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LỜI ĐỨC HỘ-PHÁP

∗ Tôi nhớ một phen kẻ nghịch Đ ạo để lời dèmpha biếm-nhẻ rằng: Văn-từ của Thầy xem rất
thường-tình. Tôi chấp-bút phân-phiền cùng Thầy.
Thầy dạy rằng: Con ôi! Trong Anh em của
con phần dốt nhiều hơn phần hay chữ, đứa ám-muội
đông hơn đứa thông-minh. Thầy đến chăm-nom
dạy-dỗ đứa ngu-dốt hơn là đứa hay-giỏi, thà là
đứa sáng-khôn quá hiểu mà chê Thầy, hơn đứa dốt
nghe Đ ạo Thầy không rõ lý. Thầy cười rồi tiếp
nữa rằng: Thầy muốn Đ ạo của Thầy làm thế
nào cho trẻ con nên ba tuổi cũng hiểu đặng.
…

Rất đổi là Thầy còn phải dùng tiếng nói dễdàng, rẻ-rúng mà làm thi dạy Đ ạo… Từ đây theo
ý muốn của Thầy, dầu gặp phải vấn-đề khó-khăn
cũng gắn chí luận-bàn cho giản-dị.
 Trích Phương-Tu Đại-Đạo.

∗ N hững lời thuyết Đ ạo nầy không phải của
P hạm-Công-Tắc.
H ộ-P háp thay lời Đ ức Chí-Tôn nói Đ ạo
cho toàn thể con cái của N gài nghe, quý hay chăng
là ở chỗ đó…
B ần-Đ ạo mỗi phen lên giảng… thì đều cầunguyện với Đ ức Chí-Tôn cho sáng-suốt, mà biết
21
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vẫn còn thiếu kém, không thể gì tả bằng con mắt thần
của mình đã ngó thấy đặng một bài. B ần-Đ ạo
thú thật rằng mười phần có lẽ B ần-Đ ạo tả được
năm bảy phần là nhiều, sợ còn kém hơn thế nưã…
N ếu thảng như Đ ức Chí-Tôn ban ân riêng
trong nền chánh-giáo của N gài, có cả Thánh-thể
của N gài đoạt pháp đặng, thấy đặng, có lẽ cũng
chỉnh thêm dùm giúp tay với B ần-Đ ạo mới toànthiện toàn-mỹ đặng.
 Trích Con-đường Thiêng-Liêng Hằng-Sống
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LỜI PHI-LỘ

Đ

ây là những Lời Giáo-huấn của Đức HộPháp đã dạy Con-Cái Đức Chí-Tôn trong buổi
Tam-Kỳ Phổ-Độ, được trích ra trong những Trước-tác,
Bút-phê các Phúc-sự và Lời Thuyết Đạo... trong suốt thờigian hành đạo của Đức Ngài.
Đây là một tài-liệu tổng-hợp bao gồm cả các lãnh-vực
Triết-học và Đạo-lý, huyền-linh lẫn khoa-học. Tất cả các
chi-tiết về Vũ-trụ và Nhân-sinh và các lãnh-vực Thiên-Đạo
và Thế-Đạo, cho đến những chi-tiết điều-hành cơ-cấu
guồng-máy hành-chánh Đạo để phổ-tế chúng-sanh... đều
được Đức Hộ-Pháp chỉ-vẽ giảng-giải rõ-ràng khúc-chiếc,
hướng-dẫn từ đường đi nước bước… với những ẩn-dụ,
những tiên-tri vô cùng chính-xác cho hôm nay và cho
mãi tận đến nghìn sau… lại được Đức Ngài chỉ-giáo bằng
những ngôn-từ quen thuộc đơn-sơ thường dùng trong cửa
Đạo, không cao-xa cầu-kỳ khó hiểu.
Chúng tôi nhận thấy đây là ánh đuốc soi đường cho
người tầm Đao, là một tài-liệu tham-khảo vô-cùng quýgiá cho những nhà soạn Giáo-lý và khai-triển Tạng Luận
để hoằng-dương chánh-pháp, phổ-truyền chơn-đạo trên
khắp thế-gian cho hiện-tại và tương-lai...
Đây cũng là khuôn vàng thước ngọc cho kẻ tu-hành,
nên chúng tôi đã sưu-tập trích-lục, thành nhiều tập, lấy
23

LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I

tên là “Lời giáo-huấn của Đức Hộ-Pháp” với nội-dung
gồm những câu giản-dị, mỗi câu một ý, súc-tích ngắn-gọn,
gần như dưới dạng những câu danh-ngôn... chúng tôi
chọn những chủ-đề đễ hiểu đễ thực-hành, để trích-dẫn
cống-hiến cho tín-hữu, nhất là ở bậc phổ-thông như con
em chúng ta, để làm tài-liệu tu-học.
Mỗi câu trích-dẫn đều có ghi xuất-xứ, vậy vị nào
muốn tìm hiểu thêm các chi-tiếc tỷ-mỉ, hoặc các ẩn-ý
cao-siêu khác, thì căn-cứ theo đó mà sưu-tầm trong các
tài-liệâu gốc, để sự hiểu biết được phong-phú hơn.
Hơn nữa có một số đồng-đạo cho rằng ngày nay Đức
Hộ-Pháp đã về Thiêng-Liêng vị, nhiều người đã lạm-dụng,
nên nhiều lời nói không phải của Đức Ngài nói ra, nhưng
họ cũng gán cho là lời nói của Đức Hộ-Pháp. Để tránh sự
nghi-ngờ này, chúng tôi xin đề-nghị với các tác-giả, mỗi
khi dẫn-chứng Lời của Đức Hộ-Pháp, thì phải kèm theo
lời chú-thích dẫn-chứng: Lời Đức Hộ-Pháp nói khi nào,
có thể ghi rõ thêm ngày giờ năm tháng, nói tại đâu, nói với
ai... nếu trích trong tác-phẩm, thì ghi rõ tác-phẩm nào, do
nhà xuất-bản nào, năm nào... như vậy để đồng-đạo khỏi
nghi-ngờ mức-độ chính-xác của lời nói Đức Hộ-Pháp đã
trích-dẫn, hầu đủ đức-tin để thực-hiện những lời giáohuấn của Đức Ngài được đến nơi đến chốn.
Người sưu-tập biên-soạn không giữ bản-quyền, xin
hoan-nghênh mọi sự chú-thích phổ-biến lại, dưới bất kỳ
hình-thức nào, để sự truyền-bá đạo-lý được sâu rộng đến
tận cơ-sở Đạo để giáo-hóa chúng-sanh biết ăn ở hiềnlương đạo-hạnh.
Đây chỉ mới là những tập phát-hành đầu tiên, chắcchắn là việc làm nầy còn rất nhiều thiếu sót. Kính xin quý
24
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Bậc cao-minh và đồng-đạo vui lòng góp ý bổ-túc để các
lần tái-bản kế tiếp được súc-tích hơn.
Dã-Trung-Tử
Cẩn bút.
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1. DÙNG VĂN TỪ GIẢN-DỊ

Trừ ra các kinh-điển Hán-văn hay Pháp-văn, cùng
của các nước khác, xưa để lại, rõ hữu-ích cho Đạo lược
dịch ra, thì tôi chẳng luận chi, chớ tôi thấy phần nhiều
sách vở của nhiều đạo-hữu viết ra chẳng dùng văn-từ lý-lẽ
giản-dị, mà lại dùng văn-chương mắt-mỏ, ý-tứ rất cao-kỳ,
làm phần đông coi không hiểu thấu nên không bổ-ích
chi cho Đạo hết.
 Trích phương-tu Đại-Đạo của Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc.

2. SỰ QUAN-TRỌNG CỦA LỜI MINH-THỆ

thệ.

Đức Chí-Tôn đến đôï rỗi, lập giáo rồi lại bắt Minh-

Hỏi tại sao Ngài lại bắt Minh-thệ buộc con cái phải
hiệp-đồng cùng nhau. Mỗi người có một chút Đức-tin,
Thầy bảo qui đức-tin ấy lại, phải có tâm-đức tin-tưởng yêuái lẫn nhau. Phải nhìn nhận có Thầy, có đức-tin nơi Thầy.
Hại thay! Có nhiều đứa con của Ngài cũng nghe,
cũng tìm Đạo, cũng thọ-giáo, cũng Minh-thệ đủ phép-tắc.
Biết bao nhiêu, khi mới đến cùng Thầy, quì dưới chơn
Thầy, mà hể ra khỏi chơn Ngài rồi thì lại phản-phúc Ngài
và con cái của Ngài.
...
Nói về phần chư Môn-đệ của Đức Chí-Tôn, từ buổi
đem thân vào cửa Đạo trong lúc nhập-môn đã quì trước
Bửu-Điện có bàn Ngũ-Lôi, mà lập minh-thệ rằng:
“Từ đây tôi biết một Đạo Cao-Đài Ngọc-Đế, chẳng đổidạ đổi-lòng hiệp đồng chư môn-đệ, giữ gìn luật-lệ Cao-Đài,
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như sau có lòng hai thì thiên tru địa-lục”.
Than ôi! Cho những người thề như vậy, mà cũng
không để trọn đức-tin nơi Chí-Tôn lại thối bước ngã
lòng, cởi áo Đạo, dẹp khăn tu, mong mải xu- hướng theo
con đường tục-luỵ, cho nên gây tạo ra con đường làn súng
mủi đạn ngày nay.
Vậy, ai là người thất-thệ với Chí-Tôn thì phải sớm
thức-tỉnh tâm-hồn, ăn-năn sám-hối, cầu xin Đại Từ-Phụ
cùng các Đấng Thiêng-Liêng, từ-bi ân-xá tội-lỗi tiền-khiên,
hoạ may đặng chung hưởng ân-huệ của Đức Chí-Tôn ban
cho sau này.
 Trích Lời thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Báo-Ân-Từ đêm

rằm tháng Chín Bính-tuất (1946) về “Lời Tiên của Đức
Lý Giáo-Tông”.

3. ĐẠO CHẲNG Ở LỜI NÓI MÀ Ở NƠI VIỆC LÀM

Đạo chẳng phải nơi lời nói, mà ở nơi kết-quả sự
thật mình làm, chẳng phải nơi câu kệ, câu kinh mà buộc
hành-vi người giữ đạo.
 Trích Phương Tu Đại-Đạo của Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc.

4. NGƯỜI ĐẠO & LÀM ĐẠO

Người Đạo ở trường-hợp nào cũng Đạo. Muốn làm
Đạo, mỗi việc gì cũng có thể làm Đạo đặng. Bần-Đạo
cho phép Luật-sự Lư trở lại làm việc nước song cũng vẫn
tiếp-tục làm Đạo.
 Trích lời phê của Đức Hộ-Pháp về việc Luật-sự Lư xin đi làm

cho chánh-phủ để lấy 2/3 lương giúp Hội Thánh.
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5. ĐẠO LÀ CƠ-BẢN

Điều thứ chín Đạo là cơ-bản,
Giữ làm sao có bạn không thù.
Từ đây nhớ ráng mà tu,
Hạ mình nhận lỗi mặc dù mình không.
Lời nói sao ngoài trong hòa-hiệp,
Đừng hờn người nếu phải ép lòng.
Không ham những chuyện mênh-mông,
Cần no đủ ấm ép lòng mà chi.

 Trích 10 điều dạy của Đức Hộ-Pháp

6. TU CỐT Ở SỰ THỰC-HÀNH

Tu là trau-giồi lấy tinh-thần của mình.
Hành là chẳng phải luyện thân mình theo đạo-hạnh
mà thôi, mà cái thân-thể mình đây phải tuỳ-tùng phù
hạp với đạo-tâm, thể đạo chơn-chánh bởi gương mình,
hể chúng-sanh ngó đạo nơi mình, xem mình cho là đạo
mới phải.
...
Lạ chi, mình muốn nhủ người ta bắt rồng, cột phụng,
nghĩ có khó chi tiếng biểu, song cốt-yếu người ta có bắt
hay cột đặng cùng chăng, hễ muốn điều chi mà thế-gian
làm không đặng thì đành cho là mị-mộng.
...
Cái khó-khăn của đạo chẳng ở sự giảng dạy mà ở
sự thực-hành. Cái hay của đạo chẳng phải nơi yếu-lý mà
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ở nơi kết-quả của sự giáo-truyền.
 Trích Phương Tu Đại-Đạo của Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc.

7. BỔN-PHẬN NGƯỜI TU ĐỐI VỚI ĐỜI VỚI ĐẠO, ĐỐI VỚI TRỜI

Bổn-phận người tu đối với đời với đạo, đối với Trời
ra thế nào?
Ai đã mang mãnh xác-phàm này rồi thì cũng tùng
theo ba luật thiên-nhiên là Luật Đời, Luật Đạo và Luật
Trời.
Ba luật ấy tương-tợ như phù-hợp với luật-điều Tamgiáo.
 Trích Phương Tu Đại-Đạo của Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc.

8. THẬT HÀNH CHỦ-NGHĨA THƯƠNG-YÊU

Ngày nào toàn-thể nhơn-sanh đều biết hồi đầu hướng
thiện, nhìn Đạo Trời là một Cơ-Quan cứu-thế, thật-hành
chủ-nghĩa thương-yêu cho ra thiệt-tướng thì ngày ấy mới
đặng hưởng hoà-bình đại-đồng thế-giới.
 Trích Lời thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Báo-Ân-Từ đêm

Rằm tháng Chín Bính-tuất (1946) về “Lời Tiên-tri của
Đức Lý Giáo-Tông”.

9. THỰC-HÀNH “NHƠN-NGHĨA” CHO RA CHƠN-TƯỚNG

Hiện nay là buổi kim tiền, ưu thắng liệt bại, mạnh
đặng yếu thua, khôn còn dại mất, con người trên mặt thế
đều bôn-xu theo quyền-lợi chẳng kể gì nhơn-nghĩa đạo-đức
tinh-thần, nên mới có nạn chiến-tranh tương-tàn, đồngchủng giết hại lẫn nhau hằng ngày diễn ra nhiều tấn-tuồng
thảm-thương, bi- kịch… khiến cho giọt luỵ thương-tâm
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của khách ưu-thời mẫn-thế không thể nào ngưng được.
Chức-Sắc trong Đạo đem hột giống nhơn-nghĩa gieo
khắp các nơi, mà nhơn-sanh không ưng-nạp, bởi họ không
biết cái năng-lực của nó mạnh-mẽ thế nào, không cần để
ý đến, chớ chi họ trọng-dụng đạo nhơn-nghĩa thử một
thời-gian coi có hiệu-quả gì chăng? Nhắc lại Thánh-giáo
của Đức Chí-Tôn có dạy về chữ Nhơn:
Nhơn là đầu hết các hành-tàng
Cũng bởi vì nhơn dân hoá quan,
Dân trí có nhơn nhà nước trị,
Nước nhà nhơn thiệt một cơ-quan.
Ngày nào toàn-thể quốc-dân mà biết thực-hành hai
chữ “Nhơn-nghĩa” cho ra chơn-tướng, thì chẳng luận là
xã-hội nào cũng được hưởng mọi điều hạnh-phúc, đời
chiến-tranh sẽ trở nên thái-bình an-cư lạc-nghiệp.
 Trích Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Báo-Ân-Từ đêm

30 tháng 9 Bính-tuất (1946) về “Vấn-đề Nho-giáo”

10. NGHĨA-LÝ CỦA BỐN CHỮ TỪ-BI BÁC-ÁI

Cái nghĩa-lý của bốn chữ từ-bi bác-ái cũng không
phải là mắc mỏ gì, từ lớn chí nhỏ làm được tất-cả, mà tiết
thay cho nhơn-sanh không chiụ thực-hành...
Từ-bi là gì? Bác-ái là gì?
Bần-Đạo xin được giãi chữ Từ-bi. Ai ai cũng đều
có sẵn trong tâm, trẻ con nên năm bảy tuổi thì nó đã biết
thương-yêu cha mẹ, thương-yêu anh em là người thântộc gần-gủi của nó, khi nó đã trưởng-thành có vợ con,
bậu-bạn thì nó lại thương-yêu rộng ra hơn nữa, một khi
đã thấy sự đau-khổ hoạn-nạn, tai-ương của quần-chúng
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thì nó cảm-hoá xúc-động đến tâm thương-yêu lan tràn ra,
không biết đâu là giới hạn, ấy là tánh từ-bi đó.
Còn bác-ái là thể theo lòng Trời Phật, thương-yêu
toàn cả chúng-sanh không biết đâu là bờ bến, thấy chúngsanh làm được việc gì có đạo-đức nhơn-nghĩa, thì Trời
Phật vui mừng thương-yêu chẳng xiết, ấy là Bác-ái.
11. VÌ NHƠN-LOẠI THIẾU SỰ TỪ-BI BÁC-ÁI CHO NÊN TẠO RA TRƯỜNG
TRANH-ĐẤU, QUYẾT-CHIẾN VỚI NHAU

Hiện nay nhơn-loại thiếu sự từ-bi bác-ái cho nên
tạo ra trường tranh-đấu, quyết-chiến với nhau, sát hại
đồng-bào, tương-tàn cốt-nhục.
Đức Chí-Tôn giáng-trần hoằng-khai Đại-Đạo TamKỳ Phổ-Độ là cốt yếu đem chủ-nghĩa từ-bi bác-ái làm
tôn-chỉ, để cho nhơn-sanh theo đó mà làm một cơ-quan
bảo-tồn tánh-mạng và bảo-an Quốc-thể được hoà-bình.
Ngày nào toàn cả quần-chúng, đồng-bào biết giác-ngộ,
tu-tâm hiệp-nhứt thật-hành chủ-nghĩa từ-bi bác-ái cho
ra chơn-tướng, thì nhơn-sanh sẽ đặng chung hưởng mọi
điều hạnh-phúc, chẳng luận quốc-dân nào, xã-hội nào mà
toàn-cầu thế-giới cũng được thọ-hưởng cái hạnh-phúc ấy.
 Trích

Thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Báo-Ân-Từ đêm
rằm tháng 10 Bính-tuất (1946) về “Vấn-đề Từ bi Bác-ái”.

12. ĐỨC-TIN

Đức-tin chia ra làm ba phương-diện:
1.- Tự-Tín
2.- Tha-Tín
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3.- Thiên-Tín.
1.-Tự-Tín là gì?
Tự-tín là mình tin nơi sở sanh của mình có thể bảođảm được sanh-mạng cho mình. Con người từ buổi ấu-thơ
đã biết ăn, biết nói thì biết thương cha mẹ anh em. Đến
lúc trưởng-thành cha mẹ dạy bảo công việc làm ăn, cho
đến sự ở đời, giao-thiệp cùng xã hội nhơn-quần, việc nào
lợi, điều nào hại, cha mẹ đã chỉ vẽ phân-minh cũng như
có một quyển sách lập-thành để làm căn-bản. Ngoài ra
hằng ngày ta đã nghe và thấy cả tấn-tuồng của đời diễn ra
từ lớp, hay dở tốt xấu, lành dử, hư nên, ta mới lấy đó mà
kinh-nghiệm kỹ-càng rồi mới lọc-lược cái hay, cái khéo ở
trong đó mới lập lại làm với một quyển sách của cha mẹ
dạy ta từ thử, rồi ta mới đem lên trên Linh-Đài (tức là
khối óc của ta), ta sẽ do theo đó mà làm mực thước cho
sự hành-vi của ta và ta đủ đức-tin nơi đó, là cơ bảo-tồn lấy
thân ấy gọi là tự-túc nơi đó “Tự-tín” nghĩa là “Tu thân”.
2.- Còn Tha-tín nghĩa là gì?
Tha-tín là ta biết quan-tiền dũ-hậu, ta tin nơi ông
Thầy dạy ta học cái bài vở để lập-thân cho nên người
cao-quí, lại có nhiều người trong xã-hội chẳng phải họ
cố ý dạy ta học, nhưng cái sở-hành của họ, mọi điều phải
trái lành dữ tội phước, thì nó thường hiện ra trước mắt
ta, đó là một bài học, nên chú ý rồi ta mới gồm tất cả mọi
hình-vi của người đời, ta sẽ lập-lại làm quyển-sách thứ nhì
nữa, ta mới cân phân, lừa lọc, tuyển chọn điều hay lẽ phải,
ta đem để tên Linh-Đài đặng làm phương-pháp bảo-vệ
trường-tồn tánh-mạng của ta ấy là “Tha-tín”.
3.- Thiên-tín:
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Tự-Tín và Tha-Tín chưa đủ hoàn-toàn phải Thiên-Tín
là trọn đức-tin nơi Chí-Tôn có đủ quyền bảo-hộ sanhmạng của ta và toàn thể chúng-sanh nơi mặt thế. Nếu để
trọn đức-tin nơi Chí-Tôn và tuân theo bài học của Đức
Chí-Tôn dạy từ-bi bác-ái, nhơn-nghĩa thuận-hoà, và tất-cả
đem vào hai quyển sách nói trên hiệp lại thành một khối
đức-tin đặc-sắc, ta mới dựng lên để tên Cao-Đài rồi ta do
đó mà thi-hành cho chu đáo, ấy là cơ bảo-tồn trường-cưủ
của ta và tất cả nhơn-loại.
Nếu có cái Tự-Tín và Tha-Tín là cái năng-lực hữu
hình, mà không có Thiên-Tín là Quyền-pháp vô-vi, thì
cái năng-lực ấy nó sẽ cuốn lôi theo cơ tư-diệt, vì vậy nên
ta phải có đủ đức-tin nơi Chí-Tôn, phải trọng mạng sống
của con người, bởi Đức Chí-Tôn hoá-sanh một người
là một vật báu của Ngài. Nếu ai tàn-sát cho tiêu loài vật
báu ấy thì phạm Thiên-điều tức là đại tội. Ngày nào toàn
thể nhơn-loại trên mặt thế giới nầy, mà có đủ đức-tin nơi
Chí-Tôn và thật-hành y theo chủ-nghĩa “Từ-bi, Bác-ái,
Nhơn-nghĩa” cho được hoàn-toàn thì mới mong chung
hưởng đời thái-bình hạnh-phúc, ấy là gầy lại đời MinhĐức, Tân-lập thế giới.
 Trích Thuyết-Đạo của Đức Hộ-Pháp đêm 10 tháng 11 Bính-

tuất (1946) về “Vấn-đề Tự-tín, Tha-tín và Thiên-tín”

13. YẾU-QUYẾT CON ĐƯỜNG THỨ BA

Muốn đi con đường thứ ba phải tập mình đừng
ham muốn chi cho mình nữa, hành-tàng của Chí-Tôn là
phận-sự của mình, phải yêu-ái hiếu-hạnh cùng Chí-Tôn và
Phật-Mẫu. Cái yêu-ái và hiếu-hạnh ấy phải là phi-thường
do tâm-linh điều-khiển, phải thương-yêu nhơn-sanh và
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vật-loại hơn mình và coi đồng-thể, đồng-sanh với mình.
Phải tạo-dựng cố-thủ Thánh-Tâm cho nên Chí-Thánh, và
đạt cho đủ ba ngàn công-quả thì sẽ đi đến, lướt đặng và
vững-vàng thắng muôn điều trở-ngại.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-pháp Ngày rằm tháng 11
năm Bính-Tuất (1946) tại Khách-Thiện-Từ trước bữa tiệc
đãi công thợ về “Yếu-quyết lập-vị theo Con đường thứ ba”.

14. YẾU-QUYẾT TU-THÂN

Về nhiệm-vụ của người con dân lúc quốc-gia hữu sự,
một điều quan-trọng mà tất-cả các thanh-niên học-sinh cần
phải biết, đó là quốc-thể của một nước, tức là sự tập-hợp
của một khối cá-thể của những cá-nhân nước ấy. Vậy thì,
mỗi công-dân một nước phải có một cá-thể đã. Cá-thể của
một người tức là nhân-cách và nhân- phẩm của người đó
vậy. Mà muốn cho cá-thể xứng-đáng thì ông cha chúng ta
đã để lại cho hai chữ vô-cùng quí báy ấy là “tu-thân” vậy.
 Trích

Huấn-từ nhân lễ bãi trường và phát thưởng cho họcsinh Trường Lê-Văn-Trung về “Yếu-quyết của vấn-đề
Tu-thân”.

15. VÌ SAO PHẢI ĂN CHAY

Chẳng phải đối với loài người mà thôi mà đối với
tất-cả vạn-loại, chúng-sinh chỉ là anh em còn lạc-hậu.
Con vật mà ta thấy bị giết được, là vì nó vô-cố không
phương bảo-vệ, ngày nay giết nó mà ăn thịt, biết đâu sau
nầy các bạn lạc-hậu ấy tiến-hóa đến phẩm người trở lên,
rồi chúng ta sẽ gặp nó bên mình, khi ấy nó ngó ta mà
cười và hỏi:
“Xưa kia Đức-Phật có ăn tôi một lần”.
35

LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I

Nghĩ tưởng chẳng gì sỉ-hổ thẹn-thuồng bằng. Thế
nên ta phải ăn chay…
Chưa có ai nhẫn-tâm giết người đặng ăn thịt, cũng
không có ai đặng quyền giết các bạn lạc-hậu ấy đễ ăn.
Ta đến đây làm bạn cùng vạn-vật chúng-sanh, vạn-vật
giúp ta học cho thấu-đáo huyền-vi cơ Đạo, tạo chí-linh
để nối-nghiệp Đức Chí-Tôn.
 Trích Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp ngày rằm tháng 2 nhuần

Đinh-hợi (1947) về “Tam-bửu: Tinh Khí Thần”

16. VÌ SAO PHẢI THƯƠNG LOÀI VẬT

Nếu ta thấy được cõi Hư-Linh kia, cái Tinh (Thânthể) của vạn loại bị giết một cách tàn-nhẩn, bởi loài người
kết-oán thâm-thù với nó, chực chờ thù ghét, vì vậy mà
có vay trả luân-hồi mãi-mãi đọa đày, bất năng thoát-tục.
Mong sao chúng ta từ đây phải biết trọng lấy lẽ ấy,
mà luyện đệ nhị xác thân cho đủ đầy sự tinh-khiết, là phải
thương loài vật, phải thương tất cả để chấm dứt cái oannghiệt ấy, mà truyền-bá cái hườn thuốc linh-đơn nầy là
đạo-đức của Chí-Tôn, để cứu vớt quần-sanh thoát vòng
đoạ-lạc hoàn-toàn.
Cả thế-giới nầy biết được, thì chắc-chắn không còn
cảnh thảm khổ nầy tái diễn lại nữa. Loài người do một
nguyên-căn mà thôi, bởi do tâm-lý và tập-quán của các
nước, của các sắc dân, vì cái khác ấy mà chia-rẻ nhau,
nghịch lẫn nhau, thù địch nhau, mà tranh-đấu không
ngừng.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp đêm rằm tháng 2 Đinh-

hợi (1947) Về “Tam-bửu Tinh khí Thần”
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17. SÁT SANH-MẠNG CỦA VẬT-LOẠI ĐỂ ĂN THỊT, THÌ CON NGƯỜI KHÓ
TRƯỜNG-CỬU

Cái tiếp-dưỡng gián-tiếp là chúng ta ăn cỏ, cây,
trái mà để nuôi xác-thân, nó đem lại cho ta cái tinh-ba
dưỡng-trấp tốt vô-cùng, còn cái tiếp-dưỡng trực-tiếp là sát
sanh-mạng của vật-loại để ăn thịt, thì con người khó mà
trường-cửu, và hại thay cái tiếp-dưỡng trực-tiếp lại làm
cho mạng sống con người không được bền-bĩ vĩnh-viễn.
Thảo-mộc phải thí-thân đặng nuôi-dưỡng cho các
loài-vật mà thôi, thì ta phải ăn thảo-mộc mà chớ, còn một
điều luận cao hơn nữa, nếu là thú vật thí thân để nuôi
người thì nó phải thí thân đền trả cho đấng Tạo-đoan
mới phải! nhưng thử hỏi Đấng ấy có bắt chúng ta phải
thí thân đền trả không? Chắc-chắn là không! Thì loài vật
thí thân để nuôi cái mạng-sanh con người là điều không
có căn-lý nào hết.
Con vật nó hưởng được cái đặc-ân thảo-mộc để tiếpdưỡng sanh-mạng của nó, thì mình đâu có quyền đoạt
sanh-mạng của nó để nuôi mạng-sống của mình.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
14 tháng 6 năm Mậu-Tý (1948) Về: “Của cải của chúng
ta tại thế nầy”.

18. KHÔNG SÁT SINH LÒNG THIỆN TA CÒN

Điều thứ tư pháp-môn quy-luật,
Lục thập trai cố sức trau dồi.
Thịt thà xương máu tanh hôi,
Cỏ cây rau quả cũng rồi bữa ăn.
Đức từ bi thương hằng thể hiện,
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Không sát sanh lòng thiện ta còn.
Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon,
Còn hơn thú vị cơm chang máu hồng.

 Trích trong 10 điều dạy của Đức Hộ-Pháp.

19. HÀNG TÍN-ĐỒ THÌ GIỮ LỤC HAY THẬP TRAI CŨNG ĐỦ

Vụ giữ trai-giới nhứt là trường-trai là phạm luật của
Hội-Thánh lập lúc ban sơ nơi Tân-luật, Chí-Tôn chỉ định
có thập trai mà thôi. Hội Thánh đã lập Luật quá sức mình,
thì liệu mà sửa chữa theo Pháp-chánh.
 Trích lời phê của Đức Hộ-Pháp V/v trai giới trong Đại-Đạo

Tam-Kỳ Phổ-Độ.

20. GIA-NGHIỆP & PHẨM-VỊ CỦA CHÚNG TA

Thầy có nói: Thầy dành sẵn gia-nghiệp phẩm-vị cho
chúng ta, Thầy không khi nào lấy lại, trừ ra kẻ nào từ bỏ!
Đại Từ-Phụ mà không tin sao? Ông cha phàm kia
còn yêu ái con, trước buổi nhắm mắt còn tính để lại cho
con một phần gia nghiệp hương hỏa.
Một điều là ông cha phàm làm với phạm-vi nhỏ
phương-pháp nhỏ theo phàm. Còn ông cha thiêng-liêng
không lẽ thua ông cha phàm. Thầy nói:
“Thầy dành sẵn gia nghiệp ngôi vị thì Thầy không quyền
cho kẻ khác, trừ khi mình bỏ”.
Bần-Đạo tưởng, nhứt là phái Nam, thanh-niên vũchức (có chức phận trong quân-đội) nếu mấy em biết cơquan ấy thì không hạnh phúc nào hơn là dám hủy mình
vì Đức Chí-Tôn. Bần-Đạo dám chắc Thầy không hề chịu
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thiếu ai, và Thầy không hề quên mối nợ tình-ái của con cái
Ngài. Nếu Thầy không thường món nợ ấy, thì Hộ-Pháp
hứa sẽ tái kiếp luân-hồi bồi thường cho đủ.
 Trích Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp ngày rằm tháng 2 nhuần

Đinh-hợi (1947) về “Tam-bửu: Tinh Khí Thần”

21. CỬA NHỎ TUY KHÓ ĐI NHƯNG DỄ ĐẾN

Những kẻ dám đem mình làm tế vật cho Thầy để lập
nên một quốc gia Thiên-đình tại thế nầy, Bần-Đạo dám
chắc quốc-gia ấy phải thành. Đức Chí-Tôn tạo cho con
cái của Ngài một cửa nhỏ, tuy khó đi mà Bần-Đạo chắc
rằng: những hạng con cái dám chết vì Ngài thì chúng nó
dám đạp văng cửa ra chúng nó đi sấn đến. Nếu chúng ta
có con mắt thiêng-liêng, ngày nào họ đi ngang qua thì ta
sẽ thấy các Đấng dầu chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tức là
các chơn-linh cao trọng cũng phải cúi đầu.
Thầy sẽ trả bao nhiêu món nợ tình-ái của con cái của
Ngài thì không biết, chớ không khi nào Đức Chí-Tôn trả
cho một mà phải trả nhiều hơn là hẳn vậy. Xin cho toàn
đạo nam nữ sao lục nguyên văn để phổ-thông chơn-lý.
 Trích Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp ngày rằm tháng 2 nhuần

Đinh-hợi (1947) về “Tam-bửu: Tinh Khí Thần”

22. ĐẠO GIẢI KHỔ CHO ĐỜI

Mấy em cũng dư biết Đạo Cao-Đài sản-xuất có một
chơn-lý tối-cao tối- trọng, nên đời buổi nầy khao-khát đợi
chờ như hạn trông mưa, những kẻ tội-tình trong bể khổ
khát-khao đợi giọt Cam-Lồ của Đức Chí-Tôn chan-rưới
cho bớt sự đau-thảm. Đức Chí-Tôn đến tạo Đạo giãi-khổ
tâm-hồn cả con-cái của Ngài, Đức Chí-Tôn lại tạo ra hình
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ảnh Thánh-Thể của Ngài, mượn tay các em và các bạn làm
hình-thể của Ngài, giải-khổ cho Đời…
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại lễ khai mạc đại-hội

Phước-thiên ngày rằm tháng chạp Bính-tuất về “Nhiêm-vụ
Phước-thiện”

23. NHƠN-NGHĨA, CÔNG-CHÁNH & BÁC-ÁI

Bây giờ thử hỏi chơn-truyền của Đức Chí-Tôn mở
đạo là một nền chánh giáo, tôn-chỉ bảo chúng ta làm gì?
và Đạo Cao-Đài phải đi theo con đường nào? Chúng ta
thấy Đại-Từ-Phụ lấy ba Tôn-Giáo: Nho, Thích, Đạo làm
cơ quan duy nhứt, dầu về phần thiêng-liêng hay hữu-hình
cũng vậy, để làm bí-mật chơn-truyền diù-dắt linh-hồn và
thi-hài của chúng ta là một phương-pháp đoạt kiếp giảithoát linh-hồn.
– Nho lấy nhơn-nghĩa làm căn-bản.
– Đạo lấy công-chánh làm căn-bản.
– Thích lấy bác-ái từ-bi làm căn-bản.
Ba triết-lý ấy hiệp lại vừa lo phần Đời và phần Đạo,
xác hồn chúng ta đi đến tận con đường mà Đức Chí-Tôn
chờ đợi các con cái hiệp một cùng Người.
Nhơn-nghĩa là gì? Người có nhơn là thì không có
oán, nghĩa thì không bạc.
Công-chánh là gì? Có công thì không có phụ, có
chánh thì không có tà, không chối cái điều chơn-thật được.
Còn có từ-bi thì có khoan-hồng dung-thứ, có bác-ái
mới có thể bảo-thủ và thân-mến toàn thiên-hạ, nếu chiếu
theo chơn-truyền của Đức Chí-Tôn khuyên bảo chúng
ta thế nào, thì chúng ta phải tuân theo thế ấy, chúng ta
40



LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I –

phải khoan-hồng tha-thứ, biết yêu-ái, phải có công-bình
chánh-lý, chúng ta giữ được cả chơn-truyền ấy thì không
ghét ai, hờn ai. Trái lại, Đại-Từ-Phụ buộc chúng ta phải
thương yêu kẻ nghịch, kẻ thù của chúng ta nữa.
 Trích Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm rằm

tháng 3 năm Đinh-Hợi (1947) về “Tam-Bửu”

24. YÊU-ÁI CÔNG-CHÁNH TỪ-BI

Chiếu theo chơn-truyền, đối với đời, với quốc-gia
chủng-tộc toàn đạo phải yêu-ái công-chánh từ-bi, có phậnsự tạo-nghiệp cho đời…
Đời đang phải chịu vòng nô-lệ, thì con cái của Đức
Chí-Tôn bây giờ phải biết rằng có Thiên-mạng, là Thánhthể ông Trời tại thế nầy… thì phải có phận-sự giúp đỡ
thiên-lương của con cái Ngài, vì thiên-lương ấy là căn-bản
tạo quyền cho thiên-hạ, lẽ đương-nhiên chúng ta phải biết
phận-sự đối với quốc-gia xã-hội.
 Trích Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm rằm

tháng 3 năm Đinh-Hợi (1947) về “Tam-Bửu”.

25. NHIỆM VỤ PHƯỚC-THIỆN

Phước-Thiện có nhiệm vụ tối-cao, tối-trọng của Đức
Chí-Tôn; giải-khổ vừa xác vừa hồn, Ngài mượn mấy em
nuôi-nấng con cái của Ngài, nuôi đói, nuôi khát, bảo-trợ
giúp-đỡ cho kẻ nghèo-nàn cô-độc. Chừng nào cả cơ-quan
khốc hại của loài người mình gánh vác hết, thì mới đúng
cái nhiệm vụ của Chí-Tôn phú-thác, mấy em thử tự hỏi:
Hồi nào đến giờ làm nên những gì chưa? Chỉ lo bảo bọc
anh em trong Đạo mà thôi, có đâu ngó đến ngoài Đời. Các
vật loại đều là con cái Chí-Tôn, chớ không phải nội-dung
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của Đạo mà thôi, như thế có đủ đâu? Cơ-Quan Giảikhổ của Chí-Tôn cậy nhờ mấy em lo, nuôi mấy em còn
chưa rồi. Từ ban sơ Qua chịu nhọc-nhằn hẩm hút, ăn từ
miếng tương rau hiệp cùng nhau gầy dựng lập Phạm-Môn,
Qua chịu khó nhọc như mấy em cho đến ngày Cơ-Quan
Phước-Thiện ra thiệt tướng, đã tạo đủ lực-lượng cho mấy
em thi-hành nhiệm-vụ.
…
Qua nói cho mấy em hay, Qua đang ngồi đây, các
Đấng ở Bát-Quái-Đài còn đợi mấy em và chính Qua sẽ dìu
dắt, kêu cửa Bát-Quái-Đài cho mấy em về làm bạn thân
yêu của các Đấng Thiêng-Liêng. Nếu mấy em làm phận-sự
không tròn và còn một mảy phàm tâm, thì cõi Hư-linh
không đem mấy em vào bảng Công-nghiệp vĩ-đại bao giờ.
Các em có làm trọng-trách đối với con cái Chí-Tôn, thì
Bát-Quái-Đài mới hiệp một cùng mấy em vậy.
Mấy em chưa nắm được hòn ngọc thì chưa đủ bảotoàn Vạn-Linh con cái của Chí-Tôn,
Qua nói Qua sẽ mở cửa Bát-Quái-Đài diù dắt mấy
em mà mấy em có đến được cùng chăng là do tâm-lý của
mấy em đó.
Ấy vậy mấy em phải rán sức, định tâm lấy tinh-thần
vi chủ, nêu gương cho mấy em sau nầy đi theo. Nếu khối
phàm còn ở trong óc mấy em thì không bao giờ đoạt mụcđích tối-cao, tối-thượng được, phải có khối óc thiêng-liêng
mới mong thay hình Thánh-Thể Chí-Tôn đối với con cái
Ngài là quần-linh.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại lễ khai mạc đại-hội

Phước-thiên ngày rằm tháng chạp Bính-tuất về “Nhiêm-vụ
Phước-thiện”
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26. QUYỀN-NĂNG CỦA PHẬT-MẪU

Bây giờ nói về tại sao có Phật-Mẫu, trước khi có Đức
Chí-Tôn là đấng từ không mà có… ấy là đấng vô hình, vô
ảnh ở trong cảnh vô tướng, Đức Chí-Tôn vì mộng-tưởng
chẳng khác kẻ phàm, sanh ra lớn lên lại muốn tạo-nghiệp,
muốn tưởng Đức Chí-Tôn là nguồi cội cả Bí-Pháp nên gọi
là Phật. Trong Bí-Pháp buổi ban sơ phân tách ra âm dương,
phần âm là Phật-Mẫu sản-xuất cả cơ hữu-vi của vụ-trụ.
Bởi thế nên quyền-năng của Phật-Mẫu là Mẹ khí-thể của
ta, nên ta có ba hình thể là Tam-Bửu đó vậy.
 Trích Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp ngày 1 tháng 2 Đinh-hợi

(1947) về “Phật-Mẫu”.

27. CÔNG HOÁ-DỤC & TÌNH THƯƠNG-YÊU CỦA PHẬT-MẪU

Cả cơ-quan tạo-đoan hữu-tướng, thảy đều do PhậtMẫu tạo thành. Khi ta đến cõi trần mang mãnh thi-hài,
cái chơn-linh khi đến, khi về cũng do nơi tay Phật-Mẫu
mà sản xuất, Phật-Mẫu là Mẹ của linh-hồn, nếu chúng ta
biết ơn nặng ấy, thì ta càng cảm-mến cái công-đức hoá-dục
sản-xuất của Ngài vô cùng.
Chúng ta ngày nay trên đường tu-tiến, đắc-đạo hay
không cũng do bà Mẹ Thiêng-liêng nâng đỡ ấp yêu, vì
không có ai cưng con hơn là Phật-Mẫu. Nếu chúng ta
biết đặng cơ quan tạo-hoá Càn-khôn sản-xuất hữu-hình
của Phật-Mẫu, thì chúng ta sẽ có tình-cảm kính-trọng
thương-yêu Phật-Mẫu đến ngần nào. Con cái của Ngài
xin đem vào thờ ở Đền-Thánh, thì Ngài lại từ-chối mới
biết cái cung-kính của Phật-Mẫu đối với Đức Chí-Tôn ở
thế-gian nầy được đáo-để đến dường ấy.
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Còn nữ phái coi tánh-đức của Mẹ mà làm gương
tu-tỉnh, lạ gì những tánh thường-tình thế-gian, đàn-bà ăn
hiếp chồng, thất-kính với chồng, bỏ con trẻ bơ vơ, chẳng
qua là họ không thọ-bẩm cái tình thương-yêu nồng-nàn
của Mẹ vậy.
 Trích Thuyết dạo của Đức Hộ-Pháp ngày 1 tháng 2 Đinh-hợi

()1947) về“Phật-Mẫu.”

28. PHẬT-MẪU RẤT VUI LÒNG TIẾP RƯỚC CON CÁI

Từ khi cơ-quan hữu tướng của Mẹ đã tạo thành…
nên bây giờ Mẹ thì vui cùng con cái an-ủi, nhớ con cái…
Phật-Mẫu khi thấy con cái đến ngày qui liễu, bỏ cái
áo xác-thịt nầy về với Ngài, Ngài rất vui lòng tiếp rước
con cái, như người đàn bà gặp được đứa con yêu dấu cách
biệt từ lâu.
 Trích Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp ngày 1 tháng 2 Đinh-hợi

(1947) về “Phật-Mẫu”.

