phục mấy lớp trong bầu không khí oi bức, mà đã ở 
chốn hý viện có đủ máy điều hòa không khí hoặc ở bãi 
biển nghinh phong, hoặc ở chốn non cao tuyết lạnh, hoặc 

                                                      
(31) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 22-4 Nhâm Tý (03-5-1972). 
(32) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 22-4 Nhâm Tý (03-6-1972). 
(33) Thiên Lý Đàn, 23-3 Đinh Mùi (02-5-1967). 
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ở chốn tửu đình hải vị sơn hào.”(34) 
Đức Lý Giáo tông luôn luôn xác định những người 

hướng đạo phàm tục và Ngài cùng chung sứ mạng, cùng 
đồng hành, do đó cũng cùng chung trách nhiệm: 

 “Chư hiền đệ, hiền muội! Trên cương vị Tam trấn Oai 
nghiêm, Bần đạo có trách nhiệm trước đấng Chí tôn cùng 
Tòa Tam giáo để dìu dắt nhơn sanh trên đường đạo pháp. 
Còn ở về cương vị Giáo tông Đại đạo Tam kỳ Phổ độ là 
một sự đồng hành như chư hiền đệ muội có trách nhiệm 
trong Cơ quan Đạo. Thế nên sự thành bại, hưng vong, tiến 
thối, hư nên do hàng tín hữu gây ra thì Bần đạo cũng như 
chư hiền có trách vụ đều thọ lãnh công hoặc tội của hàng 
tín hữu trước đấng Chí tôn và Tòa Tam giáo. 

“Từ lâu, chư hiền đệ muội cũng như các hàng Thiên 
phong chức sắc đều có lòng thành kính nể Bần đạo hoặc 
Đức Quan Âm Bồ tát, hoặc Đức Hiệp Thiên Đại đế Quan 
thánh Đế quân như những đấng có quyền uy tối thượng 
dưới đấng Chí tôn. Lòng thành kính nể đó khiến chư hiền 
xem có sự cách biệt quyền uy và nhiệm vụ giữa chư hiền 
đối với Tòa Tam trấn Oai nghiêm. Lòng mến yêu kính nể 
ấy rất tốt, nhưng chư hiền không nên xem có sự cách biệt 
ấy, bởi lẽ mà Bần đạo vừa phân giải ở đoạn trên.”(

292F

35) 
Đức Giáo tông tha thiết khuyến nhủ: 
“Bần đạo là người anh mật thiết cộng sự với chư đệ 

muội trong Tam kỳ Phổ độ. Chư đệ muội có lỗi Bần đạo 
không tránh được sự quở trách của Đức Chí tôn, nên Bần 
đạo khuyên chư đệ muội nhớ khi nào lửa lòng bốc cháy, tự 
ái dâng cao, hãy nhớ đến Thái Bạch Kim tinh đang cận kề 
tất cả chư đệ muội để sáng soi hòa dịu.”(

293F

36) 

                                                      
(34) Thiên Lý Đàn, 23-3 Đinh Mùi (02-5-1967). 
(35) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 04-3 Quý Sửu (06-4-1973). 
(36) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-7 Đinh Tỵ (29-8-1977). 
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Trong lời khuyến nhủ ấy, Đức Giáo tông đã nhắc: “... 
hãy nhớ đến Thái Bạch Kim tinh đang cận kề tất cả chư đệ 
muội...”. Thực ra, nếu lòng người đầy xáo trộn, thiếu sự 
thanh tịnh thuần khiết, thì không thể nào cảm nhận được 
sự gần gũi với Ngài trong sứ mạng song hành. Đức Giáo 
tông dạy: 

“Bần đạo đã đến với chư đệ muội sau lệnh phán của 
Đức Chí tôn và Hội Công đồng Tam giáo. Từng bước 
chân, từng việc làm, cho đến mỗi tâm tư suy diễn đều được 
thần minh ứng trực. Thế chư đệ muội chưa cảm nhận được 
sao? Có lẽ vì động tâm nên không cảm nhận Thái Bạch 
Kim tinh bằng Thần, mà chỉ trông Thái Bạch ở tận Linh 
Tiêu. (...) Một sứ mạng song hành nhưng chưa gặp gỡ và 
chưa hiểu biết nhau.”(

294F

37) 
Điều Đức Giáo tông mong muốn là người hướng đạo 

phải luyện cho tâm lặng lẽ, thanh tịnh. Được như thế thì 
con người chẳng những có thể cảm nhận Ngài từng khắc 
từng giây mà còn có thể an nhiên vượt qua mọi biến thiên 
của thế sự đa đoan, tình đời bất trắc. Đức Giáo tông dạy:  

“Chư hiền đệ muội! Mỗi lần Bần đạo đến trần gian 
cùng với chư đệ muội đều nhắc nhở gắng tu, gắng học, 
luyện kỷ, công phu, làm thế nào cho tâm lặng lẽ mà sáng 
suốt, đức ẩn áo mà trưởng thành. Chỉ có cái bất biến ấy 
mới ứng với thiên biến của trần gian.”(

295F

38) 
Người hướng đạo vì lý do nào đó, nếu không được hay 

chưa được diễm phúc lắng nghe lời dạy của Đức Lý qua 
ngọn linh cơ thì vẫn có Ngài chiếu soi, chứng giám. Đức 
Giáo tông dạy: 

“... tuy Bần đạo không đến với chư hiền bằng cơ nhưng 
vẫn tiếp nhận công quả, công trình bằng lý, bằng tâm. 

                                                      
(37) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-7 Ất Sửu (30-8-1985). 
(38) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-7 Đinh Tỵ (29-8-1977). 
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Giữa Bần đạo và chư hiền cùng những người giác ngộ có 
sứ mạng đem Đạo xây dựng cuộc đời đều liên quan chặt 
chẽ từng giây phút thiêng liêng, không có gì chư đệ muội 
đáng ngại cả...”(39) 

Mối liên quan giữa nguời hướng đạo với Đức Giáo tông 
là liên quan trách nhiệm. Ngài dạy: 

“...chư hiền đệ, hiền muội và Bần đạo vẫn liên quan 
trên trách nhiệm tạo thế nhân hòa cho trần gian này an cư 
lạc nghiệp.”(

297F

40) 
Đó là lý do Đức Lý Giáo tông xóa bỏ sự cách biệt giữa 

Ngài với những người hướng đạo trong cõi phàm trần. 

* 

Ra đời năm 1965 Cơ quan Phổ thông Giáo lý được Đức 
Chí tôn và các đấng thiêng liêng minh định là bộ máy sau 
cùng của Đại đạo Tam kỳ Phổ độ. Là bộ máy sau cùng cho 
nên Cơ quan cũng gánh vác một sứ mạng, một trọng trách 
rất đặc biệt trước Đức Chí tôn và nhân sinh. Đức Giáo 
tông dạy: 

“Cơ quan Phổ thông Giáo lý được lập thành do Thiên 
cơ định đoạt trong cuộc luân chuyển tuần hoàn để làm cơ 
cứu cánh cho nhân loại trong buổi đời mạt kiếp. Dầu chư 
hiền đệ, hiền muội thấy chỉ là một tổ chức khiêm tốn nhỏ 
nhen, đối với sứ mạng cao cả trong Tam kỳ Phổ độ kể ra 
như muôn một, nhưng Bần đạo đã nói, mỗi người đều có 
sứ mạng riêng của mỗi người.”(

298F

41) 
Đức Giáo tông vì lòng ưu ái đối với những người nhận 

lãnh trách nhiệm trong bộ máy sau cùng của Đại đạo, đã 
không tiếc lời nhủ khuyên dạy dỗ. Thậm chí, Ngài cũng đã 
                                                      
(39) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-4 Bính Thìn (13-5-1976). 
(40) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 15-01 Ất Mão (25-02-1975). 
(41) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 18-01 Tân Hợi (13-02-1971). 
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từng trách những người hướng đạo trên đường sứ mạng. 
Trách đó để rồi lại thương mến an ủi rằng đấy là lời “trách 
yêu” mà thôi. Đức Lý Giáo tông dạy: 

“Nếu có sự thúc đẩy cùng trách yêu của Thiêng liêng, 
chư hiền đệ, hiền muội cố gắng tìm hiểu Thiên ý để khỏi 
uổng công trình của mình đã trải qua nhiều kiếp tu 
học.”(

299F

42) 
Những người do vạn duyên đã kết với Đức Giáo tông 

nên ngày nay trở thành nhân viên Cơ quan Phổ thông Giáo 
lý, dù chỉ giữ một nhiệm vụ nhỏ nhất chăng nữa, thì tất cả 
đều vẫn luôn được Ngài thương tưởng, hộ trì.  

