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Lời Nói Đầu
“Đạo khả đạo Phi Thường Đạo…”
Thường Đạo (con đường vật thể, tinh thần, tâm
linh vô điều kiện) là chi mà không thể chỉ nói, dẫn dắt,
bày lộ, dạy bảo cho nhau được và phải để mỗi người tự
học hỏi qua phép sai và sửa sai qua nhiều kiếp luân hồi?
Phi Thường Đạo (con đường có điều kiện) là chi
mà có thể dùng ngôn từ để dẫn đến các sự giác ngộ phi
ngữ ngôn mà ngày xưa vẫn cứ nói là “giáo ngoại biệt
truyền” và nay lại thậm chí có thể bày lộ ra thành Đạo
Tràng, Tôn Giáo hứa hẹn một đời giải thoát?
Những điều kiện ấy đã do đâu mà qui phàm đến
nỗi người theo Đạo nếu có tinh tấn chút ít thì cũng chỉ
thoáng qua như một loé sáng trong ý tưởng mà không
là sự cải thiện trong cuộc sống thường nhật, nếp sống
tinh thần và lẽ sống tâm linh?
Sự trình bày và người nghe trình bày các điều
kiện ấy có thiếu sót chỗ nào mà Thiên Lý - mặc khải
hay được công truyền - đã không được thuận tùng?
Làm sao để sự cứu giúp chiếc xe bò đang mắc
lầy không trở thành việc gia tăng thêm lực lôi kéo con
bò theo hướng này còn sức nặng của vật chở và bùn
sình lại lôi con bò theo hướng khác?
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Hình 1

Những trăn trở ấy đã buộc trí thức tinh thần
chúng ta tìm cách
- Hoặc theo Thường Đạo và cải thiện các
phương tiện sống, như thay xe bò thành xe
hơi rồi lại cố giải quyết các vấn đề của xe
hơi,… cứ thế tiếp tục cho đến tận cùng,
- Hoặc tìm ngõ nghe nói là phi thường để lánh
đời mong siêu thoát,
- Hoặc phăng tìm cho ra Lý Pháp trở về nguồn
của cái Sống và cái Sáng mà Đấng Cha của
sự Sống, Chúa của sự Linh đã đến dạy nơi
Đạo Cao Đài trong Tam Kỳ Phổ Độ này.
Những điều trình bày sau đây là thuộc về hướng
đi thứ ba vừa nói trên. Đây không phải là sách trình bày
một giáo thuyết theo một dàn bài định trước mà là gom
góp lại các lần trình bày nối tiếp nhau trên đường truy
nguyên về những Pháp, Quyền, Lý, Giáo của Đạo.
Cần rõ về Lý Pháp để Tín Tu và theo đó mà
Hành Tu. Có Hành Tu theo Lý Pháp mới có nhận ra
rằng còn nhiều điều mình không biết về tâm lý của bạn
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đồng sanh nên cần có Sư Hư Vô hộ giúp. Cho nên giai
đoạn thứ ba của đường tu là Tâm Pháp Lý Tu để có thể
thành công trong giai đoạn chót là Tâm Pháp Hành Tu.
Các bài viết này là thuộc giai đoạn đầu, trình bày về Lý
Pháp để có thể Tín Tu nên đây là “Đạo Lý Truy
Nguyên”.
Truy qua, xét lại nên không khỏi có những sự
nhắc lại điều đã nói, theo một ý nghĩa cũ hay với một
góc nhìn khác, kể cả các hình ảnh lập lại theo kiểu thu
nhỏ để tiện tiếp cận với chuyện trước, xin độc giả thông
cảm.
Văn bất tận ngôn, được ý quên lời. Xin kính cẩn
góp văn thêm lời truy giải phần nào về những bước đầu
của Đạo Hư Vô từ Sư Hư Vô Tối Cao. Ngài sẽ cho
thêm nhiều chỉ dẫn tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng rất cụ
thể để nếu tín thọ phụng hành thì hi vọng có sự chuyển
tâm và rồi được Chư Phật hoan hỉ thuận truyền năng
lực cộng hiệp với toàn thể Thiên Địa Nhân.
Trân trọng,
Thanh Tâm ĐOÀN KIM SƠN
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Lời Nói Đầu của Quyển Ba
Trong quyển 3 của Đạo Lý Truy Nguyên, chúng
ta sẽ thấy có sự kết nối giữa Lý Pháp và Tâm Pháp.
Ngày xưa, chưa có sự giảng giải về Thiên Đình
và Thiên Điều. Cũng chưa có sự minh bạch nói rõ Trời
là Cha của sự sống đã dùng Cơ Quan Hiệp Thiên để
giúp con người tiến hoá như thế nào. Tâm Pháp xưa
nay cùng có tính “nhược thiệt nhược hư” nhưng sự “tự
thắp đuốc mà đi” theo pháp xưa quả thật khó hơn giáo
pháp của cơ tận độ lúc này:
Con đường vô tư để tìm cứu khổ cho chúng
sanh là con đường đạo đức. Ngọn đèn thiêng
liêng sẽ chực soi tỏ bước của các con; khác với
con đường ấy là đường của quỉ vương đem lối.
(TNHT 24-10-1926)

Nay, trong cửa Đạo Cao Đài, Thầy đã nói rõ Ngài
là Cha của Sự Thương Yêu đưa đến Cái Sống và đã cậy
Phật Mẫu đến mở Đạo. Từ đó chúng ta biết trong Di
Lạc Vương Pháp có hai giai đoạn kiếm Thầy:
1. Từ nơi do yêu thương mà phát sinh sự sống,
2. Từ nơi nào có sự sống.
Chúng ta cũng được biết là
1. Trong thời gian bế Đạo, Thiên Đình thường
đánh tản Thần không cho hiệp cùng Tinh Khí,
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2. Nay duy Thầy đem Thần đến để chúng ta, với
sự hộ giúp của Tam Trấn, có đủ lực Tam Bửu (Tinh
Khí Thần) mà huờn nguyên.
3. Và với Diêu Cung Cửu Chuyển, chúng ta tìm
Thầy nơi phát sinh sự sống trong ba giai đoạn Cao Đài,
Tiên Ông, Đại Bồ Tát trước khi có thể tìm Thầy nơi
nào có sự sống khi đến được mức Ma Ha Tát.
Sự Hằng Sống hàm ngụ sự Hằng Sáng và Hằng
Tiến Hoá. Chúng ta cũng trở lại với đề tài Tâm Pháp
nhưng ở mức dễ lãnh hội hơn: Nay là cơ Vô siêu đoạ
quả căn hữu pháp, cũng là cơ Trụ căn quỉ khí cửu
tuyền, Quảng khai Thiên thượng tạo quyền chí công tức
là Thầy đang tuyển chọn cán bộ để tuỳ sức mình thay
Thầy quản lý các phần khác nhau của các cõi Thiên Địa
Nhân. Thầy buộc phải tuân lệnh bày bửu pháp chớ
không đặng dấu nữa (TNHT 8-4-1926).
Sách này nhằm kính cẩn đóng góp vào công trình
chung tiếp cận với những Thánh Giáo bày bửu pháp về
Pháp, Quyền. Tuy là Tân Giáo Thuyết qui Tam Giáo
hiệp Ngũ Chi chuyển Phật Đạo nhưng Đạo Pháp vẫn
như nhiên và Luyện Pháp chẳng đổi (TNHT 25-1-1926). Ôn
cố học tân, chúng ta có Tân Giáo Thuyết với sự góp
sức của Chư Thần Thánh Tiên Phật, Tam Giáo, Tam
Trấn và sự hộ hiệp của Giáo Tông, Hộ Pháp trong
Thiên Đạo đưa dẫn Vạn Linh hướng hiệp Chí Linh.
Trân trọng,
Thanh Tâm ĐOÀN KIM SƠN
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39.
CHƠN THIÊN VỊ
VÀ HẠNH ĐỨC
1
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uốn làm tu sĩ, đạo sĩ phải học hạnh
đức , mà hạnh đức đó còn đưa tới phẩm Tiên
Phật nữa. Chớ muốn một kiểu hạnh đức gì nữa
thì khó mong đoạt thủ địa vị bởi chơn.
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THẤY, tháng giêng năm Đinh Sửut (ĐLTN, tr 590)
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Nghiệp báo đeo mang càng nặng, thân thể (Tinh) càng
hao mòn, Sinh Khí càng èo uột và sự sáng (Thần) càng lu mờ.
Nghiệp báo như hòn đá kéo trì xuống biển khổ. Do đâu có
nghiệp và khổ ấy? Do không học hạnh đức, thường trọng chấp
lý phải quấy, coi đó như cách bày lộ túi khôn của mình nên gặp
nhiều vướng mắc.
Phê phán người bằng luật nào là cột buộc mình bằng
luật đó. Lời dạy “Vô Pháp giã, Vô Đại Pháp giã. Vô cảnh giới
giã, Tồn vong tự giã.” ở sách Đạo Lý Truy Nguyên (ĐLTN) tr
322 là phương tu “Cao Đài Tiên Ông”: Hãy coi sự tiến hoá của
mình để sống còn là trọng, tự mình chấp vào lý chi cứng nhắc
cũng là vọng tâm mà thôi. ĐLTN tr 262 cũng có nhắc rằng: “Có
một mục tiêu duy nhất là tiến hoá và quên hết mọi chuyện khác,
đó là phương pháp đánh đổ nghiệp báo."
Nhưng cố lập đức, khoe đức cũng bị phản tác dụng. Còn
âm thầm phát ra một ý nghĩ thiện chơn lại cảm hoá được chung
quanh mà không đánh động sự chống đối. Cho nên học hạnh đức
khi âm thầm đọc kinh sách cũng là hành hạnh đức nữa. "Có một
mục tiêu duy nhất là tiến hoá" tất có tìm học Thánh Ngôn để
hiểu Thiên ý mà gột rửa phàm tâm. "Quên hết mọi chuyện khác"
là chỉ có một ý, là THÀNH TÂM, là Tồn Thần, không nhập
nhằng xạo xự với chỗ gây nghiệp báo nữa.
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IÁNG chỉ tu hành chuyên hạnh đức513,
LINH thoàn tế độ hiệp Thiên Tâm.
Ngọc Đế Chí Tôn Truyền Đạo Giáng Linh, ĐLTN tr 402
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Mỗi điểm hạnh đức như một nét bút của trang hoạ sĩ
vẽ nên bức tranh phong cách của mình. Có tu hạnh đức làm linh
thoàn tế độ người thì hiệp với Thiên Tâm. Dù âm thầm vô danh
trong tư tưởng thôi cũng là tế độ người.
Không tập hạnh giúp người, tâm lạnh nhạt hay phê bình
thường âm thầm nổi lên và rễ phiền não phát triển khiến mình
không thể hoà Thần với chúng sanh. Có tâm ý mạnh ai nấy tu
thì đường tu sẽ khó hơn nhiều vì sự hộ hiệp từ trên cũng phải
theo luật công chánh. Thiếu sự hoà hiệp Thiên Địa Nhân, Nhiên
Khí không thể phục Chơn Nguyên (không trở về với nguyên gốc
của Sanh Khí) tức là Tiên Thiên Lực Tạo Hoá.
Ngay trong gia đình, nếu thiếu hạnh đức giúp đỡ nhau,
Lạc KHÍ sẽ lần hồi khô khan, THẦN bị cạn kiệt (nên thường
thái quá bất cập trong sự ứng xử), do đó Hồng TINH bị hao mòn,
bệnh hoạn rình rập. Sự sanh tử luân hồi, lãnh trách nhiệm này
kia với nhau là để học cho được bài học hạnh đức, yêu thương
và tự chủ đó vậy.
Mấu chốt của mọi việc là đây nên Thầy từng dạy rất rõ:
“Thầy phải đồng chung chịu cùng các con, để cho
các con nương theo khối ái từ vô lượng mà tìm lại được
sự tự chủ, vì đó cũng là cái quyền công chánh mà mỗi
con phải đạt cho bằng được trong mỗi kiếp sanh.”
Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, 24-3-Bính Tý
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ao Minh thành hiệu thì tên gọi,
háp hiệp Tình Chơn mới hiện Đài
(Thầy, ĐLTN tr 97),

Liên tiếp thanh bình tự chất tao
(Bát Nương, ĐLTN tr 151).

[ Cao Minh
+ Hiệp Pháp trong Tình Chơn
+ liên tiếp thanh bình
= Cao Đài sáng tạo Âm Quang tự chất tao.
uái Hào Bác Ái Định Càn Khôn Phân Đẳng Pháp
Nhứt Thần Phi Tướng Trị Kỳ Tâm
(Câu liễng ở BÂT)

Thần đến đâu tự chủ đến đó, ứng với Pháp tại mức đó.
TRỌNG CHƠN,
Tinh (lực của thân thể) Khí (Tình nam nữ), Thần (Trí,
Linh) quân hoà thì sức sống tươi nhuận, không bệnh.
HƯNG CHÁNH,
Tinh Khí Thần ở mức cao và có Tình Chơn Thật với Diêu
Trì Cung thì Chơn Linh Tích Diêu Sinh (Thần bao nhiêu
Tinh bấy nhiêu), có thể hiệp tác với các Đấng ấy mà nhận
hạt Thánh Cốc (gen) chuyển đổi tánh, chất.
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Trước đã nói ta có thể có vô biên các kiểu biểu
lộ tuỳ chọn. Nếu không có ý tu hạnh đức, tức là cho
phép tâm mình buông lung, tuỳ tiện có mọi kiểu thái
độ hay hành vi, mọi cơ hội hay phần thưởng các Đấng
đem đến cho mình một lúc nào đó sẽ thành ra phương
tiện gây tác hại cho người khác.
ó ý tu hạnh đức Hiệp Thiên thì Quyền Năng

Sáng Tạo của mình có thêm Quyền Năng Sáng Suốt để
nối tiếp công trình của tâm thức thiêng liêng là sự đại
hoà điệu Thiên Địa Nhân, làm cho vạn linh được ngày
càng nhiều sinh sắc hơn theo kế hoạch của Thiên Đình
Sáng Thế có Chân, Thiện, Mỹ + Qui Nguyên do
Đại Hoà.
Cố ý tu nhiều hạnh đức mà không Hiệp Thiên

tức là tu hạnh đức theo tiêu chuẩn đánh giá phải quấy
của riêng mình thì dù có rất cố gắng, tưởng mình là cao
thượng nhưng bị vướng mắc ở chỗ KHÔNG HOÀ
VÀO VÔ CỰC nên KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC THÁI
CỰC.
Nếu cượng mà tế độ người không tu hạnh đức
Hiệp Thiên, tức không tôn thờ tánh Nhất Nguyên, Phật

Tánh và tánh Hiệp Đạo của Sức Sống, không thuận
Thiên Tâm như nhiên, tức sẽ thiếu Thần, không tự chủ
được, sự trược nhiễm rất dễ xảy ra; cho nên thường
phải tìm cách tách ly quần chúng: sự giải thoát không
được trọn vẹn, không thể hoà vào với Hư Vô Chi Khí.
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Tầm Đạo Pháp đến nỗi quên mất thực tế trước
mắt mình là một bước quá đà.
Tầm Đạo Pháp đến nỗi coi mỗi ý chợt đến với
mình là một điều huyền bí Thiên khải lại là một bước
quá đà sâu nặng hơn. Đạo từ Sư Hư Vô tuy gọi là Đạo

Hư Vô nhưng vẫn có những mật nhiệm giúp mình hiểu
rõ biết chắc chớ không phải là phỏng đoán.
Pháp từ Phật ban ra tên gọi nó là Pháp nhưng

đó là Phật như thị.
Pháp từ Phàm Tâm vẽ ra cho mình hay cho

người thường rơi vào một mắc xích nào đó trong chuỗi
thập nhị nhân duyên hợp với mình nhưng không hợp
với người. Đủ khiêm kính và thành tâm mới có thể
dừng ngay lời nói việc làm quá mức trung, để không
xâm phạm quyền như nhứt vô danh của mọi người. Cho
nên,
Coi chừng nơi Đức để khỏi bị dẫn dụ vào con

đường sai lầm nhân danh Đạo như vậy.
ạo là chuyện bên trong, chỗ Như, Tĩnh, Mật.
ức là chuyện bên ngoài, chỗ Hoà, Ái, Vô

Sanh Pháp Nhẫn.
Từ Nhiên Đạo mà có Hạnh Đức, nếu Nhiên Đạo
đã phai mờ, tu Hạnh Đức để có Đạo:

Hành Nhiên Pháp tất biết Bí Pháp, nếu đã có lệch
lạc, tu Thể Pháp (Nhơn/Thiên Đạo) để đạt Bí Pháp
(Nhơn/Thiên Đạo),
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Đạo từ dưới chuyển lên và từ trong chuyển ra,
Đời từ trên chuyển xuống và từ ngoài chuyển vào,
ậu Thiên Pháp hữu niệm hiệp Tiên Thiên
Pháp vô ưu,

Đó là Thiên ý trong buổi này.
Không tu như vậy, khó có sự Hiệp Thiên.
Có lời dạy rằng: “Ý bất tùng Thiên, Thiên bất
tùng ý.”

Nhưng cũng có đặc ân cho người Nhiên Đạo
không mất như trường hợp Ông Vương Quang Kỳ mà
Đức Hộ Pháp đã kể ra như sau đây:
ần Đạo may duyên đặng thấy hình trạng
ấy, chúng ta không thể gì định hành tàng người
này hay, người kia dở, người này nên, người kia
hư, nhiều điều ta ngó thấy trong cảnh này khác
hẳn với khuôn luật vô hình, chúng ta chẳng thể
nào đoán trước được.
Bần Đạo thấy người bạn nhờ ơn Thiêng
Liêng của Đức Chí Tôn, ơn riêng ban cho người
bạn ấy, Người ấy có người chí thân là một Đấng
cầm quyền trọng hệ trên Hư Linh tức là Diêu Trì
Cung Thất Nương, Bần Đạo nói rõ, Người ấy là
Vương Quang Kỳ chú ruột của Thất Nương vậy.
Người mở Đạo mà chẳng biết Đạo là gì hết. Đi
theo một tư tưởng của nền chánh giáo do Đức
Chí Tôn định quyết tư tưởng của người ấy và cả
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hành tàng, nếu chúng ta thấy ta sẽ lên án là Tả
Đạo Bàn Môn chắc hẳn vậy.
Lạ thay! Khi Bần Đạo quay lại dòm thấy
nhiều bạn rơi xuống Bích Hải khóc lóc, còn
người đó có Thiên Phục giống hình đội mão Giáo
Sư514, lại áo tốt vắt vai, mão cầm nơi tay, bận
quần cụt ở trần đi ngật ngờ, ngật ngưỡng cười
một mình không biết cười cái gì, đi ngang qua
Bát Quái Đài như không vậy.
Ấy các bạn đủ biết, dầu hành tàng của
người bề hữu vi thấy trái hẳn nền chơn giáo Đức
Chí Tôn mà trọn tâm tín ngưỡng Ngài, ta đoán
không đặng, người thọ Thiên Phục áo mão dầu
không thế gì mặc vô được, duy cầm nơi tay đi
ngang vô Bát Quái Đài không quyền lực nào
ngăn cản được.
ức Lão Tử (Đạo Đức Kinh, chương 27) dạy:

Khéo đi không để vết chân. Khéo nói không có
lỗi lầm. Khéo đếm không dùng thẻ. Khéo đóng
không róng, chốt mà không mở được. Khéo thắt
không dây nhợ mà không cởi được515.
514

Áo mão Giáo Sư dù không lãnh trách nhiệm là khả
năng thực sự đã đến Đệ Lục Cửu “trừ tiêu tàn ô uế sinh quang”.
515
Biết đường (ĐẠO) là như vậy mà sao không để lại
dấu chân cho người noi theo, sao không nói toạt ra như vậy như
vậy cho ai nấy cùng nghe cùng làm? - Vì mỗi thời mỗi nơi một
phong tục, mỗi người một tâm ý về phải trái. Rất hiếm có người
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Thầy dạy (tháng 5 năm Mậu Dần (ĐLTN tr 136):
iệp Thiên Ý, ấy là chìa khoá đi đến trọn
lành. Dầu cho các Đấng chơn linh cao trọng

không thể không thuận tùng con đường Đạo và
con đường tấn hoá Vạn Linh quyết không thể
tách rời.
không bất mãn khi nghe Lý khác với Lý mình đang chấp (Lý Vô
Ngại), thấy sự việc khác với điều mình thường cho là phải (Sự
Vô Ngại). Trước có học hiểu được Lý Pháp, sau mới qua kinh
nghiệm mà biết được tại sao Thầy buộc mình phải Hoà với mọi
hoàn cảnh trái ý mình (Sự Sự Vô Ngại).
Đó là ngày xưa. Nay có phần khác một chút.
Muốn trọn hai chữ Phổ độ phải làm thế nào? Thầy
hỏi?

hải bày bửu pháp chớ không đặng dấu nữa...
Nghe và phải tuân theo.
Cao Đài, TNHT1, 8-4-1926

Bần Đạo khuyên chư hiền hữu một điều: ngày nay
đã hé rạng chân trời nên gắng lần theo chơn Từ Phụ để

làm tỏ rõ bước đường sau.
Lý Thái Bạch, 10-10-Bính Tý, ĐLTN tr 587

“Phương pháp thực kỳ truyền” trình độ nào cũng
có thể theo được và không có phản tác dụng nay cũng đã
bày rõ: Hoặc “Vun đắp Cao Đài lưu bí tích, Mặc nhiên
thiện niệm MẬT CHÂN TÔNG”; hoặc không biết thiện
niệm như vậy thì BIẾT ĐẾN ĐÂU LÀM ĐẾN ĐÓ, hết
lòng chu toàn bổn phận, đó là phương tu giải trừ nghiệp
chướng mau lẹ nhất: (Mặc tình không liệu tính toan chi,
Chẳng quản thấp cao Pháp mật gì, Thành thất chu toàn
vô bất cập, Ông truyền vô định đoạt thông tri. - ĐLTN tr 92)
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ạo siêu thoát phải linh hoạt nhưng không
tách rời với Đạo tấn hoá của Vạn Linh. Vẫn có phương

pháp tách ly chúng sanh (không theo ngã Nam Nữ
trong Nhơn Đạo) để tu nhưng...
hông thể không phủ nhận cái đường lối
công phu mặc dù có tính cách độc lập, nhưng nó
cũng đạt được kết quả đồng nhất trong sự không
đồng nhất.
Hộ Pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, 1-11-Bính Tý

ác vị Chơn Sư xưa đã tuỳ phong hoá mỗi nơi
mà gầy Chánh Giáo, chỉ siêu độ được một số không
đến 1% các bậc chơn tu vì chưa có hoàn cảnh Chư Phật
Thánh Tiên xuống ở trần để kết duyên phối ngẫu mà
truyền gen chuyển tánh chuyển chất.
Lại nữa, nhân chưa đủ thì thường khó có duyên
thấy Pháp, nên không có tâm tìm hiểu Thiên Ý trong
hoàn cảnh chuyển biến Thiên Cơ này, do đó không biết
nghĩa thật của các Mật Ngữ được dùng trong kinh sách.
Xưa chưa đến lúc nói; nay thì cửa ấy đã được diễn nói,
thậm chí còn được vẽ hình, tạo cảnh to lớn để chán
chường trước mắt mọi người, chỉ rõ

600

HIÊN MÔN ở đâu?
- ĐLTN trang 158: Thiên môn pháp điển hoà tâm
tính, Địa cảnh thần linh hiệp độ cầm: Thiên môn (đỉnh
đầu) nhận điển lực tẩy trược và khai khiếu, Địa cảnh
(ái căn) có Thần + Linh hiệp điều độ nên thành công.
- ĐLTN trang 328: Tứ Nương thuộc cõi Huỳnh
Thiên hộ hiệp Phật Thánh Tiên đồ hành công luyện kỷ
giải tán trược oan để có thể qua cửa lầu Bát Quái mà
đến Thiên môn.
HẠM MÔN (hay Phật Môn) ở đâu?
- Vị trí của Ngũ Lôi Đài cũng chính là vị trí của
Cung Đạo sau lưng ngai Giáo Tông. Mở cửa Phạm
Môn cho Mừng Vui Thương, Trừ Tà Diệt Mị Hành
Chánh Pháp, đó là thuộc thẩm quyền Hộ Pháp. (ĐLTN, tr
506-507)

- Mở khiếu hoa: đến Phạm Môn, hội kiến với
năng lực của chư Phật tại Ngũ Lôi Đài, hay núi Kỳ Xà
Quật, hay Linh Thứu Sơn. (ĐLTN tr 344)
HẬT TÂM là gì? (ĐLTN tr 286)
Tri Kiến Phật HÌ HÌ KIẾN PHẬT,
Phật tâm đâu? Kiếm Phật hay cầu.
Đừng có dại. Xin đừng có dạy.
Phật vô tâm. Có Phật vô tầm.
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HẬT CĂN là gì?

(ĐLTN, tr. 255)

Hình 112

(ĐLTN, tr. 99)

Đây chỉ mới là hình ảnh của Lingham. Khi Điện
Thờ Phật Mẫu được xây dựng sẽ có hình ảnh của Yoni.
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HẬT TÁNH là chi?

QUYỀN

BÁC ÁI

TỪ BI

YÊU THƯƠNG

PHÁP

Phi Tầm
Hoà Đồng
Hiệp Đạo

Vô Lượng
Tịnh Độ
Tánh Phật

Tự Tâm
Bình Nhiên
Nhất Nguyên

VÔ

KIẾN

THỌ

TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT

CAO ĐÀI

LÝ GIÁO

Hình 113

(ĐLTN, tr. 251)

ẶC NHIÊN PHÁP TÁNH là gì?

Bình hòa
1

Mặc nhiên

Có tâm cầu tiến tất có
giác mà truy mà ngộ,
2

3

Không cố gắng hay quá
tự tôn thì phải ngộ mới giác.
NHƠN DỤC

(1)
Để yên cái này
S. dùng tay trái cầm một cái hoa bôi cái này (2)
T. dùng tay phải cầm một cái hoa bôi cái này (3)
Thầy
(ĐLTN, tr. 190)

Hình 114
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ho nên Thánh Nhân thường khéo cứu
người, nên không có ai bị bỏ; thường khéo cứu
vật nên không có vật nào bị bỏ. Thế gọi là sự
sáng lồng516.

516

Xưa, để tránh cho người nghe phạm lỗi huỷ báng,
Chánh Pháp đã bị giấu nhẹm, đợi người nào rất muốn biết.
Thoạt đầu, khi chư Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca
thỉnh Ngài giảng về Diệu Pháp của Hoa Tình Ái (Diệu Pháp Liên
Hoa), Ngài từ chối, nói là "Nếu nói việc đó thì tất cả trong đời,
trời, người, A tu la đều sẽ nghi sợ, Tỳ kheo tăng thượng mạn sẽ
phải sa vào hầm lớn" nhưng khi thưa thỉnh đến lần thứ ba thì
Phật nói:
"Ông đã ân cần ba phen thưa thỉnh đâu được
chẳng nói. Ông nay lóng nghe khéo suy nghĩ nhớ đó, ta
sẽ vì ông phân biệt giải nói."
Khi đức Phật nói lời đó, trong hội có các Tỳ kheo,
Tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, cả thảy năm nghìn
người, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì
sao? Vì bọn người này gốc tội sâu nặng cùng tăng thượng
mạn, chưa được mà nói đã được, chưa chứng mà đã cho
chứng, có lỗi dường ấy, cho nên không ở lại. Đức Thế
Tôn yên lặng không ngăn cản.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phương Tiện

Trong hoàn cảnh không dùng bạch văn giảng pháp,
những hạch hỏi, truy tìm với tâm tương kính ắt có sự soi qua rọi
lại cho nhau để rõ sáng thêm mọi việc (gọi là sáng lồng). Nhưng
nay việc nghi nan và chia phe phân phái đã đến mức nguy hiểm,
Thiên Cơ đã đến lúc không giấu nữa để tròn câu phổ độ: Lý Pháp
được bày biện rõ ràng dễ biết, tâm pháp nhờ có sự Thiên hộ,
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Cho nên người hay là thầy kẻ dở. Kẻ dở là của
cải, vốn liếng của người hay. Không quí người hay,
không yêu kẻ dở, dẫu là bậc trí, cũng mê lầm. Sự mầu
nhiệm cốt yếu là ở chỗ đó517.
Lão Tử, Đạo Đức Kinh, chương 27
Thiên hiệp đã có thể cảm thông, nếu để lỡ dịp không mau lẹ tiến

tu thì uổng lắm vậy.
517

Các bạn biết Phật Thích Ca xưng là Bổn Sư, người tu gọi
là Thầy, nếu các chơn linh ấy gặp được, thấy được, gần
được Phật thì đối với Phật không ngoài mức bạn thân ái.
Hộ Pháp Phạm Công Tắc, 15-2 nhuần năm Đinh Hợi (1947)

Trên đường đạo đức tâm linh ngày nay, tất cả chỉ là anh
em với nhau, kẻ trước người sau vậy thôi. Biết giữ Đức không
làm mất tự tin của người, biết khiêm nhường lễ độ không nói
“Thầy bên trong hay Thượng Trí của tôi là đủ.”
hượng Trí của ta giúp lập nên tình trạng Vô Trí rồi lại
đến phiên nó giúp lập nên Thượng Trí lại.

Thượng Trí không hữu dụng bên lực lượng Huyền
Khung Cao Thượng Đế, cũng không thích hợp khi hoà sống đại
đồng với sanh chúng không dùng Trí trong sinh hoạt Ngọc
Hoàng Đại Thiên Tôn.
Cái hay của người hay chưa hẳn đủ quý để làm Thầy tâm
linh bao trùm hết mọi ngõ Hiệp Thiên. Cái dở của kẻ dở chưa
hẳn đã tệ đến nỗi chẳng có bẫm phú nào độc đáo. Thầy dạy:
“Đừng vì sự ngưỡng vọng mà bị lệch hoá sự nhận biết từ sự sáng
của chính tâm.” (ĐLTN, tr. 179) Lại cũng dạy: “Các con nên biết
Thầy sanh ra mỗi chủng tộc đều có đặc biệt một phần linh diệu
riêng, (TNHT 1-2-1927)
Nếu loài người biết được Nhân Quyền Thiên định cho
mình mà GIỮ ĐỨC ĐỂ HIỆP HOÀ CÙNG NHAU, sự linh diệu soi
qua rọi lại ấy có thể giúp nhau đến bậc Thế Tôn nữa.
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ột quyển TNHT chưa đến 400 trang đã ghi
lại bao nhiêu lần Thầy nói “chính mình Thầy”:
20-2-1926: chính mình Thầy làm chủ,
24-4-1926: chính mình Thầy độ rỗi,
04-8-1926: chính mình Thầy đã đến nói,
13-2-1927: Thầy nhứt định đến chính mình Thầy
đặng dạy dỗ,
27-5-1927: hình phạt của Thiên điều chính mình
Thầy cũng khó tránh,
28-8-1928: nhìn sự đau đớn, chính mình Thầy
đây không tránh khỏi.
Đấng Chúa Tể Vũ Trụ đã ẩn mình làm Sư Hư Vô
dạy Đạo Hư Vô để gần gũi, linh hoạt chỉnh sửa từng ý
nghĩ, hành động ngay tại chỗ của mình.
Chỉ vì khéo cứu mình nên ẩn thân, không để
mình tỏ vẻ vô lễ, cượng cãi mà phải mang trọng tội với
Thiên Đình.
Lại e mình đi quanh kiếm quất mà lỡ cơ hội giải
thoát hẳn nên buộc thề chỉ biết có một Thầy, Đấng biết
tất cả và có thể giải quyết tất cả cho mình trừ phi mình
từ chối.
Phương tu Sư Hư Vô Tối Cao ban cho nghiêm
cẩn trong tâm linh và nghi lễ (hiệp Tiên Hậu Thiên) là
các Pháp CỤ THỂ và cần thiết để có sự đồng tâm
nhưng cũng phải có sự thị chứng của Thầy mới đủ lực
tương liên.
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hơn Sư nào đến thế giới này cũng là một đứa
con tìm đường về với Thầy.
Mỗi Chơn Sư hành quyền trong phạm vi được
ban cho, đó không phải là quyền Chí Linh. Quyền Chí

Linh có thể định các Pháp sau khi chúng sanh định Luật
cho chính mình. Với mỗi qui pháp mà một tông đường
đặt ra lại có thể cần một Pháp Thầy ban ra để Qui
Nguyên. Môn đệ theo giáo huấn của Chơn Sư nào
phải luân hồi tiến hoá theo vị ấy và theo các ưu khuyết
điểm của giáo huấn ấy.
Thiên duyên quí báu thế nào mà ngay cả các
Đấng đang có sứ mạng với TKPĐ cũng tiếc là vô duyên
không có một lần làm môn đệ của Thầy! Đây cũng là
cơ hội sắp xếp lại Thiên Phẩm. E cho môn đồ phạm thệ
mà bị loại, Thầy than: “Mấy ai xét nét thế tình, Lắm kẻ
khinh khi nguồn Thánh.”
Nhân thế do không gần gũi Thầy nên thiếu
THẦN, từ đó tinh thần không phát triển được; rồi do
Tinh Thần eo hẹp ấy mà mơ vọng một pháp chi khác hơn
Pháp thi hành phận sự
rưới chan THÁNH ĐỨC của Thầy
để Tam Giáo Qui Nguyên
nơi Cha của Sự Sống thị hiện (qui ngưỡng Đức Như Lai)
và Ngũ Chi Hiệp Nhất
tại Quyền Sống Như Nhứt Vô Danh.
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hánh Đức cao khiết của Pháp Giáo Tam Kỳ Phổ
Độ là trong Thiên ý đã nói ở phần trên:
CON ĐƯỜNG ĐẠO
và CON ĐƯỜNG TẤN HOÁ VẠN LINH
QUYẾT KHÔNG THỂ TÁCH RỜI

Vậy, Tiên tục chung đường. Nhưng
Tăng vẫn là Tăng.
Phật không dụng diệu pháp
biến Tăng thành Phật.
Chỉ vì Phật dụng quyền năng biến chuyển
trong cơ qui hiệp mà thôi.
(Xin xem ”Đời Đạo Song Tu, phiên bản 2016”, tr 412, 413)

Người là chủ quyền của Vạn Linh, Quyền Vạn
Linh là quyền của cả nhơn loại.

Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp một là Quyền Chí Linh
tại thế.
Qui hiệp mọi dạng của sự sống với Cha của sự
sống là qui hiệp Vạn Linh với Chí Linh.
Cả
uyền năng Chuyển Pháp và quyền năng Giáo Hoá
lo việc tác thế sao cho mọi người thành tâm chí thiện
chờ lúc có đại hồng ân Thiên Cơ Chuyển Pháp cho toàn
sanh chúng hữu duyên có thể qui hiệp Tiên và Hậu
Thiên, nhờ có sự hộ hiệp NƯỚC, LỬA và ÁNH SÁNG
của Tam Trấn (ĐLTN, tr 372).
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ã có Quyền Năng Biến Chuyển rồi
thì ung dung lập Pháp tạo Thời

(hành Bồ Tát Đạo).
Chưa có được thì theo Pháp Cửu Chuyển
để đạt Nhiên Thiền mà Lập Quyền Tự Chủ.

Trong Pháp Cửu Chuyển ấy, từ phẩm Lễ Sanh
tức Đệ Tứ Cửu trở xuống là thuộc Thế Đạo. Lập Đời
với sự thành tâm để có thể “Cửa lầu Bát Quái chung
ngang, Hoả tinh tam muội thiêu tàn oan gia.” Được vậy
là đã có tên trong Kim Bảng của Tứ Nương chấm đậu
để qua Đệ Ngũ Cửu mà dọn mình cho đến mức Chí
Thiện (đối phẩm của Chí Thiện là Giáo Hữu).
Qua được cửa lầu Bát Quái, không bị rớt xuống
Bích Hải, tức là nơi sông Hoàng Hà đã rửa chân sạch
rồi (ĐLTN, tr 75) thì chờ duyên để bước lên sông Tam
Thanh (từ Đệ Ngũ Cửu trở lên) mà theo Thiên Đạo xây
dựng thêm năng lực. Phải qua đủ bảy chiêu, mỗi chiêu
ba năm (ĐLTN, tr 459) từ Đệ Tam Cửu đến Đệ Cửu Cửu
mới trọn đạt Nhiên Thiền, nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn
chất.
Có Hạnh Đức mới được Chí Thiện. Càng phải
có Hạnh Đức mới Hoà Thần với cõi thiêng liêng mà
để bước lên sông Tam Thanh.

“Một ĐỨC trỗi hơn một phẩm cao.”

(TNHT 20-2-

1926)
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40.
CHƠN THIÊN VỊ
VÀ HẠNH ĐỨC
2
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hổng đức chi dung, duy Đạo518 thị tùng.
(Hình dung của Đức lớn lao là chỉ theo Đạo mà
thôi)
Lão Tử, Đạo Đức Kinh, chương 27

518

ẠO là đường về hiệp một với Thầy, nguồn CHÍ
LINH (PHẬT) đã chiết Linh cho mình, cũng là
nguồn TẠO HOÁ CÔNG
tạo ra
vạn vật,
nguồn tạo ra con người (
- Nhân) có
.

Khi Căn Trần Thức viên thông, đệ nhất xác thân và đệ nhị xác
thân (Chơn Thần - Tinh Khí Thần) hiệp một, đệ tam xác thân (Chơn Linh)
không mời cũng đến, Thiên Nhãn tự khai.
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hầy là Phật, chủ cả Pháp và Tăng, lập
thành các Đạo mà phục hồi các con hiệp một
cùng Thầy519.
Thích Ca Mâu Ni kiêm viết Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát
Giáo Đạo Nam Phương (24-10-1926)

519

ưa dụng Pháp NGỒI thiền để khai mở Trí Huệ (tự
thắp đuốc mà đi)
= Đi đứng nằm ngồi với THIỀN tâm.
= Các pháp phương tiện giúp TỰ GIẢI GỠ khỏi những
ràng buộc phi chơn nhiên do VÔ MINH:
Sự vọng chấp về Vọng và Chơn tạo ra và củng cố nhiều
tập khí vô minh khiến mình không biết rằng bản giác tánh không
chẳng minh hay vô minh. Tùy theo nghiệp thức biến hiện mà vô
minh bắt đầu; một niệm vô minh bỗng khởi, thì bản giác lìa tánh
không mà sanh vọng minh.
ay tùng thị Pháp Điều Tam Kỳ Phổ Độ vô tư tầm cứu
khổ chúng sanh được soi đuốc chỉ đường:
Chơn Ái Pháp Tạo Hoá
trong Nhơn Đạo
= Mật Chân Tông
Thượng Hạ Trung
(Thiên Địa Nhân)
đồng ứng trong Như, Tĩnh, Mật

Thiên Ân
hộ hiệp

Nam Nữ trong Thể Pháp /
Bí Pháp Nhơn Đạo
= lập Đức Hoà, Ái /
Vô Sanh Pháp Nhẫn

Chuẩn nhận
CHÍ KHÍ, TÌNH,
HOÀI BÃO
hiệp Thiên ý

Khai
Thiên Nhãn,
nâng cao
Tinh Thần
và Thánh Đức
Để hiệp với Thầy
(hoà vào với
Khí Hư Vô)

(ĐLTN tr 329)
Hình 116
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hật bảo A Nan:
“Tất cả người tu học trên thế gian, vì chưa
dứt sạch tập khí phiền não, dù đã tu đến chín bậc
thiền định, chẳng thành quả A La Hán, đều do
chấp trước sanh tử vọng tưởng, cho là chơn
thật, nên ngươi dẫu được học rộng nghe nhiều,

chẳng chứng thánh quả.”
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q 1

ự tánh có cái SỞ MINH (bản giác diệu minh).
Nếu lại tìm MINH GIÁC để Giác cái Bất Minh
thì ấy là từ chối SỞ MINH.
Đã từ chối SỞ MINH, lấy gì tạo ra MINH GIÁC?
Vậy cố tạo cái MINH GIÁC là vọng tưởng, nó đưa

đến sự tạo lập tâm và cảnh giả vọng.
Dù gọi là hành tu, nếu từ chối cái NHIÊN đã có
linh giác thì sẽ tạo thêm tập khí cầu kỳ phiền não520.
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q 4

... ành mà không phải do vô minh hoặc
đại giác thì đó là CHƠN.
Đừng nghĩ có minh có giác thì vạn sự giác
minh.
ạn sự giác minh tự tâm thị.
Hộ Pháp Phạm Công Tắc, ĐLTN tr 40
520

Tìm cái NĂNG MINH để MINH CÁI GIÁC cũng là
cố kiếm tướng của Tự Tánh (như đang đeo mắt kính lại đi kiếm
cái kính để đeo), không phải là Chơn Pháp Tự Tâm Thị khi cần thì
Huệ Trí luôn đến qua quyền năng biến hoá (Thần). (ĐLTN tr 295).
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Nan nghe rồi, lại đau xót rơi lệ, năm vóc
gieo sát đất, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng:
- Từ khi con phát tâm xuất gia, ỷ cậy oai
thần của Phật, thường nghĩ rằng chẳng nhọc tự
tu, cho rằng Như Lai sẽ ban cho tam muội, không
biết thân tâm vốn chẳng thể thay thế nhau được,
nên lạc mất bản tâm; thân dù xuất gia, tâm chẳng
nhập đạo, như đứa con nghèo bỏ cha chạy trốn.
Đến nay mới biết, dẫu cho học rộng nghe nhiều,
nếu chẳng tu hành thì khác gì người chẳng nghe!
Cũng như nói ăn mà không ăn thì làm sao được
no!521
521

Tâm chuyển thì thân chuyển. Dù thân theo thời tiết
mà chuyển, nếu tâm khư khư theo kỹ luật mình vọng tưởng mà
lập ra, không chịu phó thác cho Trời cao đắp bồi thì cũng như
không ăn nên không no. Ngay cả lúc mình thông lý mà không
hành, cõi vô hình có muốn nâng đỡ cũng chẳng biết phải làm sao
(ĐL TN tr 416).

Vọng tưởng phi chơn chỉ hết khi có sự hiệp nhất Hữu Vô
(được hộ Duyên). Từ đó chứng nghiệm được tự tánh thường tịch
khắp cả mười phương Như Lai nên cố tu bỏ cho hết ý niệm, lo
toan về Chơn / Vọng.
ọng Tâm chuyển thành Tâm Nhiên Thiền
(tâm Tự Chơn hiệp Thiên Địa Nhân)
mới gọi là tâm nhập Đạo.