29. CON NGƯỜI CÓ BA THỂ

Tam-Bửu là ba khí chất, tạo nên hình hài xác thịt
là con kỵ-vật, thiên hạ lầm tưởng hể xác chết là mất, vậy
thì thử hỏi Trời Đất vạn vật một khi đã hoại thì tan nát
không còn sanh-hoá nữa hay sao?.
Bởi mang xác thịt mắt phàm không thể thấy, chớ nếu
có huệ-nhãn thì thấy trong cái xác của người có ba thể:
– Thể thứ nhất là xác hài, thuộc vật chất biến sanh.
– Thể thứ nhì là chơn-thần do tinh-ba của vật-chất-khí
mà sản xuất, từ phẩm địa Thần đến Thiên-Thần.
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– Thể thứ ba là ngươn-khí do chơn linh mà có, từ
bực Thánh đổ lên.
Chúng ta đạt pháp do chúng ta có ba thể tương-liên,
đừng tưởng chúng ta không đạt được. Chúng ta hễ đi được
thì đi hoài, đâu cũng có đường hết thảy. Song muốn đạt
được pháp thì phải luyện. Ban sơ mới khai Đạo chúng ta
phải thi-hành thể-pháp, nếu sau nầy không đạt được chơnpháp thì cũng như con người có quần mà không có áo vậy.
 Trích Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp ngày 1 tháng 2 Đinh-hợi

(1947) về “Phật-Mẫu.”

30. TAM-BỬU: TINH, KHÍ, THẦN.

Phàm con người có ba báu: Tinh là xác thân của cha
mẹ sanh ra, liên quan với xác thân là hơi (corps astral), nó
tiếp xúc liên-quan bảo trọng sự sống. Sự sống là nuôi nấng
lấy hình hài chúng ta, bằng sanh-quang do nơi Phật-Mẫu
tạo mà có, liên quan với linh-hồn ta là của Chí-Tôn ban
cho mà có. Ba thành một, một thành ba gọi là Tam Bửu:
Tinh, Khí, Thần. Chí Tôn lại chọn lựa vật quí báu là Bông
(Tinh) Rượu (Khí), Trà (Thần) là ý-nghĩa Ngài muốn đòi
hỏi con cái của Ngài những món quí mà ta có để sống ấy
hiến cho Ngài, tức là Ngài muốn toàn con cái của Ngài
sống mãi với Ngài đó vậy.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp đêm rằm tháng 2 Đinh-

hợi (1947) về “Tam-bửu Tinh khí Thần”

31. TRỌNG GIÁ CỦA TAM-BỬU

Trọng giá của Tam-Bửu mà Chí-Tôn ưa chuộng để
dâng Đại lễ cho Ngài là nguyên-nhân chấm dứt cái hoạ
tranh-đấu mà gây nên trường oan-nghiệt cho toàn thế-giới.
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Ấy vậy, muốn duy-trì sự hoà-hiệp đại-đồng nầy cũng
do nơi gốc Bí-Pháp đó mà thôi, dầu triết-lý thâm-uyên đạođức mà tôn-giáo nào cũng không qua lẽ ấy; mà nếu không
đạt được thì toàn lẽ ấy là đệ nhị xác thân của toàn thể
ô-trượt tội-tình, thì thế-giới sẽ điêu-tàn tiêu diệt mà chớ.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp đêm rằm tháng 2 Đinh-

hợi (1947) Về “Tam-bửu Tinh khí Thần”

32. KHI HIẾN TAM-BỬU CHO CHÍ-TÔN

Bần-Đạo nhắc lại một lần nữa, khi hiến Tam-Bửu
thì vị chánh tế, khi nào đưa lên tức nhiên mình biết của
Lễ ấy là ý-nghĩa gì, đặng cầu-nguyện hiến lễ, khi đưa lên,
mình cúi đầu dưng vật báu ấy là Tam-bửu cho Thầy.
Bí-pháp rất trọng hệ: Bông là xác (thân hình) khi
nào hiến bông tức là hiến cả thi-hài cho Chí-Tôn làm vật
tế-lễ cho Ngài, Hiến rượu tức là hiến cả tinh-thần, trínão của mình. Hiến trà là đem linh-hồn mình trọn dâng
cho Chí-Tôn, chính mình là thi-hài con vật, của Lễ mà
vị chánh tế đưa lên thiên-đàng Chí-Tôn.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh ngày 13

tháng 10 năm Đinh-hợi (1947) Vía Đức Quyền Giáo-Tông
về “Cứu khổ về xác thịt”

33. KHUYÊN CẢ THẢY ĐỊNH-THẦN KHI DÂNG TAM-BỬU

Trong một thời cúng, Bần-Đạo đã căn-dặn nhiều
phen trọng-hệ hơn hết, là khi dâng Tam-Bửu, dầu cho
tinh-thần suốt buổi cúng nhiều lúc lo ra đi nữa, đến khi
dâng Tam-Bửu, khuyên cả thảy định-thần đặng mật niệm,
dâng ba bửu trọng-hệ cho Chí-Tôn, tức là giúp sức Bần-
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Đạo hành-pháp dễ-dàng một chút đó.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
14 tháng 2 năm Mậu-Tý (24–3–1948) về “Hộ-Pháp HànhPháp mỗi khi vô cúng Đàn”.

34. TRAU-LUYỆN TINH KHÍ THẦN

Thánh Ý của Chí-Tôn khai mở Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ, Tam Giáo Qui-Nguyên, Ngũ-Chi Phục-Nhứt là
muốn dung hoà tâm-lý toàn cả con cáí của Người, để cứu
vãn trên 92 ức nguyên nhân bị sa đoạ nơi đây. Chí-Tôn đã
đại-từ đại-bi chỉ rõ căn-nguyên và ban ơn cho ta, dạy-dỗ
cho ta để đạt ngôi vị là phải trau-luyện cho Tinh hiệp với
Khí, tinh Khí hườn Thần là cơ huyền-bí để mà đắc Đạo vậy.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp đêm rằm tháng 2 Đinh-

hợi (1947) Về “Tam-bửu Tinh khí Thần”

35. TU-LUYỆN ĐỆ NHỊ XÁC THÂN

Muốn cho khỏi phụ lòng Chí-Tôn thì ta phải đào
luyện cho đệ nhị xác thân (Khí) đặng tinh-khiết nhẹ nhàng.
Muốn được vậy; ta chỉ có hai điều là phải trai-giới: chỉnh
tu cho cái đệ nhị xác thân được tráng-kiện hoạt-bác, tùng
khuông-viên thiện-đức.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp đêm rằm tháng 2 Đinh-

hợi (1947) về “Tam-bửu Tinh khí Thần”

36. CHÍ-TÔN KHAI ĐẠO GIÁO-HOÁ LOÀI NGƯỜI BIẾT RÕ TỘI-PHƯỚC GIỒI
LUYỆN CHO CON NGƯỜI TẬN THIỆN ĐẾN HIỆP CÙNG NGÀI.

Loài người quá xảo-quyệt khôn-khéo tiềm-tàng sự
sung-sướng xác thịt nầy, tại do đó mà gây nên biết baonhiêu chiến-tranh thần sầu quỉ khóc không ngớt, là do
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nơi lòng tham-lam tiến-triển văn-minh, cơ-khí tối-tân như
là bom nguyên-tử để giết người. Hiện tại nơi Mỹ-Châu,
Cổ-Tàng viện của họ có đến 200 triệu quyển sách. Cứ đổ
đồng một ngày xem một quyển thì phải sống đến mấy đời
mới đọc hết dược.
Chí-Tôn biết rõ loài người tiến-hoá tột bực mà tự-đắc
tự-tôn, chỉ biết lo cho xác-thịt mà thôi, không chuyên lo
cho đệ nhị xác thân và tinh-thần, nên Chí-Tôn đến khai
Đạo là cố ý giáo-hoá cho loài người biết rõ câu tội-phước,
giồi luyện cho con người tận thiện đến hiệp cùng Ngài.
Nếu chúng ta biết được vậy thì toàn-thể thế-giới nầy
những điều tinh-ma quỉ-quái sẽ tiêu-diệt, thần tử không
hề đến ta được.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp đêm rằm tháng 2 Đinh-

hợi (1947) về “Tam-bửu Tinh khí Thần”.

37. BÍ-PHÁP (PHÉP XÁC) CẮT ĐỨT DÂY OAN-NGHIỆT

Đệ nhị xác thân ta khi còn sống ở quanh mình ta,
bảo hộ về sanh-quang tiếp với đệ tam xác thân là linh-hồn.
Khi lìa khỏi xác thúi hôi hữu hoại, thì nó trực-tiếp ngay với
linh-hồn nếu nó được thanh-khiết. Bằng nó nghiệt-ác thì
nó phải dính-líu với cái xác thúi hôi nầy mà phải chịu lìa
xa cái linh-hồn, thì thần tử sẻ rước đi mà phải đoạ là vậy.
Bởi cớ Chí-Tôn ban cho ta cái Bí-Pháp (phép xác) cắt đứt
dây oan-nghiệt cho nó rời hẳn với đệ nhứt xác thân được
khinh-phù, nhập một với linh-hồn tức là hằng sống vậy.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp đêm rằm tháng 2 Đinh-

hợi (1947)Về “Tam-bửu Tinh khí Thần”
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38. VÌ SAO MÀ TA PHẢI TU

Ta đến mang mảnh hình-hài như thế nầy đặng chi?
Nguyên do nơi nào mà đến, rồi Bần-Đạo lần lượt giảng
vì sao mà ta phải Tu. Tu có ích gì, do nguyên-lý nào mà
phải Tu.
…
Chúng ta đến làm người, cốt-yếu đạt cho được cơ
tạo-đoan trở nên chí Linh chí Thánh, một kiếp học thêm
một bực, để ngày kia mong mỏi làm Trời.
…
Ta đến đây làm bạn cùng vạn-vật chúng-sanh, vạn-vật
giúp ta học cho thấu đáo huyền-vi cơ Đạo, tạo chí-linh
nối nghiệp Đức Chí-Tôn.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp ngày rằm tháng 2 nhuần

Đinh-hợi (1947) về “Tam bửu”

39. LÝ-DO ĐỨC CHÍ-TÔN CHỌN BÔNG RƯỢU TRÀ TƯỢNG-TRƯNG TAM-BỬU

Bần-Đạo đã giảng Tam-Bửu, tại sao Chí-Tôn lấy
bông tượng trưng hình-hài.
Ngài muốn nhìn con cái của Ngài bằng cái giá-trị
tốt đẹp như con mắt ngó thấy cái bông.
Ngài lấy rượu là muốn tinh-thần của loài người
cường-liệt như rượu mạnh vậy.
Ngài muốn lấy trà là muốn chơn-linh ta điều-hoà
như trà vậy.
Ngài lựa ba món đó cốt yếu là vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
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mồng 1 tháng chạp năm Đinh-hợi (1947) về “Dâng TamBửu”.

Bần Đạo đã có dịp giảng về Tam-bửu ấy. Tỷ như
một người kia tìm Đạo, người ta thấy mình dâng ba món
ấy mà mình gọi là ba báu, rồi người ta để mắt thấy Bông,
Rượu, Trà người ta để dấu hỏi? Ba món ấy báu lắm hay
sao? Báu ấy là báu gì? Bần Đạo đã giảng ba cái đó tượngtrưng cho báu vật của ta là:
❒❒ Thứ nhứt thân phàm xác thịt của chúng ta đây,
thuộc về Tinh, Bông tượng trưng là xác thịt.
❒❒ Thứ nhì là trí não của ta, khôn-ngoan hơn vạn vật
gọi là Khí, Rượu tượng trưng cho trí-não.
❒❒ Thứ ba Trà tượng-trưng cho linh-hồn của chúng
ta là cái hằng sống thiêng-liêng của chúng ta.
Đó mới gọi là ba cái báu. Thật ra chúng ta suy nghĩ
coi không có gì quí hơn xác-thịt ta, trí-óc ta và linh-hồn
ta hơn hết.
Đức Chí-Tôn đến biểu chúng ta dâng ba báu vật ấy
cho Ngài, Ngài không đòi hỏi dâng cho Ngài cái gì khác.
Giả-tỷ như đời thượng-cổ nhơn-loại dâng cho Ngài tới
sanh-mạng con người, nên người ta phải giết người để
làm tế-vật. Sau đó thay thế mạng sống con người, nhơnloại lại dâng tam-sanh tức-nhiên bò, trâu, heo và sau nữa
bên Âu-châu theo Đạo Do-Thái thì dâng cho Đức Chí
Tôn một con Chiên-trắng, con Chiên ấy phải trắng như
tuyết mà thôi.
Giờ phút này Đức Chí Tôn đến biểu chúng ta dâng
Tam Bửu: Bông, Rượu, Trà; tưởng đâu là gì, thiên-hạ
nói báu gì đâu ba món ấy gọi là báu. Ai ngờ ba món báu
ta dâng cho Ngài là báu vật, bởi vì Ngài là Chúa của ta,
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Ngài tạo sinh ta, Ngài là Cha của ta về phần hồn và phần
xác, Ngài đòi ba món quyền sở hữu của Ngài cho ta, lấy
ba món báu ấy của ta đó vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
29 tháng 6 năm Nhâm Thìn (1952) về: “Quyền-hành TamTrấn Oai-Nghiêm”.

40. LỜI NGUYỆN KHI DÂNG TAM-BỬU

Bần-Đạo xin nhắc lại một phen nữa, khi nào hành lễ
lúc dâng Tam-Bửu. Hể đưa bông lên là dâng cái hình thể
của chúng ta đó, ta cúi đầu cầu-nguyện Chí-Tôn:
“Con xin dâng mãnh hình-hài của con cho Chí-Tôn
dùng phương nào thì dùng”.
Khi dâng rượu cầu nguyện:
“Con xin dâng cả trí-thức tinh-thần của con cho
Chí-Tôn dùng phương nào thì dùng”.
Khi dâng trà cầu nguyện:
“Con xin dâng cả linh-hồn cho Chí-Tôn dùng phương
nào thi dùng”.
Câu chót nếu chúng ta khôn-ngoan nguyện như vầy:
“Cả linh-hồn, cả trí-não, cả hình-hài con, Thầy đàotạo đó là của Thầy thì do nơi quyền-hành độc-đoán
của Thầy định”.
Đó ta cầu nguyện như vậy với Chí-Tôn.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
mồng 1 tháng chạp năm Đinh-hợi (1947) về “Dâng TamBửu”.
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41. GIÁ TRỊ TAM BỬU LÀ GÌ?

Trước kia, hồi buổi ban-sơ thì con người chỉ dùng
các lễ vật mà họ gọi là quí-trọng hơn hết dâng cho Đức
Chí Tôn, mà lễ dâng của họ không có xa hơn nghĩa lý Tam
Bửu, Bần Đạo sẽ giảng rõ tỷ như: Lúc Thượng Cổ người
ta đã dâng cho Đức Chí Tôn đã có những gì? Cái vật dâng
cho Đức Chí Tôn buổi Thượng Cổ họ dâng sanh mạng
con người cho Đấng ấy. Khi Nhơn-loại bị khốn-khổ, bị
tai-nạn bất-cứ trong quốc-gia nào họ dùng đến sanh-mạng,
tức dùng con người làm tế vật dâng hiến cho Đức ChíTôn. Tới chút nữa, nghĩa là tinh-thần loài người tiến-triển
đến một mức nữa, họ dùng cái cái vật lựa chọn quí-hoá,
đồng thể với sanh-mạng con người đặng dâng cho Đức
Chí- Tôn, tức nhiên họ dâng tam-sinh. Khi ta đã xem
Tế Nam-giao, từ Thượng-cổ nhà Vua dâng cho Đức Chí
Tôn ba cái vật là: Trâu, heo, và dê gọi là tam sinh. Ngày
hôm nay sau Đức Chí Tôn đối lại với Đạo Thiên Chúa,
không dâng tam sinh là sanh mạng của con vật nữa, mà
chính mính Đức Chúa Jésus Christ dâng cái xác thịt của
Ngài làm con tế-vật cho Đức Chí Tôn, tức-nhiên Ngài
nói rằng Ngài chịu khổ hình là chết trên cây Thánh-giá
cốt-yếu làm con tế vật đặng dâng cho Đức Chí-Tôn để
cứu-rỗi tội tình nhơn-loại. Chúng ta đã ngó thấy từ thử
tinh-thần của loài người tiến-triển tới mức văn-minh của
họ, thì cái vật phụng-thờ, cung-hiến dâng lễ vật cho Đức
Chí-Tôn vẫn khác. Ngày hôm nay Đức Chí-Tôn đến, Ngài
biểu chúng ta dâng cho Ngài ba món gọi là Tam Bửu là:
Tinh, Khí, Thần.
Ngài thế nó là Bông, là Rượu, là Trà, Bần Đạo tưởng
nếu lấy vật ấy mà tưởng-tượng thì nó không nghĩa-lý gì
52



LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I –

hết. Ôi! Biết bao-nhiêu quí-hoá, nếu cả thảy con cái của
Ngài biết Đức Chí-Tôn muốn dâng cho Ngài cái gì thì
của dâng ấy quí-hoá không thể nói.
Tinh, là Ngài biểu dâng hình-thể của ta tức nhiên
xác-thịt ta, nghĩa là dâng cái sống của ta nơi mặt thế gian
này, đặng cho Ngài làm khí cụ, đặng Ngài phụng-sự cho
con cái của Ngài, nó thuộc về Tinh, tức-nhiên Bông đó
vậy, phải dâng cho Ngài cái hình-xác chúng ta cho đẹp-đẽ,
cho trong-sạch, cho thơm-tho, cho quí-hoá như Bông kia
mới được. Tưởng tượng Ngài muốn cho chúng ta trong
sạch như vậy là vì Ngài mong con cái của Ngài biết thương
yêu lẫn nhau, rồi lại tự mình tu-tâm dưỡng-tánh thế nào
cho đẹp đẽ mỹ-miều, như Bông kia đặng xứng-đáng làm
Thánh-thể của Ngài đặng phụng sự cho con cái của Ngài.
Giờ nói về Rượu, Ngài thế cái Chơn-thần, tượng ảnh
trí-thức khôn- ngoan tức nhiên Ngài biểu cả trí-não con cái
của Ngài phải dâng trọn cho Ngài đặng làm khí-cụ. Giờ
phút nào toàn-thể con cái của Ngài có trí óc khôn-ngoan
đặng phụng-sự cho nhơn-loại thay thế cho Đại Từ-Phụ
mà nói rằng: Chúng tôi không biết làm gì ngoài phận-sự
thiêng-liêng của Đức Chí-Tôn giao-phó. Ngày giờ nào
toàn thể con cái của Ngài biết nói như thế đó, thì ôi! Hiến
cho Đức Chí-Tôn một vật quí-hoá không thể nói gì được.
Nói về Trà, Ngài thế Trà là tâm-hồn tức-nhiên Ngài
biểu cả tâm-hồn của ta hiệp lại làm một khối với nhau. Giờ
phút nào toàn-thể con cái của Ngài hiệp cả tâm-hồn làm
một, cái tâm-hồn này sẽ làm tâm-hồn của mặt địa-cầu này,
cho trái đất này, nó sẽ làm cho tâm-hồn của toàn-thể Nhơnloại. Ngày giờ nào cả toàn thể con cái của Ngài tượng ảnh
tâm-hồn cho toàn thể nhơn-loại được, thì ngày giờ ấy có
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thể Thánh Thể của Ngài mới phụng-sự cho vạn-linh tứcnhiên con cái của Ngài hạnh-phúc được. Chỉ ngày ấy mới
có thể nói rằng: Nhơn-loại hưởng được hồng-ân đặc-biệt
của Ngài, mà hưởng được hồng-ân đặc-biệt của Ngài thì
ngày ấy mới hưởng được hoà-bình và Đại-đồng Thế-giới.
Bây giờ Tam Bửu ở trong Hội-Thánh, cả toàn thể anh
em, chị em chúng ta đây là Tinh là Hình-Thể của Ngài tại
thế này. Hình thể của Đức Chí Tôn là trong ta đây hết.
Ngày giờ khối trí-thức của toàn-thể Nhơn-loại tượnghình ra mà nói biết rằng Đạo duy-nhứt là Đạo Trời với Đạo
Người hiệp làm một. Giờ phút nào cả toàn-thể nhơn-loại
biết mình đến đây có phận sự để tô-điểm kiếp sống của
nhơn-loại cho đặng hạnh-phúc, đặng bảo-trọng sanh-mạng
của toàn-thể vạn-linh cho đặng hạnh-phúc. Giờ phút nào
có cái đấy thì mới tượng ảnh ra Khí của mặt địa-cầu này.
Nói đến tinh-thần Bát Quái Đài nghĩa là cái Hồn,
tức-nhiên hồn chúng ta đã ngó thấy rằng con người sinh
nở nơi thế-gian này nếu ba món báu ấy mà không có thì
xác-thịt nhơn-loại cũng thế, vật-chất cũng thế, toàn-thể
nhơn-loại cũng thế, nếu nói rằng có xác thịt không có hồn,
hay có hồn không có trí-thức bảo vệ sống còn của mình
thì chúng ta đã ngó thấy tận-tường đó rồi, người không
hồn ngơ-ngơ ngáo-ngáo, người có hồn không có trí-thức
chẳng hề khi nào định-mạng được.
Ông Pythagore nói Dyade là phải điều-hoà nhau,
ta Tu cốt yếu làm cho ba món ấy điều hoà. Giờ phút này
chúng ta hãy tưởng-tượng rằng trước khi muốn hoà, cả
Hội-Thánh dâng cho Đức Chí-Tôn, cả toàn thể con cái
của Ngài dâng cho Ngài một chí-hướng, một hy-sinh mà
thôi. Toàn thể con cái của Ngài hy-sinh phụng-sự vạn54
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linh, tức-nhiên phụng-sự cho toàn-thể nhơn-loại. Biết
đặng, hiểu đặng hạnh-phúc mình do nơi sống chung cùng
nhau, nhượng sống cho nhau, tạo hạnh-phúc cho nhau.
Giờ phút nào thiên-hạ khôn-ngoan định vận-mạng cho
mình như Đức Chí-Tôn đã định cho ta phù-hạp với chữ
Khí, tức-nhiên chữ Khí là báu-vật chúng ta dâng cho Đức
Chí Tôn mới thành-tựu. Ngày giờ nào thành-tựu nơi BátQuái-Đài, quyền-năng thiêng-liêng kia mới đủ năng-lực
day-trở Thiên-thơ tạo hạnh-phúc cho toàn nhơn-loại trên
mặt địa-cầu này. Duy có giờ phút ấy, nhơn-loại sẽ hưởng
đặng hoà-bình và đại-đồng thiên-hạ mà thôi.
 Trích

thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
30 tháng 2 năm Nhâm Thìn (DL. 25–3–1952) Về: “Giá-trị
của Tam-bửu là gì?”.

42. SỰ TƯƠNG-LIÊN GIỮA TAM-BỬU

Phật-giáo cho ta hiểu sự tương-liên giữa Tam-bửu ấy,
chẳng khác nào như người cỡi ngựa với con ngựa:
– Con ngựa ấy là con kỵ vật tức là Tinh,
– Pháp là dây cương con ngựa, mà trọng-yếu hơn hết
là đồ bắt kế-tiếp con ngựa nữa là hàm thiết, chưn-đưng
kềm con ngựa chạy ngay con đường mình muốn.
– Người cỡi ngựa là chơn-linh ta, nghĩa là Thần, Thần
là hình ảnh của Chí-Tôn tạo cho ta, vì cớ con người có
cao-vọng chưa đạt được thì cao-trọng, chưa đắc huệ-trí
mà tưởng mình là Ông Trời con, nên luôn luôn muốn
làm Ông Trời hơn hết.

...
Chơn-linh biết mình muốn tu hầu làm Thần, Thánh,
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Tiên, Phật cũng có thể làm bằng được Chí-Tôn mà chớ, bởi
vì phẩm-vị Ngài đã dành để sẵn cho các con cái Ngài, nên
người cũng làm được như Ngài vậy. Bởi vậy dầu chưa làm
được ra gì, nhưng con người đã biết mình là Trời tại thế.
 Trích thuyết-đao của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày mồng

1 tháng 11 năm Đinh-hợi (1947). Về “Thuyết Đại-đồng”

43. SỰ TƯƠNG-LIÊN GIỮA TAM THỂ: PHÀM THÂN, PHÁP-THÂN & LINHTHÂN

Bần-Đạo đã giảng nhiều phen hình-trạng Tam-Bửu,
đã cho cả thảy biết trong mình ta có tam thân, thất phách,
chúng ta gọi theo Đạo-giáo là Tinh, Khí, Thần.
❒❒ Thứ nhứt: Thân thể hữu-hình của chúng ta đây
gọi là phàm-thân.
❒❒ Thứ nhì: Thân-thể khí-chất vô-hình, mắt không
nhìn thấy được, nếu thấy được là đạt Đạo, gọi là
Pháp-thân.
❒❒ Thứ ba: Gọi là Linh-thân tức là linh-hồn.
Ba món báu ấy chung hiệp nhau lại tạo nên hình
ảnh con người.
Nếu ta thấy được thì Phàm-thân hữu-hình nầy đồngthể với vật-loại tức là thú-vật. Pháp-thân tương-liên với
càn-khôn thế-giới đồng thể với Khí, cả Khí chất tạo-đoan
ra nguyên-do loài người, lấy nguyên-do đó làm thành
hình-ảnh của linh-thân chúng ta, còn sự sáng-suốt linhthiêng là do nơi lòng Đức Đại Từ-Phụ. Vậy chia làm ba
người trong ta nuôi-nấng xác hình hữu-hình nầy. Pháp
thân một mặt giữ-gìn xác-thân châu-toàn kiếp sống, một
mặt tương-liên với quyền-năng sở-định của các đấng
56



LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I –

Thiêng-Liêng với Chí-Tôn. Vậy nó chia ra hai lập-trường:
1.- Lập-trường đối với vật loại.
2.- Lập-trường đối với Chí-Tôn.
Pháp-thân phải có tinh-thần trí-thức bổn-năng xuhướng quyền-năng vô-hình, tìm nguyên-căn mình xuhướng theo Đấng Tạo-Đoan, hiểu hình-thể, biết đi, biết
về, gọi bằng huệ tức linh-tâm. Thảng không biết, chỉ lo
bảo-tồn sự sanh sống của vật-loại thôi, thì trở nên giáctánh. Một đàng linh-tâm, một đàng giác-tánh, nó ở giữa.
Trí-giác Pháp-thân chúng ta có hai điều xu-hướng,
hể xu hướng theo thiên-tư thì đạt được thiên-lương là
một khối tài-tình đạt kiếp sống vi-chủ cùng tận hình-thể,
việc nầy không gì khác hơn là cái kho ta đựng quyền-năng
ta đạt được. Trong phép luân-chuyển kiếp sanh lập kho
chất-chứa cả tài-vật của chúng ta đạt đặng trong kiếp sanh,
nhờ đào-luyện bởi bài học khổ của Tạo-Đoan, năng chịu
khổ, giỏi chịu hành hạ khổ não chất chứa. Kho đó còn.
Trí vẫn còn.
Trở lại giác tánh, ta thấy gì? Biết bảo-trọng mạng sống
như muôn loài, như trâu ăn cỏ, khỉ ăn trái cây, giác-tánh
tạo hình xu-hướng theo vật loại thì đè pháp-thân xuống,
muốn tìm hạnh-phúc mà thôi, mà tiềm-tàng hạnh-phúc
ta tưởng thế-gian nầy nhiều tướng hình, tương-đối với
càn-khôn, xác thịt yếu-ớt tìm phương để bảo-vệ, không
có phương nào không làm, so-sánh với vạn-vật thì con
người thua nhiều con vật khác, thua công-khai, như con
cọp mà mình kêu ông cọp. Muốn thắng nó đặng thì tìm
phương quyết thắng, tạo ra súng ống đặng tự-vệ lấy mình,
nên làm chủ nó được. Giác-tánh tìm phương tự-vệ phải
57

LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I

xu-hướng theo đường duy-vật.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
Rằm tháng 11 năm Đinh-hợi (1947) về “Thiên-tài và Nhơntài”.

44. TAM-BỬU LÀ BA CƠ QUAN TẠO NÊN CON NGƯỜI

Bây giờ Bần-Đạo giảng về Tam-Bửu, ba cơ quan
tạo nên hình thể con người, Chơn linh ta do nguyên
khí mà có, nguyên-khí là Tiên-thiên-khí, Chơn thần do
Hậu-thiên-khí kết thành, còn xác thịt do vật chất mà nên.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp đêm rằm tháng 2 Đinh-

hợi (1947) Về “Tam-bửu Tinh khí Thần”.

45. SỰ TƯƠNG-LIÊN GIỮA TINH KHÍ THẦN

Bần-Đạo đã giảng về Tam-Bửu tức là ba cơ-quan
tạo nên con người: một là Tinh, hai là Khí. ba là Thần.
Tinh là gì? Tinh là con người hữu-hình tức là xác
thịt ta.
Khí là gì? Khí là trí não của chúng ta.
Thần là gì? Thần là linh-hồn của chúng ta, Đức ChíTôn gọi là Chơn-linh.
Ba món báu ấy tương-liên với nhau, bởi vì mỗi Bửu
có Thể-pháp riêng, mà ba cái ấy hiệp lại mới tạo thành
hình-ảnh con người.
Bây giờ phân ra:
– Tinh là Vật, tức nhiên là con vật là thú, như các
con thú khác, nghĩa là hình xác đứng về hàng phẩm thú.
– Khí là trí-não ta.
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– Thần là chơn-linh sản-xuất nơi Chí-Tôn.
Ba cơ-quan tương-liên nhau, có Khí làm trung-gian.
Khí là trí-não ta, nó hiệp cùng Chơn-linh cho huệ-trí.
Trái lại, nếu nó không tương-liên với linh-hồn đặng, thì
nó lại tương-liên với xác thịt, nghĩa là nhập vào giác-tánh
của con người.
Giác tánh là gì? Giác tánh là trí não thô-sơ, nó chỉ
biết sống như con vật. Tỉ như con thú kia mới sanh ra
chưa biết gì mà đã tìm vú mẹ, đặng bảo trọng sanh mạng
của mình. Luật bảo-sanh biểu nó tìm bao-nhiêu đó để
sống mà thôi.
Ba món báu ấy tương-liên với cả càn-khôn vũ-trụ,
Thần tương-liên với Phật tức là Chí-Tôn, Khí tương-liên
với Pháp, còn Tinh tương-liên với Tăng tức là với vật loại.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày mồng

1 tháng 11 năm Đinh-hợi (1947). Về “Thuyết Đại-đồng” .

46. DÂNG “TAM BỬU” BÍ-PHÁP HUYỀN-DIỆU VÔ-BIÊN

Bần-Đạo có giảng “Tam Bửu” đã nhiều phen rồi, cái
bí-pháp huyền-diệu vô-biên ấy nếu toàn thể con cái của
Ngài dầu cho đứng trong phần-tử Thánh-thể của Ngài
lớn nhỏ cũng vậy, toàn cả con cái của Ngài, tức-nhiên
Thánh-thể của Ngài tại thế nầy đó vậy.
Nếu cả thảy khi dâng “Tinh” tức nhiên dâng cái xác
thịt và cái sống của mình cho Đức Chí-Tôn, chỉ nhờ Đức
Chí-Tôn ban huyền-diệu mới tận-độ chúng-sanh được,
nếu cả thảy triệu người đều nhứt-tâm nhứt-đức thì dầu
cái thân hình và kiếp sống của minh có khổ-sở thì cái cơ
Cứu-khổ chẳng hề khi nào không làm được.
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Tiếc thay con cái của Ngài chưa trọn tâm-đức, nên
cơ giải-khổ của nhơn-loại chưa thực-hiện đặng.
Nói về “Khí” tức-nhiên cả trí-óc khôn-ngoan của
chúng ta nếu toàn con cái của Ngài cứ lo vật-chất hữuhình, nào quyền-lợi nào thân-danh dưới thế-gian nầy nó
đều là mộng-ảo, thì kiếp sống ấy là vô-vị, chúng ta đã thấy
câu “mộng huyễn bào ảnh” nên Đức Chí-Tôn có nói “Thiệt
thì bỏ giả vay nên nợ” cái tâm của mình đã bị cái hình xô
đẩy vào con đường trụy-lạc, thì không mong gì thoát khỏi
kiếp luân-hồi của Đức Chí-Tôn đã định, vậy cả thảy dâng
“Khí” tức là trí-óc của mình đó.
Bần-Đạo dám nói chắc: Cái thống-khổ tâm-hồn
con người nơi mặt thế nầy chúng ta có phương-pháp, có
quyền-năng an-ủi được. Bần-Đạo nói thiệt chúng ta sống
là do cái hồn mà sống, chớ cái xác là vật tạm để cho chúng
ta mượn đặng trả quả-kiếp đó thôi. Còn các bạn chúng ta
nơi cỏi Thiêng-liêng Hằng-sống có hồn mà không có xác
là vì họ đã thoát-kiếp trần rồi.
Bấy giờ họ đã ở trên ấy, họ sẽ đến cái cơ thiêng-liêng
vận-chuyển pháp-luân nơi mặt địa-cầu nầy các đẳng linhhồn đồng chung sống với nhơn-loại, nhưng chỉ cách nhau
ở chỗ vô-hình và hữu-hình mà thôi.
Nếu toàn thể con cái Đức Chí-Tôn trụ hồn lại cả thảy
muôn triệu hay là một ngày kia toàn nơi mặt địa-cầu nầy,
mặt thế-gian nầy làm một khối quyền-năng vạn-linh của
thiên-hạ nơi mặt địa-cầu nó sẽ hiện-tượng, mà có hiệntượng được là họ phải thọ-khổ, thắng-khổ, rồi giải-khổ
thì mới mong đoạt-vị được.
Chừng ấy chẳng phải đại-đồng thiên-hạ mà thôi, lại
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còn đại-đồng cả càn-khôn vũ-trụ nữa mà chớ.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh trong Lễ

rước chư Thánh đáo tân niên đêm 30 tháng 12 năm Nhâmthìn (1953) Về: “Đức Chí-Tôn ban phép lành cho con cái
của Ngài”.

47. BA KHÍ CHẤT TƯỢNG RA HÌNH-HÀI CỦA CON-NGƯỜI

Chúng ta sẽ thấy bất kỳ vật hữu hình nào cũng có
ba thể chất:
❒❒ Vật-chất thì mắt ta thấy,
❒❒ Chơn-thần là Hậu thiên-khí.
❒❒ Năng-lực là Tiên-thiên-khí.
Ấy vậy, ta thử kiếm coi Tiên-thiên-khí, Hậu-thiên-khí
và Vật-chất-khí là gì? Ba khí chất nầy tượng ra hình hài
của con-người, vật-chất có mùi vị, năng-lực thế nào thì
loài người thế ấy vì chúng ta thấy một một hột gạo, nấu
ra cơm ăn vào để lấy cái tinh ba của nó là Hậu-Thiên khí
phục nguyên khối sanh-quang của ta được tồn tại.
…
Tinh ba của vật-chất nó vào mình làm cho xác hài
có năng-lực tráng-kiện. Ta thấy khi đói bủn-rủn tay chơn
là thiếu sanh-khí có vậy.
Chơn-thần là Hậu-thiên-khí nó bảo-trọng vật-chấtkhí...
Chơn-thần là hậu-thiên-khí, ta không thấy, mà chớ
nên tưởng rằng không có, ta ăn hột cơm vào bụng, lọc lấy
cái tinh-ba làm huyết-khí để nuôi lấy khối sanh vật nầy.
Ta biết có mà không thấy được.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp đêm rằm tháng 2 Đinh-
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hợi (1947) về “Tam-bửu Tinh khí Thần”
48. CHƠN THẦN CHÚNG TA CÓ THỂ ẨN HIỆN

Chơn thần chúng ta, thiên hạ kêu là phách, vía cả
thảy đều có. Người hay sợ ma là tại sao? Vì họ thấy hình
ảnh của khí chất biến hình, năng minh năng ẩn, mà sự
ẩn-hiện ấy lấy làm lạ và trái với mắt phàm thường thấy,
nên làm cho họ sợ.
Một khi ta thấy một vong-linh hiện hình mà ta có
phước gần gủi đặng họ sẽ thương-yêu mình hơn kẻ phàm
lắm vậy.
Kẻ phàm mang xác hài hay có thất-tình lục-dục,
nên có sự phân cách về thể-chất hữu-vi làm cho thiếu sự
thương-yêu vì ta sợ.
Ngày nào ta về cảnh vô-hình sống trong khối tạođoan chừng đó ta mới biết Đạo là có phận-sự bảo-trọng
chúng-sanh, khuyên lơn dạy dỗ và giục-thúc cho các đẳng
linh-hồn tăng-tiến trên đường tấn-hóa. Ta chỉ đặng phép
thương yêu binh vực chớ không ai đặng mưu hại giục hư.
Bần-Đạo giảng cõi hư-linh, nếu ta đạt pháp xuất
ngoại xác thân, tương-hội cùng các bậc cỏi vô-hình thì
ta thấy khác hẳn theo tánh-chất phàm-tâm tưởng-tượng.
Cõi hư-linh các bậc cao-trọng Thánh, Tiên, Phật
chỉ có mơ-ước thiết-thực nhất một điều là làm thế nào
giúp ích cho chúng sanh. Các đấng ấy rất may-mắn gặp
những dịp để an-ủi tâm-hồn chúng-sanh, hằng giờ hằng
buổi không thiếu tình-thương.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp ngày rằm tháng 2 nhuần

Đinh-hợi (1947) về “Tam bửu”
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49. QUYỀN-NĂNG CHƠN-LINH

Chơn-linh là nhứt điểm linh-quang do Chí-Tôn mà
có để bảo-trọng cái sinh-mạng, cái sống của thi-hài. Đến
ngày giờ nào niên kỹ đã định hết khối sinh quang rồi thì
cái quyền năng ấy ra khỏi xác, thì xác phải hoại, chúng
ta gọi là tử.
...
Chơn-linh mới thiệt là ta… Chơn-linh ta mượn cơquan hữu hình thể thân-mật cùng cả cơ-quan tạo-đoạn
võ-trụ.
…
Hỏi vậy ta muốn sống đây do cơ-quan nào? Ấy là nhờ
Chơn-linh mới có sự sống. Chơn-linh có một quyền-năng
vô-đoán, chưa có khoa-học nào tra-cứu rõ thấu được. Cái
quyền-năng của nó là của Đức Chí-Tôn ban cho. Quyềnnăng của Chơn-linh không giới hạn, nó là quyền-năng
bảo-trọng đường sống của vạn-loại, của xác hình.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp ngày rằm tháng 2 nhuần

Đinh-hợi (1947) về “Tam bửu”

50. CHÚNG-SANH SẼ TRỞ THÀNH PHẬT

Các bạn biết Phật Thích-Ca xưng là Bổn-Sư, người
Tu gọi là Thầy, nếu các chơn-linh bình-thường gặp được,
thấy được, gần được Phật thì đối với Phật không ngoài
mức bạn thân ái.
Ở thế nầy dầu một vị Phật cũng không chê ai, không
hạng nào chê, hạng nào khen, vì Phật đã biết con đường
đi trước kia, dầu ai sai-phạm, dầu ai lạc-hậu cũng tới sau,
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họ chỉ biết một điều là chỉ từ nẻo quanh co, vui-vẻ chỉ
cho bạn đi cùng đường đạt lên Phật vị.
Họ không dám chê ai, chẳng phải đối với loài người
mà thôi mà đối với tất cả vạn-loại, chúng-sinh chỉ là anh
em còn lạc-hậu đó vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp ngày rằm tháng 2 nhuần

Đinh-hợi (1947)về “Tam bửu”.

51. QUYỀN-NĂNG CỦA ĐỨC TIN

Thời buổi nầy là thời buổi toàn con cái của Đức ChíTôn đưa tay lên cùng nhau nâng-đỡ và vãn-hồi quốc-vận,
nên Bần-Đạo giảng về cái quyền-năng của Đức-Tin, để
cả thảy trụ tinh-thần cầu-nguyện Đại Từ-Phụ ban ơn
nền Chánh-đạo sớm được hoàn-thành, hầu cứu vớt cả
giống-nòi thoát nạn tương-tàn, tương-sát.
Khi hoạn-nạn nên để trọn-đức tin nơi Người, thì
mới mong nền Đạo mau thành chơn-tướng. Đức Chí-Tôn
tạo cơ-quan cứu-sanh nầy mà gặp phải những điều trắctrở, nguy-hại không sớm giải-quyết được, là bởi toàn-thể
quốc-dân ta không biết cầu-nguyện nơi Người. Bần-Đạo
lặp lại lời nói của Đức Chúa Jesus nói cùng Môn-Đồ của
Người rằng: “Hởi các Môn-Đồ. Đức Chúa Cha ta trên
trời dạy rằng: Nếu toàn thể các ngươi có một cái Đức-Tin
bằng hột mè thì nó cũng đủ sức xô ngã núi, nó đi không gì
ngăn cản nổi”.
Ấy là Ngài nói cái Đức-tin bằng hột mè mà toàn
thể quốc-dân đều có, thì đâu có phải chịu cảnh trạng
thương-tâm thế nầy.
Nếu mỗi người Việt-Nam ta đều có một cái đức-tin
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bằng hột mè mà thôi, cũng đủ dời non vét bể được.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-pháp đêm 29 tháng 2 Nhuần

năm Đinh-Hợi(1947) Về “Quyền-năng của Đức-Tin”

52. NGUYÊN-CĂN CỦA CHÍ-TÔN

Đức Chí-Tôn là Đấng tự hữu hằng hữu, mà từ thử
đến giờ bất kỳ một Đấng Thiêng-Liêng nào cũng không
hiểu rõ nguyên-căn của Người đặng.
Theo lời Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn nói thì chính
Ngài cũng không hiễu rõ nguyên-căn của Chí-Tôn, chỉ
biết cái quyền-năng vô-đối của người mà thôi.
…
Nay thuyết về vấn-đề ấy, Bần-Đạo chỉ nói đấng ChíLinh hằng hữu ấy là Đức Chí-Tôn, là Cha cả chơn-linh
vạn-vật mà nhứt là chúng ta đây đã biết với một cách
thâm-thúy khối linh ấy thế nào hơn hết, biết bao nhiêu
Đấng, biết bao nhiêu người từ xưa đến nay thường tự xét,
tự hỏi, vì cớ nào ta có một cái linh-tâm cao-trọng hơn cả
vạn-vật? Tìm-tòi với chẳng biết bao-nhiêu sự khôn-ngoan
hiểu biết, và cũng vì tại nơi ấy mà buổi nào loài người cũng
chẵng hề quên Đạo.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm 29

/3 Đinh-hợi(1947) Về “Tam-bửu nguyên-thuỷ của cànkhôn thế giới”

53. ĐẤNG TẠO-ĐOAN ẤY LÀ ĐẠI-TỪ-PHỤ

Hôm nay Bần-Đạo giảng về loài người do đâu mà
đến. Trước khi ta tìm chơn-lý ấy, ta nên biết trước Tạođoan là Cha cả vạn-vật hữu-hình và tìm nguyên-căn của
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Chí-Tôn đã.
Chúng ta đã nhìn trong kinh-điển hồi trước để lại
thấy cả cơ-quan hữu-vi nhãn-tiền nầy làm cho ta biết và
nhìn đến Tạo-đoan ấy là Đại-Từ-Phụ. Chẳng luận giống
dân nào và các nhà triết-lý của các Tôn-Giáo cũng vậy,
đều nhìn Đấng Tạo-đoan Càn-Khôn thế-giới sanh-hoá
vạn-vật và loài người, là đấng Cha cả chúng-sanh, ấy là các
Tôn-giáo đã có từ thượng-cổ đến giờ. Các Tôn-giáo cho
ta hiểu, có một Đấng quyền-năng vô-biên vô-đối không
tả được, tạo ra vạn-vật Càn-Khôn Vũ-trụ nầy. Đấng ấy đã
có đến ở cùng loài người cũng thọ bao-nhiêu thống-khổ,
đau-đớn, biết luân-luân chuyển-chuyển từ phẩm người
đến Thánh, Thần, Tiên, Phật. Đấng ấy nắm cả quyền-năng
vô-đối huyền-vi mầu-nhiệm trong tay, tạo nên càn-khôn
thế-giới định phép công-bình, lành có lành trả, ác có ác
trả hiển-nhiên, nên loài người tôn-sùng Đấng ấy là Đấng
Thượng-Đế, cầm quyền thống-ngự vạn-linh ấy Hoàng-đế
tối cao-thượng của võ-trụ vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày 29

tháng 4 Đinh-Hợi (1947) Về “Loài người do đâu mà đến”.