Lại còn nên lưu ý rằng không phải tự dưng mà ai cũng 
trở thành nhân viên Cơ quan. Chính Đức Giáo tông hé lộ 
cho biết Ngài đã vì sứ mạng Cơ quan mà tác động nhân 
duyên: 

“Bần đạo đã vì chư hiền, cầu thỉnh Tam giáo tòa 
chuyển thâu những phận sự tài năng đến để giúp việc cùng 
chư  hiền...”(

300F

43) 
Một lần khác, Đức Giáo tông dạy: 
“Chư hiền đệ là những thủy thủ của Bần đạo, đang lái 

chiếc thuyền từ vượt trùng dương để thực thi những công 
trình vĩ đại trên tiền đồ Đại đạo Tam kỳ. Dầu chuyên 
nghiệp hay chưa chuyên nghiệp, nhưng với sự tuyển chọn 
của Thiêng liêng, không phải riêng chư hiền đệ mới là kẻ 
có duyên phúc trong sứ mạng cao cả này, mà chính duyên 
phúc ấy tự Thiêng liêng đem đến để ban cho chư hiền đệ, 
hiền muội...”(

301F

44) 
Đức Lý Giáo tông bao giờ cũng cần nhân sự phụ giúp 

cho Cơ quan Phổ thông Giáo lý. Tuy nhiên, nếu ai đã đến 
                                                      
(42) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-3 Đinh Mùi (10-4-1967). 
(43) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 10-6 Ất Tỵ (08-7-1965). 
(44) Thiên Lý Đàn, 26-7 Đinh Mùi (31-8-1967). 
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với Cơ quan rồi, mà vì lý do này hay lý do khác muốn xin 
nghỉ thì Ngài cũng rộng lòng chấp thuận. Đức Giáo tông 
dạy: 

“... thế nên những vị nào đã xin nghỉ thì mặc nhiên 
được lịnh Bần đạo chấp thuận...”(45) 

Có điều, sự chấp thuận ấy chính là một thiệt thòi rất lớn 
mà người rời bỏ bộ máy sau cùng của Đại đạo đã tự chọn 
cho mình vì xưa kia Đức Lý từng nhắc nhở: 

Quả đào tiên không tranh thì mất, 
Phép huyền vi không cất thì rơi. 
Vạn linh sanh chúng của Trời, 
Nỗi thành hay bại do nơi mình làm.(303F

46) 
Đối với các đạo tâm có lòng hoan hỉ, tin tưởng Cơ quan 

Phổ thông Giáo lý, nuôi một thiện cảm với Cơ quan, tuy 
những vị này chưa có điều kiện để trở thành nhân viên Cơ 
quan, thì Đức Giáo tông cũng ban ân chứng chiếu cho các 
vị ấy: 

“... trước lòng thành kính của hiền đệ, hiền muội, tuy 
chưa tình nguyện vào giúp việc Cơ quan, nhưng đã có 
nhiều thiện cảm và lòng tin tưởng ở sự hành đạo công tâm 
và quang minh chánh đại của Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 
nên đã dành nhiều thì giờ theo dõi, tìm tòi, học hỏi, và nếu 
có thích hợp với khả năng và hoàn cảnh mình sẽ hưởng 
ứng xung phong vào lãnh phần công quả giúp Cơ quan, 
Bần đạo chấp nhận với lòng chân thành đó.”(

304F

47) 
Ôn lại lời dạy của Đức Giáo tông, không thể nào kể cho 

hết tấm lòng của Ngài đối với Cơ quan Phổ thông Giáo lý: 
Thương chư đệ dốc vì đại cuộc, 
Với nhơn sanh trên bước hoạn đồ, 

                                                      
(45) Thiên Lý Đàn, 21 rạng 22-3 Giáp Thìn (02 & 03-5-1964). 
(46) Huờn Cung Đàn, 30 rạng 01-8 Nhâm Dần (29-8-1962). 
(47) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-11 Bính Ngũ (12-12-1966). 
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Dốc đem đạo lý diễn phô, 
Cho người trần tục điểm tô đạo vàng. 
. . . 
Thương đệ muội gia công ngày tháng, 
Tháng rồi năm dày dạn khó khăn, 
Không vì chướng ngại cản ngăn, 
Dốc công tâm chí lần phăng tới cùng. 
. . . 
Bần đạo đã thương tình vì đó, 
Cho nhơn viên lớn nhỏ nữ nam, 
Chi nên lỡ lúc xao tâm, 
Lỡ khi sơ suất cũng làm ngơ cho. 
Dùng lời lẽ dặn dò an ủi, 
Lấy đạo tâm gần gũi khuyên lơn, 
Để cho đệ muội không hờn, 
Vui lên nhịp bước thẳng chơn đến cùng.(305F

48) 
Là một vị Đại tiên trưởng với quyền pháp có thể bóp 

nát trái núi Thái Sơn thành tro mạt,(306F

49) thế nhưng Đức Lý 
Giáo tông lại hết lòng hạ cố, và hạ cố đến mức đã bảo con 
người trần gian rằng Ngài mong được lưu chút tình thân, 
mong có lòng thông cảm với Ngài trên bước đường sứ 
mạng song hành:  

“Bần đạo xem chư hiền đệ muội là những người em 
thân yêu mến luyến, nên đã từng cho chư thần hộ trợ, vượt 
qua những lúc khó khăn, ngang nhiên hành đạo, có lý nào 
lại không được lưu chút tình thân, nhớ lời dặn dò chỉ bảo, 
để được nhẹ nhàng tâm não, mát mẻ cõi lòng, mà bắt tay 
cùng Bần đạo để lo xây dựng cơ tái tạo ở đời thượng 
nguơn.”(

307F

50) 
                                                      
(48) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 14-02 Mậu Thân (12-3-1968). 
(49) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-7 Canh Tuất (16-8-1970). 
(50) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Bính Ngọ (03-6-1966). 
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“Chư hiền đệ ôi! Đại đạo là của nhân loại, của Chí tôn, 
mà những sứ mạng là sứ mạng chung cho nhân loại, cho 
Chí tôn. Tất nhiên Bần đạo không phải riêng của Cơ quan, 
và chư đệ muội cũng không phải riêng cho Bần đạo. Thế 
nên, Bần đạo và chư đệ muội phải thông cảm để trên dìu 
dưới thuận, nương theo quyền năng vô tận mà tự độ và độ 
tha.”(51) 

Ôi! Muôn lời vạn tiếng cũng không làm sao có thể nói 
hết tấm lòng của Đức Giáo tông đối với Cơ quan Phổ 
thông Giáo lý. Hôm nay, kỷ niệm ngày Vía của Ngài, ôn 
lại những tâm tình thiết tha, chan chứa yêu thương của 
Đức Đại tiên trưởng, trong nỗi niềm xúc cảm dạt dào, giờ 
đây với lòng vọng hướng về Đức Thái Bạch Kim tinh, 
vọng hướng về một ánh sao sáng soi đường nhân loại 
trong Tam kỳ Phổ độ, xin nguyện cầu cho tất cả chúng ta 
quyết tâm tinh tiến, làm tròn trách vụ thiêng liêng, để 
không phụ lòng hoài mong của Đức Giáo tông từ thuở: 

Ai đời, ai đạo, ai tri kỷ, 
Nhắn gởi cho ai một tấc tình.(309F

52) 

24-9-2002

                                                      
(51) Thánh tịnh Thiên Lý Đàn, 26-7 Đinh Mùi (31-8-1967). 
(52) Thiên Lý Đàn, 26-7 Đinh Mùi (31-8-1967). 
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Quản Trọng管仲, người đã để lại đời hai chữ tri kỷ 知己.
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Xuân lòng tri kỷ 

Ở Trung Hoa vào thời Xuân thu,(1) Quản Trọng 管仲 
(725-645 trước Công nguyên) và Bào Thúc Nha 鮑叔牙 
(?-644 trước Công nguyên) là hai bạn thân. Hùn vốn đi 
buôn, lúc phân chia lời lãi Quản Trọng luôn tìm cách lấy 
nhiều tiền hơn. Có người trách Quản tham, nhưng Bào 
Thúc Nha bảo: “Anh Quản nhà nghèo, phải nuôi mẹ, lấy 
nhiều tiền hơn là đúng rồi.” 