“Thật thà chơn chất tự nhiên thôi, Phó thác Trời Cha sẽ
đắp bồi.” (ĐLTN tr 463) Không chịu phó thác cho Trời Cha đắp
bồi thì cũng như đứa con nghèo (nghèo Tinh Khí Thần) mà cố
bỏ Cha chạy trốn để “tu”!
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...Hiện nay chúng con bị hai chướng ràng
buộc (phiền não chướng và sở tri chướng), vì
chẳng biết tự tánh thường tịch, mong Như Lai
thương xót kẻ khốn cùng, khai phát diệu tâm,
sáng tỏ đạo nhãn cho chúng con.
Lúc ấy, Như Lai522 từ chữ vạn ( ) trước
ngực phóng ra hào quang, rực rỡ trăm ngàn màu
sắc, đồng thời chiếu khắp mười phương vô số
522

Như Lai = Phật tánh = Kim liên tự toả ngần trong sạch
= Chơn giải thoát (ĐLTN tr 250)
ếu trong lý pháp không mặc nhiên thấu suốt
thì lấy chi phân định cho cơ tấn hoá. Vậy hoà nhịp cùng
Thầy là phương tu đưa các con đến xử sự toàn chu cùng
với vạn vật đồng sanh. Không có phân biệt tốt xấu nhưng
biết nên hoặc không. Không phân biệt thấp cao. Dẫu rằng
tinh chất của các con không là cao nhưng vẫn có sự vi
diệu thậm thấu để đồng cảm với nguồn lý pháp. Thung
dung mà tiếp mà hành chớ chi những cầu kỳ còn đâu sự
ưng chuyển của Lý Pháp.
Thầy, năm Bính Tý, ĐLTN tr 391
hị ứng hiển linh là vô định, pháp tướng hữu

định vô ứng thiền tâm. Tâm đâu có tướng mà ứng. Vậy
hiểu sao Lão nhắc không ngồi thiền. Nghĩa Lý cao Bạch
ở đâu chẳng có. Chẳng lẽ phải đợi thiền mới có sao? Chấp
thiền sẽ bị tánh thiền làm muội.
LÝ THÁI BẠCH, 16-1-Mậu Dần, ĐLTN tr 173

Lý Pháp mặc nhiên thấu suốt và Nghĩa Lý cao Bạch đây
chính là cái Bản Giác Diệu Minh hay cái Chiết Linh đó.
Hoà nhịp cùng Thầy: Cũng như Kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm
22 và 25 nói: “Vợ nhà chẳng phi thời, lời nói chẳng phi thời...”
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quốc độ Phật, soi khắp đỉnh đầu tất cả Như Lai
trong mười phương bửu sát, rồi xoay về soi cả
đầu A Nan cùng đại chúng...
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q 1

ăn bản vô minh,

cái gốc thắt kết
tạo nên lưu chuyển
trong vòng sanh tử
chính là lục căn;
ạo Vô Thượng Bồ Đề

khiến ta mau chứng
quả tự tại giải thoát,
tịch lặng thường trụ
cũng chính là lục căn.
LỤC CĂN Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý tiếp xúc

với
LỤC TRẦN Sắc, Âm thanh, Mùi, Vị, Xúc và Pháp

(hoàn cảnh và cảm nhận lưu lại từ năm trần kia) để sinh
ra
LỤC THỨC: Cái Thấy, Nghe, Ngữi, Nếm, Xúc

Giác, Ý Thức.
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Ý Thức này nếu là VÔ TƯ (tức là Nhân Ngã
Không) thì giúp cái Diệu Minh sẵn có của mình tinh
thông vạn vật nhưng hại thay, nó được lọc qua TẬP
QUÁN không tốt nên củng cố thêm VỌNG TƯỞNG,
giao báo cùng nhau tạo các giả cảnh ràng buộc ý thức
trong Vô Minh (chấp Pháp, chẳng được Pháp Ngã
Không), vốn là nguồn của sanh tử. Vậy làm sao để
“thực chuyển tâm” qua Nhân Ngã Không và Pháp Ngã
Không, an nhiên trong chỗ đồng vị sinh huyền, huyền
rồi huyền nữa, chẳng sinh tâm vọng chấp có đồng dị
(nào Bắc Hải nào Tu Di), hay có chẳng đồng chẳng dị?

ô vi không sanh diệt,
Chẳng thật như hoa đốm,
Nói vọng để hiển chơn,
Vọng chơn là hai vọng.
Không, Hữu thảy đều sai.

Mê muội tức vô minh,
Phát minh liền giải thoát.
Mở, thắt theo thứ tự,
Lục mở nhất cũng tiêu.
Chọn căn nào viên thông,
Nhập lưu thành Chánh Giác.
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q 5
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Nay tùy ngươi lựa chọn một căn nơi Lục
căn, nếu giải tỏa được gốc căn thì tướng trần
tự diệt, vọng tưởng liền tiêu.

ái khăn sáu kết này nếu cùng một lượt
mở ra, có được chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không ạ! Kết này khi thắt
có thứ tự, nay mở cũng phải theo thứ tự523.
- Giải tỏa lục căn cũng như vậy, căn này
vừa bắt đầu giải tỏa thì được Nhân Ngã Không,
nếu tánh Không sáng tỏ, thì Pháp Ngã giải thoát,
thành tựu pháp giải thoát xong, cả hai thứ Không
đều chẳng sanh, ấy gọi là từ Tam Ma Địa524
chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn của Bồ Tát.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q 5

Có nhập định, xuất định, chưa phải là "Đại
Định",
hẳng có xuất nhập, lúc đang náo động
vẫn Định, nên gọi là Đại Định.
Do đã nhập chơn mà không còn đến đi,
không còn
523

Từ lúc còn trong bụng mẹ, bào thai đã có khả năng
nghe. Đó là thắt kết thứ nhất của Nhỉ Căn và Nhỉ Trần (âm
thanh) để tạo ra Nhỉ Thức là sự nghe. Sau đó là thở, thấy, ăn
uống, suy nghĩ và sau rốt là tình dục.
524
Tam Ma Địa: Đây là tình trạng khi những vọng tưởng,
những tà kiến chẳng có thể xâm nhập vào tâm của nhà tu đại
định, vua trong tất cả định (Thủ Lăng Nghiêm Vương Định).
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Năng Kiến và Sở Kiến (sắc / không),
Ý Năng Tưởng và Tướng Sở Tưởng.
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Thích Duy Lực dịch và lược giải, q 2

ày Tu Bồ Ðề! Ðại Bồ Tát Ðàn Ba
Luân trước kia, lúc cầu Bát nhã ba la mật chẳng
tiếc thân mạng, chẳng màng danh lợi. Ngài ở
trong rừng vắng vẻ, nghe trên hư không có tiếng
bảo rằng:
Này thiện nam tử! Người từ đây đi qua
phương Ðông chớ nhớ đến mỏi mệt, chớ nhớ đến
ngủ nghỉ, chớ nhớ đến uống ăn, chớ nhớ đến
ngày đêm, chớ nhớ đến lạnh nóng, chớ nhớ đến
trong ngoài. Khi đi người chớ nhìn hai bên. Khi
đi người chớ phá hoại tướng thân, chớ phá hoại
tướng sắc, tướng thọ, tưởng, hành, thức. Tại
sao vậy? Nếu phá hoại các tướng ấy thì ở trong
Phật pháp có trở ngại... cũng chẳng được Bát nhã
ba la mật.
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, phẩm thứ 88

gươi chỉ cần chẳng duyên theo sự sáng
tối (nhãn), động tịnh (nhỉ), thông nghẽn (tỉ), vị
lạt (thiệt), hợp ly (thân), sanh diệt (ý), mười hai
tướng hữu vi này, tùy tiện nhổ ra một căn, thoát
619

khỏi sự dính mắc, trở về bản tánh chân thật, hiện
ra sự chiếu soi của tự tánh525.
Tánh chiếu soi phát ra ánh sáng,
thì sự dính mắc của ngũ căn kia liền cùng được giải thoát

và tri kiến khởi lên, chẳng do cảnh trần.
Chiếu soi chẳng duyên theo lục căn, mà nhờ lục căn phát ra
ánh sáng,
do đó, sự dụng của lục căn dung thông lẫn nhau.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q 5

ần Đạo sẽ giảng có ảnh hưởng với kiếp
sanh khi chúng ta chưa vô cửa, thì những anh em
trong Tông Đường ta có dặn trước khi vô cửa
đừng có sợ sệt gì hết, phải bình tĩnh. Có điều
chi thay đổi đừng sợ sệt nao núng.
Có dặn trước mà khi vô dường như mất
thần, mất trí, hết thảy mê muội, tưởng như
không có ở trong cảnh ấy, làm như thể chúng
ta ám muội không biết đó là gì.
Không biết đó là ở đâu. Không biết gì hết.

Tới chừng tỉnh thấy một vị Phật cầm cây
Kiêm Câu đứng trước mặt chúng ta và thấy Hộ
Pháp đang đứng bắt ấn giữ linh hồn chúng ta lại.
Vị Phật ấy không ai xa lạ hơn chính là Phục Linh
Tánh Phật đó vậy.
525
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= Tự chủ mà không phải cố gắng.

Cầm cây Kiêm Câu quơ một cái thì chúng
ta tỉnh lại một kiếp sanh, tới chừng sống lụng lại
thấy trong kiếp sống trước nữa.
Hễ mỗi lần quơ thì chúng ta thấy mỗi kiếp
sanh, chúng ta sống lụng lại trong cả kiếp sống
của chúng ta, chúng ta đi thối lại từ mức Đại Hồi
cho tới Tiểu Hồi, qua cho tới vật loại...
Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống, 3-3-1949
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ày thiện nam tử! Như ấy thường một,
không có hai, không có ba, ra ngoài các pháp số,
vì là vô sở hữu. Ví như tháng cuối xuân, giữa
ngày lúc nắng nóng, có người thấy ánh nắng dợn
động bèn đuổi theo mong tìm được nước. Ý ông
nghĩ sao? Nước ấy từ ao nào, núi nào, suối nào
chảy đến, nay đi về đâu, hoặc là chảy về biển
Ðông, biển Tây, biển Nam, biển Bắc ư?
Tát Ðà Ba Luân thưa:
- Thưa Ðại sư! Trong ánh nắng còn không
có nước, làm sao có được chỗ nước đến, nước đi!
Này thiện nam tử! Kẻ ngu vô trí bị sự khát
bức ngặt, thấy nắng dợn bèn tưởng là nước.
Này thiện nam tử! nếu có người phân biệt
chư Phật có đi, phải biết các người ấy đều là ngu phu.
Tại sao vậy?
Này thiện nam tử! Chư Phật, chẳng thể lấy
sắc thân thấy được. Chư Phật, pháp thân không
đến, không đi, cũng không chỗ đến, chỗ đi.
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Phẩm Đàm Vô Kiệt

ặng một việc chi, chớ vội mừng, thất
một việc chi, chớ vội buồn; vì sự buồn vui và

buồn tủi thường pha lẫn kế cận nhau; còn sự gì
phải đến cho con, ấy là tại nó phải vậy; chớ
cượng cầu mà nghịch Thánh ý Thầy. Hãy dò
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theo đây mà day trở trong bước đường Ðạo.
Thầy, TNHT, 12-9-1926

ng chủ khảo không phải là Mã Ôn526, mà

Mã Ôn thế nào làm chủ khảo.
Hộ Pháp Phạm Công Tắc, 4-10-1933

- ầy Thiện nam tử! Ví như vị Vương tử,
thân rất yếu đuối, dạo chơi suốt đêm, đến sáng
ngày sau, mắt mờ thấy không được rõ. Bực Thập
Trụ Bồ Tát dầu ở nơi thân mình thấy được Phật
Tánh nhưng chưa được rõ ràng cũng như vậy.
...Ví như quan lại, vì công sự suốt đêm trở
về nhà chớp nhoáng thấy bầy trâu, liền nghĩ rằng:
Đó là trâu ư, hay là dãy nhà, nhìn lâu, dầu nhận
là trâu mà còn chưa định chắc... Hay ví như
Như Tỳ kheo trì giới, nhìn trong bát nước không
có trùng, mà thấy tướng trùng, liền nghĩ rằng:
Trong nước đây là trùng hay bụi đất, nhìn lâu,
dầu biết là bụi nhưng chẳng rõ ràng. Bực Thập
Trụ Bồ tát, ở trong thân mình thấy Phật Tánh
chẳng được rõ ràng lắm cũng như vậy.
Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm 12: Như Lai Tánh

hư Lai là Phật Tánh (ĐLTN tr 318, 319).
hật Tánh là Như Lai, (Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm 24 - Ca
Diếp Bồ Tát)
526

Làm Mã Ôn thì có tâm chia phe, cượng cầu muốn
ngựa của mình thắng, không “như thị”.
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úc ấy Ðàm Vô Kiệt Bồ Tát bảo Tát Ðà
Ba Luân Bồ Tát:
- Này thiện nam tử! Chư Phật không từ
đâu đến, cũng không đi đến đâu.

Tại sao vậy?
Chư pháp như, tướng chẳng động.

Chư pháp như tức là chư Phật.
Pháp vô sanh không đến, không đi.
Pháp vô sanh tức là chư Phật.
Pháp vô diệt không đến, không đi.
Pháp vô diệt tức là chư Phật.
Pháp thiệt tế không đến, không đi.
Pháp thiệt tế là chư Phật.
Pháp không không đến, không đi.
Pháp không là chư Phật.
Pháp vô nhiễm không đến, không đi.
Pháp vô nhiễm là chư Phật.
Pháp tịch diệt không đến, không đi.
Pháp tịch diệt là chư Phật.
Tánh hư không không đến, không đi.
Tánh hư không là chư Phật.
Này thiện nam tử! Rời các pháp ấy không
còn có Phật.
Chư Phật như, các pháp như, một như
không sai khác.
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ó một mục tiêu duy nhất là tiến hoá và quên hết
mọi chuyện khác.
= Chỉ vì Đạo tiến hoá.
= Bỏ hết mọi thứ “lo toan, vọng tưởng, bất an, ưu lự
(ĐLTN tr 179).
= Chỉ cần đào luyện tinh thần thôi, mọi sự sẽ chuyển ra
cho biết khỏi tìm thất công (Đ LTN tr 224).
= Tu chơn.
= Không niệm, không trụ, không tu, không chứng (ĐLTN
tr 350).
= Cùng cực tự nhiên, theo cái lập trình đã sẵn có cho
mình.
Dùng cái
= Tu mà chẳng thấy mình tu.
Diệu Minh sẵn có
= Qui Chơn Nhiên.
của mình
= Nhiên Thiền.
= Hiệp Đạo khứ lai vô quái ngại (ĐLTN tr 316, 529).
ăng động về mặt hữu tướng là bất tĩnh,
về mặt vô tướng là mặc tỉnh (xét thầm)
thì
tức hiệp Đạo

còn không tỉnh (không suy xét chi cả),
thì khi lỡ
tức là thờ tà quái vậy.
Còn nếu thụ động (thuần tĩnh) thì
tức phải phần nguy khốn đó.
ĐLTN tr262
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háp điều TKPĐ của Thiên Đạo vận dụng Thiên
Tôn (Di Lạc Thiên Tôn, Hộ Pháp Thiên Tôn) để rước
người hữu phần về ngôi vị cũ và lập Đời - Lập Quyền
cho Nhân Loại để cùng nhau xây dựng phẩm Thế Tôn.

Thượng Đế, Chúa Tể Vũ Trụ, đã chọn
- người thay mặt Phật Mẫu để khai Đạo,
- người thay mặt Ngài để giáo Đạo
theo Lý Pháp Ngài chủ định, (Vị tuỳ tâm tín, LÝ
KÌ THIÊN ĐỘ, ĐLTN tr 542). Ngài dạy: "Mọi sự khó khăn
Thầy gánh vác, chỉ cậy các con thương yêu gắng công
độ rỗi”. (TNHT 2, 27- 10 -1927)
Các bậc lãnh sứ mạng ngày xưa, dù dạy các Lý
Pháp không nói chi đến cách điều hành Càn Khôn Vũ
Trụ như trong Cao Đài Giáo ngày nay, cũng thường là các
Thiên Tôn như Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hoá
Thiên Tôn, Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh
Thế Thiên Tôn, Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn...
Đức Phật Thích Ca xưa là Thế Tôn. Không phải
vì được thế gian tôn sùng mà gọi là Thế Tôn. Thế Tôn
hay Thiên Tôn, kết quả như nhau nhưng phương hành
tu khác nhau. Trong số các danh hiệu của Như Lai,
không có danh nào có từ ”Thiên Tôn” cả:
1. Như Lai,
2. Ứng Cúng,
3. Chánh Biến Tri,
4. Minh Hạnh Túc,
5. Thiện Thệ,
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6. Thế Gian Giải,
7. Vô Thượng Sĩ,
8. Điều Ngự Trượng Phu,
9. Thiên Nhơn Sư,
10. Phật Thế Tôn.

527

.

(Di Lạc Phật, ĐLTN tr 286)
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CÓ HỌC
Cần chiêm nghiệm kỹ lưỡng
mà hiểu nghe - ĐLTN tr 22
+
CÓ HÀNH
Có hành mới có đạt bí pháp
ĐLTN tr 337

+
CÓ PHẬT
Khi có Thầy dạy mới thực hành
để có sự tương liên - ĐLTN tr 391
+
CÓ PHÁP
Bát Nương Thi Văn Giáng Chỉ
Luyện Đạo - ĐLTN tr 153

mới có
biến chuyển
ĐLTN tr 282

* Ngoài Tạo Hoá Công Pháp để có thể một kiếp quay về
(ĐLTN tr 36 và 388), Thầy còn riêng định Pháp cho mỗi Môn Đệ:
”Tương mãn phần cũng nơi số mạng tiền định...
Ðiểm chơn thần của nó còn phải đến hầu trước Tòa Tam
Giáo mà đợi lịnh phát lạc tùy theo công quả tội tình của
nó tự bấy nay; ấy là Thánh Ý của Thầy đã lập luật riêng
cho mỗi đứa trong các con đó.
TNHT 1 / 6-12-1926

(Đây là nói về Thượng Chưởng Pháp Nguyễn văn
Tương. Đức Chí Tôn Thiên phong Thượng Chưởng Pháp ngày
24-7-Bính Dần và Ngài đăng Tiên ngày 5-11-Bính Dần.)
Nguyễn văn Hồng, Đạo Sử Nhựt Ký, q1 p1- ĐLTN tr 22
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Khuôn Luật nhằm
để thức tỉnh bổn nguyên vốn là một,
để linh tánh trỗi phát
ràng buộc.

,
, không bị thi hài

Không cố lập ra KHUÔN MINH GIÁC cho mình cho

người. Không độc tài áp đặt VỌNG MINH buộc người
tin đó là CHƠN.
Bài học Nam Nữ vợ chồng trong NHƠN ĐẠO là
bài học lập ĐỨC để hiển Chơn bỏ Vọng, mà nhập vào
THIÊN ĐẠO.
ão để mắt coi cái công bình phàm của
chư Hiền hữu giữa Tòa Tam Giáo là dường nào?
Lão lại còn lấy công bình thiêng liêng528 mà để
phương cho mỗi vị tội nhơn cải lỗi lấy mình, ấy
là thể lòng từ bi của Ðức Chí Tôn. Bằng chẳng,
thì Lão đã hạ cơ trục xuất cả thảy, chư Hiền hữu
đừng tuởng lầm rằng vì Ðạo chinh nghiêng mà
buộc Lão tùng đời; ấy là lời tuyên ngôn của Lão
đã hứa quyết.
Lý Giáo Tông, 1-8-1931 (Tân-Mùi)
528

Công bình thiêng liêng: Trợ Duyên thôi, do Nhân
thông đến đâu nhận Quả tự nhiên có đến đó. Lời tuyên ngôn
không tùng đời nơi đây và ở ĐLTN tr 586 “Hãy nhớ lấy lời minh
thệ cùng Thầy, hãy giữ gìn trọn vẹn cùng Đại Từ Phụ lòng yêu
thương nhất mực…” là những trợ duyên rất rõ nét. Có NHÂN là
Tâm trọng Đạo gặp Duyên được nhắc nhở này ắt có thể cải thiện
được QUẢ.
628

41.
CHƠN THIÊN VỊ
VÀ HẠNH ĐỨC
3
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THIÊN

ĐỊA

NHÂN

TRỜI

Có

Lý

NGƯỜI

Đạo

Tình

Không

Dục

ĐẤT

Hình 117

NHÂN có Lý Dục Tình là tính bẫm phú của
Trời Đất Người trong mình.

Đem khối Lý Dục Tình ấy
ứng Thiên thì có Đạo do Trí ĐỒNG VỊ giữa Có Không,
,
ứng Địa thì có Pháp do Thân ĐỒNG VỊ giữa Động
ứng Nhân thì có Tình do Tâm ĐỒNG VỊ giữa Lý Dục.

Chẳng còn thấy có-không,
Chẳng còn thấy động-tịnh,
Chẳng còn thấy lý-dục,

Có Không tương sinh nên Đạo ấy
vô tận.
tương hoà thì
ấy
bình hoà.
Lý Dục tương tuỳ thì Tình ấy mặc
nhiên.

Không chấp tướng như vậy là ĐẠI ĐỊNH.
NHƯ: dùng Vô vi mà xử sự, vô ngôn mà dạy dỗ,
TĨNH: sinh mà không có, lớn mà không làm chủ,
MẬT: nên công mà không cậy ai biết công; không
chỗ đến đi.
Cho nên

HUYỀN ĐỨC hiển lộ.

CHƠN ĐẠO

Trong Tạo Hoá Công Pháp,
hoá
chuyển vật chất
tâm linh có thể an nhiên xảy ra:
Linh Điển của Chơn Linh đến được đỉnh đầu chuyển
Trí hoà tâm tánh,
làm cho
,
nên
.
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Lý

Khí

Trí

Trí (Tinh)

Khí

Lý (Thần)

Lý (Ý Chí)

Trí (Linh)

Khí (Trực Giác)
Hình 118

ý Khí Trí là những biểu lộ của Thần Khí Tinh,
ba thành tố của Đệ Nhị Xác Thân (Chơn Thần) và Ý
Chí Trực Giác Thuợng Trí (Linh) của Đệ Tam Xác
Thân (Chơn Linh).
Do Sanh Khí bẫm phú mà Lý, Trí (thuộc Hồn và
Xác) được xây dựng. Hoặc nhanh (1), hoặc chậm (2),
cho đến khi không đi bằng rùa, ngựa, xe dê, xe trâu nữa
mà cỡi phi thuyển, cỡi rồng vượt các tầng cao (ĐLTN tr
367).
Đó là do không thấy có-không mà Trí của đệ nhị
xác thân hiệp với Lý (Thần) của đệ tam xác thân nên
không bị thái quá trong mọi việc. Trí hiệp Linh (Hiệp
Thiên) thì các cặp kính VỌNG MINH, sản phẩm của
phàm trí, không còn quan trọng nữa.
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Tắm thánh bằng lửa (điển)

Khí

Khí

Trí (Linh)

Lý (Ý Chí)

Trí (Linh)

Lý (Ý Chí)

Khí

Tắm thánh bằng nước

Trí
Lý
(Thần)

Trí

Trí
Lý

Trí
Khí
Lý

(1)

Lý
Khí

(2)
.

Hình 119
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ác lần mở Đạo trước đây, cơ quan Hiệp Thiên
không được bày lộ rõ ràng như trong cơ tận độ ngày
nay, nên chỉ có các Giáo Chủ được biết mà thôi. Lần
này, sự Hiệp Thiên, ngoài công dụng về cơ bút và về
luật lệ, còn có công dụng như Hội Yến Diêu Trì đã cho
thấy; đó là dưỡng dục quần sanh qui nguyên Phật vị.
633

ự hiệp nhất
(tức hiệp PHÁP +
TĂNG) để trở về tình trạng
Đại Định chẳng thấy có
không, động tịnh, lý dục
không phải là một việc dễ
thực hiện.
Phải có sự tự nguyện
hiến thân để Hiệp Thiên
(ĐLTN tr 37, 138, 524) mới thành
công.

Cho dù một vị Phật
lớn lao đến tại địa cầu 68 u
hiểm nặng nề này, cũng
phải có sự hộ hiệp thiêng
liêng mới có thể về.
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Thầy

õi trần liễu ngộ529 thoát lao lung,
Tạm thất linh căn530 tấn hoá cùng.
Náo nức trung hưng phùng thế lập531,
532

529

.

Liễu ngộ: Ở tại thế mà giác ngộ tự tánh vốn có chung

nguồn sống nhất nguyên (Phật Tánh) và linh tánh diệu minh bẫm
sinh thì thoát được cảnh ngục tù ràng buộc. Không phải chỉ giác

ngộ sự tạm bợ của cuộc sống phù du này mà phải biết rõ (liễu
ngộ) căn cội của sự sai lầm và cách ra khỏi các tập quán vô minh
đó để hiệp nguồn vô biên mới nên. Phải có học, có hành, có Phật,
có Pháp mới liễu ngộ những thứ cần bỏ để HOÀ VÔ hay cần làm
để HIỆP HỮU (ĐLTN tr 199).
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Tạm thất linh căn tiến hoá cùng: nhà tạm là thân thể
vật chất và linh căn đều do sự liễu ngộ đó mà cùng tiến hoá.
Thân thể nhiều sinh khí hơn (đẹp, trẻ, khoẻ hơn), trí não và tánh
linh cùng phát triển hơn.
531
Náo nức trung hưng phùng thế lâp: Nong nã muốn
cải tiến chuyện Đạo chuyện Đời thì nay đã gặp hồi lập thế.
Nhưng rốt lại cũng phải theo dường lối của Đạo Hư Vô Sư Hư
Vô mà thôi.
Cơ chuyển thế khó khăn lắm nỗi,
Mượn Thánh ân xây đổi cơ Đời.
Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời,
Câu kinh Vô Tự độ người thiện duyên.
Kinh Nhập Hội
Nương thuyền trí huệ hội Diêu Cung: Đừng nghe,
đừng kiếm, đừng chờ, Cũng đừng bợ ngợ ngu ngơ nữa là (Di Lạc
Vương Phật, ĐLTN tr 287). Dùng trí huệ của mình để nhận xét, phân
532

định động lực giáo hoá của mỗi Chơn Sư để hiểu các mật ý trao
truyền và các điều dứt khoát ngăn cấm mới thoải mái thanh thoát
635

ÀI cao tua đắp lần tâm chí533,
HỘI ngộ hoàn nhiên tự tín cùng534,

đi trên sông Tam Thanh mà không bị chìm. Lại nói là hội với
Diêu Cung. CẨN THẬN! Người tu nên đủ CUNG TRỌNG
(ĐLTN tr 153) để tự gỡ khỏi những buộc ràng.
533
Đài cao tua đắp lần tâm chi: Muốn Đài thêm cao,
trước phải đắp bồi nơi tâm chí. “ĐÀI cao” hay “Thiên Đài” là đài
tiếp Thiên, là Cao Đài, những lối giao tiếp cùng Thiên điển (ĐLTN
tr 151). Trước nhất là hiệp hành chơn thật để hiển lộ Cao Đài hay Pháp Thân của Như Lai - ấy. Mỗi người một trình độ, một
khuynh hướng hoặc hành thiện hoặc hành chơn khác nhau
nhưng phải pháp tánh tương ưng mới có sự đồng tâm.
Phải có đủ lực Tinh Khí Thần và tâm thoát tục ương ứng
mới giao tiếp được với các cõi năng lượng trên cao mà mở rộng
khả năng chiếu soi của Tự Tánh của mình (qua Pháp Ái an
nhiên). Pháp cắt dây oan nghiệt thì dễ cho nhưng khó cầu. Tâm
không chuyển không thấy cái được cho là quý.
KIM tiên hoạt khiếu bình cơ mật,
TINH luyện thần kinh khó đắc chầu.
Thái Bạch Kim Tinh. 25-11-Đinh Sửu (ĐLTN tr 338)

Kết quả thực sự nâng cấp được Tinh Khí Thần đến từ
ại Định ] Chuyển Tâm.

Chấp thiền sẽ bị tánh thiền làm muội. Vậy khi nào
cần thay đổi Lão sẽ nhắc vì đó là phận của Lão, có ai dám
tin. Đâu phải khí phàm mà hờn giận ghét ganh. Phận công
chánh, lý công chánh, hành công chánh.
Tĩnh ở tâm: thiền tâm (không phải thiền ý) thì
minh khiếu hoạt đó. Tâm tự tín. Bởi vậy mới nói “nhiên”.
534
Hội ngộ hoàn nhiên tự tín cùng: Sự hộ hiệp nhằm
xoá dần sở tri chướng và phiền não chướng để tạo tự tin trong
636

THÁNH ý NHƠN hoà Thiên Địa chủ535,
MINH truyền TÂM Đạo phục Kinh Cung536.
(Thầy điều độ các con an tâm thi hiệp)
13-2-Mậu Dần

Thi Hiệp Nam Nữ Thiên Địa cũng như sự đỡ nâng bé mới tập đi
cho đến lúc nó có thể tự đi được.
535
Thánh ý NHƠN hoà THIÊN ĐỊA chủ: Ý nghĩa như
câu “Hoàn nhiên Hoá Tạo Hiệp Thiên tùng” ở phần trước. Thiên
Địa Nhơn hiệp là Trung Đạo vô cấu nhiễm và là cái KHÔNG
chẳng có chỗ đến đi, chẳng có sanh diệt nhưng có thể chứa đựng
mọi điều thực tế.
536
Minh truyền Tâm Đạo phục Kinh Cung: Để về Bạch
Ngọc Kinh hiệp một với Thầy, phải có sự Chuyển Tâm, ĐỨC LỘ
RÕ, linh hồn trong và sạch tương ưng với các Đấng thì khiếu
khai cửa mở, các Như Lai nghĩ đến nhau thì gặp gỡ nhau liền
trong tâm ý yêu thương nhẹ nhàng hân hoan cỡi mở.
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537

.

537

TÂM chấp có
Ngã tướng (sở tưởng)
Nhân Ngã
Nhân tướng (năng tưởng)
Chúng sanh tướng (năng kiến)
Pháp Ngã
Thọ giả tướng (sở kiến)
- cho nên THẦN bị hữu hạn -

THÂN không Hiệp Thiên, bị cột vào
Ngã tướng
Nhân tướng,
Chúng sanh tướng,
Thọ giả tướng.
- không trừ được Ô UẾ SANH QUANG Hình 122

Huyền Khung

Pháp thân

NHẤT THẦN PHI TƯỚNG

g Ph

g Ph

á

khi gút thứ 6 được mở

THÂN VÔ SỞ BẤT TẠI
Không phải
sắc thân

p

T

ro n

Năm gút kia tự tiêu

á p Ái c ủ

n
a Tạo Hoá Cô

Hình 123

Nguyên văn câu liễng đối tại Điện Thờ Phật Mẫu là:
Bát Phẩm Chơn Hồn Tạo Thế Giới Hoá Chúng Sanh Vạn
Vật Hữu Hình Tùng Thử Đạo (để siêu xuất cõi hữu hình),
Quái Hào Bác Ái Tạo Càn Khôn Phân Đẳng Pháp Nhất
Thần Phi Tướng Trị Kỳ Tâm.
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Ngã tướng:

Ta là như vầy như vầy:

.

Chúng sanh tướng:

Họ có pháp ái như vầy:

.

Nhân tướng:

Người kia là như vầy như vầy:

.

Thọ giã tướng:

Người đã thọ pháp không được
có Pháp Ái và phải là như vầy:

.

__________________
- Này Tu Bồ Ðề! Nếu Bồ Tát nghĩ rằng:
Hành được như vậy, tu được như vậy, đó
là hành Bát nhã ba la mật. Nay tôi hành Bát nhã
ba la mật, tôi tu Bát nhã ba la mật.
Nếu Bồ Tát nắm lấy tướng như vậy, thì
chính là xa rời Bát nhã ba la mật.
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, phẩm Đại Phương Tiện, thứ 69

- Phàm tất cả tướng đều là hư vọng. Nếu
thấy các tướng phi tướng, tức là thấy Như Lai.
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, phần một
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u Bồ Đề!
Nếu Bồ Tát nói rằng
ta phải trang nghiêm cõi Phật
thì chẳng thể gọi là Bồ Tát.

Tại sao?
Vì Như Lai
nói trang nghiêm cõi Phật, (Vế 1)
tức phi trang nghiêm. (Vế 2)
Ấy là tên gọi trang nghiêm. (Vế 3)538
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, phần hai

538

Đây là lối nói ba câu mà kinh Ma Ha Bát Nhã giảng
giải kỹ cùng với “Tứ Cú Kệ” Vô Ngã Tướng, Vô Nhân Tướng,
Vô Chúng Sanh Tướng, Vô Thọ Giả Tướng.
Vế 1: Nói xác định,
Vế 2: Phủ định lời xác định trên,
Vế 3: Như vậy là trang nghiêm (không hí luận) vì Như
Lai không thể diễn cái NHƯ, TĨNH, MẬT bằng lời - vốn dĩ là
khởi đầu của mọi thứ phải quấy cục bộ, không chừa tự do cho
thính giả dùng cái Linh của mình.
640

rước đây (ĐLTN tr 322), chúng ta đã thấy lời Thầy
dạy cách đào tạo năng lực Tiên Ông: “Vô Pháp giả, Vô
đại pháp giả, Tồn vong tự giả. . .” TỰ mình chẳng đứng
bên CÓ (của vật thể hữu vi) hoặc bên KHÔNG của tâm
linh vô vi, mà hãy dùng sự YÊU THƯƠNG và SÁNG
SUỐT chí tột để tồn tại và tiến hoá.
Trang 181 cũng có chép lại lời Thầy là Chớ nên
trông chờ,
bởi pháp vốn vô pháp,
truyền mà không truyền,
thọ vốn không thọ.
Những lời dạy công truyền đều nhấn mạnh lối nói
ba câu “xác định + phủ định = trang nghiêm”. Vì sao
lại xác định hoặc phủ định cả Có lẫn Không như vậy?

https://mythologian.net/ouroboros
-symbol-of-inﬁnity
Hình 124

Hình 125

Vì tại chỗ có-không đồng vị, Đạo thoạt có thoạt
không. Có không sinh ra nhau, dễ khó thành tựu nhau,
ngắn dài thành cho nhau, trên dưới lộn lạo nhau, thanh
âm hòa hợp với nhau, sau trước theo nhau (như con rắn
cắn đuôi của chính mình – Ouroboros - trong Thần
thoại Hy Lạp).
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Theo có hay theo không là dậm chân tại chỗ mà
thôi. Về mặt hữu vi, cửa Đạo khi mở lúc đóng nhưng
hai câu kinh đưa linh cửu trên thuyền Bát Nhã vẫn còn
vang dội nơi nơi:
Cửa Bạch Ngọc thinh thinh rộng mở,
Rước vong hồn lui trở ngôi xưa...
Kinh Đưa Linh Cửu
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“ ất cả đều phải cùng một qui luật
hoà nhập sự thanh khiết thánh thiện,
sự vĩnh hằng bất tử
không chút bợn nhơ trần tục.
Vẫn tại thế, nhập thế, xử thế mà thong dong tự tại.
Không nhuốm tục khi thân thể nầy là tục,

đó là sự thành công một bước
trong một lần mang kiếp người hữu sanh hữu hoại.”
Thái Bạch Kim Tinh, ĐLTN tr 586

Phật Mẫu, Mẹ của Chư Phật, là Đấng dùng
CHƠN PHÁP ÁI vô tướng để trang nghiêm tạo Phật vị
không bị cấu nhiễm bởi các bơn nhơ của sự mong cầu.
ục tu kỳ cầu, dục tấn hiệp thế hết mức
vẫn không kết quả bằng
tín tu vô cầu trong sự tĩnh mật của tâm tình.
(Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, ĐLTN tr 40)
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THẦY
au mau lướt tới hội Đài Thanh,
Lớ ngớ không mong pháp chuyển rành.
Kíp kíp ân hồng nương cứu cánh,
Qui tùng Thế Đạo vận hồi nhanh.
Hồi tâm tánh giác tình chơn thị,
Phục hiệp trần căn đạt pháp hành.
CHÍ ứng CAO ĐÀI thông ĐẠO chuyển,
LINH thiêng HOÁ TẠO hội NHIÊN THANH.
6g35/13-2-Mậu Dần

rợ lịnh oai nghiêm trấn Cửu Trùng,
Công truyền giáo độ hiệp Hư Cung.
Tâm trung chánh tín thành đồ kỉnh,
Chánh thị THI nguyên LÝ chuyển tùng.
Hiến đáp ân hồng thay giáo hoá,
Thành thông trí lự tại trung dung.

ĐÀI TRÌNH GIÁNG ĐỘ TRUYỀN THIÊN Ý,
C
CHUYỂN
.
Lý Giáo Tông giáng thi
7g34/13-2-Mậu Dần

644

QUAN ÂM NHƯ LAI
hảo bút Đài CAO chuyển HIỆP quyền,
Thi hành chí NGUYỆN Đạo ĐỜI liên.
Trình tu hiến CHỨNG tình HOÀ ái,
Pháp tín dâng TÂM cảm ỨNG liền.
ĐẠO chỉ chơn TRUYỀN qui THIỆN mỹ,
ĐỜI chuyên lý TẠO tiếp ÂN Thiên.
TƯƠNG thành giáo LUẬN Đời NÂNG THẾ,
ĐẮC cảm truyền CHƠN ĐẠO CHÍ QUYỀN.
8g33/13-2-Mậu Dần

Thi Hiệp
ình THI Lý Bạch tự truyền tâm,
Hiến trí quang minh mẫn huệ tầm.
Hiệp luận chơn thành sinh triết lập,
Thiên tài chẳng nệ trí cao thâm.
Trì chơn pháp hiệp thần ưng chuyển,
Tạo chất thanh cao hiển thị thầm.
Thánh Đạo Thiên quyền Nhơn tác hội,
Nhơn tri tín hiệp Đạo huyền thâm.

Lý Bạch Thi (8g20 / 13-2-Mậu Dần)
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Hiệp Thi
ức Lý hoài THI thể ĐẠO truyền,
Thành tâm hiến ĐẠO pháp QUI nguyên.
Chơn tình thể HIỆ trần CHƠN chánh,
Đạo ngộ Thiên BAN lập PHÁP quyền.
Quốc thể lưu TRUYỀN phong HOÁ Việt,
Dân hiền chí HIỆP độ DÂN yên.
HỒNG QUÂN quyết CHÍ đài TÂM chuyển,
LẠC PHẬT Vương TÔN chưởng ĐẠO quyền.

THI Lý Bạch (9g10 / 13-2-Mậu Dần)

Trần Thi
rần thi trí huệ chánh thi tâm,
Pháp lý an nhiên tỉnh ngộ thầm.
Hiệp giáo ân hồng ban hiển lộ,
Thi Đàn nhơn tạo hiệp thành tâm.
Q TÂM ái chúng cầu chơn pháp,
Đ TÍN ân Thiên độ chuyển tầm,
KỶ LUYỆN chơn tình tuân ĐẠO chỉ,
THƯƠNG HOÀI tỏ ngộ luật TRUYỀN tâm.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG (9g50 / 13-2-Mậu Dần)
646

THẦY
rấn pháp trần THI thể ĐẠO quyền,
Tâm thành thế ĐẠO hiệp QUI nguyên.
Truyền minh lý HIỆN gìn CHƠN triết,
Pháp huệ thầy BAN hộ PHÁP truyền.
Độ chuyển nguyên TRUYỀN tâm HOÁ độ,
Chơn tình thương HIỆP ái DÂN thiêng.
Hồi nguyên Đạo CHÍ đồng TÂM quyết,
Hướng chính cao TÔN chuyển ĐẠO quyền.
10g20 / 13-2-Mậu Dần

hục thế hiệp THI thể ĐẠO quyền,
Qui giềng minh ĐẠO thế QUI nguyên.
Nguyên thần thị HIỆN huờn CHƠN bổn,
Bổn tánh Thiên BAN hiệp PHÁP quyền.
Chí ái cộng TRUYỀN Thiên HOÁ độ,
Tôn tình tâm HIỆP chúng DÂN yên.
Linh tâm hướng CHÍ đồng TÂM hiệp,
Pháp giới Chí TÔN tuyên ĐẠO nhiên.
Thanh Tâm

647

Cao Đài
iến kính trình dâng THƯỢNG ĐẾ cầm,
Trung tâm qui thiện ĐỨC ÂN thâm.
Chơn thành dõi bước TIỀN NHƠN chí,
Thật hiện chơn tu ĐẠI ĐẠO tầm.
Chuyển pháp CAO ĐÀI CÔNG CHÁNH thị,
Thành minh HỘI HIỆP PHÁP CHƠN tâm.

THI ĐẠO HIỆN BAN QUYỀN HIỆP CHÍ,
ĐẠO QUI CHƠN PHÁP HOÁ DÂN TÂM.
5g47 / 14-2-Mậu Dần

Hội Hiệp
ội lý linh thông tự chuyển thầm,
Chơn thần hiệp Đạo pháp nguyên thâm.
Truyền ban bí pháp truyền tâm hội,
Đạo xiển hoằng dương tại cửa TÂM.
CHÍ PHÁP công bình thương kỷ thật,
TÔN TÂM quảng đại ghét không tầm.
HOẰNG KHAI Giáo Hộ quần sanh tiếp,
HOÁ ĐỘ chơn thần HỘI HIỆP539 thâm.

THẦY (6g35 / 14-2-Mậu Dần)
539

Hộ Pháp: Phạm giáo tùng ngươn cứu thế độ nhơn
hành chánh pháp, Môn quyền định HỘI trừ tà diệt mị Hộ chơn
truyền. Giáo Tông: Giáo hoá nhơn sanh nhựt nhựt trung TÂM qui
thiện quả, Tông khai tăng chúng thì thì trọng Đạo
.
648

42.
HỮU VÔ TƯƠNG SINH
HAY TÂM VẬT ĐỒNG VỊ
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4 Triết

1 Cao
Linh

3

7

2 Minh

6

8

5

Có
mà
không
thấy

Không
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6
7

Thị

Ý Chí

8

Phi

5 Tâm

Lý
Hạ Trí
Linh
Thượng Trí

Tình

Trực Giác
Thân (Dục)
Hình 127 - ĐLTN tr 66

Vô, danh Thiên Địa chi thuỷ. Hữu, danh vạn vật
chi mẫu.
1: CAO = Chí Tôn = Chí Linh
= Thần, ngự ngôi Thái Cực
vô tướng. Ý Chí của Chơn
Linh là từ đây mà có.
2: MINH = Phật Mẫu = Tạo
Hoá = Sanh Khí = chủ ngôi
Lưỡng Nghi (Thiên/ Địa) vô
tướng, chiết thành sự Yêu
Thương và Trực Giác của
Chơn Linh.
3: CAO MINH = Linh vô tâm
(vô sở định) vô tướng = Tâm
tri vô thị = Thiên Nhãn làm
chứng, trực thị không do suy
diễn = Thượng Trí của Chơn
Linh hiệp nhất Thiên / Địa
(Tâm / Vật).
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4: TRIẾT = Lý = Lẽ sống tâm linh
= Hạ Trí của Chơn Thần hướng
về Thiên Địa Nhân Hiệp, khi Nê
Huờn Cung khai mở thì nhận được
lực của Ý Chí hỗ trợ.
5: TÂM = Nhơn dục từ cuộc sống
hằng ngày trong thân thể hữu vi
mà có, do Tình Yêu Thương mà
Trực Giác được khai.
6: TRIẾT TÂM cận hữu tình của
Chơn Thần trong cảnh giới hữu
tướng có nhị nguyên thị phi hay
Nam Nữ (7, 8). Do có thể qui
Bát Quái về Tứ Tượng mà có
được nếp sống tinh thần của ngôi
Con Một: hiệp nhất Nam-Nữ /
Thị-Phi.