54. THIÊN VÕNG KHÔI-KHÔI, SƠ NHI BẤT LẬU

Các Tôn-Giáo có nói Đức Thượng-Đế, là đấng không
nhìn thấy được, vì không hình không ảnh, nhưng không
việc nào mà Ngài không biết. Trong Đạo-Giáo có câu:
“Thiên võng khôi-khôi, sơ nhi bất lậu”, nghĩa là: Trời cao
lồng-lộng mà mảy hào nào cũng không qua khỏi tay Ngài
và lưới thiêng-liêng của Ngài, nên xưng-tụng Ngài là
Thiên-Tôn cầm quyền vạn-linh mực-thước như một ông
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Toà trị thế.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
29/4 Đinh-Hợi (1947) Về “Loài người do đâu mà đến”.

55. ĐẠI-TỪ-PHỤ ĐẤNG TẠO RA VẠN-LINH

Đấng tạo ra vạn-vật Càn-khôn vũ-trụ, sanh ra nuôi
nấng tạo ra bảo bọc, hằng để trong mỗi thi-hài một tâm
linh mới được khôn ngoan hiểu biết rằng: Có người có ta
nên ta nhìn Đấng cho ta cái tâm-linh ấy là đấng tối linh,
là Cha của ta. Ngoài Đấng ấy, thì không ai nữa làm Chúa
tể của vạn-linh đặng, tôn sùng như thế là thấy Đấng Cha
cao thượng hơn ông Cha phàm, vì thế mới xưng tụng
Ngài là Đại-Từ-Phụ. Thật thế, chúng ta cho Ngài là ĐạiTừ-phụ thì trúng hơn hết, vì nếu Đấng không cho một
điểm linh-quang thì thế nào bảo-tồn sanh-mạng đặng.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
29/4 Đinh-Hợi (1947) về “Loài người do đâu mà đến”.

56. MỖI SINH-VẬT ĐỀU CÓ ĐIỂM LINH-QUANG

Loài thú, ta thấy hiển-nhiên mới sanh ra tuy mắt còn
nhắm hiếp mà vẫn tìm vú mẹ để sống, đến cỏ cây hể sanh
ra thì biết trải lá hứng sương tuyết, hấp thụ cái sanh-khí
mà nuôi sự sống, mỗi vật đều có điểm linh-quang ấy, như
thế khối linh-quang ấy là Cha vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
29/ 4 Đinh-Hợi (1947) Về “Loài người do đâu mà đến”.

57. ĐẠI-TỪ-PHỤ TẠO SỰ-NGHIỆP CHO CON CÁI CỦA NGÀI

Đại-Từ-Phụ là Cha cả vạn-linh, chúng ta là con cái
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của Ngài, không phải chỉ hưởng phần hữu hình tại thế
mà thôi, Ngài lại còn dành một phần quí-trọng hơn là
nhứt điểm linh-quang, nhờ đó mà từ vật-chất đến thú
cầm nhơn-loại, mới tiến đến Phật vị mà ngang phẩm cùng
Ngài. Đức Từ-phụ là Phật, Ngài muốn cho con cái cũng
thành Phật, đặng đạt quyền-năng bí-mật như Ngài, rồi lập
ra một Càn-khôn Thế-giới khác. Luật Thiên-nhiên một
ông Cha tạo nghiệp thì con theo nghiệp Cha mà tạo ra
sự-nghiệp khác nữa.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
29/ 4 Đinh-Hợi (1947) Về “Loài người do đâu mà đến”.

58. ĐẠI-TỪ-PHỤ TẠO NGƯỜI KẾ NGHIỆP

Tuy trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ, Bần-Đạo biết mở
Đạo Cao-Đài đặng tuyển-chọn trong hàng Phật đạt-kiếp
từ tạo Càn-Khôn thế-giới đến kế vị Ngài. Trong buổi
Đại-Từ-Phụ mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ có treo bảng
ở Ngọc-Hư-Cung lập một ông Trời kế vị Ngài, nhưng
chúng ta thấy trong hàng Phật có ba người.

1.- Phật Thích-Ca.
2.- Phật Di-Lặc.
3.- Đức Chúa Christ
Thử hỏi ba người làm được, mà người đó chúng ta
biết chắc có, tuy không quyết đoán trước đặng, chúng ta
mơ màng ngó thấy nhưng không dám nói. Hễ Đấng nào
đủ quyền-năng trị thế, tinh-thần cho cao-trọng thâu phục
cả tâm-lý nhơn-sanh vào khuôn Đại-Đạo, gồm tinh-thần
tư-tưởng loài người lại được, thì Đấng ấy sẽ kế nghiệp
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Đức Chí-Tôn.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
29/4 Đinh-Hợi (1947) Về “Loài người do đâu mà đến”.

59. KHÍ LÀ SỰ-SỐNG CỦA VẠN-VẬT

Pháp vận-hành mà sanh Khí nên ta thấy mênh-mông
trước mắt ta ấy là Khí, vậy Khí là gì? Khí là khối sanhquang, vạn-vật thở Khí ấy mà sống, cho nên chữ Khí là
sự-sống của vạn-vật, do Khí là Pháp biến-tướng ra vạn-vật.
Nên Đấng thứ nhì chưởng-quản cái sanh Khí thường gọi
là “2è LOGOS” thuộc Âm ấy là Phật-Mẫu chưởng-quản
cả cơ-quan tạo-đoan nầy vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm
29/3 Đinh-hợi (1947) Về “Tam-bửu nguyên-thuỷ của cànkhôn thế giới”

60. ÂM-DƯƠNG PHỐI-HIỆP

Như chúng ta thấy cơ-quan sanh-hóa vạn-vật và
loài người là do âm-dương phối hợp mà biến tướng, Phật
chiết-tánh biến ra Pháp là ngôi thứ nhì thuộc Âm, là
Phật-Mẫu, nhưng chúng ta không biết cái bí-mật ấy là
khí âm-dương phối hiệp biến hình, mà Phật-Mẫu dùng
gì để tạo nên cơ-quan hữu vi nầy, vì bởi Phật-Mẫu dùng
khối sanh-quang có năng-lực vận-hành trong không khí,
chúng ta không thể thấy được. Khí biến ra hữu tướng là
nước, lửa, gió, rồi nước, lửa, gió vận-hành biến ra vạn-vật,
đi từ Hổn-ngươn-khí, Hư-vô-khí đến Huyền-ảnh-khí rồi
mới biến ra vạn-vật, tức là Huyền-ảnh-khí biến ra nhơnhình vậy. Khí mà khoa-học gọi là Nguyên-tử-khí (Atome)
Nguyên-tử-khí có năng lực vô biên mà loài người đã đoạt
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được để dùng, chớ không biết nguyên-căn và nguyên-tánh
của nó đi đến mức nào.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm 29

tháng 3 năm Đinh-hợi (1947) về “Tam-bửu nguyên-thuỷ
của càn-khôn thế giới”.

61. NGUYÊN-TỬ-KHÍ LÀ PHƯƠNG CỨU TỬ HƯỜN SANH CHO CON NGƯỜI

Kể từ ngày loài người tìm được nguyên-tử-chất và
dùng được cái nguyên-tử-khí ấy là cái khí sanh của vũ
trụ, mà họ có biết đâu một ngày kia phàm thế sẽ nương
nhờ nguyên-tử-khí ấy mà qui-nguyên Thánh-Thể. Thử hỏi
Đức Chí-Tôn cho nhơn-loại đoạt nguyên-tử-khí ấy để làm
chi? Chúng ta cũng nên tìm hiểu cái huyền-vi bí-mật ấy,
mà dầu cho Đạo-giáo nào cũng vẫn còn đương mơ tưởng
để kiếm hiểu. Ngày hôm nay Nguyên-Tử-khí dùng để
giết người, thì biết đâu sau nầy nó sẽ là phương cứu
tử hườn sanh cho người, và nó sẽ đem loài người đến
địa-vị trường-sanh bất-tử.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm
29/3 Đinh-hợi (1947) về “Tam-bửu nguyên-thuỷ của cànkhôn thế giới”

62. NGUYÊN-TỬ-KHÍ LÀ CĂN-NGUYÊN SỰ SỐNG CỦA VẠN LOẠI

Vì bởi nguyên-tử-khí là căn-nguyên sự sống của vạn
loại, nếu nó đã làm chết được thì nó cũng sẽ làm sống được.
Cái khí ấy sanh trước hết là nước, lửa, gió vận hành tạo
ra hữu-hình là vạn-vật, vì cớ mà con người đối với vũ-trụ
hình-ảnh thế nào thì tạo-đoan cũng thế ấy, nên mới lấy
Càn-Khôn làm Đại-Thiên-Địa và lấy con người mà làm
Tiểu-Thiên-Địa. Mạng sanh của con người đồng-thể cùng
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Càn-Khôn, tức là sự sống phải tương-liên với Chí-Tôn mà
Chí-Tôn lại cầm-quyền vô-đối.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm
29/3 Đinh-hợi (1947) về “Tam-bửu nguyên-thuỷ của cànkhôn thế giới”

63. TU CHO HIỀN MỚI HƯỞNG ĐƯỢC ĐẠI-NGHIỆP

Hỏi vậy Chí-Tôn tạo ra cái Đại-nghiệp ấy để cho ai?
Để cho Vạn-Linh, mà đứng đầu Vạn Linh lại là loài
người, mà loài người có hưởng được thì Đức Chí-Tôn mới
dành cho, nên chúng ta một ngày kia hoặc nam hay nữ
chẳng hạn, cũng sẽ có một đứa hưởng được cái quyền-năng
ấy. Đức Chí-Tôn lập ra Đại-nghiệp thì Ngài cũng muốn
chúng ta làm được như Ngài tức là đem Tiểu-Thiên-Địa
đến Đại-Thiên-Địa.
Ấy vậy về cơ-quan đoạt lấy đại-nghiệp, Chí-Tôn chỉ
dặn chúng ta có một tiếng Tu. Tu cho hiền mới hưởng
được, nhưng thế-gian lại chưa hiền, thế-gian còn dữ quá
thì chừng nào mới đoạt đặng.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm
29/3 Đinh-hợi (1947) về “Tam-bửu nguyên-thuỷ của cànkhôn thế giới”

64. LUẬT CÔNG-BÌNH THIÊNG-LIÊNG

Một khuôn-luật công-bình vô-biên vô-tận, tấn-hoá
văn-minh khoa-học giết hại cả sanh-mạng loài người ở
thế-gian nầy, mà không có công-bình thì loài người ví
như con vật, mạnh đặng yếu thua, khôn còn dại mất, cái
thuyết đương-nhiên của thiên-hạ tranh-đấu, chúng ta
thấy nếu còn duy-trì thì loài người sẽ tận-diệt, chỉ nhờ
71

LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I

luật nhơn-quả ấy nên chúng ta nói không có ai tiêu-diệt
loài người được, họ tưởng giết là tiêu-diệt. Ấy là ngu-muội.
Giết người không phải tuyệt sanh-mạng của loài
người, như đốn cây chẳng phải là giết chết cây, mà làm
cho nó sanh chồi nẩy tược, kẻ làm ác nó tưởng giết là hết,
không thể như thế được, chúng ta sẽ còn thấy tấn-tuồng
nhơn-quả.
 Trích Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm rằm

tháng 5 Đinh Hợi (1947) về “Luật công-bình thiêng-liêng”.

65. LUẬT NHƠN-QUẢ TRẢ VAY

Nước Việt-nam ta đã từng chịu luật nhơn-quả trả
vay, cựu-trào đã tàn-sát Ngu Khôi. Mã Nguỵ hiện còn
di-tích tại trường đua bây-giờ, đã giết họ để lên làm Chúa,
80 năm nô-lệ do đó mà ra.
Kẻ tàn-bạo ấy ngày nay nó tưởng giết Đạo là hết,
nước Nam phải chăng đã thiếu Chúa cho nên tính giết
người mà tạo Chúa, đặng ngày sau họ sẽ quỳ-luỵ tôn-sùng,
nếu không quả có vậy thì luật công-bình thiêng-liêng về
đạo-đức cũng không hề có.
 Trích Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm Rằm

tháng 5 Đinh Hợi (1947) về “Luật công-bình thiêng-liêng”.

66. ĐẠO MỞ SỚM MỘT NGÀY THÌ CỨU NHƠN-SANH SỚM MỘT NGÀY

Bần-đạo có giải nghĩa cuối Hạ-ngươn Tam-chuyển
bắt đầu Ngươn Tứ chuyển. Khởi đầu thường thiên-hạ
phải nhập trường chung cuộc khảo-thí. Thi đậu thì ra
khỏi cảnh đau thảm khổ nầy, nếu rớt thì ở lại làm ThầnThông-Nhơn (Race Lucide).
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Bởi vậy cho nên từ trước năm Bính-dầân (1926) ChíTôn đến than-thở trước để thông-tri mỗi lương-sanh nam
nữ khi chưa lập Đền Thánh. Thầy than rằng:
“Đến tạo nền Tôn-giáo để cứu khổ cho toàn thiên-hạ.
Đạo mở sớm một ngày thì cứu nhơn-sanh sớm một
ngày”.
Hại thay! Buổi ấy chúng ta nghe lời Thánh-giáo của
Người, chẳng ai để trọn tâm quan-sát tìm tòi cho ra minhlý, chúng ta lại đoán rằng: Sự tạo Càn-Khôn Thế-Giới là
thời-gian của Ngài chớ không phải của mình. Ai dè nó
kết-liễu nơi chúng ta, lần tay tính lại thấy một hoàn-cảnh
đau-khổ của nòi-giống quyết-liệt, đau-đớn thương-tâm
không tả được, chúng ta để lời trách Đại Từ-Phụ và các
Đấng Thiêng-Liêng, trách các bạn thân-yêu của chúng
ta nữa.
…
Hỏi, Chí-Tôn than tưởng-tượng như Ông Cha kia
thấy tình-cảnh nguy-ngập khổ-não làm hại con cái của
Người mới đứng ra cậy mình đi đến đặng cứu dùm kẻ toan
tuyệt-mạng, chúng ta lại chờ, viện lý rằng: Lộ-trình còn
hoãn-huợt dầu có trễ một ít ngày cũng chẳng hề bao. Bất
ngờ đi tới nơi, thì con cái Người dã kề bên vực tuyệt-mạng.
 Trích

thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm
24/ 06 Đinh-hợi (1947) về “Cơ-quan Đại-đồng thế-giới”.

67. CHÍ-TÔN ĐẾN LẬP NỀN ĐẠO CAO-ĐÀI LÀM CƠ-QUAN CHUYỂN THẾ

Chúng ta có lương-tâm xét đoán 22 năm tình-cảnh
đến nước nầy, tội-lỗi ấy của ai? Xin hỏi thử rồi trả lời:
Chính chúng ta có tội vậy. Xem xét cho đúng lý thì Chí73
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Tôn đến lập nền Đạo Cao-Đài làm Cơ-quan Chuyển thế
cứu mạng loài người. Toàn Đạo Nam Nữ lãnh một cái
trách-nhiệm trọng-hệ dường ấy mà không có đủ tinh-thần
nghị-lực làm tròn nhiệm-vụ, Chư Đạo-hữu làm chứng cái
điều ấy, nếu một ngày kia hình tướng của Đạo quả-nhiên
như vậy, Bần-Đạo chẳng hề nói đã làm nên cho Đạo cho
Đời. Năm 1939 bằng chứng đem đến là giặc toàn-cầu đều
sôi-nổi, lời tiên-tri chẳng đi sai, nước Việt-nam là Thánhđịa của Chí-Tôn mà tránh không khỏi cái nạn ta-thán,
hồi-hợp, sợ-sệt.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm 24

tháng 06 năm Đinh-hợi (1947) về “Cơ-quan Đại-đồng
thế-giới”.

68. ĐẠO CAO-ĐÀI CÓ SỨ-MẠNG THIÊNG-LIÊNG CỨU-ĐỘ NHƠN-SANH

Biết rằng Thánh-Thể của Chí-Tôn là nền Đạo CaoĐài, có sứ-mạng thiêng-liêng đến tại thế nầy để cứu-độ
toàn nhơn-sanh đang lầm than khổ-sở vì nạn đao binh.
Chí-Tôn có than:
“Nếu Đạo trễ một ngày là hại nhơn-sanh không biết
chừng nào”
Buổi ấy đương thái-bình yên-lặng, tưởng đâu ChíTôn nói vậy là giục-thúc cho mình đạt đến chơn-giáo,
chẳng dè 5 năm sau toàn-cầu thọ-nạn, có lẽ trước nhứt
toàn Đạo nam, nữ đều thấy, Bần-đạo tưởng chắc từ chưa
có loài người đến giờ, chưa có trận chiến-tranh nào sát-hại
nhơn-loại thảm-khốc dường ấy.
Hại thay! Loài người bạc-nhược thiếu đức-tin mà
phải chịu muôn lỗi ngàn tội đối với Đức Chí-Tôn.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp Ngày 29 tháng 6 năm
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Đinh-Hợi (1947) về “Đại-đồng thế-giới”.
69. CẦU NGUYỆN CÙNG ĐỨC CHÍ-TÔN CỨU-VÃN TÌNH-THẾ

Bần-Đạo rất ưu-tư khỗ-não về tinh-thần, vì xem
thấy trường sát hại nhơn-sanh cứ tiếp-diễn trong nước
nhà của chúng ta mãi. Nếu lấy theo trí-độ tinh-thần của
chúng ta, tưởng sự tàn-sát khốc-liệt đổ máu, chủng-tộc
ta lâm nạn nồi da xáo thịt, thì do tội tình của quốc-dân
thất-tín, thất phận đối với Đức Chí-Tôn.
Nếu có thân ắt hữu-tội, chỉ đê đầu cúi xin Đức ChíTôn giảm bớt cái nạn ấy.
…
Vậy chúng ta rán cầu nguyện cùng Đức Chí-Tôn, nếu
thảng như có lỗi, nhờ Ngài đưa tay giúp… cứu-vãn tìnhthế một trường sát hại khốc-liệt của nòi giống chúng ta.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp Ngày 29 tháng 6 năm

Đinh-Hợi (1947) về “Đại-đồng thế-giới”

70. NGUYÊN-DO CỦA LOÀI NGƯỜI

Từ Thượng-cổ loài người chỉ biết mình có một, nghĩa
là đồng-sanh đồng-tử. Muốn biết nguyên-căn triết-lý các
Đạo-giáo, truy-tầm vấn-đề trọng-yếu ấy thì hỏi loài người
do nơi nào mà đến? Chịu phần tử sanh cùng vạn-vật để
làm gì? và chết phải đi đâu?
Chẳng lạ gì? Tại thế-gian nầy từ thử các đạo giáo
đều tìm nguyên-căn ấy tức là để trở lại nguyên-do cănbản gọi là Đạo.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp Đêm 14 tháng 6 Đinh-

Hợi (31–7–194) về “Nguyên do của loài người”.
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71. VẤN ĐỀ ĐẠI-ĐỒNG THẾ-GIỚI

Hôm nay Bần-Đạo xin thuyết minh vấn-đề đương
sở-dụng hiện thời là vấn-đề đại-đồng thế-giới (Fraternité
universelle). Tại sao nước nào, dân-tộc nào trong thế-giới
chừ đương mơ-mộng tìm phương-pháp đại-đồng thế-giới?
…
Loài người từ tạo thiên lập địa, đồng một nguyên do
một tánh-chất, đồng một nguyên-linh, thúc kết triết-lý ấy
hơn hết là từ Đức Chúa Jésus tạo nên Thánh-giáo Gia-Tô.
Ngày nay Đạo Cao-Đài cũng đeo đuổi mục-đích ấy.
Trên mặt địa-cầu, người ta tìm hiểu nguyên căn tinh
thần hình thể, chủng-tộc loài người là một nguyên do,
một căn bản. Rồi đến thế nầy biến cải sắc da đen lên xám,
lên xanh, lên đỏ, lên vàng cuối cùng là da trắng. Đương
nhiên là mãn Hạ-ngươn Tam chuyển, lên Thượng-ngươn
Tứ chuyển (1er cyele du 4e manvantara) vì chuyển tiếp nên
loài người phải chịu khảo đảo đặng vào trường thi hầu
thoát khỏi mặt địa-cầu nầy để đến thế giới cao trọng hơn,
còn rủi rớt thì ở lại địa cầu nầy mà làm Thần thông nhơn
(Race lucidé) do hai sắc da vàng và trắng hiệp lại xuất hiện.
Ấy vậy, thuyết đại-đồng thế-giới trong buổi nầy, ChíTôn lập Đạo Cao-Đài cốt-yếu để làm cho loài người biết
mình do một nguyên-căn linh-hoạt sản-xuất chung nhau,
biết nhìn nhau là anh em đồng một căn-nguyên mà đến.
Từ cổ chí kim các Tôn-giáo tìm đủ mọi phương làm cho
loài người thức tỉnh tinh-thần, biết nhìn nhau là cốt
nhục. Hại thay! Loài người chẳng biết nhìn chơn-lý của
Đạo, những luống mơ hồ, nên Chí-Tôn buộc lòng phải
đến tạo nền Đạo Cao-Đài, chủ-trương cho loài người một
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đại-nghiệp, hiệp một hoàn cảnh, chung sống nhau một
tinh-thần, một căn-bản, qui tựu cho toàn sắc dân, hầu bảo
trọng cái sống của nhau, sớt ngọt chia bùi, bảo tồn nhau
cho qua sự khảo-đảo đau-đớn nơi khổ cảnh nầy từ trước.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp Đêm 14 tháng 6 Đinh-

Hợi (31–7–1947) về “Nguyên do của loài người”.

72. NỀN CHÁNH-TRỊ CỦA MỖI QUỐC-GIA

Luận xét đến các nước ở Âu châu, ở Á châu, đồng tìm
chính-sách, vạch triết-lý mà hướng hoạt-động loài người
hiệp nhau làm một. Bởi lý-do đó mà các nhà thượng-đẳng
nhơn-sanh chia nền chánh-trị ra mỗi quốc-gia, dụng tâm-lý
chia đều quyền-lợi, cố ý tìm cách thống-nhất cả loài người
làm một trong đường sinh-hoạt mà thôi, ấy là nước Mỹ
đang thi-thố hiện-thời, còn nước Nga lại chia phân tài-sản,
dung-hoà tâm-lý tạo cho loài người một phẩm-giá, một
quyền-lực đồng nhau. Phương-pháp ấy khó đạt thành
nguyện-vọng. Chúng ta sẽ thấy cái tư-tưởng rẻ-rúng ấy
chẳng còn hiệu-lực cao-siêu trong thời gian ngắn ngủi.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp Đêm 14 tháng 6 Đinh-

Hợi (31–7–1947) về “Nguyên do của loài người”

73. ĐẠO-ĐỨC TINH-THẦN MỚI LÀ PHƯƠNG-PHÁP TẠO ĐẠI-ĐỒNG THẾ-GIỚI

Vì cái quyền-lực muốn hiệp tinh-thần cần phải yêuái, kỉnh-trọng nhau, tôn-trọng sanh-mạng của nhau, chia
buồn-rầu khổ-não, nhìn một Đạo với nhau, lấy tình cốtnhục đối-đải với nhau, thì mới đầm-ấm cả đại gia-đình
xã-hội, tức là toàn-cầu thiên-hạ vậy.
Muốn đoạt cho được mục-đích ấy, duy lấy đạo-đức
tinh-thần, muốn kỉnh nhau, hoà nhau nhìn nhau là ruột
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thịt, mà thấy nhà bạn mình có nhiều của lại ganh-ghét,
đứa nầy dành của đứa kia, hỏi vậy có hoà được chăng? Nếu
còn giành ăn, ở, mặc, sang, giàu, cao-trọng thì không thể
nào đi đến đại-đồng tâm-lý được.
Cái hiện-tượng của chúng ta đã thấy trước mắt,
nước nào tìm phương-pháp đại-đồng thế-giới mà chẳng
biết hiệp tâm-lý làm một, thì chỉ là chánh-sách vô hiệunghiệm đó thôi.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp Đêm 14 tháng 6 Đinh-

Hợi (31–7–1947) về “Nguyên do của loài người”.

74. THƯƠNG YÊU LÀ HỘT GIỐNG ĐẠI-ĐỒNG THẾ-GIỚI GIEO-RẮC KHẮP NƠI

Chí-Tôn đến tạo một gia đình nầy có một ý-nghĩa
tối-cao tối-trọng, là muốn thế nào, dầu nam hay nữ thươngyêu mực thước hiệp tâm-lý cả loài người mà tạo thành
khuôn mẫu, một thế-hệ mà gây tình anh em cốt nhục, vừa
thi-hài, vừa trí-thức tinh-thần mà chung sống cùng nhau.
Thoảng ngày kia toàn đạo biết thương yêu nhau
như ruột thịt, toàn quốc-dân Việt-nam hiệp một, thì hột
giống đại-đồng thế-giới mới mong gieo-rắc khắp nơi, gầy
dựng tạo thành nền móng vĩnh-cửu, bằng chẳng thì các
phương-pháp khác chỉ sẽ là vô ý-thức mà thôi.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp Đêm 14 tháng 6 Đinh-

Hợi (31–7–1947) về “Nguyên do của loài người”.

75. ĐỪNG TƯỞNG ĐẠO CAO-ĐÀI CỦA RIÊNG MÌNH

Cả toàn con cái của Đức Chí-Tôn đừng tưởng Đạo
Cao-Đài của riêng mình, có thể nói rằng: Chúng ta đi,
đi một con đường chí-thiện, tâm-lý nhơn-sanh, hoạt-bát
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tinh-thần, chúng ta đi một con đường mà thương yêu
nhau, đồng chung sớt khổ cho nhau, ấy là cái đại-nghiệp
nầy nó sẽ làm cái bửu-vật nâng-đỡ tinh-thần của toàn
thế-giới đại-đồng (Liberté de conscience) cả hai điều ấy
hợp-thành là Quốc-Đạo.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp Ngày 29 tháng 6 năm

Đinh-Hợi (1947) về “Đại-đồng thế-giới”.

76. THƯƠNG-YÊU CHẲNG CÓ ĐỘ LƯỜNG

Chỉ cầu con để dạ một chữ thương,
Thương mình vậy thương ai cũng vậy,
Lòng tình-ái sao cho lừng-lẫy,
Cái khí thương động dậy Trời già,
Chẳng phải thương chỉ trọng người ta,
Dầu cầm thú cỏ hoa cũng đoái,
Thương chẳng biết biệt phân phải trái,
Dầu khôn-ngoan, ngu-dại cũng thương,
Phàm tình-thương chẳng có độ lường,
Thương cho đến hơi sương giọt nước,
Tình thương vốn ngoài vòng tội phước,
Với kẻ thù thương được cũng nên thương,
Tình thương kia ví đặng phi-thường,
Hoà giọt lụy đau thương lau thế-sự…

 Trích Phương Tu Đại-Đạo của Đức Hộ-Pháp.

77. CƠ-QUAN CHUYỂN THẾ

Bần-Đạo nhờ buổi Chí-Tôn mới đến tỏ danh-hiệu
Ngài, Người hứa với các môn-đệ của Người buổi đầu tiên
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về cơ-quan chuyển thế làm phân-vân biết bao-nhiêu nhà
trí-thức, tìm hiểu hai chữ chuyển thế nghĩa là gì? Theo
triết-lý học định-nghĩa chữ chuyển-thế là xoay đổi thời-đại
hiển-nhiên ra thời đại khác hoặc không phù-hạp, hoặc quá
khuôn-khổ nề-nếp, nên quyết-đoán thay đổi lập-trường
thiêng-liêng vì thời-đại này đã định.
Chuyển, nghĩa là sửa-đổi cũ ra mới, lấy nghĩa-lý đã
định hẳn ra, tức-nhiên chúng ta nhận thấy các khuôn-luật
đạo-đức từ trước đến giờ để lại đều bị biếm-trách cả, bởi
vì đời quá hung-tàn bạo-ngược vô nhơn-luân, tinh-thần
đạo-đức không quy-định. Tâm-lý loài người không tươngquan cùng nhau, mất cả luật đồng-sanh làm căn-bản của
loài người, luật đồng-sanh gần như bị huỷ bỏ, bởi thấy
tấn-tuồng trước mắt, nào giặc-giả chiến-tranh; giành sống
mà giết lẫn nhau, kết oán gây thù, loài người do nơi ấy mà
biến sanh tàn-ác, cái phương sanh sống đến một giai-đoạn
rất khó-khăn mà chúng ta thử xét đoán trong các kinhđiển Tôn-giáo đã để lại là “mưa dầu nắng lửa”. Trận mưa
dầu nắng lửa sẽ có hiện-tượng y như trong kinh-điển đã
nói. Trên mặt địa-cầu, cũng vì sự sinh-hoạt khó khăn mà
loài người giết hại lẫn nhau. Đời sống đến giai đoạn khó
khăn hơn nữa, những phẩm-vật nuôi sống loài người càng
giảm bớt, thì nhân-loại còn quyết-liệt chiến-đấu hơn nữa.
Bần-Đạo tìm hiểu hai chữ “chuyển thế” có nghĩa là
thay đổi thời thế.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh giờ Ngọ

ngày mồng 1 tháng 9 năm Đinh-hợi (1947) Về “Cơ-quan
chuyển thế”
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78. SỰ CHUYỂN-THẾ QUA CÁC THỜI-ĐẠI.

Bần-Đạo tìm hiểu định nghĩa hai chữ “chuyển thế”
là thay đổi thời thế, đem kinh luật ra quan-sát thấy mỗi
thế-kỷ, mỗi nguơn, từ trước đến giờ nhiều giai-đoạn cũng
giống nhau một cách lạ-lùng, những tấn-tuồng nầy cũng
giống tấn-tuồng trước, không ngoài khuôn-viên ấy:
– Trước hết bắt đầu là sắc dân da đen là dân Brahma,
tức là dân Ấn-độ, Chí-tôn giao vận-mạng địa-cầu nầy cho
dân da đen, vì dân da đen là con trưởng nam của Đức
Chí-Tôn, Đức Chí-Tôn giao cho dân da đen nắm giữ về
tinh-thần lẫn hình-thể, không ai hân-hạnh hơn họ. Nước
Ấn-độ có Đạo đầu tiên hơn hết, làm chúa cả địa-cầu nầy.
Đã hữu-hạnh được quyền-năng cao-trọng hơn hết, nhưng
rồi phân chia nòi-giống, biệt-lập tương-tranh, tận-diệt tất
cả nòi giống khác, chính mình chúng ta hôm nay, cũng
ở trong khuôn-khổ đó vậy. Vì thế mà mất quyền-hành,
– Đức Chí-Tôn mới đem dân da xám là dân Bengalis
(Bènarés) lên làm chủ-quyền, chuyển-giao lại cho dân da
xám sửa đời, trị thế. Chí-Tôn đem Đạo Brahma để dân
da xám làm chủ, làm chúa sửa Đời, lập Đạo, trái lại dân
da xám không làm nên phận, các tấn tuồng hung-ác mãi
diễn lại.
– Buộc Đức Chí-Tôn phải cho dân Olivâtre cầm
quyền làm thầy nơi địa-cầu nầy đặng trị-thế, nhưng rồi
sắc dân Olivâtre cũng không làm nên phận, nên mới
có nạn tận-diệt mà chúng ta đã thấy khuôn-khổ đó là
khoảnh đất Á-Đông nầy thuộc bán đảo Malacca cũng bị
hành-pháp đó, cho nên biển tân-diệt sát hại, chỉ còn lại
Presqu’ ile de Malacca.
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– Đức Chí-Tôn mới giao cho sắc dân da đỏ, sắc dân
nầy là dân xứ Egyte (Ai-cập) tức là nòi giống của thế-giới
mới. Pérou cũng là con cháu sắc dân ấy. Lúc trước thế-giới
mới chưa có, xung-quanh vòng xích-đạo (Equateur) lúc bây
giờ là toàn biển cả hoá cồn như vùng sa-mạc Sahara ngày
nay, nơi dân Atlantéenné tối cổ. Thấy dân Pérou, Egypte
mà ngày nay ai cũng phải cúi đầu trước sự văn-minh của
họ. Nhưng đến nay họ không còn tồn tại đẹp-đẻ như trước,
vì làm Chúa mà giết người, làm anh, làm thầy không xứng
đáng. Đức Chí-Tôn thấy nhân-loại không giữ vững thiênlương đức-tánh mới làm ra trận Đại-Hồng-Thủy, cho nên
mới có thế-giới mới ngày nay.
– Đến da vàng (Asi Iranienne) là nước Tàu, đừng
tưởng nước Tàu do một sắc dân mà ra, họ gồm nhiều sắc
dân hiệp lại thành nước Tàu, thành thử tiếng nói thì khác
chỉ có chữ giống nhau mà thôi, nước Nam ta gốc cũng ở
nước Tàu, giống da vàng cũng thất Đạo nên Đức Chí-Tôn
để quyền cho giống da trắng gần Mongol hiệp với Race
Caspienne (Afghanstan) Yougoslavie ở Cận-đông tràn
qua Âu-châu lập-quốc rồi chiếm-đoạt Âu-châu.
– Đức Chí-Tôn để quyền cho dân da trắng làm chủ,
thay vì dân da trắng lo sửa đời trị thế, trái lại để cho thếgiới tương-tàn tương-sát lẫn nhau, nếu cơ-quan chuyển thế
đổi quyền thì mặt địa-cầu còn thay đổi. Dân da trắng rồi
cũng như cảnh-tượng Hoàng-đồ nước Tàu vậy. Cơ-quan
chuyển thế mà Đức Chí-Tôn lập trước mắt sẽ dữ-dội lắm,
tấn-tuồng đó vẫn còn tiếp-diễn chưa dứt.
– Bần-Đạo quả-quyết rằng: sẽ còn đại động dữ-dội
một phen nữa nơi mặt địa-cầu này, đặng chi? Đặng giống
da trắng giao-quyền cho sắc dân mới nữa là giống dân
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Thần-Thông Nhơn (Race Lucde) làm chủ, cầm giềng mối
toàn mặt địa cầu này.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh giờ Ngọ

ngày mồng 1 tháng 9 năm Đinh-hợi (1947) Về “Cơ-quan
chuyển thế”.

79. ĐẠO CAO-ĐÀI LÀ ĐỀN THỜ CAO TRỌNG LÀ GIẢI-PHÁP CỨU-THẾ BẢOTỒN NHƠN-LOẠI

Hại thay Luật Thiên-nhiên chiếu theo Kinh-luật
thượng-cổ để lại quan-sát hẳn-hoi, thấy trước thế nào
thì sau thế ấy, bánh xe tiến-hoá vẫn đi, xây một hướng
một chiều. Bần-Đạo e cho loài người mài-miệt tội-lỗi đó,
càng nguy-hại cho mình hơn nữa, nên Chí Tôn lập Đạo
Cao-Đài là Đền thờ cao trọng đức-tin to lớn, ngự trước
thiên-lương loài người mới có thể thắng cơ-quan thiênđiều định trước.
Chúng ta, Thánh-Thể của Ngài, giúp Ngài giải-quyết
được chăng? Nếu thảng như không được, cái hại nầy còn
duy trì nữa. Ngài muốn Việt-nam nầy là Thánh-Địa cho
nhơn-loại biết rằng: Nhờ đây mà giải-pháp cứu-thế bảotồn nhơn-loại là do con-cái của Ngài, tức là do nơi chúng
ta. Nếu bất-lực chúng ta có phần lỗi đó vậy.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh giờ Ngọ

ngày mồng 1 tháng 9 năm Đinh-hợi (1947) Về “Cơ-quan
chuyển thế”.

80. ĐẠO CAO-ĐÀI LÀ TOÀ NGỰ CỦA CHƯ THẦN THÁNH TIÊN PHẬT

Tại sao gọi là Cao-Đài? Thuở trước Cổ-nhơn muốn
cầu Tiên, phải cất một cái đài thật cao bằng tranh lá gọi là
Thảo-đài. Ngày nay Chí-Tôn lập Đạo Cao-Đài để làm Toà
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ngự của chư Thần Thánh Tiên Phật đến hồng-trần nầy
làm bạn cùng người, hiệp cả loài người làm một, bất-luận
sắc dân nào, màu da nào, dầu tinh-thần bất đồng-thể cũng
đều do nơi luật luân-hồi cầm-quyền (Pouvoir seigneurs de
la loi Karmique gouvernement).
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Vía Đức Lý

Giáo-tông ngày 18 tháng năn năm Đinh-hợi (02/10/1947)
về “Nguyên-do nào có Đạo Cao-Đài”.

81. LOÀI NGƯỜI ĐỀU ĐẶT DƯỚI LUẬT QUẢ-BÁO

Cá-nhân cũng như xã-hội loài người đều đặt dưới
luật quả-báo. Cá-nhân hay quốc-gia cũng dưới quyền ấy.
Quả nhẹ thì tấn mau, nặng nề thì chậm-chạp. Hể nặng
mang quả-kiếp, tức tấn-bộ chậm chập.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Vía Đức
Lý Giáo-tông ngày 18 tháng 5 năm Đinh-hợi (02/10/1947)
về “Nguyên-do nào có Đạo Cao-Đài”

82. KHỔNG PHU-TỬ THÌ HIỀN, AI MUỐN THÌ LÀM KHÔNG ÉP-BUỘC

Âu-châu nhờ có Đạo Thánh Gia-Tô nên trong 2.000
năm sau hưởng ân-huệ thiêng-liêng không ai bằng. Thánh
bên ta là Khổng Phu-tử thì hiền, ai làm thì làm không
buộc, không như Ông Thánh bên phương Tây ép phải
làm. Bần Đạo nghĩ rằng: ép buộc đắc lợi hơn.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Vía Đức Lý

Giáo-tông ngày 18 tháng Tám năm Đinh-hợi (02/10/1947)
về “Nguyên-do nào có Đạo Cao-Đài”.

83. CHÍ-TÔN ĐẾN LÀM CHO HOÀN-THÀNH ĐẠI-ĐỒNG THẾ-GIỚI

Chí-Tôn đến mới nói đại-đồng thế-giới đã làm rồi,
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nhưng không thành, Chí-Tôn đến làm cho thành, đem
nhân-loại quy một bổn nên mở Đạo Cao-Đài làm nguồncội. Thượng-ngươn là Ngươn của Phật, Thánh không trị
được, thì Phật đến độ rỗi, cũng như hể có người nghiêmkhắc thì có người nhơn-từ, hể không trị được thì cũng
có người dỗ-dành khuyên-lơn mới được, nên Ngươn tứ
chuyển đúng theo chơn-pháp thuộc về Phật đó vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Vía Đức Lý

Giáo-tông ngày 18 tháng năn năm Đinh-hợi (02/10/1947) về
“Nguyên-do nào có Đạo Cao-Đài”

84. NHƠN-LOẠI KHÔNG BAO GIỜ XA ĐẠO

Chúng ta biết rằng sắc dân nào cũng có chơn-lý tốitrọng là chẳng hề qua khỏi mặt Đạo, ấy là gương tỏ rạng
cho toàn con cái Chí-Tôn soi thấy. Dầu đời biến-chuyển
thế nào, nhơn-loại cũng không bao giờ xa Đạo, bởi quyềnnăng tinh-thần là một, sắc dân nào dầu văn-minh cao-siêu
đến đâu cũng chẳng từ chối Đạo-giáo được.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp trong ngày Lễ các Thánh

tử đạo (Toussaint) tại Toà-Thánh Tây-Ninh. Ngày 21 tháng
09 năm Đinh-Hợi (3–11–1947).

85. CHƠN-LINH CHÚNG TA KHÔNG PHÂN-BIỆT TỘC-PHÁI NAM NỮ NÒI
GIỐNG

Dưới thế-gian nầy loài người phân-chia nòi giống,
họ-hàng, tông-tổ, chia vật hình, chia sắc da, chứ chơn-linh
chúng ta không phân-biệt tộc-phái nam nữ nòi giống gì
cả, thoát khỏi hình-thể nầy rồi ta vào Thánh-thể thường
tại của Chí-Tôn. Hại thay, có nhiều chơn-hồn ân-hận
đau-khổ khi giải-thể mới nhận thấy tranh-đấu nhau trên
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mặt thế nầy là một điều rất vô-lý và khổ não đáo để khi
về cỏi hư-linh.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp trong ngày Lễ các Thánh

tử đạo (Toussaint) tại Toà-Thánh Tây-Ninh. Ngày 21 tháng
09 năm Đinh-Hợi (3–11–1947)

86. TRỒNG CÂY THÌ HƯỞNG TRÁI

Sự công-bình tại thế-gian nầy là trồng cây thì hưởng
trái chẳng có gì lạ. Nơi thế-gian thế nào thì trên cõi hư-linh
cũng vậy. Các anh chị em, các con nữ phái, đừng tưởng
chết là hết. Trồng cây còn được hưởng trái, nếu chết là
hết thì sự công-bình thiêng-liêng té ra vô nghĩa lý lắm sao?
Họ được hưởng với tinh-thần cao-trọng hơn nữa, bằng
chẳng vậy thì luật công-bình là vô hiêu-quả.
Đem giọt máu tinh-thần giống nầy hoà với giống
kia thì hột giống ấy sẽ gây lại cho toàn nhơn-loại trên mặt
địa-cầu nầy hưởng đặng hoa quả hạnh-phúc.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp trong ngày Lễ các Thánh

tử đạo (Toussaint) tại Toà-Thánh Tây-Ninh. Ngày 21 tháng
09 năm Đinh-Hợi (3–11–1947).