Thuở đầu làm nhiều việc, Quản Trọng thường thất bại. 
Có người chê Quản bất tài, nhưng Bào Thúc Nha biện hộ: 
“Chẳng qua anh Quản chưa tới thời mà thôi.” 

Ra chiến trường, Quản Trọng hay tìm cách lùi lại phía 
sau. Có người cười Quản chết nhát, nhưng Bào Thúc Nha 
lại bênh: “Anh Quản còn mẹ già, nên phải cố giữ toàn 
mạng sống để nuôi mẹ. Đó là hiếu.” 

Bào Thúc Nha theo phò công tử Bạch. Về sau công tử 
Bạch làm vua, xưng Tề Hoàn công. Được Bào Thúc Nha 
tiến cử với Tề Hoàn công, Quản Trọng nắm chức tể tướng 
(cũng như thủ tướng ngày nay), ra tài giúp vua Tề làm bá 
chủ các chư hầu. Khi Quản sắp chết, Tề Hoàn công hỏi có 

                                                      
* Bài nói chuyện tại Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo, 9.00 giờ 

sáng 15-12 Quý Mùi (thứ Ba 06-01-2004). 
(1) Tiếp theo thời Xuân thu 春秋 (722-481 trước Công nguyên) là 

thời Chiến quốc 戰國 khoảng từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên 
cho tới khi nhà Tần thống nhất Trung Quốc năm 221 trước Công 
nguyên. 
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nên cử Bào Thúc Nha làm tể tướng thay vào vị trí của 
Quản không, thì Quản bác liền. Quản nói làm tể tướng 
phải giỏi chánh trị, mà chánh trị vốn hay trí trá; Bào Thúc 
Nha là bậc quân tử, yêu điều thiện, ghét điều ác, tà chánh 
phân minh, không thể làm chánh trị được, vậy chớ nên 
giao chức tể tướng. 

Có người trách Quản vong ân bạc nghĩa với bạn, thì 
Bào Thúc Nha đính chính: “Đó là anh Quản biết lấy nghĩa 
công đặt trên tình riêng, vì nước chứ không vì bạn. Chẳng 
uổng công ta đã tiến cử anh ấy với vua.” 

Những lời Bào Thúc Nha thanh minh cho Quản thì 
Quản đều biết rõ. Cho nên Quản rất cảm kích, tán thán 
rằng: “Sinh ngã giả, phụ mẫu; tri kỷ giả, Bào Thúc dã. − 
Sinh ra ta là cha mẹ ta, mà hiểu ta là Bào Thúc Nha.”(

311F

2)  
Câu nói nổi tiếng của Quản Trọng đã đi vào sử sách 

trong hai ngàn sáu trăm năm nay. Cũng từ câu nói đó, hai 
chữ tri kỷ 知己 ở Trung Hoa và Việt Nam trở thành một từ 
rất đẹp. Sống trên đời này ai có được bạn tri kỷ thì sung 
sướng, hạnh phúc vô cùng, vì đó là người hiểu được hết 
tâm tư, tình cảm sâu kín của mình. 

Ở Sài Gòn trước kia có nhà văn Nguyễn Hiến Lê (1912-
1984), tính đến cuối đời đã viết và dịch được 122 tác 
phẩm. Ở Nha Trang có ông thầy giáo Châu Hải Kỳ (1920-
1993). Hai vị chưa hề gặp nhau, chưa thư từ cho nhau. Tuy 
nhiên, chỉ đọc hầu hết các sách của ông Hiến Lê mà ông 
Hải Kỳ có thể viết ra một quyển sách ba trăm trang, trong 
đó ông Hải Kỳ nói rõ về con người và cuộc đời ông Hiến 
Lê y như thể đã gần gũi, thân thiết nhau từ thuở nào rồi. 

Khi ông Hải Kỳ vượt gần bốn trăm năm mươi cây số từ 
Nha Trang vào tận Sài Gòn đưa bản thảo cuốn sách cho 
                                                      
(2) 生我者, 父母; 知己者鮑叔也. 
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ông Hiến Lê đọc, ông Hiến Lê cảm động lắm. Trong Hồi 
ký ông Nguyễn Hiến Lê viết: 

“Tôi ngạc nhiên thấy ông đọc đủ các tác phẩm của tôi 
(non một trăm cuốn) mà đọc rất kỹ nên biết rõ về đời tôi 
còn hơn một số người thân của tôi nữa mặc dầu chưa hề 
gặp tôi lần nào.”(3) 

Ông Châu Hải Kỳ quả xứng đáng là tri kỷ của nhà văn 
Nguyễn Hiến Lê vậy. 

Văn học còn kể nhiều chuyện thú vị làm đẹp thêm cho 
tình tri kỷ. Chẳng hạn, nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều 
của Nguyễn Du (1766-1820). Mới gặp Kiều lần đầu, Từ 
Hải đã xem nàng là tri kỷ hiếm có của mình: 

Nghe lời vừa ý gật đầu, 
Cười rằng: “Tri kỷ trước sau mấy người!” 

Sau này, gặp Kiều lần nữa, Từ Hải lại vẫn thừa nhận 
Kiều chính là hồng nhan tri kỷ của mình: 

Từ rằng: “Quốc sĩ xưa nay, 
Chọn người tri kỷ một ngày được chăng?” 

Người Hoa và người Việt xưa nay có sở thích dùng thư 
pháp để trang trí phòng ốc. Hai chữ tri kỷ vì thế cũng đi 
vào thư pháp. Nhiều năm trước, chúng tôi tìm được một 
bức thư pháp viết chân phương hai chữ tri kỷ rất đẹp, bên 
dưới đề thêm hai câu thơ ngũ ngôn: 

Hải nội tồn tri kỷ, 
Thiên nhai nhược tỷ lân.(313F

4) 
(Trong nước hãy còn người tri kỷ, 
Chốn xa xôi cũng tợ như gần.) 

Tất cả những mẩu chuyện vừa rồi tưởng cũng tạm đủ để 
                                                      
(3) Hồi ký. Hà Nội: Nxb Văn học, 1993, tr. 506. 
(4) 海內存知己, 天涯若比鄰. 
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giúp chúng ta cảm nhận thêm ý nghĩa thâm thúy, sâu xa, 
tôn quý của hai chữ tri kỷ. Nhưng câu chuyện về hai chữ 
tri kỷ hôm nay không chỉ có vậy. 

Thật thế, kể từ Bào Thúc Nha và Quản Trọng thời Xuân 
thu cho tới thế kỷ 20 là hơn hai ngàn sáu trăm năm, tình tri 
kỷ tuy quý hiếm rất mực nhưng dẫu sao vẫn mới chỉ là tri 
kỷ giữa con người với con người trên chốn trần gian sớm 
nắng chiều mưa mà thôi. Phải từ nửa sau thế kỷ 20 trở đi, 
qua cơ bút Cao Đài, tình tri kỷ mới được biết đến, mới 
được cảm thụ như một tình cảm thiêng liêng, hy hữu, rất 
hy hữu, bởi lẽ đây chính là tình tri kỷ giữa con người trần 
gian với tiên thánh. 

Sẽ có người giật mình khi thoạt nghe nói rằng con 
người phàm tục mà có thể là tri kỷ của tiên thánh. Giật 
mình âu cũng dễ hiểu. Thật vậy, ở đời, ngày ngày sống 
gần bên nhau, trải mấy mươi năm, chắc gì mọi người đã 
hiểu hết bụng dạ nhau. Nguyễn Du há chẳng nói “Tri kỷ 
trước sau mấy người” là gì! Trong khi ấy tiên thánh là các 
đấng thiêng liêng vô hình, kẻ hữu hình chưa từng nhìn 
thấy bóng dáng thì làm sao dám nói có tình tri kỷ?! 

Vậy mà vẫn có tri kỷ đấy. Nếu con người trần gian chưa 
dám tin và không dám “phạm thượng” nghĩ rằng mình có 
thể là tri kỷ của các đấng, thì chính các đấng đã biết bao 
lần tha thiết gọi khách tục cõi trần này là tri kỷ của thánh 
tiên, cũng như đã muôn vạn lần các đấng đến thế gian, tìm 
kiếm tri kỷ trong số những người trần tục. 