Vô

có Chí

Tôn: Thần với Thái Cực Tính,
Phật Mẫu: Khí với Lưỡng Nghi Tính.
Hữu từ Ngôi Con Một đến Vạn Linh có Tâm đủ cả
Thái Cực, Lưỡng Nghi và Tứ Tượng Tính.

Vô là Huyền Khung Cao Thượng
Đế, Đấng Chủ Tể các lỗ đen hữu
tướng và vô tướng (Khí Hư Vô
vô sở bất tại) trong vũ trụ, nguồn
năng lượng của tất cả.

Hữu

Th

Th
iê

n

iên

Địa

Hữu

Địa

Hữu là Ngọc Hoàng Đại Thiên
Tôn, Đấng Chủ Tể Vạn Linh và
Vạn Vật trong vũ trụ hữu tướng,
nguồn chơn thiện mỹ của mọi sinh
hoạt.
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Xét riêng ra thì có tên khác nhau, đồng vị nhau thì Huyền.
(Hữu Vô tương liên mới CHƠN mới HUYỀN
mà ứng tâm ứng vật được trọn vẹn.)
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KHÍ

NHÂN (có Lý-Tình-Dục) theo
THIÊN ĐẠO
Hữu Vô tương sinh
mà chiêu tiếp
lực Thiên/Địa (TÂM/VẬT)

Đạo
có trong đục, có động tịnh.
Trời trong Đất đục. Trời động
.
Nam trong Nữ đục. Nam động
.
Rơi gốc trôi ngọn mà sinh vạn vật.
Trong ấy nguồn của đục. Động ấy nền của tịnh.
Người có thể thường thanh tịnh. Trời Đất ắt cùng qui về.
Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tịnh Kinh

i biết trược mà dừng, tĩnh lại sẽ từ từ
thanh. Ai đã có thể an động lên sẽ từ từ sống. Để
giữ được Đạo, không muốn đầy. Ôi, chỉ vì không
muốn đầy nên có thể kham nỗi mà không thành
ra cái mới.
Lão Tử, Đạo Đức Kinh, chương 15 (ĐLTN tr 187)

Thường Thanh Tịnh Kinh đặc biệt truyền đạt
phương cách AN ĐỒNG với HỮU VÔ trước khi động
lên đặng từ từ sống, tránh sự rơi gốc trôi ngọn mà thành
ra cái mới. Nay, trong Pháp điều Phi Thường Đạo
TKPĐ, có Vô Hữu tương liên, khi tự nguyện hiến dâng
Tam Bửu để các Đấng lập Đạo cho chúng sanh, Hộ
Pháp, Giáo Tông sẽ theo pháp công bình mà khai quan
hoạt khiếu câu thông, hiệp giáo tông khai lập Đạo tạo
Đời, không buộc các Đấng phải giáng sanh để kết
duyên, đi theo nhịp bước với mình (ĐLTN, tr 37).
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ừa CÓ lại tự biết là phải KHÔNG. Đó là do
thấy biết nghĩ suy mau lẹ.
Vừa CÓ lại bị rơi rớt tước đoạt đi nên rốt lại là
KHÔNG. Đó là do phép Tạo Hoá phải vậy để mình
không bị vướng lại tại một chỗ CÓ-KHÔNG nào đó.
ặng một việc chi, chớ vội mừng, thất một
việc chi, chớ vội buồn; vì sự buồn vui và buồn
tủi, thường pha lẫn kế cận nhau; còn sự gì phải
đến cho con, ấy là tại nó phải vậy; chớ cượng cầu
mà nghịch Thánh ý Thầy. Hãy dò theo đây mà
day trở trong bước đường Ðạo.
Thầy, ngày 12-9-1926 (mồng 6 tháng 8 Bính Dần), TNHT 2

Dò theo đây mà day trở trong bước đường Đạo:
Cái KHÔNG vừa thấy chẳng phải là đường cùng vì
nhìn kỹ lại ắt thấy một cái CÓ mới mẻ hơn. Day trở là
biết xoay hướng bí pháp và thể pháp cho phải lúc.
Đây là ĐẠO CÓ-KHÔNG ĐỒNG VỊ.
ái tà, vì thiên thơ xử dụng, tà vì cơ thử
thách của Tam Giáo Tòa; tà vì những quỉ xác ma
hồn lẫn lộn của quỉ vương để làm cho công phu
lỡ dỡ. Mỗi cái tà có duyên cớ ấy, ngày sau đều
có sự biến đổi thiêng liêng, hoặc có một kết quả.
Thái Thượng Đạo Tổ, 16-7-Giáp Tuất (1934), TNHT 2

Heraclitus (544tCN-483tCN) nói: “Không chi là bất
biến trừ sự biến đổi.” Ta cũng có thể bắt chước mà nói:
cái CÓ vĩnh cửu là ĐẠO CÓ KHÔNG: Tâm D Vật.
Đạo Hoá Chuyển, không phải là Đạo bi quan hay
chủ quan.
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hựt nhựt tân hề nhựt nhựt tân,

Niên đáo tân hề Ðạo dữ tân.
Vô lao công quả tu đương tác,
Niên quá niên hề Ðạo tối tân540.
THẦY cho thi Quan Phủ Vương Quang Kỳ
đêm 30 tháng chạp Ất Sửu (dl. 12-2-1926)

Hình 131

540

(Mỗi ngày mỗi mới à, mỗi ngày mỗi mới. Năm mới
đến à, Đạo cũng cùng mới. Không công sức chỉnh sửa việc mình
đang làm, Mỗi năm qua à, Đạo càng cực kỳ mới.)
Chỉnh sửa việc đang làm cho tốt hơn, đó là TU. Bỏ cũ
chọn mới, giống như bỏ chân khỏi nấc thang gần đất xa trời để
bước lên nấc thang mới gần Trời xa đất hơn.
Tự giải gỡ mình: KHÔNG bị một chút Địa tánh so đo
ràng buộc là CÓ thêm một chút Thiên tánh nhất quán. Mỗi lần
thành công trong HOÁ CHUYỂN để nói KHÔNG với cách nghĩ
cách làm theo Vật Thân của nấc thang gần Đất phía dưới là một
lần CÓ gần thêm sự YÊU THƯƠNG và CÔNG CHÁNH để
thanh nhàn thoát tục.
Thần giúp sự hoá chuyển CÓ-KHÔNG đó mau lẹ hơn.

HOÁ Vật, chuyển Tâm,

đủ Thần để tự chủ mà qui
ngưỡng Như Lai (Tự nhiên hiệp, ấy là Thầy - ĐLTN tr 97), Trí
hiệp Linh (Thượng Trí). Từ đó, có sự HIỆP THẦN (Phật Lực Hộ)
mà ứng với TINH LỰC (Phật Lực Oai) khiến Lý - Trí - Khí của
Chơn Thần có thể hiệp với Ý Chí - Linh - Trực Giác của Chơn
Linh.
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Đồng vị với CÓ-KHÔNG = đồng hành, đồng ứng với
THÀNH, THỊNH, SUY, HUỶ
= Hoá Chuyển Có/Không, Tâm/
Vật, Chơn/Vọng kịp lúc
= Đạo.

o được HỘ THẦN nên HIỆP THẦN mà Hoá Chuyển.
Câu thông với (Thượng Trí + Trực Giác +
Ý Chí), nên thanh tịnh hơn mà liên tiếp thanh
bình tự chất tao.
(ĐLTN tr 151)

Dùng năng lực sáng suốt hoặc có kinh
nghiệm hoặc không từ kinh nghiện để chủ trì việc
hoá chuyển Hữu Vô mà Hiệp Pháp, Hiệp Đạo,
Hiệp Tâm.
(ĐLTN tr 112)

Không vì theo một tướng pháp nào cả, duy
có được Hộ Thần nên bất ly Thế Pháp
(tr 349 ĐLTN):

Một câu khẩn nguyện duyên đều đủ,
Trăm họ an nhàn lợi hết ham.
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thiên Thai Kiến Diện

Sao lần này hồng ân lớn lao như vậy?
Do Trời Cha muốn tạo CỘNG HOÀ NHƠN LOẠI.
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ần Đạo xin nhắc lại một phen nữa khi
vào hành lễ lúc dâng Tam Bửu541. Hễ dâng bông
lên là dâng cái thể hình của chúng ta tức là tượng
hình xác thịt của chúng ta đó, ta cúi đầu cầu
nguyện Chí Tôn: "Con xin dâng mảnh 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 con cho Chí Tôn dùng phương
nào thì dùng."
Câu chót nếu chúng ta khôn ngoan nguyện
như vầy: "Cả linh hồn, cả trí não, cả hình hài con
Thầy đào tạo đó là của Thầy thì do nơi quyền
hành độc đoán của Thầy định". Đó, ta cầu
nguyện như vậy với Chí Tôn.
Đức Hộ Pháp, đêm 1-12-Đinh Hợi
541

Hiệp Thiên Đài, lời nguyện hiến dâng Tam Bửu và lễ
Hội Yến Diêu Trì là những nét nổi bật nhất trong cơ Vô Hữu tương

liên của Tam Kỳ Phổ Độ. Tự tâm muốn cứu thế mà hiến dâng
tất cả, Pháp ấy hiệp Thiên ý muốn chọn kẻ tình nguyện tùng
Thiên mà hành sự, đưa đến nhiều thứ hay mà không có phản tác
dụng.
“Thầy cần rưới vội tình thương gấp, Chẳng lẽ chờ con
lấp mạch sầu.”
Các Đấng tạo cơ Pháp lập Quyền, dùng cặp mắt thiêng
liêng thấy dùm chúng sanh mà cân sức lượng tài giao trách
nhiệm. (ĐLTN tr 420)
Còn chúng ta thì sao?
Thầy dạy: “Muốn kiếm Phật, lục Phật ra. Muốn kiếm
Pháp, lục Pháp ra. Moi ở Tâm để có Phật có Pháp.”
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THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN THUYẾT THƯỜNG THANH TỊNH KINH
từ đó chúng ta học được cách MOI Ở TÂM KIẾM PHẬT KIẾM PHÁP
ão Quân nói rằng:
“Đại Đạo vô hình sanh dục thiên địa.
Đại Đạo vô tình vận hành nhật nguyệt.
Đại Đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật.
Ta không biết tên đó là gì,
cưỡng mà gọi tên là ĐẠO.
Đạo có trong đục, có động tịnh.
Trời trong Đất đục. Trời động Đất tịnh.
Nam trong Nữ đục. Nam động Nữ tịnh.
Rơi gốc trôi ngọn mà sinh vạn vật.
Trong ấy nguồn của đục. Động ấy nền của tịnh.
Người có thể thường thanh tịnh,
Trời Đất ắt cùng quy về.
Nhơn thần thích thanh542 mà tâm lại làm nó rối;
nhơn tâm thích tịnh543 mà dục lôi dắt nó.
Thường có thể khiến được dục thì tâm tự tịnh;
trị được tâm thì thần tự nhiên thanh,
542

Theo mặc nhiên pháp bặt tư vấn thì Thiên đắc nhất,
Tâm thanh: Linh hộ Trí tiến lên hoà với CÓ. Khiển được dục:
hành vi thân thể không trái luật thiên nhiên. Do đó, Địa đắc nhất,
543
Tâm tịnh: Thần tự thanh, có thể về KHÔNG đúng lúc.
Do thanh tịnh được vậy mà AN, có thể ĐỘNG mà PHỤC SINH
trong CÓ-KHÔNG. Động tâm là đục. Động ý có mực thước vẫn
là Thiền. Tịnh ý dễ bị nguy khốn. Động của thân thể là sống.
Tịnh của thân thể quá lâu (nếu không có các phương vận động
bên trong) sẽ làm trược chất kết đọng.
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Tự nhiên sáu dục không sanh, ba độc tiêu diệt.
Không thể làm được vậy vì Tâm chưa trừng, Dục
chưa trị.
Có thể khiển được Dục rồi thì
Trong quán tâm. Tâm không còn là tâm nữa.
Ngoài quán hình. Hình không còn là hình nữa.
Xa quán vật. Vật không còn là vật nữa544.
544

Không còn Tâm, Hình, Vật: Tâm là Căn, Vật là Trần,
Hình là Thức ghi nhận lại trong Tâm.
Căn của sự quan sát không thể quan sát chính nó. Nếu
quan sát được, Căn chủ thể đã thành ra Trần khách thể, sự nhất
tâm không còn nữa. Khi trụ thần để quan sát bên trong, không
thấy có Tâm, Tâm Không nên ứng với Huyền Khung nhất Thần
phi tướng. Hình vẽ ở ĐLTN tr 43 chép lại ở trang 650 cho thấy
Cao Thần ấy từ Chí Tôn hiệp với Minh Khí của Phật Mẫu trong
Tạo Hoá Công Pháp làm cho Cao Minh hiển phát. Cao là phi
tương đối của Cha chiết ra thành Ý Chí của Chơn Linh. Minh là
sáng, Minh Khí là tình Yêu Ái trong sáng và Trực Giác, nó trỗi
rõ khi tâm ta đã trừng, dục ta đã khiển.
Tâm Cao Minh là Tâm Không (vô sở định), vô tướng
nhưng Hành theo Phật Tánh (Như Lai) ắt sẽ sinh Thức. Nếu Cao
Minh vẫn còn duy trì sẽ không có lực nào xúi giục Thức ghi chép
bằng Danh Sắc, không có ý tạo VỌNG MINH để làm gì. Thức mới
chợt sanh chưa kịp có tên để có hình ảnh lưu giữ đã qui về
Không, coi như không Thức. Tỉnh, không mê, không ngủ, có ý
thức mà không cố ghi chép thành hình ảnh chi:
...trên đầu vẫn linh động hiểu biết, lý trí lanh lợi xử trí
tình huống nhạy bén đồng thời các cơ quan trong tứ chi
hoạt động phản ứng nhứt nhứt đều cảm nhận và tính năng
tác dụng đạt hiệu quả đúng theo một qui trình bất khả tư
nghị (xuất thần).
Thái Bạch Kim Tinh, ĐLTN tr 584
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Nếu như ba cái ấy không còn,
chỉ thấy có Không mà thôi.
Quán cái Không545 cũng là không.
Không chẳng có cái Không của chính nó546.

Sau đó, theo qui trình ngoài sự suy tính (Linh) thì không
còn gì là đối tượng để quan sát (Trần) nữa.
545
Khi dùng cái SỞ MINH để nhìn Tâm, Hình, Vật thì
chỉ thấy cái Không mà thôi. Nếu Quán cái Không ắt tìm một vọng
minh chi đó về “Không”, là kiếm cách để Biết cái Không Biết
thì việc quán cái Không là một hành vi tự nó đã vọng, tức là một
nỗ lực tạo thêm sự ảo hoá chớ không thêm gì cho cái SỞ MINH.
546
Không chẳng có cái Không của chính nó: Khác với sư
Chiết Linh của Thầy cho loài người hay sự truyền sinh Thầy cho
có trong hạt sen: nó có chứa cái nghi hình của một cây sen con,
“Không” chẳng chứa cái không của chính nó hay nói khác chẳng
thể sinh ra cái Không nào khác, chẳng chứa cái phủ định chính
nó.
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Nếu cái Không của chính nó đã không có547,
Không có cái không có cũng là cái không có.
Đã không có cái không có rồi,
Cái tự nhiên sâu thẳm thường lặng yên.
Sự lặng yên không có cái lặng yên của riêng
nó548.

547

Vì vậy, không thể nói Không có cái không có là có cái
có mà phải coi như điều ấy là ảo, là cái không có.
Cũng vậy, Nỗ lực xoá đi cái không có là việc vô nghĩa.
Lời dạy này của Đức Thái Thượng cũng y như lời dạy
của Đức Thích Ca mà chúng ta đã biết: Tìm MINH GIÁC để Giác
cái Bất Minh là từ chối SỞ MINH, vậy lấy gì để sáng mà từ chối,
nên là Vọng.
Bào chữa, bù đắp cho việc đã lỡ gây ra cái Vọng cũng là
Vọng, chỉ cần không gây thêm Vọng thôi.
Phê phán, chê trách cái Vọng của kẻ khác là lấy tiêu chuẩn
của lớp này chấm điểm học trò của lớp kia, là Vọng Pháp, cho
nên
Chơn Pháp là việc ai ưng tùng thì nấy làm.
Đây là nền HUYỀN KHUNG Vô ngôn tướng của mọi thứ Hữu
ngôn tướng.
548
Không có cái lặng yên của chính nó: Cái lặng yên
không tự mất.
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Dục phát động thì có sự sanh.
Dục nếu phát mà chẳng sanh549,
Tức là chơn thật tịnh.

Chơn thật tịnh mà ứng vật,
Là chơn thường550 đúng theo Tánh.

Thường ứng như vậy thì thường tịnh.
Thường thanh tịnh vậy.
Thanh tịnh như vậy,
Dần dần nhập Chơn Đạo.
Đã nhập Chơn Đạo,
Gọi là đắc đạo.
Tuy gọi đắc đạo,
Thật không chỗ đắc.
Vì dạy chúng sinh,
Tạm gọi đắc Đạo.
Ngộ được như vậy,
Có thể truyền Thánh Đạo.

549

Dục nếu phát mà chẳng sanh: Hết Dục Lậu. Xét
chung với các điều mà năm vị Tổ Thiền Sư Trung Hoa đã phó
pháp (ĐLTN tr 183), chúng ta thấy:
Hoa chủng
có
sanh tánh

Hữu Hậu Thiên

(Đạo Tín)

Đại duyên

Đất tâm

Giống

Thanh Tịnh

(Đ. Tín,
Tăng Xán)

(Huệ Năng)

(H. Khả,
H. Nhẫn)

- Tự quán thông
(Thái Thượng)

+

+ Địa
(Huệ Khả,
Đ. Tín,
Hoằng Nhẫn)

Sanh

+

+

+

Tình

Tín

Phổ vũ

- Được hộ hiệp

(H. Nhẫn,
H. Năng)

(Đạo Tín)

(Huệ Năng)

(TKPĐ)

Huyền Khung
Bất
Sanh

Hư Vô
Hữu Tiên Thiên
Vô Hậu Thiên
Hình 132

550

Chơn thường: Thật sự vậy chớ không cần điều kiện gì.
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rong tình trạng cơ bản nhất của vật chất, hai loại
nguyên tử đã được quan sát; chúng giống nhau về mọi
mặt trừ chiều hướng của các vòng xoắn và của lực tuôn
chảy qua chúng.
Một cái thì lực rót vào là từ “bên ngoài,” từ
không gian chiều kích thứ tư, và chảy qua nguyên tử
mà vào thế giới vật chất. Còn cái kia thì nó chảy vào
từ thế giới vật chất, rồi đi ra khỏi nguyên tử để vào lại
“bên ngoài”, nghĩa là nó biến mất khỏi thế giới vật
chất. Một cái thì như một dòng suối từ đó nước sùi bọt

chảy ra; một cái thì như một cái lỗ, mà nước biến mất
vào trong đó.
Chúng tôi gọi nguyên tử mà lực từ đó ra là
dương còn nguyên tử hút mất lực đó là âm. Mọi
nguyên tử được quan sát cho tới nay là thuộc một trong
hai kiểu nguyên tử này.
Hoá Học Thần Bí
(Occult Chemistry),
Quan sát Nguyên
Tố Hoá Học bằng
Thần Nhãn, Ch.3;

Dương

Âm

(Annie Besant và
Charles W. Leadbea
-ter, Theosophical
Publishing House,
1919)
Hình 133
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ần Đạo chào các em nam, nữ.
Hôm nay Bần Đạo dạy về
.
Trong vũ trụ, vạn vật thảy đều là hữu hình,
nhưng trong cái hữu hình lại là vô vi biến tướng.
Một hình thể lại là một sự cấu tạo của những tế
bào. Những tế bào ấy lại kết tụ bởi khí ngũ hành,
khí ngũ hành biến chuyển bởi âm dương; ÂD ấy
lại điều động được là nhờ khí Hư Vô vận chuyển.
Vì cớ, trong mỗi xác thân dù vật chất, thảo mộc,
thú cầm hay loài người, thảy đều do sự biến
chuyển của khí Hư vô.
Vậy thì mỗi hình vật hữu vi, đã phải chịu
nơi quyền năng vô biên của khí Thái Cực mà
được trở nên hình tướng. Những tế bào là những
hột điển quang của âm dương chi khí. Trong
mỗi tế bào đều có hột điển âm và hột điển
dương vận chuyển. Do sự khác nhau chỗ hột
điển âm nhiều hay ít mà sự sáng suốt của khối
linh quang được tỏ rõ cùng không. Hễ âm nhiều
thì phải nặng trịu.
Còn về mặt vô hình, thì chỉ là Lưỡng Nghi
biến hoá mà thôi, vì cớ nên không phải là hình
tướng hữu vi của vũ trụ được.
… Vô vi là cơ biến hoá, còn hữu hình thì
lại là sự biến chuyển. Hai đàng là hình với bóng,
hễ hình đã mất tức là các tế bào đã tan rã, thì khí
Lưỡng Nghi trở lại cõi Hư Vô, đó là thăng về
Thượng giới. Còn như những kẻ bị tội phải trầm
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luân khổ hải, hay là phải chuyển kiếp tái sanh là
do những tế bào khi tan ra lại lẫn lộn điển âm
cùng với điển dương, nên chẳng thể rời nhau
được, khiến cho khí Lưỡng Nghi ở trong thể xác
không hiệp được với khí Lưỡng Nghi của khí Hư
Vô. Vì vậy mà phải luân hồi mãi mãi cho tới ngày
tế bào đã phân rõ âm dương mới thôi.
Vậy thì, ở trong sự
ẩn chuyển; còn
thôi551.

lại có vô vi

lại là khí điển quang mà

Cao Thượng Phẩm, Luật Tam Thể, đêm 11 tháng giêng Tân-Mão

551

HỮU: sự biến chuyển

Sanh
Hoa chủng Điển âm cùng điển dương của
có
tế bào lẫn lộn chẳng thể rời nhau
sanh tánh được nên phải sanh tử luân hồi
cho đến khi
+ Địa

Khí Thái Cực

Huyền Khung

Hư Vô

Tế bào

Khí Lưỡng Nghi của cơ
thể tách rời nhau để nhập
vào Khí Lưỡng Nghi của
(có đủ Thần)
Khí Hư Vô.

VÔ: cơ biến hoá

Khí điển quang

Khí Lưỡng Nghi

Khí Lưỡng Nghi
của cơ thể
Bất
Sanh

Khí Lưỡng Nghi
của Khí Hư Vô

Hữu Tiên Thiên
Vô Hậu Thiên
Hình 134
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ầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát cần phải là
người đoạn dục xuất gia mới đáng được Vô
thượng Bồ đề, chẳng phải là người không đoạn
dục mà được.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch Đức Thế
Tôn! Đại Bồ Tát cần phải có cha mẹ, vợ con, thân
tộc, họ hàng chăng?”
Đức Phật nói: Nầy Xá Lợi Phất!
- hoặc có Bồ Tát có cha mẹ, vợ con, thân tộc.
- hoặc có Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đoạn
dục tu hạnh đồng nhơn mãi đến thành Vô thượng
Bồ đề chẳng phạm sắc dục.
- hoặc có Bồ Tát dùng phương tiện lực552
hưởng thọ ngũ dục xong mới xuất gia thành Vô
thượng Bồ đề.
Kinh Bát Nhã Ba La Mật, phẩm Phụng Bát, thứ 2
552

Phương tiện lực Hậu Thiên nếu được Hộ Thần thì có
thể diệu hoá để chiêu tiếp Lực Thiên Địa cho đầy đủ mà tiến tu.
Người không có chồng vợ vẫn đạt đặng Đạo với mức tối
cao mà có chồng vợ vẫn đạt được như vậy nhưng không
do vì biết đặng không chồng vợ tu đạt dạo mà quyết định
không có chồng vợ để tu thì mười phần sẽ bị rớt hết 9,9.
Hoặc biết rằng không chồng vợ đạt Đạo dễ rồi đang là
chồng vợ rồi ép tu tuyệt dục cũng rất không nên. Tại vì
sao? Vì nó vô chơn. Bởi có sự so sánh, sự tính thì khuôn
pháp kia không dễ thuần thục. Chơn chánh pháp sẽ quất
quanh mõi mòn mà luyện mà tu không mong chứng
đặng. Nên biết cái thậm thâm vi diệu ấy trùm khắp mà
điều hoà ổn định cho cơ tấn hoá. Hẳn nhiên không loại
trừ những phương tu tâm tín.
Hộ Pháp Phạm Công Tắc, ĐLTN tr 228
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ức Phật bảo: Lại nầy Tu Bồ Đề!
Ví như thuyền trang bị chưa hoàn thành mà
chở tài vật vượt biển khơi, sẽ biết thuyền nầy sẽ
hư chìm giữa đường, người một nơi, thuyền và
tài vật chìm trôi một ngả. Vì phương tiện không
đầy đủ nên lái buôn phải mất tài vật.
Cũng vậy, thiện nam, thiện nữ dầu có tâm
Bồ đề, có đức tin, có nhẫn, nguyện, tịnh tâm,
thâm tâm đến tinh tấn mà không được phương

tiện lực của Bát nhã ba la mật nhẫn đến của
nhứt thiết chủng trí gia hộ, phải biết người nầy

giữa đường suy hao, mất đại trân bảo nhứt thiết
chủng trí, sa vào bực Thanh văn, Bích Chi Phật.
Kinh Bát Nhã Ba La Mật, phẩm Thí Dụ, thứ 51
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ại duyên của toàn thể nhân loại ngày nay
là
hay

NHÂN HIỆP NHẤT

do đích thân Đức THƯỢNG ĐẾ chủ trì để lập lại nền
CHƠN ĐẠO.

TRÂN TRỌNG nguyên giống
THIÊN BAN,

TRỌNG TRÂN ĐỒNG ĐẠO.
thì

Linh mới hiệp Linh mà nên được đại sự HOÁ CHUYỂN.

ình chơn ở chỗ tự nhiên sinh,

Chẳng phải Lý cao pháp độ gìn,
Bởi tự tâm mình khai Thánh chất,
Hoà bình hoá hiệp Đạo chơn minh.
CAO ĐÀI, tháng 8 năm Mậu Dần
(Hộ Pháp đã nhắc. Con chỉnh tuân.)

húc thay khi sư tử trở thành người khi người ăn
thịt nó;
và đoạ thay cho người bị sư tử ăn thịt để sư tử
biến thành người.
Jesus, The Gospel of Thomas
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43.
TÂM HỮU ĐỊNH
NHƯNG VÔ CẦU
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Ộ chơn thi lý hộ hành chơn553,
KIẾN Đạo như nhiên tánh thật huờn554.

sinh hoá tự,
tạo quyền chơn. ]

553

Chí Chơn với toàn thể Thiên Địa Nhân thì quả thật là
trọn lành nhưng CHƠN hiển lộ khi cả ba phần Trí Tâm Thân
hay Thiên Nhân Địa trong bản thân cùng nhau có một tiếng nói
cũng là một công trình tạo hoá toàn vẹn trong sự chưa toàn vẹn
như một Đấng Trọn Lành. Không được vậy thì trí tâm lúc vầy
lúc khác, một mặt mà nhiều lòng, trợt rơi vào địa ngục dối giả
mà không biết. Mộ chơn thi lý hộ hành chơn: Trọng chơn, bày
rõ lý lẽ và giúp hành sự chơn.
554

Bỏ giả theo Chơn,
Thấy Đạo NHƯ NHIÊN
dù chẳng khoe, chẳng che

Đạo HOÀ HIỆP của sự
sống: Phải phải theo qui
ước Thiện Mỹ của Đời.

HIỆP TÌNH (giống Thiên
chất + tình + tín + đất +
hoa có sanh tánh + . . .)

Tánh thật được huờn nhiên
để Đến Đi, Có Không
hiệp Đạo.

HOÀ KHÍ

TÂM BÌNH, sự sáng suốt
và tự chủ xuất hiện, sinh
hay hoá do mình tự quyết.

tự tạo QUYỀN CHƠN
hiệp Thiên Địa Nhơn
cho mình.
Hình 135
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555
UI toàn chơn thật ấy
,
ĐỨC thạnh nguyên do Đạo dụng trì.

]

555

Trí kiến Đạo NHƯ NHIÊN
hữu
vô
là thật với mình.

Phật

TÂM BÌNH theo mặc nhiên tánh của
Lý-Dục là Tâm thật hoặc muốn
sinh hoặc muốn hoá của mình,

Tăng Nhơn Tình

Thân HIỆP TÌNH theo THIÊN CHẤT
là thật với Thân muốn hoá chuyển
để Hiệp Thiên của mình.

Pháp

Đó là
là chơn thành

Thiên Lý

Địa

Dục

,
, là

TKPĐ dẫn lần từ chỗ chưa toàn qui cho đến toàn qui:
Thiên duyên tác Đạo phi vô cảm,
Nhơn nguyện dung trung cận hữu tình.
Ngu thật cùng nương chỗ thật tâm,
Mưu cao chẳng dụng chước không tầm.
Thông thành bất luận tài thao dượt,
Chí khí lưu hành Đạo hiển thâm.
Lý Thiết Quả

Do biết là Khí Thái Cực đã tạo hình lập tướng như vậy,
toàn qui tức là toàn chơn thì sẽ thấy có sự chuyển hoá thông
suốt, cho đến nê huờn cung, rồi đến toàn thân, rồi đến tim.
theo đó mà hiển lộ dần.
Không lý chơn thành không chí lý,
Không quyền thiện nguyện tột quyền sinh.
Không phải Thiên Điều không xét kỹ,
Không minh Đạo thị thượng chơn tình.
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hông

thiền.

Không

tịnh

chẳng

vì

556

,
Bởi có nguyên do tự tấm lòng,
Khí Đạo luân hành ưng biến độ557,

không

CAO ĐÀI TÂM PHÁP HIỆP THÔNG CÔNG558.
Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
tháng 9 năm Mậu Dần

556

Cái huyền bí tối linh vẫn là tịnh chủ. Các con có
phương thấy đặng tịnh chủ chăng?
Thầy ngự nơi tịnh chủ ấy. Tịnh chủ ấy có năng lực mở
toàn khối ứng Thiên Địa chớ không bàn đến các khiếu để
hoạt động trong châu thân. ... Đạo quyền ở tại tịnh chủ
đó. Tịnh chủ đó có quyền tương quan cùng vạn linh tức
hiệp được với vạn linh. Hiệp để điều hoà tức cũng như
tịnh chủ ấy hiệp Đạo vậy... Lý Thái Cực hoặc nhứt thần
phi tương trị kỳ tâm cũng là đây. Cái tịnh chủ ấy là cái
quyền thiêng liêng công chánh đó chớ không phải khi
không mà Thầy cùng các Đấng tự quyền.
Cao Đài Tiên Ông, ĐLTN, tr 169-170

Đạo Không không có nghĩa là không cần thiền, tịnh hay
hành công gì cả mà đó là Đạo ưng vô sở trụ nhưng có thể ứng
tâm với lực Huyền Khung.
557
Do tự tâm đã Đại Định nên thuận tùng CHƠN PHÁP,
mỗi khi Khí Đạo luân hành thì sẵn sàng biến độ (chuyển hoá).
558
Đây là CAO ĐÀI TÂM PHÁP. Tâm pháp nói đây không
phải là một kiểu khai khiếu nào đó trong châuthân như nhãn
thông, nhĩ thông, kết quả của một pháp tịnh tu nào đó mà là Tâm
có
Nhất Thần phi tướng = Tâm thị Thiên,
Thiên thị Tâm,

nên có sự ứng như THÔNG CÔNG vậy.
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ảo thủ chơn truyền559 giữ chánh minh,
Qui y Thiên Lý560 quản công trình.
]
559

Chơn truyền: Tân Luật, Pháp Chánh Truyền của giai
đoạn 1 và Tân Pháp, Luật Chánh Truyền của giai đoạn 2 Đạo
Cao Đài. Dân Việt Thường được hai lần hữu duyên: Tịch Đạo
Thanh Hương Khai Thể Pháp Đạo và Tịch Đạo Đạo Tâm truyền
Tâm Pháp.
Đào Nguyên lại trổ trái hai lần,
Ai ngỡ Việt Thường đã thấy Lân.
Cung Đẩu vít xa gươm Xích quỷ,
Thiên Cung mở rộng cửa Hà Ngân.
Xuân thu định vững ngôi lương tể,
Phất chủ quét tan lũ nịnh thần.
Thổi khí vĩnh sanh lau xã tắc,
Mở đường quốc thể định phong vân.
TNHT 2, Thi Văn Dạy Đạo
560

Thiên lý:
Diễn tả làm sao thấu lý Trời,
Tâm tri vô thị ngự muôn nơi.
Bao hàm chí khí tình hoài bảo,
Hoát hiện minh quang hiệp chuyển dời.
Quán tỉnh phổ truyền chơn pháp thuyết,
Đài Thần Thiên hiệp định an khơi.
Phi ngôn phi pháp đồ chi Đạo,
Tướng tịnh khinh khinh chủ khí Trời.
CĐ Tiên Ông, 21-5n, Mậu Dần, ĐLTN tr 329

Qui y Thiên Lý: Tùng theo nguyên lý đồng tiến hoá mà
cộng hưởng tự do quyền với nhau. Có chí khí, tình, hoài bão
cộng hiệp nhau để chuyển hoá việc của Thế Đạo đến đâu thì sẽ
được Thiên hiệp minh quang (Thần) hộ giúp đến đó. Quán tĩnh.
. . Thiên hiệp định an khơi: Trong tuồng hát chèo thuyền Bát
Nhã, khi thấy thuyền chao đão vì sóng gió, Tổng Mũi lập tức
ngồi lại định tĩnh từ hoà một lát thì sóng lặng gió êm. Ý rằng:
Tinh bao nhiêu Thần bấy nhiêu, chỉ vì Khí lay động mà Tinh
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Tam Kỳ Phổ Độ quyền chơn pháp561,
Trưởng đức tâm thành562 hiệp chúng sinh.
Đại Đạo hoà nhiên yêu ái thuận,
Hoàn nguyên Thiên chất hiệp cao tình563.
Cao Đài tu luyện
ban khắp564,
Chuyển hộ
.
6-8-Mậu Dần

Khí Thần không hiệp. Tại tự nhiên nó như vậy, không phải do
lời nói, pháp thức chi cả. Trong chỗ tịnh tướng của phi ngôn phi
pháp, có cái quyền thiêng liêng công chánh của Tịnh Chủ huyền
bí tối linh để biến độ Đạo Khí mà AN ĐỒNG VỚI HỮU VÔ rồi..
561

Quyền Chơn Pháp: Chơn Pháp Công Chánh để Lập
Quyền (như Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đã nói: Hiệp tình
Thiên Chất tạo quyền Chơn) đã được đưa đến tận tay chúng
sanh, tuỳ tâm chí đến đâu đạt đến đó. Tức là chỉ do cái Tịnh Chủ
có ứng được với Thiên Địa Nhơn hay không, vốn là quyền thiêng
liêng công chánh hoà nhiên yêu ái của mình mà thôi.
562
Thành tâm qui chơn thì tự nhiên trưởng đức, đây là
Đạo mọi người dễ hiểu, dễ hành cho nên gọi là Đại Đạo hoà
nhiên yêu ái hiệp ý mọi người.
563
Từ sự hiệp tình Thiên chất mà Tâm thêm bình, tánh
thêm nhiên chơn, Thiên chất của mình được ứng theo mà hoàn
nguyên, có tự chủ mà tránh Vô Minh Lậu trong tam giới (không
cố tạo cái Vọng Minh tại mỗi mắc xích nhân duyên), có thể hoặc
không có Hữu Lậu trong phép Tạo Hoá với cõi Sắc Giới và Vô
Sắc Giới (hiệp cao tình với tinh thần, khả năng, sinh lực, tâm ý
cao thượng của các cõi trên) nhưng không còn Dục Lậu nữa.
564

Đây là phép tu luyện Cao Đài TRỜI đã ban cho tất cả
mọi người, một lần khẩn nguyện hiến thân để Thầy lập Đạo cho

chúng sanh là một cơ hội được hộ hiệp, công chẳng bao nhiêu
mà quả có thể nhiều vì CHƠN TÌNH của mình đã theo TÁNH
LINH của mình mà hành hiệp, với sự điều độ của ĐẤNG CHÍ
LINH, để dẫn mình đến chỗ trọn lành.
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ộ chánh tùng chơn hiệp chánh tình565,
Nhơn quyền trung tín hội chơn linh566.
Qui tâm nhứt lý hành thành thật567,
Pháp độ vô biên cảm ứng gìn568.
]
565

Độ chánh tùng chơn hiệp chánh tình: Lượng theo sự
chánh và tùng chơn là chánh tình. Ấy là tự biết nên hư mà nhiếp
tiểu tâm hoà vào Đại Đạo.
566
Đệ nhị xác thân (Chơn Thần, hồn) trung và tín với
Nhơn Quyền qui chơn (toàn qui Thiên Địa Nhơn) thì hiệp với đệ
nhất xác thân. Lúc bấy giờ Chơn Linh (đệ tam xác thân) không
mời cũng đến tại Nê Huờn Cung (Thiên Môn) mà hiệp với Chơn
Thần và xác thân.
567
Qui tâm là theo tâm mình biết đến đâu hành đến đó.
Vậy lý qui tâm duy có nghĩa là hành thành thật mà thôi: qui tâm
nhứt lý hành thành thật.
Thành thật ở mức pháp chất tương ưng nào (thuộc thể
pháp) thì chứng ở mức đó. Nếu có thể đến được mức Pháp Tánh
Không với Thiên Địa Nhân Hiệp thì thanh tịnh, diệt tưởng và ly
tướng mà thoát được vô minh.
568
Pháp độ vô biên cảm ứng gìn: Sự phối hợp của các
điển tử âm dương trong trời đất vốn dĩ là cực kỳ đa dạng cho
nên có vô biên vô số các phương hành công luyện pháp nhưng
vẫn phải giữ tâm linh hoạt, đừng cố tình tiêu diệt các cảm ứng
của mình.
- Này Tu Bồ Ðề! Ðại Bồ Tát Ðàn Ba Luân trước
kia, lúc cầu Bát nhã ba la mật chẳng tiếc thân mạng,
chẳng màng danh lợi. Ngài ở trong rừng vắng vẻ, nghe
trên hư không có tiếng bảo rằng:
Này thiện nam tử! Người từ đây đi qua phương
Ðông chớ nhớ đến mỏi mệt, chớ nhớ đến ngủ nghỉ, chớ
nhớ đến uống ăn, chớ nhớ đến ngày đêm, chớ nhớ đến
lạnh nóng, chớ nhớ đến trong ngoài. Khi đi người chớ
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Chỉ kỹ nhơn hồn Thiên tín ngưỡng569, ]
nhìn hai bên. Khi đi người chớ phá hoại tướng thân, chớ
phá hoại tướng sắc, tướng thọ, tưởng, hành, thức. Tại
sao vậy? Nếu phá hoại các tướng ấy thì ở trong Phật pháp
có trở ngại. Nếu ở Phật pháp có trở ngại thì qua lại ở năm
đường sanh tử, cũng chẳng được Bát nhã ba la mật.
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, phẩm Tát Đàn Ba Luân, thứ 88
569

Chỉ kỹ nhơn hồn Thiên tín ngưỡng: Chỉ bảo kỹ càng
cho loài người tin tưởng trông cậy nơi Đức Thượng Đế ngự ngôi
Thái Cực là Cha của sự sống và Chúa của sự Linh nay đến xưng
là Thầy, lập Đạo để đem con cái của Ngài về hiệp một với Ngài.
Do Khí Thái Cực (tức Khí Sanh Quang) bao la trùng điệp
trong trời đất mà các điển tử âm dương phối kết nhau để tạo nên
mọi thứ.
Trong một nguyên tử hydrogen, Annie Besant và
Charles W. Leadbeater đã thấy có 18 nguyên tử vật chất
cơ bản (gọi là UPA - ultimate physical atom, tiếng
Sanskrit gọi là ANU). Chúng kết hợp nhau theo những
đội hình đặc trưng, xoay quanh trục của mình, nở ra co
lại, rung động, phát quang trong 4 tầng khí lực kết nối
khác nhau của thể ether. Oxygen có 290, nitrogen có 261,
vàng có 3.546 ANU
. . . Khi được nâng lên tầng ether 3 thì lớp vỏ bọc
bằng chất khí của tầng ether 4 tan đi, các ANU được giải
phóng lại lập tức sắp sếp theo một đội hình khác. Rồi khi
lớp khí bọc tầng 2 tan đi, có thể thấy từng ANU hoặc âm
hoặc dương của tầng 1, sau đó không thể phân tách chúng
ra được nữa nhưng mỗi ANU là một chuỗi các xoắn ốc,
mỗi xoắn lại được tạo bởi các xoắn khác nữa, trong đó lại
có những xoắn nhỏ hơn.”
hải có đủ THÀNH TÂM trong chủ định hiệp Vạn
Linh (Vô Cực Pháp của Phật Mẫu) với Chí Linh (Thái Cực
Pháp của Chí Tôn) mới có sự hỗ trợ để đủ sức chuyển hoá
năng lực vô biên của Khí Thái Cực.
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Đạo giềng ý pháp thượng căn sinh570. ]
Đó là Công Bình (đến mức hầu như vô ngôn và chỉ làm
chứng thôi).
Bác Ái (đến mức hầu như chẳng bỏ rơi ai mà không từng
nhắc nhở nhiều lần).
Phải có Đại Nguyện và thành ý toàn qui mới biết xét nét
và theo kịp các nhắc nhở vô ngôn.
570
Đạo giềng ý pháp thượng căn sinh: Phát ý trong sáng,
có chuẩn mực, có đường lối (không mê tín, không mông lung),
hành pháp không vượt giềng mối, thì linh khiếu hoạt khai và có
thể hiệp Pháp Tánh Không, lại có thể làm lợi lạc cho chúng sanh.