87. PHẬT-MẪU LÀ BÀ MẸ LUÔN YÊU-ÁI BINH-VỰC CHÚNG TA

Chúng ta đã có một Bà Mẹ là Đức Phật-Mẫu cầm
quyền-năng tạo-đoan xác-thịt, hình-hài của ta. Chí-Tôn
là Cha phần hồn, cho nhứt điểm Tinh, Phật-Mẫu là Mẹ
của xác cho nhứt điểm Khí, Cha Mẹ hữu hình, vâng lịnh
Phật-Mẫu tạo xác thịt hiện-hữu đây, còn quyền-năng
thi-hài Đấng ấy làm chủ. Phật-Mẫu có tính-chất của Bà
Mẹ, Bần-Đạo xin làm chứng rằng: tánh-chất của Bà Mẹ
hữu-hình thế nào, thì tánh chất của Bà Mẹ là Phật-Mẫu
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cũng hiện y-nhiên như vậy, nhưng có phần yêu-ái hơn,
binh-vực hơn.
 Trích Thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp Đêm mồng 1 tháng 10

năm Đinh-hợi (1947) về “Các con đối với Phật-Mẫu”

88. VÀO ĐỀN THỜ PHẬT-MẪU KHÔNG PHÂN-BIỆT ĐẲNG-CẤP ĐỀU PHẢI
MẶC BẠCH-Y

Chúng ta khi vào Đại-điện của Chí-Tôn tức là CửuTrùng-Thiên đó, đứng trong hàng-phẩm Cửu-Thiên KhaiHoá có trật-tự phẩm-vị quyền-hành, hạng thứ, nên phải
mặc thiên-phục vào chầu, còn vào Đền thờ Phật-Mẫu đều
phải bạch-y tất cả, dầu cho Giáo-Tông hay Hộ-Pháp cũng
phải cổi thiên-phục để ở ngoài, hỏi tại sao phải như vậy?
Lấy tánh-đức thường tình của một Bà Mẹ không có gì lạ,
ta thấy vì trong một gia-đình kia dầu rân-rát, một người
dầu quyền cao tước trọng là Tể-tướng đi nữa, mà bước
vào nhà còn làm Tể-Tướng thì Ba Mẹ lại không ưa, lại
thêm phiền luỵ, làm quan với ai kia, chớ về nhà làm Quan
với gia đình à! Oai quyền với thiên hạ ở ngoài kia chớ ở
đây không thể làm oai Quyền với Mẹ được, dầu bực nào
cũng vậy vẫn là con mà thôi, mấy chị hiểu chưa? Bài học
ấy dạy chúng ta hiểu gì? Triết lý cao-siêu ấy, nếu chúng
ta tìm hiểu thấu thì tương-lai Đạo Cao-Đài mới có vậy.
 Trích Thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp Đêm mồng 1 tháng 10

năm Đinh-hợi (1947) về “Các con đối với Phật-Mẫu”

89. VỀ TỚI CỬA CỦA MẸ RỒI ĐỀU LÀ ANH EM CỐT-NHỤC

Còn bây giờ Bần-Đạo phải kết-luận như sau đây: Về
tới cửa của Mẹ rồi, coi như đồng-sanh, đồng-tử, cốt-nhục
tương-thân, đừng để tâm khinh-trọng tôn-ti, làm mất
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khuôn-mẫu của Mẹ hằng mong ước, cả thảy nam nữ cũng
vậy phẩm-vị bên Cửu-Thiên Khai-Hoá không giống như
ở đây, mấy em dầu có tâm thương-mến ở bên kia cũng
phải nhớ nơi bà Mẹ, ở sao cho xứng-đáng là con đối với
Mẹ, là anh em đối với anh em cốt-nhục của mình chung
một gia-đình, là phải Đạo.
 Trích

Thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp Đêm mồng 1 tháng
10 năm Đinh-hợi (1947) về “Các con đối với Phật-Mẫu”.

90. CỨU-KHỔ CỦA CHÍ-TÔN VỀ TINH-THẦN

Cái khổ tâm-hồn của loài người nó thống-thiết nặng
nề, hơn cái khổ xác thịt muôn phần. Cái khổ tâm-hồn
ta thấy nhiều người chịu không nổi phải quyên-sinh, họ
tưởng đau thảm của họ hễ diệt-tiêu thi-hài là hết, nguyêndo quyên-sinh là vậy. Họ lầm! Sự thống-khổ tinh-thần
hay tâm-hồn, dầu xác thịt nầy huỷ hoại, cũng không an-ủi
được, tâm-hồn vẫn đau-thảm như thường. Quyên sinh
họ tưởng khỏi việc đau khổ phần xác, trái lại sự đau khổ
tinh-thần ấy vẫn sống mãi nơi Hư-Linh lại còn dữ-dội
ghê-tợn hơn nữa.
Ấy vậy, sự đau-thảm nơi thế nầy bao nhiêu, nếu không
dùng an-ủi, nó sẽ càng khỗ-não thêm gia-bội lúc lìa cõi trần.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh thời tý rằm

tháng 10 năm Đinh-Hợi (1947). về “cứu khổ về tinh-thần”

91. PHẨM-VỊ TINH-THẦN DO NƠI CHÍ-TÔN ĐỊNH-VỊ

Tại sao có sự khỗ não tâm-hồn? Loài người, chúng
ta lấy hết tinh-thần xét căn-nguyên, do đâu mà xuất-hiện?
…
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Nếu ta biết rõ chơn-lý của Đạo thì do địa-vị tạo-hoá
các chơn-hồn, định-phẩm hình-thể mình chẳng phải sảnxuất do quyết-định của mình mà do tiến-triển phẩm-vị
tinh-thần nơi Chí-Tôn định-vị. Điều ấy không cần luận
vì biết phần tâm-lý, trí-não mà hành-tàng, sanh-hoạt, mọi
sự đều biệt-phân, nên vì cớ mà Đạo-pháp Chí-Tôn đã
giãi rõ: Toàn “cơ-quan thống-khỗ” cốt để làm bài học hay,
đặng tinh-thần giục-tiến tới nơi cao-trọng cuối cùng là
làm Chí-Tôn trong vật-loại.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh thời tý rằm

tháng 10 năm Đinh-Hợi (1947). về “cứu khổ về tinh-thần”

92. CHỮ KHỔ LÀ ĐỀ MỤC CỦA KHÓA HỌC TRƯỜNG ĐỜI

Phật vì thương đời mà tìm cơ giải-khổ,
Tiên vì thương đời mà bày cơ thoát khổ,
Thánh vì thương đời mà dạy cơ thọ khổ,
Thần vì thương đời mà dạy cơ thắng khổ,
Hiền vì thương đời mà đoạt cơ tùng khổ.
Chữ khổ là đề mục của khoa học trường đời, phẩm-vị
Hiền, Thần, Thánh, Tiên, Phật là ngôi vị của trang đắc cử.
 Trích

diễn-văn của Đức Hộ-Pháp đọc tại Toà-Thánh Tâyninh đăng trong Pháp Chánh Truyền chú-giải ấn-bản 1952.

93. KHỐI ĐAU KHỔ TÂM-HỒN CỦA CHÚNG TA LÀ DO CHÚNG TA ĐÀO-TẠO

Tại sao chúng ta thấy dưới thế nầy thì ai cũng là
người như ai, sao có kẻ tài người dở, kẻ trí người ngu, kẻ
hiền người dữ. Cả thảy có sự phân-cách đặc-biệt tâm-lý
cá nhân…
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Phần xác ta thấy gì? Thấy dường như bất-công hiểnnhiên trước mắt, nếu không biết Đạo thì chỉ-trích cơ
Tạo-Đoan bất-công là phải.

…
Đối với các sự thống-khổ Bần-Đạo đã luận, thiênhạ tìm thuốc cứu-khổ, chạy mãi không tìm đặng cho
nên không một người nào sống ở đời được thoả-mãn.
Kẻ hèn, người sang, kẻ trí người ngu, đã thất công tìm
phương an-ủi.
Ngày giờ nào nhơn-sanh cũng tìm phương an-ủi cho
bớt thống-khổ, phương an-ủi tìm cũng đáo-để như tìm
gió theo mây… Trong khuôn-khổ phương-pháp làm của
con-cái Chí-Tôn thì lắm kẻ nói được mà làm không được,
cũng như tuồng hát viết hay mà không có kép tài đặng hát.
Cả thảy không chối: Cũng có kẻ an-ủi được nhờ
đức-tin vững-vàng, còn phần nhiều ngược dòng đạo-lý
khác, không ở trong lòng Chí-Tôn một chút nào tất cả.
Còn thất-chí nữa, nên hết thế tìm ai.
Chí-Tôn làm phương nào đặng an-ủi tâm hồn nhơnloại, Chí-Tôn sai các Vị Giáo-Chủ vâng mạng-lịnh nơi
Ngài, đại-diện Ngài đến lập Đạo, thay thế Ngài giáo-hoá
con cái Ngài. Nhưng chưa vị nào an-ủi được sự đau-thảm
cho trọn vẹn cái khổ của đời. Khối đau thảm ấy từ buổi
có loài người chất chồng vô số kể.
Bây giờ Chí-Tôn làm phương nào trong thế-kỷ XX
nầy đặng an-ủi tâm hồn nhơn-loại. Ngài đến cùng con
cái Ngài…. Ngài đến bồng nhơn-loại trong tay, ru rằng:
“Khối đau khổ tâm-hồn của các con là tại các con đàotạo ra chớ không phải của Thầy, khổ là do quả-kiếp mỗi đứa
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giục khổ cho nhau. Muốn giải-khổ không gì khác hơn đập-đổ
các đẳng-cấp tâm-hồn, thống-nhất nhân-loại, nhìn nhau là
anh em đồng máu thịt, cùng một căn-bản cội-nguồn, hầu
chung-vui sớt-nhọc, biết tôn-trọng nhau, kẻ trên không ép-chế
người dưới, trí không hiếp ngu, hèn sang không phân-biệt,
mực thước tâm-hồn nhân-loại phải đồng phẩm-giá, đồng
quyền-năng.
Ngày giờ nào, nhơn-loại biết tôn-trọng nhau, dầu sang
hèn nhìn nhau là anh em cốt-nhục, ngày ấy phương giải-khổ
không khó. Các con nghe Thầy mà làm y lời Thầy thì khổ ấy
tự tiêu-diệt. Nếu các con còn đau thảm, thì đấm ngực nói:
“Khổ nầy do các con tạo ra, không phải do Thầy
định tội đa nghe!!!”.
Thầy đến chỉnh-đốn tâm-lý loài người, tránh tranhđấu, tiêu-diệt lẫn nhau, thì không còn hổn loạn với nhau,
thì tự-nhiên diệt khổ chớ có chi đâu lạ.
Cơ-quan giải khổ tâm-hồn của Ngài là đó.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh thời tý rằm

tháng 10 năm Đinh-Hợi (1947). về “cứu khổ về tinh-thần”

94. DUY-TÂM & DUY-VẬT

Ngày nay Bần-Đạo giảng về đại-đồng. Trước khi
giải thuyết ấy, Bần-Đạo xin giảng thuyết duy-tâm và duyvật. Nếu không thấu hiểu hai thuyết ấy, thì không hiểu
thuyết đại-đồng.
Duy-vật là xu-hướng theo Tinh, còn duy-tâm xuhướng theo Thần, tức là thuyết hữu-thần tương-quan
với Phật là Chí-Tôn. Bình thường các tôn-giáo, đặt ra tên
nầy, danh nọ đủ thứ, chí lý là tìm Đấng tạo sanh vạn-vật,
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Chí-Tôn lấy hình của Người mà tạo ra Linh-quang của
loài người, tức là Cha Linh-quang của chúng ta, hay là
Cha của vạn-loại đó vậy.
Bởi vậy, các Tôn-giáo, nhứt là Thiên-Chúa-giáo nói:
“Con người là Thiên-thần bị hảm tù”, bởi Chơn-linh của
chúng ta với Thiên-thần đồng chất với Chí-Tôn. Mang
lấy xác thịt nầy tức là ở trong cái khám vật-loại.
…
Cái thuyết duy-vật là trong khuôn-luật vật-hình
nhứt-định, còn thuyết duy-tâm chỉ có khuôn-khổ thiênnhiên, theo thuyết duy-vật nào là các cường-quốc trên
khắp địa-cầu tìm đủ phương-châm luật-pháp, làm cho
thiên-hạ hoá ra đại-đồng ấy là điều mơ-màng, vì không
hề đạt vọng được. Chưa ai hiểu đặng một người tài-tình
quán-chúng, trí-não cao sâu phải hạ mình làm người ngu
dốt, chưa có quyền-năng nào mà đem một đứa ngu dốt
lên làm ông Tể-tướng triều-đình, hàng-phẩm căn-mạng
đều do Chí-Tôn sở định. Đã biết không ai ép buộc được,
không khuôn-luật nào biểu một vị đại văn-sĩ ăn mày ngoài
chợ được.
Hể không có hình-luật nào làm được, sửa được, thì
sự đại-đồng thiên-hạ bằng thuyết duy-vật không thành
tựu. Thuyết ấy kết-liễu được là khi nào lấy thuyết hữu-thần
duy-tâm làm môi-giới chung, trong sự yêu-ái tôn-trọng
nhau như tình anh em đồng một căn-bản, một máu thịt,
một chủng-tộc. Vì cớ các đấng giáng cơ bên Âu-châu nói:
Loài người sẽ đạt đến địa-vị tối-cao tối-trọng mà họ muốn
đạt, là loài người sẽ có một nòi-giống, một quốc-gia, một
Tôn-giáo, ngày giờ nào loài người đạt được ba điều ấy thì
thế-giới đại-đồng kết-liễu thành tướng.
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…
Ấy vậy duy-tâm thì sản-xuất thiên-tài, duy-vật thì sản
xuất nhơn-tài. Để rồi sau Bần-Đạo sẽ thuyết ra thiên-tài
và nhơn-tài một lần đặc-biệt.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày mồng

1 tháng 11 năm Đinh-hợi (1947). Về “Thuyết Đại-đồng”

95. CHÚNG TA PHẢI GIỮ CÔNG-CHÁNH DUNG-HOÀ GIỮA DUY-TÂM VÀ
DUY-VẬT

(TÂM VẬT BÌNH HÀNH)
Chúng ta ở trong hoàn-cảnh náo nhiệt, vì hai thuyết
Duy-Tâm và Duy-Vật đương chiến-đấu với nhau. Chúng
ta dầu Chức-Sắc Thiên-Phong hay là mấy em Nam Nữ
Lưỡng-Phái cũng thế. Là một phần-tử trong Thánh-Thể
Đức-Chí-Tôn, Ngài đã tạo tinh-thần cho chúng ta vì sự
thương-yêu của Ngài, nên Ngài lập Thiên-vị tại mặt thế
này cho con cái thương yêu của Ngài. Ngài biểu chúng
ta ký hòa-ước với Ngài để thay thế hình-ảnh cho Ngài,
đem hết tinh thần từ-bi công-chánh của Ngài đối-đãi với
Vạn-Linh tức-nhiên chúng ta phải thay thế hình-ảnh cho
Ngài, dung-hòa Vạn-Linh hiệp với Chí-Linh, tức-nhiên
Ngài cho chúng ta cái sứ-mạng để dung-hòa Đời với Đạo.
Cái lý-thuyết Duy-Vật, là cái lý-thuyết sống của Đời,
còn cái lý-thuyết Duy-Tâm phải chăng là cái sống của Đạo.
Đáng lý ra chúng ta phải tùng bên mặt Duy-Tâm thì phải?
Bởi chính mình chúng ta có sứ-mạng làm chủ Duy-Tâm
tức-nhiên chúng ta phải ngã bên mé Duy-tâm hơn hết. Vì
đã có ký hòa-ước với Đấng Chí-Linh nên phải giữ côngchánh đặng dung hòa tinh-thần Đời và Đạo, vì mức sống
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ấy chúng ta không nên nghiêng-đổ đó vậy.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, đêm 30

tháng 10 Năm Kỷ-Sửu về: “Chúng ta phải giữ công-chánh
dung-hoà giữa Duy-tâm và Duy-vật”

96. TRIẾT-LÝ CỦA CÁI SỐNG

Chúng ta quan-sát cả TRIẾT-LÝ của cái sống phải có
lý-do nào? Sống đương-nhiên của chúng ta có hai cái sống.
1.- Sống về vật-chất, mà nói rõ ra sống về phươngpháp thú-chất.
2.- Sống về tinh-thần, tức nhiên sống về phươngpháp hiển-hách, anh-linh của nó, chúng ta thấy có hai
cái quyền-năng ấy, nó tương-tranh với nhau mãi mà thôi.
Vì cớ cho nên mới nảy sanh ra thuyết duy-tâm và
duy-vật.
 Trích Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại tại Đền-Thánh

Đêm 30 tháng 10 năm Kỷ-Sửu (1949) về “Ý nghĩa sự sống
của con người”.

97. TRỜI NGƯỜI ĐỒNG TRỊ

Nếu như không có Đấng cầm quyền-năng trị tâm-lý
tinh-thần nhơn-loại thì chưa chắc có ai làm nổi. Cái thihài của nhơn-loại tức-nhiên thân-thể còn tồn-tại được để
quyết-định tương-lai của nhơn-loại, đương-nhiên đó là hai
cái lý-thuyết duy-tâm và duy-vật. Ngày giờ nào hai thuyết ấy
tương-hòa đặng thì chúng ta ngó thấy cơ-quan giải-thoát
đặng. Ngày giờ nào Người, Trời hiệp một cùng nhau đồng
trị với nhau tức nhiên Người trị thế, Trời trị hồn.
 Trích Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm

27 tháng 8 năm Kỷ-Sửu/ 1949 (Vía Đức Khổng-Phu Tử) về:
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“Triết Lý Trời Người đồng trị”.
98. ĐẠO CAO-ĐÀI KHÔNG CẦN DÙNG MÊ-TÍN DỊ-ĐOAN

Chúng ta tìm-tàng, chúng ta định ngược lại là có
cái lý-do này mà Đạo Cao-Đài không cần dùng mê-tín
dị-đoan làm cho sự tín-ngưỡng của nó được mạnh-mẽ,
không cần!!! Trái ngược lụng lại đem hết triết-lý chơnthật để tại mặt thế này mà thôi. Bởi vì dối-trá dầu cho
Đạo hay Đời, trường dối-trá ấy đã làm cho cơ thể TạoĐoan nghiêng-ngửa; chúng ta không cần xu-hướng theo
cái dối-trá thường tình nữa, chúng ta phải tiêu-diệt cái
sự dối trá. Lại nữa, trong hoàn-cảnh chúng ta đương làm
trung-gian dung-hòa cho Đạo và Đời, chúng ta chẳng nên
mượn thế-lực mê-tín dị-đoan để khiếp phục, đặng quyết
thắng tà quyền đương làm tinh-thần loài người điên-đảo.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, đêm 30

tháng 10 Năm Kỷ-Sửu về: “Chúng ta phải giữ công-chánh
dung-hoà giữa Duy-tâm và Duy-vật”

99. MÊ-TÍN DỊ-ĐOAN TRONG CỬA ĐẠO CAO-ĐÀI KHÔNG CÓ VÀ KHÔNG
CẦN CÓ

Một trường ngôn-luận xì-xào đã kiếm thế hèn-tiện
của thiên-hạ đặng tính tạo thành một phản-động-lực
đặng làm mất giá-trị một nền Tôn-Giáo của Đức-Chí-Tôn.
Bần-Đạo nói thật muốn đánh tiêu cả sự dối-trá gianngược ấy chẳng phải dễ. Người có thể làm cho thiên-hạ
mê-tín dị-đoan được là Bần-Đạo, mà Bần-Đạo không làm,
bởi vì Bần-Đạo coi sự làm ấy hèn tiện và vô đạo-đức. BầnĐạo chỉ lấy một cái triết-lý chơn-thật của Đức-Chí-Tôn
để giáo Đạo cho con cái của Ngài mà thôi. Bần-Đạo duy
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muốn làm bạn với con cái của Ngài, nên phẩm vị Phật
sống của Đức-Chí-Tôn để cho Bần-Đạo mà Bần-Đạo chưa
có ngồi. Ấy vậy, mê-tín dị-đoan trong cửa Đạo Cao-Đài
không có và không cần có, quả-quyết hẳn vậy, nên đình
lại, đình Bí-Pháp Chơn-truyền nếu thuyết ra là lấy cái
quyền-năng mê-tín dị-đoan mà thắng thiên-hạ là một
điều hèn-nhát nên Bần-Đạo không dùng. Bần-Đạo hứa
chắc sẽ giáo-hóa cho con cái của Đức-Chí-Tôn mà thôi.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, đêm 30

tháng 10 Năm Kỷ-Sửu về: “Chúng ta phải giữ công-chánh
dung-hoà giữa Duy-tâm và Duy-vật”

100. NGHĨA-LÝ SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI

Bây giờ Bần-Đạo xin thuyết ý-vị và cái nghĩa lý sống
của con người; vả chăng chúng ta đến với một phần xác ở
tại thế này, chúng ta phải biết cái sống của nó ý vị gì? Đã
sanh đứng làm người tại mặt thế này, chúng ta nên tìm
hiểu cho thấu đáo cái ý vị cái sống ấy và nghĩa-lý của nó
thế nào trước cái đã. Vì thế mà từ Thượng-cổ đến giờ tinhthần loài người vẫn đeo đuổi mãi mà thôi, vì cớ cho nên
tượng-trưng các hình-tượng, các nền Đạo, các Tôn-Giáo.
Chúng ta quan-sát cả triết-lý cái sống phải có lý do
nào? Đương nhiên chúng ta có hai cách sống:
1. Sống về vật-chất mà nói rõ ra là sống về phươngpháp thú chất.
2. Sống về tinh-thần tức-nhiên sống về cái
phương-pháp hiển-hách anh-linh của nó.
Chúng ta thấy hai cái quyền-năng ấy nó tương-tranh
với nhau mãi mãi mà thôi, vì cớ cho nên mới nảy sanh ra
hai thuyết: Duy-Tâm và Duy-Vật. Chúng ta thử giở lịch-sử
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của loài người thì chúng ta biết loài người như đã nói cái
thuyết kia là phải “Connais toi, toi même” nghĩa là người
biết người hơn hết. Mình biết mình đặng chi? Đặng tìm
tàng cho thấu đáo cái nghĩa-lý sống của mình.
Chức-vị sang trọng của mình sống như con cọp vậy,
bắt được thịt ăn cho đã rồi nằm ỳ ra đó ngủ mà chúng
cũng kiên cũng sợ nhưng chúng chưa biết tình thương;
sống như con cá Ông không ai thấy mà chiếc ghe nào chìm
thì có người ta đỡ. Cái sống con cọp không có ai thờ, còn
cái sống của con cá Ông có người ta thờ.
Hai cái sống đặc biệt ấy là cái sống Duy-Vật và cái
sống Duy-Tâm. Bần-Đạo tả ra cho con cái của Ngài lấy
đó mà suy gẫm.
 Trích thuyết-đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, đêm 30

tháng 10 Năm Kỷ-Sửu về: “Chúng ta phải giữ công-chánh
dung-hoà giữa Duy-tâm và Duy-vật”

101. GIỮ TRUNG-DUNG GIỮA XÁC VÀ HỒN

Chúng ta lấy trí-khôn ngoan để suy-đoán cho cùng,
chúng ta phải lấy trí khôn-ngoan công-chánh mà phánđoán, phần nào xác là xác, phần nào hồn là hồn, cái xácthịt nó không phải ở đây cho đến lúc tận-thế đa nghe!
Kiếp sống tại thế-gian này của mấy người không mấy lát,
cao-trọng cần-yếu hay chăng là phần hồn, đừng sa xuống
Địa-ngục, đừng xuống đó là hơn hết. Xuống cửa đó rồi
khó giải-thoát lắm đa nghe! Còn phần xác là xác, hồn là
hồn, mình lấy cái trí-não của mình, lấy cái trung-dung của
mình làm sao cho Đạo có công-chánh, hoà-bình, xác cũng
vậy, hồn cũng vậy. Chỉnh cầm cân giữ mực thước làm sao
cho xác thế nào, thì phần hồn kia cũng vậy, đừng trọng
97

LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I

bên này, phụ bên kia, là khôn-ngoan hơn hết.
 Trích

thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
mùng 7 tháng 4 năm Nhâm Thìn (1952) Về: “Quyền-năng
Đức Thích-Ca”.

102. THUYẾT ĐẠI-ĐỒNG

Đại-đồng là hiệp một vật loại. Vậy đại-đồng tiếnhoá do căn-bản nơi đâu mà có? Dám chắc hỏi Đại-đồng
là gì? Không ai giải-nghĩa được. Đại-đồng là đồng sanh
tức-nhiên là chúng sanh đó vậy. Ai đã đồng sanh với ta
là bạn là anh em của ta. Bởi các vật hữu-hình thọ quyềnnăng vô-tận vô-biên của Chí-Tôn, đến thế-gian với một
mạng-sanh, tức là đồng-sanh, dầu vật-chất, côn-trùng,
thảo-mộc, thú-cầm hiệp với loài người là chúng-sanh, tức
nhiên là bạn đồng-sanh cả thảy, hể đồng-sanh ta phải nhìn
nhau là anh em trong lòng Chí-Tôn mà sản-xuất, vì nhà
Phật cấm chúng ta không đặng sát hại sanh-vật, vì là bạn
đồng-sanh của chúng ta.
Vậy hai chữ Đại-đồng là gì? Thật ý-nghĩa bạn đồngsanh, nhìn nhau hiệp một trong nguyên-căn gọi là Đạiđồng. Hỏi thuyết đại-đồng ngày nay xuất-hiện là tại sao?
Chúng ta đoán dễ lắm. Cung-kỉnh, tôn-trọng, quý-hoá
mạng sanh vạn-loại, loài người đứng phẩm tối cao tối
trọng, thay thế hình-ảnh Chí-Tôn có quyền-hành làm
Chúa Đại-đồng. Loài người bị tàn-ác, chẳng những sát
hại vạn-linh mà thôi, lại chém giết tranh ăn, tranh sống,
lấy cường-lực đàn-áp làm căn-bản, dùng bạo tàn làm chúa
thiên-hạ.
 Trích thuyết-đao của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày mồng

1 tháng 11 năm Đinh-hợi (1947). Về “Thuyết Đại-đồng”
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103. THIÊN-TÀI VÀ NHƠN-TÀI

Hôm nay Bần Đạo giảng về “Thiên-tài và nhơn-tài”
Nhưng trước khi giảng thuyết ấy, nên mở một lối để cả
thảy hiểu nguyên-do nào mình đạt được thiên-tài hay chỉ
nhắm nhơn-tài mà thôi.
Nhơn-tài ta thấy gì? Những kho sách học mưu hay
chước khéo, của cả thảy tài-tình nhơn-loại cộng thành khối
lớn, nhưng chưa hề quyết-đoán vận-mạng nhơn-loại được.
Nhơn-tài đã làm gì hạnh-phúc cho nhơn-loại, chúng
ta đã thấy dầu cách-vật, họ cũng ở lại trong vòng vật-chất,
họ đi không qua tới mức huệ được. Trên kia đã thấy gì?
Họ tìm phương-pháp tương-tàn tương-sát lẫn nhau, có
gì khác hơn đâu, bởi duy-vật chỉ làm chúa vật-loại thôi, ấy
là nhơn-tài. Phương-pháp của con người tìm thế đem cả
hình-thể của người lên làm chúa cả vạn-vật, ấy là thuyết
duy-vật. Những mưu-chước hay khéo, họ thâu đoạt được
để làm chúa vạn-vật thuộc nhơn-tài.
Bây giờ tới thuyết Thiên-tài. Thiên-tài là khi nào
Pháp-thân xu-hướng theo nguyên-do căn-bản, tâm-linh
của nó. Tự hỏi mình cũng như con vật, sao khôn ngoan
hơn vật, sao có linh-tâm, có căn-bản vì đâu? Tìm kiếm ra
căn-bản ấy là Tu. Tu để tìm nguyên-do linh-tâm chúng
ta là thiên-lương ta đó, hay khéo hơn hết là ngày giờ nào
để trí-thức tinh-thần theo thiên-lương thì nó mở-mang
một cách lạ-lùng.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày rằm

tháng 11 năm Đinh-hợi (1947) về “Thiên-tài và Nhơn-tài”
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104. THIÊN-TÀI ĐỦ QUYỀN-NĂNG TẠO HẠNH-PHÚC CHO CHÚNG TA, LẠI
CÒN TẠO HẠNH-PHÚC CHO THIÊN-HẠ

Tại sao xác-thân không làm trở-ngại tinh-thần, mà
phải cùng ta tự tìm kiếm, tự luyện tinh-thần, ấy là nhờ
có Pháp-thân để giúp ta đạt huệ, mà đạt huệ đặng, thì
trí-huệ sẽ đóng khối trong kho trí-não vô tận từ thử đến
giờ, nếu mở cửa ra được là lấy được, kiếp nầy mang thi-hài
xác-thịt chỉ có một bài học mà thôi, còn các bài học kia
nếu chúng ta dở quyển sách vĩnh-sanh ra thì không có gì
khuất-lấp được.
Thiên-tài quy-tụ nơi trí ta, không có năng-lực nào
nơi mặt thế nầy đối-phó mà ta không thắng. Không nói
Thiên-tài ấy đủ quyền-năng tạo hạnh-phúc thi-hài chúng
ta mà thôi, lại còn tạo hạnh-phúc cho thiên-hạ nữa mà
chớ! Ấy là cơ-quan đạt Đạo. Các Giáo-chủ tại thế nắm
Thiên-tài, bảo-trọng tinh-thần loài người tức-nhiên cứu
người đó, bởi thế chúng ta mới thắng được vật-chất hữuhình, hữu-hoại nầy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày rằm

tháng 11 năm Đinh-hợi (1947) về “Thiên-tài và Nhơn-tài”.

105. SỐNG CHẾT GIỐNG NHƯ THỨC VÀ NGỦ

Đêm ngày 24 giờ, sự “thức ngủ” cho chúng ta thấy
thiệt-tướng của sự “sống chết” trước mắt. Chẳng phải ở
cái sống nầy mà ở trong buổi chết.
Biết bao kẻ khi khổ-não cực-nhọc thi-hài quá lẽ, chạy
theo phương cứu-khổ, tìm không được phải thống-khổ
tinh-thần. Muốn an-ủi chúng nó phải đi con đường nào?
khi thức, mở mắt ra thấy kiếp sống nầy đương đau thảm,
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nên ta tìm được phương an-ủi, làm cho bình-tỉnh tâm-hồn
trong giấc ngủ, định được thiên-lương chúng ta trong giấc
ngủ, Nên sự thống-khổ có thể an-ủi được trong giấc ngủ.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày rằm

tháng 11 năm Đinh-hợi (1947) về “Thiên-tài và Nhơn-tài”.

106. SỰ THỐNG-KHỔ CÓ THỂ AN-ỦI ĐƯỢC TRONG GIẤC NGỦ.

Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách,
Đấng Thiêng-Liêng năng mách bảo dùm.
Bồng-lai cực-lạc chỉ chừng,
Đẩy đưa xác tục lai gần cỏi Thiêng.

 Trích “Kinh Đi ngủ” Đức Hộ-Pháp trước-tác, Đức Nguyệt-

Tâm chơn-nhơn chỉnh văn.

107. MUỐN ĐẠT ĐƯỢC QUYỀN VĨNH-SANH THÌ LẤY THIÊN-TÀI LÀM CĂNBẢN.

Đã giải rõ hai thuyết Nhơn-tài và Thiên-tài, xem coi
bên nào hơn bên nào kém. Hại thay! Nhiều kẻ chỉ biết
vật-chất, mà không biết hình bóng của vật, chỉ biết vật-chất
mà không biết thiên-lương. Bởi cớ, trường-đời người ta
lấy trí-lự nhơn-tài tìm phương tranh-đấu sanh sống, hạnhphúc hơn người, cả nhơn-tài hiện-tướng dữ-dội, có mùi
vị quyền-năng lôi-cuốn cả tinh-thần con người theo nó,
chưa biết có tồn-tại được chăng? Hình ảnh trước mắt ta
thấy cả trường đời đi đến con đường tự-diệt, chớ không
phải con đường vĩnh-sanh. Nếu chúng ta muốn muốn
đạt được quyền vĩnh-sanh thì lấy Thiên-tài làm căn-bản.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày rằm

tháng 11 năm Đinh-hợi (1947) về “Thiên-tài và Nhơn-tài”
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108. MUỐN ĐOẠT THIÊN-TÀI PHẢI ĐI THEO ĐẠI TỪ-PHỤ

Muốn đoạt Thiên-tài không theo ai, không xin ai
được hơn là đi theo Đại Từ-Phụ, dầu ta ngu-ngốc thế nào,
xin một ngày không đặng thì hai ngày đến một tháng, một
năm, nếu theo hoài dầu cho có nhiều xin mà ông cha không
thể cho đặng, chúng ta cứ cương-quyết chìu-lòn phục-luỵ,
kiên-nhẫn theo hoài, dầu khó cũng phải cho, bởi không
nở nào không cho, mà hể Đấng ấy cho rồi không có cái
gì ở thế-gian này đối với của ấy được.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày rằm

tháng 11 năm Đinh-hợi (1947) về “Thiên-tài và Nhơn-tài”

109. THEO CHÍ-TÔN THÌ ĐẠI-NGHIỆP KHÔNG MẤT

Lời Bần-Đạo căn-dặn: Mặc ai sang trọng ở trường
đời, ta cứ quyết theo Chí-Tôn thì đại-nghiệp không mất,
quả quyết đứa con nào của Ngài trọn trung, trọn hiếu
với Người và với Hội-Thánh là hình thể của Người tại
thế gian nầy, thì không bao giờ thất nghiệp và thất phận.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày rằm

tháng 11 năm Đinh-hợi (1947) về “Thiên-tài và Nhơn-tài”

110. BA NGÔI HIỆP-NHỨT

Trước khi nguyện lấy dấu và niệm Nam-mô Phật,
Nam-mô Pháp, Nam-mô Tăng, dám chắc thật đích-xác
ba Ngôi ấy chưa ai biết rõ.
Ngày nay Bần-Đạo giảng ba ngôi hiệp nhứt của Đức
Chí-Tôn, cả thảy mỗi phen vào Đền-Thánh nắm sanh-khí
ấy tạo cả cơ-quan hữu-hình nầy, dầu sắc đá cỏ cây, cả thú
vật vạn-linh hữu tướng, thuộc về Tăng.
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Đạo nầy luật thế nầy, Đạo kia luật thế khác, nhưng
không khác hơn Phật-giáo.
Giả thí như Thánh Giáo Gia-Tô cũng có Ba Ngôi
(La trinité): Đức Chúa Cha (Le Père), Đức Chúa Con
(Le Fils) và Đức Chúa Thánh Thần (Le Sanit Esprit). Đức
Chúa Cha là Phật, Đức Chúa Con là Pháp, Đức Chúa
Thánh Thần là Tăng.
Chí-Tôn là Phật, Phật-Mẫu là Pháp, Càn-Khôn là
Tăng. Mặt địa cầu nầy đến 3.000 thế-giới cũng là Tăng.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
mồng 1 tháng chạp năm Đinh-hợi (1947) về “Dâng TamBửu”.

111. PHẬT LÀ MỘT ĐẤNG TOÀN-TRÍ TOÀN-NĂNG

Ngày nay Bần-Đạo giảng: Phật là gì? Phật là một
Đấng toàn-trí toàn-năng, người ta lầm-lạc tưởng không
thấy hình dạng là không có, người thế-gian lầm-lạc nhiều
lắm. Họ quả-nhiên là người sống hiện tại, chỉ khác hơn
chúng ta là không có thi-hài mà thôi. Đấng toàn-trí toàn
năng ấy là Đấng đầu-tiên hiệp lại với Chí-Tôn.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
mồng 1 tháng chạp năm Đinh-hợi (1947) về “Dâng TamBửu”.

112. PHẬT VỊ CÓ BA ĐẲNG-CẤP

Bần-Đạo đã giải nơi Phật có ba cảnh đặc-biệt:
1. Hạo-Nhiên Pháp-Thiên tương-liên hiệp một
cùng Đức Chí-Tôn.
2. Hư-Vô Cao-Thiên thuộc về Pháp-giới cầm cả
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luật Thiên-điều.
3. Hổn-Nguơn Thượng-Thiên thuộc Tạo-hoá
thuộc Tăng.
Phật vị có ba đẳng-cấp ấy đặng nắm cả quyền năng
Càn-Khôn Thế-giới.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
mồng 1 tháng chạp năm Đinh-hợi (1947) về “Dâng TamBửu”.

113. QUYỀN-NĂNG CHÍ-TÔN & PHẬT-MẪU ĐÀO-TẠO CÀN-KHÔN THẾ-GIỚI

Không Đạo-giáo nào thuyết-minh rõ-ràng cơ tạođoan lấy thuyết hổn-độn sơ-khai phân chia:
«Khí chi khinh-thanh thượng phù giả vi thiên, Khí
chi trọng-trược hạ ngưng giả vi địa». (Khí khinh thanh
bay lên trên làm Trời, Khí trong trược ở dưới ngưng kết
lại làm đất).
Cả vật-loại hữu tướng nầy có hai quyền-năng sảnxuất:

1.- Ngôi Chí-Tôn.
2.- Đức Mẹ.
Cả quyền-năng ông cha chúng ta đào-tạo thế nào
ngày nay, quyền-năng Chí-Tôn cũng đào-tạo thế ấy, mà
bà mẹ chúng ta thế nào thì mặt luật ấy không khác nào
quyền-năng vô-tận của Phật-mẫu dùng đặng đào-tạo
Càn-Khôn Thế-giới, chúng ta không biết, không thể đoán
được, luật ấy không xa.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
mồng 1 tháng chạp năm Đinh-hợi (1947) về “Dâng TamBửu”.
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114. GIÁ-TRỊ ÂN-ĐỨC CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN

Tại thấy nhơn-loại đau-đớn nên Chí-Tôn mới đến,
mở một nền Tôn-Giáo, làm một khối sanh-quang cho
toàn nhơn-loại, đó là cái danh-dự của nước Việt-nam đã
chịu khổ.
Vậy sự làm của chúng ta phải cương-quyết và nhẫnnại đủ điều, không nhút-nhác, vui chịu, bởi đã hiểu giá-trị
ân-đức của Đức Chí-Tôn như thế nào rồi, muốn trả được
hết phải học sách làm đầy-tớ của những đầy-tớ của Đức
Chí-Tôn, làm được vậy chừng đó mới trả nợ tình của Đức
Chí-Tôn đặng.
 Trích Huấn-từ của Đức Hộ-Pháp tại Văn-phòng Hiệp-Thiên-

Đài ngày 8 tháng chạp năm Đinh-hợi (18–01–1948). Trong
dịp lễ Khánh-thành văn-phòng Hiệp-Thiên-Đài.

115. QUYỀN-NĂNG CỦA CÁC TỪNG TRỜI

Nắm quyền trị-thế là Hạo-Nhiên Pháp-Thiên chính
quyền-năng Chí-Tôn định, địa-cầu nầy không định khác,
chỉ có một mặt Trời nầy không có mặt Trời khác, trong
24 giờ một ngày, Đấng cầm quyền trong pháp-giới là HưVô Cao-Thiên vâng mạng lịnh Hạo-Nhiên Pháp-Thiên
làm cho vũ-trụ khỏi tương-tàn với nhau. Địa-cầu này
nếu không mặt luật đạo-đức thì sinh ra bậy-bạ con người
không chắc sống.
Bây giờ chúng ta quan-sát Hổn-Nguơn Thượng-Thiên
ngày nay Đức Phật Di-Lặc ở nơi Hổn-Nguơn ThượngThiên cầm cả hành-tàng Càn-Khôn vũ-trụ, giờ Ngài
đương cầm quyền cả vạn loại.
Phi-Tưởng Diệu-Thiên nắm quyền-hành tạo-đoan
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loài người thuộc Phật, đồng thể với Phật. Phi-Tưởng DiệuThiên lãnh phận sự nơi Đức Chí-Tôn cầm nguơn-khí của
con người, giữ sanh-mạng vạn-vật kêu là vạn-linh.
Tạo-Hoá Huyền-Thiên thuộc Pháp có ba quyền tạođoan thế-giới hữu-hình nầy vô cùng tận. Tạo-hoá cầm
sanh-khí để tạo sanh-vật. Tạo-hoá Huyền-Thiên, PhậtMẫu cầm Pháp chuyển cơ sanh-hoá không cùng tận, cả
loài người, cây, cỏ, sắt, đá cũng tấn lên phẩm người nữa
là nhờ tay của Đức Phật-Mẫu nắm Pháp biến xuất. Cả
thi-hài chơn-linh trí-não pháp-thân luân-chuyển sanh
sanh tử tử. Nợ sanh tử ấy là bài học của tạo-hoá trong các
cơ-thể ấy, loài người học làm đặng biết, đặng chi? Đặng
tạo Pháp thân huyền-diệu được toàn-thiện toàn-mỹ, toàn
trí, toàn năng như Phật-Mẫu đã làm, ta làm đặng học-hỏi
tạo pháp-thân do quyền-lực thuộc Pháp.
Hình-hài xác thịt thuộc Tăng, thân-phàm chúng ta
thay đổi lăn-lóc trên đường sanh sanh tử tử cũng như Phật
ở tối cao tối trọng, gần Chí-Tôn là Hạo-Nhiên Pháp-Thiên,
Các đấng ấy hữu sanh hữu tử tri khổ nghiệp-chướng vạnlinh, năng du ta-bà thế-giới độ tận vạn-linh đắc qui Phật vị.
Các Đấng ấy đã chịu như chúng ta ngày nay đặng
đi đến toàn-thiện, đặng toàn-trí, toàn-năng, họ đi trước
mình đi sau, họ cao, mình thấp thỏi, con đường họ đi
mình cũng đi tới. Một điều ta nên để ý hơn hết là chúng
ta phải hiểu rằng: Mặt thế nầy chưa biết ai cao ai thấp. Nơi
Hạo-Nhiên Pháp-Thiên một vị Phật cao-trọng, toàn-trí,
toàn-năng gần như Đức Chí-Tôn nũa mà xuống thế đặng
học, bài học khổ, dám làm kẻ ngu dốt lắm.
Chúng ta thấy hình-thể một vị Phật Mahâsarouth
là một vị Chí Phật như Đức Cakya Mouni đến thế-gian
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bưng bình Bát-du để xin cơm đặng nuôi kẻ khổ. Một
người ăn mày ở thế-gian như vậy mà nơi cửa hư-không
lại có quyền-năng vô-tận vô đối. Đến Đức Chúa Jésus
Christ là một vị Christna, Vishnu đệ nhị kiếp Chí-Tôn
giáng-linh xuống làm một vị bần-hàn khổ-não để đi xin
từng chén cơm, từng miếng bánh mì để nuôi kẻ đói khó.
Đó là bài học trước mắt phàm chúng ta đã thấy.
Đấng Tạo-Đoan đưa tay xin cho loài người ăn, đó
là người cầm quyền-năng nuôi khắp vạn-vật Càn-Khôn
vũ-trụ. Thế-gian chưa hề thấy và chưa hề biết.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
mồng 1 tháng chạp năm Đinh-hợi (1947) về “Dâng TamBửu”.