Đầu tháng 12 năm 1972, tại Minh Lý Thánh hội(
314F

5) đã có 
một trong nhiều bằng chứng rất cảm động về tình tri kỷ 
giữa hai cõi sắc không. Đó là tình tri kỷ giữa Đức Vạn 

                                                      
(5) Tức Tam Tông Miếu, số 82 đường Cao Thắng, phường 4, quận 

3. 
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Hạnh Thiền sư và đạo trưởng Định pháp Minh Thiện 
(1897-1972).(6) 

Trong tiền kiếp tại thế, Vạn Hạnh Thiền sư sống vào 
đời Tiền Lê và làm quốc sư đời nhà Lý nước ta (thế kỷ 
11). Chín trăm năm sau, khi Đại đạo Tam kỳ Phổ độ ra 
đời, Đức Vạn Hạnh Thiền sư là đấng thiêng liêng vô hình 
vô ảnh, mượn đàn cơ và đồng tử để trở về Việt Nam dạy 
đạo qua ngọn linh cơ. Minh Lý Thánh hội và một số thánh 
sở Cao Đài nhiều lần được Đức Thiền sư ban ơn, giáng cơ 
giáo hóa. 

Chuyện xảy ra vào cuối năm 1972, tiền bối Minh Thiện 
bảy mươi sáu tuổi, là siêu tịnh sư của Minh Lý Thánh hội, 
đang mang trọng bệnh để rũ sạch nghiệp thân lần cuối 
cùng trước khi thảnh thơi trở về cõi phật. 

Đầu hôm đêm ấy, trong lúc tiền bối Minh Thiện ngọa 
bệnh, không hầu đàn được, Đức Vạn Hạnh Thiền sư giáng 
cơ và giảng cho môn sanh Minh Lý một thời pháp. Cuối 
thời pháp, Đức Thiền sư gọi tên một vị đang hầu đàn và 
dặn dò như sau: 

“Bần tăng nhờ đạo hữu Pháp Ấn cho Bần tăng một ly 
bạch thủy để Bần tăng họa phù trợ lực người bạn đạo chí 
thân …” 

Họa phù vào ly nước lạnh xong, Đức Thiền sư dạy tiếp:  
“Đạo hữu để lại giùm nơi Thiên bàn. Sau khi xả đàn, 

đem cho đạo hữu Định pháp Minh Thiện uống và nói rằng 
                                                      
(6) Tiền bối họ Tôn, nhưng khai sinh ghi Nguyễn Văn Miết, cũng 

gọi Huyện Miết vì làm công chức tới ngạch tri huyện, sau thăng 
tri phủ. Tiền bối có bút danh Nguyễn Minh Thiện, là vị trụ trì 
đời thứ ba của Tam Tông Miếu. Vị trụ trì đầu tiên là Âu Kiệt 
Lâm (1896-1941), pháp danh Minh Chánh, cũng gọi Âu Minh 
Chánh. Vị trụ trì đời thứ hai là Minh Truyền (có công làm lịch 
Tam Tông Miếu nổi tiếng khắp miền Nam trước đây). 
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món quà đặc biệt này của Vạn Hạnh Thiền sư tặng người 
bạn tri kỷ.”(

316F

7) 
Đối với tín đồ Cao Đài, việc Ơn Trên ban bố Thiên điển 

vào nước hay trái cây để hộ trì cho người bệnh xưa nay 
vốn là sự không lạ. Có điều, chính lời của Đức Thiền sư ân 
cần dặn dò mới là điều làm chúng ta xúc động. 

Sau khi tiền bối Minh Thiện quy thiên, ngày 07-12 
Nhâm Tý (10-01-1973) Đức Chí tôn giáng đàn tại Minh 
Lý Thánh hội, ban trao quyền pháp cho Ngài là Bác Nhã 
Thiền sư Tam tông Pháp chủ. Rồi đến ngày 27-02 Quý 
Sửu (31-3-1973), tại Bác Nhã Tịnh đường ở Long Hải,(317F

8) 
Đức Vạn Hạnh Thiền sư giáng đàn cho biết: 

“Hôm nay Bần tăng còn có thêm một nhiệm vụ khác 
nữa, đó là hộ trì Bác Nhã Thiền sư vừa hoàn kim thân đến 
nhập cơ tiền để có luận đàm đạo sự cùng chư đạo hữu.” 

Hôm ấy tái ngộ môn sanh Minh Lý, Đức Bác Nhã 
Thiền sư đã bày tỏ tình cảm của Ngài đối với những người 
đã từng một thời sát cánh với Ngài tu học, hành đạo tại 
thế. Khi nhắc đến đồng đạo, Đức Thiền sư hai lần gọi là tri 
kỷ: 

Thọ Thiên sắc về nơi thiền thất, 
Sứ mạng dành đạo đức hoằng dương. 
Huyền vi trải khắp tứ phương, 
Độ người thiện chí lên đường thiện căn. 
Tình giao hữu đây hằng ghi nhớ, 
Nghĩa đạo đồng bao thuở quên nhau. 
Chợt nhìn biển rộng non cao, 
Tạ lòng tri kỷ gởi trao mấy vần. 

                                                      
(7) Minh Lý Thánh hội, 04-11 Nhâm Tý (09-12-1972). 
(8) Xưa nay kinh sách vẫn viết bát nhã, nhưng tiền bối Minh Thiện 

chủ trương viết bác nhã cho nên đến nay môn sanh Minh Lý vẫn 
viết là bác nhã. 



Huệ Khải 181 

 

(….) 
Xưa tri kỷ vui chung rượu cúc, 
Nay đạo đồng để chút lời khuyên, 
Phù sanh một kiếp không riêng, 
Vô thường bất đoạn căn tiên phải gìn.(9) 

Câu chuyện về Đức Vạn Hạnh Thiền sư và Đức Bác 
Nhã Thiền sư chung quanh hai chữ tri kỷ gợi cho chúng ta 
một câu hỏi lớn: Khi nào thì con người trần gian được Ơn 
Trên, được các đấng thiêng liêng coi là tri kỷ của các 
đấng? 

Trả lời câu hỏi này, cần nhớ rằng tri kỷ có hai nghĩa, và 
cả hai ý nghĩa này đều tìm thấy trong thánh ngôn thánh 
giáo Cao Đài. 

Trước hết, hãy nói về nghĩa thứ nhất. Tri kỷ của mình 
là người hiểu mình, hiểu cả chí hướng, tâm sự của mình, 
và sẵn sàng với mình trong mọi việc. Thậm chí còn hơn cả 
sẵn sàng, vì từng có không ít người vui lòng hy sinh thân 
mạng cho tri kỷ của mình. Theo nghĩa này, ai xứng đáng là 
tri kỷ của các đấng thánh tiên? 

Phải chăng đó là những người hiểu biết công việc của 
các đấng, chia sẻ hoài bão, tâm tư của các đấng, và sẵn 
lòng hy sinh để tiếp sức cùng các đấng thực hiện những 
công việc mà các đấng thiêng liêng đang gánh vác? 

Thực vậy, tri kỷ của tiên thánh là như thế. Đại đạo Tam 
kỳ Phổ độ ra đời, cứu cánh của Đại đạo về mặt nhân sinh 
là giải khổ cho thế gian, xây dựng lại cõi đời thành một 
thiên đàng hạnh phúc. Lý tưởng ấy được thực thi trong 
tinh thần Thiên nhân hiệp nhất. Có sức Trời mà cũng cần 
cả sức người. 

Khi Đức Chí tôn xuống trần mở đạo Cao Đài, Ngài lập 
                                                      
(9) Bác Nhã Tịnh đường, 27-02 Quý Sửu (31-3-1973). 
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đại nguyện rằng nếu Đạo không thành thì Thượng đế 
không trở về Bạch Ngọc kinh. Lời đại nguyện đó chấn 
động cả cõi trời, phật tiên thánh thần hàng hàng lớp lớp 
tùng theo Đức Chí tôn để giúp Thầy mở đạo, hoằng đạo. 

Nhưng muốn mở đạo và hoằng đạo thì cần phải có xác 
phàm để làm phương tiện. Do đó rất nhiều bậc đại tiên, bồ 
tát đã chuyển kiếp, mượn thân tứ đại làm người Việt Nam 
trong thời nước mất nhà tan để dựng gầy mối quốc đạo 
cho dân tộc. 

Như thế, khi Đức Chí tôn mở Đại đạo Tam kỳ Phổ độ, 
các đấng thiêng liêng không thể không mượn sức người để 
hoằng giáo độ đời. Và ai còn thân xác, trí tuệ, mà biết đem 
đời mình, tim óc mình, dốc hết sức mình tự nguyện làm 
phương tiện để Trời phật mượn nhờ truyền đạo thì công 
đức ấy rất lớn, công quả ấy rất dày. 