Tánh như thiệt là hết (tận: không còn gì nữa). Vì
tánh như thiệt là hết nên không có pháp nào bị hết. Vì
không pháp bị hết thì chính là vô vi. Vì vô vi nên không
sanh không diệt cũng không có trụ. Thế nên nói rằng đức
Như Lai xuất thế. Nếu không xuất thế thường trụ pháp
tánh thường trụ pháp giới thì thánh trí huệ chuyển vận
trong ấy. Dầu chuyển vận như vậy mà không có chuyển
không có hoàn.
Nầy Xá Lợi Phất! Do pháp môn thắng nghĩa ấy
nên không có các phiền não, cũng không có phiền não
hết mà có thể chứng đắc.
Kinh Đại Bảo Tích, phẩm Như Lai Tánh Bất Tư Nghì

Khí Thái Cực là khí sanh quang, còn khí Hư Vô
là khí Chơn Như đó.
Luật Tam Thể, 17-12-Tân Mão (31-1-52)

ánh như thiệt là Chơn Như Tánh, là nền Hư Vô nâng
đỡ Vạn Pháp vốn có Pháp Tánh Không.
Pháp Tánh gọi là không vì nó là vô vi, do Linh điều khiển
để theo Thái Cực Pháp mà tiến hoá.
Dù Như Lai không xuất thế, vẫn có thể thường trụ theo
Pháp Tánh ấy mà xử thế tiếp vật trong mọi Pháp giới.
Thầy đã nói ý này một cách rất đơn giản dễ hiểu là:
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TÌNH chơn ái ĐẠO, ĐỜI thương hộ571,

]
. . . Vô cảnh giới giã, Tồn vong tự giã. . .
Cao Đài Tiên Ông giã.
(ĐLTN, tr 322)

Bậc Tiên Ông thì theo chơn tánh ấy mà hành còn Đại Bồ
Tát độ Đời thì từ Pháp Tánh Không mà CHUẨN NHẬN (không
phải TẠO LẬP) các giềng mối (Pháp) do Nhơn Sanh đạo đạt rồi
từ đó định Pháp bổ túc.
571
TÌNH chơn ái ĐẠO, ĐỜI thương hộ: Cả Đạo lẫn Đời
đều thương mến và hộ giúp TÌNH Chơn Ái. Toàn qui là qui
Thiên Địa Nhơn, là qui y sự chiêu tiếp Thiên Địa (Tinh Thần)
vào bản thể của Nhơn qua Sanh Khí linh diệu của
hơn Ái
Tánh, tức là Phật Tánh hay Như Lai Tánh.
Nếu nói vô minh làm nhơn duyên mà có các hành
pháp, người phàm phu liền phân biệt tưởng rằng có hai
pháp: “minh” đến “vô minh”. Người trí rõ biết tánh đó
vốn không có hai. Tánh không hai đó tức là thật tánh.
Nếu nói các hành làm nhơn duyên có ra thức, người phàm
phu cho rằng có hai: “hành” cùng “thức”. Người trí rõ
biết tánh đó không hai. Tánh không hai đó tức là thật
tánh.
Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Như Lai Tánh

Người tu Đạo toàn qui (qui y Tam Bảo Phật Pháp Tăng
hay Thiên Địa Nhơn) nhanh chóng xử lý mọi tình huống CóKhông do có Thần đầy đủ. Thần yếu thì sự chuyển biến chậm
hơn nhưng nếu cố đứng lại tại một chỗ thì đó là sự ngưng Thần
để cố tạo cái VỌNG MINH nào đó, chẳng phải là:
THẦN VÔ THỊ, BIỆT MINH LÝ,

nhưng lúc quán thì
MINH LÝ HỮU, HIỆP THẦN TRI.

(Không cậy vào Thần, xa cách sự minh lý nhưng
khi quán thì có Minh Lý, do hiệp Thần mà biết)
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NGỘ lý tâm AN, ngộ thái bình572.

572

Độ Nhơn Qui Pháp Chỉ Đạo Tình Ngộ: Độ nhơn qui
Pháp hiệp Chơn thuận Pháp Tánh hay Pháp Chất.
Tâm chất của nguồn phàm thế vẫn có tánh không tịch
nhưng rất dễ bị nhiễm các duyên cảnh bởi có ý tự chứng minh
còn Pháp Tánh của căn cội thiêng liêng từ tánh không tịch lại có
thể chứa họp thiện căn làm lợi lạc chúng sanh.
o ngộ chứng Pháp Tánh nên thanh tịnh, diệt tưởng,
ly tướng, hết vô minh, nhận định được các pháp tương ưng hay
bất tương ưng. Cũng như từ cái không của Bồ Đề Tâm mà có

cái không khí cho mọi người được an lạc vậy.
Không khí lan khắp mọi chỗ trống, bình đẳng, không có
tư ý phân biệt ranh giới nơi nào sẽ không đến nhưng vô tư thấy
rõ nơi có thể đến và nơi bị ngăn chẳng đến được. Cũng như Bồ
Đề Tâm (hay tâm Pháp Tánh / Chơn Tâm) thấy rõ Pháp Chất nơi
Thiên tánh thì ứng còn nơi Địa tánh thì không vậy. Địa tánh ứng
với Tình, không kể chi đến Pháp Chất.
Thanh Tâm, Đời Đạo Song Tu, tr 61

Bởi Pháp Chất nó ứng rồi mới chứng chớ không có Pháp
Chất tương ứng thì làm sao mà hiệp được. Không phải
hiệp với mực viết hoặc là giấy. Cũng không phải hiệp với
Tiên Phật Thánh hoặc là Đại Linh Căn mới hiệp mà do
Pháp Chất các con đã hoà ưng thì chứng chớ đâu phải lựa
chọn. Ấy vậy mọi thể pháp được thị hiện toàn linh đều
có phương để đến với quyền tối linh ấy. Tất nhiên chơn
pháp sẽ đi cùng một khi THIÊN ĐỊA NHƠN hoà hiệp.
Hộ Pháp Phạm Công Tắc

NGỘ lý tâm AN, ngộ thái bình: Gặp biết được Thiên Lý
trong phép Tạo Hoá tạo các sinh linh toàn vẹn trong cái Chơn
của mình dù chưa thông hiểu được các sinh linh cực lớn hay cực
nhỏ khác như ông Trời, tức là chưa toàn vẹn với toàn thể Thiên
Địa Nhân, thì không vọng cầu hoặc hành điều trái ngược với lẽ
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ảm tác thi truyền tâm tín ngộ573,
Tình sinh lý hiệp Đạo ngây ngô.
Thương hoà tánh tục574 Thần Tiên hộ,
Tín pháp hi hiên575 xuất ái đồ.
Hi hữu nhơn sanh xuất ái đồ,
Đài cao chứng ngộ lý ngây ngô.
Linh Sơn chuyển pháp576 tình Tiên hộ,
Thị Đạo TÂM THIÊN HIỆP LUẬN577 đồ.
sống chung, tâm tự nhiên AN, ngưỡng Thiên để học nữa. Từ
xưa, Lý ấy đã được bày lộ rành rẽ qua nhiều ngôn từ khác nhau.
- Do tâm toàn qui Thiên Địa Nhơn mà an nhiên hành bất
ngôn chi giáo, đức thạnh,
- Không còn kỳ thị nhau nữa. Thiên hạ thái bình.
573
Tâm tín ngộ: Do tự tâm có đức tin rằng mọi sáng tạo
của Ông Trời đều có nghĩa lý rất sâu xa siêu diệu nên ngộ được
Đạo Tiến Hoá từ Pháp Tạo Hoá.
574
Tình sinh lý hiệp: Thương nhau củ ấu cũng tròn. Cái
thật ngây ngô của tâm tình bình dân là như vậy. Tâm Tạo Hoá
cũng căn cứ vào đó mà hộ giúp người thương hoà tánh tục dụng
Tình lập Pháp cho Địa Cầu này. Và Đấng Tối Cao quả thật đã
lập Pháp coi lễ Hôn Phối là lễ Cầu Đạo (ĐLTN tr 278).
575
Hi hiên: hiếm có và cao vời.
576
Linh Sơn chuyển pháp: Chuyển pháp núi Linh Thứu.
Núi Linh Thứu còn gọi là Linh Sơn hay núi Kỳ Xà Quật, nơi
Đức Phật Thích Ca thuyết giảng các kinh Đại Thừa như "Đại
Bát Nhã Ba La Mật Đa", "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa", "Kinh Vô
Lượng Nghĩa", "Kinh Phật Thuyết Pháp Hoa Tam Muội" ... Kỹ
Xà Quật còn ám chỉ nơi luồng Hoả Xà (Kundalini) khởi phát,
tức là Đệ Thất Khiếu, khiếu cực âm ở đầu xương cụt.
577
Thị Đạo: thấy Đạo. TÂM THIÊN HIỆP LUẬN: Luận
về Tâm hướng Hiệp Thiên và có Thiên hiệp để mọi người cùng
lãnh hội được Thiên ý. Ngộ ngô hộ đồ đồ ngô hộ đồ: Gặp ta hộ
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hông chỉ THIÊN TÂM vốn hữu tình,
Hiệp hoà ĐẠI ĐẠO độ vô minh.
Do chơn TÍN HỘI Đài thường biến,
Tức thị TÂM MINH hộ thất tình578.
giúp môn đệ như vậy thì bắt chước ta mà giúp môn đệ mình cũng
như vậy.
578
Đại Đạo là con đường dụng Tạo Hoá Công Pháp để
chuyển hoá lực Thiên Địa tạo cơ tiến hoá.
Thiên Tâm ân sũng hiệp hoà Đại Đạo độ vô minh qua sự
Trời người hiệp một trong pháp Tạo Hoá ấy.
Nhơn tâm qui chơn, hoặc trong việc Thể Pháp hoặc trong
việc bí pháp tại mức mình có thể chơn thật lãnh hội và thực hành,
nói rõ ra là tin và biết đến đâu thì hành đến đó.
Sự hành pháp Tạo Hoá để thuận sinh ra con cái thì dễ vì
phù hạp với cảm xúc thầm kín chung nhưng để hoá chuyển sinh
lực vật chất thành tinh thần hay tâm linh phải cần có chơn TÍN
HỘI, tức là do CÙNG thật sự TIN thì Đài (các cổng giao tiếp
với nguồn ThiênĐịa Nhân) mới thường biến. Có 36 cửa ngõ giao
tiếp, chính yếu là ba ngõ ở não, ở tim và ở cơ quan sanh hoá.
Các ngõ ấy nếu được mở ra để HIỆP THIÊN thì có sự th
ay đổi cả tính cách và hình thể. Nghĩa là tâm càng sáng thì thất
tình càng được hộ chuyển. Tâm sáng ắt biết KHIÊM để có TÍN
và HOÀ để có HỘI và HIỆP THIÊN. Không HIỆP THIÊN
không thể mở ngõ để vào cõi Thiên.
Luyện Đạo chủ tâm chỉ đào luyện tinh thần tức khối
chánh tín vào Đạo tức nhập tâm ứng hoà trong chủ thể
chơn tịnh* thì tất nhiên cả tam thể sẽ chuyển vận không
như từng phần hoặc từng giai đoạn. Trời hiệp Người là
hiệp tất cả chớ đừng nghĩ chỉ chơn thần hiệp mà thôi.
Đức Hộ Pháp, ĐLTN tr 239

* Nhập tâm ứng hoà trong chủ thể chơn tịnh: Từ tâm
không chấp trước (tâm không, tâm chơn tịnh) mà ứng hoà.
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hất tình chung chuyển tất tình TRUNG579,
Hạnh ngộ CHƠN TÔNG chí hiệp cùng580.

Thần Thánh Phật Tiên hoà ái Đạo581,
Thất tình qui phục thất chơn phùng582.
579

Thất tình đồng xoay chuyển quanh một thứ tình
TRUNG tâm của mọi thứ tình, ấy là tình Chơn Ái Dục.
580
Biết được vậy và may duyên gặp ắt chí hiệp với Chơn
Tông. CHƠN TÔNG là sao? Ấy là tông môn của sự chơn thật.
Thầy là Sư Hư Vô dạy Đạo Hư Vô, tuỳ theo sự chuyển tâm tự
định phận theo mức chơn thật tự giác của mỗi người mà linh
hoạt dẫn dắt từng bước theo hoàn cảnh riêng.
581
Ái Đạo vẫn là con đường tiến hoá chung nhưng tuỳ
tâm chí Hiệp Thiên đến đâu mà được Thiên Hiệp đến đó. Pháp
vô Pháp trong ĐẠO KHÔNG để người AN mà tự thông do vậy
mà không có phản tác dụng do thiếu Nhiên Hoà nên thất Chơn
Hiệp.
582
Trong Chơn Tông Cao Đài, Thần Thánh Phật Tiên
cũng hoà vào Ái Đạo ấy mà chế ngự thất tình để có thất chơn.
ĐLTN tr 109: Thất Chơn là bảy giai đoạn hiển chơn từ đệ Tam
Cửu (3) đến đệ Cửu Cửu (9):
1- Mượn câu thi hứng đoạn trần ai,
2- Tửu Thánh thanh tâm vẹt bómg mây.
3- Bồng Đảo nhất lai nhờ Bát Nhã,
4- Huỳnh Thiên hộ lực nhập Thiên Đài.
5- Huyền công chuyển lực xe như ý,
6- Hương huệ tẩy trần khổng tước bay.
7- Chung Cổ Hạo Nhiên linh tiếp hiệp.
8- Bạch liên mỹ sắc rạng Cao Đài.
9- Dự Bàn Đào Phục Sinh.
(#1 và #2 mới là chuyện làm quen nhau, chưa có sự
chuyển. # 3: Được hộ giúp cho khỏi Dục Lậu. #4: Thật có khả
năng trừ được Dục Lâu. #5: Huyền công xây dựng Tinh Khí
Thần. #6: Thân thể toả hương thơm. #7: Gặp Phật Phổ Hiền và
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hơn phùng thị lập Đạo Cao tông,
Đắc khí Tiên Thiên hội Thánh đồng.
Nhơn dục tận tường thi pháp định,

Ông tùng TÂM TỊNH tự nhiên THÔNG583.

Nhiên thông THI PHÁP tạo THIÊN quyền,
Chỉnh ĐẠO CHƠN TRUYỀN phục NHỨT nguyên.
Tình ái THÀNH MINH chung HIỆP thuyết,
Ngộ trình TÍN ĐỨC chí CHƠN thiêng584.
6-8-Mậu Dần

Chuẩn Đề. #8: Được nước Cam Lồ. #9: Dược rượu Phục Sinh.)
583
Con người còn trong tình trạng chơn thật và trong
sáng thì không bị các kinh nghiệm có giới hạn khuôn đúc thất
tình lục dục theo chiều hướng lệch lạc riêng của mình thuộc
Nhơn cho nên có thể an nhiên đi theo con đường thuận nhiên
đón tiếp năng lực Tiên Thiên Khí hay là  năng lực của Địa,
tức là Tinh lực qua vận hành Nhật Nguyệt Tinh,  năng lực của
Thiên, tức là Thần lực chi phối sự Có Không đồng vị.
Gặp Chơn (Chơn phùng) năng lực Tiên Thiên rồi ắt sẽ
hết lòng muốn lập tông đường của Đạo cao trọng cùng với chư
Thánh đồng tâm trong sinh hoạt Tiên Thiên với mình. Đã tận
tường nhơn dục là thế nào rồi thì có thể định pháp sinh hoạt sao
cho hiệp với Thiên pháp và được vậy thì tâm tịnh mà tự THÔNG.
584
Tự nhiên thông rồi thì HÀNH TẠO HOÁ CÔNG
PHÁP tạo Thiên quyền (tạo Tinh Khí Thần hiệp nhứt), Chỉnh
chơn truyền Đại Đạo qui về Một Nguồn (Nhất Nguyên, Phật
Tánh, Hiệp Đạo) chung hiệp thuyết về tình ái chơn thành và
sáng suốt, chuyển sinh lực của vật chất thân thể thành năng lực
tinh thần và tâm linh và gặp được lộ trình chí chơn thiêng liêng.
Thi pháp Đạo Chơn Truyền thì THÀNH MINH TÍN ĐỨC. Tín, Đức
chính là con đường chí chơn thiêng liêng và một lần nào đó
HIỆP CHƠN ắt được THÔNG THIÊN (Thông thiên Nhứt
Hiệp Chơn).
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hiên ân thử nhựt tứ thành hôn,
Mãn thế bất ly thể dữ hồn.
Đạo đức nhứt tâm tu đáo cáo,
Chủ trung thị Ngã chí Thiên Tôn.
Kệ Hôn Phối, Thầy dạy ngày 13-7-1926

HƠN PHÁP THỊ NHIÊN HÀNH,
THÁI HUYỀN NHƯ TĨNH MẬT.
THƯỢNG HẠ ỨNG ĐỒNG TRUNG,
NGỌC HOÀNG LINH CHUYỂN ĐẮC.
LÝ THÁI BẠCH, ĐLTN tr 39

ắn nót khuôn viên vô tướng pháp,
Chi bằng giữ dạ tín thành thâm.
Nhỡ tịnh không thiền, hay quán xét,
Chơn tình chi khắp toả hương thầm.
Thầm kín bao la tự hảo tâm,
Tưởng tin Thiên lý nhứt nguyên tầm.
An nhiên chánh tín kỳ truyền pháp,
Khí khái chơn ưng Đạo chuyển thầm.
LÝ THÁI BẠCH, ĐLTN tr 174
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ái biết và cái thông hoà với chơn pháp
đang diễn có khi biết xa hoặc biết trước trong
khoảng một hai giờ là cái biết thực tiễn hiệp pháp
để hành Đạo. Vì hành pháp lúc đó là hành
Đạo585...
Đức Hộ Pháp, ĐLTN tr 229,

585

Hành pháp lúc đó là hành Đạo: Hành pháp giao hợp
nam nữ lúc được Đức Chí Tôn trực truyền cho biết do có sự thực
tiễn cần thiết phải chuẩn bị. Trong Thể pháp Thầy ban có nhiều
việc ẩn truyền bí pháp về Mật Chân Tông (ĐLTN, chú thích 45, tr
92). Thầy đã dạy rất rõ rằng:”Khi nào có Thầy dạy mới thực hành
để có sự tương liên. Ngoài ra nếu không có Thầy dạy cũng do
các con tự nhận biết mà điều hoà lấy cho dù rằng những giới hạn
đó chưa đủ cho các con đạt sự tương liên. Tuy nhiên khi các con
thực hành, đừng sợ sệt chi (ĐLTN, tr 391). Nói theo lời dạy xưa
của Đức Thích Ca: Ứng Tận (Chơn tình chi khắp các tế bào. Bát
hồn vận chuyển ca Huỳnh Lão, Vạn vật đồng thinh niệm Chí
Tôn) thì Huờn Nguyên.
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âu chấp chỉ là ngu trí sự,
An nhiên mới thấu Đạo Trời Linh.
Ảo tưởng Thiên ban là phúc lạc586,
Thực thi chơn thật lý chơn tình.
Đạo pháp thị nhiên thực thể không quá ư
phức tạp như lý trí TA tưởng. Ngược lại nó lại
càng giản đơn nhưng diệu diệu huyền huyền mà
lại rất thực rất tự nhiên không ràng không buộc.
Nếu còn trong vòng néo của mọi pháp thể không
để tâm tình sinh hoạt trí ý trong trạng thái tự
nhiên thì khó mong chứng nghiệm. Đó là sự quá
khích của nhơn dục làm ngăn mé giữa MÊ và
CHƠN. Khi hoà với LẼ CHƠN thì tất nhiên vạn
sự tỏ tường MINH THƯƠNG hiển ngộ.
LÝ THÁI BẠCH, 5-7-Mậu Dần

ượt quá cái đúng sai thì mới tìm được

chơn pháp.
Có điều thực hành trắc nghiệm càng nhiều,
cơ Đạo thành tựu càng cao.
Nhưng đừng có nhìn khiếm diện thì sẽ từ
từ thấu được.
Thái Bạch Kim Tinh, 20-4-Đinh Sửu
586

Thiên ban cho chúng ta cái chúng ta đang có, đang là,
đang ở trong đó. An nhiên sẽ chứng thấy diệu dụng của những
thuận nghịch cảnh mình đang được ban cho.
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ức Jesus nói, "Hãy nhận biết những gì
đang trước mắt, rồi những gì ẩn khuất sẽ sờ sờ
hiện ra cho mình. Vì không có gì ẩn khuất sẽ
không được bộc lộ."
The Gospel of Thomas

ớm biết sửa vẹn587 thì tự nhiên có sự sáng
để đạt bí pháp. Thực hành bí pháp ấy cũng huyền
bí vô biên không định trước. Đó cũng do nguồn
gốc tâm ứng. Vậy điều thiết yếu các con phải tự
đào luyện bổn tâm mình thanh khiết588 để đi đến
sự hoà hợp đồng nhứt589 thì không còn điều chi
587

Sửa vẹn: Trước hết là thống nhất Thân Tâm Trí vào
chỗ qui toàn chơn thật, ấy là toàn qui, qui y Thiên Địa Nhân
trong bản thân như nói trên, không rối rắm bất an. SỚM biết tự
nhiên sáng. Còn trễ biết thì sao?!
588
Tự đào luyện bổn tâm mình thanh khiết: Thầy dạy
ngày 2-6 năm Mậu Dần như sau:
“Đại định là gì? Làm thế nào để được đại định?
Tịnh tâm chủ không còn bị thất tình lục dục khuấy đảo
sẽ đat được đại định. Nhưng không phải đển nỗi vô tư vô
tâm hay là vô tình. Vậy trạng thái đại định tức là chơn
định, không bị phủ vây bởi những giới luật, những lý giải
so sánh v. v. cho đến ngay cả pháp môn tu hành ... cũng
không phải là điều kiện hẳn nhiên tuyệt đối, mà chính
yếu trọng là sự CHƠN của TÂM đã THIỀN nên HIỆP.”
(Tâm đã THIỀN là Tâm đã hướng vào sự TỰ CHƠN).
589
Hoà hiệp đồng nhất tâm cùng nhau khởi từ chỗ Hiệp
Linh, HIỆP THẦN. Sau đó là khế ước tự nhiên hiệp hoà mà thông
hiểu, dung chấp, nâng đỡ nhau. Dùng giới luật buộc nhau như
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để âu lo hoặc nghĩ ngợi. Chuyên nhất mà không
chuyên nghĩa là tự nhiên nó khế ước hiệp hoà
chứ không phải cố gắng hoà. Cũng như muối
hoà trong nước, nó có độ mặn đều nhau chớ
không có góc độ nhiều hay ít.
Cao Đài Tiên Ông, 6-4-Bính Tý, ĐLTN tr 243

Thần Tú hay lý giải so sánh, hay độc tôn pháp môn của mình là
khoá cửa vào với cái nền xuyên thấu và chở nâng mọi biểu lộ
của thế giới hữu tướng, đó là Huyền Khung, nguồn của mọi
năng lực.
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QUYỀN

BÁC ÁI

TỪ BI

YÊU THƯƠNG

PHÁP

Phi Tầm
Hoà Đồng
Hiệp Đạo

Vô Lượng
Tịnh Độ
Tánh Phật

Tự Tâm
Bình Nhiên
Nhất Nguyên

VÔ
TIÊN ÔNG

KIẾN
ĐẠI BỒ TÁT

THỌ
CAO ĐÀI

LÝ GIÁO

1
2
3

Hình 136

1, Thiên (Thần / Trí), 2. Nhơn (Khí / Tình), 3. Địa (Tinh / Dục).
(Ma Ha Tát Pháp là phần Vô Vi ở đây không đề cập đến.)

ác bước Đạo có trước sau, nào là Đạo Thánh
(Cao Đài), Đạo Tiên (Tiên Ông) hay Đạo Phật (Đại Bồ
Tát), giáo lý cũng nói cùng một nguyên lý của Trí (1).
Tâm (2), Thân (3).
Tự tâm vô lượng phi tầm chứng, (1)
Bình nhiên tịnh độ vạn linh đồng. (2)
Nhứt nguyên tánh Phật nhiên hoà Đạo, (3)
Thọ kiến vô căn bất trứ công.
Thầy, 6-10-Mậu Dần

THỌ nhận sự hộ hiệp Khí Đạo để xây dựng Cao
Đài, VÔ VI để đón nhận Khí Đạo trong hành tàng Tiên
Ông hay KIẾN Khí Đạo phục lưu mà chuyển hoá (biến
độ), tất cả đều cũng do tâm bình mà hiệp nhiên. Tâm

bình ắt biết tại nó như vậy thôi, chẳng có gì biểu lộ như
“công” cả.
- Thanh Hải Vô Thượng Sư dạy Đạo Vô Vi qua
pháp thiền còn Thầy dạy Đạo không qua thực tế.
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ộ Pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Phạm Công Tắc,
Hãy mừng cho Hộ Pháp vui!
Biết phận, biết mình là điều tối quan trọng

trong một kiếp sanh, khỏi để lở mất công trình
trôi theo ngày tháng.
Còn gì để so sánh được với sự quí báu nầy;
ngở ngàng chi, bấy nhiêu đó chỉ là sơ lược buổi
đầu. Không có kiểu cách gì mà bởi lòng chơn
thành truy cầu chánh pháp đừng giới hạn thì lo
gì không được.
Nhẫm tính so với các bực tiền bối thì có
thấm vào đâu. Nhưng mỗi kẻ tu hành có một nỗ
lực khác nhau, cũng đồng một sự tín tâm nhưng
sự cảm ứng có khác, từ chỗ đó sự thiết dụng
cũng khác. Nhưng không thể không phủ nhận cái

đường lối công phu mặc dù có tính cách độc lập,
nhưng nó cũng đạt được kết quả đồng nhất trong
sự không đồng nhất590.
590

Cái đường lối công phu mặc dù có tính cách độc lập:

Cách tu không có việc nam nữ. Cách tu này tuy cũng có kết quả
nhưng không phù hạp với thiết dụng của Tam Kỳ Phổ Độ là vừa
lập Đạo cho người đã quá tuổi trung niên vừa lập Đời cho cơ
Chuyển Thế sắp đến. Nhưng điều quan trọng là Pháp của Tam

Kỳ Phổ Độ là Trời Người Hiệp Một, Đức Chí Tôn muốn Lập
Quyền cho nhơn loại khỏi bị Quỉ Vương kềm chế nên để cho
nhơn sanh hội nhau lập Luật tu trước rồi mới nương theo đó mà
ban Pháp bổ túc, không nhằm đưa ra một Luật đặc biệt nào trước
rồi buộc phải tu đúng theo đó.
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Mai mốt nầy các con sẽ thấy điều gọi là vô
tiền khoáng hậu. Có lẽ lúc đó các con sẽ có
những điều tự minh. Không thể phân biện, không
tiện giải bày. Cũng có thể nói là không một,
không hai mà chỉ là Đạo.
Hộ Pháp, 1-11-Bính Tý

HIỀN ấy định TÂM mở cửa thông,
NHIÊN từ Đại ĐẠO khí huân dòng.
CHƠN trung tín NGỰ thành trì phát,
PHÁP hiệp Thiên BAN591 Đạo chí công.

591

TÂM ĐẠO NGỰ BAN: Tâm ưng nhiên mà biến độ vì

đã có THẦY (Tịnh Chủ) ngự trong ấy. Do Nguyên Linh vốn có
Đạo Khí ngự sẵn nên tịnh động hiệp nhiên (Nguyên linh ư – Khí
Đạo nhiên cư, ĐLTN tr 221).
THIỀN PHÁP cũng là pháp phương tiện để được vậy:
gạt bỏ các việc động loạn, giữ cho Tâm định mà đón nhận
Nguyên Khí để hành pháp rốt ráo là biến độ nó.
Nguyên Khí ấy do sự vận chuyển của Nhựt Nguyệt Tinh
mà biến hiện, bất cứ ai nếu có tâm bình đều có thể cảm nhận
được để theo đó mà hành, cho nên gọi phép THIỀN NHIÊN này
là ĐẠI ĐẠO. Vốn trong tự tâm đã có đức tin sâu sắc nên mới
vậy. Nói là Pháp Ttời ban cho nhưng cũng đồng thời là Pháp Tự
Tâm Ứng, cho nên đây là Đạo chí công.
Xin nhắc lại một lần nữa điều đã nói ở tr. 668:
Đây là

ĐẠO HOÁ CHUYỂN, do TRÂN TRỌNG nguyên giống
THIÊN BAN,

TRỌNG TRÂN ĐỒNG ĐẠO nên có Linh hiệp Linh.
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hành thành thị hiện tấm chơn thành,
Đạo ẩn diệu hành tột lý thanh592.
Chớ chấp lý mầu làm chánh định,
Vô cầu thị pháp tất thông hanh.
LÝ THÁI BẠCH

592

Để vào được Đạo, phải Nhập Diệu trong Hành. Phải
đến tột lý thanh mới nhập diệu như vậy được. Một chút phàm
tâm cũng đủ làm chìm thuyền Bát Nhã, nhập diệu không phải là
công thức. Lòng chơn thành thị hiện có thể làm mình mừng đến
nỗi thân thể nhẹ như tờ giấy!
Phải đủ trong và sạch thì Linh Khiếu mới hoạt.
Khuôn thuyền Bát Nhã chẳng hề chìm,
Nổi quá như bông, nặng quá kim.
Có Đạo trong muôn ngồi cũng đủ,
Không duyên một đứa cũng là chìm.
Thi Văn Dạy Đạo, TNHT 1

Tột lý thanh không phải là Lý tột tinh vi tột mầu nhiệm mà là
CHÁNH ĐỊNH trong sự VÔ CẦU. CHÁNH ĐỊNH là có ý định chánh
đáng muốn hiệp Thiên Địa Nhân chớ không phải định giữ sự trống
trơn chẳng có gì hay định y theo pháp thức nào. VÔ CẦU là không
mong chờ Pháp, cơ hội hay ngoại lực. Pháp đến trong tình thế như
vậy ắt là tốt, là thông.
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hắc kỷ593 chuyên cần nội pháp594 an,
Minh tâm tự giác nhật liên hoàn595.
Chơn thành tinh tấn gìn qui giới596,
Đạo pháp vô cầu dự sắc ban.
]

593

Khắc kỷ: vận dụng trí ý và nghị lực để tự kềm chế các
dục, tình, ý thấp kém.
594
Nội pháp: bí pháp chuyển hoá tinh thần D vật chất.
595
Minh tâm tự giác nhật liên hoàn: Dùng minh tâm để
tự giác thì từ sự minh này mỗi ngày sẽ dẫn đến sự minh khác.
Điều đáng lưu ý là minh tâm tự giác, tức là linh hoạt biết chỗ
nào cần thêm chỗ nào cần bớt để Tinh Khí Thần được hài hoà.
Còn một chút sở chướng nào đó mà không thấy, cứ cắm cúi qui
y một cách phiến diện rồi đổ thừa cho ngoại chướng là chuyện
thường gặp lắm.
596
Tinh tấn gìn qui giới: Có hai thứ qui giới: qui giới của
sự Chơn và qui giới của sự Chánh. Để giữ gìn hai qui giới ấy
phải có tâm tinh tấn. Được biệt truyền Mật Chân Tông thì hành,
không biết thì mặc tình không liệu tính toan chi, với tâm VÔ CẦU
ĐẠO PHÁP vẫn có sắc ban khi đến lúc (ĐLTN tr 92).
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ông chánh phi phàm cân pháp lý,

Thương yêu chơn thật độ nhân gian.
Ân hồng linh hiển ban lành phúc,
Định pháp qui tông chuyển GIÁO ĐÀN597.
Cao Đài Tiên Ông. THẦY, 28-11-Đinh Sửu

597

Cân phân giữa pháp chi phối vật chất hoặc lý của tâm
linh là chuyện của tâm trí nhưng sự công chánh phi phàm vẫn
dựa vào tâm thương yêu chơn thật muốn độ nhân gian mà linh
hiển ban phúc lành và định pháp để chuyển giáo qui tông. Lưu
ý là trong bài Thánh Giáo ngày 8-4-1926, Thích Ca Mâu Ni Phật
giáng cơ nói: Chuyển Phật Ðạo, Chuyển Phật Giáo, Chuyển
Phật Tăng, quy nguyên Ðại Ðạo chớ không nói Chuyển Phật
Pháp. Vì sao? Vì Pháp rất linh hoạt, tuỳ Phật định sự qui Nhứt
Nguyên vào Chơn Ái Pháp thì Pháp của TKPĐ là Giáo Tông dạy,
Hộ Pháp chuyển, Nhơn Sanh thực hành, Chư Phật chấm đậu rớt

(tại Hội Long Hoa).
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ỏi thử ĐẠO Nhiên Thiền,
Cớ chi BÌNH thị chuyển,
Trí tình vô BIỆT hiện,
Nội pháp TÂM vô biên598.

598

]

Đạo bình: Đạo bình hoà giữa Lý và Dục, Trí và Tình,
Thiên và Địa, là Đạo từ Địa của thân thể là(Cao Đài), đến Thiên
của Trí Nào (Tiên Ông), chuyển khắp châu thân (Vô Cực Đại
Bồ Tát Pháp) và qui vào Tim (Thái Cực Ma Ha Tát Pháp), là
Trung Đạo (Đạo ở ngay chính giữa, không phải là Đạo trung
bình). Biệt Tâm: không có trí ý riêng. Trung Đạo dụng Tình
(Tình tác linh đạt) có sự Hiệp Thiên: Thiền chuyển hiện biên
(Tâm càng tự chơn càng hiệp Thiên Địa Nhơn càng hiện rõ biên
giới của nên và không nên).
Đạo bình nên Nhiên chuyển, biệt tâm nên dung chơn tức
là thiền. Đạo bình biệt tâm là Nhiên Thiền.
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gôn phỉ hoài lạc tình599,
Diễn thành chơn dụng tác,
Thuyết thực phụng tòan linh,
Minh truyền tâm hiển đạt.
Quan Thánh Đế Quân

599

Các giáo pháp chê bai sự nhớ tưởng dục lạc (Ngôn
phỉ hoài lạc tình) là tuỳ thời tuỳ đối tượng mà nói, dụng ý linh
hoạt gặp lệch qua trái thì nói nghiêng phải một chút, lệch qua
phải thì nói nghiêng trái một chút.
Đừng vì sự ngưỡng vọng mà bị lệch hoá sự nhận biết từ
sự sáng của chính tâm bởi lẽ nó đều xuất phát từ sự sáng
của chính tâm các con. Đó là thật. Còn ngoài ra những lo
toan, vọng tưởng, bất an, ưu lự đều giả.
CĐTÔĐBTMHT, 15-10-Bính Tý

Tự chính tâm mình, chúng ta đều có thể biết rằng Pháp
Tạo Hoá Thầy cho toàn linh sống trong đó chính thật là phép
Tiến Hoá có hay dở nên hư. Đạo Hư Vô, Sư Hư Vô, do nhận
được giáo hoá vô ngôn mà bỏ hư tìm nên bỏ dở theo hay, với
tâm vô biên mà hiệp Thần với Thầy trong nội pháp.
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44.
TÌNH TÁC LINH ĐẠT
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Tình Tác
ại Đạo vô hình sanh dục thiên địa,
601
Đại Đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, Linh Đạt .
QUAN THÁNH
Đại Đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật600.
ĐẾ QUÂN,
THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN

(tr. 696)

600

Huờn nhiên Chơn Tánh
như ở đứa trẻ thơ sinh khí chưa
khai qua ngã tình dục: Nhật Nguyệt
vận hành nhiên hoá tạo trưởng
dưỡng Tinh lực , linh tánh
còn hồn nhiên vận hành qua lại
Có-Không, Thần tự có theo
Tinh.
Nếu có thể giữ tâm trong sạch
như vậy thì Tinh + Thần lần
品
生
lần phát triển đến mức chịu nỗi
điển lực từ Khí Lưỡng Nghi của
Hình 137
Khí Hư Vô nên dễ hội diện với
các Đấng của Bát Quái Đài mà có Thần, đồng thời chiêu thêm
Tinh lực mà không cần phải đi qua ngã Sanh Khí
với người
thế gian nên nói là vô tình.
601
Nay, trong tình thế Tinh lực hao hụt, Thần lực
tiêu tan bởi mọi thứ lo toan, chỉ có tình ái Nam Nữ là còn
,
lại thêm nét luộm thuộm nên Thầy lập pháp Thiên Tình Chánh
Đạo có Thiên Nhân hiệp nhất để các Đấng của BQĐ đến hộ Thần
bổ túc và chỉnh sửa Tinh Khí Thần cho đến lúc có thể nhận gen
thiêng liêng mà thoát tục.
Ái Khí Hậu Thiên Nam Nữ thế gian hay yêu thương mà
các Đấng vô hình hộ hiệp đều cần phải có Tình để Linh đạt và
nhập diệu trong sự hành.
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hầy
Các con,
Trung - Con biết rằng Thầy thương yêu
nhơn loại là dường nào chưa? Những điều ngăn
trở đều do nơi tiền khiên của cả chúng sanh. Ðã
vào trọn một thân mình nơi ô trược thì Thầy đây
cũng khó mà rửa với một gáo nước mà đặng
trong sạch. Nhơn loại đã thâm nhiễm vào tình
luyến ái tà mị trên mười ngàn năm, thì thế nào
gội Thánh Ðức trong một lúc chẳng tới một năm
cho trọn lành đặng.
Rất đỗi là Thầy là bậc Chí Tôn đây mà còn
bị chúng nó mưu lén cho qua Thánh Ý Thầy thay,
một đàng trì, một đàng kéo, thảm thay! Các con
chịu ở giữa602.
Đạo Sử, Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, 16 - 8 - Bính Dần (22-9-1926)
602

Do nơi cộng nghiệp tiền khiên mà chúng sanh phải
hoặc ăn ở không tinh khiết, hoặc/và tâm ý thiếu đại hoà, ái pháp
bất an nhiên. Từ đó, sự sáng bị mất, sự chơn thật trì qua, còn tập
quán thì kéo lại, phân vân giữa rừng lý lẽ ràng buộc và các
LUẬT phi chơn giữ mình trong cõi đoạ.
Bậc Hạ không biết đâu là lý thật chỉ đợi đa số dám làm
gì mình làm nấy,
Bậc Trung có chút nghĩ suy riêng nhưng vì giữ chữ Hoà
nên dù có nghĩ khác vẫn sống theo đa số.
Bậc Thượng có Ý Chí hành theo sự yêu thương nhưng
vẫn giữ TRUNG ĐẠO hiệp Thượng Trung Hạ.
Trung Đạo ấy là Đạo chấp nhận CHƠN ÁI PHÁP để đem
Thánh Đức bổ túc cho phàm tâm và lập quyền cho sanh chúng

tự phát triển công pháp tu hành càng lúc càng thuận Thiên hơn.
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ý Thái Bạch
Bần Đạo chào hiền hữu,
Những cuộc giải bày chân lý603 sắp buớc

vào giai đoạn ấn chứng siêu diệu604 mà không cần
phải minh toả ra đây. Hơn nữa Bần Đạo cũng
không có cái quyền ấy; chỉ riêng Đức Chí Tôn
liệu quyết mà thôi. Được Thầy yêu là một lẽ,
mong hiền hữu chớ thối thất những điều Thầy đã
dạy, đó là căn bản yếu trọng phải hằng tâm.
Thầy để lời mừng chung! Vậy chư hiền
nghĩ sao về lời mừng đó? Đâu phải mừng cái đã
qua, mà mừng cho những điều sắp tới đó605. Cái
điều mà chư hiền chưa từng nghĩ tưởng tới nó sẽ
từ từ hiện thực rõ nét trước bước tiến tu không
còn chút nghi ngờ.
603

Những cuộc giải bày chân lý trong TKPĐ đã bất đầu
từ khi mới mở Đạo Cao Đài nhưng ở giai đoạn 2, kể từ năm Bính
Tý (1996) mới có sự giải bày nhiều về phương tu CHƠN PHÁP
ÁI và Thiên Nhân Hiệp Nhất chuẩn bị cho cơ chuyển hoá chư Phật
Thánh Tiên xuống ở trần.
604
Ấn chứng siêu diệu: không phải là ấn chứng gặp sự
huyền bí trong thiền định (có xuất định nhập định) mà là sự khai
các khiếu trong thực tế sinh hoạt với tâm Đại Định: Hiệp Thiên
không có thủ tục xuất nhập.
605
Mừng cho những điều sắp tới: Thầy mừng thấy người
nguyện Phục Qui Nguyên Bổn Chí Tôn Linh Pháp và Hiến
Trung Chơn Thật Cầm Thâm Chí Tầm, chịu hành ĐẠO QUI
CHƠN PHÁP HOÁ DÂN TÂM và dạy phép Thiên Nhân hiệp
qua sự thầm thâm hội TÂM thật tầm tiếp thâm ngày 14-2-Mậu
Dần (tr.649). Sau đó, ngày 2-6-Mậu Dần, Thầy cho bài thi tỏ lời
Mừng Tiên Phật Thánh Thần Truyền Đao (ĐLTN, tr 540).
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gọc Hoàng Thượng Ðế
viết Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát
Giáo Ðạo Nam Phương
Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là
vì dốt không biết Ðạo nên tưởng lầm.
Khắp trong nhân loại trong mặt Ðịa Cầu
này, phần đông vì kính thờ Tà quái mà Tà quái
vốn chứa sự chết thì tức nhiên chúng nó ở trong
vòng sự chết là phải tiêu diệt, thì biết bao giờ biết
đặng sự hằng sống là gì... Cười... Nếu Thầy
không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong
vòng sự chết.
Tà mị cũng như một hột luá bị hẩm mà
thúi , thì thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ
trái.
606

Còn bậc chơn tu tỉ như một hột giống
tốt , hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ
607

606

Không dễ gì hiểu được giới hạn của Vọng Minh khi
sử dụng tâm ý trong Vọng Minh mà quán xét. Lời nói Chết về
Đời (phi chơn) Sống về Đạo (chơn) không đủ soi rọi vấn đề. Đạo
Đời cũng từ một cửa của Nhiên Pháp. Chỉ khác một điều là nếu
cửa ấy nhận hột giống thiêng liêng thì sẽ không còn mùi của xác
trần nữa.
607
Có duyên theo Linh Tâm (Sư Hư Vô) mà hành Đạo
thì sẽ có lúc ngó lại mà xót xa cảnh hạt lúa hẩm thúi như thế nào.
Nhưng học với Sư Hư Vô KHÔNG PHẢI LÀ CẦU PHÁP từ
Sư Hư Vô. Có ý nguyện đăng ký cái CHÁNH NGHĨA (như đại
nguyện vì TKPĐ lập Đạo tạo Đời) mới được hộ hiệp (do phép
công bình).
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bông, trổ bông rồi sanh trái, mà biến biến sanh
sanh càng tăng số. Vì vậy mà các con phải bỏ xác
trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh hoá
chơn thần; chơn thần lại biến hằng muôn thêm số
tăng lên hoài. Ấy là Ðạo. Bởi vậy một chơn thần
Thầy mà sanh hoá thêm chư Phật, chư Tiên, chư
Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn
Khôn Thế Giái; nên chi các con là Thầy, Thầy là
các con.
TNHT1, 13 Tháng Sáu Bính Dần (22-7-1929)
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hầy các con,
... Tâm chí quảng đại, lấy nghĩa nhơn làm
hướng đạo, lấy vị tha làm gốc lo gì không đạt
“Đạo Đời tương đắc”. Không có một sách lược

nào áp đặt sẵn mà do tâm chí hoà huởn lấy tình
thương làm căn bổn thì là con đường đạt đến
thành tựu. Bởi nó thuận lòng Trời mà lại thuận
với lòng sanh chúng.
Đức háo sanh Tiên Phật một màu. Thầy
thử hỏi các con có thích được sống trong tình yêu
thương không? Chắc một kẻ nào không mong
mỏi mình được sống trong tình hoà ái yêu thương
dù trong sự giới hạn của tình yêu thương thân
tộc, vợ chồng, cha mẹ. anh em v. v. cho đến cao
hơn nữa, thậm chí đến pháp ái yêu thương vô
tận hay nói cách khác là ân điển thiêng liêng608.
Thầy lại hỏi chớ từ đâu phát xuất ra tình ái yêu
608

Khi lòng ái yêu sanh chúng rúng động đến Thầy ắt
có ân điển thiêng liêng từ Thầy ứng vào mình theo cách nào đó.
Pháp ái ấy tự phát từ ý yêu thương và trái tim rung động mà ra
(Trí Tình cùng chuyển) nên gọi là từ tâm các con. Ân điển thiêng
liêng ấy tẩy trược, làm mất dần tình luyến ái tà mị và khi có
duyên nhận được hột giống của Thầy thì rõ thấy cây lên, trổ
bông, sanh trái, mà biến biến sanh sanh làm Chơn Thần (hay linh
hồn) ngày rõ sáng thêm. Yêu thương, hoà hưỡn để Hoà Thần,
Tâm Hiệp rồi tự biết cách DƯỠNG NUÔI PHÁP ÁI ẤY, ái trình
tự nó chuyển, BIẾN BIẾN SANH SANH. Chuyển tâm HẾT
VỌNG CẦU sẽ có thể chứng được huyền vi của bộ máy Tạo
Đoan. (Do chơn TÍN HỘI Đài thường biến – tr. 681)
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thương vô tận đó vậy? Từ tâm các con đó. Nếu
pháp ái đó không được dưỡng nuôi làm sao nó
sanh tồn và bảo tồn cơ sanh hoá? Vậy làm thế
nào để hoà điệu với pháp ái vô biên thì chắc các
con đã rõ.
9-1-Đinh Sửu, ĐLTN tr 439

ộ Pháp Phạm Công Tắc
Ngày mai sẽ biết thì biết. Đừng lo toan
trước không được việc609.
Đây phương hành Đạo buổi nầy là: Hãy lấy
đức tin mà bảo thủ chơn truyền. Dụng từ bi làm
đuốc huệ tất giữ vững chơn pháp Đại Đạo610.