116. ĐẤNG CÓ TỪ TRƯỚC TẠO THIÊN, LẬP ĐỊA.

Các Đấng tự-hữu, hằng hữu, thiên-hạ tưởng không
có, họ lầm từ trước, người ta tưởng Đấng ấy không có.
Đấng ấy đã có từ trước tạo thiên, lập địa.
 Trích Huấn-từ của Đức Hộ-Pháp tại Văn-phòng Hiệp-Thiên-

Đài ngày 8 tháng chạp năm Đinh-hợi (18–01–1948). Trong
dịp lễ Khánh-thành văn-phòng Hiệp-Thiên-Đài.

117. TƯƠNG-LAI CỦA THÁNH-ĐỊA CAO-ĐÀI LÀ MỘT NƯỚC VỀ TINH-THẦN
TRONG VẠN-QUỐC, NHƯ ĐỀN THÁNH VATICAN

Trước hết Bần-Đạo giải-nghĩa cái quyền đương-nhiên
là quyền đời và quyền đương-nhiên của Đạo trong thế-kỷ
XX nầy, nền văn-minh của Thiên-Chúa-Giáo truyền khắp
cả nhân-gian cùng vạn-quốc. Trong hai ngàn năm trước
Đạo Thánh Gia-Tô lập quyền Đạo hồi xưa có cảnh-tượng
như thế nào thì ngày nay nền Đạo Cao-Đài của chúng
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ta cũng thế.
Hiện-tượng nền Tôn-Giáo của Chí-Tôn bây-giờ nó
giống theo khuôn-khổ và cảnh-tượng của Thánh-Giáo
Gia-Tô đã truyền, dầu cho ai cũng phải nhìn rằng: Cái
công-trình của Thiên-Chúa-Giáo với nhơn-loại là vĩ-đại.
Có thể chia ra hai quyền:
1.- Là quyền đời đương-nhiên (Pouvoir temporel).
2.- Là quyền-năng của tinh-thần (Pouvoir spirituel).
Cái quyền tinh-thần ấy biến ra một nền chánh-trị
đặc-biệt riêng của nó như Đền-Thánh Vatican ở La-Mã,
là một nước trong vạn-quốc, một nước về tinh-thần. Cái
tương-lai Đạo Cao-Đài sẽ đi đến đó, không phải mơ-hồ
mà tưởng chắc quả-quyết vậy.
 Trích Huấn-từ của Đức Hộ-Pháp tại Trường Hành-Chánh lúc

4 giờ chiều ngày10 tháng chạp Đinh-hợi(20–01–1948). Nhân
dịp “Lễ Mãn khoá hạnh-đường”

118. LỄ ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI

(Là Lễ Đưa Chư Thần Thánh Tiên Phật Triều Thiên)
Bần Đạo giải nghĩa tại sao phong-tục nhà Nam gọi là
đưa Ông Táo về Trời, chớ thật sự là đưa chư Thần Thánh
Tiên Phật về triều Thiên, tinh-thần từ trước vẫn vậy.
Chơn-truyền buổi Chí-Tôn tạo Càn Khôn Thế-giới…
ấn-định vào khoảng từ ngày 23 đến 30 sáng mồng 01 họp
tại Ngọc-Hư-Cung đặng định-luật giới-hạn vi-diệu cho
trái địa-cầu, chạy theo khuôn-khổ hữu-định trong năm
cho chí tân-niên là 12 giờ đêm 30 khởi-điểm 01 giờ sáng
ngày mùng 01 tháng Giêng năm sau.
Luật Thiên-Điều trị thế… là ngày giờ này nơi Ngọc108
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Hư-Cung kiểm-soát định tội phước đó vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
24 tháng chạp năm Đinh-hợi (1948) trong dịp Lễ đưa Chư
Thánh triều Thiên.

119. ĐÊM 30 SÁNG MÙNG 01 TẾT

Nơi Ngọc-Hư-Cung định Pháp-chánh cũng như
trong Càn Khôn vũ-trụ là 12 tháng một niên, 12 niên một
giáp, 120 năm một thế-kỷ (tất-cả đều cho rằng 100 năm là
một thế-kỷ như vậy không đúng), 1200 năm là một Giáp,
12.000 năm là một Ngươn, 36.000 năm là một Chuyển,
mỗi phen đáo đến sở hành ngày giờ ấy, có Hội Giác-Tiên là
thường tại, từ thử đến giờ chúng ta chưa nghe nói, vì một
nghìn hai trăm năm có một vị Giáo-Chủ giáng thế chỉnh
Đạo, bảo thủ tinh-thần đạo-đức của loài người. Cứ độ
1.200 năm có xuất hiện một nền Tôn-giáo để hoá-chuyển
thay đời, tính lại địa-cầu chúng ta từ buổi phôi-thai, có vạn
linh nơi mặt thế đến nay được 3 chuyển. Nay Hạ-nguơn
tam chuyển, khởi đầu Thượng nguơn tứ chuyển chẳng
khác gì đêm 30 sáng mùng 01 tết chúng ta vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
24 tháng Chạp năm Đinh-hợi (1948) trong dịp Lễ đưa Chư
Thánh triều Thiên.

120. KHÔNG CÓ THUYẾT TẬN-THẾ

Người ta nói là tận-thế, cái thuyết ấy không có đâu,
nếu chúng ta dùng lời đặng nói, chẳng qua là một Giáp
đó thôi, tức nhiên là một nền văn-minh Tôn-giáo, chứ
không phải tận-thế là thế-giới nầy bị tiêu-diệt.
Kiếp số địa-cầu nầy còn vĩnh-cửu, chỉ thay đổi hình109
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thể vạn-loại mà thôi, nó vẫn còn tăng-tiến mãi, Chúng ta
đã ngó thấy qua chừng 100 năm trước, văn-minh con người
không đạt đến mức hiện như bây giờ. Cơ tấn bộ tinh-thần
vật chất dữ dội nhứt là trong vòng 50 năm. Theo đó mà
tính-toán lại coi trong 500 năm nữa, nhơn-loại sẽ ra sao?.
Phật-giáo nói: qua sắc dân da trắng, tinh-thần vi-chủ
tới sắc dân Thần-Thông-Nhơn, qua khỏi dân Thần-Thông
thì có sắc dân Chí-linh, lúc đó người là Thần Thánh Tiên
Phật tại thế, như vậy còn hai sắc dân nữa cho 500 năm sau.
Mỗi sắc dân vi-chủ một Nguơn niên, kể hai sắc dân
nữa chưa xuất hiện, ta cũng kể là 30.000 năm nữa đời sẽ
thay đổi khác hơn. Nhơn vật và địa cầu cứ tăng tiến mãi,
trên con đường tận-thiện tận-mỹ, vật xinh người đẹp, vật
bỏ ngu đến khôn, người khôn đến chí-linh, đến ngày cùng
chót toàn là Thần Thánh Tiên Phật xuống ở cỏi trần nầy.
Lời Chí-Tôn tiên-tri và quyết-định hẳn hoi:
“Chừng nào đất dậy Trời thay xác,
Chư Phật Thánh Tiên xuống ở trần”.
Ta lấy lớn suy nhỏ, lấy nhỏ so lớn, Càn Khôn tấntriển thế nào? Bần-Đạo ước mong Càn-khôn vũ-trụ pháttriển cách nào trong mỗi Nguơn niên Thánh-Thể của Đức
Chí-Tôn tăng-tiến theo luật-định Thiên-điều, phải đi theo
y khuôn-luật của con đường Chí-Tôn định, tấn-triển tới
trong năm khai Nguơn nầy vậy.
Bần-Đạo ước-mơ sự tăng-tiến của con cái Chí-Tôn
được gia-bội gấp đôi ba bây-giờ mà chớ. Muốn đạt vọng ấy
Bần-Đạo để cả tín-nhiệm nơi tâm-lý con cái của Chí-Tôn,
Tưởng cả thảy đều mơ-ước mà làm đặng chăng là nhờ
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quyền-năng vô-tận của Đại Từ-Phụ mà đạt đặng.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
24 tháng chạp năm Đinh-hợi (1948) trong dịp Lễ đưa Chư
Thánh triều Thiên.

121. HÃY ĐỂ TRỌN TÂM ĐỨC CẦU NGUYỆN

Chúng ta hãy cầu nguyện để trọn tâm đức chắc chắn
nơi Đức Chí-Tôn thì Chí-Tôn chẳng hề khi nào hẹp lượng.
Chúng ta quyết-định xin mà làm nên cho cả con cái của
Người thì Người cho, chắc-chắn vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
24 tháng chạp năm Đinh-hợi (1948) trong dịp Lễ đưa Chư
Thánh triều Thiên.

122. HUNG BẠO CƯỜNG-LỰC Ở THẾ-GIAN KHÔNG THẮNG ĐƯỢC & KHÔNG
TRỊ THẾ ĐƯỢC

Bần-Đạo xin nói quả-quyết rằng: Từ tạo-thiên lậpđịa đến giờ chưa có nền tôn-giáo nào được mau chóng như
tôn-giáo của Chí-Tôn đến tạo nơi xứ Việt-Nam chúng ta.
Chúng ta ôn thử lại trong buổi thành Đạo cuối cùng trong
22 năm nay, ta thấy gì? Nếu chúng ta có đủ tín-thành tìm
hiểu thánh-ý của Chí-Tôn trong 22 năm. Để cho chủngtộc Việt-Nam chịu đau-khổ, chịu trong cảnh tương-tàn,
tương-sát, thống khổ, cảnh tượng nguy-ngập có nghĩa gì?
Ý vị gì? ấy là Đức Chí-Tôn xây-chuyển cho con cái của Ngài
thấy rằng: Hung bạo ở thế-gian, không phải năng-lực độc
đoán mà thắng được và trị thế được.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp Tại Đền-Thánh, thời Tý

Mồng 1 tháng Giêng năm Mậu-Tý (10–2–1948) về “Hoàn
thuốc phục-sinh hòa-bình”
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123. LẤY ĐẠO-ĐỨC TINH-THẦN MỚI TRỊ ĐẶNG CƯỜNG-LỰC MÀ THÔI

Cường-lực! Ôi cường-lực! Đối với thế gian nầy, nếu
có phương-chước, có bí-pháp thì duy lấy nhơn-đức trị nó
mà thôi. Hung-bạo của đời nầy không lấy hung-bạo trị
đặng, duy lấy đạo-đức tinh-thần trị mới đặng. Trong 2
năm quốc-vận thống khổ do duyên cớ gì? Do lấy hung-bạo
chẳng trừ được năng-lực hung-bạo vì hiện giờ sự hungbạo của thế-gian vô-đối. Ấy là Chí-Tôn cho quốc-dân
Việt-Nam một bài học đích đáng đủ bằng-cớ trước mắt
để suy đời. Ngài để kinh-nghiệm hai năm rồi. Ngài lấy
năng-lực đạo-đức tinh-thần để cho thiên-hạ thấy: đạo-đức
tinh-thần mới có thể đem hạnh-phúc đến cho nòi giống
như thế nào? Làm cho tỏ rạng nền tôn-giáo bằng năng-lực
tinh-thần của Ngài.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp Tại Đền-Thánh, thời Tý

Mồng 1 tháng Giêng năm Mậu-Tý (10–2–1948) về “Hoàn
thuốc phục-sinh hòa-bình”

124. HỘ-PHÁP LÀ QUYỀN NĂNG CỦA CHÍ-TÔN

Chúng ta đã thấy: Bần-Đạo sau 5 năm bị đồ-lưu
nơi hải-ngoại. Chịu mọi điều thống khổ, cái chết của
Bần-Đạo cách cái sống bằng một sợi tóc, mà Bần-Đạo
vẫn còn về đây. Nếu nói thế thường, cái tình cảnh chịu 5
năm khổ sở lao-lý ấy, trong tinh-thần Bần-Đạo, lấy tâmlý thường-tình mà nói, không ai không có hận, có phiền
được, hận với phiền nó cố nhiên, mà nếu hận phiền ấy
theo tâm-lý thường-tình thì có gì quan-hệ đâu. Trái lại
trong thi-hài của Phạm-Công-Tắc còn có một vị làm chủ
của nó nữa là Hộ-Pháp; quyền của Hộ-Pháp mạnh-mẽ
hơn của Phạm-Công-Tắc là con ngựa để cởi mà thôi, còn
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Hộ-Pháp là người cởi, nên con ngựa không thể không
tuân mạng lịnh của chủ nó được. Hộ-Pháp có một phần,
mà Phạm-Công-Tắc có một phần. Phạm-Công-Tắc là tôi,
còn Hộ-Pháp là quyền năng của Chí-Tôn.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp Tại Đền-Thánh, thời Tý

Mồng 1 tháng Giêng năm Mậu-Tý (10–2–1948) về “Hoàn
thuốc phục-sinh hòa-bình”

125. HÀNH-THIỆN & HÀNH ÁC

Nòi giống Việt-Nam chịu ảnh-hưởng của văn-hóa
Nho-phong 4.000 năm đã để cho chúng ta hai câu đíchđáng, nếu chúng ta biết dùng từ thử Việt-Nam không có
cảnh tượng ngày nay:
“Hành-thiện chi nhơn như xuân viên chi thảo, bất kiến
kỳ trưởng, nhựt hưũ sở tăng.
“Hành ác chi nhơn như ma đao chi thạch, bất kiến kỳ
tổn, nhựt hữu sở khuy”.
Câu trước: người làm lành như vườn cỏ mùa xuân
không thấy lớn càng ngày càng tăng thêm.
Câu sau: người làm ác như cục đá mài dao, tuy không
thấy hao mà càng ngày càng mòn khuyết.
Lấy nhơn-nghĩa đối với bạo tàn, lấy tâm ưu-ái trả
thù-hận, ấy là tâm Phật, phải tâm Chí-Thánh mới làm
đặng. Bần-Đạo làm đặng, đặng chi? Đặng nêu cao tinhthần Đạo Cao-Đài nầy lên như Chí-Tôn muốn.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp Tại Đền-Thánh, thời Tý

Mồng 1 tháng Giêng năm Mậu-Tý (10–2–1948) về “Hoàn
thuốc phục-sinh hòa-bình”
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126. CAO-ĐÀI LÀ HƯỜN THUỐC “PHỤC-SINH HÒA-BÌNH”

Lẽ thì đem hung-bạo trừ hung-bạo, theo thường-tình
thì mới vui lòng, thỏa-mãn tâm-thần của Phạm-CôngTắc thì ắt vui mầng lắm chớ. Nhưng Hộ-Pháp, vì biết
hại cho tương-lai nước nhà, nên cầm cây huệ-kiếm đưa
ra, lấy tâm-lý yêu-ái đối lại với oán ghét, cốt yếu làm cho
nhơn loại, làm chứng rằng chơn-truyền của đạo Cao-Đài
là hườn thuốc “phục-sinh hòa-bình” cho nhơn-loại. Quốcdân Việt-Nam làm đặng thì toàn-cầu mới làm đặng. Ai
cầm huệ-kiếm ấy đặng, thì họ cứu nước họ đặng, cũng
như Việt-Nam đã cứu nước Việt-Nam vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp Tại Đền-Thánh, thời Tý

Mồng 1 tháng Giêng năm Mậu-Tý (10–2–1948) về “Hoàn
thuốc phục-sinh hòa-bình”

127. ĐỜI SỐNG XÃ-HỘI

Cả chủng-loại, loài người và vật loại, chúng ta quansát ngoại thể thấy loài người và vạn-vật phải ở chung hiệp
cùng nhau, gọi là xã-hội mới sống được.
Chúng ta thấy trước mặt nhiều vật loại sống đặng
như ong, kiến, cũng nhờ tổ-chức xã-hội, giống thú mà
còn biết chung hiệp từ đoàn-thể tức nhiên có tinh-thần
xã-hội. Loài người cốt yếu sống cũng phải có xã-hội. Lại
nữa, nếu chúng ta tìm chơn-lý của Phật-giáo thì thấy ChíTôn đã phú-thác cho loài người làm chúa vạn-vật. Ngài để
tinh-thần của loài người cao-trọng, tức nhiên cho người
có khối linh vĩ-đại, trọng-hệ hơn, đủ phương-thế làm tròn
trách-vụ đối với vạn-vật, tức là Ngài định cho ta làm chủ
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xã-hội vạn-linh.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, thời Tý,

Mồng 3 tháng Giêng năm Mậu-Tý (12–2–48) về “Quyền
năng của nền Tôn-giáo”

128. MÌNH LÀ PHẦN-TỬ CỦA XÃ-HỘI, PHẢI LÀM ĐIỀU GÌ CHO XÃ-HỘI NHỜ.

Làm trách-vụ tức nhiên có tinh-thần cảm-xúc mà
cảm-xúc tức nhiên sanh tình. Tình là luật thiên-nhiên
của Chí-Tôn. Tình phân ra hai vở chánh, nơi cõi phàm
thì có luật-định giới-hạn, chúng ta thấy tạo luật-pháp xãhội, hiển-nhiên nơi của Hư-Linh cũng có đặc quyền, nên
cũng có khuôn luật là Thiên-điều. Có nhiều vị Phật cầm
vững quyền thưởng phạt ấy, gọi là nhơn-quả, vay trả, hễ
nên thì thưởng, còn hư phải thường, luật định như thế
rất nên công-bình chánh đáng.
Vì có khuôn-khổ luật-pháp do quyền thiêng-liêng của
Chí-Tôn định, bằng chẳng vậy dữ cũng như hiền, lành
cũng như ác, hỗn-độn cả tinh-thần của Chí-linh, tổng-số
không mực thước, không căn đề, không cội rễ.
Ấy vậy Đạo cốt yếu tạo khối tình-ái tâm-lý của loài
người, biết mình là phần-tử của xã-hội, phải làm điều gì
cho xã-hội nhờ.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, thời Tý,

Mồng 3 tháng Giêng năm Mậu-Tý (12–2–48) về “Quyền
năng của nền Tôn-giáo”.

129. CÀN-KHÔN LÀ ĐẠI GIA-ĐÌNH

Gia-đình là một phần nhỏ trong xã-hội-hội, nếu
biết giữ-gìn thân-thế, tôn-trọng danh-giá cha mẹ, anh
em thảng có đứa du-côn không kể gia-pháp, làm rối loạn
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gia-đình thì kẻ đó ai cũng muốn bỏ, muốn đưa ra khỏi
gia-đình tông-tổ. Sợ các gia-đình nào mực thước, thảng
có điều vô-phúc ấy sẽ xử đứa làm nhục đó, hình phạt
nặng-nề hơn kẻ tha-nhơn.
Càn-khôn là đại gia-đình, cửa Đạo cũng vậy, xã-hội
cũng vậy, là một gia-đình có cha mẹ, bà con, như một
tông-tộc vậy.
Lớn hơn gia-đình là một quốc-gia, là một gia-đình
lớn, gồm cả các gia đình tổng-hợp lại, chiều theo một
khuôn luật do quyền-năng của Đạo-giáo tức Đại gia-đình.
Ta lần-lượt đi đến toàn nhơn-loại hiệp lại thành
Đại gia-đình.
Con người sanh ra phải biết trách-vụ của mình, trong
tiểu gia-đình hay đại gia-đình cũng vậy, người ở gia-đình
chỉ xưng mình là con, vì cớ Jésus Christ chỉ mình là con
của Người (le fils de l’homme).
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, thời Tý,

Mồng 3 tháng Giêng năm Mậu-Tý (12–2–48) về “Quyền
năng của nền Tôn-giáo”

130. VI NHƠN NAN

Chỉ làm người mà được thành nhơn thì hiểu giá-trị
của nó thế nào? Văn-minh Nho-giáo hiểu giá-trị làm người
ấy khó khăn lắm, khó mà minh biện được:
“Vi nhơn nan” (làm người khó, làm người khó). “Tố
tố vi nhơn nan” (làm người rất nên là khó).
Mong làm người cho xứng đáng là người trong giađình là khó khăn lắm, mà hễ làm người để dìu đỡ được
gia-đình, tức là chúa gia-đình đó; mình là người mà nâng
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đỡ được quốc-vận, là chúa của quốc-gia, Giờ ta thử hỏi:
một nền tôn-giáo đem tâm-lý loài người hiệp một lại là
một điều đứng trên cái mức đại-gia-đình đó. Làm người
chủ xứng đáng của gia-đình đã là khó, làm người chủ xứng
đáng của quốc-gia lạ càng khó, rồi làm người chủ xứng
đáng của một nền tôn-giáo không phải dễ. Hễ làm chủ
được xứng-đáng, thì đối với nhơn-quả, ta chỉ có nhơn mà
không còn quả nữa. Người đã đem thân nầy ra làm chúa
gia-đình, không còn là mình nữa mà là bậc tiền-bối; người
đáng là một chủ của một nước là bậc Thánh-nhơn, người
đáng là người chủ một Tôn-giáo ấy là vị Phật.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, thời Tý,

Mồng 3 tháng Giêng năm Mậu-Tý (12–2–48) về “Quyền
năng của nền Tôn-giáo”

131. TÔN-GIÁO ĐƯỢC GỌI LÀ CHÁNH GIÁO

Ấy vậy, chúng ta muốn quan-sát một Tôn-giáo được
gọi là chánh giáo, thì Tôn-giáo đó phải đủ yếu-điểm tạo
nên người chủ của nó đặng dìu-dỡ các phần-tử của Đạo
ấy, đủ hạnh-kiểm, đủ quyền-năng, phải cao-thượng hơn
sự thường-tình, đi cho vững trên con đường hằng sống
mới xứng đáng là chủ của Đại-gia-đình Càn-khôn Võ-trụ.
Cả phương-pháp không mực thước quyền-hành để đạt
đến địa-vị chúa một Tôn-giáo thì không phải chánh đạo.
Ta đã thấy gì? Đạo Cao-Đài có không? Ta suy xét coi: có
hẳn. Nếu con đường ấy, kẻ nào cố gắng thì nên người làm
chúa nền Tôn-giáo của Chí-Tôn đã tạo sẵn, có mực-thước,
chuẩn-thằng, phép-tắc, để cho người ấy lập nên địa-vị.
Đêm hôm qua, Bần-Đạo đã dìu-dắt các bạn, các
em, các con, đi trên con đường tầm-kiếm triết-lý một nền
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Tôn-giáo. Cả nhơn-loại đều học làm chúa toàn cả gia-đình,
được làm chủ một tiểu gia đình, tức là một tông-tộc là
một vị hiền tại thế rồi, được làm chủ một đại gia-đình là
Quốc-gia, là một vị Thánh-nhơn, được làm chủ một số
Quốc-gia hiệp lại như Hiệp-Chúng-Quốc tại Mỹ-Châu
như Washington chẳng hạn, là một vị Tiên, được làm chủ
tối đại-gia-đình tức-nhiên làm chủ toàn thiên-hạ, một
nền Tôn-giáo là một vị Phật. Thể-pháp của Đạo Cao-Đài
có khuôn-khổ tập cho nhơn-loại đi đến mục-đích trong
luật-pháp của một nền chánh-giáo.
 Trích

thuýết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, Ngày
4 tháng Giêng năm Mậu-Tý (13–2–1948) về “Quyền năng
của nền Tôn-giáo”.

132. ĐẠO CAO-ĐÀI LÀ MỘT NỀN CHÁNH-GIÁO CỦA CHÍ-TÔN

Tôn-giáo nào không đạt được Cửu-phẩm Thần, Tiên
dưới thế nầy thì trên Cửu-thiên kia không hề đạt vị được.
Ấy vậy, về mặt bí-pháp Đạo Cao-Đài là rõ-ràng một nền
chánh-giáo của Chí-Tôn vậy.
 Trích

thuýết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, Ngày
4 tháng Giêng năm Mậu-Tý (13–2–1948) về “Quyền năng
của nền Tôn-giáo” (tiếp theo).

133. BÍ-PHÁP LÀM CHÚA VẠN-VẬT HỮU-VI

Kế đây, Bần-Đạo xin thuyết về bí-pháp. Vả chăng
Chí-Tôn sanh chúng ta là người, cho chúng ta là người,
cho chúng ta nhứt điểm linh-quang tạo hình-ảnh mỗi
cá-nhân. Ngài định phân-sự tối trọng-yếu của Ngài và
cầu chúng ta thật-hành cho ra thiệt-tướng, nghĩa là: làm
thế nào đặng làm chúa vạn-vật hữu-vi cho Ngài. Hễ giao
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phận-sự thì buộc phải đảm-nhiệm luật-pháp, cũng như
sai ai thế hình-ảnh cho mình đến nơi nào, làm phận-sự gì
cần đưa ra chương-trình đặng thi-thố ra sao cho thànhđạt. Trong chương-trình có phương-pháp hành-vi, tức
nhiên luật-pháp của Chí-Tôn muốn buộc loài người đạt
đức làm chúa vạn-vật, định-pháp vô-hình tức-nhiên định
Thiên-điều.
 Trích

thuýết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, Ngày
4 tháng Giêng năm Mậu-Tý (13–2–1948) về “Quyền năng
của nền Tôn-giáo”

134. LÀM TRỌN ĐẠO GIA-ĐÌNH

Hễ mắc nợ thì phải trả, mà trả cho ai? Khởi trả cho
gia-đình trước. Ai là người làm trọn đạo gia-đình cũng
khó làm rồi, biết bao nhiêu trở lực, quả-kiếp trước tái-diễn
lại, phải vay trả kiếp sau.
 Trích

thuýết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, Ngày
4 tháng Giêng năm Mậu-Tý (13–2–1948) về “Quyền năng
của nền Tôn-giáo” (tiếp theo).

135. SỐNG PHẢI HIỂU NGHĨA-VỤ MÌNH, KHÔNG PHẢI SỐNG ĐẶNG THỪAHƯỞNG.

Thiên-điều là luật, còn Pháp là quyền-năng thưởngphạt nhơn-quả. Không lạ gì, chúng ta thấy thế thường, con
ngươì không làm thì không có nên hư, còn lãnh trách-vụ
thì nên hư đặng thất. Nên hư đặng thất của con người là
một tấn-tuồng nơi mặt thế. Ta nhận thấy mang thi-hài,
xác-thịt, khối chơn-linh chịu mờ-ám, chỉ biết sống, sống
phải hiểu nghĩa-vụ mình, không phải sống đặng thừ-hưởng.
Từ khi lọt lòng mẹ thì đã mang một mối nợ-trần. Hễ
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mắc nợ thì phải trả, mà trả cho ai? Khởi trả cho gia-đình
trước. Ai là người làm trọn đạo gia-đình cũng khó làm
rồi, biết bao-nhiêu trở-lực, nhơn vay kiếp trước tái-diễn
lại, phải trả quả kiếp sau. Trên trường đời, vay vay, trả trả,
đó gọi là nhân-quả.
Muốn học làm chúa vạn-vật cũng phải nhiều đường
lối gay trở khó khăn.
 Trích

thuýết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, Ngày
4 tháng Giêng năm Mậu-Tý (13–2–1948) về “Quyền năng
của nền Tôn-giáo” (tiếp theo).

136. NGÀY GIẢI-THOÁT

Nếu không vi chủ đặng đè nén con vật nầy, chỉ biết
sống như con vật thì đã quên hẳn mình là gì, chẳng cần
luận, đương nhiên nhơn-loại lâm vào cảnh vay trả như
anh lái buôn bị gian-lận nhiều nên bán lỗ, ấy là nhơn. Đi
chuyến khác nữa may mua rẻ bán được mắc thì bán được
lời. Lời lỗ là con buôn trên trường đời. Ta thấy giờ nào
chúng ta chẳng còn buôn lấy lời cho chúng ta hưởng mà
buôn cho Ông chủ hảng hưởng, ngày ấy chúng ta không
sợ lỗ lời. Nhơn quả cũng thế, ngày giờ nào ta chẳng còn
là ta mà còn trong gia-tộc ta, ngày giờ nào ta chẳng còn
là ta mà sống cho nhơn-loại, ngày ấy là ngày giải-thoát.
Mình không vay hỏi ai, mình chỉ cho mượn thì
mình ắt giàu…
Ngày giờ nào mà lời lỗ mình không chịu trách-nhiệm
chỉ sống về nghề-nghiệp của mình mà thôi, thì mình ắt
không ăn thua chi với ai cả… chúng ta cho vay mà không
thiếu, ấy là ta tự giải-thoát.
 Trích

120

thuýết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, Ngày



LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I –

4 tháng Giêng năm Mậu-Tý (13–2–1948) về “Quyền năng
của nền Tôn-giáo”.
137. MẮC LO GIA-ĐÌNH KHÔNG THỂ LO ĐẠO ĐƯỢC LÀ PHI-LÝ

Nếu có kẻ nói mắc lo gia-đình, không thể lo Đạo
được là phi-lý. Đạo là trường học đạt đại gia-đình, Đạo là
trường thì lập vị, sao lại làm không được? Tại làm biếng
học! Học đặng hành. Nên hư do tại mình, không phải
do Chí-Tôn và cũng không phải do tại Đạo,
 Trích

thuýết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, Ngày
4 tháng Giêng năm Mậu-Tý (13–2–1948) về “Quyền năng
của nền Tôn-giáo”.

138. TẠO TÂN-DÂN LÀ THẦN-THÔNG-NHƠN

Mấy em có biết tương-lai nền Chơn-giáo nầy của
mấy em là tạo đại-nghiệp đại gia-đình cho một sắc dân
gọi là Tân-Dân của Chí-Tôn, để nơi mặt thế nầy, là ThầnThông-Nhơn. Mấy em kiếm hiểu hai chữ Thần-Thông, dầu
không thấu-lý mà nghe nói tiếng ấy cũng hiểu sự quan-hệ
của nó ra sao.
Ấy vậy, muốn tạo một tinh-thần tới Thần-Thông cho
sắc dân Tân-Dân của Chí-Tôn đem đến mặt địa-cầu nầy,
do trong mấy em hiện-tượng ra, mà mấy em không tầm cái
giống Thần-Thông thì làm sao tạo Tân-Dân ấy cho được.
Cả huyền-vi bí-pháp của Chí-Tôn để tạo Thần-ThôngNhơn ấy, mắt mấy em nhìn thấy không biết hình-ảnh
thì làm sao đạt thành được.
Mấy em sẽ làm Cha, làm Mẹ của đám Thần-ThôngNhơn ấy mà không có hột giống làm sao tạo hình cho
đặng… mấy em dầu có khó-khăn đi nữa, nay Đạo đã 22
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năm mà còn quên thì không biết nói làm sao đặng.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm 29

tháng Giêng năm Mậu-Tý (1948) về “Khi vô Đền Thánh
phải bỏ hết phàm tâm”.

139. KHI VÔ ĐỀN THÁNH PHẢI BỎ HẾT PHÀM TÂM

Mấy em có thấy đâu khi vào Đền-Thánh, Đền nầy
gọi là Đền-Thánh, thì thế nào mấy em phải hiểu. Qua
đứng trên Ngai lấy hết tư-tưởng của mấy em cái giọng của
mấy em cầu kinh qua ôm hết dâng lên cho Đức Chí-Tôn,
dâng đây, không phải là tiếng thường, ấy là cái Thiên-thiều,
Ngài hưởng rồi, Ngài trả lại cho mấy em cái Thiên-tính.
Có như vậy thì địa-cầu nầy mới an-tịnh, mới thái-bình
được. Mấy em ôi! Nếu cúng mà giọng đọc thô bỉ, không
đồng một nhịp-nhàng thì mong gì cái thiều-quang của
Càn-Khôn Vũ-Trụ điềm-tỉnh đặng an-hưởng.
Qua đứng trên Ngai, Qua thấy trên nê-hoàn-cung của
mấy em, nếu định tâm, thì có một hào-quang xung lên đều
đều, mọi người đều có cả hào-quang đó, có một Vị-Phật
ôm hết đem vào Bát-Quái-Đài, hiệp với đạo hào-quang
trong quả Càn-Khôn đoạn đem trở ra bao trùm cả chỗ
ngồi của mấy em, mà mấy em không thấy được, cho nên
khi mấy em hầu lễ, nếu biết hưởng cái ơn Thiêng-Liêng
ban cho đó, thì tinh-thần được an-tịnh, hạnh-phúc biết
bao, nếu biết thọ hưởng cái hồng-ân đó, cũng như lúc mấy
em đói rồi có ai liệng cho đồ ăn, mà không biết hưởng, thì
làm sao no đặng, tức phải đói.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm 29

tháng Giêng năm Mậu-Tý (1948) về “Khi vô Đền Thánh
phải bỏ hết phàm tâm”.
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140. TÂM TRONG SẠCH ĐÓ LÀ TÂM VÔ TỘI

Dầu hình thể của mấy em có nhơ nhớp, thúi hôi,
cùi-đày mà cái tâm của mấy em trong sạch đó là tâm vô tội.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm 29

tháng Giêng năm Mậu-Tý (1948) về “Khi vô Đền Thánh
phải bỏ hết phàm tâm”.

141. TẬP TÁNH THANH-KHIẾT, BỎ TƯ-TƯỞNG PHÀM-TỤC, ĐỂ TÂM NHỨTNGUYỆN MỚI CÓ SỰ CẢM-ỨNG

Dầu kẻ nào tội tình ưu-lự thế mấy mà bước vô ĐềnThánh rồi, cũng phải tập tánh cho thanh-khiết, bỏ cả
những tư-tưởng phàm-tục, để tâm nhứt-nguyện mới có
sự cảm-ứng.
Mấy em đem cái hình xác vào Đền-Thánh, nhưng
là cái xác vô tội, đặng hiến cho Chí-Tôn, Nếu không vậy,
thì có vào Đền-Thánh kẻ ngồi chỗ nầy, kẻ ngồi chỗ kia
mà trong óc không niệm, thì vô Đền-Thánh có ích gì? Đi
cúng, điều trọng yếu nhứt là tinh-thần… ấy là linh-tâm
xuất-hiện, nếu mấy em có cảm mới có ứng… mà nếu có
ứng, thì mấy em mới hưởng được, thảng không hưởng
được là lỗi tại mấy em không trọn tâm thành-kính.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm 29

tháng Giêng năm Mậu-Tý (1948) về “Khi vô Đền Thánh
phải bỏ hết phàm tâm”.

142. TỔNG-KẾT LỜI DẠY: KHI NHẬP ĐÀN LÀ PHẢI GIỮ TÂM CHO THANH-TỊNH

Đáng lẽ khi bước vô Bửu-Điện, đi qua Hiệp-ThiênĐài thấy toàn màu đỏ, màu đỏ thuộc về xác thịt, vậy đi
qua rồi phải tịnh-tâm. Qua không nói ai, vì trước mỗi bữa
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đều tắm rửa, vô đó, dầu hình thể của mấy em có nhơ nhớp,
thúi hôi, cùi-đày mà cái tâm của mấy em trong sạch đó là
tâm vô tội. Dầu kẻ nào tội tình ưu-lự thế mấy mà bước vô
Đền-Thánh rồi, cũng phải tập tánh cho thanh-khiết, bỏ cả
những tư-tưởng phàm-tục, để tâm nhứt nguyện mới có
sự hưởng ứng. Mấy em đem cái hình xác vào Đền-Thánh,
nhưng là cái xác vô tội, đặng hiến cho Chí-Tôn, Nếu không
vậy, thì có vào Đền-Thánh, kẻ ngồi chỗ nầy, kẻ ngồi chỗ
kia mà trong óc không niệm, thì vô Đền-Thánh có ích gì?
đi cúng, điều trọng yếu nhứt là tinh-thần, cái huyền-vi bípháp tinh-thần ở đấy là Cửu-Trùng-Đài rồi Bát-Quái-Đài
thuộc về Chơn-Linh, ấy là linh-tâm xuất-hiện, nếu mấy
em có cảm mới có ứng, mà nếu có ứng, thì mấy em mới
hưởng được, thảng không hưởng được là lỗi tại mấy em
không trọn tâm thành-kính.
…
Vậy từ đây về sau, Qua chỉ xin cho mấy em một
điều là hễ bước chân vô Đền-Thánh, thì bỏ hết cả phàmtâm, thì hạnh-phúc sẽ to lớn, bằng chẳng vậy, đừng đi
cúng, vì đến cúng, không những không hưởng được
đặc-ân, mà còn mang tội thêm mà chớ.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm 29

tháng Giêng năm Mậu-Tý (1948) về “Khi vô Đền Thánh
phải bỏ hết phàm tâm”.

143. NHÂN-LOẠI HÃY DÙNG TÌNH THƯƠNG-YÊU LẪN NHAU DÂNG HIẾN
CHO CHÍ-TÔN

Bần-Đạo quả-quyết làm chứng rằng: tình-thương
của nhơn-sanh đối với Chí-Tôn rất nồng-nàn. Nhưng
có điều khuyết-điểm nầy: Chớ chi con cái của Ngài đem
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tình-ái ấy để cả thảy thương lẫn nhau, dùng tình-thương
đó đem hiến cho Chí-Tôn và có thể hiến chung cho nhau,
đặng cùng hưởng tại mặt thế nầy, Trái lại: không!
Điều khuyết-điểm ấy quá lẽ, buộc Bần-Đạo phải
minh-triết cho cả thảy được rõ biết. Ước mong con cái của
Chí-Tôn biết thương yêu nhau nồng-nàn hơn là thương
Ngài nữa mới đặng.
Cả thảy đừng tưởng rằng: Mình bước chân vào cửa
Đạo là một sự tình-cờ đa! Bần-Đạo quả-quyết rằng: Không
phải là một sự tình-cờ, và nếu Bần-Đạo chứng chắc rằng
toàn con cái của Ngài đều ở trong lòng của Ngài, sanh
ra đã có một tình yêu đối cùng nhau, từ trong vật-loại dĩ
chí nhơn-thân chúng ta đã có liên-quan mật thiết nồngnàn, khối tình-ái vô-biên vô-hạn. Cả thảy nên biết điều
ấy, Bần-Đạo xin nói thật, ngày giờ nầy cho các chơn-linh
đến mặt thế đã từng chung chịu khổ-não cùng nhau, cả
muôn kiếp-sanh mới gặp-gỡ nhau trong lòng của Đức
Chí Tôn đó chớ!
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
Mồng 1 tháng 2 năm Mậu Tý (1948) về ”Liên-quan con cái
Đức Chí-Tôn đối với Ngài”.

144. ĐỨC CHÍ-TÔN ĐỂ QUY-TỤ CON CÁI HỘI-HIỆP VỚI NGÀI

Trong 24 chuyến thuyền Bát-Nhã, đem chơn-linh
đến mặt địa-cầu, mấy bạn đã ngồi trong ấy, ngày nay Đức
Chí-Tôn đã đến, đến để làm tròn một lời hứa của Ngài.
Còn chúng ta đã hứa với Ngài những gì? “Hứa: Các
con vì Thầy đầu-kiếp đặng tạo tinh-thần vật-loại, độ cả
hóa-nhân và nguyên-nhân qui-hồi cựu-vị. Các con vì thương
Thầy tạo hình-ảnh của Đạo”. Ngày nay là ngày giờ chót
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Thầy đến với mục-đích và sở-vọng của Thầy là hội-hiệp
các con lại làm một cùng Thầy.
Ôi! Nếu các bạn đã biết, từng chung chịu đau khổ
cùng nhau và vạn kiếp sanh. Nơi đây có kẻ đã làm cha, làm
ông, làm chị, làm mẹ chung lẫn trong các kiếp tái-sanh nơi
mặt địa-cầu nầy để tạo yêu-thương trong toàn nhơn-loại.
Các bạn có biết điều ấy đâu, duy có thấy gần mà chẳng
thấy xã-hội, đương-nhiên cùng máu thịt thì thương nhau,
biết đâu trong đám nầy đã có kẻ làm cha, mẹ, ông, bà ta,
mà ta không thấy, không biết. Tình-cảm của chúng ta hể
khuất mắt rồi, thì nhẹ giá trị quá lẽ.
Bần-Đạo là Hộ-Pháp, nếu Bần-Đạo nói điều chi
mong đặng gạt-gẫm nhơn-sanh, ngày kia về Ngọc-HưCung Bần-Đạo chịu trách cứ đó.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
Mồng 1 tháng 2 năm Mậu Tý (1948) về “Liên-quan con cái
Đức Chí-Tôn đối với Ngài”.

145. HÃY THƯƠNG YÊU LẪN NHAU, CỨ THƯƠNG LÚN THƯƠNG CÀNG ĐI

Ôi! Kiếp sanh tại thế mang xác thịt, hỏi sống được
mấy lát? Nội một giấc thức, giấc ngủ là thấy sự chết sống
của kiếp con người, mang thi-hài bóng dáng nầy là giả.
Cảnh thiệt không phải ở đây, mà cảnh thiệt ở nơi chỗ
khác kia, sao không tìm cảnh thiệt là cảnh tồn-tại, lại
chạy theo bóng.
Ước-ao cả thảy biết điều trọng-hệ bí-mật đó mà
thương yêu lẫn nhau, thương lún thương càng đi, rồi ngày
kia coi có lầm chăng? Bần-Đạo quả-quyết, ấn Hộ-Pháp,
Bần-Đạo nắm trong tay, nó chẳng hề sai chạy. Bần-Đạo
mong-ước cả thảy con cái của Chí-Tôn, đừng tưởng mang
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thi-hài nầy mà nam nữ phân-biệt đa nghe! Biết đâu trong
đám nữ nầy, có kẻ đã làm cha, làm anh của người nào đó.
Giả cuộc đừng coi trọng-hệ, cả thảy nên hiểu và từ đây noi
theo lẽ thiệt, đừng mơ sự giả, đó là điều mơ-vọng ước-ao
của Bần-Đạo hơn hết.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
Mồng 1 tháng 2 năm Mậu Tý (1948) về “Liên-quan con cái
Đức Chí-Tôn đối với Ngài”.

146. BÍ-PHÁP CỦA CHÍ-TÔN LÀ TRỤ THẦN

Thiền-Môn mỗi khi làm chay, thí của, cầu siêu, hay
tuần-tự chi đều rước một vị Hòa-Thượng trụ-trì đến.
Không gì khác hơn là Bí-pháp của Chí-Tôn trụ thần,
Bần-Đạo dám chắc rằng không ai biết, họ tụng kinh như
hát mà thôi, không ai để hết tinh-thần vào câu kinh, nên
mấy thầy chùa có gõ mõ tụng kinh không có ăn thua gì,
trọng hệ là vị Hòa-Thượng trụ trì ngồi hành pháp, nhưng
không hiểu họ có biết mà làm y theo đó hay không? Cái
trọng-hệ ấy, nếu ai làm cho y, thì là trúng với Bí-pháp.
Tiểu-Đàn thì vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
14 tháng 2 năm Mậu-Tý (24–3–1948) về “Hộ-Pháp HànhPháp mỗi khi vô cúng Đàn”.