Tuy nhiên không phải người trần gian nào cũng biết hy 
hiến đời mình cho Ơn Trên mượn làm phương tiện trong 
Tam kỳ Phổ độ. Trái lại, phải có căn duyên tiền kiếp, phúc 
phận sâu dày thế nào đó, cho nên mới tự nguyện nhận lãnh 
vai tuồng cộng sự với Trời hành đạo giúp đời. Có nhận 
thức được như vậy mới hiểu rõ vì sao Đức Đại tiên Ngọc 
Lịch Nguyệt tán thán rằng: 

Thiệt quý hóa phúc hồng hiếm có, 
Bước dặm trường đi đó đi đây, 
Phổ thông giáo lý đạo Thầy, 
Thiêng liêng nương đó giãi bày thiệt hơn.(319F

10) 
Các vị tiền bối Cao Đài suốt một đời tại thế trải thân 

hành đạo độ đời, khi bỏ xác phàm trở về cõi tiên vẫn 
không nguôi lòng, vẫn muốn còn được mượn thân phàm 
xác tục để giúp Thầy hoằng đạo. 

                                                      
(10) Vĩnh Nguyên Tự, 07-01 Ất Tỵ. (08-02-1965). 



Huệ Khải 183 

 

Đại tiên Ngọc Lịch Nguyệt là một trường hợp như thế. 
Đức Đại tiên sinh thời thế danh là Lê Văn Lịch (1890-
1947), tiền kiếp là đại tiên nơi Bạch Ngọc kinh. Khi Đức 
Thượng đế lâm trần lập Đại đạo Tam kỳ Phổ độ với tá 
danh Cao Đài Tiên ông thì Đại tiên cũng lập đại nguyện 
xuống trần, chuyển kiếp về làng Long An, quận Cần 
Giuộc, để làm nhục tử của Ngài Lê Văn Tiểng (1843-
1913). 

Thuở đạo Cao Đài còn rất sơ khai, chưa hình hiện, thì 
tiền bối Lê Văn Lịch đã sớm trở thành một trong những 
đại môn đồ đầu tiên của Đức Chí tôn vào năm ba mươi 
bảy tuổi. Từ đó, cho đến lúc bỏ xác về trời, suốt hai mươi 
mốt năm (1926-1947) tiền bối Ngọc Lịch Nguyệt đã một 
dạ trung kiên, hy thân phụng Thiên sự dân. Thế mà, khi trở 
lại Bạch Ngọc kinh, Ngài vẫn còn tiếc là không còn xác 
thân hữu hình để dễ bề lập công quả. Muốn tiếp tục hành 
đạo, phải nương theo đàn em qua các đàn cơ nơi cõi thế. 

Mùa xuân năm Ất Tỵ, Đức Ngọc Lịch Đại tiên tâm sự: 
Còn ở tục dễ thừa hành đạo, 
Nương cõi đời giả tạo cái chân, 
Có nhiều phương tiện xa gần, 
Để mà khuyến thiện dìu nhân trở về. 
Như Bần đạo lỡ bề thoát tục, 
Cõi vô hình mấy lúc tiếc thương, 
Tùng tiên phật, chung một đường, 
Muốn dìu sanh chúng phải nương muội hiền.(11) 

Lời dạy này của Đức Đại tiên giác ngộ cho chúng ta 
hãy biết quý thời gian và mạng sống của mình ở thế gian 
để chăm lo tu học, siêng năng hành đạo. Đồng thời, lời dạy 
này còn soi sáng cho chúng ta hiểu thêm ý nghĩa thâm sâu 

                                                      
(11) Vĩnh Nguyên Tự, 07-01 Ất Tỵ. (08-02-1965). 
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của bốn chữ Thiên nhân hiệp nhất và đó chính là lý do vì 
sao người phàm nếu biết chọn con đường cộng sự với Ơn 
Trên để hoằng giáo độ đời thì người phàm đã tự mình phá 
vỡ sự phân cách tục tiên, phàm thánh để trở nên tri kỷ của 
thiêng liêng các đấng. 

Đức Đại tiên Ngô Minh Chiêu (1878-1932), vị đệ tử 
đầu tiên của Đức Cao Đài Tiên ông, đã từng thay mặt toàn 
thể các vị tiền bối khai Đạo quá vãng mà bày tỏ lòng ưu ái, 
trìu mến đối với lớp đàn em hôm nay đang tiếp nối con 
đường của các ngài buổi trước. 

Đức Ngô Đại tiên dạy: 
“Tuy rằng tiên cảnh, dương trần có cách biệt nhưng 

tình thương đương nhiên của Tạo hóa vẫn đồng nhứt mỗi 
người mỗi việc trong sứ mạng thế Thiên hành hóa. Sự hiện 
diện của lớp người hiện tại làm chúng Tiên huynh hoan hỉ 
và cảm xúc vô cùng, muốn tặng nhau những gì để thể hiện 
lòng tri kỷ…”(

321F

12) 
Những lời chứa chan tình cảm ấy được ban trao vào dịp 

Nguyên đán Tân Hợi. Đúng một năm sau, ngay vào đêm 
Giao thừa năm Nhâm Tý, Đức Tôn sư Đông Phương Lão 
tổ lại đến. Sau khi giảng xong thời giáo pháp khai xuân 
trên ngọn linh cơ, Đức Tôn sư đã thương yêu gởi đến 
những khách tục trần gian như sau: 

“Đầu xuân Nhâm Tý, Bần đạo đã ghi mấy dòng đạo lý 
vừa qua, để tặng các hàng hướng đạo các nơi, để tặng 
những bạn tri âm, những người tri kỷ trong sứ mạng thế 
Thiên hành hóa, giáo dân vi thiện.”(

322F

13) 
Đến đây, tuy chưa thật sự đầy đủ và trọn vẹn, nhưng khi 

ôn lại lời dạy của các đấng như vừa rồi chúng ta đã có thể 
                                                      
(12) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971). 
(13) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 30-12 Tân Hợi (14-02-1972). 
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lãnh hội được ý nghĩa thứ nhất của hai chữ tri kỷ trong 
thánh ngôn thánh giáo Cao Đài. 

Về ý nghĩa thứ hai thì sao? Người đời hay nói tri bỉ tri 
kỷ 知彼知己. Tri bỉ là biết người khác; tri kỷ là biết chính 
mình. Theo nghĩa này, con người trần gian nếu biết mình 
là ai, biết nhiệm vụ hay sứ mạng của mình ở cõi đời này là 
gì, biết mình phải làm gì để hoàn thành sứ mạng vi nhân 
(sứ mạng mang thân làm kiếp con người) thì người trần 
gian ấy được Ơn Trên gọi là tri kỷ. 

Thông thường con người ít khi có thể tri kỷ, nên ít khi 
biết được chính mình. Nhưng trong kỳ Ba đại ân xá, hằng 
hà sa số thánh ngôn thánh giáo Cao Đài không ngừng khải 
ngộ, khơi sáng thiên lương bổn giác, nhờ thế mà ngót tám 
mươi năm qua đã rất nhiều người có thể bừng tỉnh để biết 
chính mình, để tri kỷ và chọn con đường tu học, hành đạo 
để vừa giúp mình hoàn thành sứ mạng làm người, vừa phụ 
lực cùng các đấng thiêng liêng trợ giúp cho những ai chưa 
tri kỷ sẽ cũng kịp thời tri kỷ. 

Khi hiểu thêm ý nghĩa của tri kỷ là biết mình để tìm cho 
mình con đường tu học và hành đạo giúp đời, chúng ta 
nhận ra rằng vì sao những lời thiết tha mà các đấng thiêng 
liêng thức tỉnh chúng sanh cũng chính là tiếng gọi tâm 
huyết để tìm người tri kỷ. 

Chẳng hạn, mùa xuân năm Đinh Mùi, Đức Thiện Pháp 
Nguyễn Bửu Tài, một tiền bối của buổi đầu mở đạo Cao 
Đài, khi từ cõi thiên thượng trở về trần gian đã cất tiếng 
gọi rằng: 

Hỡi ai, ai đó, ai tri kỷ, 
Quảy gánh đồ thơ đến động đào!(14) 

                                                      
(14) Cao Đài Hội thánh (Dương Đông, Phú Quốc), 14-3 Đinh Mùi 

(23-4-1967). 
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Động đào tức là đào nguyên, cõi tiên. Quảy gánh đồ thơ 
đến động đào tức là tìm con đường tu tiên, học làm tiên. 