Công quả ở đây chỉ có quyền thiêng liêng xét chớ
609

Đừng lo toan trước không được việc: Đây như lời nhẹ
nhàng nhắc nhở nhưng người hữu ý ắt hiểu như một pháp răn
đe, nếu thiếu cẩn trọng mà cãi lại có thể gặp nhiều hậu quả lớn
lao, thậm chí như thất phận hay phạm thệ nữa. Đức Chí Tôn đã
dạy rõ ngày 15-10-Bính Tý (ĐLTN tr 179): những lo toan, vọng tưởng,
bất an, ưu lự đều giả. Cầu pháp rồi không thể hành pháp được
kết quả như ý rồi chuyển qua pháp khác..., đó cũng là một thứ
bức xúc rất thường thấy: Càng nôn nao cầu pháp càng thêm bất an.
610
Chơn pháp Đại Đạo là việc ai ưng tùng nấy làm (cước
chú 554, tr. 661). Rồi sẽ có tự tâm học hỏi trở về với sự chơn, giác
ngộ từ thực tế cho đến khi tự hoà đồng không tìm kiếm (ưng vô
sở trụ nhi sanh kỳ tâm), rồi sau khi đạt phẩm Tiên lại sẽ đến lúc
học gương Tịnh Độ mà hành Bồ Tát Đạo... Cho nên dụng từ bi
làm đuốc huệ mới sinh hoạt và tiến hoá trong sự hài hoà với các
trình độ khác nhau trong một nhà mà Đức Chí Tôn làm chủ.
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lầm tưởng như thường tình. Một ngày kia sẽ rõ
các hành tàng ẩn vi sâu kín của Chí Tôn và sự
thiết dụng cao diệu của Ngọc Hư Cung là dường
nào. Kẻ mê đồ muốn lấy phàm lướt Thánh ngày
kia sẽ thấu rõ ngậm ngùi hối tiếc uổng cho mình
cũng mang tiếng một kiếp sanh gặp Đạo. Gươm
đao là cái hại cho xác thân chớ mưu đồ qua thánh
ý611 là cái hại cho tinh thần. Nỗi hại ấy bội phần
khó mong cứu chuộc.
Thầy cũng phó mặc cho chúng muốn làm
chi thì làm để tạo ra môi trường đào luyện chất
Thánh cho các con được trọn vẹn đức tin612. Đâu
611

Mưu đồ qua Thánh ý: cố tình biến cải làm lạc dấu
chơn truyền, đem tà pháp trộn vào mối Đạo của Thầy.
612
“Đức Tin” vào cơ Pháp lập Quyền* vẫn là sự tin vào
cơ HIỆP THIÊN, quây quần nhau tại trường công quả của Tam
Kỳ Phổ Độ mà Từ Thứ đã có mô tả rằng “trường công quả ấy
chưa từng gặp”, ý nói sự hiến thân để Thầy lập Đaọ cho chúng
sanh là một phương tu chỉ do thẩm quyền của Đấng Tối Cao
dịnh ra mà thôi.
Nay đã đến lúc người tu chơn may duyên biết sự Hiệp
Thiên sẽ có nếu sẵn sàng Thiên Hiệp qua Pháp Thiền Nhiên: Đạo
Bình nên Pháp Nhiên (Vô Cầu), Biệt Tâm nên Dung Chơn (Thiền).

Biết được vậy ắt sẽ có thể thực hành như lời Đức Lý dạy ngày
24-3-Bính Tý (ĐLTN tr 78, 79):
“ ếu trông đợi một pháp quyền hữu vi sắc tướng* Lão
e nó không được vĩnh tồn. Chi bằng chư Hiền Hữu hãy
cố tạo cho mình một pháp quyền vô vi* nó sẽ đưa chư
Hiền Hữu đến một quyền pháp vô biên mà không quyền
nào cản trở được. Khi đã được quyền pháp vô biên thì
không còn sự trở ngại gì trên con đường dục tấn Đạo cũng
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phải khiếm sự soi tỏ hoặc không phương trị loạn.
Mà vẫn hằng đợi cái công đức của các con sẽ
định được loạn buổi nầy. Xưa cũng thế mà nay
cũng thế. Bệnh xác thân thì trị bệnh xác thân,
bệnh tinh thần thì trị bệnh tinh thần. Phải sáng
suốt mà an mà định chớ xao xuyến. Muốn thắng
được loạn chỉ duy có một phương “Đức Tin” của
chính các con trung kiên và hiếu hạnh. Nếu dụng
bạo quyền càng tồi tệ hơn làm cho kẻ nghịch
thành thù. Nếu vậy còn mong độ được ai. Bởi lẽ
hiện thời kẻ nghịch với các con lại nhiều hơn các
con mà.
Ấy là các con yếu mà mạnh đó; vì sao các
con có biết không? Nguyên do nếu kẻ đối nghịch
càng nhiều, cái tinh thần ám muội muốn lấn lướt
chất Thánh càng cao thì tự nhiên nghịch đối lại,
chất Thánh các con càng cao. Nếu thánh tâm
càng lên thì ngọn huệ quang càng rọi sáng
bước hành trình cho mỗi con613. Bởi lý thật nó
như Đời. Đời cũng như Đạo không còn sự phân biệt nữa
mà ta thấy là một.
uyền và pháp lúc đó không còn định danh nữa mà chỉ
là sự ứng tâm ứng vật mà thôi. Không còn sự phân biệt
của lý trí mà là sự sáng suốt trí huệ ứng hành. Bởi lý
quyền mà không quyền, pháp mà không pháp.
*Cơ Pháp lập Quyền hữu vi sắc tướng: Chức phẩm áo
mão. Pháp quyền vô vi: Hiệp Thiên xây dựng Tinh Khí Thần
613
Thánh tâm càng lên thì ngọn huệ quang càng rọi sáng
bước hành trình cho mỗi con: Do công phu tạo cho mình Pháp
Quyền vô vi mà có thể ứng vật ứng tâm tốt. Ngoài nhìn vào nói
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xưa nay vẫn vậy cho nên Chí Tôn mới nói “Thầy
ban cho các con một bộ thiết giáp, ấy là đạo đức
của các con”. Điều nầy các con lần lần sẽ thấy rất
rõ ràng. Cái “bửu bối vô giá chúng không hề
thấy đặng614”. Ngược lại các con sẽ thấy chúng
rất rõ. Như vậy còn lo nỗi gì? Nếu vậy Hiệp
Thiên Đài chẳng hữu dụng sao các con? Đó! Làm
sao chúng diệt Đạo được. Thầy hỏi chớ chúng
không thấy được làm sao mà diệt. Cười . . . Hiểu
chưa?
19-8-Đinh Sửu

mình là thương yêu nhịn nhục nhưng thật ra với tâm trong và
sạch, mình chỉ an nhiên hành xử cách bình thường không gợn
đọng dấu vết chi để có danh tự ngôn thuyết hay cảm nhận gì đối
kháng. Pháp quyền vô vi ấy không phải là thụ động trông chờ
hay âm thầm dùng mưu kế lén lút không cho đối phương biết
mà là sự ứng tâm với Thiên Địa Nhơn để tự hành pháp vô vi
thích hợp - ví dụ như dùng tư tưởng khuyên người buông dao
xuống hay dời vật đúng chỗ...
Huệ Quang ứng phát là từ sự HIỆP THIÊN.
Không có sự Hiệp Thiên, tiến trình đào tạo Tinh Khí Thần
chỉ như một cách thể thao rèn luyện thân thể thôi.

Quyền Pháp Vô Vi từ Mạch Pháp Hiệp Thiên là Quyền
mà không Quyền, tất cả đều cộng hưởng Tự Do Quyền, với Pháp
vô Pháp vì là Pháp Tự Tâm.
614
Cái làm mình thấy được chúng rất rõ ấy là sự Hiệp
Thiên do đại nguyện Thiên Hiệp của mình.
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ã nói pháp khởi tự tâm thì nên hiểu cho
sâu nữa.
Dầu là chuyện cuộc sống tương sanh tương
ái vả chăng chuyện làm ăn cũng vậy, không có
chi là sai nhưng nên biết trong đó đều có những
bài học thâm thúy hoặc đơn giản đều quý cả,
không phải đợi được sáng suốt trí huệ hoặc Thiên
Đạo mới là có kết quả cao.
Không có sự phân biệt. Bởi đường đến
chơn lý có rất nhiều, đích của chơn lý tùy theo
trạng huống môi trường thời điểm thì sẽ có
xuất hiện chơn lý thích ứng615.

Vậy mới phá được mê chấp616 của chính
mình và mọi người.
Bởi còn danh là còn chuyển dời nhưng nhờ
có sự chuyển hoá đó mới làm sở thích người cầu
Đạo (chân lý) phăng tới chân lý vô danh617, tức
tới trạng thái hoà thần ứng tâm ứng vật đó.
Phạm Công Tắc, 10-10- Bính Tý
615

Vậy, Không có Pháp buộc Tâm. Trong Tâm có Trời,
Trời thấy rõ Tâm. Tâm dụng Pháp nào tuỳ ý. Thái thượng vô
ngôn hữu Đạo thành (Đức Lý, TNHT 1).
616
Phá mê chấp vào mọi pháp vô chơn, không cụ thể:
nhiều lắm, ví dụ do mê chấp mà cộng nghiệp với người khi mình
không đủ sức giải nghiệp.
617
Chân lý vô danh là Thiên Lý từ Cha của sự sống
thương yêu cái Sống. Đó là Khí Hư Vô (Thiên Nhãn) hay Khí
Chơn Như, nguồn của Khí Thái Cực hay Khí Sanh Quang. Vậy
VÔ CẦU là Thiền Tâm hiển CHƠN,
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hượng ái nhơn quần một thế gian,
Sanh tình gia tộc cõi Thiên Đàng618.
Chi giao sớm tối cùng vương vấn,
Thế tiếp vận thời tục vẫn nan619,
Kính tin luật thế tuỳ nhân thế,
Bút chỉ tuân hành tự hoá an.
Hiệp ý DÂN QUYỀN tin THẾ ĐẠO,
Giáo Tông qui Đức620 dự THIÊN BAN.
27-11-Đinh Sửu

618

Trong Tâm có Trời nên có thể thấy Trời trong tâm
mình, tâm người, nên thương yêu cả thế gian một cách cao
thượng (thượng ái nhơn quần một thế gian), đó là thuộc cùng
gia tộc cõi Thiên Đàng, sớm tối vương vấn nhau như cỏ chi cỏ
giao.
619
Tục vẫn nan: Cõi thế tục chưa thấy được vậy, chưa
hiệp hành chơn thật cho đến mức
hiệp Thiên (đủ Thần để có ý chí mà qua lại có không)
hiệp Địa (đủ Linh để bỏ phàm trí vọng minh mà thảnh
thơi ứng nhiên)
nên còn trong vòng hạt giống hẩm thúi, không được
Thượng Sanh, không đến được Thiên đàng, vẫn rất khó chuyển
thế bằng giáo hay luật không phù hạp. Cho nên phải để luật thế
tuỳ nhân thế và Thiên Đình sẽ bổ túc bằng BÍ PHÁP TRUYỀN
TÂM để có thể xét thầm mà hiểu được các pháp thâm trong các
bút chỉ công truyền.
620
Biết Đạo nhưng qui Đức cũng như Đức Lão Tử nói
biết trắng mà giữ đen để làm khe lạch cho thiên hạ.
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.,
Nhĩ ngã vô căn621,
Thị tâm vô pháp,
Đại Đạo vô cầu,
Tình thâm chơn thị,

Tự chiết tự linh622,
Ngộ Phật miên bình623.

Trần thế thị Đạo.
Đó là như vậy.
Năm Mậu Dần, ĐLTN, tr 34

Cửu hiệp đắc nhiên thiền,
Nương thần oai tánh ngộ.
Bát Quái hiển cao thâm,
Nương thập quyền tu bổ.
Thất phách truyền Thiên điển,
Nương Sư Đạo Hư Vô.
Tứ dành riêng kỷ định,
Nương Phật Thánh Tiên đồ.
621

Vốn từ một gốc mà ra, chỉ vì Tình vướng vào đâu
khác mà có sự phân biệt ta và không phải ta.
“Của cải ngươi ở đâu tâm ngươi ở đó.”
Mathew 21
622

Tự chiết tự linh: tự lựa lấy bỏ mà tha thiết tình chơn
thật với Thiên giới để ứng linh mọi lúc nơi.
623
Đăng ký vào tông đường thiêng liêng của Thượng
Đế, thì khi đạt sẽ được giải thoát hẳn. Rất hiếm khi gặp duyên
được làm môn đệ của Thượng Đế.
Nếu là tông đường của một vị Phật thì sẽ lên xuống để
tiến hoá theo con đường của vị Phật ấy cho đến khi Đức Chí Tôn
đưa các vị ấy nhập vào với Khí Hư Vô.
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uấn giáo hành công pháp lý hoà,
Luyện thi dân ái hiệp đồng ra,
Tâm linh nhứt thống thành truyền ấn,
Pháp ứng Thiên Nhơn Đạo chuyển mà624.
Chấn biến minh toàn tri kỷ độ625,
Hưng tình chỉ mật tín tâm ra626.
Quyền liên ấn định đồng tu ĐỨC627,
Luật hiệp tình chơn sanh pháp CHA628.
ĐOÀN THỊ ĐIỂM thi
18-1-Mậu Dần

624

Thiên Nhơn đồng chuyển Đạo Pháp.
Chấn
biến minh không phải chuyện tự có mà tất
cả là do Tình của tri kỷ vùa giúp thôi.
626
Hưng tình, hành công theo mật chỉ huyền tâm ứng.
627
Đồng tu Đức, đó là công truyền lập Quyền.
628
Hiệp tình chơn, đó là Luật theo pháp Trời.
625
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Cao Đài Tiên Ông
hính khí ĐÀI CAO ngất chín từng,
Đạo tâm LIÊN HIỆP chí Thiên ân.
Qui y CHÁNH PHÁP đàn thành kính,
Nhứt lý CHƠN TÂM độ thoát trần.
CHÍ quyết MINH TRUYỀN ân đức bố,
CAO tình CHỈ ĐẠO lý cao phân629.
ĐÀI Thiên ỨNG HIỂN THÀNH CÔNG CHẮC,
CHUYỂN ý HUYỀN LINH
ĐỨC PHẦN.
19-1-Mậu Dần

Bát Nương
hảo bút huân ban có chí lo,
Chi biên chính phát ít kiêm dò.
Yêu thương lý Đạo cầu tầm pháp,
Kính cảm thông tri tự bút phò.
Cửu vị yêu cùng tri kỷ tại630,
Thiên tài đối hộ chí chơn cho.
Huyền tâm ứng diệu hành công vậy,
Nữ sĩ Đoàn thi631 minh chánh đò.
8-2-Mậu Dần
629

Thiên ân + Đức " CAO tình hộ hiệp.
Tri kỷ tại: luôn là tri kỷ.
631
Nữ sĩ Đoàn thi: Thi của nữ sĩ Đoàn thị Điểm.
630

711

45.
QUYỀN CHƠN ĐẠO
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hầy muốn chọn kẻ tình nguyện chớ

không muốn thuyết phục. Mỗi người đều cần có
thời gian chuyển hướng. Nếu mình thúc giục
chuyển hướng lẹ quá, lỡ có kết quả không tốt,
người ta có thể kiện mình.
Nếu các phuơng pháp cũ mà thích hợp,
Thầy ắt không đến lập giáo Cao Đài mà làm gì.
Quả có thật việc các quyền năng thiêng liêng sử
dụng vài thứ phép lạ để rửa nghiệp và đưa người
môn đệ về chỗ sạch nghiệp.

ột số bí pháp đã được dạy ra nhưng còn
có rất nhiều chưa hề được bày (do tình trạng tiến
hoá trước đây không thích hợp). Có những
phương pháp đặc biệt để rước các bậc nguyên
nhân trở về.
“Hiệp Thiên” là “Tuân thủ các giáo huấn
thiêng liêng.” Tuân thủ các giáo huấn thiêng
liêng là khiêm nhường, trí huệ và tiến hoá vô tận.
25-1-Bính Tý
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in Đức Ngài dạy về vấn đề tuyệt dục và
thành đạo.
- Do chủ quyết của Đức Chí Tôn. Mỗi
người rồi sẽ đến lúc.
Không do Thiên ý, không có kết quả quyết
định.
Quả thật có lời đồn về pháp tu ấy nhưng có
mấy ai đạt được kết quả tối hậu đâu?
Ôi, đáng thương thay cho những kẻ thử
xem coi mình đã đạt tới trạng thái qui túc chưa.
Bây giờ là lúc Lão (Đức Lý) lo việc giáo huấn
trong giai đoạn này (hiệp nhất âm dương). Về sau
Đức Chí Tôn sẽ thị hiện dạy dỗ.
26-1-Bính Tý
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THÁI BẠCH KIM TINH THỈNH GIÁ CHÍ TÔN THÍ PHÁP

hí tột của đức Minh là căn bản của sự
thương yêu trong Tình Chơn632. Chí tột của Tình
Chơn là quyền của đức Minh633.
632

Tình với đâu san sẻ tánh và chất (gen) với đó. Không
Pháp, không phân biệt cảnh giới gì cả. Nhiên Tình với cõi thiêng
liêng trùng điệp Khí Vĩnh Sanh thì Sanh Khí ấy tràn đến thân
tâm.
Tột Minh là căn bản của sự thương yêu trong tình chơn:
Tột Minh (Tột Thần) nên Tự Chủ giữ Nguyên Tâm Không.
Thần không đủ (thiếu Minh) thì không nên có hành vi
thương yêu dù đó là tình chơn.
Tình không Chơn cũng không nên có hành vi thương yêu.
Đó là tà pháp, là Vô Minh.
Đạo

TỰ

CAO
TIÊN
ÔNG

áp
P hh á
V
Vôô P

ĐÀI

Tột Minh
(Tột Thần)

p,
, VV
ôô ĐĐ
ạạii PPh
háápp, V
, Vôô Cả
Cảnnhh G
Giớ
iớii

Chơn Ái

(Chơn Sanh Khí)

Tột Chơn Ái

(Tột Chơn Sanh Khí)

Miên

Miên
(Liên tục
(Liên tục
không dứt)
không dứt)

THỂ
PHÁP
THIÊN
ĐẠO

Đại Đạo
Hình 138

633

Chí tột của Tình Chơn là Quyền của Đức Minh:
Nguyên Tâm Không trong tình Tạo Hoá bao la không từng bị
nhiễm ký ức chi về quá khứ hay cầu ước chi về tương lai, nên tự
nhiên có sự Công Chánh thiêng liêng cho nên có Đức Minh, đến
đi quang minh, từ đó có Nhiên Quyền Tột Chơn Ái.
Đây là Lý nói toạt ra (Lý Bạch) trong Thể Pháp của Thiên
Đạo đào tạo phẩm Tiên (cư dân của Thiên Đàng) nên là một giới
hạn đặt ra cho pháp “Mặc Tuyên Đại Hoá (lặng lẽ rộng truyền
sự biến đổi lớn lao)” của Kim Bàn cho phép đào tạo sinh linh
trong mọi trình độ.
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Cho nên:
Vô Pháp giã,
Vô Đại Pháp giã.
Vô cảnh giới giã,
ồn vong tự giã.

Tự giã,
Đạo giã.
Miên giã,
Đại Đạo giã,
Cao Đài Tiên Ông giã.

Đây là tình thế của buổi chánh khí vũ trụ tới cơ
qui nguyên634, không phải là một chủ trương nhằm bác
bỏ các giáo lý từ thử.

Lý

Bạch

Kim Bàn

Hình 139

Sự đào tạo cư dân của Thiên Đàng cũng cùng một nguyên
lý “Hiệp Âm Dương hữu hạp biến sanh” của Kim Bàn nhưng
phải có hữu hạp với Nguyên Tâm Không đủ Bác Ái và Công
Bình thì mới ứng chuyển liên cảnh giới Tiên/Phàm để Thiên
Đàng có thể dùng Nhiên Quyền Tột Chơn Ái mà xây dựng cơ
tiến hoá.
634

Chánh Khí vũ trụ tới cơ qui nguyên: Đã tới lúc của
Nhiên Quyền Nhiên Pháp không phân biệt giới cảnh Tiên /
Phàm. Cho nên Giáo Tông Đại Đạo là đại diện tất cả Tông
Đường Thầy đã từng cho lập ra. Pháp Mặc Tuyên Đại Hoá
716

TỰ thử quyền nhiên chẳng định thì,
HỮU quyền nhơn định hiệp quyền thi.
THẦY cưu bảo hộ quyền chơn Đạo,
GIÁNG quyền toan độ pháp nguyên qui.

- Sao Thái Bạch Kim Tinh không tự dẫn
giải mà phải thỉnh giá Chí Tôn?
- Vì có sự chuyển năng lực Chí Tôn (năng
lực cứu chuộc)635.

không cấm cản chi cả, hoặc muốn qui phàm hoặc muốn qui
nguyên thì đó cũng là quyền của mình. Riêng đối với những
Chơn Linh đã hứa đến thế gian với tư cách Thiên Mạng thì có
sự trông chừng để can thiệp sao cho Thiên Cơ được thực hiện.
Nói chung,
“Mỗi sự chi dối trá là chẳng phải của Thầy.”
(14-12- Bính Dần / TNHT 1).
635

ây là bài Pháp rất quan trọng dạy Đạo Pháp Vô
Biên của Tiên Đạo, tức là Thể Pháp Thiên Đạo. Trong vô lượng
các Pháp, Thầy đã dùng PHÁP ÁI TÌNH CHƠN + sự Tột Minh làm
Pháp chánh thức trong Tam Kỳ Phổ Độ có Thiên Nhân Hiệp
Nhất này.
717

am Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Cái chí tầm Đạo của mỗi con đều mỗi
khác , cho nên bí pháp học và hành cũng không
như nhau. Bởi vì quyền công chánh do khuôn
luật cảm ứng công bình mà có637 chớ không phải
Thiên Điều tư vị. Cho dù lập luật chung thì quyền
Chí Linh cũng tùy thuộc quyền vạn linh mà hiệp
một638. Khi đã thành một thì quyền Chí Linh cũng
không qua khỏi. Bởi con lường được sự trọng hệ
636

636

Cái chí tầm Đạo của mỗi con đều mỗi khác: Hoặc tầm
Đạo để tự mình giải thoát, hoặc tầm Đạo Pháp cứu khổ chúng
sanh trong cuộc sống, hoặc tầm cách nâng đỡ đức tin của quần
chúng, hoặc tầm cách để được cõi thiêng liêng hiệp dụng, hoặc
tầm phương chuyển thế cho tốt hơn, hoặc tầm kiếm do đâu mà
thăng đoạ, hoặc tầm biết cấu trúc của linh hồn và cách vận hành
của năng lực xác thân, cái vía, cái trí, hoặc tìm học cách vận
hành của quyền pháp, hoặc hành Thiên Mạng đem Thánh đức
thiêng liêng mà rưới chan cho sanh chúng để có sự chuyển hoá
theo Thiên cơ. . ., tất cả đều là những nỗ lực tự nguyện khiến
người ta dấn thân vào các phương học hành khác nhau.
637
Quyền công chánh do khuôn luật cảm ứng công bình
mà có: Cảm ứng với chức năng nào trong sự vận hành vũ trụ thì
hướng tâm đến các chủ thể quyền pháp đang hành hiệp các
chức năng đó. Ví dụ như ở thế gian người nào muốn học văn

chương, nghệ thuật, kinh tế, công nghệ hay an bang tế thế thì
tìm cách tiếp cận với lãnh vực ấy vậy.
638
Quyền Chí Linh cũng tuỳ thuộc quyền vạn linh mà
hiệp một: Thầy đã cho tự do quyền xoay xở lập Luật để cùng
tiến hoá và đã chấp nhận khuôn luật công bình cảm ứng thì mỗi
sự tự chủ cảm ứng của vạn linh hiệp với Chí Linh nhiều hơn
đều được công nhận chớ không buộc giữ hoài pháp thức cũ.
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trước, nhơn sanh mất đi quyền tự chủ thì sẽ lầm
lạc đến nỗi nào rồi.
Thầy đang chờ. Các Đấng đang chờ những
con biết được và nắm lấy mà thực hành cái quyền
tự chủ đó639 mới mong cải thời tạo thế mà định
phận lấy vai trò của mỗi con trong kiếp sanh, thì
tức nhiên con đường đạo pháp nó sẽ ở ngay trước
mặt các con và có lẽ nó ở tự trong mỗi con đó640.
Bởi con đường đạo pháp vốn vô tận tức nhiên nó
639

Biết được và nắm lấy mà thực hành cái quyền tự chủ
đó: Theo Đạo thì học Đạo. Học Đạo Cao Đài khởi từ sự học nơi
câu liễng tại cửa vào Toà Thánh:
Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hoà Bình Dân Chủ Mục,
Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.
Vậy đây là chỗ loài người cùng hưởng quyền tự do lập
Pháp cải thời tạo thế qua Thượng Nguơn Thánh Đức để chung
sống chung tiến hoá. Ấy là:
- Thực hành quyền tự chủ đó theo khuôn luật chung sống
về vật chất,
- Thực hành quyền tự chủ đó về tâm linh: tự phát triển
khả năng cảm ứng riêng của mình để được Thiên hiệp mà xây
dựng chính mình và các ban có tâm cùng đi vào con đường tự
chơn với mình.
640
Con đường đạo pháp vốn vô tận và ở ngay trước mặt
các con và có lẽ nó ở tự trong mỗi con đó: Vũ trụ là Pháp do
Tâm Thượng Đế sanh ra lớn đến đâu thì tâm ta vốn là chiết tâm
của Thượng Đế cũng có thể lớn đến đó. Nguồn Đạo Pháp sanh
ra vũ trụ này vẫn là Ái Pháp vô biên, cho nên hoà nhiên vào Ái
Pháp Vô Biên bằng cách giữ Nguyên Tâm Không có sẵn Bác Ái
và Công Chánh thiêng liêng thì mình có thể hoà nhập vào cơ
Thiên Thượng Thiên Hạ Hiệp Nhất này.
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sẽ sống mãi, cùng đi, cùng tiến hoá, mà điều thiết
yếu là các con phải tự đi lấy, trong sự đi ấy không
phải một mình, mà các con biết có vô số bạn con
cùng đi.
Vậy mỗi con nên bắt đầu ngay tự bây giờ,
hãy hoà nhập vào nguồn đạo pháp mà đã từ lâu
đời mỗi con vẫn đang sống trong đó mà không
bao giờ hoà điệu và được an nhiên trong pháp ái
vô biên đó.
hầy phải đồng chung chịu cùng các con,
để cho các con nương theo khối ái từ vô
lượng641 mà tìm lại được sư tự chủ. vì đó cũng
là cái quyền công chánh mà mỗi con phải đạt cho
bằng được trong mỗi kiếp sanh, mà pháp bửu để
đạt đươc là do sự chí chơn chí chánh. Chính
quyền công chánh sẽ đào luyện các con thực hiện
trọn thành luật yêu thương. Nhược bằng không
có pháp bửu chơn chánh thì không thế nào hành
được pháp ái vô biên, yêu thương vô tận. Ấy vậy
quyền đó thực thi được cùng không là do tâm chí
của các con, chớ không do quyền thiêng liêng
đâu mà hoài vọng.
641

Do khối ái từ vô lượng mà Thầy không nỡ để con cái
chịu khổ hình trong cơ biến chuyển, Thầy muốn chính mình độ
rỗi các con cái cho đủ Thần, đủ tự chủ mà trở về với Nguyên
Tâm Không hiệp Nhiên Tình Tạo Hoá trong sự thành tâm, không
phát ý chi cả (được Vô Sanh Pháp Nhẫn). Được vậy mới có thể
xây dựng Tinh Khí Thần cho tốt mà tránh bị tụt xuống những
cảnh giới khổ sầu.
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Ngày giờ nào các con đều biết tự chủ, tự
định phận lấy mình, sửa vẹn và khai minh tự
tâm642, đó là ngày giờ các con bắt đầu thiệt hiện

cái quyền tối cao tối trọng ấy.”
24-3-Bính Tý

642

Tự chủ, tự định phận, sửa ven, khai minh tự tâm:
Quyền tự chủ đương nhiên được ban cho mỗi người, chỉ do lầm
lỗi mà Thần bị hao hụt dần cho đến mức cạn kiệt. Từ đó sinh ra
tâm chấp Pháp một cách quá đáng, đi từ mê tín này đến lầm lạc
khác. Dùng quyền tự chủ mà tự định phận mình. Định phận vào
đâu thì vui lòng khép khuôn theo đó và cùng đi với các bạn hữu
hình lẫn vô hình. Để đi được tốt, phải sửa vẹn và khai minh tự
tâm, nhất là tâm hoà ái để Hiệp Thần. Tự chủ và tỉnh thức nhưng
đại định lúc Hiệp Thiên thì có thể do tâm ứng mà đón nhận được
Thiên hiệp hướng dẫn.
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Đó là ”bất ngôn chi giáo” của Thầy đã
“Vô vi nhi dịch sử quần linh,”
rút ngắn đường đi qua rừng rậm giáo thuyết
và kiến tường văn tích luỹ bấy lâu nay.

Coi các Lý Pháp hữu ngôn tuỳ cảnh tuỳ người
là Pháp, là Đại Pháp...

thì đánh mất sự trong trẻo của Linh Pháp
nên không thấy được
ĐẠO HƯ VÔ,
chỉ biết trọng lực lượng của KHÍ (cận Địa),
không biết trọng sự sáng của THẦN (cận Thiên).
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Quả thật THẦN của mình là MINH ĐĂNG
soi rọi sự việc và
truyền tải sự cảm thông.
Bỏ hết các kiến tường văn
thì Nguyên Tâm Vô Tư mới sống dậy
mà đi vào Đại Định để có tương thông.

Nhưng không dùng THẦN hay tư tưởng chi
mà ép chuyển Tâm Tâm Tương Thông

với SƯ HƯ VÔ.
Đức Hộ Pháp: “Đã vô hệ Thầy lập thì sẽ được. Pháp
đó các con không thể học. Cửu Khiếu Huyền Quan tự
cảm biết chứ không do tạp niệm mà mở được.”

Bước đầu phải theo LÝ PHÁP
để TÍN TU và HÀNH TU
nhưng khi đủ TRONG và SẠCH
để Tịnh Lý thì có thể ứng LINH.
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TỰ thử
HỮU
643

643

chẳng định thì,
644

.

Quyền nhiên: quyền tự chủ trong sinh hoạt thể chất,

tinh thần và tâm linh sẵn có của mỗi người. Ai cũng được bẫm
phú cho quyền nhiên của Lương Tri và Lương Năng để tiến hoá.
Có Lương Tri nhưng làm sao để đào tạo Lương Năng? - Nguồn
Đạo Quyền vốn là vô tận pháp của các Đấng Tam Giáo Đạo và
chư Thần Thánh Tiên Phật. Các Đấng đương chờ. Phải đào
luyện cho được tương thông. Tồn vong tự mình thôi.
Có phải Đạo thị hiện và ẩn tàng trong vô vàn trạng thái
và ý niệm tư tưởng hành động kể cả như nhiên vô luận?
Vậy TA rõ rằng tìm Đạo ở trong TA, đến khi mà TA biết
được chính TA thì đương nhiên TA biết ĐẠO. Bằng như
không đặng như vậy thì dầu cho tìm mông ngó quất, đi
xa vạn dậm cũng chỉ bằng thừa.
LÝ THÁI BẠCH, 5-7-Mậu Dần

Ngày giờ nào cả con cái Đức Chí Tôn biết đoạt Pháp, biết
mình, biết định phận cho mình, biết ngôi vị của mình, biết
giá trị của mình là giờ ấy trật tự an ninh trong cửa Thiêng
Liêng Hằng Sống Đức Chí Tôn để tại mặt thế này, tức
nhiên trong cửa Đạo đây mới thiệt giá trị.
ĐỨC HỘ PHÁP, 18-6-Kỷ Sửu
644

Quyền Nhơn Định: Để sự sống và tiến hoá có trật tự,
Vạn Linh được phép hiệp nhiên quyền lại lập một thoả ước
chung về Phải/Quấy.
Thiên Đình cũng có Thiên Điều, như một Hiến Pháp để
mọi Tông Đường đồng tuân theo. Mỗi Thiên Hà, chùm Thiên
Hà hay mỗi Địa Cầu, mỗi nước, mỗi tông đường đều có thể lập
các qui ước để cùng nhau thi hành (gọi đó là hiệp quyền thi).Khi
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HẦY cưu bảo hộ

645

,

Thầy cho Nhơn Quyền (đại diện bởi ba Chánh Phối Sư) hiệp
quyền tự chủ lập Luật để cùng nhau ưng thuận thi hành, Thầy
nêu gương tôn trọng quyền ấy trong lời Thánh Giáo sau đây
(TNHT tháng 2, 1927)
“Từ Thầy đến lập Ðạo cho các con đến giờ, Thầy chưa
hề một mình chuyên quyền bao giờ: các con lựa chọn nơi nào
mà Hội Thánh vừa lòng thì đẹp lòng Thầy.”
Bằng chứng tiến hoá của một xã hội là Bác Ái và Công
Bình - để đẹp lòng sanh chúng và đẹp lòng Đấng Chí Linh. Hiệp
Vạn Linh với Chí Linh, đó là nỗ lực chung.
Pháp Chánh Truyền Thầy lập làm cơ sở cho Dự Luật
được đại diện chúng sanh dâng lên cầu sự chỉnh sửa để thành
Tân Luật cũng nhằm mục đích tạo một mẫu mực Lập Quyền
Nhơn Định. Đó là sự thiết lập cơ chế để Nhơn Sanh cùng nhau
lập giềng mối cho đường sinh hoạt đón nhận Thiên Quyền hộ
hiệp mà xây dựng Cao Đài cho mình trước khi đi xa hơn nữa
đến các phẩm Tiên Ông, Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát:
Tịnh, Tịnh. Chúng sanh chưa rõ nền Ðạo là quí trọng
dường nào. Ðạo cũng do nơi phàm mà phát ra, và tiếp lấy
cái thiêng liêng của Thầy hiệp đồng, mới sanh sanh, hóa
hóa, thấu đáo Càn Khôn. Người mà biết Ðạo, ấy kẻ hữu
phần, còn người chưa thấu đáo nền Ðạo, ấy là kẻ vô
duyên. Hiểu há!
Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo NamPhương,
15-12-Bính Dần

Qua khỏi mức Cao Đài, các giai đoạn sau cần sự Hiệp
Thiên càng lúc càng nhiều hơn.
645
Quyền Chơn Đạo: Cả vũ trụ đều từ sự yêu thương mà
có. Quyền sống theo Chơn Pháp Ái với linh cảm riêng là thuận
theo tự nhiên. Kiểng chân, soạt cẳng không thể đứng được lâu
(Đạo Đức Kinh). Quyền Chơn Đạo luôn được Thầy bảo hộ.
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toan độ pháp nguyên qui646.
Chơn Pháp Ái ấy không có nghĩa là tuỳ ý để cho Vật Dục
hoặc Tình luyến ái tà mị hoặc phàm trí điều khiển. Khi nào cả
ba phần Trí Tình Dục cùng nói một tiếng nói, đó mới là Chơn.
Đã lỡ đánh mất khả năng tự chủ, không thể kềm giữ được
sự nhất quán thân tâm trí (do Thần bị cạn kiệt) thì nay có hồng
ân Thầy cho phép người trong tông đường thiêng liêng của mình
hộ hiệp từ cõi vô hình, không buộc phải tái thế làm vợ chồng với
mình. Đây là hồng ân lớn lao của Thầy nên Phật Thích Ca đã
nói chư Thần Thánh Tiên Phật “đại hỉ phát đại tiếu” (TN 8-4-1926).
Trong Phép Hôn Phối, có bí pháp trục Thiên Nhãn của
đôi lứa cho hiệp với Thiên Nhãn của Thầy và nhắc nhở hãy một
lòng lo đạo đức. Quyền Chơn Đạo ấy là ngõ để đến với Thiên
Địa Nhân Hiệp vậy.
646
Giáng Quyền: là quyền Thầy ban cho Thiên Mạng để
chuyển
- Nhiên Quyền Nhiên Pháp (quyền pháp vô vi cho người
có thể tự ứng cảm),
- Công Pháp lập quyền chung cho chúng sanh (đi từ Thể
Pháp - qui nhứt Đời Đạo - đến Bí Pháp hiệp Nhiên Quyền Nhiên
Pháp).
Tuy con đường công pháp lập quyền chung chưa hoàn
toàn thoát tục, đó vẫn là một lối đi cao thượng để người tự
nguyện nhận trách nhiệm với nhơn sanh thực hành việc chuyển
trao Thánh Đức thiêng liêng cho thế gian, cho đến khi sự thực
hành đó giục thúc họ muốn được khai khiếu thêm nữa.
Các phương biệt chuyển do Thiên Đình định không phải
chung cho mọi người. Cái ngã pháp đưa đến việc quyền thiêng
liêng chấp thuận biệt chuyển ấy thì bất lợi cho nhơn sanh. Dù
các vị ấy đã thông suốt và muốn truyền bí pháp ấy, người ta sẽ
diễn lại một cách lệch lạc, gây nghi ngờ phân vân. Vậy, chi chi
phải đợi lịnh Thầy. Thầy luôn muốn bảo hộ quyền Chơn Đạo. Ý
có tùng Thiên thì Thiên mới tùng ý.
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AĂÂ
Mừng thay gặp gỡ Đạo Cao Đài,
Bởi đức ngày xưa có buổi nay647.
Rộng mở cửa răn năng cứu chuộc648,
Gìn lòng tu tánh chớ đơn sai.
19-12-1925

Có cơ có thế có tinh thần,
Từ đấy Thần, Tiên dễ đặng gần.
Dưỡng tánh tu tâm tua gắng sức,
Ngày sau toại hưởng trọn thiên ân.
20-12-1925

647

Thầy dạy Đạo từ sự thực tế.
“Sống chung với người khác, khiêm nhường làm tròn các
bổn phận thể pháp, học con đường đi lên từ chơn tâm
của mình, đó là học với Ông Trời.” (ĐLTN tr 299).
648
Rộng mở cửa răn là mọi khảo đảo cho nên Đạo được
gặp ngay trong Đời. Cố giúp nhau cho có cơ (chỗ sinh hoạt thích
hợp), có thế (nếp sống thích hợp) có tinh thần (thân tâm đủ lực),
chuyển tâm, tu tánh theo các mức cao dần lên cho đến Tiên Hồn,
Phật Hồn... Chuyển tâm theo Thái Cực Pháp hiệp Vạn Linh với
Chí Linh, biết ăn năn chừa lỗi cũ ắt có cơ được toại hưởng ân xây
đắp, cứu chuộc của Thầy. Thầy có thể hoặc thể theo ý của Vạn
Linh hoặc dùng quyền tuyệt đối Chí Tôn quyết định những điều
ngoài sự biết của Chư Phật.
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R... , Đã thọ mạng nơi Thầy, con đi đâu
Thầy theo đó... Thầy đã hàng ngày nói với con
rằng: Muôn việc chi Thầy đã bố hóa vào lòng
con. Như con tính điều chi, tức Thầy đã định rồi.
Con không cần nặng lòng lo lắng. Ðạo cốt để cho
kẻ hữu duyên. Những kẻ nào đã làm môn đệ của
"Tà thần Tinh quái" thì không thế gì làm môn đệ
Thầy đặng.
20-2-1926
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46
TỪ TIÊN ĐẠO
ĐẾN PHẬT ĐẠO
VÀ THIÊN ĐẠO
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Thánh Giáo 15-11-Bính Dần:

ả kiếp luân hồi thay đổi, từ trong nơi vật
chất mà ra thảo mộc, thảo mộc đến thú cầm, loài
người phải chịu chuyển kiếp ngàn ngàn muôn
muôn lần mới đến địa vị nhơn phẩm.
Nhơn phẩm nơi thế gian nầy lại còn chia ra
phẩm giá mỗi hạng. Ðứng bực Ðế Vương nơi trái
địa cầu nầy chưa đặng vào bực chót của địa cầu
67649.
649

Người đạt Thể Pháp Nhơn Đạo tạo sự hiệp sức bảo trì
cuộc sống chung thì đắc phẩm Thần. Đạt bí pháp Nhơn Đạo, tạo
năng lực Tinh Khí Thần cho mình và có thể dạy lại Nhơn Đạo
ấy thì đắc Thánh. Hiệp Chưởng Mạo hiệp nhất hai Tứ Tượng
trái phải (hay Bát Quái Mạo) vẫn chưa hở trên nóc, tức là chưa
trực tiếp học hỏi giao tiếp với cõi trên vì vẫn còn tâm người
(Nhơn Thánh, tức Giáo Sư, đối phẩm Chơn Nhơn).

Hiệp Chưởng Mạo
của Thái Giáo Sư

Bát Quái Mạo
của Ngọc Giáo Sư
Hình 140

Dù vậy, năng lực Tinh Khí Thần ấy vẫn rất lớn. Phải
chăng vì biết vậy mà các vua hay hoàng đế phương Tây đã có
kiểu mão Bát Quái như Louis 15, Napoleon I và III của Pháp,
vua xứ Württemberg ở Đức...?