147. QUYỀN-NĂNG VÔ-TẬN CỦA CHÍ-TÔN

Chí-Tôn mở Tam-Thập-Lục Động coi có phá nổi
Ngài không? Có thể làm cho tiêu-diệt nền Chánh-Giáo
không? Để cho chúng sanh thí-nghiệm mà thấy quyềnnăng vô tận của Ngài.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
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14 tháng 2 năm Mậu-Tý (24–3–1948) về “Hộ-Pháp HànhPháp mỗi khi vô cúng Đàn”.
148. HOÁN-ĐÀN LÀ BÙA PHÁP-LUÂN THƯỜNG-CHUYỂN

Không có một điều Chí-Tôn để trong Pháp-giới của
Ngài trong cửa Đạo nầy mà không có nghĩa-lý. Ít nữa mình
không biết thì phải tìm cho biết, coi tại sao như thầy chùa
chạy kim-đàn vậy. Không biết phải hỏi, cả thảy nên biết
rằng, không một điều gì trong nền Tôn-giáo nầy mà vô
nghĩa-lý đa nghe!.
Tại sao phải hoán-đàn, nam, nữ chen nhau? Đó là
bùa Pháp-Luân Thường-Chuyển. Tại sao Chí-Tôn để bùa
Pháp-Luân Thường Chuyển tại thế này, đặng chi vậy?
Hiện đã mãn Hạ-Nguơn tam-chuyển, bắt đầu ThượngNguơn tứ-chuyển ta gọi là Khai-nguơn nên phải để cho
Pháp-Luân chuyển.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
14 tháng 2 năm Mậu-Tý (24–3–1948) về “Hộ-Pháp HànhPháp mỗi khi vô cúng Đàn”.

149. KHÔNG HOÁN-ĐÀN LÀ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC THỂ-PHÁP

Ta đã biết thời Tiên-Thiên Khí, Hậu-Thiên Khí
chuyển làm một mới đạt Đạo đặng. Cả thảy đều biết
qua Cửu Trùng-Đài nầy là Cửu Thiên Khai-Hóa, còn
cung trên kia là Cung-Đạo, từ trước đến nay, mỗi người
mãi miết tìm Đạo mà Chí-Tôn để giữa đó, trước mắt mà
không biết, đi chín từng Trời để cho phần hồn đi cho cùng
một Cửu phẩm Thần, Thánh, Tiên, đến Phật, tức là Phật
xuống phàm, rồi phàm trở lại Phật, chuyển luân như vậy,
Bí-pháp gọi là đạt Đạo. Tại sao cả thảy không tìm hiểu,
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rồi không chịu vô Hoán-đàn, sợ mõi chân, chờ trong nầy
thiên-hạ đi giáp rồi mới vô cúng mà thôi.
Cũng vì bởi không Hoán-đàn là không đạt được
Thể-pháp đó không đủ theo pháp-giới của Chí-Tôn, nên
người cầm pháp có phận-sự không cho vô tức là không
cho làm loạn Đạo.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm 14

tháng 2 năm Mậu-Tý (24–3–1948) Về “Hộ-Pháp HànhPháp mỗi khi vô cúng Đàn”.

150. THỂ-CHẤT VÀ TÁNH-ĐỨC CÁC HẠNG KHÁCH TRẦN

Nhơn-loại mỗi mỗi đều có đẳng-cấp Thiêng-Liêng
tùy theo sự tiến-hoá của Chơn-linh họ, dầu tánh-chất
hay hình-thể cũng tùy theo tiến-hóa của Chơn-linh mà
có riêng đặc-tánh, riêng về hình thể của họ, chúng ta ngó
thấy phương-pháp của cổ nhân xem tướng người, đoán
tánh-chất, số mạng, cũng là nương theo đó.
Các hạng khách-trần, duy nói về đẳng cấp và tấn-hóa,
Bần-Đạo dám quả-quyết rằng: Mặt địa-cầu nầy có 2.700
triệu người… Trong 2.700 triệu nhơn-sanh tức có 2.700
triệu tánh-đức, chúng ta không thể gì đoán xét được nhưng
chúng ta có thể chia khách-trần ra thành nhiều hạng:
– Một hạng trước là hạng trái-chủ, nghĩa là hạng
thiếu nợ, hạng thiếu nợ là gì? Là những người gây ra
nhơn-quả đã nhiều. Luật nhơn-quả để họ vô hàng cùng
khổ của các chơn-linh.
– Hạng thứ nhì là hạng tác-trái, nghĩa là người đã
cho vay.
– Hạng thứ ba là hạng du-học, là các chơn-linh đến
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mặt địa-cầu tìm phương-pháp đặng học-hỏi, vì họ thiếuthốn, đến đặng thâu-đoạt cái phần thiếu kia cho hay biết
nhiều thêm đặng tấn-hóa về Chơn-linh.
– Hạng thứ tư là hạng ta-bà, du-hí, du-thực đến
chơi rồi về, mà cái hạng ấy ít lắm, nếu có đi nữa thì phần
nhiều chết yểu hết.
– Còn một hạng nữa là hạng Thiên-mạng, hạng
Thiên-mạng là hạng chơn-linh cao-cấp tức-nhiên đã đạt
phẩm-vị cao-trọng, vâng mạng đến thi-hành lịnh của
Ngọc-Hư-Cung hay của Lôi-Âm-Tự.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
rằm tháng Giêng năm Mậu Tý (24–2–2948) về “Thể chất
và tính đức của khách trần”.

151. ĐỂ CẢ ĐỨC TIN NƠI PHẬT-MẪU

Chúng ta luận một việc cần phải luận bàn cùng
nhau, nên chúng ta tin chắc rằng Đức Phật-Mẫu là MẹSanh của chúng ta và cả vạn-vật, nếu chúng ta tin và biết
chắc như vậy thì chúng ta phải để cả đức tin nơi Người,
theo ý Bần-Đạo tưởng cái gì về xác thịt thi-hài nầy đều
do Phật-mẫu đào-tạo ra cả.
Đức Đại-Từ-Phụ duy làm Cha của Chơn-linh chúng
ta mà thôi, như cha mẹ phàm nầy, ông cha duy có nhứt
điểm tinh, còn huyết khí đều do bà mẹ đào-tạo mà có, Đức
Chí-Tôn duy cho nhứt điểm Linh, còn tạo nên trí não và
xác thịt của ta ra hình-tướng là do tay của Phật-mẫu, hai
cái quyền ấy rất cao-trọng, hể khôn ngoan muốn cầu xin
cho đặng siêu-thoát linh-hồn, không ai hơn là Chí-Tôn, còn
về phần xác thịt nếu đau đớn khổ-sở, mỗi mỗi cái đều xin
Mẹ thì chắc hơn hết.
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Có nhiều điều ta đến xin Mẹ thì Mẹ cho, chớ còn
xin Cha thì không được, phải vậy không? Nhứt là phái
nữ, tâm-hồn thường phải nương theo Phật-Mẫu một cách
manh-mẽ hơn nữa, hoặc sanh con cũng được mạnh-giỏi
hoặc chính thân-thể mình không được cường-tráng, hoặc
đức tin còn yếu ớt sao không đến xin Mẹ, chỉ có Mẹ mới
đủ quyền-năng ban ơn ấy cho; còn như mấy em nhỏ, đã có
vợ chồng thì nên đến phụng-sự Đức Mẹ mà cầu xin cho
sanh đặng con tốt, cho Đấng nào đến nơi cửa của mình
sẽ là một Chơn-linh cao-siêu, đó là biết khôn đó chớ, nếu
chúng ta quả quyết có điều ấy thì tự-nhiên sẽ có như vậy.
Bần-Đạo vẫn thấy Nữ phái còn lạnh-nhạt điều ấy lắm.
 Trích Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Báo Ân-Từ Thời ngọ

ngày Rằm tháng 2 năm Mậu-Tý (1948) về “Để cả Đức Tin
nơi Phật-Mẫu”.

152. THIÊN-CUNG CỦA MỖI CON CÁI ĐỨC CHÍ-TÔN

Ngày hôm nay, Bần-Đạo giảng về Thiên-cung của
mỗi con cái của Đức Chí-Tôn, Thiên-cung ấy, Chí-Tôn
có nói rằng:
“Gia-tài của các con Thầy đã sắm sẵn”.
Gia-tài ấy tức là Thiên cung vậy.
Thiên-cung của chúng ta mà Đại Từ-Phụ gọi gia-tài
dành để cho chúng ta, trừ ra đứa nào chê bỏ, Thầy mới
đem cho đứa khác, Thiên-cung ấy là gì? Là các nguyêncăn của Đức Chí-Tôn, là cơ-quan tạo-đoan Càn-Khôn
vũ-trụ. Đức Chưởng-Đạo Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn nói
rằng: Đức Chí-Tôn buổi nọ có Thiên-cung riêng, Ngài
đưa cả toàn Thiên-cung đó đến một chỗ chẳng có vật chi,
131

LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I

rồi Ngài lấy dương-quang đặng Ngài biến-tướng ra và ban
cho mỗi con vật một điểm linh, tiếng Phạn gọi là Monade,
còn ta gọi là nhứt điểm linh, điểm linh ấy tấn-hoá vô-biên
vô giới, đi từ vật-chất đến Phật-vị, thì trong con người đi
biết bao nhiêu kiếp sống liên-quan mật-thiết cùng nhau,
do mỗi kiếp sống để tạo thành một gia-tộc. Chúng ta
sanh ở thế-kỷ nầy có ông, bà, cha, mẹ, anh, em, bạn tác,
vợ chồng, con cái, cả các cơ-nghiệp hữu-hình của chúng ta
tại thế nầy, sẽ trở nên cơ-nghiệp nơi cảnh vô-vi kia, đặng
làm Thiên-cung của chúng ta.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh thời Tý

đêm 19 tháng 02 Mậu-Tý (29–03–1948) về “Thiên cung của
mỗi con cái Chí-Tôn”.

153. THIÊN-CUNG LÀ GIA-TỘC VÔ-HÌNH

Thiên-cung là gì? Nếu chúng ta gọi là gia-tộc vô-hình
thì phải gọi là xã-hội, do đại-nghiệp căn-bản của chúng
ta lập-thành. Nếu chúng ta tưởng-tượng trở lộn lại do
lời của Đức Chưởng-Đạo nói, thì Đức Chí-Tôn cũng vô
một khuôn-luật ấy, nhưng Ngài đạt Pháp, nắm cả bí-mật
vô-biên đặng tạo Càn-Khôn vũ-trụ riêng, chẳng khác như
ta đã thấy tấn-tuồng hữu vi nơi mặt thế nầy, cũng làm
con, làm cha, mà ta thấy cha ta tạo nghiệp thế nào, thì ta
cũng bắt chước như thế ấy. Hình-trạng Đức Chí-Tôn đã
làm thì ta sẽ làm theo, hay là ta đã làm rồi nơi cỏi vô-hình,
Đức Chí-Tôn đã dành để cho ta mà ta chưa hề biết như
vậy, ta chỉ biết giờ nầy mà thôi, đến khi bỏ xác thú rồi, trở
lại cảnh vô-hình, mới biết là ta có đại-nghiệp.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh thời Tý

đêm 19 tháng 02 Mậu-Tý (29–03–1948) về “Thiên cung của
mỗi con cái Chí-Tôn”.
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154. CON NGƯỜI VÌ THÚ HÌNH MÀ QUÊN LẢNG CẢ ĐẠO-NGHIỆP

Buổi sanh-tiền trong kiếp sống của ta đây: ăn để sống,
tranh dành nhau để nuôi con thú, tức là thú hình của ta
mà quên lảng cả đại-nghiệp. Không có thảm-trạng nào hơn
là ta quên mình hiểm-nguy, nên Chí-Tôn rất thảm khổ
thấy ta chìm đắm trong trường đời. Ta thử tưởng-tượng
như ta làm cha mẹ đương giữ đại-nghiệp cho con, phần
hương-hoả đó rất vĩ-đại, trong thời buổi còn niên-thiếu
cho nó đi ra ngoại-quốc du-học, rồi lúc ở ngoại quốc nó
không đủ phương sanh sống, cái gia-nghiệp ấy nó chưa
được hưởng mà không ai giúp đỡ, tự nó tìm kế làm thuê
làm mướn với tài hay mà sống. Nếu nó sống với nghề hay
nghiệp giỏi, với cái thiệt-tài của nó thì không nói gì, ngặc
một nỗi nó không sống được theo phương-pháp quân-tử,
nó phải hạ mình xuống đi ăn trộm ăn cướp, bạo tàn, điếmđàng, lường-dối, làm đủ tội lỗi với phương sống đê-hèn đó
của đứa tiểu-nhơn, thì ta thử hỏi ông cha hay bà mẹ cầm
cái đại-nghiệp ấy, sẽ đau đớn thương tâm như thế nào chớ?
Thật ra Đức Chí-Tôn cũng dường đó…
...
Một đám nhơn-sanh chúng ta đây, Đức Chí-Tôn đã
nói: của mỗi đứa con, Ông còn giữ một đại-nghiệp, đại
nghiệp ấy không phải của Ông cho, mà là của tự mình
chúng ta tạo dựng, nhưng chúng ta lại nỡ quên phứt nó đi,
để cho thân-thể ra hèn-tiện, khổ-não, truân-chuyên, mà cái
nghiệp kia ta lại không bảo-trọng được. Nếu đương đầu
với mạng sống mà ta không tự tỉnh, kiếm phương-pháp
sống cho chí thành, rủi tìm cái sống theo quỉ-pháp, thử
hỏi Đức Chí-Tôn đau đớn như thế nào nữa?
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Thầy đã nói:
“Gia tài của các con Thầy không bao giờ lấy cho kẻ khác,
kỳ dư kẻ nào chê bỏ”.
Nếu chúng ta thất-nghiệp cả của cải phụ-ấm do nơi
ta đào tạo ấy mà ta trở bước hưởng lại không đựơc là tại
nơi ta từ chối, tự ta quên mình mà tự bỏ cái đại-nghiệp
ấy. Ta sống một trăm tuổi có nghĩa gì đâu? Ví như mỗi
phen có một đám xác đi qua, thì dường như người quá
cố nhắc nhở ta một điều gì? Người chết ấy nói với ta rằng
“Tôi đi đây là đến cảnh thiệt, còn quí ngài ở lại đó là cảnh
giả đa nghe”. Phải sáng suốt đặng phân thiệt giả, mới bền
giữ cơ-nghiệp thiêng-liêng, chớ đời sống phàm gian là
khổ-hãi đa nghe!
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh thời Tý

đêm 19 tháng 02 Mậu-Tý (29–03–1948) về “Thiên cung của
mỗi con cái Chí-Tôn”.

155. SỰ KHẢO-ĐẢO HÌNH-XÁC KHÔNG ĐỘNG CHẠM ĐẾN ĐẠO-NGHIỆP CỦA
CHÚNG TA

Nhơn-loại bao giờ mới tỉnh cơn mơ-mộïng tàn-ác
mà tìm cho được cái sống Thánh-đức cao-siêu? Vì cớ
cho nên mỗi đứa chúng ta, dầu lao-khổ, truân-chuyên,
dầu nhiều phen bị khảo-đảo khổ-hạnh, mà dường như
tinh-thần ta thấy khoái-lạc hơn nữa, là tại sao vậy? Tại ta
biết rằng sự khảo-đảo hình-xác nầy không phương gì mà
động chạm đến phạm-vi đại-nghiệp của ta kia đặng, bấtquá là bóng-dáng mà thôi, mà hễ không động đến được
thì ta biết rằng ta có thể bảo-thủ được, không sợ mất của
Thiêng-Liêng ta đã sẵn có.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh thời Tý
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đêm 19 tháng 02 Mậu-Tý (29–03–1948) về “Thiên cung của
mỗi con cái Chí-Tôn”.
156. KHÔNG NÊN SỢ QUYỀN THẾ GIẾT CHẾT THÂN XÁC, MÀ NÊN SỢ NGƯỜI
GIẾT THI-HÀI CÒN TẬN ĐỌA LINH-HỒN

Nếu cả mấy em biết nghe theo chơn-lý vô-cùng vôtận của Thiêng-Liêng Hằng Sống ấy, bảo-trọng được cái
cảnh thiệt-tướng ấy là hay hơn là trọng cái sống của tính
mơ-mộng. Mấy em chỉ nên sợ một người mà thôi, ngoài
ra dưới thế-gian nầy không sợ ai hết. Kẻ nào có quyền thế
thì chỉ có giết chết thân ta là hết chuyện. Còn các em, các
con, phải sợ Người mà chẳng những có giết thi-hài của
mấy em, mấy con, mà còn tận-đọa tam-đồ chi-khổ, lại còn
truất cả đại-nghiệp của mấy em và mấy con nữa, Người
ấy là Đại-Từ-Phụ vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh thời Tý

đêm 19 tháng 02 Mậu-Tý (29–03–1948) về “Thiên cung của
mỗi con cái Chí-Tôn”.

157. CHỮ HIẾU TRONG NHO-GIÁO

Nói về chữ hiếu thật là quá rộng-rãi bao-la, nên
Nho-giáo nói không hết được. Ví như có câu rằng: Quạt
nồng ấm lạnh, nghĩa là khi cha mẹ nóng-nực thì quạt cho
mát, khi cha mẹ lạnh thì đắp cho ấm, đó là câu nói để tỏ
tâm-hiếu của con cái theo thế thường tình nhỏ mọn mà
thôi, chớ đối với Phật-Mẫu không có một điều gì ta làm
đặng đền công sanh-thành dưỡng-dục của cha mẹ mà gọi
là hiếu, bởi mình không phương-thế trả cái hiếu ấy đặng
bao giờ. Vì vậy mà sách Nho tả không hết được.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-thánh Thời
Tý đêm 21 tháng 2 năm Mậu Tý (31–03–48) về “Nhiều kẻ
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được gọi mà ít người đến”.
158. PHỤNG-SỰ CHO CHA MẸ THEO HOÀN-CẢNH CỦA MÌNH

Ấy vậy, có hiếu tức là phụng-sự cho cha mẹ đủ mọi
phương-diện theo hoàn-cảnh của mình. Làm con mà
muốn nói mình có hiếu mà Ổng mặc kệ Ổng, mình mặc
kệ mình, có khi cả đôi tháng hoặc suốt năm không thăm
viếng, đợi tin chết đặng về để tang, bằng không chết thì
thôi, Ông Bà sống tự họ, mình sống tự mình. Rủi nghe ai
nói: Ông Cha bị cảm nặng, bị rét, sao chú nó cô nó không
về thăm thì lại nói rằng: “Tôi cũng lạnh gần chết tôi đây,
nhà tôi ở xa, ổng lạnh Ổng ở nhà, tôi đi đường xa đây tôi
còn cảm nặng đau hơn Ổng nữa!!!”
Đối với cha mẹ mình phải báo hiếu trọn cả kiếp sanh
cũng chưa vừa, càng khổ-não, khó-khăn chừng nào thì
tâm hiếu ấy mới quí, mới trọng.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-thánh Thời
Tý đêm 21 tháng 2 năm Mậu Tý (31–03–48) về “Nhiều kẻ
được gọi mà ít người đến”.

159. SỰ THẠNH SUY CỦA ĐẠO KHÔNG ẢNH-HƯỞNG THEO MƯA NẮNG

Đối với Chí-Tôn cũng thế, đêm hôm qua đi cúng chỉ
có một ít người thôi, đó là tâm đạo theo Trời mưa nắng!
Lại đổ thừa đi mưa sợ cảm sổ mũi nhức đầu. Tội nghiệp
Chí-Tôn rủi có lạnh không ai đến cho mà chờ, mà người
chắc không lạnh nên không cầu lụy chi mình, chỉ mình
không hưởng ơn riêng, sợ buổi trút hồn là khổ-não.
…
Nếu nền Đạo của Chí-Tôn phải tùng theo sự nồng
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lạnh mà thạnh hay suy, thì đây về sau, Bần-Đạo tưởng
nếu Trời mưa miết ắt diệt Đạo Cao-Đài nầy đặng có phải?
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-thánh Thời
Tý đêm 21 tháng 2 năm Mậu Tý (31–03–48) về “Nhiều kẻ
được gọi mà ít người đến”.

160. NHIỀU KẺ ĐƯỢC GỌI MÀ ÍT NGƯỜI ĐẾN

Trong Thánh-giáo Gia-tô có câu chuyện như thế
nầy: Đức Chúa Jésus Christ nói: Nhiều kẻ được kêu mà ít
người đến (Il y a beaucoup d› appelés mais peu de venus).
Ý nói rằng con cái của Đức Chí-Tôn thì nhiều mà hạng
đặng siêu rỗi vẫn ít. Có người đó cũng có học-thức nghe
vậy tức mình nói: “Đấng Cứu-Thế đến siêu-rỗi thì siêu hết,
chớ có lý nào kêu lại không đến, Thánh-giáo nói làm sao vậy
chớ?” Coi bộ bất bình lắm.
Đến ngày lễ Đức Chúa giáng-sinh, tuyết trời lạnh
lắm, mà anh ta làm cũng làm chức trùm hay cậu gì trong
Đền-Thánh đó, nhưng đến buổi lễ thấy đền thờ trống hơn.
Ông cha mới kêu ông ta lại, vừa cười vừa nói rằng: “Nhiều
người kêu mà ít kẻ đến là vậy đó”. Anh ta nhớ lại lời mình
vấn nạn khi trước, bắt thẹn-thuồng mắc cở.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-thánh Thời
Tý đêm 21 tháng 2 năm Mậu Tý (31–03–48) về “Nhiều kẻ
được gọi mà ít người đến”.

161. QUỐC-ĐẠO KIÊM TRIÊU THÀNH ĐẠO-ĐẠO

NAM-PHONG THỬ NHỰT BIẾN NHƠN-PHONG
Theo trong bài thi của Đức Chí-Tôn gởi cho HoàngĐế Bảo-Đại có hai câu yếu-trọng cho nền Thánh-giáo.
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Chí-Tôn hơn hết là hai câu nầy:
“Quốc-Đạo kiêm triêu thành Đại-Đạo
Nam-phong thử nhựt biến nhơn-phong”
Hai câu này chúng ta hiểu rằng, Đức Chí-Tôn muốn
nói với Ngài Bảo-Đại nền Quốc-Đạo của Người, ngày
nay đã thành Đại-Đạo, trong chữ Đại-Đạo bao trùm cả
đức-tin loài người, câu thứ nhì “Nam phong thử nhựt biến
nhơn phong” chữ phong không phải là gió, nó có nghĩa lý
lắm! Phong đây là phong-tục, Chí-Tôn muốn nói phongtục nước nhà của Người sẽ làm nền phong-hóa của loài
người, hai câu ấy chúng ta nên đoán xét, suy-gẫm coi Đức
Chí-Tôn vì thương mà quá lời không? Thảng như Tôn-giáo
nào kích-bác họ sẽ nói Chí-Tôn tự-tôn, tự-trọng, hay là họ
có đức tin hơn nữa họ có thể bàn luận rằng:
Chí-Tôn vì quá thương mà nói. Vậy chúng ta thử coi
nền Quốc-Đạo của chúng ta sẽ trở nên nền Tôn-giáo của
toàn-cầu, chăng? Và phong-hóa chúng ta có thể thay thế
cho cả nhơn-loại trên mặt địa-cầu nầy chăng? Chúng ta
nên quan-sát, suy-gẫm rồi tưởng-tượng coi có thể đặng
vậy không? Có thể được và Bần-Đạo tin quả-quyết rằng
nó phải như vậy đó.
 Trích

Thuyết Đạo cử Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
Mồng 1 tháng 4 năm Mậu-Tý (1948).

162. TRÍ-THỨC KHOA-HỌC THAY VÌ BẢO-VỆ SANH-MẠNG LẠI TRỞ LẠI TÀNSÁT SANH-MẠNG CỦA LOÀI NGƯỜI

câu:

Hôm nay, Bần-Đạo giảng tiếp Thánh-ngôn của Thầy
“Quốc-đạo kim triêu thành Đại-đạo,
Nam phong thử nhựt biến nhơn phong”.

138



LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I –

Chúng ta quan-sát coi nền Quốc đạo của chúng ta
có phương-thế gì để làm một nền Tôn-giáo cho toàn cầu?
Đương-nhiên bây giờ, cái tinh-thần của loài người
chỉ xu-hướng theo trí-thức đương-nhiên của họ. Họ có
thể được cái hành-vi bí-mật thiêng-liêng mà lập nên cơ
giới phi-thường ở mặt địa-cầu nầy. Nhưng cái cơ-giới
ấy do nơi Hóa-công sản-xuất ra tâm-não của kẻ trí-thức
thông-minh đặng bảo-vệ sanh-mạng của loài người và lập
hạnh-phúc cho loài người.
Trái ngược lại, những hạng trí-thức thông-minh
ở trong thời-đại nầy, đều nảy sanh do một tâm-lý khoahọc ấy trở lại tàn sát sanh mạng của loài người, đó là đến
những cảnh bạo ngược. Hơn nữa, trước mắt chúng ta đã
ngó thấy hai trận giặc trên hoàn cầu đã giết hại-nhau, nên
hiện giờ trên mặt địa-cầu đã tự giết chết bao nhiêu mà kể.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh Ngày

14 tháng 4 năm Mậu-Tý (1948)

163. TÔN-GIÁO CAO-ĐÀI BIẾN-TƯỚNG THÀNH ĐẠO-ĐẠO

Bần-Đạo giảng tiếp câu Thánh-ngôn “Quốc Đạo kim
triêu thành Đại-Đạo” của Đức Chí-Tôn, giảng hôm kỳ lễ
vừa rồi, Bần-Đạo để đại-khái đề-mục cho toàn cả tiềm-tàng
thử coi nền Tôn-giáo của chúng ta sẽ biến-tướng ra thành
Đại-Đạo là chỗ nào? Nó đã đem cái gì cho nhơn-loại về
mặt tinh-thần Đạo-đức mà biến ra đại-đồng. Chúng ta
đã ngó thấy nguyên-do Đạo-giáo bao giờ loài người phải
chung họp lại với nhau, nào xã-hội, nào là gia-đình, dầu
trong buổi ăn lông ở lổ loài người chẳng hề qua mặt luật
thiêng-liêng đó đặng.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
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Mồng 5 tháng 4 năm Mậu-Tý (1948)
164. HAI NỀN TÔN-GIÁO TRUNG-HOA VÀ ẤN-ĐỘ

Tội nghiệp thay! Một sắc dân đã từng bị nước TrungHoa khắc-phục, tuy chịu trong hoàng-đồ, chúng ta có một
lịch-sử trong 4.000 năm tranh đấu, vẫn tự-do, độc-lập,
không chịu tùng mạng lịnh của Trung-Hoa. Nước chúng
ta như cái dải áo, còn Trung-Hoa như cáí áo, chúng ta
không có lý lẽ gì từ-chối tinh-thần một sắc dân anh-dũng
ấy, nó phải nương cái năng-lực ở chỗ nào? Ấy là nương
tinh-thần Đạo-Giáo nước nhà của nó, chúng ta phải
chịu ảnh-hưởng trọng-hệ hơn hết của hai nền Tôn-giáo
Trung-Hoa và Ấn-Độ, Nho-giáo Trung-hoa dạy chúng
ta tu cho được chí-thiện, chí-nhơn, Phật-giáo bên Ấn-Độ
dạy chúng ta tự tu đặng đạt đại-từ đại-bi. Hai cái khối
tinh-thần hiệp lại nhau làm một nền Tôn-giáo, để được
bảo-trọng tinh-thần quốc-tuý của mình.
 Trích

Thuyết Đạo cử Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
Mồng 1 tháng 4 năm Mậu-Tý (1948).

165. MÓNTHUỐC CỨU KHỔ CẢ TINH-THẦN NHƠN-LOẠI

May thay! Trong nòi giống tổ-phụ chúng ta để lại
một tủ thuốc, tủ thuốc ấy ngày nay lấy ra làm món thuốc
cứu cả tinh-thần nhơn-loại trong toàn-cầu nầy và trong
tủ thuốc Thiêng-liêng đó để làm vị cứu sanh, tức nhiên
là cái phương cứu khổ chẳng khi nào sai chạy. Nhưng vì
chẳng đủ năng-lực để cứu-thế, đem hoàn thuốc hằng sống
ấy bảo-tồn sanh mạng loài người.
 Trích
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166. ĐỨC CHÍ-TÔN LẬP GIA-ĐÌNH CHO LOÀI NGƯỜI

Buổi đầu tất cả có Bí-pháp hội-họp gia-đình; Đức
Chí-Tôn duy có một mình, Ngài phân ra mới có Phật-Mẫu,
Ngài phân ra Đệ Nhị Quyền hiệp lại Đệ Nhứt Quyền, đủ
quyền-năng tạo ra Càn-Khôn vũ-trụ để lập gia-đình cho
loài người đó vậy.
...
Nhờ Chí-Tôn phân tánh là bí-pháp lập-thành xã-hội
đó, chúng ta đã hằng tưởng hiểu cả, loài cầm thú phải có
hiệp lại mà biến sanh được, giải rõ là trống mái, đực cái
hay nam nữ vậy, nó tương-liên trước mặt chúng ta, hoặc
một cách âm-thầm bí-mật, vậy loài người bao giờ cũng có
Xã-hội nhơn-quần, gia-đình, vì mặt luật buộc như vậy, lời
chúng ta thường nói: “chưa ai ở đất nẻ mà chun lên”. Mỗi
cá nhân đều có nguyên do căn-bản.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
Mồng 5 tháng 4 năm Mậu-Tý (1948).

167. SỐNG KHÔNG QUYỀN-LỰC TINH-THẦN KHÔNG THỂ NÀO NHƠN-LOẠI
TỰ BẢO-TỒN

Hại thay! Xã-hội bình-quyền tức-nhiên mặt địa-cầu
ngày nay bị một quyền-năng vật-chất ấy nương với quyềnnăng tinh-thần mà loài người đạt đến địa-vị cao-trọng và
đạt cơ mầu-nhiệm của Tạo-đoan, đời có triết-lý, khoa-học
làm cho đảo-lộn tinh-thần, họ làm rồi họ tự-kiêu là làm
chủ cả cơ-quan bí-mật của loài người, tự khoe mình là
trời; tự-kiêu, tự-đắc, tự-tôn, tự-đại, chúng ta đã thấy họ
từ chối mọi lẽ thiên-nhiên.
Ngày giờ nhân-loại xu-hướng theo phương vật-chất,
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quyền-năng khoa-học, lý-thuyết quái-gỡ dị-đoan ấy, làm
cho tinh-thần loài người ngu-xuẫn, cho rằng không Trời,
không Đất, tức nhiên không Đạo, không gia-đình; không
xã-hội, sống như con vật chung hiệp với nhau đồng sống
vậy thôi.
Sống không quyền-lực tinh-thần vi-chủ, không thể
nào nhơn-loại tự bảo-tồn cho dân chúng đặng mà tránh
khỏi nạn tiêu-diệt, họ coi mạng sống của loài người là một
vật-dụng, để hưởng hanh-phúc sung-sướng, lường-gạt,
buộc tinh-thần người làm nô-lệ cho vật hình, chúng ta thấy
tấn tuồng nguy-ngập, xô đẩy loài người đi đến diệt-vong.
...
Tổ phụ chúng ta sống từ Thượng-cổ đến nay 3.000
năm, một vị chí Thánh để lưu lại cho đời mực thước niêm
luật xã-hội, nhơn-quần, Ngài định phải có gia-đình, có
Tông-tổ, có xã-hội, Ngài lập pháp trọn trong điều ấy, từ
thường dân chí vương đế, không ai ra khỏi mặt luật.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
Mồng 5 tháng 4 năm Mậu-Tý (1948).

168. THỜ-PHƯỢNG TÔNG-TỔ GIA-ĐÌNH LÀ THỜ THIÊN-HẠ TỨC LÀ THỜ
TRỜI

Tổ-phụ chúng ta chịu Đạo-giáo để lại sự thờ-phượng
tông-tổ gia-đình chúng ta, tức nhiên thờ kẻ quá vãng, ta
coi người chết như sống, chúng ta tôn-sùng mạng sống
của con cái người, vì loài người là Thiên-hạ là Trời.
 Trích
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169. NHÌN NHẬN TRỜI TỨC-NHIÊN THỜ LOÀI NGƯỜI

Chúng ta biết nhìn nhận Trời trên mặt địa-cầu,
chúng ta biết thờ phượng Trời, tức-nhiên thờ loài người đó
vậy. Đạo-giáo chúng ta để lại 2.000 năm, vậy điều trọng-hệ
là thờ Trời và thờ Người, buổi hổn-độn nầy, nhơn-loại vì
khoa-học mà đi đến một đường tử-lộ. Chúng ta cần đến
đạo-giáo phô-trương trên mặt địa-cầu nầy cho nhơn-loại
họ biết tự-tỉnh để trụ cả tánh loài người lại, hưởng hoàn
thuốc cứu sanh mạng họ.
Bần-Đạo giảng lần trước, tiếp kỳ nầy kết-luận là hườn
thuốc thờ Trời và thờ Người, thảng vạn-loại phản-phúc
mà còn chối nữa thì chịu tận-diệt mà thôi.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
Mồng 5 tháng 4 năm Mậu-Tý (1948).

170. NHƠN-LOẠI XU-HƯỚNG THEO TRI-THỨC KHOA-HỌC THÌ SẼ KHÔNG
CÒN THƯƠNG CHỦNG-TỘC

Cái trí-thức tinh-thần ấy có làm gì cho đồng-bào và
thời đại nầy đặng hạnh-phúc chăng? Trái lại, nó đem cho
đời một tấn tuồng thống khổ trước mắt cả thảy. Bần-Đạo
chỉ nhắc lại cho con cái của Đức Chí-Tôn thấy rõ, nhơnloại hiện-nay đã xu-hướng theo hạng tri-thức tinh-thần
khoa-học thì có kể đâu là thương chủng tộc, còn ngày nay
đã gây ra biết bao tấn tuồng thê lương thảm-đạm, nhơnloại hết yêu ái nhau, mà trái lại người với người họ đối
nhau còn quá hơn thú dữ, người với người mà họ chưa
biết tôn trọng mạng sống với nhau, họ lại đoạt mạng sống
của nhau đặng tìm hạnh-phúc.
...
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Mặt địa-cầu nầy, sanh ra các đảng phái nào thì chỉ
biết tương-tàn tương-sát với nhau mà thôi, họ không kể gì
là sanh-mạng của con người, họ chỉ biết lấy xương-cốt của
loài người mà lập đài danh-vọng của họ mà thôi. Cái mục
đích bạo-tàn của họ, chúng ta đã thấy hiển-nhiên trước
mắt, cái thảm-khổ của đời mà chưa hề có ai thấu rõ tâm-lý
khổ-não của đời, đem lòng thương-hại đến nhơn-sanh.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh Ngày

14 tháng 4 năm Mậu-Tý (1948).

171. CÁC TÔN-GIÁO LÀ MỘT HUỜN THUỐC CỨU-CHỮA BỆNH THẢM-KHỔ
CỦA LOÀI NGƯỜI

Từ Phật-giáo ra đời đến bây giờ, tinh-thần của loài
người mới biết thương-hại cho nhau, một nơi nào có một
tâm-hồn ưu-ái thì các Tôn-giáo đương-nhiên trước kia là
một huờn thuốc để cứu-chữa cái bệnh thảm-khổ của loài
người nơi mặt địa-cầu nầy, nhưng nay huờn thuốc cứuchữa ấy để tại mặt thế nầy, nó không thể trị đặng một bịnh
tinh-thần khoa-học đương-nhiên của họ đã sản-xuất trên
mặt địa-cầu nầy. Thử hỏi chúng ta có đem gì hạnh-phúc
cho họ không? chúng ta chỉ biết đem lại cái nhơn-nghĩa
mà lập nền hạnh-phúc cho họ thôi.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh Ngày

14 tháng 4 năm Mậu-Tý (1948)

172. NÒI GIỐNG CỦA CHÚNG TA LÀ MỘT SẮC DÂN OANH-LIỆT THÔNGMINH VÀ TỪ LÀNH

Nòi giống của chúng ta là một sắc dân oanh-liệt, từ
xưa tổ-phụ ta biết hiền lành, biết kính trọng, biết thương
yêu, kính trọng mạng sống của loài người lắm, cái tánh
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thông-thái, cái tánh thông-minh của tổ-phụ của chúng ta
sản xuất trong một nguồn cội từ lành, không điều gì đem
đến trước mắt tổ-phụ của chúng ta, mà tổ-phụ chúng ta
tìm tòi không đặng.
...
Nước Việt-Nam ở trong khoản đất phì-nhiêu nên
tổ-phụ chúng ta biết trọng sanh-mạng con cái của Trời,
biết nhận nhơn-loại là anh em, là cốt-nhục, đồng chung
mà ra, biết nhìn câu: “Tứ hải giai huynh đệ”; tổ-phụ ta biết
yêu-thương nhơn-loại, bất kỳ là một sắc dân nào, một nòi
giống nào có trí-thức cao-minh làm cho loài người đặng
hạnh-phúc thì tổ-phụ ta kỉnh trọng tôn-thờ vậy. Một
nền Tôn-giáo mà đến nước Việt-Nam ta truyền-bá thì
tổ-phụ kỉnh trọng tôn-sùng ngay. Nên mối Đạo nào vào
nước Việt-Nam ta được kết-quả mỹ-mãn. Lòng mộ Đạo
của tổ-phụ ta trước kia lấy lương-thiện làm căn-bản, lấy
nhơn-nghĩa làm môi-giới, cái sự tôn-nghiêm của tổ-phụ
từ-thử hiển-nhiên chúng ta đã ngó thấy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh Ngày

14 tháng 4 năm Mậu-Tý (1948)

173. ĐẠO-GIÁO ĐEM NHƠN-NGHĨA LÀM HUỜN THUỐC CÓ THỂ TRỊ ĐẶNG
TINH-THẦN BẠO NGƯỢC

Trong nước hiện giờ thì có các đạo-giáo thanh-liêm
chánh-trực đang làm cha mẹ cho dân, cái tinh-thần tạo
hạnh-phúc cho dân, một trang anh-dũng biết bảo-trọng
nền quốc-túy, nâng-đỡ nước nhà, biết tôn-sùng nhơn-nghĩa,
chúng ta đã ngó thấy các đạo-giáo của chúng ta đem cái
nhơn-nghĩa làm huờn thuốc liệng vào tâm-lý của loài
người là có thể trị đặng cái tinh-thần bạo ngược của họ.
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Nhơn-loại vì quá ỷ tài sức nương theo cái tinh-thần
khoa-học mà làm mất cái tinh-thần căn-bản nhơn-luân.
Nên nay ta đem cái Đạo nhơn-nghĩa mà thức tĩnh loài
người, đặng cho họ nhìn với nhau vì danh nhơn-nghĩa
hầu thương yêu nhau, dắt nhau đi đến chủ-nghĩa đại-đồng.
Cái nền nhơn-nghĩa của chúng ta, nó có thể làm môi
giới cho các chủng-tộc trên thế-giới, đạo nhơn-nghĩa của
chúng ta là một căn-bản của quốc-thể của nước Việt-Nam
và có thể thành quốc-đạo được.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh Ngày

14 tháng 4 năm Mậu-Tý (1948)

174. PHONG-HÓA NHÀ NAM, DO NHO-TÔNG LÀM CĂN-BẢN

Bữa trước Bần-Đạo đã giải rõ đại-công của nền
nhơn-luân phong-hóa của ta. Nay ta sưu-tầm căn-nguyên
của Nam-phong coi do đâu sản-xuất. Bần-Đạo đã giảng
là cốt-yếu muốn thực-hành phong-hóa nhà Nam, phải do
nơi Nho-tông mà làm căn-bản.
Thời-kỳ nầy Chí-Tôn đến, lấy Nho-tông để chuyểnthế và thi-thố cho cả toàn-cầu vạn-quốc một triết-lý tốitân, đặng chỉnh-đốn sửa đương những tệ-tục tồi-phong
của nhơn-loại mà đem vào thánh-chất của con người.
Đức Chí-Tôn đã tìm định đến đặng sửa-đương. Vậy ta
nên tìm hiểu Nho-tông là thể nào? Đã cho ta vật gì? Có
đủ phương-tiện mà chuyển-thế đặng chăng? Trước hết
ta phải biết trong tay ta có khí-cụ gì rồi mới có đủ canđảm xông-pha ra chiến-trường quyết-thắng, tìm xem coi
nhơn-loại đang thiếu thốn điều gì và xem coi nhơn-loại
đang tìm kiếm vật gì, mà vật ấy chúng ta có hay không?
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Nói đến Nho-tông thì chẳng còn gì phải biện thuyết
nữa; vì đã có chẳng biết bao nhiêu là hiền-môn, thánh-tích
để lại từ thử. Kể từ ngày Đức Khổng-Phu-Tử giáng thế đã
hai ngàn năm trăm năm, nếu ta suy xét cao xa hơn nữa thì
ta thấy Đạo-Nho phát sanh từ vua Phục-Hi là tối cổ hơn
hết. Ta không thể tìm đâu xa hơn nữa, duy biết rằng Đức
Khổng-Phu-Tử học Nho của ông Châu-Công, đặng chỉnh
đốn lại Đạo Nho, khi Ngài đến tại thế nầy vậy.
Đạo Nho đã làm được những gì? Ta thấy Đạo Nho
của chúng ta có Hội-Thánh mà Hội-Thámh ấy bí-ẩn khéoléo lạ-lùng duy có một người có thể kiến-thiết quốc-phong
của một nước mà thôi, chớ không đủ năng-lực chuyển cả
tâm-lý toàn cầu được. Vì sự khuyết-điểm ấy, Đức ChíTôn mới đến lập Hội-Thánh, Đền thờ của Ngài kêu là
Cao-Đài, danh từ đó chỉ rõ Đền thờ cao-trọng của Ngài
tại thế nầy, tiếng Pháp gọi là Haute Éùglise (nghĩa là Đức
tin cao-trọng).
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

mồng 5 tháng 5 năm Mậu-Tý (11–6–1948

175. HỘI-THÁNH CỦA ĐẠO KHỔNG LẬP QUỐC

Hội-Thámh của Đạo Khổng lập quốc thế nào? Ta
thấy Hội-Thánh của Đạo Khổng trong gia-đình làm giapháp biến sanh ra phong-hóa gia-nghiêm đó vậy. Người
chưởng-quản gia-đình tức là giáo-sư Hội-Thánh của Đạo
Khổng tức là ông cha, nên thiên hạ thường kêu là chủ-gia.
Trong Hương-đảng có Hội-Thánh của Hương-đảng,
theo cổ tục thì Ông Hương-chủ là chủ của Hội-Thánh
Hương-đảng, còn chức Hương-cả và đại Hương-cả là
người ta mới bày ra sau đây mà thôi. Trong hương-lân ngày
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xưa, chức Hương-chủ là lớn hơn hết vậy. Khởi đầu trong
gia-đình, rồi mới tới Hương-lân, rồi mới ra đến quốc-gia,
người chủ của quốc-gia ấy là nhà Vua. Ông cha ta trong
gia-đình, ông Hương-chủ trong Hương-thôn, ông Vua
trong nước, cả ba người ấy giữ ba giềng mối Đạo, phụng
thờ ba Tôn-giáo. Tổng số ba Tôn-giáo ấy lại là Nho tông.
...
Ông cha trong nhà thì thờ Tiên-Tằng Tổ-Khảo
của Tông môn, Ông là giáo-sư, là thầy cả trong gia-đình.
Ông Hương-chủ thì thờ chư Thần tức là cả Công-Thần
vì nước mà hy-sanh tánh mạng, được nhà Vua ân tứ làm
chủ Hương-lân, nên trong làng ta chỉ thấy có Đình thờ
Thần thiên-thu phụng-tự mà thôi, nên ông Hương chủ là
thầy Cả của làng. Nhà Vua thì thờ Đức Chí-Tôn tức là
Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, ta thấy sự tế tự đấng Chí-Tôn
ấy lưu-truyền từ thời thượng cổ, nên hằng niên mới có tế
Nam-giao, đó là tế Đức Chí-Tôn vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

mồng 5 tháng 5 năm Mậu-Tý (11–6–1948)