Mùa xuân năm Tân Hợi, Đức Vạn Hạnh Thiền sư giáng 
trần cũng để tìm người tri kỷ truyền trao chân lý, tức là 
chánh pháp giải thoát. Đức Thiền sư dạy: 

Đâu quản công phu đến cõi trần, 
Trong kỳ mạt hạ độ sanh dân. 
Tiếc vì chưa có người tri kỷ, 
Trao tận cơ mầu của lý chân.(324F

15) 
Đạo Cao Đài mở ra cho chung nhân loại, nhưng dân tộc 

Việt Nam lại là dân tộc được chọn để làm vai trò tiền khai, 
gieo mầm ươm hạt. Cao Đài rồi sẽ mở rộng khắp thế gian, 
nhưng trước hết sẽ là quốc đạo của dòng giống Lạc Hồng. 
Cho nên sứ mạng xây dựng đạo nghiệp kỳ Ba còn nặng 
trĩu cả một khối tình non nghĩa nước. Vậy, ai sẽ là tri kỷ 
để góp sức mình, tim óc mình cho cơ đồ dân tộc? 

Câu hỏi này vào mùa xuân Canh Tuất đã được Đức Đại 
tiên Lê Văn Duyệt nêu lên, cũng là tấm lòng ký thác của 
một danh tướng ngày xưa gởi trao cho hậu thế hôm nay: 

Cát bụi mịt mù khắp thế gian, 
Hỡi ai tri kỷ gởi đôi hàng. 
Non sông một gánh còn dang dở, 
Đạo nghiệp muôn dòng quyết đảm đang.(325F

16) 
Ôn học thánh ngôn thánh giáo Cao Đài, chúng ta nhận 

ra rằng Ơn Trên đã rất nhiều dịp mượn cơ bút khai xuân để 
thức tỉnh con người hãy tri kỷ và hãy biết làm người tri kỷ 
của Ơn Trên. 

Tại sao tiếng gọi tri kỷ lại thường đến vào mùa xuân? 
                                                      
(15) Minh Lý Thánh hội, 17-01 Tân Hợi (11-02-1971). 
(16) Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 14 rạng 15-02 Canh Tuất (21 & 

22-3-1970). 
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Vì xuân là khởi đầu của một niên trình thay cũ đổi mới, là 
niềm hy vọng tái tạo và tăng trưởng sau một chặng đường 
quá khứ. Cho nên những ai chưa tri kỷ thì hãy nhân xuân 
về mà tri kỷ để làm mới cuộc đời mình. Còn những ai đã 
tri kỷ rồi thì cũng nhân xuân về mà tiến đức tu nghiệp để 
đã đi thì đi xa hơn và vững vàng hơn, không phải ngậm 
ngùi lùi bước, tụt lại phía sau. 

Thánh giáo Cao Đài vì thế có nhắc lại câu nói của hiền 
thánh ngày xưa: Nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân.(17) 
Đã hiểu ý xuân là tái tạo thì mỗi ngày mỗi đổi mới đời 
mình, đã mới lại càng mới hơn nữa. 

Mới đây không phải là lo sắm quần áo mới, mua sắm 
mới hay tân trang xe cộ, nhà cửa như thế thường ham 
muốn. Mới đây là làm mới lại chính con người mình, nội 
tâm mình, như lời Đức Chí tôn đã dạy vào mùa xuân Canh 
Tuất: 

“Mỗi độ xuân về là mỗi lần các con tăng trưởng và cứ 
thế trong khoảng thời gian này các con làm thế nào để 
mang lại cho mình, cho mọi người một nghiệp dĩ khả 
quan, tinh tiến để không uổng đi sự sống còn trước khi 
bước vào nẻo tử.” 

“(…) 
“Đại khái xuân đời, cảnh vật có chi các con! Cành hoa 

chớm nở tươi xinh, các con nâng niu cành lá, vun tưới gốc 
cây, ngửi mùi thơm trong nhụy. Sao các con không vun 
tưới cội lành Đạo cả, nâng niu sang sửa chơn tâm cho thật 
tươi nhuận sáng suốt để rồi ngửi lấy đạo vị nhiệm mầu tự 
lòng con khai phát?”(

327F

18) 
Từ lời dạy của Đức Chí tôn, chúng ta ngẫm nghĩ thêm 

                                                      
(17) 日新, 日日新, 又日新. 
(18) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Canh Tuất (06-02-1970). 
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và nhận thức rằng nhân loại hằng bao thế kỷ đã từng 
thưởng xuân, vui xuân nhưng không phải tất cả đều biết 
được cái nghệ thuật cao siêu nhất của việc thưởng xuân, 
vui xuân bằng tâm tình tri kỷ. 

* 

Hôm nay, qua câu chuyện cuối năm Xuân lòng tri kỷ 
chúng ta có dịp đàm đạo với nhau về tình tri kỷ giữa khách 
tục và tiên gia. Đề tài này cũng có cơ duyên tạm khép lại 
cánh cửa Hội trường Thuyết minh Giáo lý của Cơ quan 
trong mấy ngày xuân mới. Trước khi tạm chia tay, có lẽ 
mọi người chúng ta cũng nên dành chút thời gian để nhìn 
lại một chặng đường dài đã cùng nhau trải qua. 

Tính đến nay, đạo Cao Đài sắp tròn tám mươi năm tuổi, 
và Cơ quan Phổ thông Giáo lý cũng sắp tròn cái tuổi bốn 
mươi. Trên con đường bằng phân nửa chiều dài lịch sử của 
Đại đạo, Cơ quan được ban trao sứ mạng đặc nhiệm là phổ 
thông giáo lý để làm sao … 

Cho người thông cảm cùng người, 
Dẹp tan sắc phái phục hồi tình thương.(328F

19) 
Với đặc nhiệm hóa giải phân ly và hàn gắn rạn nứt, Cơ 

quan Phổ thông Giáo lý từng được Ơn Trên ví như cây 
đàn, và nhân sự Cơ quan ví như những nhạc công, như 
người khảy đàn, tùng theo các đấng thiêng liêng để dạo lên 
khúc nhạc tri âm, tri kỷ. 

Hình ảnh cây đàn và tiếng đàn tri âm, tri kỷ đã sớm 
được Đức Quan Âm Như lai nói tới ngay khi Văn phòng 
Phổ thông Giáo lý khai mạc mới vừa hơn một tháng: 

                                                      
(19) Bài cầu nguyện của Cơ quan Phổ thông Giáo lý. Lê Đại tiên, 

Thiên Lý Đàn, 12-02 Bính Ngọ (04-3-1966). 
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Chung tay lo khảy nhịp đờn, 
Tri âm giáo lý chớ sờn chớ lơi.(20) 

Hai năm sau đó, Đức Giáo tông Vô vi Đại đạo lại nhắc 
đến hình ảnh Cơ quan Phổ thông Giáo lý là cây đàn mà 
nhân sự Cơ quan chính là những nhạc công: 

Ví nhạc công ôm đờn nhấn phiếm, 
So tơ đồng đúng điểm cung thương, 
Gảy lên những khúc can trường, 
Lòng thanh cao lẫn du dương bổng trầm. 
Cơ quan ấy danh cầm huyền diệu…(

330F

21)  
Thực sự thì, trong non bốn mươi năm qua, những việc 

Cơ quan đã làm được hãy còn quá khiêm tốn, quá nhỏ nhoi 
so với kế hoạch và sứ mạng trọng đại do Ơn Trên giao 
phó. Thế nên, từ trước tới nay, các cấp chức vụ và nhân 
viên Cơ quan không một ai dám có lòng cống cao ngã 
mạn, không một ai dám khinh suất tự nhận Cơ quan Phổ 
thông Giáo lý là “danh cầm huyền diệu”. 

Vì vậy, cần phải nói rõ rằng câu “Cơ quan ấy danh cầm 
huyền diệu” vốn là lời Đức Giáo tông dạy bảo, thương yêu 
phó chúc. 

Suy gẫm lời dạy của Đức Giáo tông, chúng ta có thể 
hiểu rằng, sở dĩ Cơ quan được Đức Giáo tông ưu ái gọi là 
“danh cầm huyền diệu” vì lẽ Cơ quan là công cụ, là 
phương tiện cuối cùng do Đức Chí tôn lập ra để thực thi kế 
hoạch của Trời (Thiên cơ). 