Hình 141
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Trong địa cầu 67, nhơn loại cũng phân ra
đẳng cấp dường ấy. Cái quý trọng mỗi địa cầu
càng tăng thêm hoài, cho tới Ðệ nhứt cầu, Tam
Thiên Thế Giái.
Qua khỏi Tam Thiên Thế Giái thì mới đến
Tứ Ðại Bộ Châu, qua Tứ Ðại Bộ Châu mới vào
đặng Tam Thập Lục Thiên, vào Tam Thập Lục
Thiên rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa mới đặng
đến Bạch Ngọc Kinh là nơi đạo Phật gọi là Niết
Bàn đó vậy650.
650

Bach Ngọc Kinh
(Niết Bàn)

Tam Thập Lục Thiên
Tứ Đại Bộ Châu
Tam Thiên Thế Giái
Thất Thập Nhị Địa

Hình 142

Bát Quái Mạo
của Phối Sư và Đầu Sư
Phái Thượng

Sau mức Giáo Sư, nếu gặp duyên khai mở nê huờn cung
thì có thể câu thông với tầng trời Hạo Nhiên mà xây dựng khả
năng, lập cơ giáo hoá tạo phẩm giá thêm cho nhơn loại và trở
nên một Thánh Nhơn (một người có tâm Thánh, đối phẩm Phối
Sư có Bát Quái Mạo đã bung nở ra).
hánh Nhơn tu và dạy Nhơn Đạo theo một mẫu mực

ngã tướng nào đó (ví dụ như người quân tử tu Nhân, Nghĩa, Lễ,
Trí, Tín) để nêu gương rèn luyện nhân cách. Sau đó, càng dìu
sanh chúng càng bước bước càng cao, tâm chuyển dần và ngã
tướng cũng phai mờ dần, đến mức vô ngã, thì bước sang giai
đoạn Hoà Nhiên của Tiên Đạo. Nếu nhiên ứng với Thiên duyên
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ìm về KHÔNG có khi lại khỏi phải tìm.
Những ai cố tìm vẫn chưa chắc đã gặp.

Vậy hoá ra tìm cũng như không,
không cũng như tìm.
Đừng bận tâm với mọi sự. Đừng bị buộc ràng
bởi trăm ngàn lý chánh tà đúng sai;
thì sẽ bắt gặp KHÔNG.

Cội nguồn CHƠN ĐẠO đó.
ĐẠO sẽ thị hiện cho ta biết tất cả
mà không bao giờ phân tích
một lời đúng sai chánh tà.
Lý Giáp Tông, tháng 7 n. Mậu Dần, ĐLTN tr 527

ồng nhiên vạn loại cộng tồn sinh,
Bàng bạc muôn nơi Tạo Hoá tình.
Hiệp Đạo khứ lai vô quái ngại,
Phi tầm vô ngã hội quần linh.
(ĐLTN, tr. 316)

nhận hạt Thánh Cốc thiêng liêng thì được Tiên Phẩm, thân tâm
trí chuyển khác trước. (Xem ĐLTN, tr. 529).
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ầy Vô Biên Trang Nghiêm! Lúc Đức
Như Lai chứng được Vô thượng Bồ đề, nhưng
thật ra lúc đó không có pháp gì được, vì tất cả
pháp đều bất khả đắc, chẳng phân biệt, chẳng
thấy có pháp cùng phi pháp, cũng không tác ý,
nơi pháp tánh thanh tịnh chẳng an trụ, chẳng
kiến lập651. Lúc giảng trạch rõ biết các pháp như

vậy, cũng không có người rõ biết và giảng
trạch652.
Nầy Vô Biên Trang Nghiêm! Văn cú đệ
nhứt nghĩa đã diễn thuyết đây là văn cú chẳng
phải văn cú của Như Lai, vì văn cú vốn thanh

tịnh.
Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm

651

Nơi Pháp Tánh thanh tịnh chẳng an trụ chẳng kiến
lập: chẳng nhất định y cứ vào pháp phương tiện nào (coi như
một công thức) để hiển lộ pháp tánh.
652
Giảng trạch (bàn luận, phân biệt) mà không có người
biết và giảng: vì đang làm dây điện, ống dẫn để phát ra năng lực
từ nguồn Hư Vô, vốn thanh tịnh ứng sự tiếp vật (không có sự
phê bình). Pháp tự tâm sanh, không vì đi mà mất đến mà có. Đó
là TỰ TÂM hiển pháp chuyển hiệp Thiên Địa được đẳng đẳng
chư Phật Tiên Thánh Thần gia hộ.
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HÁNH THẬT CHI CẦU GIẢ,
VÔ CẦU CHI CẦU DÃ653
Cầu nào bắt nhịp chỉ Tiên Ông,
Kiến quyết thông công chẳng lý đồng.
Chí mộ chơn thành nguyên chất diễn,
Tôn tình chánh thật hiệp cầu Ông.
Cao Đài
Cầu ông bắt nhịp chỗ chơn thông,
Chẳng thấy dựa nương chẳng trụ đồng.
Định đến không cầu nên chánh thật,
Tâm còn chẳng có có gì Ông.
Tiên Ông
CẦU kiến lên thang chẳng dấu chi,
NGUYỆN thường phát huệ tín chuyên trì.
ĐẠO sinh hiệp ứng trình hành chỉnh,
TÂM chất trung hoà mạch pháp qui.
Đại Bồ Tát
CẦU Tâm liên hiệp thị Tâm nguyên,
PHÁP tín truyền tu chỉnh Đạo quyền.
HIỆP hoá CHI ĐÀN trao mật chỉ,
CHƠN thành HỘI CHÁNH lý qui THIÊN.
Ma Ha Tát
653

Công bình Thiên Đạo là công bình cảm ứng TỰ tâm
cho đến mức Âm Dương Thiên Địa hiệp nhất: Hiệp nhất Tinh
Khí Thần trong bản thân và hiệp nhất Thiên Địa Nhơn. TKPĐ
đưa ra các giai đoạn 1.Tình chánh thật (Cao Đài) 2. Chơn Thông
vô cầu nên Hiệp Thiên (Tiên Ông), 3. Đạo sinh hiệp ứng đến
mức mạch pháp qui (Đại Bồ Tát), 4. Hội Chánh tại chỗ Nguyên
Tâm liên hiệp Vạn Linh với Chí Linh (Ma Ha Tát).
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ại La vô thượng vị toàn năng,
Ngã tánh kiến chơn thị vĩnh hằng.
Tịnh độ chu hành nhi bất đãi,
Phật tôn hữu tánh thuận hoằng duyên.654
ĐLTN, tr. 316

654

Khí
Trí (Linh)

Lý (Ý Chí)
Tắm thánh bằng nước

Chứng được Chơn Ngã vốn
thừa thụ Thiên tính của Đấng toàn năng
và vĩnh hằng (= hoàn toàn, không lỗi
lầm) do thương yêu mà vui lòng chứng
nhận từng cái Chơn dù chưa trọn vẹn
của vạn linh sanh chúng thì giáo pháp
chuyển từ
để
HIỆP ĐẠO VÔ BIÊN trong không gian
thành

Tắm thánh bằng lửa (điển)

Đường tiến hoá thật có qua việc Trưởng
Khí: Động tịnh của Sinh Khí là động lực kích hoạt
và hiệp nhất Tinh/Thần.

Khí

Trí
Khí
Lý
Hình 143

làm
Đất Tịnh Độ hoằng duyên ĐỘ ĐỜI không mỏi mệt (trong thời
gian) để họ có thể:
Minh Tâm Vô Pháp mà hiệp Đạo (Vô Dục) " Bồi Tinh,
Chánh Pháp Kiến Tánh
(Vô Vô Minh) " Hiệp Thần,
Chơn Pháp
thọ nhận sự hộ hiệp của Tam Trấn,
(Vô Hữu) " Trưởng Khí.
nguồn Thánh Đức theo linh cơ Tạo
Hoá của buổi lập Đạo này
Đại Bồ Tát đắc Thế (nhơn sanh ứng mộ), đắc Pháp (hành
Pháp chỉnh xác, hiển linh) thì Tâm chất trung hoà mạch pháp
qui.
.
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(2)
(0)

(1)
(2)

(0) Thời gian điều độ không gian (thượng tầng kiến trúc)
(1) Không gian nâng đỡ thời gian (hạ tầng cơ sở)

* Đối với người đã có thể học với Sư Hư Vô (Hữu so với Tiên Thiên,
Vô so với Hậu Thiên - Xem tr. 661)
Tiên Thiên Khí hoá
Thái Thượng Đạo Quân,
...Vô vi cư THÁI CỰC CHI TIỀN,
Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng.
Đạo cao nhứt khí (1),
Diệu hoá Tam Thanh (2)...
Khai Thiên Địa Nhơn vật
hể
chi tiên.
Đạo kinh hạo kiếp,
Pháp
Càn Khôn oát vận.
Thiên
Nhựt nguyệt chi quang,
Đạo Pháp bao la,
Đạo
Cửu Hoàng Tỹ Tổ...
Tiên Thiên chánh nhứt...

T

Kinh Cúng Tứ Thời, Tiên Đạo

Bí
Pháp
Thiên
Đạo
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Hỗn Độn Tôn Sư,
Càn Khôn Chủ Tể.
Qui thế giới ư nhứt khí (1) chi trung,
Ốc trần huờn ư song thủ chi nội.
Huệ đăng bất diệt,
Chiếu Tam Thập Lục Thiên chi quang minh.
Đạo pháp trường lưu,
Khai cửu thập nhị tào chi mê muội.
Đạo cao vô cực,
Giáo xiển hư linh...
CÔNG THAM THÁI CỰC,
Phá nhứt khiếu chi Huyền Quang,
Thống Tam Tài chi bí chỉ...
Tiên Thiên Chánh Đạo...

Nhãn
thị CHỦ TÂM1
Hữu Quyền Nhơn
Đị n h
Hiệp Quyền Thi

Pháp + Tăng

PHẬT

PHẬT + Pháp + Tăng
Hình 145
Niết Bàn

a nhà thống hiệp tại nơi đâu,
Phổ giáo chi lâu chỉ lối sầu,
Đề mệnh un đồ nên chí liệt655,
Pháp trung ắp lý tự tâm thâu.
HỒ XUÂN HƯƠNG

Lạc

Ma Ha Bát Nhã
Ngã

Pháp Giải Thoát

Thân Như Lai

Tịnh Tâm Xuân

Thường

= Lý "tự nhiên ở tôi nó vây."

Quyền nhiên chẳng định thì

Thầy cưu bảo hộ Quyền Chơn Đạo

Hình 146

Vô ngã gọi là sanh tử, NGÃ gọi là Như Lai.
Vô thường là Thanh Văn Duyên Giác,
THƯỜNG là Như Lai pháp thân.
Khổ là tất cả ngoại đạo, LẠC là Niết bàn.
Bất tịnh là pháp hữu vi, TỊNH là chánh pháp
của chư Phật và Bồ Tát.
Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Ai Thán

Không rủ tánh trần nhưng có ĐẠO656,
Kề cà kệ mệ vẫn gần TA.
(Thầy, Xuân Kỷ Mão)
: Thấy rõ cái chủ tâm của từng người.
655

Phụng mệnh xây dựng môn đồ nên có chí khí mạnh

mẽ.
656

Có ĐẠO TA, Đạo của Thầy. Ngoại đạo: kẻ không có
Đạo = hạng nhất xiển đề (hoại căn, vô căn, lưỡng căn, bất định
căn). [Bát Nương: Bặt ngõ hoàn nhiên thất Đạo trơ]. Biết đến
đâu làm đến đó = Pháp phù hạp với Tăng chúng là Pháp họ chẳng
thấy là Pháp (Quyền Nhơn Định). Thầy chứng Liên Tâm Công
Pháp ấy, cũng chứng Quyền Chơn Đạo (TỰ TÂM của mỗi
người).
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CHỈ CẦN ĐÀO LUYỆN TINH THẦN THÔI657.
ọi sự sẽ chuyển ra cho biết
khỏi tìm thất công.
Cao Đài Tiên Ông, Đạo Lý Truy Nguyên, tr. 224

RI LÝ THẤT QUI KHÍ,
HỘI KHÍ TỰ NHIÊN DI.
HẢO CẦU NHƯ Ý TẠI658,
THÁNH CHẤT BẤT HÀ CÂU.
THÁI THƯỢNG, ĐLTN tr 219
657

Tinh Thần là trọng điểm giáo hoá của Tam Kỳ Phổ
Độ. Tinh là sức sống của vật chất thân thể. Thần là sức sống của
tâm linh, Do Sinh Khí nam nữ mà có thể chiêu tập lực lượng của
Thiên Địa vào trong bản thân.
Muốn có Tinh, xin của Vạn Linh sanh chúng (không phải
là sự chiết tinh mà là sự cùng cực tự nhiên đồng tâm ứng Thiên
chuyển Địa), Muốn có Khí, xin của Máy Linh Cơ Tạo, muốn có
Thần, xin của các Đấng thiêng liêng.
Đào luyện Tinh Thần từ việc hiệp Tiên Thiên và Hậu
Thiên. Tiên Thiên thì vô tác, Hậu Thiên thì vô bất tác. Hành
động rốt ráo xây dựng Tinh và Thần có cả tác và bất tác; là TỈNH
TU, không phải TĨNH TU.
658
Ý mình thấy xứng hợp (hảo cầu) thì hành khi có sự
Hội Khí để Đào Luyện Tinh Thần từ sự khéo hiệp Thiên Địa
Nhân cả trong lẫn ngoài bản thân - không từ sự tìm pháp mà là
từ sự ứng vật ứng tâm trong việc Đời việc Đạo (vốn rất nhiều
gay trở trong nếp sống đại đồng với nhiều trình độ khác nhau).
Những việc mình gặp đó không phải chỉ do mình muốn mình
tính mà còn có thể do duyên Thiên chuyển để đào luyện nữa.
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659

ật Tích Kim Cang Lực Sĩ:
"Thưa Ngài Tịch Ý,
... Muốn biết thân Phật, thì chính là Pháp

thân, thân không hình sắc, không các vọng tưởng.

...Pháp tướng vốn vắng bặt, vì khiến tất cả
chúng sanh kính mộ trí huệ xu hướng thiên nhãn
nên Đức Phật hiện tướng...
Ở nơi rỗng không yên tĩnh thì không gì
chẳng thấy. Sự thấy ấy không tạo tác, rời nơi
không tạo tác thì không chỗ thấy."
... Người thích Thanh Văn thì chẳng ưa
Duyên Giác. Người thích Duyên Giác thì chẳng
muốn Thanh Văn. Nếu mộ hai thừa thì chẳng nói
Đại thừa. Nếu tuyên Đại thừa, được nghe nghĩa
thú ấy thì chẳng ham nghe lời nói về Thanh Văn
và Duyên Giác.
Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ
659

Qui Khí có thể từ Tiên Thiên hay Hậu Thiên. Nếu
thuộc Tiên Thiên lực vô sinh vô diệt thì có nguồn từ Huyền
Khung Vô Biên Trang Nghiêm. Từ tâm Tiên Thiên rỗng không,
không tạo tác duyên thấy được Pháp Thân Phật vô tướng là đuyên
thấy được sự thị hiện của Năng Lực Huyền Khung (xem tr 737).
Lý / Pháp nhất quán nhau thì tâm ổn nhưng có thể không
rỗng. Pháp hữu pháp của Thanh Văn, Duyên Giác như cháo cho
người bệnh, Pháp Vô Pháp của Đại Bồ Tát độ Đời như cơm để
trưởng dưỡng sinh lực. Trộn cơm với cháo thì khó được chấp
nhận. Nếu do hết bệnh mà biết ba thừa là pháp phương tiện để
tuỳ thuận giác tha thì có thể an nhiên tự giải gỡ các lý Đúng Sai
Chánh Tà mà vào với Chơn Pháp rốt ráo (có Sư Hư Vô mặc hộ).
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Tiểu Thừa
Pháp

p Trung Thừa
Phá

ạ
Pháp Ð i Thừa

Theo trọng đề về
Khổ, Tập, Diệt, Đạo
mà tu

Tu quán 12 nhân duyên,
chứng quả vô sanh,
ưa tịch diệt

Vô vi, vô chấp,
tồn vong tự giã

D uyên Giác

Đ ại B ồ T át

T hinh V ăn

Tu pháp phương tiện (để có thể tự chủ Hiệp Thế) nhưng vì
không phương tiện nên sanh cao tâm (Kinh Bát Nhã Ba La Mật,
phẩm Diệt Tránh, thứ 31), tưởng mình là cao thượng rồi,
chẳng chịu nghe hiểu hành pháp rốt ráo.

Hành pháp rốt ráo Hiệp Thế
Hiệp Thiên và có thể tuỳ nghi
dạy các pháp phương tiện
Hình 147

hật tôn hữu tánh thuận hoằng duyên. Tánh

thuân hoằng duyên do Huệ mà có và là tánh có bốn vô
ngại:
Pháp vô ngại

- Biết khắp tất cả pháp và danh tự của pháp
nhưng không chấp riêng vào pháp nào.
Nghĩa vô ngại

- Biết nghĩa của tất cả pháp, có thể tùy theo danh
tự đã đặt cho các pháp mà giải nghĩa.
- Biết lầ có ba thừa nhưng có thể quy về một, trọn
chẳng cho rằng có tướng sai biệt hẳn.
Từ vô ngại

- Biết giảng luận tùy theo danh tự, theo chánh
âm, về pháp cú, về thế biện.
- Biết ở trong một pháp đặt thành nhiều thứ tên.
Nhạo thuyết vô ngại

- Biết tuỳ duyên mà thiện xảo phương tiện (hoặc
lời thô, lời dịu dàng hoặc không thô không dịu), diễn
thuyết mà không có sợ sệt, khó thế bác bẻ.
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là thật hành chơn thật chí thành đệ nhứt.

ì những công đức huệ hạnh là phương
tiện thiện xảo ba la mật đầy đủ phước huệ, Huệ
nghiệp nầy là trí ba la mật của Bồ Tát, trong đầy
đủ tất cả công hạnh... ân đức khắp cứu độ chúng
sanh, vượt khỏi cảnh ma đến bực bất thối chuyển,
sẽ thành bực Vô Thượng Bồ Đề.
Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, thứ ba

Với tâm thức đạt ngộ, ta tạo nên sự tự tin
và sau đó là tự chủ. Khi ta có thể hoàn toàn tự
chủ rồi, ta gặp Thượng Đế (trong tâm thức vô
ưu). Trong sự vô tư đó, ta có được đại biện tài.
Không phải ta nói mà Thầy Chí Tôn nói. Ta là
những ống dẫn, là dây điện, hay là Thánh Thể
của Thầy ta. Con phải làm được như vậy.
Để làm được vậy, con khởi từ sự vô tư660.
Đó không phải là sự khô cạn. Nó là tư cách
không bị vặn méo bởi một giả định về thấp hay
cao, thánh khiết hay ô nhiễm, hữu thức hay vô
thức, và ngay cả đến trí nhớ nữa.
Và khi cần thì Huệ Trí luôn đến qua quyền
năng Biến Hoá.
Đạo Lý Truy Nguyên, tr 293, 294, 295
660

Thành, chánh, chơn ở mức tương đối thì hữu ngôn
hữu pháp tuớng nhưng chí thành chí chánh chí chơn thì thường
tự nhiên vô ngôn. Cũng phải vô tư nữa, vì nếu bảo người ta dẹp
hết thất tình lục dục, lấy gì để người ta tiến hoá?
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dù việc nhỏ hay lớn Đời hay Đạo,

đó là cái bản sắc của tự nhiên.
Nếu người tu không đạt được
cái bản sắc tự nhiên
không thế nào

hoà hợp cùng Trời Đất
trông mong gì đạt tới trạng thái

ứng vật ứng tâm.
Đó là trạng thái vô vi,
không phải không làm
mà là vô ưu,

có nghĩa

làm mà không làm,
không có cái
cân nhắc tính toán việc làm,
làm trong sự vô cầu.
Tức hành động vượt qua lý trí.

Ấy là pháp vô vi,
nghĩa là

pháp vốn không pháp.

Có như vậy mới gọi “Hoà
661

661

Thần”.

Cao Đài Tiên Ông, 9-9-Bính Tý

Vô Ưu đến mức Hạo Nhiên (Đệ Thất Cửu) như bậc
Thiên Thánh. Vô Ưu đến mức Phi Tưởng Phi Phi Tưởng (Đệ
Bát Cửu) như bậc Địa Tiên. Vô Ưu đến mức Huờn Hư (Đệ Cửu
Cửu) như bậc Nhơn Tiên, Vô Ưu đến mức Hư Vô bất cấu bất
tịnh bất tăng bất giảm (Đại Tường) như bậc Thiên Tiên.
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gười sống trên thế gian nầy, dầu thuộc
giống dân nào, cũng chỉ có một cha chung mà
thôi, ấy là Trời đang chế ngự số mạng của các
con. Tại sao các con lại chia rẽ nhau vì sự bất
đồng đạo lý, mà chính tất cả các con đều phải
chung chịu đau khổ để rửa tội của các con ở cõi
thế gian nầy.
NHTĐ viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương, 24-10-Bính Dần.

ặng một việc chi, chớ vội mừng, thất
một việc chi, chớ vội buồn; vì sự buồn vui và
buồn tủi, thường pha lẫn kế cận nhau; còn
; chớ
662
cượng cầu mà nghịch Thánh ý Thầy.
Thầy, mồng 6 tháng 8 Bính-Dần (12-1926)

662

Ứng vật ứng tâm tốt trong mỗi hoàn cảnh là cách tự
rửa lỗi mình cho khỏi bị vướng vấp oan nghiệt có gốc từ sự cố
chấp của mình. Do biết PHÁP VÔ PHÁP để Hoà Thần mà có thể
Hoả Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia. Oan gia với đâu phải liệu
cách hoá giải với đó. Thay vì chờ người cầu siêu cho mình, tốt
hơn nên chuyển tâm xoá bộ máy ghi oan nghiệt trong mình và
trong kẻ xưa bị mình làm hại nay đang còn hận oán mình.
Chư Phật sẵn sàng cùng cộng hiệp làm việc chung trong
trời đất, đó là việc làm Đất Tịnh Độ hoằng duyên ĐỘ ĐỜI không
mỏi mệt, cho đến lúc mỗi người hiển được Thiền Nhiên Chơn
Pháp. Chuyển tâm tương ứng tới đâu thì có bạn đồng hành cho
đến mức đó. Các bạn ấy có thể là hữu hình hoặc vô hình trong
guồng máy THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT thể hiện qua sự chăm
sóc của Hội Thánh Vô Hình, cơ chế độc đáo của TKPĐ.
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a vì lòng đại từ đại bi vẫn lấy đức háo
sanh mà dựng nên mối Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ;
tôn chỉ để vớt những kẻ hữu phần vào nơi địa
vị cao thượng, để tránh khỏi số mạng luân hồi663
và nâng những kẻ tánh đức bước vào cõi nhàn,

cao hơn phẩm hèn khó ở nơi trần thế nầy664.
NHTĐ viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương, 2 tháng 11, Bính Dần

...! Con có nhớ lời Thầy nói với các con
rằng: Ðạo vốn vô vi, nếu Thượng Phẩm không
trở lại thiêng liêng chi vị thì ai đem các chơn hồn
vào cửa Thiên665 giùm cho các con, lại nữa các
con vốn là kẻ dẫn đường cho cả chúng sanh
thay mặt Thầy nơi thế nầy về phần đời, còn
phần Ðạo cũng phải có đôi đứa con mới đặng
cho, cười!
Thầy, giờ Tý 7-3-Kỷ Tỵ (16-4-1929)

663

Địa vị cao thượng tránh khỏi số mạng luân hồi: Cõi
thiêng liêng hằng sống, nơi có cách làm gia tăng sức sống mà
không bị hao mất, không cần phải hạ thế vọng cao ngôi.
664
Cõi nhàn cao hơn phẩm hèn khó nơi trần thế này:
Những nơi có Sự Sống và Sự Sáng cao hơn nơi này.
665
Đem các chơn hồn vào cửa Thiên: Để vào cõi Thiên,
phải có sự tổ chức và sắp xếp phương tiện đưa rước, tránh các
lực rất độc hại trong không gian. Tư tưởng có thể vang xa nhưng
phần hồn bọc gói các chủng tử vẫn là bán vật chất nên dẫn điện
và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ năng lượng như khí độc,
nhiệt và điện v. v, Ngoài Đền Thánh Cao Đài nơi cõi hữu hình
này, còn có Đền Thánh nơi cõi trên để qui tụ, sắp xếp, phân công
hộ giúp, ban thưởng cho người tu ở thế gian và người Đạo nơi
vô hình để họ có thể hành tu mà khỏi luân hồi.
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hầy nhứt định đến chính mình Thầy độ
rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay
phàm666 nữa. Nhưng mà buộc phải lập Chánh
Thể667, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu
dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng
Đảo.
Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha
Tát Giáo Đạo Nam Phương, 24-10-Bính Dần

hầy là Ðấng Chí Tôn, cầm quyền thưởng
phạt, há lại không quyền hành mà làm mọi việc
một mình Thầy đặng sao, lại phải sở cậy tay
phàm, chẳng qua là Ðạo Ðức thiếu kém các con
đó, nó làm cho các con bị phạt. Từ đây phải tin
tưởng một Thầy và nghe lời Thầy dặn: giữ Ðạo
Ðức cho bền, còn ngoại trừ sự chi nghịch với
Chơn Ðạo668 thì là mưu chước tà quái.
Thầy, 14-12-Bính Dần

666

Tay phàm là người còn thể xác phàm tục,
Thầy lập Chánh Thể có cả hữu hình lẫn vô hình. Nay
không buộc phải tự thắp đuốc mà đi nữa. Thầy hứa (27-101927): "Mọi sự khó khăn Thầy gánh vác, chỉ cậy các con thương
yêu gắng công độ rỗi". Hội Thánh vô hình ấy vẫn hằng ngày tựa
sát bên lưng, nhắc từng chuyện khuyên răn từng việc cho bậc
hữu duyên. Nhưng cũng phải có ý tứ mới cảm hiểu được các
nhắc nhở vô ngôn đó. Vẫn có các lời dạy hữu ngôn nhưng hiếm
hơn. Cơ vô hình vô vi không hề bị thế gian huỷ diệt đặng.
668
Chơn Đạo của Thầy thì như trước đã nói, đó là Đạo
Hư Vô, nhận thấy rõ cái Chơn Thật ở mỗi trình độ trong TẠO
HOÁ CÔNG PHÁP. Chơn thành thì dễ được Hội Thánh vô hình
ẩn chuyển và dạy dỗ.
667
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Dịch nghĩa:
háp bổn pháp vô pháp. Gốc của Pháp là lập Pháp để đến chỗ
vô pháp (tức là Phật).
Vô pháp pháp diệc pháp. Pháp có tên "Vô Pháp" cũng là Pháp
(chứ không là Phật).
Kim phó vô pháp thời.
truyền dạy "thời Vô Pháp".
Pháp pháp hà tằng pháp. Nay
Lập qui tắc cho Pháp đâu còn Pháp
Thích Ca Mâu Ni Phật nào nữa (ngoài cái thời Vô Pháp ấy).

ái sống của cả chúng sanh Thầy phân
phát khắp Càn Khôn Thế Giới, chẳng khác nào
như một nhành hoa trong cội, nó phải đủ ngày
giờ Thầy nhứt định mới trỗ bông và sanh trái

đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm...
Thầy, Mậu Thìn (1928), TNHT q 2

ác con tưởng rằng ông Trời không thể
làm cái gì mà ông muốn sao?
Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài GĐNP, 18-9-Bính Dần

háp có tên là "Vô Pháp" chi phối cái sống
và cái sáng của cả chúng sanh cũng là một thứ
lập trình có sẵn hay để ứng phó can thiệp đi
vòng qua cái trí.
(ĐLTN tr 301).

ự dục tấn ấy Thiêng Liêng đã định phân
ghi một cái mức cho bước đi mỗi người, mức
dục tấn ấy là mức Thần, Thánh, Tiên, Phật rồi
đến Trời là cuối cùng... Mỗi chơn linh có địa vị
riêng tư của mình, địa vị ấy tạo thành do
phương tu của mỗi người đạt đặng.
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. 09-12-1948

747

A hằng nghe chúng sanh nói Phật giả vô
ngôn. Nay nhứt định lấy huyền diệu mà giáo đạo,
chớ không giáng sanh nữa, đặng chuyển Phật
Giáo lại cho hoàn toàn669.
Ngọc Hoàng Thượng Ðế viết CĐTÔĐBTMHT Giáo Ðạo
Nam Phương, 19-4-Bính Dần (30-5-1926)

.. à người sanh trong cõi trần, Ðức Ðại Từ
Bi cho một tánh tối linh hơn vạn vật670, là có ý để
thay thế cho Người mà dìu dắt loài yếu hèn hơn.
Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai, TNHT q 2

669

Đức Phật Thích Ca không nói: "Kim phó Vô Pháp

Pháp" tức không dạy Pháp tuỳ tiện mà dạy Vô Pháp Thời, tức là
dạy Đạo - vô ngôn vô pháp của Huyền Khung Cao Thượng Đế.
(Nếu là lập Đời thì đó là - phi ngôn phi pháp* của Ngọc Hoàng
Thượng Đế) Tất cả đều từ cõi Hư Vô có cái Sống và cái Sáng
bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm.
* Phi ngôn phi pháp: chẳng có lời nào không là Pháp.
Thân nhiên Hiệp Đạo, Tâm Hoà Đồng, Trí Phi Tầm thì
sẽ có lúc linh tánh chứng biết khi Huyền Khung Cao Thượng Đế
thị hiện.
(Đó là đi theo Đạo Hư Vô tức là con đường Sư Hư Vô
dẫn dắt thị hiện riêng cho mỗi người.)
670
Linh Tánh ấy là Tự Tánh Thường Tịch của mỗi người.
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Hình 148

rên chuyến xe Vô Lượng Pháp về thân phận làm thợ
thầy, vua quan, cha mẹ, vợ chồng ... trong Đời và về các pháp
hành tu bên Đạo, cái Khổ thất bại đã giục thúc người ta trăn trở,
sáng tạo, tìm tòi, học hỏi... Rồi...
Như cây kia đã đến lúc trỗ trái, một lúc nào đó ta biết
rằng mình vốn được Đấng Tạo Đoan phú bẫm Tánh Không. Tánh
ấy có thể biểu lộ thành cái bản giác diệu minh ứng tâm ứng vật
một cách trọn vẹn.
Nó phi nhân duyên, phi tự nhiên, phi bất tự nhiên, nó lìa
các tướng; nó là cái CHƠN THẬT TA. Có cái Nhất Thần Phi
Tướng thì vào được với cái Chơn mà Hư Vô đó. Tánh ấy là Phật
chủ tất cả các Pháp, cho nên tất cả các Pháp là Phật, Vô Lượng
Pháp ứng cho vô lượng nhân giúp họ biết kiếm Trời từ giữa tâm
mình.
Pháp Môn là một thứ thuốc để trị bệnh chưa thấy được

Nhiên Quyền hiệp Thiên Địa Nhân của mình. Có cửa thì có nhập
xuất. Nếu biết mình đã ở bên trong cửa Đạo Pháp Vô Biên rồi,
cần gì gỏ cửa khác để xin vào? Nói cách khác, cửa Bạch Ngọc
thinh thinh rộng mở. Đức Phật Thích Ca dạy Vô Pháp Thời, cái
Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời để mình hành thâm mà chiếu kiến
ngũ uẩn giai không, tức là chiếu kiến cái Vô Pháp, tức là Phật.
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ếu ngươi chấp thật coi tánh giác tri phân
biệt là tâm, thì tâm này lìa tất cả sự vật lục trần
phải riêng có tự thể (chẳng theo cảnh trần sanh
diệt).
Như ngươi hiện nay đang nghe thuyết
pháp, là do âm thanh nên có phân biệt671; dẫu cho
diệt hết tất cả kiến, văn, giác, tri, trong giữ u
nhàn, cũng còn là bóng phân biệt của pháp
trần672.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q.1

òn dùng tâm phan duyên để nghe Pháp
thì Pháp này cũng là duyên, chẳng hợp Pháp
Tánh673.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q.2

671

Đây là dùng tâm của Thanh Văn dể nghe Pháp.
Tánh Không có thể biểu lộ thành bản giác diệu minh để
ứng tâm ứng vật. Nhưng chẳng phải là tánh giác tri phân biệt các
Pháp Trần hay Tiền Trần tưởng đó là TÂM.
Tánh Không là Thiên Tánh có trong Đệ Tam Xác Thân
(Chơn Linh - Chiết Linh từ Thượng Đế). Tịnh các Lý có từ Tâm
TV, Duyên Giác. Chẳng cần Dụng Thần để cố gắng, Có Thiên
Nhân tương hiệp (Được vô hệ Thầy lập để Hiệp Thiên) và do
CHƠN THÀNH mà Tánh Không thị hiện, từ đó: - Đệ nhất hiệp đệ
nhị xác thân, và Chơn Linh đến..
672
Pháp Trần là đối tượng của "Ý căn". Tiền Trần sắc,
thinh, hương, vị, xúc là đối tượng của ngũ quan..
673
Chẳng hợp Pháp Tánh: Chưa dùng Phật tâm tự chủ
hành pháp. Người chứng Thánh quả vô lậu gọi là Pháp Tánh Tỳ
kheo. (Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Tự)
750

(chẳng phải là Không Pháp)
rì Địa Bồ Tát nói:
- ... Khi Phật Tỳ Xá Phù ra đời, nhằm lúc
đói kém, con cõng giúp người, chẳng kể xa
gần674, chỉ lấy một xu; hoặc có xe trâu bị sa xuống
bùn lầy, con dùng thần lực675 xô kéo, khiến ra
khỏi khổ não.
Thuở đó, vua thiết trai cúng dường Phật,
con bèn sửa đường676, chờ Phật đi qua, Tỳ Xá
Như Lai xoa đỉnh đầu677 con và bảo rằng: "Nên
bình tam địa678, thì tất cả địa trên thế giới tđều
bình". Con liền khai ngộ, thấu vi trần của thân
thể với tất cả vi trần tạo thành thế giới đều chẳng
sai biệt; vi trần tự tánh không679, nên mỗi mỗi
chẳng đụng chạm nhau, cho đến binh lính giao
chiến680 cũng chẳng đụng chạm.
674

Tâm Thánh Đức.
Có Thần mới phục sinh.
676
Công quả nội: đường Phật đi qua chính là Thân Tâm
của mình.
677
Chuyển mật pháp khai khiếu.
678
Thượng Hạ ứng đồng Trung.
679
Phần tử vật chất cực tinh vi ấy là Thái Cực. 7. Thái
Cực có tự tánh không nên Đấng ngự ngôi Thái Cực thì vô sở bất
tại và do vậy mà vô sở bất khả. Nếu con người giữ vô niệm (Pháp
Không) thì Thượng Trung Hạ có thể Ứng Tận mà Hoàn Nguyên.
680
Chuyển Pháp Luân.
675
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Con do pháp tánh ngộ Vô Sanh Nhẫn681,
đắc quả A La Hán, hồi tâm hướng Đại Thừa682,
vào ngôi vị Bồ Tát, nghe chư Phật khai diễn
Diệu Pháp Liên Hoa683, nhập Tri Kiến Phật.

681

Do Tự chủ, Nhẫn giữ Pháp Không mà chứng ngộ Vô

682

Mãi theo Tiểu Thừa ắt là Bất Hồi Tâm Độn Bồ Tát.
Diệu Pháp của "Đầy giỏ hoa lam chất ái tình".

Sanh.
683
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y cũng là một định từ để chỉ cái hình
bóng của trí thức tinh thần. Đạo gọi là Nhứt điểm
linh quang chiếu giám.
... Chẳng cần luận cao xa hơn nữa, như
Abraham và Moise thấy Đức Chúa Trời trong
đạo hào quang sáng sáng suốt; như Đức Lão Tử,
Nguơn Thỉ Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ
thấy Hồng Quân Lão Tổ trong năm sắc tường
vân, như Phục Hy thấy Long mã hóa Hà đồ ...
Nhứt điểm linh quang ấy vẫn nhiều hình
dáng, vẽ không nên hình, tả không nên tướng.
...Ấy là một huyền bí vô chừng mà các nhà
đạo đức từ thượng cổ đến chừ đã để tâm nghiên
cứu tìm tàng, đôi phen phải lặn suối trèo non,
chun trong hang sâu, vào nơi vực thẳm. Bởi cái
chí hướng của loài người bị quyền năng của Nhứt
điểm linh quang thôi thúc, nên trí não tinh thần
cũng xu hướng theo sự bí mật ẩn vi của quyền
năng Tạo đoan còn chất chứa.
... Hễ càng tìm càng dốt, hễ gọi biết lại là
ngu, vì chưa có một mặt phàm nhơn nào tại thế
nầy mà Đức Chí Tôn đã giao trọn huyền vi bí
mật.
...Ấy vậy, loài người đương bôn xu trên
con đường Đạo chớ chưa hề tới tận nguồn cội của
Đạo bao giờ. Các tôn giáo tuy đáng danh Đạo
chớ chưa phải Đạo.
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Cái khí hứng của Linh tâm684 bao giờ cũng
chú trọng theo cái hoạt động tự do, lấy Thiên
Mạng làm căn bản, thì Thiên lương685 là tớ, Linh
tâm là thầy. Các tôn giáo buộc thầy tùng tớ, thì
rõ ràng là trái lý.
Đức Hộ Pháp, 15-7-Đinh Sửu (dl 20-8-1937)

684

Linh Tâm: Chơn Thần câu thông với Chơn Linh.
Thiên Lương: Tâm hướng thiện của Chơn Thần. Trí
định (Đoạn Trí) thì Thiên Lương này qui nhứt bổn, tức là qui về
một gốc, đó là Chơn Linh hiệp Thiên.
685
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và Vọng Pháp từ Vọng Tâm trong Chơn Thần
Diệu Tâm/
Chơn Linh/
Chơn Ngã/
Nhân
Tâm Sở/
Chơn Thần

686

(tâm + thân)
(buồn, vui, yêu, ghét ...)

Các pháp sở duyên (
)
đều do Diệu Tâm biến hiện
Trần cảnh, Duyên
cho Tâm Sở
tạo Ý Thức
về Tứ Đại
(vật chất)

Tâm + Thân
(vật chất)
Duyên cho
Chơn Ngã
tạo Tâm Sở*
Hình 149

Lạc mất Diệu Tâm sáng tỏ ấy,
các Vọng Pháp Sở Minh
mà Vọng Tưởng muốn truy tìm
trở thành Căn Vô Minh
(Kiến Tinh chẳng có bản giác)
năng biến: các cứ điểm quan
sát mãi thêm lệch lạc.
Chúng sanh
(nội sắc của chánh báo
- quả báo trên bản thân)

Theo Hư Không vốn không
có bản thể (Ngoan Không)
mà sinh tạo nhiều thứ
Sở Pháp Ưng - Vọng Sắc.
Các Trần sở biến ấy tiếp tục
trở thành các đối tượng
quan sát phi thực.
Tứ đại
(ngoại sắc của y báo
- quả báo ở hoàn cảnh)

686

Tâm Sở lẽ ra từ Chơn Ngã (như con ngươi của mắt)
mà có nhưng do Vô Minh nên nó trở nên một khối Vọng Tưởng
về Tâm Thân gọi là
, nó chối từ Chơn Ngã và lên ngôi
Chủ Thể Quan Sát nên vọng biến sinh thêm mãi.
Như lời Thầy dạy lúc ban sơ cầu Đạo:"Vọng niệm phân
kỳ sự sự phi." (tối mùng 1 tháng 11 năm Ất Sửu)
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hư bỏ cả trăm ngàn biển lớn, coi một

bọt nước là bao gồm tất cả nước biển, các ngươi
tự bỏ Bản Kiến mà vọng phân biệt chánh, đảo.
Vọng tưởng, Vọng sắc làm thân, nhiếp trì thân
tâm là thức thứ tám,
Tụ duyên lay động bên trong là thức thứ bảy.
Dong ruổi theo cảnh bên ngoài là thức thứ sáu687.

Từ vô minh biến khởi vọng duyên vọng
trần mà nhận tướng nhiễu loạn lăng xăng này, mê
muội cho là tự tâm ở trong sắc thân, chẳng biết
sắc thân, núi sông, đất đai cho đến hư không đều
là vật do Diệu Tâm biến hiện,
Kinh Thủ Lăng Nghiêm q 1

Chơn khí tiết ra bởi bảy dây oan nghiệt, mà
người ta gọi là thất phách. PháT h cực âm là nơi
xương cụt, phách cực dương là nơi Nê huờn
cung, còn phách trung ương là thận...
Chơn khí là một điển quang của thể xác
bốc ra, nên nó dung hợp với điển âm dương trong
thể xác. Bởi cớ, nó là trung gian tiếp điển của
Chơn Thần, là của Phật Mẫu và Chơn Linh của
Chí Tôn. Khi thể xác bị ô trược, thì Chơn khí có
một chất làm cho Chơn Thần không tiếp được
Nê huờn cung, tức là nơi phát sanh ý chí.