176. CHẲNG PHẢI VÌ SỰ TÌNH-CỜ MÀ CHÍ-TÔN ĐẾN LẬP ĐẠO TẠI VIỆT-NAM

Từ đời lập quốc đến giờ, trong phong-hóa nhà Nam
không thấy lúc nào sơ-thất sự phụng-tự, nếu đoán chắc là
nhờ âm-chất của tổ-tiên ta biết phụng-thờ Đức Chí-Tôn,
cái thâm-tình ấy còn lưu truyền lại mà ngày hôm nay mà
Ngài mới đến đặng đền bồi ân-nghĩa ấy lại có lẽ. Thế thì
Ngài đến vì Tổ-tiên ta đã giao mối thâm-tình nồng-hậu,
chớ chẳng phải vì sự tình-cờ mà Ngài đến nước Việt-Nam
này đâu.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý
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mồng 5 tháng 5 năm Mậu-Tý (11–6–1948)
177. PHONG-HÓA CỦA VIỆT-NAM

Trong phong-hóa của ta gồm có: Phong-hóa của nhà,
phong-hóa của làng, phong-hóa của nước, tức là phonghóa chung của Xã-hội nhơn-quần Việt-Nam ta đó. Bây
giờ chúng ta khảo cứu coi Nho-Tông đối với xã-hội là gì?
Tức nhiên ta thấy là luật-pháp, tuy rằng 86 năm nay bị
ảnh-hưởng của văn-minh Âu châu, chúng ta lãng quên
nền phong-hóa tốt đẹp của ta mặc dầu, nhưng tự cổ chí
kim chưa nước nào có đặng.
...
Tiểu gia-đình trong một nhà, ông cha là đệ tam
chủ-quyền liên-quan với cả tông-đường gọi là họ, là tánh,
trung gia-đình tức là tổ-chức trong hương-đảng của đệ
nhị chủ-quyền, tới đệ-nhứt chủ-quyền làm đầu một đại
gia-đình là một nước.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

mồng 5 tháng 5 năm Mậu-Tý (11–6–1948)

178. HỘI-THÁNH CAO-DÀI LÀ HỘI-THÁNH CỦA ĐẠO NHO

Chí-Tôn đã đến, Đạo Nho có thất-thập-nhị Hiền và
tam thiên đồ-đệ, Chí-Tôn lập Hội-Thánh có nhứt Phật,
tam Tiên, tam thập lục Thánh, thất-thập nhị Hiền và
tam-thiên Đồ-Đệ, rõ ràng là Hội-Thánh của Đạo Nho
đó. Hiện giờ ta nhận thấy Ngài áp dụng nền chánh-trị
của nhà Châu đặng lập chánh-trị của Đạo, làm cho cả cơ
quan yếu thiết của Đạo Cao-Đài ra thiệt tướng, đặng đủ
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năng-lực chuyển-thế, ta không có gì mà nghi ngờ nữa cả.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

mồng 5 tháng 5 năm Mậu-Tý (11–6–1948)

179. PHONG-HÓA CỦA TỔ-PHỤ TA LẤY NHƠN-LUÂN LÀM CHUẨN ĐÍCH

Gia-nghiêm của ta lập thành do phong-hóa của Tổphụ để lại có những gì? Căn-bản gia-nghiêm hay gia-pháp
do nhơn-luân chi đạo, nên lấy nhơn-luân làm chuẩn đích,
mà nói về nhơn-luân thì mỗi người đều biết. Khởi đoan
là hôn-phối, việc vợ chồng đối với nhau để trọn quyền của
ông chủ-gia định liệu là người chồng, sau quyền chủ gia ấy
lại có quyền nội-trợ để cho người vợ, hai quyền ấy vô đối.
...
Ta thấy lối 100 năm trước đây, quyền của cha bảo
con chết cũng phải chết, không phải bất-hiếu như ngày
hôm nay của những kẻ học đòi theo lượn sống tự-do vănminh vật-chất, còn trở lại muốn làm chủ cha mẹ. Không,
Nho pháp không cho có quyền lực ấy bao giờ. Nho-pháp
không chịu cho cái giọt máu, cái giọt máu khí-huyết, do
vật ấy tạo hình, lại muốn làm chủ vật tạo-đoan ra nó, như
vậy là sai luật thiên-nhiên của Chí-Tôn dĩ định.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

mồng 5 tháng 5 năm Mậu-Tý (11–6–1948)

180. SỰ TỰ-DO QUÁ TRỚN LÀ MẤT HẾT TÍNH-CHẤT CON NGƯỜI

Hỏi vậy cái quyền nắm Đạo nhơn-luân trong tay của
ông cha ta quan-sát theo con mắt của đời văn-minh nầy
thì nói là quyền áp-bức có phải? Hại thay! Nếu quyền ấy
không chỉnh-đốn lại phong-hóa của con người đem vào
150



LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I –

khuôn-khổ thuần-phong mỹ-tục thì cả nhơn-loại trên
mặt địa cầu nầy sẽ chạy theo hưởng-ứng với sự tự-do mà
đi đến địa-vị con vật, là mất hết tính-chất làm người đó.
Tự-do kết hôn, tự do định-phận, không cần cha mẹ
là những người đã trọn kiếp sanh lịch-duyệt thế-tình, mà
sự lịch-duyệt ấy còn vốn thiếu; nên ta hằng thấy cảnhtượng của sự tự-do, định-phận ấy đã làm bại-hoại thân
hình, tâm-lý của con người tại thế thế nào rồi, điều ấy
không chối cải được.
...
Bần-Đạo buổi ấu xuân bị ảnh-hưởng của tự-do, thấy
sự kềm thúc của gia-nghiêm lấy làm khó chịu. Khi ấy BầnĐạo đang học Pháp-văn. Lúc về thăm Ông thầy Nho, khi
đến đó Ông mới tường-thuật tình-cảnh bối rối gia-đình
của một vị quan-viên bà con xa với Bần-Đạo. Vì vợ làm
khổ tâm cho chồng là vị quan viên ấy, đến nỗi gia-đình
phải tan nát. Ông tường thuật câu chuyện này vừa xong
thì lại than rằng: “Hại thay! Vì buổi trước không phải cha
mẹ định hôn, mà tự do kết-hôn nên ngày hôm nay mới ra
đường ấy”. Thừa dịp ấy Bần-Đạo mới vấn-nạn Ông, BầnĐạo hỏi rằng: Gia pháp của ta nghiêm-khắc quá lẽ, đến sự
chăn con như chúa ngục chăn tù, nếu không có quyền tự-do
thì con sẽ tối-tăm ngu-dốt?
Ông lại trả lời rằng: “Không, không phải gia-pháp
áp-bức làm cho con mất tự-do đâu, mà trái lại người đó
có quyền lắm chớ, đến nỗi gia pháp định cho mẹ phải tùng
con kia mà “Tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu
tử tùng tử” Quyền của con còn có thể thế cho quyền của
cha được rồi, thì có áp bức chỗ nào đâu? Chỉ có kềm-thúc
tâm-tình của con cho nó đừng thương ai trước khi thương vị
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hôn-phối của nó, để cho nó đầy đủ tình-ái mà thương người
vợ tương-lai của nó vậy thôi. Muốn định-hôn cho con, thì
trước hết cha mẹ đã lựa chọn tâm-lý của vị hôn-thê coi có
hòa-hiệp với tâm-tình của con mình không, chứ chẳng phải
xem-xét tánh-đức mà thôi, mà cha mẹ là người lịch-lãm
thế-tình, nên thâm-hiểu cả tâm-tình của đôi lứa, dầu cho
đôi lứa chưa biết nhau trước mà cũng có thể chung khổ cùng
nhau, đồng-tâm đồng-chí thương yêu nhau đặng.”
...
Đạo nhơn-luân khởi thủy từ hôn-nhơn, mà Nhophong đã định cho cha mẹ vi-chủ, nếu để cho đứa con vi
chủ thì chỉ có hư mà thôi, mà gia-đình hư tức-nhiên sẽ
có ảnh-hưởng tới xã-hội vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

mồng 5 tháng 5 năm Mậu-Tý (11–6–1948

181. SỰ HÁM-VỌNG TỰ-DO QUÁ LẼ

Đây là Bần-Đạo duy mới nói có gia-nghiêm mà thôi,
vậy bây giờ chúng ta luận về tâm-lý. Sự hám-vọng tự-do
quá lẽ, mà đưa tâm-lý con người đến mức khả ố, nguyhiểm không thể tả được. Ta thấy nó gieo trên mặt địa cầu
nầy một triết-lý vô lối là triết lý: vô phụ, vô quân, không
quê-hương, không gia-đình, bởi vậy ta mới thấy thế tình
con sanh ra ngỗ-nghịch, không tuân phụ-huấn. Thảng
như ngoại nhơn có hỏi đến tại sao sao đã lớn, đã khôn,
mà không biết nghe lời phụ-huấn cư-xử với đời vô để,
vô nhơn, không còn tình thương nhơn-phẩm, thì chư
đạo-hữu biết kẻ bất hiếu kia sẽ trả lời ra sao không? Nó
trả lời rằng: Tôi không xin họ sanh tôi, tôi không muốn
họ sanh tôi, chẳng qua họ vì lỡ mà sanh tôi nên họ phải
152



LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I –

nuôi tôi đó thôi, Ôi! Ân-đức thâm sanh thật không còn
có nghĩa gì hết.
Những tệ-tục ấy nếu Đạo Cao-Đài không xuất-hiện
đặng chỉnh-đốn lại, sợ cả nhơn-loại trên mặt địa cầu nầy
sẽ thành ra ác thú.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

mồng 5 tháng 5 năm Mậu-Tý (11–6–1948

182. ĐẠO NHƠN-LUÂN BẢO-THỦ THUẦN-PHONG MỸ-TỤC

Hôm nay, Bần-Đạo tiếp tục khảo-cứu phong hóa
của dân-tộc Việt-Nam đối với phong-hóa các dân-tộc
khác, cốt yếu xem coi chúng ta có phương gì chỉnh-đốn
đạo nhơn-luân của họ đặng?
Đạo nhơn-luân khởi đoan do chồng vợ, có chồng
vợ mới có cha con, có cha con mới có dân-tộc lập thành
quốc-gia xã-hội.
Đương nhiên chúng ta thấy đạo nhơn-luân của các
sắc dân trên mặt địa cầu buổi nầy đã nghiên-đổ và lung-lạc
tất cả, nhất là bên Âu-châu, đạo nhơn-luân của họ tồi-tệ
lạ thường, Bần đạo thấy rất nên bại-hoại, từ thử đến giờ
chưa ai nghe nói cha lấy con, anh lấy em, mà bên Âu-châu
thường có xãy ra điều ấy. Hại thay! Trãi qua tám chục
năm nay những tánh-tình yêu-nghiệt ấy lại truyền sang
đến nòi giống chúng ta, ngày nay vẫn còn thấy tấn tuồng
đó nữa, yêu-nghiệt đã biến tướng biểu sao thiên hạ không
lọan được, Đạo nhơn-luân đã vậy, tinh thần của con người
không biết phẩm-vị, nhơn-cách gì hết, nên hột giống ác
nghiệt biến sanh ra mãi thôi. Thành-thử nhân-loại ngày
nay quá bạo ngược, tương-tàn tương-sát lẫn nhau, người
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đối với người còn dữ tợn hơn thú đối với thú nữa, vô
nhơn vô đạo, cha không xứng phận cha, con chẳng biết
đạo con, anh chẳng ra anh, em chẳng ra em, chồng không
nên chồng, vợ không đáng vợ, nền luân-lý của nhơn-loại
trên mặt đia-cầu nầy không còn có khuôn-khổ gì hết.
May thay! Đạo nhơn-luân của Tổ-phụ chúng ta lưu lại,
dầu bị ảnh-hưởng của văn-minh ngoại-bang làm cho ô-uế
đôi chút, nhưng nhờ Đức Chí-Tôn đến phổ truyền nền
chơn-giáo của Ngài nơi đất Việt-Nam nầy, có thể còn sửa
đương đặng và lại sẽ làm khuôn-mẫu cho toàn cả sắc dân
nơi địa-cầu nầy bắt chước theo nữa.
...
Đạo Nhơn-luân của nhà Nho ta có cái vẻ đẹp thiênnhiên, ai tiêm-nhiễm cũng đến sanh mê-mẫn, cảm-kích, vậy
mới tạo tâm-lý theo Nho-tông làm hình-trạng tinh-thần
Nho-đạo, khuôn-tuồng đó duy ở Việt-Nam mới có, còn
các Tôn-giáo khác hình-tướng lại biến ra làm khuôn-mẫu
riêng trên sân khấu đời, nên đạo Nho-tông thâm-nhập
vào cốt-thể của cả thảy con người đặng…
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
12 tháng 5 năm Mậu-Tý (18–6–1948) về “Bảo-thủ thuầnphong mỹ-tục”.

183. TRONG ĐẠO NHƠN-LUÂN, ĐẠO VỢ CHỒNG LÀ TRỌNG

Bao nhiêu gương để chỉnh-đốn đạo nhơn-luân, cốtyếu làm con người biết đạo vợ chồng là trọng, đặng sửa
đương cho nhau, lập mình lên bực chí Thánh. Như thời
xưa vợ chồng ông Châu-Công, Ngài là Tể-Tướng đầu triều
mà bà vợ vẫn lo canh-cửi làm ăn nuôi mẹ chồng, một vị
mạng-phụ phu-nhơn mà cư-xử được như vậy thật đáng
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quý. Kịp đến khi Ông hồi hưu, buổi già cả vợ chồng đối
với nhau như chủ khách. Nước ta lại có bà vợ của ông
Phan-Thanh-Giản, Ông xuất sĩ rồi bận việc triều-chánh
luôn, hết khi ở Bắc rồi lại vào Trung, không mấy khi vào
Nam. Bà mạng phụ ở nhà với cha mẹ chồng lo thủ hiếu
thay thế cho chồng, xét ra thì gương ấy cả Châu-Âu cũng
chưa hề có vậy. Ngày giờ nào, gương mẫu tiết-liệt ấy trãi
qua cho toàn phụ-nữ trên mặt địa-cầu nầy đồ theo, thì
ngày ấy danh-thể của phái-nữ mới được trọng nễ, nhứt là
phụ-nữ Cao-Đài cần phải làm cho đặng, hầu sửa đương
nền phong-hóa của Việt-Nam trước đã.
Còn về sự tồi-tệ thì chúng ta hằng thấy tích xưa điểncũ, như có câu: “Đố phụ loạn gia”. Nhưng Lạ lùng thay và
khéo-léo thay! Chẳng phải ở bọn Hàn Mặc hoặc thượnglưu trí-thức, lại ở nơi một người đàn bà hạng thường, họ
cũng đủ khôn-ngoan đạo-đức, có đủ hạnh-kiểm có thể
sửa chồng nên phận được.
…
Ấy vậy, đạo nhơn-luân nếu biết giữ chặt, thì vợ có
thể làm nên cho chồng, dạy chồng nên đạo được. Phụ-nữ
Cao-Đài cũng thế, đã hai mười năm nay tiêm-nhiễm đạo
đức tinh-thần, tạo đầu óc tâm-não, vậy tìm phương dạy
chồng thế nào!
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
12 tháng 5 năm Mậu-Tý (18–6–1948) về “Bảo-thủ thuầnphong mỹ-tục”.

184. CÓ HIẾU RỒI THÌ CÓ THỂ CÓ ĐỦ HẾT TÍNH-ĐỨC KHÁC

Đối với cha con, Nho-tông để lại nhiều vẻ đẹp của
Tổ-phụ chúng ta lưu-truyền đặng làm chuẩn-thằng mà
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sửa-đương xã-hội và lập-quốc. Cha hiền mới sanh con
thảo, con thảo là hột giống để làm một nền móng tươnglai, tương-lai quý-hóa không thể tả bởi Tiên-Nho chúng
ta đã nói: “Vua Nghiêu tìm ông Thuấn đặng truyền ngôi”;
chẳng vì lẽ gì hơn là nghe danh ông Thuấn chí hiếu, mà
một khi ta được chí hiếu rồi thì không gì sánh bằng. Có
hiếu rồi mới có nghĩa, có trung, có cang, có trí, nghĩa là
hễ có hiếu rồi thì có thể có đủ hết tính-đức khác.
...
Ngày xưa người ta tầm hiếu đến tận nơi thôn-lân,
huyện phủ, tỉnh-lỵ, để hỏi thăm những gương hiếu-thuận.
Người ta tìm hiếu tức là tìm hiền, do cái hiếu ấy suy-đọ
ra cái hiền của bực danh thần triều-chánh, mà muốn có
hiếu thì cha phải có từ vậy. Bần-Đạo thấy quốc-dân ViệtNam bị ảnh-hưởng của ngoại-quốc, con không cần cha,
cha không biết đến con, tồi-phong tệ-tục ấy đã thấy rõ
ràng trước mắt. Bởi vậy. Trong xã-hội có ba người quan
trọng: Cha, Chủ, Chúa. Cha là ông chủ của một gia-đình,
Chủ là ông chủ của một Hương-đảng, Chúa là Ông chủ
của một nước, cả ba vị ấy làm dầu từ gia-đình lên xã-hội.
Nếu quyền cha nắm không kham là do người cha
bất-lực... Nhứt là hạng Việt-Nam lai của ta là tối hại...
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
12 tháng 5 năm Mậu-Tý (18–6–1948) về “Bảo-thủ thuầnphong mỹ-tục”

185. NHỚ ĐẾN CỬU-HUYỀN THÌ PHẢI RÁN TU-TỈNH THÂN MÌNH

Nhớ lại, khi Bần-Đạo đi ngoài Qui-Nhơn, gặp một
ông già tên là ông sáu Chèo, vì ông bán chèo nên mọi
người kêu như vậy, vô nhà nhìn thấy bàn thờ ông bà
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không có treo tranh biển gì hết, chỉ để một câu đối, mà
chỉ có một vế thôi:
“Nhược niệm cửu-huyền chi bổn, khả năng tu-tỉnh
ngô thân” (nghĩa là Nhớ đến cửu-huyền thì phải rán gìn
giữ tu-tỉnh thân mình)
Bần-Đạo thấy thờ có một câu mà không có sơn-thủy
gì hết, lấy làm lạ hỏi thì ông nói:
“Một câu đó đủ nghĩa để dạy con cái biết tuân theo,
thành tâm tu-chỉnh thì Cửu-huyền sẽ vinh-diệu, biết giữ
thân mình không bịnh nhược thì sanh con sáng-láng mạnhkhỏe khôn-ngoan”.
...
Đời bây giờ thiên-hạ mê đường hoa-nguyệt phongtình, sanh con lớn lên thành bệnh-hoạn hay tật-nguyền,
có nhiều sắc dân, sanh con thấy tàn-tật ghê-ghiếc lắm, vì
cớ mà mấy năm trước đây Hitler thi-hành chánh-sách của
Đức Quốc-Xã xử-tử hay là thiến những kẻ tàn-tật, bịnh
hoạn, lấy lý rằng kẻ ấy chẳng giúp-ích gì cho nước, chẳng
những thêm một miệng ăn cho Xã-hội lại còn đi hại cho
nòi-giống nữa, nên giết bỏ đi chỉ chừa lại những dân đinh
cường-tráng, nhưng vì Đức Quốc-Xã đã làm quá lẽ thành
ra tàn-ác nghịch Đạo làm người.
Tổ-phụ chúng ta không thi-thố chánh-sách ấy, chỉ
dùng tinh-thần đặng giữ con cho nó tránh khỏi sự bạcnhược đã nói: mà nòi giống Việt-Nam nầy không bị tiêudiệt là nhờ khéo giữ đạo nhơn-luân từ trước đó vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
12 tháng 5 năm Mậu-Tý (18–6–1948) về “Bảo-thủ thuầnphong mỹ-tục”
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186. ĐẠO TAM-CANG PHỤ-TỬ, SƯ-ĐỆ, QUÂN-THẦN

Bần-Đạo đã giảng rằng trong Quốc gia Xã-hội của
chúng ta có ba quyền: Cha, Chủ, Chúa. Ba quyền ấy cầm
cả chánh-trị của nước nhà, có khác nhau chăng duy có
nhỏ và lớn, chớ chánh-kiến vốn đồng với nhau. Ba quyền
ấy làm nền-tảng cho phong-hóa chúng ta vậy.
Chúng ta thấy trong ba quyền ấy, duy có quyền Chủ
là trên hết, sau biến tướng đến quyền Cha, quyền thầy: ấy
là đạo Tam-Cang; Phụ-tử, Sư-đệ, Quân-Thần, Bần-Đạo sẽ
giảng rành-mạch về quyền chúa ấy sau. Bây giờ Bần-Đạo
giải rõ quyền Cha mà thôi.
Vã chăng chúng ta để ý cho tận-tường xem coi xãhội chúng ta thấy có điều đặc-sắc riêng-biệt không giống
với các xã-hội khác, là từ khi Đức Khổng-Phu-Tử hiệp ba
quyền ấy làm Hội-Thánh của Ngài. Ông cha tức là thầy
của gia-đình, Ông chủ tức là ông thầy Cả của làng. Ông
vua chúa tức là ông thầy Cả của nước. Vì cớ nên hình
trạng của ba quyền ấy Bần-Đạo nói rõ là lớn nhỏ khác
nhau, mà chánh kiến vẫn là một. Trong gia-đình nếu ta
không gọi là Ông cha thì gọi là Ông chúa của gia-đình,
cầm đầu cái triều-chánh của Ông, bà vợ gia-đình, người
ta còn gọi là nội-tướng tức là thủ-tướng của gia-đình, cả
con cái là lục-bộ đài quan, tôi tớ hoặc những công nhân
giúp việc trong gia-đình tức nhiên là toàn dân vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
19 tháng 5 năm Mậu-Tý (25–6–1948) về “Phong-hóa ViệtNam đối với các chủng-tộc khác”.
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187. GIA-ĐÌNH THEO PHONG-HÓA VIỆT-NAM TA RẤT TRỌNG-HỆ

Ấy vậy, gia-đình theo phong-hóa Việt-Nam ta rất
trọng-hệ, Ông cha của gia-đình cũng như Ông chúa của
nước vậy, nên xét ra đến cực-điểm phong-hóa của ta thì
thấy tốt đẹp lạ-lùng, chỉ vì ta không quan-tâm đến thôi,
nếu để ý ta sẽ vui-hứng hạnh-phúc đặc biệt, bởi không có
dân-tộc nào giống như chúng ta, kỳ dư nước Tàu cũng chịu
một ảnh hưởng văn-minh như chúng ta mà cũng không
đồng một vẻ hay là giảm bớt thì có. Trọng hệ là gia-đình
mới trọng. Vì cớ đạo làm cha, phong-hóa chúng ta kính
trọng một cách vô đối. Đối với xã-hội, tổ-phụ chúng ta
biết con cái lớn lên phải lập gia-thất, nên mới lưu truyền
món hương-hỏa ấy. Lấy gia-pháp làm chủ đích, gia-pháp
ấy biến ra gia-nghiêm, mà gia-nghiêm chặt-chịa kềm-thúc
con cái chẳng có ý chi khác hơn là dụng oai-quyền đó mà
tạo một vị chúa tương-lai cho gia-đình, nên tổ-phụ chúng
ta trong mong điều trọng-hệ ấy mà hủy bỏ cả hành-tàng
phụ-thuộc ở ngoài là cả sự sanh-hoạt của gia-đình, chỉ lo
bảo thủ lấy tinh-thần làm cha tương-lai cho đúng giá trị
của nó.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
19 tháng 5 năm Mậu-Tý (25–6–1948) về “Phong-hóa ViệtNam đối với các chủng-tộc khác”

188. PHỤ CÓ TỪ, TỬ MỚI HIẾU

Lạ chi đối với nòi giống của chúnh ta thường nghe
mọi người nói: “Phụ có từ, tử mới hiếu” mà Bần-Đạo đã
nói rằng cả tánh-đức của con người đứng đầu trên hết là
hiếu, Bần-Đạo cũng đã giảng, đời thượng cổ người ta đi
tầm hiền chỉ do nơi hiếu, nên vua Nghiêu chọn ông Thuấn
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kế vị cho Ngài là vì ông Thuấn là bậc chí hiếu, tánh-đức
hiếu ấy là cái năng-lực căn-bản của các tánh-đức khác,
nó là tánh-đức của Đạo-đức tinh-thần và nó đi gần tánh
chất của loài người. Con người đã có hiếu thì tánh-đức
tốt đẹp khác đều là phụ thuộc, bởi vì khởi-đoan của tâm
hiếu, không phải biến sanh một ngày, một bữa gì mà kể
từ giọt sữa mẹ mà hiện ra làm căn-bản môi giơí cho các
tánh-đức khác nảy-nở, mà ta đã thấy và định quyết rằng
người đã làm được con hiếu thì thế nào cũng sẽ là cha
từ. Mà hạng phụ từ rất tối cần, tối trọng cho xã-hội vậy.
Ấy vậy trong gia-đình phải có phụ-từ, mà tại sao cha
phải từ? Phương-ngôn nói: “Cha hiền sanh con thảo” lại
có câu: “Hiếu thuận huờn sanh hiếu thuận tử, ngổ-nghịch
huờn sanh ngổ-nghịch nhi” sách xưa truyện cũ ta thấy còn
lưu lại nhiều thành-tích rất quí hóa. Đứa bé thơ kia học
ai trước hết? Học cha mẹ nó. Trí óc non nớt của nó chưa
có hình-trạng gì, bởi lúc sơ sanh không có điều gì ô-trược
dính vào chung quanh nó, hỏi nó trông vào ai, dòm ai.
Dòm cha bắt chước cha, dòm mẹ bắt chước mẹ, dòm anh
em bắt chước anh em. Trong gia-đình nếu có gương cha
lành, thì sự ấy huyền-bí thay! Nó sẽ bắt chước như vậy, dầu
buổi sơ sanh, đứa con chưa biết nghe, hiểu thấu đáo cho
thấu lý, nhiều khi cha mẹ dạy nó không tuân, Bần-Đạo
vẫn quả quyết rằng cái phụ-giáo và mẫu-giáo đó không
mất, dầu có đứa con có lơ-lảng không nghe đi nữa, chớ
rồi nó cũng hằng để vào tâm cái huyền diệu vô đoán ấy,
chúng ta không thể tưởng-tượng được, khi cha mẹ khuất
rồi, đứa con sẽ tìm-tàng cái giáo-hóa buổi sơ sanh ấy làm
căn gốc trong bản tâm của nó.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
19 tháng 5 năm Mậu-Tý (25–6–1948) về “Phong-hóa Việt-
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Nam đối với các chủng-tộc khác”.
189. CHA HIỀN KHÔNG LÀM MẤT TỰ-DO CỦA CON

Làm người cha hiền không làm mất tự-do của con,
trái lại còn trọng nữa, trong xã-hội chúng ta như vậy đó.
Đừng thấy hình-trạng giáo-hóa bề ngoài lấy nghiêm trị
làm căn-bản mà gọi rằng đối với nòi giống chúng ta áp-chế
con làm mất tự-do của nó. Không phải như vậy đâu! Có lẽ
vì nhìn thấy tông-đường hư-hoại, nên cha mới nghiêm trị
con, đặng bảo thủ tương-lai của tông-đường, chớ chẳng
phải cố làm mất quyền tự do của con... cả thảy nghe mà
suy ngẫm, thì thấy nòi giống chúng ta vốn trọng sự tự-do
của con cái mà trọng một cách khéo léo.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
19 tháng 5 năm Mậu-Tý (25–6–1948) về “Phong-hóa ViệtNam đối với các chủng-tộc khác”.

190. PHỤ GIÁO RẤT CAO-KỲ QUÍ-HÓA

Bần-Đạo dám cả gan nói rằng: nhờ cái phụ giáo…,
mà triều chánh Việt-Nam ta mới bền-bỉ, và chắc-chắn
rằng người đó là kẻ đem viên đá đầu tiên xây nền độc lập
từ trước đến giờ, nhờ cái tinh-thần đó mà chúng ta đạt
được tinh-thần độc lập ngày nay.
Phụ giáo rất cao-kỳ quí-hóa. Nếu xét tường-tận như
vậy thì ta chưa đáng phận làm chúa gia-đình. Trước khi
tạo gia-đình, cần suy gẩm coi ta có xứng đáng làm chúa
làm nội tướng chăng rồi sẽ tạo, cả khuôn-khổ tốt đẹp
nòi-giống chúng ta đã xao lãng, nào giục tấn, nào cấp
tiến, nào văn-minh, nào duy-tân đáo để thôi. Tấn-tuồng
duy-tân vật-chất đưa đến tồi-phong bại-tục, hiện giờ là
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hoàn thuốc quá độc-hại vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
19 tháng 5 năm Mậu-Tý (25–6–1948) về “Phong-hóa ViệtNam đối với các chủng-tộc khác”.

191. ĐIỀU CHÍ-TÔN MONG MUỐN HƠN HẾT

Phong-hóa tốt đẹp bị bôi dơ, hỏi vậy chúng ta ngày
nay đây, ai dẫn đạo tinh-thần mà đã biết như vậy thì nên
bỏ hay là phải cố thủ? phải bảo-thủ cái thể chất toàn-hảo
ấy là điều Chí-Tôn mong muốn hơn hết. Ngài không nở
nói ra, mà Người trông cho chúng ta biết phục-hồi cái
phong-hóa của tổ phụ lưu lại, đặng tạo một văn-hóa tương
lai cho toàn thể mặt địa cầu nầy vậy.
Nếu Ngài nói ra thì nòi giống Việt-Nam sẽ nói là
Ngài thủ cựu hay là muốn phá hoại sự tự do của loài người
và đời văn-minh vật chất nầy không thể không chỉ trích
Chí-Tôn với lời lẻ ấy, nên Ngài không nói đó vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
19 tháng 5 năm Mậu-Tý (25–6–1948) về “Phong-hóa ViệtNam đối với các chủng-tộc khác”.

192. ĐẠO VÀ QUYỀN CỦA TỔ-PHỤ

Bần-Đạo đã giảng rỏ về đạo làm cha trong xã-hội của
chúng ta đã tạo thành một nền phong-hóa đặc-sắc của nòi
giống như thế nào rồi. Vậy, Bần-Đạo lần-lượt giảng tiếp
về đạo và quyền của cha trước.
Ai cũng biết điều trọng-yếu trong xã-hội Việt-Nam ta
là Tổ-phụ là nguồn-cội của các Tôn-giáo, nên từ thượngcổ Tổ-phụ ta đã lưu lại cho nòi giống ta cái cảnh-tượng
là biết tôn-trọng Cửu-Huyền Thất-Tổ, dầu quá-vãng hay
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hiện-tiền cũng vậy, sự sùng-thượng ấy còn tồn-tại trong
tâm-hồn mãi thôi, Nền Tôn-giáo chơn-thật ấy nó buộc
vạn-quốc nhìn nhận là một Tôn-giáo đặc-sắc của một
sắc dân chơn-thật hơn hết. Thế thì đạo nhơn-luân của
chúng ta là do truyền nối hương hỏa của Cửu-Huyền
Thất-Tổ đó vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh Đêm
23 tháng 5 năm Mậu Tý (1948)về “Phong-hóa Việt-Nam
đối với các chủng-tộc khác”.

Ta chẳng cần luận chi sâu-xa hơn nữa, chỉ nói cái nợ
máu thịt mà nòi giống Việt-Nam này xem mắc hơn các
nòi giống khác trên mặt địa-cầu nầy,...
Tức-nhiên là cái nợ máu thịt mà ông bà ta để lại, nếu
không đương nổi thì phải chịu thất hiếu với các tông-tộc,
Cửu-Huyền Thất-Tổ, mà đã thất hiếu rồi thì buổi tương-lai
về cõi hư-linh không ngó mặt ông bà ta đặng. Vì cớ, nên
việc hôn-nhân nơi nước ta có vẽ nghiêm-khắc, truyền lại
làm căn-bản Tôn-giáo trong nước, dùng khuôn-khổ trọngnghiêm ấy đặng định-luật, thì ta chẳng còn ngạc-nhiên,
hỏi cớ sao luật nhơn-luân lại gắt gao như vậy?
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh Đêm
23 tháng 5 năm Mậu Tý (1948)về “Phong-hóa Việt-Nam
đối với các chủng-tộc khác” (tiếp theo).

193. ĐẠO NHƠN-LUÂN CỦA CHÚNG TA RẤT TRỌNG-YẾU

Thấy đạo nhơn-luân của chúng ta trọng-yếu dường ấy,
mà hễ trọng-yếu tức nhiên quyền cha vẫn là cái oai-quyền
cao-trọng, quyền cha trong phong-hóa chúng ta, nếu con
bất-hiếu có thể lên án tử-hình được, lên án với luật-pháp
hữu-định… ấy là luật nhơn-luân của ta như vậy đó.
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Đối với các quốc gia, các nòi giống khác nhau, nếu có
công-kích thì họ nói đó là làm mất quyền tự-do, mất nhơnphẩm của con. Bần-Đạo giám chắc rằng họ thèm-thuồng
lắm mà họ không làm được vì tình-trạng phong-hóa của
ta, các nước Âu-châu không thế đối đặng.
...
Ngày giờ nầy các nước ngoại quốc kia nói nhà Nam
ta bảo-thủ cổ-tục ấy, hỏi có ai làm đặng vậy chưa? Nếu có
được thì một phần ít thôi, mà cũng không có nữa. Tại sao?
Tại tiêm-nhiễm văn-hóa Âu-châu rồi đem của quí liệng
đi hốt của bỏ đem vào, tinh-thần đã đánh ra bạc-nhược,
thô bỉ, chạy theo thuyết văn-minh vật chất, quên hẳn
khuôn-khổ tổ-nghiệp ta để lại rất đẹp-đẽ vô cùng, thâu
thập những vật không đáng giá, làm xáo trộn nền phong
hóa tận-thiện tận-mỹ. Hỏi thử ngày giờ gần đây ta thấy
cái hại trong nước là tại làm sao chăng? Cả đạo nhơn-luân
điên-đảo, biểu sao không trôm cướp loạn-lạc, giặc-giả tứ
tung cho được!
...
Nền đạo nhơn-luân có đủ năng-lực bảo-trọng tươnglai quốc-vận lại đem bỏ đi, lấy cái hoàn thuốc độc của
thiên-hạ đưa cho, đã thiệt-thòi mà cũng còn rán trướng
cổ lên mà nuốt, nuốt cho chết.
Quyền hạn của chúng ta, ngày nào chưa bảo-thủ cho
toàn dân-tộc được, thì đừng mong gì vĩnh-cửu. Trái lại
cần phải tô-điểm Nam-phong do tinh-thần tổ-phụ ta để
lại làm căn-bản mới đủ sức-mạnh, đủ cường-liệt ngang
hàng với toàn cầu vạn-quốc. Bằng chẳng vậy thì đừng
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mong sớm hưởng, còn xa vời lắm.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh Đêm
23 tháng 5 năm Mậu Tý (1948)về “Phong-hóa Việt-Nam
đối với các chủng-tộc khác”.

194. CHỦ QUYỀN THỨ NHÌ CỦA VĂN-MINH NHO GIÁO LÀ ÔNG CHỦ CỦA
HƯƠNG-ĐẢNG

Bần-Đạo đã giảng về đạo nhơn-luân hay là Chủ
quyền thứ ba của gia-đình ấy tức là ông Cha. Bần-Đạo
đã giảng về đạo và quyền của người rồi, bây giờ tiếp giảng
về ông Chủ quyền thứ nhì của xã-hội. Ông Chủ quyền
thứ nhì mà cũng là giáo-sư văn-minh Nho giáo là ông chủ
của Hương-đảng.
Bần-Đạo đã nói chức Đại Hương-cả hay Kế-hiền là
mới bày đặt sau nầy, chớ Nho-giáo chỉ định tới Hương-chủ
là hết. Ta thấy rằng vị đó cầm quyền hương-thôn, mà thật
ra người cũng là chủ-quyền của xã-hội. Ta để tâm nghiêncứu coi cái phong-hóa của đệ nhị chủ-quyền nằm đó ra thế
nào? Bần-Đạo xin nói trước rằng nó tốt đẹp không gì bì
đặng, hại thay! Ngày giờ nầy vì quốc-dân xu-hướng theo
văn-minh tân thời muốn phế bỏ hủy hoại và cũng do bởi
cớ nên Đức Thanh-Sơn để câu thi tự hào rằng:
“Văn-hiến bốn ngàn năm có sẵn,
Chi cần dị-chủng đến dâng công”.
Nền văn-hóa đạt được trải qua bốn ngàn năm, không
cần ai dâng công tạo văn-hiến khác.
Đạo của vị chủ Hương-đảng là coi sóc sự sanh-hoạt
của dân-chúng trong thôn-hương, chẳng những nắm chủquyền sự sanh-hoạt mà còn nắm chủ-quyền sự chết sống,
cầm vận-mạng cả thôn-hương trong tay nữa. Đạo của người
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là Đạo-thường, lo phụng-thờ tôn-miếu của triều-đình. Các
đình làng đương nhiên là công-thần-miếu, thờ những vị
công-thần, bất-kỳ nơi nào trong thôn quê đã xuất-hiện
những vị trung-quân ái-quốc, vị quốc vong-xu, tô-điểm
giang-san, binh-vực lợi quyền của xã-hội; có công vĩ-đại
với triều-đình, đến khi qui-liễu được nhà vua ân-tứ phong
cho Thần vị. Điều hay hơn hết là vị công-thần đạt-vị đó,
lại được trong bổn thôn sanh-quán của người thờ người.
Sự khéo léo ta thấy hiển nhiên, vì cớ vì hương-chủ
trong thôn-hương cần nhứt tạo hiền-tài; nào là lập trường
học, bố-thí kẻ côi cúc không phương học-vấn, nào là nângđỡ các gia-đình hữu-học. Khi đạt đặng khoa-mục, khỏi làm
xâu, bởi gọi hàng khóa-sĩ, Bần-Đạo xin nói rằng chưa nước
nào đã làm như nước Nam ta, khi xuất-sĩ vị tân-khoa về
quê gọi là bái-tổ vinh-qui, lạy tạ mồ-mã tông-đường; ngày
đó chẳng cần tả, sự vin-hiển vô-đối của họ nên phươngpháp ấy giục tâm toàn quốc cố-học, học đặng hành.
Hại thay! Trong thôn hương nhiều nhặt-nhiệm nên
cũng có sự hay mà cũng có sự dở, là kẻ nào bất tài thiếu
học, hay có tính-chất hèn-kém, không đủ tinh-thần tế-thế
an-bang; làm cục bứơu của xã-hội, nếu kẻ ấy không lập
thân-danh đặng thì duy có trốn mà đi chớ không dám ở
trong làng mình nữa. Vì cớ cả quốc-dân nôn-nả học-hành,
chẳng phải học để lập thân-danh mà thôi chỉ thấy khuônkhổ nghiêm-nghị, dìu-dắt chủ hướng người quân-tử dù
tánh-đức tiểu nhơn mà ở trong làng cũng phải sửa nết lại.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

Mồng 1 tháng 6 năm Mậu-Tý (7–7–1948) về “Phong-hóa
Việt-Nam đối với các chủng-tộc khác” (tiếp theo).
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195. THỜ CÔNG-THẦN LÀ THỜ MẠNG SỐNG CỦA TOÀN DÂN TRONG
HƯƠNG-THÔN

Cái đạo của vị Hương-chủ là thờ Công-thần, mà là
thờ mạng sống của toàn dân trong Hương nữa, nên cổ-tục
ấy lưu-truyền đến ngày hôm nay, sống cũng phải lo cho
dân, mà chết cũng phải lo cho dân. Vì cớ đồ âm-công phải
có sẵn. Hồi cựu-trào bất kỳ hạng nào, dầu là một vị quan
hồi-hưu về ở trong làng cũng vậy, hễ khi có một đám tử,
toàn dân của làng đều có bổn phận tham-gia, dù cho quan
đi nữa thì khi khiên đám, cũng phải đi không ai khỏi đặng.
Lại nữa, chẳng phải lo việc chết thôi, còn phải lập
nhà thương, nhà nuôi trẻ em, trường học, cả cái khuônkhổ văn-minh Hương-đảng lưu lại ngày nay là do nơi chủ
quyền của Hương-chủ mà ra vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

Mồng 1 tháng 6 năm Mậu-Tý (7–7–1948) về “Phong-hóa
Việt-Nam đối với các chủng-tộc khác”

196. ĐẠO CỦA HƯƠNG-CHỦ CÒN BẢO-VỆ NGƯỜI NGHÈO-KHỔ CƠ-HÀN

Còn một điều nữa là ở trong làng hễ có người nghèokhổ cơ-hàn, thì Hương-chủ dạy toàn dân làng phải bảovệ, hễ cưới vợ không được thì xúm nhau chung tiền lại
giúp, cất nhà không nổi thì xúm nhau tạo nhà cho, khi
có bệnh-hoạn thì xúm nhau đến thăm viếng và giúp đỡ,
tình liên-lạc mật thiết như cốt-nhục. Khuôn-tuồng đó ngày
nay đã mất rồi, vì chưng tư-lợi tư-kỷ nhiều quá mà cho
tiêu-diệt hết lòng tương-ái tương-thân trong Hương-đảng.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời
Tý Mồng 1 tháng 6 năm Mậu-Tý (7–7–1948) về “Phong-hóa
Việt-Nam đối với các chủng-tộc khác
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197. THỜI XƯA HỄ ĐÃ MANG DANH THAM-QUAN Ô-LẠI THÌ VỀ LÀNG
KHÔNG Ở VỚI AI ĐƯỢC

Ta thử nghĩ lại, một ông chủ cầm quyền xã-hội dường
đó, chánh-sách thúc-nhặt tâm-lý làm khuôn phong-hóa
chung sống cùng nhau, không cướp-bóc không tranh
quyền đạt vị. Ở trong làng, quyền làm chủ hương-thôn
ấy chỉ có truyền biểu mà thôi, dầu quan trong triều về đó
ở, mà dân không tín-nghiệm thì cũng không có quyền gì
buộc dân đem mình lên đặng. Phần nhiều triều chánh sau
nầy mới có tham-quan ô-lại, chớ thời xưa một người làm
quan rất sợ điều đó lắm, là vì hễ đã mang danh tham-quan
rồi thì về làng không ở với ai được, cả làng mạt-sát chịu
không nỗi, cho nên cả cái bí-pháp hằng tâm gìn-giữ rất
nhặt-nhiệm, kẻo buổi về già không chịu nỗi sự trích-điểm
của thôn-lân, được vinh-quang chừng nào thì lại càng giũgìn tánh-đức. Trong làng mà vị nào vì dân, đủ tánh-đức
nuôi dạy dân, thương dân như con đỏ thì dân-sanh cử lên,
chớ không phải bầu-cử hốt-mớ, rồi đưa kẻ bất tài thất đức
lên được, vì trong triều-chánh của ông hương-chủ ở dưới
có ban hội-tề, đi từ mức đào-luyện từ cấp, rồi mới lên đến
hương-chủ thì đã sáng-suốt mực thước lắm rồi.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

Mồng 1 tháng 6 năm Mậu-Tý (7–7–1948) về “Phong-hóa
Việt-Nam đối với các chủng-tộc khác”

198. HƯƠNG-ĐẢNG CÒN CHỦ QUYỀN NHƯ ÔNG TÒA ĐỂ HÒA-GIẢI DÂN-TÌNH

Ngoài ra nữa, còn một điều là trong hương-đảng
coi chủ quyền ấy như ông tòa, đến bây giờ còn chức-tước
mà quyền không phải vậy. Ông chủ của làng làm tòa xử,
hòa-giải dân-tình, nên không có tụng-cáo ra triều-đình
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bao giờ, hay là từ các án-tiết trọng-hệ, như cường-đồ, sátmạng, mới thấu đến luật-hình triều chánh. Trong làng có
điều gì chinh-tâm xích-mích với nhau thì ông chủ của làng
xử trước, nếu bất-đồng đem nội-vụ ra nhà việc, hễ lỗi nhỏ
thì nạp tiền câu-tra, tội lớn thì căn nọc đánh giữa làng,
không đến nỗi chết mà hễ bị đánh rồi thì về nhà còn có
nước mà trốn đi nơi khác, hoặc đóng cửa đi đâu đi lén-lút
khổ-não lắm vì bị gièm pha nhạo-báng xấu-hỗ chịu không
nổi. Còn nói về phụ-nữ nhứt là gia-đình con hát bè, hát bộ,
thì có dọn mà đi luôn. Đến nghiêm-luật gái chửa hoang,
đẻ lạnh thì cha ông, con cháu, đều bị đòi ra giữa làng hết
thảy. Thứ vợ hổn với chồng, chồng hiếp vợ, con bất hiếu,
em vô lễ với anh cũng vậy, đặng giữ nghiêm phong-hóa
xã-hội do khởi đoan từ hương-đảng ra quốc-gia xã-hội.
Triều-đình cốt-yếu làm đầu đặng nắm giềng mối,
chớ thật ra cầm quyền xã-hội là trong Hương-đảng, mà
quyền trong Hương-đảng là của đệ nhị chủ-quyền, tức là
quyền ông Hương-chủ đó vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

Mồng 1 tháng 6 năm Mậu-Tý (7–7–1948) về “Phong-hóa
Việt-Nam đối với các chủng-tộc khác”.