Hơn thế nữa, mỗi khi nhớ câu “Cơ quan ấy danh cầm 
huyền diệu” thì từng thành viên của Cơ quan lại tâm tâm 
niệm niệm tự nhắc nhở rằng Đức Giáo tông đã đưa ra tiêu 
chuẩn chất lượng để toàn thể các cấp nhân viên Cơ quan 
                                                      
(20) Văn phòng Phổ thông Giáo lý, 19-02 Ất Tỵ (21-3-1965). 
(21) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-3 Đinh Mùi (10-4-1967). 
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phấn đấu, nỗ lực, cố gắng không ngừng, sao cho đạt được 
tầm mức Ơn Trên kỳ vọng thì mới mong hoàn thành được 
sứ mạng do Ơn Trên ban trao. 

Trở lại với hình tượng cây đàn. Phàm, đánh đàn phải có 
người biết nghe đàn. Người chịu nghe tiếng đàn Cơ quan 
Phổ thông Giáo lý phải là người đồng thanh khí, đồng điệu 
với Cơ quan trong tình liên giao tu học và hành đạo. 

Đức Giáo tông dạy: 
Bậc giác ngộ xây nền móng Đạo, 
Trí thông minh hoài bão Tam kỳ. 
Liên giao mở lối tương tri, 
Bá Nha âu phải Tử Kỳ hòa âm.(331F

22) 
Năm Quý Mùi sắp hết. Tết Giáp Thân đang ngấp nghé 

bên thềm. Thêm mùa xuân này nữa, Cơ quan đã tiến đến 
rất gần điểm mốc bốn mươi năm của đường dài phổ thông 
giáo lý. Từ năm 1965 đến nay, những gì Cơ quan đã làm 
được hay chưa làm được cần có thời gian để tổng kết và 
đánh giá. Nhưng có một sự thật hiển bày, ấy là trong ngót 
bốn thập niên qua, tiếng đàn của Cơ quan đã không bao 
giờ là tiếng đàn lạc lõng hay lẻ loi trong sự ơ thờ của đồng 
đạo, đồng bào xa gần. 

Với khả năng hiện hữu và trong hoàn cảnh cho phép, 
nhờ ơn lành hộ trì, dẫn dắt của Thầy Mẹ và các đấng 
thiêng liêng, tất cả mọi người chúng ta đã nương cậy nhau 
để … như lời dạy của Đức Lý Thái Bạch và Đức Đông 
Phương Chưởng quản: 

Cầm đờn nhấn phím rao đờn, 
Bản bài dao động cung thương thâm trầm. 
Đờn cho biết tri âm tri kỷ, 
Đờn cho tường chơn lý mỵ tà, 

                                                      
(22) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-7 Bính Ngọ (30-8-1966). 
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Tiếng đờn vang khắp gần xa, 
Cho người thức tỉnh nam kha giấc nồng.(23) 

Lẽ thường, dịp hàn huyên cuối năm để ôn tình tri kỷ tri 
âm, người đời thường mời nhau chén trà thơm, chung rượu 
nồng, hoặc tặng nhau chút lễ vật gọi là. Buổi nói chuyện 
hôm nay trái lại chỉ có văn chương, thơ phú để tạ ơn toàn 
thể quý đạo tâm, đạo hữu suốt một năm qua đã bền bỉ gắn 
bó với Hội trường Thuyết minh Giáo lý của Cơ quan. 
Nhưng chúng tôi tin chắc rằng tất cả mọi người chúng ta 
đều hoan hỷ, khi nhớ đến lời dạy yêu thương của Đức Ngô 
Đại tiên vào một mùa xuân trước: 

Tròi trọi lấy chi để tặng nhau, 
Không hoa, không quả, rượu bồ đào. 
Chỉ tình luyến ái lòng tri kỷ, 
Mượn mấy vần thơ để tặng nhau.(333F

24) 
Thế thì, đê đầu cầu xin Đức Vạn Hạnh Thiền sư đại xá, 

kính cẩn phỏng theo lời thơ năm nào của Đức Thiền sư để 
gởi trao đến toàn thể quý vị rằng: 

Tạm biệt chia tay buổi cuối đông, 
Mặt vui gặp mặt thật hòa đồng. 

                                                      
(23) Tại Hườn Cung Đàn, 14 rạng 15-11 Quý Mão (29-12-1963), 
Đức Lý Thái Bạch dạy bộ phận Hiệp thiên đài như sau: 

Cầm đờn nhấn phím rao đờn, 
Bản bài dao động cung thương thâm trầm. 
Đờn cho biết tri âm tri kỷ, 
Người lại đờn hoan hỷ cùng nhau, 
Đờn đi nhơn loại nhớ nào, 
Tiếng đờn như thể lời chào thiêng liêng. 

Ba năm sau, tại thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-3 Bính Ngọ 
(05-4-1966), Đức Đông Phương Chưởng quản đã chỉnh lại ba 
câu thơ dưới như dẫn trên. 

(24) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971). Rượu bồ 
đào là rượu nho, rượu chát, rượu vang. 

192 Xuân lòng tri kỷ 

 

Đôi câu thơ phú còn lưu lại, 
Tri kỷ cùng nhau một tấc lòng.(334F

25) 
Xin trân trọng. 

Cơ quan Phổ thông Giáo lý, 06-01-2004 

                                                      
(25) Nguyên bản hai câu thơ 1-2 của Đức Vạn Hạnh Thiền sư dạy 

tại Minh Lý Thánh hội ngày 25-9 Canh Tuất (04-10-1970) như 
sau:  

Tạm biệt chia tay cõi sắc không, 
Mặt chưa gặp mặt vẫn hòa đồng. 
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Phöông danh Quyù vò coâng quaû aán toáng kinh saùch 

töø 13-3-2009 ñeán 30-3-2009 
____________ 

 
1) Voõ Thò Myõ Duyeân, San Luis Obispo, CA ........................ 100 
2) Giaùo sö Thöôïng Thaønh Thanh, BELGIUM ....................... 50 
3) Nguyeãn Vaên Trung & Voõ Thò AÙnh, CANADA ......100 CAD 
4) Sandra Nancy Ñinh, San Jose, CA .................................... 50 
5) Haäu Hoàng, San Jose, CA ................................................... 20 
6) Nguyeãn Lieân, Westwego, LA ............................................ 20 
7) Dieäp Höõu Phöôùc, Wichita, KS ........................................... 30 
8) Peter Leâ hoài höôùng cho Nina Nguyeãn, CA ....................... 50 
9) Peter Leâ hoài höôùng cho Thu Voõ, CA ................................. 50 
10) Nguyeãn Ñöùc Thu Nga, Sacramento, CA ........................... 50 
11) Nguyeãn Ñöùc Thuaán, Elk Grove, CA .................................. 20 
12) LQTÑ, San Martin, CA .................................................... 100 
13) Ñaëng Ñình Ñính, San Jose, CA ......................................... 50 
14) Ñaëng Hoàng Ngoïc, San Jose, CA ........................................ 50 
15) Ñaëng Thieân AÂn, San Martin, CA ..................................... 100 
16) Ñaëng Thieân Kim, San Martin, CA ................................... 100 
17) Hoà Taâm Ñaïo, Dorchester, MA ........................................ 100 
18) Nguyeãn Thanh Sôn, Anaheim, CA .................................... 50 

 
Coâng quaû in kinh saùch nhaän ñöôïc sau ngaøy 30-3-2009 

seõ ñöôïc ñaêng ôû link: 
www.thienlybuutoa.org/inkinh-2009.htm 

vaø seõ ñöôïc duøng vaøo vieäc aán toáng, phaân phoái kinh saùch 
khuyeán thieän trong töông lai. 
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CAÙC KINH SAÙCH ÑAÕ ÑÖÔÏC AÁN TOÁNG 