Cao Thượng Phẩm, Luật Tam Thể, 13-12 năm Tân Mão
687

Chơn Khí (Sanh Hồn) tiếp cận trần cảnh là thức thứ
sáu. Chơn Thần (Giác Hồn) duyên cho Chơn Linh và cũng là
Nhân điều động Sanh Hồn, là thức thứ bảy. Chơn Linh (Linh
Hồn) ở ngoài trông chừng dệ nhất xác thân qua trung gian đệ nhị
xác thân (Chơn Thần) là thức thứ tám.
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ấy em vốn hiểu Chơn Linh là Linh hồn
do nơi Thái Cực chiết ra. Vì đó, sự sáng suốt của
Đệ Tam xác thân, tức là sự sáng suốt của Chí Tôn.
Nguyên hình của Đệ Tam xác thân là một
luồng điện cấu tạo do tế bào mà điển tử chỉ một
âm và một dương. Luồng điện ấy vẫn hằng ở nơi
Tam Thập Lục Thiên, và đến hiệp với Chơn Thần
đặng giúp cho Đệ Nhị xác thân vi chủ lấy Đệ
Nhứt xác thân của nó. Nói rõ hơn nữa là Linh hồn
điều khiển Giác hồn đặng chế ngự Sanh hồn đó
vậy.
Khi Đệ Nhứt xác thân tinh khiết, Đệ Nhị
xác thân an tịnh, thì Đệ Tam xác thân mới đến
được Nê huờn cung mà khai huyền quang
khiếu, thường gọi là đắc Đạo tại thế. Mỗi khi

tham thiền nhập định được rõ thấu lý mầu, ấy là
lúc Đệ Tam xác thân đã đến. Vì lẽ đó mà các
nguyên nhân từ ngày xuống thế, bị Đệ Nhứt xác
thân lôi cuốn. Đệ Nhị xác thân phải chuyển kiếp,
làm cho Đệ Tam xác thân bận theo giáo hóa mà
ngôi vị phải để trống.
ỗi khi lập đủ công, tạo đủ đức rồi thì
Đệ Tam xác thân sẽ tùy theo công nghiệp mà
thăng vị. Khi được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng
Sống, cả Chơn Linh và Chơn Thần được hiệp
một mà ngự trên đài sen, tức là công nghiệp
của Sanh hồn tạo nên. Lúc ấy gọi là hiệp nhứt

qui bổn hay là đắc vị đó vậy.
Bát Nương, Luật Tam Thể, 15-12 năm Tân Mão (11 / 1 / 52 ).
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âng ly vừa cạn hạc reo vang,
Rằng chiếu đòi ông đến điện vàng.
Buổi họp chưa cùng lời ấm lạnh,
Cơn lìa khó nín lụy hòa chan.
Ðưa chơn còn để câu căn dặn,
Nương tục đường quen mắt ngó ngàng688.
Kìa túi Càn Khôn vừa hé miệng,
Làu làu tứ hướng hóa giang san.
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thiên Thai Kiến Diện, bài 3

hụng Thiên tu tín hành tâm trọng,
Liên tiếp thanh bình tự chất tao.
Tiên Nữ Cao Đài (ĐLTN, tr 151)

-

ếu bỏ sanh diệt, giữ tánh chơn
thường, thì ánh sáng của Chơn Thường tự hiện,
căn, trần, tâm thức ngay đó liền tiêu. Tướng vọng
tưởng là trần, tánh phân biệt là cấu, cả hai đều xa
lìa, thì pháp nhãn của ngươi liền được trong suốt,
làm sao lại chẳng thành Vô Thượng Tri Giác?
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q. 3

ương Võ Đế: Đăng trường lạc chi cao
sơn, Xuất ái hà chi thâm tế. (Leo lên núi cao trường
lạc, Ra khỏi sông sâu ái hà.) https://www.daotam.info/booksv/
QuachVanHoa/thanhngu/thanh nguvadientichtrongthivanvn-qi.pdf

688

Mắt ngó ngàng: Ngó Thiên Nhãn = ngó Tâm mình =
Đại định (contemplation = chiêm ngưỡng, không phê bình) =
Học với Sư Hư Vô = Vô Sư Trí = không còn giữ tâm Thinh Văn
Duyên Giác nữa. Mình xưa chưa kẻ độ nên phàm, Phải ngó tâm
mình Đạo mới ham. Phải phải cùng đời đừng sửa quấy, Quấy
nhiều tức quỉ dục mình tham. (TNHT 1, Thi Văn Dạy Đạo)
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(có sự hộ hiệp ngoài sự biết của Trí)
ầy Ca Diếp! Lại có vị Đại Bồ Tát trụ đại
niết bàn, có thể đem cả cõi đại thiên để vào vỏ
hột đình lịch, chỉ có người đáng được độ là
thấy việc làm nầy, ngoài ra tất cả chúng sanh đều
không hay biết cũng không thấy chật hẹp, vẫn y
như cũ. Cho đến đem cõi đại thiên để vào lỗ chưn
lông cũng như vậy.
Lại có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn ngắt
lấy nhiều thế giới ở mười phương để nơi đầu mũi
kim như ghim lá táo, rồi ném để nơi thế giới
khác. Các chúng sanh trong những thế giới bị
ném đó không hay không biết, chỉ có người đáng
được độ là thấy việc làm nầy, và cũng thấy Bồ
Tát đem thế giới đã ném để lại chỗ cũ.
Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Tứ Tướng

ái diệu tâm sáng tỏ này lìa Tức lìa Phi,
cũng Tức cũng Phi Tức, tại sao chúng sanh tam
giới của thế gian và các hàng Thanh Văn, Duyên
Giác của xuất thế gian muốn dùng cái tâm sở tri
để suy lường Vô Thượng Bồ Đề của Như Lai;
muốn dùng lời nói của thế gian để nhập Tri Kiến
Phật, đâu có thể được!
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- Ví như những cây đàn: cầm sắt, tỳ bà, dù
có diệu âm, nếu chẳng có sự khéo léo của ngón
tay thì diệu âm chẳng thể phát ra. Cũng vậy, cái
diệu tâm chơn thật của ngươi và chúng sanh mỗi
mỗi vốn sẵn đầy đủ. Nhưng nơi ta khi búng tay
thì hải ấn689 phát ra ánh sáng, còn nơi các ngươi,
vừa móng tâm thì trần lao đã khởi; ấy là do
chẳng cầu vô thượng Bồ Đề, ham thích tiểu
thừa, được ít cho là đủ.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm

689

Hải ấn: lâu đài bỗng hiện trên mặt biển, dụ cho các
kết quả của chơn pháp trên năng lực bản thân.
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là bóng phân biệt của pháp trần (tâm ý người
quan sát). Do cái Muốn của Tâm Sở mà Nhận Thức của
Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Não về Sắc Thinh Hương Vị
Xúc Pháp không được coi là IỆU MINH chơn thật từ
CHƠN TÂM ứng vật, mãi cắm cúi kiếm cái SỞ MINH
nào khác nữa. Rồi từ đó, càng tìm kiếm trong Pháp
Trần giả cuộc mà mình và phe mình đã tạo ra, càng cạn
mòn sức sống.
Đó là sự điên đảo nhận giặc tính toán ưu lự làm
Cha, không biết rằng pháp VÔ PHÁP tức sự VÔ NIỆM
mà ưng tùng lẽ sống hiệp Huyền Khung Cao Thượng
Đế chính là ưng theo sự lập trình đã có sẵn cho Đạo
tiến hoá. Đạo ấy là:
Bậc Hạ theo liên tâm công pháp của dòng đời mà
học hỏi, bậc Trung nhiếp tiểu tâm để hoà vào Đại Đạo,
bậc Thượng vì thương yêu mà sinh hoạt,
Mỗi trình độ theo cái CHƠN THẬT tự tâm của
mình mà tồn tại, sống còn. Đó là Đại Vô Lượng Pháp
Hiệp Chơn Tình vừa TÙNG VÔ vừa HIỆP HỮU.
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Tây Ninh (Chùa Gò Kén) năm Bính Dần 1926.

hầy các con
Cõi trần là chi?
Khách trần là sao?
Sao gọi khách?
Trần là cõi khổ, để đọa bậc Thánh, Tiên có
lầm lỗi. Ấy là cảnh sầu để trả xong quả, hoặc về
ngôi cũ, hoặc trả không xong quả, phải mất cả
chơn linh là luân hồi, nên kẻ bị đọa trần gọi là
khách trần.
TNHT 2

iều Trần Như đứng dậy bạch Phật:
- Con là bậc trưởng lão trong chúng được
gọi là hiểu rộng biết nhiều, vì ngộ hai chữ Khách
Trần nên được chứng quả. Thế Tôn, ví như người
đi đường vào nghỉ ở khách sạn, ăn ngủ xong rồi
lên đường đi tiếp, chẳng thể ở lại, còn người chủ
thì cư trú tại đó, chẳng cần đi đâu. Vậy chẳng trụ
là khách, trụ gọi là chủ, nên lấy sự "chẳng trụ"
làm nghĩa chữ Khách.
- Cũng như mưa mới tạnh, ánh sáng mặt
trời rọi qua kẽ hở, thấy rõ tướng bụi trần lăng
xăng nơi hư không. Trần thì lay động. Hư không
tịch nhiên. Vậy tịch lặng gọi là không, lay động
gọi là trần, nên lấy sự "lay động" làm nghĩa chữ
Trần.
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...
Nếu chúng sanh cho "lay động" là trần,
"chẳng trụ" là khách690, các ngươi hãy xem, như
A Nan đầu tự lay động mà tánh thấy chẳng động;
lại tay ta tự mở nắm mà tánh thấy chẳng mở nắm.
Vậy sao các ngươi hiện nay lại cho động là thân,
cho động là cảnh, từ đầu đến cuối niệm niệm
sanh diệt, lạc mất chơn tánh, hành theo điên đảo.
Vì tâm tánh chẳng chơn, nhẫn đến nhận vật làm
mình, tự trôi lăn theo dòng sanh tử, cam chịu luân
hồi.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q 1

690

Tánh Không chẳng tịnh động, Không vì sáng tối,
thông bít mà tánh thấy tánh nghe còn hay mất.
Cái Bản Giác Diệu Minh mà Đức Chí Tôn chiết linh vào
Chơn Linh của mình là Huệ Tri khi cần thì luôn đến, miễn là cái
SỞ MINH của Chơn Thần được tịnh hoá.
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hú Lâu Na: Xin hỏi Như Lai Tất cả
chúng sanh vì sao có vọng, tự che khuất diệu
tâm, cam chịu chìm đắm?
- ... (Như người tỉnh giấc chiêm bao không
thể lấy vật từ trong chiêm bao ra, không thể moi
ra nhân của cái vọng).
Tánh vọng không có Nhân. Nếu ngươi

chẳng duyên theo thế gian691, nghiệp quả692,
chúng sanh693; ba thứ phân biệt này xoay chuyển
liên tục, ba duyên đã diệt thì ba nhân chẳng sanh,
tánh điên... trong tâm ngươi tự dứt, dứt tức là Bồ
Đề.

691

Duyên theo thế gian tạo quả là vọng thức trong Sở
Minh về thế gian (trần cảnh), là y báo; quả này lại làm Nhân biến
tạo các Vọng khác.
692
Duyên từ nghiệp quả: do Sát, Đạo, Dâm mà có vọng
thức làm Nhân buộc ràng tâm thân.
693
Duyên theo chúng sanh,chịu chánh báo từ các mầm
sống muốn đầu thai theo mình để tiến hoá.
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"
ỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp,
dầu nguyên sanh hay hóa sanh cũng vậy, đến thế
nầy lâu mau đều định trước, nếu ai giết mạng
sống, đều chịu quả báo không sai; biết đâu là cái
kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân
hồi mà ra đến đỗi ấy.
Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì
không phải dễ, các con gắng dạy nhơn sanh điều
ấy.
"Vậy gian tham đã thâm nhập vào lòng, thì
lòng hết đạo đức. Tham gian đã nhập vào nhà, thì
nhà không chánh giáo. Tham gian đã nhập vào
nước, thì nước hết chơn trị. Tham gian đã lộng
toàn thế giới, thì thế giới hết Thánh Thần, Thầy
không cần nói sự gian tham có thể giục các con
lỗi Ðạo cùng Thầy mà bị lắm điều tội lỗi. Ấy vậy
gian tham là trọng tội.
"Các vật thực vào tỳ vị, lại biến ra khí; khí
mới biến ra huyết. Nó có thể hườn ra nhơn hình,
mới có sanh sanh tử tử của kiếp nhơn loại. Vì vậy
một giọt máu là một khối chơn linh.
Như các con dâm quá độ thì là sát mạng
chơn linh ấy. Khi các con thoát xác thì nó đến
tận nghiệt đài mà kiện các con. Các con chẳng hề
chối tội đặng. Vậy phải giữ gìn giới cấm ấy cho
lắm."
Thầy, năm Mậu Thìn, 1928, TNHT q 2
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Nan! Bảy loài địa ngục, ngạ quỷ, súc
sinh, cõi người, thần tiên, cõi trời và A Tu La kể
trên, đều là những tướng hữu vi hôn trầm, vọng
tưởng tùy nghiệp thọ sanh. Thật ra thảy đều như
hoa đốm trên không, vọng hiện nơi bản tâm vô
tác sáng tỏ, vốn vô sở đắc; chỉ một hư vọng,
chẳng có cội gốc.
- A Nan! Những chúng sanh này chẳng nhận
được bản tâm, bị luân hồi trải qua vô số kiếp,
chẳng chơn tánh trong sạch, ấy đều do
- vọng thấy
- vọng thấy
trời694.

; ấy là loài quỷ.
; ấy là loài

Có và Không thay phiên nhau, phát khởi
tánh luân hồi.
- Nếu ngộ pháp Tam Ma Địa, thì
Diệu Tâm thường tịch,
hữu vô bất nhị,
bất nhị cũng diệt,
những việc
huống là

694

còn chẳng có,
.

"Trời" trong Phật Giáo tiếng Phạn là Đề-bà, tiếng Hán
là "Thiên". Kinh Thủ Lăng Nghiêm nhắc đến 6 cõi Trời Dục
Giới, 18 cõi trời Sắc Giới và 3 cõi trời Vô Sắc Giới.
"A Nan! Những cõi trời kể trên, mỗi mỗi đều là
phàm phu đền trả nghiệp quả, khi nghiệp quả trả hết bèn
vào luân hồi." (Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q 9)
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Nan, chẳng dứt ba nghiệp thì chúng
sanh mỗi mỗi đều có nghiệp riêng, do nghiệp
riêng ấy, trong đồng phận của chúng sanh, chẳng
phải là không có chỗ nhất định. Đó là do tự tạo
vọng nghiệp, vọng vốn chẳng nhân, chẳng thể
truy cứu cội gốc.
- Ngươi khuyên người tu hành, muốn đắc
đạo Bồ Đề, phải trừ dứt ba nghiệp. Nếu ba nghiệp
chẳng dứt, dẫu được thần thông, cũng đều là
những công dụng hữu vi của thế gian, tập khí695
chẳng diệt thì lạc vào ma đạo, dù muốn trừ
vọng, càng thêm giả dối. Như Lai nói là kẻ đáng
thương xót.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm q 8

ập khí như nước dốc.
Sợ chấp Chơn phi chơn,
Nên ta chẳng khai giảng.
Tự tâm chấp tự tâm,
Phi huyễn696 thành pháp huyễn.
Chẳng chấp chẳng phi huyễn,
695

Tập Khí phiền não: Vọng Tưởng (Sở Minh).
Pháp phi huyễn là thực tế nhưng vì khắp cả chúng đồ
lâm bệnh trọng (Thầy, tá danh Cao Đài Tiên Ông, dạy ngày 23-10-Đinh
Hợi, ĐLTN tr 198), tự tâm chấp các thứ vọng SỞ PHÁP mình ôm
giữ bấy lâu nên không có kết quả, coi như đó là PHÁP UYỄN.
Vọng tưởng quá tin cậy vào những Pháp Phương Tiện mà không
tìm học chi về Pháp Rốt Ráo cũng là một thứ Sở Pháp tưởng
Thầy mình muốn mình ngó ngón tay chỉ thay vì ngó mặt trăng.
696
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Phi huyễn còn chẳng sanh,
Pháp huyễn làm sao lập?
Đây gọi Diệu Liên Hoa,
Bửu giác như Kim Cang.
Tu theo Tam Ma Đề,
Búng tay siêu vô học.
Pháp này chẳng gì bằng,
Mười phương chư Như Lai,
Chỉ một cửa Niết Bàn697.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q. 5

hưng đệ nhứt xác thân nó vẫn còn đủ tinh
chất để hiệp với đệ nhị và tam thì phải tín dụng
phương tu Nhơn Luân Đạo cũng là Thiên Đạo, là
con đường duy nhứt. Bởi nó hiệp Thế hiệp Pháp
hiệp Đạo thì mới đủ điều kiện hội nguyên.
ĐLTN, tr 36

697

Niết Bàn: Kinh đô của Cực Lạc Thế Giới, tức nê huờn
cung, nơi Chơn Thần, do Phép Tạo Hoá của Phật Mẫu, mà có
thể tiếp hiệp với Chơn Linh, chiết linh của Đức Chí Tôn.
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Vọng Pháp từ Tăng vẫn là Pháp Sanh Diệt

Hoặc theo các Pháp Phương Tiện đã từng có để luyện THẦN rồi hành Như Pháp rốt ráo,
Hoặc được Diêu Trì Cung hộ hiệp nâng Quyền Tự Chủ hành Như Pháp rốt ráo,

Sẽ có thể chứng biết được rằng
"Diệu tâm sáng tỏ vốn khắp pháp giới,

chẳng từ người khác mà được,
chẳng nhờ nhọc nhằn tu chứng mà có."
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 4

Không Quyền ấy, không Pháp chi hữu hiệu hiệu cả.
Không Hành Pháp thì Thiên Quyền có muốn giúp cũng chẳng thể làm gì.

- í như có người
nơi áo mình có hạt châu như
ý mà chẳng tự biết, nghèo
nàn rách rưới, ăn xin nơi
phương xa. Người ấy dù
nghèo, hạt châu chưa từng
mất, bỗng được người trí
chỉ ra hạt châu, liền thành
giàu sang tùy theo ý muốn,
mới ngộ bảo châu chẳng từ
bên ngoài mà có.

- uệ Năng nói; "Bồ Đề bổn vô thọ,... Bổn lai vô nhứt
vật..." vì Tự Tâm không còn ý tìm kiếm cái SỞ MINH vọng chấp
cây Bồ Đề hay vật chi cả. Như máy ảnh có người mẫu mà không
có phim vậy.
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…

Nhiên
Tự
Vọng Tâm nói

Sa

2

Hợp

H

hay ngược lại

nh

oà

Chẳng

Sạch cái này
để Có cái kia
D iệt1 C h ẳ n g

cũng là Pháp sanh diệt.
Khi biết

Tự nhiên chẳng phải tự nhiên,
hòa hợp chẳng phải hòa hợp,
tự nhiên và hòa hợp đều lìa,
có lìa có hợp đều sai,

KHÔNG DỤNG CÔNG TU CHỨNG
mới được gọi là
Pháp Không Hí Luận.

ỳ thật, Bồ Đề
Niết Bàn vốn sẵn đầy đủ,
chỉ có thể sát na ngộ
nhập698, chẳng do nhiều
kiếp siêng năng tu chứng
mà được, dẫu cho nhớ

hết diệu lý thanh tịnh như
cát sông Hằng trong mười
hai bộ Kinh của mười
phương Như Lai, chỉ càng
thêm hí luận.

- Ngươi dù nói lý
nhân duyên, tự nhiên chắc
1. Sanh cái này để diệt cái kia như
đã nói ở trng trước 2.- Các tướng
chắn rõ ràng, người đời
lẫn lộn thành một thể của thế gian,
gọi là tánh hòa hợp. (Đây ý nói về
khen ngươi đa văn bậc
sự hiệp pháp.)
nhất, với cái huân tập đa
văn nhiều kiếp này, chẳng thể tránh khỏi nạn Ma
Đăng Già, phải nhờ thần chú của ta, làm cho Ma
Đăng Già dập tắt lửa dâm, sông ái khô cạn,
Hình 152

698

Sát na ngộ nhập: Chính xác thì đường tu mới đạt,
Đáng muôn năm khó cũng cam đành. (Di Lạc Thiên Tôn, ĐLTN tr
110) Phải được KHAI THỊ để có học có hành cái VÔ PHÁP
THỜI (thời có Phật chứng có Pháp hiệp) mới hi vọng có lúc
NGỘ NHẬP mà biết là tiến trình qui CHƠN của mình đã phải
qua nhiều ƠN cứu độ lắm. Thân Tiên hồn Tiên, Thân Phật hồn
Phật. Thực chuyển tâm bỏ bớt các hý luận rối rắm của SỞ MINH
mới dễ đến với vô lượng TÂM. Có Vô Lượng Tâm mới trong
sạch mà tương ứng với Thiên Đình để bỏ phàm chất thể nhận
thánh chất thể.
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chứng quả A Na Hàm, nơi pháp ta thành tựu tinh
tấn, khiến ngươi giải thoát. A Nan, ngươi dù
nhiều kiếp ghi nhớ những lời bí mật nhiệm mầu
của Như Lai, chẳng bằng một ngày tu nghiệp vô
lậu, xa lìa hai khổ yêu, ghét của thế gian699.
(Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q.4)

699

tạo được

Xa lìa hai khổ yêu ghét của thế gian: Xa lìa

khi

.
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hầy: Không Tăng không Pháp thì là gì?
Bạch Thầy là Phật,
Bạch Thầy: Có phải Phật dụng Diệu Pháp
chuyển Tăng thành Phật?
- Không, Tăng vẫn là Tăng700. Phật chủ
Pháp.
Bạch Thầy: Vậy Pháp ấy có tên là Pháp
nhưng vốn nó là Phật.
- Hiểu được như vậy là vô lượng công đức.
Bạch Thầy: Vậy Pháp mà không Pháp?
- Đúng. Khi tâm hướng vào sự Minh Triết
thì đó là cầu Đạo vô thượng, Trí Huệ vô thượng.
Đó là buổi Pháp mà không Pháp, là quyền năng
biến chuyển của Phật.
Bạch Thầy: Khi nào thì có Minh Triết?
- Buổi nào có cơ qui hiệp thì có Minh
Triết.
700

Tăng vẫn là Tăng. Dụng Phàm Tâm của Tăng cầu
Pháp thì đó cũng là Vọng Niệm tạo Pháp Sanh Diệt.
Pháp không thì Quyền cũng không,
Quyền không Pháp có những mong được gì.
Lý Thái Bạch
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Minh Triết là Vô Cực, là Pháp. Không đặng

Minh Triết không đặng Thái Cực.
Lý cũng là Pháp. Không thông phải học,

không đạt phải hành. Có học hành thì có biến
chuyển. Biến chuyển phải có Phật, có Pháp.
Muốn có Phật, lục (moi) Phật ra. Muốn có
Pháp lục Pháp ra. Phật tại Tâm mà Pháp cũng tại
Tâm. Moi ở Tâm kiếm Phật kiếm Pháp.
Từ Lưỡng Nghi dẫn xuất Tứ Tượng Bát
Quái thì có Pháp còn từ Thái Cực thì Pháp cũng
không luôn701.
Dụng ngũ hành tu là để xuất chơn thần mà
học nơi các cõi. Dụng tâm ứng với nguồn Thái
Cực sấn tay hành Đạo cứu đời thì không xuất
chơn thần vẫn học được.

701

Đạo Pháp vẫn là sự chuyển đến Vô Lượng Tâm của
chí chơn Quyền Pháp. Ấy là Thiên Nhãn / Khí Hư Vô),
LÝ Pháp vẫn là Pháp Độ Đời. Trong cơ rước nguyên nhân
về ngôi vị mới có Minh Triết Vô Cực của Bồ Tát Pháp dùng Vô
Lượng Tâm độ Đời. Vô Cực mà cũng là Thái Cực.
Đạo Đời tương đắc. Cửa đưa ra cũng là cửa rước về.
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Dụng tâm ứng với ngồn Thái Cực sấn tay hành Đạo cứu
Đời là bước lên chuyến xe Vô Lượng Pháp hay còn gọi là Vô
Cực Bồ Tát Pháp để được Sư Hư Vô dẫn lần đến Thái Cực Ma
Ha Tát Pháp.
- Tự tâm giải gỡ dần các Vọng Chấp về Nhân, Ngã, Pháp,
Quyền mà qua được các tầng trời.
Theo Thiền Pháp xưa, dùng tánh thức chẳng động để diệt
sự nghiền ngẫm, thành ra ở nơi vô tận lại tỏ bày tánh tận, như
còn mà chẳng còn, tận mà chẳng tận, đến cõi Phi Tưởng Phi Phi
Tưởng, nếu xét cùng cái Không, nhưng chẳng tột lý Không (Vô
Cực cũng là Thái Cực) thì gọi là Bất Hồi Tâm Độn A La Hán và
rốt rồi phải trở lại luân hồi. Ở TKPĐ, Tầng thứ tám trong Cửu
Thiên Khai Hoá là tầng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng.
- Hoà Đồng với Thiên Địa Nhân trong tâm thức phi tầm,
vô ngã cho đến khi được Phục Sinh, Ngọc Hư Cung sắc lịnh kêu
để thưởng phong Tiên Phẩm (Tầng thứ chín trong Cửu Thiên
Khai Hoá).
Bỏ Vọng Tâm theo Diệu Tâm ứng nguồn Thái Cực,
TRÂN TRỌNG nguyên giống THIÊN BAN,
TRỌNG TRÂN ĐỒNG ĐẠO

để Linh hiệp Linh
mà nên được đại sự

HOÁ CHUYỂN.

- Chuyển tâm đến mức Vô Lượng thì hành Bồ Tát Đạo
theo Thiên Thơ Phật tạo độ sanh (Tiểu Tường) và sau đó, nắm
giữ diệu huyền Chí Tôn thực thi Chơn Tướng Đạo cho rõ ràng
để bảo sanh (Đại Tường).
Vô hình (Thượng)
Lẽ sống tâm linh: Minh
Tự tâm trung lập, đại vô lượng
Bán hữu hình (Trung)
Nếp sống tinh thần: Hoà
Tâm hoà Thiên Địa Nhơn
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Hình thể (Hạ)
Cuộc sống: Đồng
Liên Tâm Công Pháp

hánh Chất tự phát đồng thể với Thánh
Đức Chung vốn hằng hữu và vô pháp tướng.
(Đức Hộ Pháp Phạm công Tắc, DLTN tr 85)

Di Lạc Vương Pháp, cũng là Pháp Tánh Mặc Nhiên Vô
Tác Vô Bất Tác, cũng là pháp hữu vô bổn không khi có sự cùng
cực tự nhiên như hơi thở trong sự Hiệp CHƠN (= Thượng Hạ
ứng đồng Trung ] Ngọc Hoàng linh chuyển đắc - Chơn Linh /
Diệu Tâm hiển khi đệ nhất xác thân và đệ nhị xác thân có cùng
một tiếng nói).
Nếu có thể trong và sạch mà trang nghiêm bản thân (trang
nghiêm Phật Độ - tr. 641), tức là những gì thuộc tính chất của thế
giới này (những thứ SỞ MINH hoặc Thị hoặc Phi hoặc Vô Thị
Vô Phi hơặc CÓ hoặc KHÔNG đều phải dứt - ĐLTN tr 35) thì có
thể được thực kỳ truyền để một kiếp trở về cùng Thầy.

ừng để sự tìm cầu thúc giục,
Hãy để cho TÂM và để cho bạn bè
mình nhiên CHƠN mới HIỆP.
VÔ Pháp hữu NHIÊN tình pháp diệu,
ĐỊNH tâm vô TÁC hiệp dung chơn.
DIỆU chuyển thân PHÀM nên THÁNH chất,
CHƠN nguyên nhập THẤT702 ngự TÂM thanh .
THẦY, tá danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG (ĐLTN, tr 413)
702

Chơn Linh nhập thể. Chơn Linh (với Diệu Tâm trong
sáng) nhập thể trong sự Thiền nhiên ứng hoà (Lý Thái Bạch, ĐLTN
tr 159) tức là sự tự tâm ứng + truyền mà không truyền, thọ mà
không thọ (tr 181).
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ó Vô
Lượng Tâm ắt có
thể hiệp nhất
PHÁP và TĂNG,
tức là có thể đến
được Vô Cực Bồ
Tát

Pháp

của

Quyền Vạn Linh:

Hình 153

Lúc

bấy

giờ, qua Nguồn Hiệp Thiên, Quyền Chí Linh ở Ngôi Thái Cực sẽ
tự đến hiệp để trọn thành một thể nhất quán Thiên Địa Nhân:
.
Trong bản thân, khi Đệ Nhất và Đệ Nhị Xác Thân hiệp
nhất cùng nhau (từ công tham Thái Cực, phá nhứt khiếu chi
Huyền Quang - nê huờn cung mở toát ra), Đệ Tam Xác Thân
(Chơn Linh) không mời cũng đến.
Từ Vô Lượng Tâm mà vào Mạch Pháp của Đạo Trời linh
hiển thì an tâm không còn bị bận bịu gì là pháp gì là huyền cơ

nữa (Đệ Tam Xác Thân điều khiển Đệ Nhất Xác Thân ứng tâm
ứng vật tốt vì Đệ Nhị Xác Thân được thuần chơn - Tinh Khí
Thần nhất quán cùng nhau) cho nên càng dễ đến sự trong và sạch
mà khai mở các khiếu.
Khi có thể hoà huợt được với mọi trinh độ trong Vô
Lượng Pháp thì có thể có Vô Lượng Tâm. Có được vậy như có
tâm ở trục của bánh xe có thể cảm thông với mọi điểm trên vành
bánh xe Thiên Quân của cơ Tạo Hoá. Từ sự hiệp với Vạn Linh

mà được hiệp với Chí Linh nghĩa là từ Vô Cực Bồ Tát Pháp mà
đến với Thái Cực Ma Ha Tát Pháp.
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48
TỨ VÔ
2.- VÔ CẦU HOÀ ĐẠI ĐẠO
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Vô Danh Tiên Trưởng, BÂĐ Kim Biên,13-3-Bính Thân (1956)

in mấy vị thiếu niên nghe :
Tinh thần là chủ, thân là tôi,
Câu vật công danh để miếng mồi.
Mới biết oan gia là nghiệp cả,
Cho hay nghiệt chướng ấy cao ngôi.
Thành nghiêng vạc ngã không yên đứng,
Ngai đóng chông đơm ắt khó ngồi.
Phải mặt trượng phu đâu cũng phận,
Trọng khinh hậu bạc ở ngoài môi703.
Muốn cứu vãn tình thế nước Việt, cả quốc
dân nên cố gắng. Hộ Pháp Thiên Tôn an lòng,
chẳng đến nỗi nhơ danh Đạo phòng sợ704.
...Ai kia cầu Đạo, chớ Đạo chưa dễ cầu ai.
Nguyễn văn Hồng, Thánh Ngôn Sưu Tập, q 1
703

Công danh như miếng mồi để trên móc câu. Nghiệp
cả là chỗ tích chứa oan gia, cao ngôi là chỗ tích chứa nghiệp
chướng. Đứng không yên nơi thành quách quyền uy nghiêng
ngã, ngồi không yên trên ngai dưới có chông đơm lên. Trượng
phu không cần ngôi vị, đâu cũng là phận mình đã được đặt để.
Lời khen chê nặng nhẹ ân cần bạc bẽo đều là chuyện ngoài môi.
704
Do quần chúng ở mức nào sẽ gặp cảnh ở mức đó, Đạo
cứu được Đời hay không là do Đời có cố gắng noi Đạo hay
không. Thiên Luật là Công Bình nữa chứ không chỉ có Bác Ái
mà thôi.
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Thái Bạch, (23-1-Đinh Mão / 24-2-1927)

ại dại! Ngu ngu! Ta từ đây lựa chọn kẻ
cầu Đạo705 một cách nghiêm khắc.
Nguyễn văn Hồng, Thánh Ngôn Sưu Tập, q 1

705

Người hết lòng cầu Đạo mới giữ các giới, từ đó trí
não tâm tình thân thể được cải thiện rồi mới thấy sự thâm thuý
trong những lời dạy Đạo. Chưa có tâm cầu Đạo, chưa có Sư Hư
Vô thường khó thấu được các lý sâu của biệt chuyển.
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GỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI Giáo
Đạo Nam Phương (năm 1926)
Chúng sanh rất nên trễ nãi, vì số vô phần,
đến ngày nay là ngày cuối cùng mới rõ Đạo cao
giá trọng là dường nào. Thầy càng tủi cho các
con.
Vậy các con muốn cho chúng sanh cầu
Đạo thì Thầy cho phép, song từ đây phải làm sớ
như Minh Thệ mà xin nhập môn đặng có thế phổ
độ cứu vớt chúng sanh thêm một chút ít nữa.
Thầy cho các con hay trước rằng: Đại Đạo
tại Nam Kỳ gần đủ số rồi, hễ đủ số rồi thì phải
bế lại mà hành Đạo706, còn một phần thì đi ngoại
quốc phổ thông nền Chánh đạo.
Nguyễn văn Hồng, Thánh Ngôn Sưu Tập, q 1

706

Bế thể pháp hành bí pháp Đạo Đời: Đạo Quyền tự
chủ tự định phận và Đạo Pháp tự thông tự phát, biết đến đâu
hành đến đó.
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HẦY, (10-3-1927)
Các con đừng thấy những sự phàm quyền
ấy mà lo cho Thầy không đủ quyền pháp chế trị,
các con sẽ thấy phép mầu của Thầy là dường nào.
Vậy, lúc nầy, những môn đệ mới phải lập
thệ giữa Thầy mà nhập Đạo. Còn Cơ Bút, dịp
nào Thầy truyền lịnh sẽ thi hành. Mỗi lần ai đến
cầu Đạo, phải giao lý lịch cho chủ đàn, rồi phải
chạy khai về Tòa Thánh.
Bản, con hiểu không? Cứ lập đàn cúng,
không Cơ Bút chi. Thầy đã hối các con ban hành
Tân Luật đặng cho dễ. Như ngày nay về sau
không Cơ Bút thì cứ theo Luật mà hành sự cho
đến ngày Thầy định đoạt sẽ hay.
TN chép tay của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu. 12-13
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Trong lễ Cầu Đạo tối hôm 1-11 năm Ất Sửu, ba
ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang,
theo lời dạy của ông AĂÂ, vái:... "vọng bái Cao Đài
Thượng Đế, ban ơn đủ phúc lành cho ba tôi cải tà qui
chánh.” Cúng vái xong ba ông đem Ngọc cơ ra cầu.
Đấng Cao Đài Thượng Đế dạy:
ọng niệm phân kỳ sự sự phi,
Cá lý Thiên tâm thường thế nhẫn.
Thiên tâm tu hướng cá trung cầu,
Quân vấn Thiên tâm mạc tri tường707.
(ĐLTN, tr. 447)
707

Lời dạy của Thầy cho thấy rằng lấy Phàm Tâm cầu
Phật Tâm là Vọng Niệm, là tà (lệch, không chánh đáng). Nói
theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, tánh của Thất Đại Địa, Thuỷ, Hoả,
Phong, Không, Kiến, Thức đầy trùm pháp giới. Chúng sanh do
nghiệp mà bày ra cảnh giới hiện hữu. Người thế gian chẳng biết,
lại mê lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên, Ấy đều là do tâm
thức phân biệt suy lường. Phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa
thật. CẦU ĐẠO ắt phải bỏ hết các lời nói và ý nghĩ thuộc thế
giới này, đoạn trí, phục tình, chỉnh tâm cho đến mức tịch lặng
mọi phân biệt suy lường, tạm gọi là tự tin tự chủ đào tạo khả
năng thay vì cầu kiếm Quyền Pháp chi từ bên ngoài. Ấy là cải tà
qui chánh.
Đạo trong Tự Tâm (có phân nửa của Trời phân nửa của
mình) xưa nay vẫn vậy (TNHT1 13-6- Bính Dần: Các con là
Thầy, Thầy là các con) nhưng trrong cơ tận độ này, Thầy đến
dùng huyền diệu pháp dẫn dắt môn đồ, làm thể hiện rõ nét việc
Trời Người Hiệp Một tại mỗi khúc nôi, HỘ THẦN trên đường
sinh hoạt chánh đáng của Đạo Đời để mỗi người có thể phục hồi
sự tự tin tự chủ của mình mà hiệp Thiên Địa Nhơn.
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ức Phật Thích Ca dạy: cố dụng công (hoặc
theo Pháp này hoặc theo Pháp khác, không theo
Thuờng Đạo có sự đồng vị Có-Không, Động-Tịnh, LýDục) mong đạt đến chỗ tự nhiên khỏi cần cố sức nữa,
tức là cố sức đứng ở một bên hoặc Đạo hoặc Đời mong
đạt được cả hai bên là Vọng Cầu huyễn pháp708.
- o các chúng sanh từ vô thỉ, nương theo
sắc thanh, đuổi theo vọng niệm mà lưu chuyển,
708

Tâm chơn thường đón nhận cả lực Huyền Khung vô
ngôn về mặt Đạo và lực Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn về mặt Đời:
thấy Đạo như nhiên, tâm bình nên tự chủ Hiệp Tình (không chủ
trương cố ý chẳng hoà hợp), tạo quyền chơn cho mình (tr. 669),
vô cầu - kể cả sự không cầu chờ ngoại lực - mà tự hiển Pháp, ấy
là thông hanh (tr. 691). Đó là Pháp hiệp Thiên Địa trong chỗ
Huyền Khung vô ngôn và Pháp hoà Nhơn cùng đồng tôn ngưỡng
Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cho phép nhơn sanh tự lập Luật.
Nguồn sáng từ ngôi Thái Cực làm chứng cho sự Có Không của
Đạo, Động Tịnh của Pháp, Lý Dục của Tình (tr. 630).
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chưa từng khai ngộ bản tánh trong sạch thường
trụ, chẳng theo tánh chơn thường, lại đuổi theo
sanh diệt, do đó đời bị xoay vần trong vòng tạp
nhiễm.
- Nếu bỏ sanh diệt, giữ tánh chơn thường,
thì ánh sáng của Chơn Thường tự hiện, căn, trần,
tâm thức, ngay đó liền tiêu; tướng vọng tưởng là
trần, tánh phân biệt là cấu, cả hai đều xa lìa, thì
pháp nhãn của ngươi liền được trong suốt, sao
lại chẳng thành Vô Thượng Tri Giác?N
n
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Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q 4

ầu nào bắt nhịp chỉ Tiên Ông,
Kiến quyết thông công chẳng lý đồng.
Chí mộ chơn thành nguyên chất diễn,
Tôn tình chánh thật hiệp cầu Ông709.

709

Điều mong cầu chánh thật là cầu sao cho không cầu
chi cả, tức là cầu sao cho mình phục hoạt được tính tự chủ hoàn
toàn không phải ra công gắng sức. Từ đó, có thể do các sinh hoạt
Chơn Thường (Đạo + Đời) mà đào tạo đủ năng lực Tam Bửu
Tinh Khí Thần để trở về nguồn cội hiệp một với Đức Chí Tôn.
Chưa được vậy, Thầy cho phép vợ chồng có tình ái
chánh thật hiệp cầu Thầy. TIÊN ÔNG, bậc đã đến mức chánh định
trong vô cầu, là nhịp cầu Hiệp Thiên cho mình. Có thông công với
Thầy thì an định, không cần ra sức kiên quyết phấn đấu. Đây là
CẦU ĐẠO Hiệp Thiên, KHÔNG PHẢI LÀ CẦU MỘT
PHƯƠNG PHÁP để chuyển phàm thành Tiên Phật. Phải chơn
thành cầu thoát tục không pha tạp ý chi khác.
Khổng Phu Tử viết:
Tịnh tu tức hiệp chơn,
Thị Đại Đạo,
Thị tâm vô ngã,
Thị CAO ĐÀI TIÊN ÔNG.
Hộ Pháp, 28-11-MDần (1998)

Tình dục duy bổn thì thấy trong mình nếu chúng
ta muốn thành Phật thì chúng ta làm đặng, muốn đi theo
Phật lập vị mình thì trong Đại Hồn giúp ta làm đặng.
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh,, 18-6-Kỷ Sửu (1949)

785

hần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm
từ ngày Ðạo bị bế. Lập "Tam Kỳ Phổ Độ" nầy

Thầy cho Thần hiệp Tinh Khí đặng đủ "Tam Bửu"
là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh710.
Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con mắt
THẦY cho chư Ðạo Hữu nghe.
Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên Phật từ ngày bị
bế Ðạo, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp
chẳng đổi711, song Thiên Ðình mỗi phen đánh tản
"Thần" không cho hiệp cùng "Tinh Khí".
Thầy đến đặng hườn nguyên Chơn Thần
cho các con đặng đắc Ðạo. Các con hiểu "Thần
cư tại Nhãn". Bố trí cho chư Ðạo Hữu con hiểu
rõ. Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó.
Thầy khuyên con mỗi phen nói Ðạo hằng nhớ
710

Duy Thầy cho Thần hiệp Tinh Khí đặng đủ "Tam
Bửu”: Biết Thần cư tại Nhãn ắt biết tìm cách nhìn Thiên Nhãn
để hiệp Thần với Thầy mà học hay hành.
711
Luyện Pháp chẳng đổi: Như Kinh Thủ Lăng Nghiêm
q. 5 đã nói: Mười phương chư Như Lai, Chỉ một cửa Niết Bàn.
Có đủ Thần thì Lôi Công mới gặp được Điển Mẫu (thuộc Thiên
quyền, để chuyển hoá sinh lực) tại Nê Huờn Cung tức là Niết
Bàn, kinh đô của Cực Lạc Thế Giới. Xưa nay pháp rốt ráo để
vào với Thiên Đạo vẫn là Nhơn Luân Đạo. Nhưng Thầy nhắc
nhở: "Khi nào có Thầy dạy mới thực hành để có sự tương liên..."
(ĐLTN, tr 391).
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đến danh Thầy712.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1, 25-2-1926

hụng hiệp pháp Cao Đài,
Tự ĐÀI CAO ứng TỰ.
Hiệp TỊNH CHẤT hoàn TÂM,
Thông đạt THẦY chủ ĐỊNH.
(ĐLTN, tr. 143)

ua bảo: "Có lẽ ông điên cuồng hay bị
bịnh loạn óc rồi, mới nói rằng uống sữa trị được
bịnh của ta. Cựu y dùng sữa, ông cho là độc, bảo
ta biếm truất và cấm hẳn, nay trở lại nói sữa là
tốt hay trị được bịnh."
... Minh y tâu: "Thưa Đại Vương! ... cựu y
không hiểu căn bịnh, bịnh gì cũng dùng thuần
sữa để trị, lại không biết sữa là tốt hay xấu, là
lành hay không lành."
Vua nói: "Xin ông giải thích cho ta rõ."
Minh y tâu: "Thuốc sữa kia cũng là độc
hại, cũng là cam lộ. Thế nào là thuốc sữa cam lộ?
Nếu là bò cái không ăn bã hèm trấu cặn, con nghé
của nó rất điều thiện, chỗ thả chăn không phải
cao nguyên cũng không quá thấp ướt, nước uống
712

Mỗi phen nói Ðạo hằng nhớ đến danh Thầy: Danh
Thầy là Pháp. Mỗi giai đoạn hành tu hoặc Cao Đài hoặc Tiên
Ông hoặc Đại Bồ Tát hoặc Ma Ha Tát có các pháp khác nhau.
Nói đúng đề tài vừa với Thần lực của người nghe và được Thầy
hộ giúp thì họ mới lãnh hội được.
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trong sạch, chẳng cho chạy nhảy, chẳng cho
chung bầy với bò đực, cho nó ăn uống đi đứng
vừa chừng phải cách. Sữa của bò nầy trị được
nhiều bịnh gọi là cam lộ. Ngoài ra các thứ sữa
khác thời gọi là độc hại."
Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Ai Thán

ầy Thiện nam tử! Ví như cô gái sanh một
trai trẻ nầy mắc bịnh, cô gái buồn rầu tìm y sĩ. Y
sĩ đến xem bịnh, dùng ba thứ bơ, sữa đường phèn
hiệp lại bảo cho đứa trẻ uống. Y sĩ dặn cho cô
gái, đứa trẻ sau khi uống thuốc chớ cho nó bú,
phải chờ thuốc tiêu hóa rồi mới được cho bú.
Cô gái liền lấy chất đắng thoa trên vú rồi
bảo đứa bé: "Vú của mẹ đã thoa thuốc độc, con
chớ chạm đến".
Đứa bé đói khát muốn bú, nhưng nghe mùi
đắng trên vú bèn chẳng dám gần. Thời gian sau
thuốc uống đã tiêu hoá, người mẹ lấy nước rửa
sạch vú mình, gọi con đến bú. Lúc đó đứa trẻ mặc
dầu đói khát nhưng nhớ mùi đắng nên chẳng dám
đến bú.
Người mẹ bảo: "Vì con uống thuốc nên mẹ
lấy chất đắng thoa trên vú. Thuốc con uống đã
tiêu hóa, vú của mẹ cũng đã rửa sạch, giờ đây con
có thể đến bú không hại gì."
Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Như Lai Tánh

788

ầu ông bắt nhịp chỗ chơn thông713,
Chẳng thấy dựa nương chẳng trụ đồng.
Định đến không cầu nên chánh thật,
Tâm còn chẳng có có gì Ông.
713

Do Hiệp Cầu Ông (Hiệp cầu Đức Chí Tôn hộ Thần
để giải toả mọi thứ tâm đầy dẫy các điều ẩn ức, toan tính... phi
chơn) mà lần lần chứng nghiệm được tính bản nhiên Tự Chủ
(Ông) của chính mình. Các thứ vọng niệm không còn uy thế
như trước nữa: Không nương trụ chi mà tâm trở nên tịch lặng
nhưng tỉnh thức.
Do có CHƠN THÔNG với Thiên Địa Nhân (trong và
ngoài bản thân) mà mọi việc có-không, động-tịnh, lý-dục được
an nhiên. Chơn Thông trước nhất là mở nê huờn cung,
Đoạn Trí Phục Tình, hiệp hành chơn thật.
KHÔNG CẦU PHÁP chi nữa. Ý niệm của mình không
rong ruổi viễn vông, vì đã có nhiều công tu tỉnh như nói trong
bài thi của Đức Thượng Sanh, kể ra ở ĐLTN, tr.128, nay xin
chép lại để tiện tham khảo:
Tỉnh không mê, Tỉnh không mê,
Xét mình chỉnh xét mọi bề là tu.
Phương ngôn đức hạnh cần cù,
Trau giồi tánh tục công phu chẳng lờn,
Không phân pháp mật thua hơn,
Chí thành noi Đạo trông huờn ngôi xưa.
Giác mê không thiếu chẳng thừa,
Định tâm tỏ ngộ tam thừa chi trung.
Thuận theo chơn tánh tháp tùng,
Nương quyền Tạo Hoá chuyển chung định kỳ.
Lập tín Thiên thuận pháp qui,
Đường Tiên nẻo Thánh nhứt thì không phai.
Lẽ nào lại sợ lạc loài. . .
Thượng Sanh
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Sự chơn thông cũng là một đại hồng ân của chư Phật Tiên
muốn dùng người có tâm cứu khổ chúng sanh sau nhiều lần thử
thách và điểm Đạo ngấm ngầm. Thầy thì vô biên khả năng
nhưng muốn xây dựng vạn linh qua sự mặc tuyên đại hoá. Ngài
dùng cái chơn thật của người đã Nhựt Nhựt Trung Tâm Qui
Thiện Quả rồi đào tạo thêm cho tiến lên mức nghiêm túc hơn
nữa là Thì Thì Trọng Đạo Hiệp Chơn Truyền.

có các kiểu
- khẩu truyền,
- khẩu dụ,
- huấn dụ,
- bút pháp.
là:
- Đức Chí Tôn lập pháp.
- Môn đệ của Ngài hành pháp
và chuyển pháp,
- rồi Đức Chí Tôn định pháp.
Nếu không đủ sức hiệp tương và hiệp tin,
Thầy vẫn còn có cách Độ Dẫn và Dẫn Độ.
Độ dẫn là trọn vẹn hiến dâng giúp người
đã đủ sức tự hành. Tạo Công Lập Vị là vậy.
Để hiệp thông, phải hiểu những trắc ẩn của
bạn mình vốn là kết quả của cộng nghiệp.
Linh hiệp Linh mới nên việc:
◦ Thống hiệp lương sanh,
◦ Phục nguyên nhơn huờn tồn Phật tánh
(không sót rớt một ai).
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Dẫn độ là giúp người

◦ Hiểu rõ Tam Giáo,
◦ Trở về với cái Chơn.
(cái chất thật – “Phong” trong “Vô Phong"
của Đạo Pháp nói ở ĐLTN tr. 59 = Không
có phương dò – tức cái Linh),
Do gia công học hỏi
(không do huyền diệu).
Có cầu ắt có muốn được mà vẫn nghĩ là chưa
chắc được, vì trông chờ ngoại lực; như người có hạt
châu như ý mà chẳng tự biết, nghèo nàn rách rưới, ăn
xin nơi phương xa.
Không cầu thì tự nhiên không thái quá bất cập.
Cầu ở mình, không cầu ở người, như bắn cung không
trúng đích thì tự xét lỗi mình, cho nên không trách
người hay oán Trời, không làm việc nguy hiểm để cầu
may. (Trung Dung, ch 14)
Trong cái chánh thật TA có chủ tâm, có cái VÔ
CỐ, VÔ CHẤP, VÔ NIỆM, có cái hữu cảm từ, cũng
hữu TÍN, hữu LINH. Không nói chuyện hữu trí, hữu
mưu, chỉ kể đến chí khí tình hoài bão hiệp với công
pháp vô ngôn của Tạo Hoá (chánh định) thì ứng được
lực Tạo Hoá mà hiển Pháp. (Xin xem lại ĐLTN tr 317, 379, 380).
hiên duyên tác Đạo phi vô cảm,
Nhơn nguyện dung Trung cận hữu tình.
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Ngu thật cùng nương chỗ thật tâm,
Mưu cao chẳng dụng chước không tầm.
Thông thành bất luận tài thao dượt,
Chí khí lưu hành Đạo hiển thâm.
Lý Thiết Quả

hổ kiếp đổi thành Tiên Thánh Phật,
Chuyên trì chánh định gội Ma Ha.
Thong dong nhứt niệm mà vô niệm,
Trí Giác chuyển huờn Huệ Pháp TA714.
Hộ Pháp

… rần tư vấn bặt xuất Cao Đài.