199. PHƯƠNG-PHÁP TỔ-CHỨC XÃ-HỘI TRONG HƯƠNG-THÔN VIỆT-NAM

Ta đã thấy Nho-đạo ta lấy gia-đình làm căn-bản,
bước từ tiểu gia-đình là gia-tộc, lên đại gia-đình là quốcgia, lại thấy sự khéo-léo trong gia-đình là phương-pháp
thực-hành. Các phần tử trong gia tộc hiệp lại thành Tông
đường, một gia tộc nào đủ nhơn nghĩa đạo đức thì Tông
đường đó, để mắt nong nả cho có đủ phương pháp thi thố
cả sở năng của mình, bởi chỉ trông cậy nơi mình làm cho
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gia đình đứng đợt được với thiên hạ một cách vinh diệu.
...
Làm đầu tông-đường được, tức-nhiên trong hươngđảng đã để dành địa-vị cho danh-thể cao-trọng ấy rồi,
thanh-niên thì vào hàng thành-đinh, niên-kỷ cao-trưởng
thì vào hàng kỳ-lão, lãnh kiến-thiết hương-đảng, không bỏ
một ai. Tuy vậy, ban Hội-tề có đông-đảo mặc dầu, nhưng
Bần-Đạo đã nói rằng hội-tề bất quá là triều-chính của
đệ-nhị chủ-quyền là ông hương-chủ trong hương-đảng
vậy thôi.
Ấy vậy, trong hương-thôn có người nào xứng-đáng
làm đầu hương-thôn, người ấy không lẽ triều-chính không
biết đặng, nên danh-nghĩa trong hương-đảng liên-quan
mật-thiết với triều-đình, mà hễ có liên-quan tức-nhiên
là địa-vị triều-đình sẽ dành để cho người cầm-quyền
hương-đảng đó vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp Tại Đền-thánh Thời Tý

Mồng 5 tháng 6 năm Mậu-Tý (11–7–1948) về “Phong-hóa
Việt-Nam đối với các chủng-tộc khác”

200. CHỦ-QUYỀN HƯƠNG-ĐẢNG LÀ LÀM CHA MẸ CỦA DÂN

Tổ-chức xã-hội chúng ta đi từ tiểu gia-đình lên đại
gia-đình là quốc-gia, vì cớ nên Tiên-nho chúng ta, dầu cho
ông cha trong gia-đình, mà có tội đem ra giữa triều-chánh
buộc tội là trị đạo bất-nghiêm, còn đệ-nhị chủ-quyền là trị
dân không nghiêm cũng gọi là trị đạo bất-nghiêm. Hình
phạt nặng-nề sẽ định-án cho ai chủ-quyền đó không
phương chối-cải.
Cái đạo, nói tiếng đạo, mà người cầm quyền trị đạo
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phải thật-hành được đạo, đã không dễ, thì cầm quyền trịđạo lại càng không dễ nữa. Phải làm thế nào thi-thố cho
dân-sự trong bổn thôn thấy tâm-thánh của mình là thay
thế đức Khổng Phu-Tử làm cha mẹ dân, mà chẳng vậy
thôi, còn cầm-quyền làm thầy trong bổn thôn nữa mà chớ.
Tổ-chức xã-hội quốc-gia chúng ta không mắc-mỏ mà
thật sự thì khó đáo-để. Thuở mà nòi giống nầy còn kêu
cha là bố và mẹ là cái, kẻ nào đạt được vị bố-cái hươngđảng, tức là cha mẹ của hương-đảng, ấy là lời ban thưởng,
tặng khen lớn-lao lắm vậy, tức nhiên đệ-nhị chủ-quyền
là quyền của vị bố-cái hương-đảng là vinh-diệu hơn hết.
Ấy vậy, đệ-nhị chủ-quyền làm cha, làm thầy hươngthôn, coi dân như con đỏ, như cha mẹ dân thay-thế cho
triều-đình, mà muốn nên phận cha mẹ dân thì vị chủquyền đó không tư tâm, tư-kỷ, hễ tư tâm tư-kỷ tức bóc-lột
dân, trộm cướp của dân, hiếp-bức dân. Ta thấy phươngpháp đương-nhiên, hiện giờ còn giữ khuôn-khổ ấy.
...
Vị chủ quyền hương-đảng của nhà nho ta, tuy là tưtưởng tinh-thần rất đơn-sơ, nhưng nói ít mà làm nhiều,
nên vị hương-chủ hồi cựu-trào lãnh làm chủ hương-đảng
thì triều-đình phái một vị quan đến phong quyền cho và
thường nói: “Triều chánh cầu xin một điều là vị hương-chủ
làm sao cho xứng đáng phận sự cha mẹ của dân”
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp Tại Đền-thánh Thời Tý

Mồng 5 tháng 6 năm Mậu-Tý (11–7–1948) về “Phong-hóa
Việt-Nam đối với các chủng-tộc khác”
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201. VIỆC LÀM CHA MẸ DÂN TRONG MỘT LÀNG KHÔNG PHẢI DỄ

Trước ta đã thấy quyền làm cha mẹ trong gia-đình
khó-khăn thế nào rồi, thì vị hương-chủ lên làm cha mẹ
dân trong một làng, lời xưa thường gọi là bá tánh là vì bởi
nhiều tông-đường hiệp lại mới thành một làng. Nên việc
làm cha mẹ dân trong một làng không phải dễ, dân đói
phải lo, dân rách phải lo, dân khổ phải lo, một tên dân
đau khổ thì ông chủ-quyền thì phải ở bên mình như cha
ở bên mình con vậy, cha nâng đỡ danh thể làm cho con
nên thế nào, thì ông chủ-quyền của hương-thôn cũng phải
làm nên cho dân thế ấy. Nghĩa là tâm-lý của ông cha cầm
quyền gia-đình trị con thế nào? thì ông chủ cầm quyền
hương-lân trị dân cũng như cha trị con vậy.
...
Nếu từ trước đến giờ còn giữ được khuôn-khổ tổchức của tổ-phụ để lại, thì Bần-Đạo tưởng chẳng hề thấy
sự tồi-phong bại-tục hiện-tại, và cầm chắc sự thống-khổ
loạn-lạc chẳng hề có đặng.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp Tại Đền-thánh Thời Tý

Mồng 5 tháng 6 năm Mậu-Tý (11–7–1948) về “Phong-hóa
Việt-Nam đối với các chủng-tộc khác”

202. NGÀY NAY GIÁ TRỊ CỦA ĐỆ-NHỊ CHỦ QUYỀN KHÔNG CÒN NĂNG-LỰC NỮA

Ngày hôm nay, phong-hóa quốc-gia xã-hội ta không
còn nguyên hình-tướng nữa, đã thay đổi ra thô-tục gớmghiết quá chừng.
Chỉ hại một điều là ngày nay hương-đảng đươngnhiên xu-hướng tân-thời đã hết làm cha mẹ dân, dở thói
tham-quan ô-lại, làm cục bướu, làm mụt ghẻ tâm-lý của
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dân. Vì cớ nên giá trị của đệ-nhị chủ quyền không còn
năng-lực nữa, mà nếu không còn năng-lực tức là hết cầm
quyền chuyển tâm-lý được, biểu thế nào ngăn cản được
dân xu-hướng theo văn-minh mới, mà nhứt là nòi giống
Việt-Nam này hay nghinh tân yểm cựu lắm. Nếu không
đủ biệt tài cầm cái khối báu do Chí-Tôn để lại, trao-dồi
làm cho có giá-trị, cứ do theo điều mới mẽ ấy, thì chỉ có
làm cha làm chủ bướng vậy thôi, nên cần phải biết sửa
đương lại thì xã-hội nầy sẽ đứng đầu hơn hết. Tại mình
làm chủ mà không biết của báu, khinh-miệt nên thiên-hạ
không còn làm cha mẹ, bố cái hương đảng nữa, nên cái
vinh-diệu của tiên-nho ta lưu lại đã bị bại-hoại thành hình
tướng dị-hợm lắm rồi.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp Tại Đền-thánh Thời Tý

Mồng 5 tháng 6 năm Mậu-Tý (11–7–1948) về “Phong-hóa
Việt-Nam đối với các chủng-tộc khác”

203. NGÀY NAY ĐỨC LÝ GIÁO-TÔNG LẬP BÀN TRỊ SỰ LÀ LẬP LẠI TỔ-CHỨC
HƯƠNG-LÂN CẦN YẾU

Đức lý Giáo-Tông lập Bàn Trị Sự, Ngài lập chức
Chánh Trị-Sự và Phó-Trị-Sự, rồi Ngài lại biểu Bần-Đạo lập
chức Thông-Sự. Ngài nói Phó-Trị-Sự là Giáo-Tông em mà
nơi nào có Giáo-Tông em thì tức nhiên phải có Hộ-Pháp
em là Thông-Sự nữa chớ. Nếu sự tổ-chức hương-lân chưa
phải cần yếu thì Đức Lý đã không làm như vậy.
Ngài đặt chức Chánh-Trị-Sự tức là Ông chủ, đệ nhị
quyền trong thôn-lân về phần Đạo, hỏi vậy mơ-vọng của
Đức Lý để Chánh-Trị-Sự làm gì? Đức Lý có ý đem qui cũ
Đạo vào đệ-nhị chủ-quyền, đặng phục-hồi lại y như trước.
Ngài quyết-định hơn nữa là để vị Chức Sắc ấy nắm quyền
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Hội-Thánh tức là vào Thánh thể của Đức Chí-Tôn, nghĩa
là dự-định đặng lên Lễ-Sanh, rồi lên Giáo-Hữu, tức là vào
Thánh thể đó vậy.
Muốn chỉnh-đốn xã-hội lại, nên luôn dịp để một
khuôn-khổ trị đạo cho dân-sanh tỉnh-giác, biết vật báu
ấy mà gìn-giữ, tô-điểm, làm cho xã-hội thôn-lân thêm
xinh-lịch.
Ý muốn là vậy, mà thử hỏi Bàn Trị-Sự toàn thể Quốcgia ta ngày kia có đủ năng-lực và đủ tinh-thần đạo-đức để
chỉnh-đốn xã-hội ta trong hương-thôn, lần-lần sửa lại theo
tổ-chức tối-cổ của quốc-gia xã-hội ta trước được không?
Bần-Đạo dám chắc rằng Đạo Cao-Đài làm đặng, và
nhờ bàn tay của toàn-thể quốc-dân Việt-Nam ta đó.
Việc làm bất-luận lâu hay mau, miễn đạt được thì thôi,
Bần-Đạo sợ e một điều là đầu óc hình-thể ta thấy trước
mắt, thay vì chỉnh-đốn đi ngược trở lại khuôn cũ, rồi lại
còn xu-hướng theo tổ-chức xã-hội, làm diệt-vong phonghóa; thay vì cứu sống lại cái gia-tài, lại làm tiêu cả sự tốt
đẹp thọ-hưởng đã bốn ngàn năm nay còn noi lại. Bần-Đạo
mơ-ước một điều là toàn con cái của Đức Chí-Tôn trong
hương-thôn tức là Bàn-Trị-Sự, biết phận-sự trọng-yếu của
mình để đủ tinh-thần làm vừa theo Thánh-ý của Đức Lý
Giáo-Tông và Đức Chí-Tôn.
Bần-Đạo mong-mỏi cả thảy đem cái quí của tổ-phụ
của chúng ta lưu lại chỉnh-đốn cho đẹp cho xinh đủ oaiquyền năng-lực, đặng ngày kia đem cho toàn các sắc dân
khác đồ theo. Đương buổi nầy thiên-hạ đương thống-khổ
tâm-hồn, nếu họ thấy chánh-sách của ta đạt được, họ sẽ lấy
và đồ theo mà lấy trong tay Cao-Đài họ không thẹn mặt.
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Cả thảy nam nữ nhớ lời căn-dặn, đặng khi thái-bình
trở lại, cho chỉnh đốn Bàn-Trị-Sự trong hương-thôn, để
làm nền-móng tổ-chức quốc-gia ta sống lại đẹp-đẽ mỹ-mãn
và cường-liệt, mà quốc-gia ta có đẹp-đẽ mỹ-mãn cườngliệt thì nhờ nơi hương-đảng tạo ra; nếu mấy người tạo
ra thô-bỉ thì sự kiến-thiết cũng thô-bỉ, hễ mấy người tạo
ra đẹp-đẽ thì sự kiến-thiết đẹp-đẽ, mạnh-mẽ vì bởi khởi
đầu đào tạo bằng một giống mạnh, thì cây lên mạnh, bằng
một giống yếu thì cây sẽ lên yếu.
 Tại Đền-thánh Thời Tý Mồng 5 tháng 6 năm Mậu-Tý (11–

7–1948) về “Phong-hóa Việt-Nam đối với các chủng-tộc
khác”.

204. ĐỆ NHỨT CHỦ-QUYỀN CỦA XÃ-HỘI VIỆT-NAM

Đêm nay Bần-Đạo giảng tiếp về Đệ Nhứt ChủQuyền của xã-hội chúng ta. Bần-Đạo đã giảng kỳ rồi về
Đệ Nhị Chủ-Quyền tức là chủ quyền Hương-đảng, và
đã giải rõ ràng cái phương-pháp kiến-thiết từ thử là lấy
gia-đình làm căn-bản. Tiểu gia-đình là trong một nhà
liên-quan với cả tông-đường gọi là họ, là tánh, trung
gia-đình tức là tổ-chức trong hương-đảng của Đệ Nhị
Chủ-Quyền, tới Đệ-Nhứt Chủ-Quyền làm đầu một đại
gia-đình là một nước.
Ta đã tự hiểu Thánh-ý của Đức Chí-Tôn sanh ra nòi
giống chúng ta, và đã tạo cả tinh-thần của nòi giống chúng
ta, không biết chừng dìu-dắt tinh-thần để lập chánh-kiến
quốc-gia, là lấy gia-đình làm căn-bổn. Ta thấy rõ-ràng ChíTôn muốn cho cả nhơn-loại chung hiệp cùng nhau làm
một đại gia-đình toàn-cầu thế-giới sau nầy vậy, nếu Ngài
định trước cho một quốc-dân của Ngài đến lấy tinh-thần
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đạo-đức làm một căn-bổn cho cả tinh-thần đạo-đức toàn
nhơn-loại, lấy cả quyền-năng lập quốc cho nước Việt-Nam,
đặng làm khuôn-mẫu chuẩn đích tương-lai lập chánh-trị
toàn-cầu thiên-hạ mà chớ. Nếu không tự-tôn, ta cũng
nhận thấy rằng điều tưởng-tượng ấy không lầm, bởi dầu
muốn hay không, quyền-năng vô-hình cũng xô-đuổi dụctấn các Dân-tộc vạn-quốc phải đi đến sự chung-hiệp vào
đại gia-đình của toàn nhơn-loại mà thôi.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời
Tý, Mồng 9 tháng 6 năm Mậu-Tý (15–7–1948 về “Đệ nhứt
chủ-quyền của xã-hội Việt-Nam”.

205. ĐỆ NHỨT CHỦ QUYỀN LÀ NHÀ VUA

Ấy vậy, Bần-Đạo thuyết Đệ Nhứt Chủ Quyền do
Tổ-phụ chúng ta tổ-chức và lưu lại trong văn-hiến tức là
nhà vua. Đệ nhứt quyền là giáo-sư, là ông cha của cả nước.
Không lạ gì, chúng ta cũng thấy như ông cha trong tiểu
gia-đình kia vậy.
Đức Khổng Phu-Tử nói: “Đạo trị dân không khác đạo
trị gia-đình” ấy đạo của Ngài vậy. Chúng ta thấy trước khi
lên cầm quyền vì một sơn-hà xã tắc, một nhà đương quyền
tại vị, hay đã thoái-vị cũng vậy, các vì vương-đế thường có
nói nơi cửa miệng hoặc di-chúc lại, bao giờ cũng mơ-ước
cho người kế-vị xứng-đáng làm cha mẹ của nhơn-dân
bá-tánh, văn-hiến của ta tuy đơn-sơ mà thâm-thúy lắm
là nói ít mà làm nhiều, và sự khó-khăn trọng yếu chẳng
thể tưởng tượng được.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời
Tý, Mồng 9 tháng 6 năm Mậu-Tý (15–7–1948 Về “Đệ nhứt
chủ-quyền của xã-hội Việt-Nam”.
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206. VỊ ĐẾ-VƯƠNG LÀ CHA MẸ THẦN DÂN

Bần-Đạo nhắc lại một lần nữa là buổi nòi giống AnNam ta đây còn kêu cha là Bố, mẹ là Cái, mà vị đế-vương
nào lên cầm-quyền được dân tặng là Bố-Cái, như Bố cái
Đại-Vương, thì sự vinh-hiển của triều-chánh đó không
luận đặng, mà sự vinh-hiển của Đế-Vương đó cũng chẳng
tả được đối với lòng dân. Nói ít làm nhiều. Văn-hiến của ta
do văn-hiến của Tàu châm-chế sửa-chữa lại, lấy của người
làm của mình. Lấy căn-bản chánh-gốc của người ta làm
của cải riêng của mình với tư cách đặc-biệt, tưởng không
nước nào khéo-léo hơn nước Việt-Nam ta vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời
Tý, Mồng 9 tháng 6 năm Mậu-Tý (15–7–1948 về “Đệ nhứt
chủ-quyền của xã-hội Việt-Nam”.

207. NHÀ CẦM QUYỀN NÀO BIẾT TÙNG THEO MỰC-THƯỚC TRỊ DÂN THÌ
THIÊN-HẠ THÁI-BÌNH, QUỐC-THỚI DÂN-AN

Nếu nhà cầm quyền nào biết tùng theo mực-thước
trị dân, thì thiên-hạ thái-bình, quốc-thới dân-an, Ta thấy
lời một vị Đế-Vương để lại cho con lên truyền kế cho
mình như Hớn Chiêu-Liệt để lại Hậu-Chúa, có câu căndặn rằng:
“Hớn-Chiêu-Liệt sắc Hậu-Chúa viết: Vật dĩ thiện
tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi” (nghĩa là ông Hớn
Chiêu-Liệt căn dặn con truyền kế rằng: đừng thấy lành nhỏ
gọi nhỏ mà không làm, đừng thấy ác nhỏ gọi nhỏ mà làm).
Vì Đế-vương biết rằng trong tay cầm sanh mạng
quốc-gia, trị cả bá-tánh để lại cho con một di-ngôn bấthủ. Nếu cả các Đế-vương trên mặt địa-cầu nầy, cầm sanh
177

LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập I

mạng quốc-gia biết lấy câu ấy làm “trấn-tâm chi-bửu” cho
mình, Bần-Đạo tưởng-chắc, nếu thi-hành cho đúng thì
cả quốc-dân đó hạnh-phúc vô-cùng.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời
Tý, Mồng 9 tháng 6 năm Mậu-Tý (15–7–1948 về “Đệ nhứt
chủ-quyền của xã-hội Việt-Nam”.

208. TÌNH CỦA VUA ĐỐI VỚI DÂN CHƠN-THẬT NHƯ CHA ĐỐI VỚI CON

Tổ-phụ chúng ta muốn trong nước ta, dân ta, tình
của vua đối với dân như thế nào cho mực-thước, chơnthật như cha đối với con, nếu vua đối được với dân như
cha đối với con, tức nhiên lấy tình-ái làm quyền-hành,
công-chánh làm mực-thước, tưởng không quốc-gia nào
trên mặt địa-cầu nầy hưởng được hạnh-phúc hơn nữa. Ta
thấy tấn-tuồng ly-loạn do kẻ cầm-quyền định vận-mạng
cho nước, cho dân chỉ biết mình, không biết bá tánh.
Thường nghe nói: «Thiên hạ vi gia», nhà vua ở với
bá tánh như cha ở với con, nên mới có câu «Thiên hạ vi
gia». Vậy nhà vua lấy thiên-hạ làm nhà, thương dân như
thương con đỏ, trái lại họ lấy thiên-hạ làm tôi đòi của cải.
Thay vì coi thiên-hạ như nhà như con, họ lại coi thiên-hạ
như nô lệ, tư nghiệp của mình, tức là hiểu lầm khuôn khổ
của tiên Nho ta đã quyết định vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời
Tý, Mồng 9 tháng 6 năm Mậu-Tý (15–7–1948) Về “Đệ nhứt
chủ-quyền của xã-hội Việt-Nam”.

209. NHÀ VUA CŨNG KHÔNG THOÁT CÁI KHUÔN VIÊN GIA-ĐÌNH

Khuôn khổ của tiên Nho ta đã quyết-định tổ-chức
thật khéo-léo làm sao, chính nhà vua cũng không thoát
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cái khuôn viên gia-đình. Nếu ngôi vua truyền-hiền thì
chẳng nói chi, từ khi các vị Đế-vương truyền-tử đến
giờ gia-đình vẫn ở bên cạnh họ, họ phải bảo-trọng giađình trước nhứt, bởi gia-đình của họ là đệ nhứt gia-đình
trong quốc-gia. Ta thấy từ khi cái quốc-gia nầy chẳng
chịu ảnh-hưởng của Nho-tông mà lập quốc, đã trở nên
suy đồi bởi nguyên-căn nào, do trị gia bất-nghiêm! Cho
nên cổ-truyền tai-hại hơn hết là cái loạn trong cung tần,
trong vòng hoàng-tộc mà sản-xuất, đã hiển-nhiên như
vậy không chối cải được. Các vị vua trị gia bất-nghiêm,
biểu không bại-hoại sao được, mà đệ nhứt gia-đình thất
đạo có liên-quan mật-thiết đến cả toàn bá-tánh thất đạo.
Nhà vua cốt-yếu coi bá-tánh như con đỏ, coi nước nhà
như đại gia-đình, giữ đạo nhơn-luân làm trọng hệ, đã có
quyền sanh-sát, mà nếu quyền ấy không chuẩn-thằng, biểu
sao dân trong nước không thống-khổ. Khi sự thống-khổ
ấy dân chịu đựng nổi chăng nói chi, thảng như quá sức
không chịu nổi được nữa, sanh loạn lên thì triều chánh
và cả nước nhà phải nghiêng đổ.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời
Tý, Mồng 9 tháng 6 năm Mậu-Tý (15–7–1948) về “Đệ nhứt
chủ-quyền của xã-hội Việt-Nam”.

210. CĂN-BẢN CỦA PHONG-HÓA VIỆT-NAM TA DO NƠI ĐẠO NHƠN-LUÂN

Sự kiến-thiết quốc-gia lấy gia-đình làm gốc, ta không
thể chối rằng không biết gia-đình, hay là từ bỏ đạo nhơnluân, chỉ có theo lối vô thần thì mới chối đạo nhơn-luân
đặng, nếu không chối đạo nhơn-luân, tức không chối đạo
gia-đình, mà không chối gia đình thì cũng không hề chối
tương-lai vận-mạng của tổ-quốc mình được. Ấy vậy cănbản của phong-hóa Việt-Nam ta do nơi đạo nhơn-luân,
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nơi gia-đình, phân làm ba hạng: “Hạ, Trung và Thượng
gia đình”; Thượng gia-đình là Quốc-gia, trung gia-đình
là Hương-đảng, hạ gia-đình là Tông đường, không có chi
là lạ, là khó, nhưng căn nguyên ấy ta không sửa đổi đặng
bởi ba bực hạ, trung, thượng của cơ tấn-hóa thế nào thì
gia-đình cũng thế ấy. Cả Càn-Khôn có thượng giái, trung
giái, hạ giái, mặt luật thiên nhiên của sự tiến hóa trật tự
ấy không thể tiêu-hủy đặng.
Tổ-chức xã-hội của chúng ta khéo léo làm sao đâu,
Bần-Đạo dám chắc rằng cao-thượng hơn hết. Hại thay!
Quốc dân ôm của báu trong tay mà không biết quí trọng,
liệng rồi chạy theo ăn mót đồ bỏ của thiên-hạ, lấy làm
của. Đức Chí-Tôn đến đặng thức tỉnh nhơn sanh, nên
mới có câu Ngài nói với nhà vua: “Nam phong thử nhựt
biến nhơn phong” là thêm ý rằng: Tổ-phụ chúng bây để
lại cho bây một phong-hóa, nó sẽ biến thành phong-hóa
của toàn nhơn loại vậy.
Ngài cho biết rằng chúng ta vốn có của báu, mà của
báu ấy thiên-hạ đang tìm kiếm đặng sống.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời
Tý, Mồng 9 tháng 6 năm Mậu-Tý (15–7–1948) về “Đệ nhứt
chủ-quyền của xã-hội Việt-Nam”.

HẾT TẬP I
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NỘI DUNG
❒❒ Lời phi lộ
1. Dùng văn từ giản-dị
2. Sự quan-trọng của lời minh-thệ
3. Đạo chẳng ở lời nói mà ở nơi việc làm
4. Người đạo & làm đạo
5. Đạo là cơ-bản
6. Tu cốt ở sự thực-hành
7. Bổn-phận người tu đối với đời với đạo, đối
với trời
8. Thật hành chủ-nghĩa thương-yêu
9. Thực-hành “nhơn-nghĩa”cho ra chơn-tướng
10. Nghĩa-lý của bốn chữ từ-bi bác-ái
11. Vì nhơn-loại thiếu sự từ-bi bác-ái cho nên tạo
ra trường tranh-đấu, quyết-chiến với nhau
12. Đức-tin
13. Yếu-quyết con đường thứ ba
14. Yếu-quyết tu-thân
15. Vì sao phải ăn chay
16. Vì sao phải thương loài vật
17. Sát sanh-mạng của vật-loại để ăn thịt, thì con
người khó trường cửu
18. Không sát sinh lòng thiện ta còn
19. Hàng tín-đồ thì giữ lục hay thập trai cũng đủ
20. Gia-nghiệp & phẩm-vị của chúng ta
21. Cửa nhỏ tuy khó đi nhưng dễ đến
22. Đạo giải khổ cho đời
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23. Nhơn-nghĩa, công-chánh & bác-ái
24. Yêu-ái công-chánh từ-bi
25. Nhiệm vụ phước-thiện
26. Quyền-năng của Phật-Mẫu
27. Công hoá-dục & tình thương-yêu của PhậtMẫu
28. Phật-Mẫu rất vui lòng tiếp rước con cái
29. Con người có ba thể
30. Tam-bửu : tinh, khí, thần.
31. Trọng giá của tam-bửu
32. Khi hiến tam-bửu cho chí-tôn
33. Khuyên cả thảy định-thần khi dâng tam-bửu
34. Trau-luyện tinh khí thần
35. Tu-luyện đệ nhị xác thân
36. Chí-Tôn khai đạo giáo-hoá loài người biết rõ
tội-phước. Giồi luyện cho con người tận thiện
đến hiệp cùng Ngài.
37. Bí-pháp (phép xác) cắt đứt dây oan-nghiệt
38. Vì sao mà ta phải tu
39. Lý-do Đức Chí-Tôn chọn bông rượu trà tượngtrưngtam-bửu
40. Lời nguyện khi dâng tam-bửu
41. Giá trị tam bửu là gì?
42. Sự tương-liên giữa tam-bửu
43. Sự tương-liên giữa tam thể : phàm thân, phápthân & linh-thân
44. Tam-bửu là ba cơ quan tạo nên con người
45. Sự tương-liên giữa tinh khí thần
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46. Dâng “tam bửu”bí-pháp huyền-diệu vô-biên
47. Ba khí chất tượng ra hình-hài của con-người
48. Chơn thần chúng ta có thể ẩn hiện
49. Quyền-năng chơn-linh
50. Chúng-sanh sẽ trở thành phật
51. Quyền-năng của đức tin
52. Nguyên-căn của chí-tôn
53. Đấng tạo-đoan ấy là đại-từ-phụ
54. Thiên võng khôi-khôi, sơ nhi bất lậu
55. Đại-từ-phụ đấng tạo ra vạn-linh
56. Mỗi sinh-vật đều có điểm linh-quang
57. Đại-từ-phụ tạo sự-nghiệp cho con cái của ngài
58. Đại-từ-phụ tạo người kế nghiệp
59. Khí là sự-sống của vạn-vật
60. Âm-dương phối-hiệp
61. Nguyên-tử-khí là phương cứu tử hườn sanh
cho con người
62. Nguyên-tử-khí là căn-nguyên sự sống của vạn
loại
63. Tu cho hiền mới hưởng được đại-nghiệp
64. Luật công-bình thiêng-liêng
65. Luật nhơn-quả trả vay
66. Đạo mở sớm một ngày thì cứu nhơn-sanh
sớm một ngày
67. Chí-Tôn đến lập nền đạo Cao-Đài làm cơ-quan
chuyển thế
68. Đạo Cao-Đài có sứ-mạng thiêng-liêng cứu-độ
nhơn-sanh
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69. Cầu nguyện cùng đức Chí-Tôn cứu-vãn tìnhthế
70. Nguyên-do của loài người
71. Vấn đề đại-đồng thế-giới
72. Nền chánh-trị của mỗi quốc-gia
73. Đạo-đức tinh-thần mới là phương-pháp tạo
đại-đồng thế-giới
74. Thương yêu là hột giống đại-đồng thế-giới
gieo-rắc khắp nơi
75. Đừng tưởng Đạo Cao-Đài của riêng mình
76. Thương-yêu chẳng có độ lường
77. Cơ-quan chuyển thế
78. Sự chuyển-thế qua các thời-đại.
79. Đạo Cao-Đài là đền thờ cao trọng là giải-pháp
cứu-thế bảo-tồn nhơn-loại
80. Đạo Cao-Đài là toà ngự của chư Thần Thánh
Tiên Phật
81. Loài người đều đặt dưới luật quả-báo
82. Khổng phu-tử thì hiền, ai muốn thì làm không
ép-buộc
83. Chí-Tôn đến làm cho hoàn-thành đại-đồng
thế-giới
84. Nhơn-loại không bao giờ xa đạo
85. Chơn-linh chúng ta không phân-biệt tộc-phái
nam nữ nòi giống
86. Trồng cây thì hưởng trái
87. Phật-Mẫu là bà Mẹ luôn yêu-ái binh-vực chúng
ta
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88. Vào đền thờ Phật-Mẫu không phân-biệt đẳngcấp đều phải mặc bạch-y
89. Về tới cửa của mẹ rồi đều là anh em cốt-nhục
90. Cứu-khổ của Chí-Tôn về tinh-thần
91. Phẩm-vị tinh-thần do nơi Chí-Tôn định-vị
92. Chữ khổ là đề mục của khóa học trường đời
93. Khối đau khổ tâm-hồn của chúng ta là do
chúng ta đào tạo
94. Duy-tâm & duy-vật
95. Chúng ta phải giữ công-chánh dung-hoà giữa
duy-tâm và duy-vật (tâm vật bình hành)
96. Triết-lý của cái sống
97. Trời người đồng trị
98. Đạo Cao-Đài không cần dùng mê-tín dị-đoan
99. Mê-tín dị-đoan trong cửa đạo Cao-Đài không
có và không cần có
100. Nghĩa-lý sự sống của con người
101. Giữ trung-dung giữa xác và hồn
102. Thuyết đại-đồng
103. Thiên-tài và nhơn-tài
104. Thiên-tài đủ quyền-năng tạo hạnh-phúc cho
chúng ta, lại còn tạo hanh-phúc cho thiên-hạ
105. Sống chết giống như thức và ngủ
106. Sự thống-khổ có thể an-ủi được trong giấc
ngủ.
107. Muốn đạt được quyền vĩnh-sanh thì lấy thiêntài làm căn-bản.
108. Muốn đoạt thiên-tài phải đi theo đại từ-phụ
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109. Theo Chí-Tôn thì đại-nghiệp không mất
110. Ba ngôi hiệp-nhứt
111. Phật là một đấng toàn-trí toàn-năng
112. Phật vị có ba đẳng-cấp
113. Quyền-năng Chí-Tôn & Phật-Mẫu đào-tạo
càn-khôn thế-giới
114. Giá-trị ân-đức của đức Chí-Tôn
115. Quyền-năng của các từng trời
116. Đấng có từ trước tạo thiên, lập địa.
117. Tương-lai của thánh-địa Cao-Đài là một nước
về tinh-thần trong vạn-quốc, như Đền Thánh
Vatican
118. Lễ đưa ông táo về Trời (là lễ đưa chư thần
thánh tiên phật triều thiên)
119. Đêm 30 sáng mùng 01 tết
120. Không có thuyết tận-thế
121. Hãy để trọn tâm đức cầu nguyện
122. Hung bạo cường-lực ở thế-gian không thắng
được & không trị thế được
123. Lấy đạo-đức tinh-thần mới trị đặng cường-lực
mà thôi
124. Hộ-pháp là quyền năng của Chí-Tôn
125. Hành-thiện & hành ác
126. Cao-Đài là hườn thuốc “phục-sinh hòa-bình”
127. Đời sốâng xã-hội
128. Mình là phần-tử của xã-hội, phải làm điều gì
cho xã-hội nhờ.
129. Càn-khôn là đại gia-đình
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130. Vi nhơn nan
131. Tôn-giáo được gọi là chánh giáo
132. Đạo Cao-Đài là một nền chánh-giáo của ChíTôn
133. Bí-pháp làm chúa vạn-vật hữu-vi
134. Làm trọn đạo gia-đình
135. Sống phải hiểu nghĩa-vụ mình, không phải
sống đặng thừa-hưởng.
136. Ngày giải-thoát
137. Mắc lo gia-đình không thể lo đạo được là phi-ly
138. Tạo tân-dân là thần-thông-nhơn
139. Khi vô đền thánh phải bỏ hết phàm tâm
140. tâm trong sạch đó là tâm vô tội
141. Tập tánh thanh-khiết, bỏ tư-tưởng phàm-tục,
để tâm nhứt-nguyện mới có sự cảm-ứng
142. Tổng-kết lời dạy : khi nhập đàn là phải giữ tâm
cho thanh-tịnh
143. Nnhân-loại hãy dùng tình thương-yêu lẫn nhau
dâng hiến cho Chí-Tôn
144. Đức Chí-Tôn để quy-tụ con cái hội-hiệp với
Ngài
145. Hãy thương yêu lẫn nhau, cứ thương lún
thương càng đi
146. Bí-pháp của Chí-Tôn là trụ thần
147. Quyền-năng vô-tận của Chí-Tôn
148. Hoán-đàn là bùa pháp-luân thường-chuyển
149. Không hoán-đàn là không đạt được thể-pháp
150. Thể-chất và tánh-đức các hạng khách trần
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151. Để cả đức tin nơi Phật-Mẫu
152. Thiên-cung của mỗi con cái Đức Chí-Tôn
153. Thiên-cung là gia-tộc vô-hình
154. Con người vì thú hình mà quên lảng cả đạinghiệp
155. Sự khảo-đảo hình-xác không động chạm đến
đại-nghiệp của chúng ta
156. Không nên sợ quyền thế giết chết thân xác, mà
nên sợ người giết thi-hài còn tận đọa linh-hồn
157. Chữ hiếu trong Nho-Giáo
158. Phụng-sự cho cha mẹ theo hoàn-cảnh của mình
159. Sự thạnh suy của Đạo không ảnh-hưởng theo
mưa nắng
160. Nhiều kẻ được gọi mà ít người đến
161. Quốc-đạo kiêm triêu thành Đại-Đạo Namphong thử nhựt biến nhơn phong
162. Trí-thức khoa-học thay vì bảo-vệ sanh-mạng
lại trở lại tàn-sát sanh-mạng của loài người
163. Tôn-giáo Cao-Đài biến-tướng thành Đại-Đạo
164. Hai nền tôn-giáo Trung-Hoa và Ấn-Độ
165. Món thuốc cứu khổ cả tinh-thần nhơn-loại
166. Đức Chí-Tôn lập gia-đình cho loài người
167. Sống không quyền-lực tinh-thần không thể
nào nhơn-loại tự bảo-tồn
168. Thờ-phượng tông-tổ gia-đình là thờ thiênhạtức là thờ trời
169. Nhìn nhận trời tức-nhiên thờ loài người
170. Nhơn-loại xu-hướng theo tri-thức khoa-học
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171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

thì sẽ không còn thương chủng-tộc
Các tôn-giáo là một huờn thuốc cứu-chữa bệnh
thảm-khổ của loài người
Nòi giống của chúng ta là một sắc dân oanh-liệt
thông-minh và từ lành
Đạo-giáo đem nhơn-nghĩa làm huờn thuốc có
thể trị đặng tinh-thần bạo ngược
Phong-hóa nhà nam, do Nho-tông làm căn-bản
Hội-thánh của đạo Khổng lập quốc
Chẳng phải vì sự tình-cờ mà Chí-Tôn đến lập
đạo tại Việt-Nam
Phong-hóa của Việt-Nam
Hội-Thánh Cao-Đài là Hội-Thánh của đạo
Nho
Phong-hóa của tổ-phụ ta lấy nhơn-luân làm
chuẩn đích
Sự tự-do quá trớn là mất hết tính-chất con
người
Sự hám-vọng tự-do quá lẽ
Đạo nhơn-luân bảo-thủ thuần-phong mỹ-tục
Trong đạo nhơn-luân, đạo vợ chồng là trọng
Có hiếu rồi thì có thể có đủ hết tính-đức khác
Nhớ đến cửu-huyền thì phải rán tu-tỉnh thân
mình
Đạo tam-cang phụ-tử, sư-đệ, quân-thần
Gia-đình theo phong-hóa việt-nam ta rất trọnghệ
Phụ có từ, tử mới hiếu
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189.
190.
191.
192.
193.
194.

Cha hiền không làm mất tự-do của con
Phụ giáo rất cao-kỳ quí-hóa
Điều Chí-Tôn mong muốn hơn hết
Đạo và quyền của tổ-phụ
Đạo nhơn-luân của chúng ta rất trọng-yếu
Chủ quyền thứ nhì của văn-minh Nho giáo là
ông chủ của hương đảng
195. Thờ công-thần là thờ mạng sống của toàn dân
trong hương-thôn
196. Đạo của hương-chủ còn bảo-vệ người nghèokhổ cơ-hàn
197. Thời xưa hễ đã mang danh tham-quan ô-lại
thì về làng không ở với ai được
198. Hương-đảng còn chủ quyền như ông tòa để
hòa-giải dân-tình
199. Phương-pháp tổ-chức xã-hội trong hương-thôn
việt-nam
200. Chủ-quyền hương-đảng là làm cha mẹ của dân
201. Việc làm cha mẹ dân trong một làng không
phải dễ
202. Ngày nay giá trị của đệ-nhị chủ quyền không
còn năng-lực nữa
203. Ngày nay đức Lý Giáo-Tông lập Bàn Trị Sự là
lập lại tổ-chức hương-lân cần yếu
204. Đệ nhứt chủ-quyền của xã-hội Việt-Nam
205. Đệ nhứt chủ quyền là nhà vua
206. Vị đế-vương là cha mẹ thần dân
207. Nhà cầm quyền nào biết tùng theo mực-thước
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trị dân thì thiên-hạ thái-bình, quốc-thới dânan
208. Tình của vua đối với dân chơn-thật như cha
đối với con
209. Nhà vua cũng không thoát cái khuôn viên
gia-đình
210. Căn-bản của phong-hóa việt-nam ta do nơi
đạo nhơn-luân
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