 Ñaïi Giaùc Thaùnh Kinh vaø Kinh Thaùnh Giaùo Phaùp 
 Ñaïi Thöøa Chôn Giaùo  
 Baûo Phaùp Chôn Kinh 
 Quan AÂm Phoå Chieáu Phaùp Baûo Taâm Kinh 
 Khuyeán Nöõ Hoài Taâm 
 Ñòa Maãu Chôn Kinh 
 Thuyeát Ñaïo: Chöõ Taâm, Tình Thöông, Ngoïc Kinh 
 Thaùnh Giaùo Söu Taäp töø naêm 1965 ñeán naêm 1971  
 Nöõ Trung Tuøng Phaän 
 Kinh Saùm Hoái  
 Thaùnh aûnh Quaùn Theá AÂm Boà Taùt  
 Ngoïc Minh Kinh   
 Giaùo Ñoaøn Nöõ Giôùi  
 Tu Chôn Thieäp Quyeát 
 Thaùnh Ñöùc Chuyeån Meâ 
 Thaùnh Ñöùc Chôn Kinh 
 Thaùnh Ñöùc Chôn Truyeàn Trung Ñaïo 
 Kinh Bình Minh Ñaïi Ñaïo 
 Hoài Döông Nhôn Quaû vaø Ngoïc Lòch Minh Kinh 
 Thaát Chôn Nhôn Quaû 
 Thaùnh Huaán Hieäp Tuyeån (Quyeån I & Quyeån II) 
 Huaán Töø Ñöùc Chí Toân Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá 
 Ñaïo Phaùp Bí Giaûi 
 Tam Thöøa Chôn Giaùo 
 Kinh Phaùp Hoa 
 Kinh Thieân Ñòa Baùt Döông 
 Ngoâ Vaên Chieâu – Ngöôøi moân ñeä Cao Ñaøi ñaàu tieân  

 (Hueä Khaûi – Saùch song ngöõ Vieät Anh) 
 Tö Töôûng Ñaïo Gia (Haøn Sinh tuyeån, Leâ Anh Minh dòch) 
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 Boài Döôõng Ñöùc Tin (Ngoïc Giaùo höõu Buøi Vaên Taâm) 
 Loøng Con Tin Ñaáng Cao Ñaøi (Hueä Khaûi) 

 
SAÉP AÁN TOÁNG: 

• Cô Duyeân vaø Tuoåi Treû  
 (Thöôïng Giaùo höõu Phaïm Vaên Lieâm)  

• Kinh Cöùu Khoå Trong Ñaïo Cao Ñaøi (Hueä Khaûi) 
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CHUNG TAY CÔNG QUẢ PHÁP THÍ 

Theo kinh Tam Nguôn Giaùc Theá (Chieáu Minh 
Ñaøn, Caàn Thô: Nhaø in Phöông Nam, do Tieàn boái 
Cao Trieàu Tröïc aán toáng), trong ñaøn cô ngaøy 02.11 
Taân Muøi (thöù Naêm 10.12.1931), ñöùc Thaàn oai 
Vieãn traán Quan Thaùnh Ñeá Quaân giaùng daïy nhö 
sau (tr.36): 

 “Phaøm ngöôøi tu haønh maø ñaët ñaëng moät boä kinh 
saùm maø khuyeân chuùng laøm laønh thì ngöôøi aáy ñaëng 
thaønh tieân. Coøn ngöôøi vaên chöông quaân töû maø laøm 
ñaëng moät pho saùch daïy chuùng luaân thöôøng ñaïo lyù 
thì ngöôøi ñaëng thaønh thaùnh.”  

Trong ñaøn cô taïi thaùnh tònh Ngoïc Minh Ñaøi, 
ngaøy 23-12 Kyû Daäu, thöù Saùu 30-01-1970, Ñöùc 
Giaùo toâng Ñaïi ñaïo Thaùi Baïch Kim Tinh daïy: 

“Hôn moät laàn, Baàn Ñaïo coù noùi raèng boá thí thöïc 
phaåm cho ngöôøi ñoùi loøng laø moät nghóa cöû töø thieän 
coù phöôùc ñöùc coâng quaû, nhöng boá thí lôøi ñaïo ñöùc ñeå 
giaùc ngoä ngöôøi ñoùi keùm veà maët tinh thaàn laïi caøng 
phuùc ñöùc, coâng quaû troïng ñaïi hôn.” 

Thaùnh giaùo soi roïi cho moïi ngöôøi thaáy raèng 
tieáp tay phoå truyeàn vaên hoùa ñaïo ñöùc saâu roäng trong 
xaõ hoäi nhaân sinh ñeå goùp phaàn xaây döïng cuoäc ñôøi 
trôû neân thuaàn löông thaùnh thieän laø moät vieäc raát 
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quan troïng, raát cao quyù. Theá neân kinh saùch Tam 
Giaùo xöa nay luoân daïy nhaân sanh haõy bieát laøm 
phaùp thí. 

Tuy nhieân, moät ngöôøi maø muoán in caû ngaøn 
cuoán laø moät ñieàu khoù, nhöng neáu nhieàu ngöôøi, moãi 
ngöôøi moät ít cuøng nhau gieo caáy phöôùc ñieàn thì 
vieäc lôùn aét thaønh maø khoâng ai caûm thaáy quaù söùc. 

Neáu Quí vò phaùt taâm muoán coâng quaû aán toáng 
kinh saùch khuyeán thieän trong töông lai, chi phieáu 
xin ñeà “Thieân Lyù Böûu Toøa” vôùi ghi chuù “Kinh 
saùch”, vaø gôûi veà: 

THIEÂN LYÙ BÖÛU TOØA 
12695 Sycamore Ave 

San Martin, CA 95046. USA 
Ñieän thoaïi lieân laïc: (408) 683-0674 

Quí vò seõ ñöôïc bieân nhaän ñeå khai khaáu tröø tieàn 
coâng quaû vaøo thueá lôïi töùc cuoái naêm theo luaät leä 
hieän haønh. 
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MÖÔØI COÂNG ÑÖÙC AÁN TOÁNG 
KINH SAÙCH KHUYEÁN THIEÄN 

1) Moät laø nhöõng toäi loãi ñaõ taïo töø tröôùc, nheï thì ñöôïc tieâu 
tröø, naëng thì chuyeån thaønh nheï. 

2) Hai laø thöôøng ñöôïc caùc Thieän thaàn uûng hoä, traùnh ñöôïc 
taát caû tai öông hoaïn naïn, oân dòch, nöôùc löûa, troäm cöôùp, ñao 
binh, nguïc tuø. 

3) Ba laø vónh vieãn traùnh khoûi nhöõng quaû baùo phieàn khoå, 
oaùn cöøu, oan traùi cuûa ñôøi tröôùc cuõng nhö ñôøi naày. 

4) Boán laø caùc vò Hoä phaùp Thieän thaàn thöôøng gia hoä neân 
nhöõng loaøi daï xoa, aùc quyû, raén ñoäc, huøm beo traùnh xa khoâng 
daùm haõm haïi. 

5) Naêm laø taâm ñöôïc an vui, ngaøy khoâng gaëp vieäc nguy 
khoán, ñeâm nguû khoâng thaáy aùc moäng. Dieän maïo hieàn saùng, 
maïnh khoûe an laønh, vieäc laøm thuaän lôïi, ñöôïc keát quaû toát. 

6) Saùu laø chí thaønh hoä phaùp, taâm khoâng caàu lôïi, töï nhieân y 
thöïc ñaày ñuû, gia ñình hoøa thuaän, phöôùc loäc ñôøi ñôøi. 

7) Baûy laø lôøi noùi vieäc laøm Trôøi, ngöôøi hoan hyû, ñeán ñaâu 
cuõng ñöôïc moïi ngöôøi kính meán ngôïi khen. 

8) Taùm laø ngu chuyeån thaønh trí, beänh laønh maïnh khoûe, 
khoán ngheøo chuyeån thaønh thònh ñaït. Nhaøm chaùn nöõ thaân, 
meänh chung lieàn ñöôïc nam thaân. 

9) Chín laø vónh vieãn xa lìa ñöôøng aùc, sanh vaøo coõi thieän, 
töôùng maïo ñoan nghieâm, taâm trí sieâu vieät, phöôùc loäc troøn ñaày. 

10) Möôøi laø hay vì taát caû chuùng sanh troàng caùc caên laønh. 
Laáy taâm caàu cuûa chuùng sanh laøm ruoäng phöôùc ñieàn cho mình. 
Nhôø coâng ñöùc aáy ñaït ñöôïc voâ löôïng phöôùc quaû thuø thaéng. 
Sanh ra nôi naøo cuõng thöôøng ñöôïc thaáy phaät, nghe phaùp, 
phöôùc hueä roäng lôùn, chöùng ñaït luïc thoâng, sôùm thaønh Phaät quaû.



 

 

Neáu muoán thænh hoaëc aán toáng kinh saùch, 
xin lieân laïc: 

 
THIEÂN LYÙ BÖÛU TOØA 

12695 SYCAMORE AVE 

SAN MARTIN, CA 95046. USA 

Tel: (408) 683-0674 

 

Hoaëc theo ñòa chæ e-mail treân web sites: 

www.thienlybuutoa.org 

www.tamgiaodongnguyen.com 
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