Liệu tính vong tồn sanh ý loạn,
Duy tâm tịnh chí đoạn trần ai.
Thiên Hỉ Môn Qui 13-11- ĐSửu, ĐLTN, tr. 71

u Thiền Quán Tam ma đề để bỏ hai thứ vọng
niệm căn bản:
- nhận tâm phan duyên làm tự tánh của mình và
của người (phiền não chướng);
- lạc mất bản thức sáng tỏ, dù hàng ngày sống
trong bản thức mà chẳng tự biết (sở tri chướng).
...Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay,
mê mình là vật,
714

Khi Tâm Qui Thiện trong sinh hoạt Trí Giác chuyển
hườn thành tâm chí tịnh không liệu tính chi như khi nhập Thiên
Hỉ Động Trí Huệ Cung thì đoạn được trần ai.
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lạc mất bản tâm,
tùy vật xoay chuyển,
nên thấy lớn thấy nhỏ. Nếu chuyển được
vật thì đồng với Như Lai, ngồi bất động đạo
tràng, thân tâm tròn đầy sáng tỏ, gồm mười
phương quốc độ trên đầu một mảy lông.
Thủ Lăng Nghiêm, q2

Đây là CHÁNH THẬT CHI CẦU bỏ Vọng
Niệm để trở về với sự VÔ CẦU CHI CẦU. là sử dụng
cái Sở Minh sẵn có, không cần tầm Pháp Vô Thường pháp có điều kiện - nào khác. Nói khác đi, ấy là sự thực
hành pháp rốt ráo trong Thường Đạo hiệp cả Đạo Đời.
Nó nghiêm cẩn (đủ Thần) đến mức chẳng thấy là
không, nhẹ nhàng đến mức chẳng thấy là có. Nó là sự
qua lại của hai lực Huyền Khung Cao Thượng Đế và
Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.
ữu pháp vô thường hữu pháp Như715,
Vô tin vô hiệp thị vô lai716.
Bát Vu Diêu chuyển717 Huyền Linh ngự,
Mật thất hiệp Đài hiệp Chí Tôn.
Di Lạc Vương Phật

715

Có pháp có điều kiện, ấy là pháp “Như”.
Không tin như vậy, không hiệp pháp cùng nhau thì
không có “Lai”. Tức là “Như Lai” không đến.
717
Bát Vu Diêu Chuyển: cũng là “Bát Bửu Diêu Trì…”,
nghĩa là Diêu Trì Cung chuyển Tiên Phật Pháp.
716
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Nan! Ngươi dù đã ngộ bản giác diệu
minh thể tánh phi nhân duyên, phi tự nhiên,
nhưng còn chưa rõ bản giác này chẳng phải do
hòa hợp sanh, cũng chẳng phải không hòa hợp718.
- A Nan, ta dùng sự tiền trần hỏi ngươi, nay
ngươi còn bị những tánh nhân duyên vọng tưởng
hòa hợp của thế gian mà tự nghi hoặc, lại cho sự
chứng tâm Bồ Đề là do hòa hợp sanh khởi.
Vậy thì cái kiến tinh vi diệu trong sạch này
là hòa với sáng hay hòa với tối? Hòa với thông
hay hoà với nghẽn? ...
Chơn Linh /
Bản Giác Diệu Minh
Kiến Tinh / Sở Minh

hoà v
ớ i tí n h n à y n ơ i n à

với tính kia nơ
ng hoà
i kia
khô
thì

Nếu

Tất cả tướng huyễn hóa nơi tiền trần...
vì nhân duyên hòa hợp, hư vọng cho là có sanh,
nhân duyên tan rã, hư vọng cho là có diệt,

Thật ra sanh diệt khứ lai vốn là Như Lai Tạng.
cũng gọi là diệu minh thường trụ, bất động chu viên
(cùng khắp không gian), diệu tánh chơn như.

y

Nơi tánh chơn thường tìm sự khứ lai,
mê ngộ, sanh diệt đều bất khả đắc.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q 2

NHƯ LAI TẠNG
Hình 155

718

Chính xác thì đường tu mới đat,
Đáng muôn năm khó cũng cam đành.
Di Lạc Thiên Tôn, 9-11-Đinh Sửu, ĐLTN tr 110
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Ngươi chỉ cần chẳng duyên theo sự động
tịnh, hợp ly, thông nghẽn, sanh diệt, vị lạt, sáng
tối, mười hai tướng hữu vi này, tùy tiện nhổ ra
một căn, thoát khỏi sự dính mắc, trở về bản
tánh chân thật, hiện ra sự chiếu soi của tự tánh719.

Tánh chiếu soi phát ra ánh sáng, thì sự dính
mắc của ngũ căn kia liền cùng được giải thoát và
tri kiến khởi lên, chẳng do cảnh trần. Chiếu soi
chẳng duyên theo lục căn, mà nhờ lục căn phát
ra ánh sáng, do đó, sự dụng của lục căn dung thông

lẫn nhau.
719

Chơn Tâm vốn thông đạt mọi pháp giới vì nó bắt
nguồn từ Hư Vô. Vọng Tâm lại coi sự có-không của
âm thanh tạo cái nghe,
xúc cảm thân thể tạo diệu xúc,
mùi tạo ỷ thức về mùi,
pháp trần tạo chơn ý,
vị tạo cái nếm,
sáng tối tạo cái thấy,
Nếu Chơn Khí của thân thể thuộc Địa được nuôi bằng
thực phẩm trong sạch,
Chơn Thần thuộc Nhân được xây dựng qua pháp Tạo
Hoá với Nhất Thần Phi Tướng (hoàn toàn tự chủ vì ý không bị
dính mắc vào Căn và Trần Cảnh - không chấp vào các tướng cókhông của sắc, thinh, hương, vị, xúc) thì Chơn Linh hiệp Chơn
Thần thành ra Chơn Tâm có thể biểu lộ được Thiên Tâm chuyển
được vật tính.
Ở TKPĐ , có sự hộ Thần để cắt bỏ mọi dính mắc.
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hi ấy, Thế Tôn giơ tay dịu dàng rờ đầu
Anan, nói với A Nan và đại chúng:
- Có pháp Tam Ma Đề, gọi là Đại Phật
Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, bao hàm vạn
hạnh, là đường lối vi diệu trang nghiêm, cũng là
pháp môn đưa đến giải thoát cuối cùng của mười
phương Như Lai, nay ngươi hãy chú ý nghe:
... Bấy giờ, Thế Tôn muốn A Nan và đại
chúng đều được chứng nhập vô sanh pháp nhẫn,
nơi toà sư tử, xoa đầu A Nan, khai thị rằng: ...
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q 1

uan thời thị hiện độ tâm cơ,
Âm tính phục linh chỉ khiếu thờ.
Như nhật quang lòa chung lý vật,
Lai nguyên Đạo pháp hiệp Đồ Thơ.
NHỊ tính trung hòa qui pháp nội,
TRẤN yên thi triển nhứt dương chờ.
OAI hùng khí thịnh Cao đồ chuyển720,
720

Khí thịnh Cao đồ chuyển: ngồi lên toà sư tử.
Toà Sư Tử: Như Sư Tử chúa tự biết sức lực nanh
răng nhọn bén, bốn chưn chống đất đứng trong hang vẫy
đuôi gầm ra tiếng. Nếu có người nào đủ những tướng như
vậy phải biết rằng có thể rống như Sư Tử, thiệt là Sư Tử
chúa sáng sớm ra khỏi hang vươn vai ngáp nhìn ngó bốn
phương, cất tiếng rống to. Làm như thế là vì 11 điều:
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NGHIÊM nhặt tín tâm ĐÀI liên cơ.
7-12- Đinh Sửu

hỉ khiếu Đài Cao ai thấy đâu721,
Phục Linh thị hiện ở trên đầu.
Cao Đài ứng hội cùng Trời Đất,
Chỉ Khiếu Phục linh thượng đỉnh đầu.
Đời Đạo Song Tu, trang 148, 149

1: muốn phá dẹp những loài chẳng phải thiệt Sư
Tử mà dối làm Sư Tử;
2: muốn thử sức mình;
3: muốn khiến chỗ ở thanh tịnh;
4: muốn bầy Sư Tử con biết chỗ nơi;
5: muốn đoàn Sư Tử không tâm kinh sợ;
6: muốn kẻ ngủ được thức tỉnh;
7: muốn tất cả những thú phóng dật được
siêng năng chẳng phóng dật;
8: muốn những thú khác đến chầu hầu;
9: muốn điều phục đại hương tượng;
10: muốn dạy bảo các con cái;
11: muốn trang nghiêm quyến thuộc của mình.
Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Sư Tử Hống
721

Chỉ khiếu Đài Cao: cũng là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng
Nghiêm Vương. Rờ đầu: khai mở Nê Huờn Cung, để Phục Linh.
Vô sanh pháp nhẫn: vì âm tính đã được phục linh, theo đường
Long Lân Qui Phụng trong Đạo Pháp hiệp Hà Đồ Lạc Thơ
(ĐLTN, tr. 257).
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:
uy luật lệ siêu phàm nhập Thánh thì vậy
mặc dầu, chớ cũng do cơ thưởng phạt của Thiên
đình mới đạt phẩm vị ấy. Không chắc ai muốn
lấy thì lấy tùy ý.
(NHTĐ viết CĐGĐNP 12-6-Bính Dần, TNHT 2)

Thầy dạy:

Vô Hữu tương liên mới ra CHƠN ra HUYỀN.

(Theo Trung Đạo
Hiệp Thiên Địa Nhân
trong và ngoài bản thân.)

(làm hiển lộ Chơn Linh)
Bản Giác Diệu Minh
Kiến Tinh / Sở Minh

Các tiêu chuẩn của sự ban thưởng: công, đức,
huệ, sinh lực. Ngoài ra:
- để được dạy thể pháp Đạo: thành thật và không
có sự ghét.
- để được học bí pháp: không vướng vào danh
quyền.
- để có thể hành hiệp thành công: tự minh + được
quyền thiêng liêng hộ hiệp (và được thọ ký).
(Cước chú 220 trang 273 sách ĐLTN)
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ẦU kiến lên thang chẳng dấu chi,
NGUYỆN thường phát huệ tín chuyên trì.
ĐẠO sinh hiệp ứng722 trình hành chỉnh723,
TÂM chất trung hoà mạch pháp qui.

722

Con đường hiệp ứng với Đạo đưa người lên Thiên
Đàng cũng là con đường trong tịch Đạo Đạo Tâm đưa Tiên Ông
lên Đại Bồ Tát, Nay đã đến lúc nói rõ không dấu chi về các bậc
thang tiến hoá này: mỗi mỗi đều chờ nơi Huệ Trí do Chơn Linh
soi rọi đến. Vô tư, không cượng cầu cho thuận ý mình. Nói cách
khác:
T..., chi chi cũng ẩn nhẫn đợi lịnh Thầy, nghe con.
Thầy, 15-4-1928 (Mậu-Thìn)

TR..., Đã thọ mạng nơi Thầy, con đi đâu Thầy
theo đó; Lời Ðạo Đức trong miệng con nói ra, ấy là lời
của Thầy bố hóa tâm trí con đặng đi truyền Ðạo; tùy cơ
mà dạy kẻ; một mình con đâu đủ sức mà phục người.
Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài TÔDDBTMHT, 20-2-1926
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Trình hành chỉnh: Đây là tiến trình chuyển Bát Quái
của Vô Cực Đại Bồ Tát Pháp đã có nói đến trong đoạn 1.4.1. của
chương XII.- “Thầy Trời, Đại Từ Phụ dạy Pháp Lập Đạo Tạo
Đời” trong sách Đời Đạo Song Tu (https://www.daotam.info/
booksv/pdf/DoanKimSon/doidaosongtu-2016.pdf).
Với Tâm Hữu Định (cứu nguyên nhân, nâng đỡ lương
nhân lên mức tiến hoá cao hơn) nhưng Vô Cầu (như đã nói trong
43. Tâm Hữu Định nhưng Vô Cầu), Linh Pháp này của Đức Chí
Tôn đưa đến kết quả như câu chót của bài thi trên.
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hi được Đức Thế Tôn hỏi: "Các ngươi là hàng
Bồ Tát và A La Hán trong pháp ta, đã chứng quả vô
học, trong lúc mới phát tâm, nơi thập bát giới, ở giới
nào mà ngộ được viên thông, và do phương tiện gì được
vào Tam Ma Địa?" Chư Đại Bồ Tát và Đại A La Hán
đã lần lượt trình bày các lối tu như sau:
1. Từ Nhĩ Trần:

Kiều Trần Na nghe Âm Thanh Phật, ngộ giải Tứ
Thánh Đế, được Diệu Âm Mật Viên, đắc quả A La
Hán.
2. Từ Sắc Trần:

Ưu Ba Ni Sa Đà do Phật dạy quán tướng bất tịnh
(Sắc Trần), ngộ tánh Sắc Không vốn chẳng có, thành
đạo vô học, tướng trần đã sạch, được Diệu Sắc Mật
Viên. đắc quả A La Hán.
3. Từ Hương Trần:

Hương Nghiêm Đồng Tử, nghe Như Lai dạy,
quán mùi hương trầm, thấy nó vốn phi gỗ phi không,
phi khói lửa, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, ý căn
tiêu diệt, phát minh vô lậu; do Diệu Hương Mật Viên
đắc quả A La Hán.
4. Từ Vị Trần:
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Pháp Vương Tử Dược Vương và Dược Thượng,
từ khi phụng sự Như Lai, rõ tánh vị phi không phi hữu,
phi tức thân tâm, phi lìa thân tâm, do phân biệt bản
nhân của vị trần mà khai ngộ.
5. Từ Xúc Trần:

Bạt Đà Bà La, vì sự huân tập từ xưa chẳng quên
- ngộ tánh nước đã chẳng rửa bụi, cũng chẳng rửa thân,
khoảng giữa an nhiên, vốn vô sở đắc - nay đắc quả vô
học, phát minh diệu xúc, thành Pháp Vương Tử.
6. Từ Pháp Trần:

Ma Ha Ca Diếp và Tử Kim Quang Tỳ Kheo Ni
sau khi Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh diệt độ, thắp đèn
liên tục cúng dường Xá Lợi, lại lấy vàng Tử Kim
Quang tô thếp hình tượng Phật, quán Pháp Không: thế
gian, lục trần đều biến hoại, tu Diệt Tận Định, đắc quả
A La Hán. diệu pháp sáng tỏ, tiêu diệt phiền não.
7. Từ Nhãn Thức: Xoay Cái Thấy Trở Về Bản

Tánh
A Na Luật Đà hư cả hai con mắt, tu pháp "Lạc
Kiến Chiếu Minh Kim Cang Tam Muội" chẳng nhờ
con mắt, xem thấy mười phương rỗng suốt như trái cây
trong bàn tay; Như Lai ấn chứng cho quả A La Hán.
8. Từ Tỉ Thức: Xoay Hơi Thở Trở Về Tánh

Không
Châu Lợi Bàn Đặc Ca được Phật dạy quán hơi
thở đến chỗ cùng tột, thấy các hành tướng vi tế sanh
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diệt từng sát na, được đại vô ngại, phiền não dứt sạch,
đắc quả A La Hán, được ấn chứng thành bậc vô học.
9. Từ Thiệt Thức: Xoay Cái Biết Vị Trở Về Tự

Tánh
Kiều Phạm Bạt Đề tu pháp "Nhất Vị Thanh Tịnh
Tâm Địa", biết vị chẳng phải thân thể, chẳng phải ngoại
vật, được siêu thoát các tập khí thế gian, lìa cấu tiêu
trần, pháp nhãn thanh tịnh, đắc quả A La Hán.
10. Từ Thân Thức:

Tất Lăng Già Bà Ta bị gai đâm đau đớn, nghĩ:
Một thân đâu thể có hai giác (năng giác và sở giác).
Nhiếp niệm, thân tâm bỗng thành không tịch, trong 21
ngày, các tập khí phiền não dứt sạch, đắc quả A La
Hán.
11. Từ Pháp Thức:

Tu Bồ Đề nhờ Như Lai phát minh Giác Tánh
Chơn Không, đắc quả A La Hán, đốn nhập chư tướng
phi tướng, cả năng phi và sở phi đều sạch, được ấn
chứng thành bậc vô học.
12. Từ Nhĩ Thức, dùng Tánh Văn của bản tâm,

phân biệt tự tại (phân biệt tất cả tri kiến của chúng sanh)
Phổ Hiền Bồ Tát từng làm Pháp Vương Tử cho
hằng sa Như Lai. Nếu ai phát tâm theo hạnh Phổ Hiền,
liền cỡi voi 6 ngà, phân thân đồng đến mọi nơi, thầm
xoa đầu họ, khiến họ được thành tựu hạnh nguyện.
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13. Từ Tánh Thấy của Bản Tâm:

Xá Lợi Phất gặp anh em Ca Diếp Ba thuyết nghĩa
nhân duyên, ngộ tâm vô biên, theo Phật xuất gia, giác
ngộ Tánh Kiến Của Bản Tâm Sáng Tỏ Đến Cùng Cực
được đại vô úy, đắc quả A La Hán.
14. Từ Quán Chót Mũi:

Tôn Đà La Nan Đà được Thế Tôn dạy quán chót
mũi, qua 21 ngày, thấy hơi thở như khói, rồi thành màu
trắng, tâm được khai ngộ, tập khí dứt sạch, hơi thở hóa
thành ánh sáng chiếu khắp, đắc quả A La Hán.
15. Từ sự dùng Lưỡi phát âm thanh thuyết pháp:

Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử thông đạt bí pháp
của hằng sa Như Lai, thường khai thị cho người được
sức vô úy. Thế Tôn dạy dùng âm thanh giúp Phật
chuyển pháp luân. Do thuyết pháp mà đắc quả A La
Hán.
16. Từ sự trì giới Thân, Tâm:

Ưu Ba Ly: Do Phật dạy mà trì giới, giữ 3000 oai
nghi, tám vạn tế hạnh, các Tánh Nghiệp và Giá Nghiệp
thảy đều trong sạch, Thân đến Tự Tại, Tâm đến Thông
Suốt, thân tâm tịch diệt, đắc quả A La Hán,
17. Từ Diệu Tâm thần thông do Như Lai ban cho:

Đại Mục Kiền Liên đang đi khất thực nghe nghĩa
nhân duyên của Như Lai, liền phát tâm, được Diệu Tâm
Sáng Tỏ. Như Lai ban áo cà sa đắp trên mình, phát ra
thần thông là bậc nhất, đắc quả A La Hán.
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18. Từ sự Quán Hoả Đại:

Ô Xô Sắt Ma trước hay tham dục, được Phật
Không Vương dạy quán khắp hơi lạnh và nóng trong
cơ thể, Phiền Não Dứt Sạch, Sanh Lửa Trí Huệ, Chứng
Vô Thượng Giác, đắc quả A La Hán.
19. Từ sự Quán Địa Đại: vi trần tạo thân thể và

thế giới đều có tự tánh không trong Như Lai Tạng
Trì Địa Bồ Tát được Tỳ Xá Như Lai xoa đỉnh đầu
và bảo rằng: "Nên bình tam địa, thì tất cảđịa trên thế
giới đều bình". Do pháp tánh ngộ Vô Sanh Nhẫn, đắc
quả A La Hán, hồi tâm hướng Đại Thừa, vào ngôi vị
Bồ Tát, nghe chư Phật khai diễn Diệu Pháp Liên Hoa,
nhập Tri Kiến Phật.
20. Từ sự Quán Thuỷ Đại được Vô Sanh Nhẫn,

Bồ Đề Viên Mãn:
Nguyệt Quang Đồng Tử là Bồ Tát quán thấy tánh
thủy trong thân và trong các bể Hương Thủy của Liên
Hoa Tạng Thế Giới đều chẳng khác. Đến đời Sơn Hải
Tự Tại Thông Vương Như Lai, thấy cả nước ấy đồng
một tánh Chơn Không; nay ở nơi Như Lai, được danh
hiệu là Đồng Chơn, dự hội Bồ Tát.
21. Từ sự Quán Phong Đại:

Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử quán sự an lập
của không gian, thấy sự động chuyển của thời gian,
thân thể, tâm niệm đều là một. Gặp Phật chưa bao lâu,
được Vô Sanh Nhẫn, thấy cõi Phật Đông Phương Bất
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Động, làm Pháp Vương Tử, phụng sự mười phương
Phật, thân tâm phát ra ánh sáng, thấu triệt chẳng ngại.
22. Từ sự Quán Không Đại, Vào Tam Ma Địa:

Hư Không Tạng Bồ Tát chứng vô biên thân nơi
Phật Định Quang, quán tứ đại chẳng nơi nương tựa,
vọng tưởng, với hư không, sanh diệt và cõi Phật vốn
đồng. Do phát minh tánh đồng, đắc Vô Sanh Nhẫn.
23. Từ sự Quán Thức Đại, Tâm Thức Sáng tỏ:

Di Lặc Bồ Tát xuất gia theo Phật Nhật Nguyệt
Đăng Minh nhưng còn ham danh dự thế gian, ưa giao
du với các quý tộc. Lúc ấy, Thế Tôn dạy tu tập Duy
Tâm Thức Định, vào Tam Ma Địa. Đến đời Phật Nhiên
Đăng, được "Vô Thượng Diệu Viên Thức Tâm Tam
Muội": Ngộ các pháp dơ, sạch, có, không, nơi tất cả cõi
Phật, đều do tâm thức biến hiện, Chứng Nhập Viên
Thành Thật, Xa Lìa Tánh Y Tha Khởi Và Biến Kế
Chấp724, đắc Vô Sanh Nhẫn
Do ngộ Duy Tâm Thức như thế, nên từ tánh tánh
thức hiện ra vô số Như Lai, nay được thọ ký sẽ thừa kế
ngôi Phật ở cõi này.

724

Viên Thành Thật: Sự Chơn Thật nguyên thuỷ không
bị chi phối bởi các tập nhiễm, đó là cái thấy làm chứng của Thiên
Nhãn trong bản thân. Y Tha Khởi: Duyên theo Vọng niệm của
kẻ khác, bị Pháp buộc. Biến Kế Chấp: Vọng niệm nhìn trần cảnh
qua tâm chấp trước, bị cảnh buộc, cho rằng cảnh tạo tâm.
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24. Từ Kiến đại: Không kể gặp hay không gặp,

nhớ mãi trong tâm niệm như hình với bóng.
Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ
Tát đồng tu được Phật Siêu Nhựt Nguyệt Quang dạy tu
"Niệm Phật Tam Muội," chẳng nhờ phương tiện, tâm
tự khai ngộ, dùng tâm niệm Phật, đắc vô sanh nhẫn,
Vào Tam Ma Địa.
25. Từ Nhĩ Căn vào Viên Chiếu Tam Muội, Tùy

tâm Tự Tại, Từ Sự Nghe Nhập Lưu, cho đến đắc Tam
Ma Địa, Thành Tựu Bồ Đề:
Quán Thế Âm Bồ Tát theo phép Văn nơi tai, Tư
nơi Tâm, Tu nơi Hạnh, nhập Tam Ma Địa725.
- quên cái sở nghe (vong sở),
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Tuỳ tâm tự tại: Không cượng cầu điều chi cả. Như lời
Thầy dạy ngày 6-8-Bính Dần (1926): ..."Sự gì phải đến cho con,
ấy là tại nó phải vậy; chớ cượng cầu mà nghịch Thánh ý Thầy."
Từ sự nghe nhập lưu: Không cố ý xuất lưu hay nghịch
lưu mà là nghe bằng tâm, không phải bằng tai, cho đến khi tâm
sáng rõ.
Tất cả đồng một tánh Không:
Vô sanh nhẫn là tự chủ, không bị vật chất (thuộc
Tăng) ràng buộc,
Vô sở uý,
Không cả cái năng không lẫn sở không là an nhiên
chẳng bị Pháp buộc,
Huệ trí đên khi có sự câu thông với Chơn Linh
(thuộc Phật).
Vậy chẳng bị Tăng buộc, chẳng bị Pháp buộc, tức là
PHẬT vi chủ: theo cái Linh mà hành tu. Siêu việt thế gian và
xuất thế gian là nhờ cái Linh này.
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- không sanh tướng động và tịnh,
- không còn năng giác và sở giác;
- nhập vào chỗ Không,
- năng không sở không cũng hết,
- tịch diệt hiện tiền,
- siêu việt thế gian và xuất thế gian.
óm lược Phương tu tập viên thông lìa Vọng nhập
Chơn của 25 vị vô học Đại Bồ Tát và A La Hán.

Đức Phật Thích Ca nói các phương ấy đều chẳng
hơn kém và chẳng trước sau sai biệt nhau.
Tuy Kinh Thủ Lăng Nghiêm không bạch văn nói
rõ nhưng lời dạy phải mở cái khăn có sáu nút tuần tự
từ nút cột sau nhất cho thấy Phật có ý dạy phải mở nút
về tình ái nam nữ trước nhất.
Nghĩa là Chơn Pháp Tạo Thế Giới Hoá Chúng
Sanh của tám phẩm chơn hồn từ đất đá dĩ chí Phật vị
vẫn là Pháp Hiệp Âm Dương Hữu Hạp Biến Sanh.
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Hữu Hạp là Pháp Tánh Tương hiệp. Tuỳ Nhất
Thần Phi Tướng đến mức nào mà Phật Tánh phổ quát
ai cũng có (tánh "Như" của cái sống) thể hiện thành
Pháp Tánh tương ưng với các mức độ khác nhau.
Có Nhất Thần Phi Tướng thì tâm rộng mở, được
hoàn toàn tự chủ, không cố chấp và có thể ứng xử tiếp
vật tốt trong mọi trường hợp, để có thể được thong
dong mà nhập vào với Đạo vô biên.
ó một điều là từ giã Cung Diêu Trì dục
tấn tới nữa Bần Đạo thú thật khó dụ họ đi lắm,
phần nhiều về nơi cảnh ấy họ hưởng được một
hạnh phúc vô đối, nhứt là các đẳng Chơn Hồn đã
chịu thảm khổ một kiếp sanh, về cảnh ấy hưởng
được hạnh phúc vô biên vô đối, gần Bà Mẹ yêu
ái vô lượng vô biên, biểu họ từ giả Bà Mẹ ấy mà
đi thì không phải dễ726.
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Hồng ân lớn lao của buổi này là được hộ hiệp khi
hành theo Thái Cực Pháp để cứu đời vẫn có Sư Hư Vô, không
cần xuất hồn. Trước tiên là tu các pháp Chơn Thành Cao Đài
Pháp, Vô Ngã, Hoà Đồng Tiên Ông Pháp, Vô Cực Đại Bồ Tát
Pháp. Thầy dạy: Vô Cực là Pháp, không đạt Vô Cực, không đặng
Thái Cực (ĐLTN, tr 33).
Tu trong ba giai đoạn ấy ắt phải dụng Tạo Hoá Công
Pháp khi đỉnh đầu được mở để Chơn Thần và Chơn Linh giao
tiếp nhau, đó là Chơn Thông của bậc Tiên. Sau đó, nếu đến được
Cực Lạc Thế Giới qua Vô Cực Đại Bồ Tát Pháp (Cực Lạc Quan
đẹp phận Tây Qui, vào Lôi Âm kiến A Di) thì gọi là Viên Thông.
Sau đó nữa, trong Ma Ha Tát Pháp Hiệp Chơn Hội
Chánh thì năng lực Tứ Tượng (cơ sanh hoá hữu hình) không vi
chủ nữa mà chuyển sang năng lực vô vi của Mẹ (ngôi Lưỡng
Nghi) và Cha (ngôi Thái Cực). Từ giã Cung Diêu Trì là không
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Khi Bần Đạo đến Lôi Âm Tự, liền khi đó
Bần Đạo nghe tiếng chuông kêu, trong tiếng
chuông ngân ấy, lại có tiếng biểu Bần Đạo phải
lên Pháp Xa tức nhiên Vân Xa, đặng đi đến Bạch
Ngọc Kinh, hai bên có hai Tiên Nữ và Thần
Đồng điều khiển cái Pháp Xa ấy thúc giục Bần
Đạo đi, Bần Đạo dòm thấy dường như họ hối hả
thúc giục Bần Đạo lên Pháp Xa ấy đặng đi.
Ngày kia vào nhà tịnh có thì giờ Bần Đạo
sẽ toả cái Tướng và cái Hình của nó, khi Pháp Xa
ấy dung ruỗi trên con đường Thiêng Liêng Hằng
Sống ấy. Bần Đạo đi ngang Cung Hỗn Ngươn
Thượng Thiên là nơi Đức Di Lạc đã thâu Pháp,
đã định vị nơi đấy.
ần Đạo có tỏa mà trong tâm còn mờ hồ
không biết tại sao, vì lẽ gì Đức Phật Mẫu là Mẹ
phải chịu dưới quyền con là Đức Di Lạc, trong
bụng coi hơi bất mãn. Liền khi ấy Bần Đạo ngó
thấy cái tướng hình của Đức Phật Mẫu đứng
đàng trước, còn Đức Di Lạc ở đàng sau lưng quì
xuống đưa hai bàn tay lên đặng tỏ cho Bần Đạo
hiểu dầu cho người con ấy mạnh mẽ, quyền hành
thế nào mà quyền Mẹ cũng vẫn là quyền Mẹ,
không thể gì qua được. Ngài chỉ tuân theo mạng
lịnh của Đức Phật Mẫu đặng trị thế mà thôi. Bần
Đạo dung ruỗi luôn không có ngừng lại, cái Pháp
còn việc cụ thể của âm dương nam nữ mà từ nơi rất xa xôi vẫn

có thể dùng huyền diệu pháp xoa đầu như Phổ Hiền Bồ Tát đã
nói, hay dùng điển lực - Lửa - để hộ người chưa Viên Thông.
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Xa ấy đi mãi mãi trên con đường TLHS, không
thế gì luận cái thời gian ấy đặng.
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, CĐTLHS 26-1-Kỷ Sửu / 23-2-1949

ung Thượng Thiên Hỗn Ngươn727 là

Cung chúng ta thấy Đức Chí Tôn như một Đại
Từ Phụ... Cung ấy là Cung Vạn Linh hiệp Nhứt
Linh, Cung Chánh Pháp của Đạo Cao Đài728 để
tại mặt thế này cho nhơn loại đoạt đến. Cung ấy
cốt yếu là nơi chung hợp cùng các Đấng chơn
hồn cao siêu, trí thức, thông minh, kể từ bậc Tiên
cho tới Phật Vị đều đến ở nơi đây đặng tạo
dựng đại nghiệp của mình... Cho nên Đạo Pháp

nhà Phật đã nói: Nếu chúng ta đã xuất hiện ra,
biến tướng ra, đến ngày giờ nào chúng ta trở lại
đặng, tức nhiên là ngày ấy chúng ta đoạt pháp,
đoạt Đạo đó vậy.
Theo lời Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, CĐTLHS 26-3-Kỷ Sửu

727

Cung Thượng Thiên Hỗn Nguơn thuộc Tăng và
phương tu của Tăng vẫn mãi là Thanh Tịnh Trí, Diệu Minh Lý
v.v. Đoạn mô tả này của Đức Hộ Pháp trong CĐTLHS là sau
giai đoạn đưa xuống hai chong chóng mới. Trong giai đoạn có
hồng ân mở cửa cứu độ qua Pháp của Hư Vô Cao Thiên và Tạo
Hoá Huyền Thiên, không cần luyện theo Bát Quái theo lối xưa

(hai chong chóng ngừng quay), người muốn về có thể được hộ
hiệp để về nếu rõ biết chỗ đưa ra cũng là chỗ rước về,
728
Pháp của Đức Cha là Tạo Hoá Công Pháp (Phật Mẫu
cho Khí) + Pháp về Nước, Lửa, Ánh Sáng (của Tam Trấn) +
Thần của Đức Chí Tôn cho, tức là Minh). Nếu Thức + Vô Minh
sẽ là Danh Sắc và v.v. đưa đến Lão Bệnh Tử.
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ẦU Tâm liên hiệp thị Tâm nguyên,
PHÁP tín truyền tu chỉnh Đạo quyền.
HIỆP hoá CHI ĐÀN trao mật chỉ,
CHƠN thành HỘI CHÁNH729 lý qui THIÊN.
gu Thuấn Thánh Vương đức tự thuần,
Thảo hiền nguyên tánh tạo quyền nhân,
Hiếu trung chất phác truyền minh chánh,
Đạo pháp như nhiên toả sáng ngần.

Cho đến lúc nguồn Thái Cực
hiển xuất tại tim là đã chuyển đến công
năng Ma Ha Tát Hội Chánh giúp sự
chuyển hoá để Hiệp Thiên. Hình ảnh của
Đức Jesus Christ chỉ tay vào tim và
Thiên Quốc bên trên hàm ngụ ý này.
Hình 158

(Theo tranh vẽ của Akiane Kramarik)

729

CHƠN rốt ráo của tâm một hành giã là KHÔNG còn
Chơn của chúng sanh chưa được vậy.
Lý hiệp các Chơn ấy để chúng sanh cùng coi là CHÁNH
chính là lý tôn trọng nguyên tánh chất phác như nhiên của người
có đức tự thuần trong Trung Đạo Thiên Địa Nhân Hiệp.
Pháp LẬP QUYỀN tôn trọng Nguyên Tâm của chúng
sanh giúp họ có thể liên hiệp nhau là Liên Tâm Công Pháp với
sự trông chừng từ cõi thiêng liêng.
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Thiệt như gốc cây đở vững chồi
mọc vươn cao,
Hư như khoảng không vẫn góp
phần giúp cây đứng thẳng.
Thiệt như Văn Hiến từ tiền nhân
truyền lại trong phong tục, văn chương,
Hư như Cảm Ứng với hồn thiêng
sông núi, với Trời Phật vô hình.
Trí Huệ Cung có phía sau là
Thanh Tịnh Lộ, phía trước là Pháp Luân
Lộ, hai bên là Văn Hiến Lộ và Cảm Ứng
Lộ. Cũng là sự nhắc nhở rằng phải có
học, có hành, có Phật, có Pháp thì mới có
biến chuyển.
Thiệt là Cuộc sống hữu hình,
là nếp sống tinh thần bán hữu hình.
do Như mà diễn biến.

Hình 159

Hư là Lẽ sống tâm linh,
do phép vô vi nhi dịch sử quần linh của Trời mà chuyển chứ
không do CẦU.
Buộc lẽ sống ấy phải theo khuôn đúc sẵn thì cái khí hứng
của LINH TÂM không phát được, càng nhiều Vọng Chấp của
cộng nghiệp càng rối rắm thêm,
Thiệt là Liên Tâm Công Pháp,
Hư là sự trông chừng từ cõi thiêng liêng.
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ao Đài Tiên Ông
... Một cử chỉ hành vi của cái hạnh xét
mình cũng đủ để cho các con gần với Thầy nữa

huống chi là chư Phật, Tiên, Thánh, Thần...
...mà khi đã tự xét mình thì đại đa số các
con đều rơi ngay vào sự thái quá bất cập do chấp
trước thành thử bị lệch lạc ngay từ buổi đầu rồi
tự thiết lập cho mình một luật lệ quá nghiêm
nhặt, đến nỗi chư Phật Tiên Thánh Thần cũng
phải chịu lắc đầu730.
730

Do quá lo, ráng tu mau kẽo trễ chuyến thuyền Bát
Nhã trong kỳ tận độ, cũng do chưa có Thầy dạy mà người ta tạo
cho mình những luật lệ thái quá về sự tuyệt dục và sự nhịn ăn.
Trang 714 đã có dẫn lời dạy của Đức Lý ngày 26-1-Bính
Tý về vấn đề Tuyệt Dục:
“Do chủ quyết của Đức Chí Tôn. Mỗi người rồi sẽ
đến lúc. Không do Thiên ý, không có kết quả quyết định.”
Thầy dạy Phép Tuyệt Thực (Phò loan: Hộ Pháp - Thượng
Phẩm năm Mậu Thìn / 1928):

Cơ khí của châu thân, nhờ tỳ bổ vật chất thực, còn
phổi bổ huyền vi thực, hễ tỳ hưởng nhiều vật chất thực
thì còn ít phần cho phổi hưởng huyền vi vật thực, thì phần
tinh ba của vật chất mà châu thân hưởng đặng gìn giữ sự
sống đều định có phân tách.
Ít cũng không đặng, trong hình vật chất thực có
tinh ba đặng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu huyền vi vật
thực cho đủ số đặng hưởng của châu thân con người có
chất Thánh gìn giữ thường ngày bền vững đặng.
Thầy trước khi ngưng phận sự, thì Thầy dạy phổi
phải thọ vật thực hình chất. Thầy lại ngưng không cho nó
hao mòn nữa, nên ngày nào tuyệt thực thì ngũ tạng lục
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ó chính là nguyên nhân của mọi nguyên
nhân. Đi cầu pháp mà khoá cửa pháp rồi loay
hoay tìm chìa khóa731 nhưng lại không biết cái
chìa đó là chính tâm mình đang bị cái ngã chấp
nó khuất lấp, rồi cứ tháng ngày cầu Trời cầu Phật
ban cho con điều nầy ban cho con điều nọ thì dầu
cho lòng chơn thành có thấu động rồi Phật Trời
phủ giữ nguyên mỡ thịt nó. Hễ buổi tuyệt thực mà xác
thân ốm phải chịu ốm, thì như mập cũng tự nhiên mập;
ấy là đổi cơ thể hình chất tức là phàm chất ra Thánh chất.
731
Khi giải nghĩa câu thi của Thái Bạch Kim Tinh "CỬU
tuyến Thiên Đài linh pháp thật, TRÙNG phùng Tiên Phật Thánh
nương trần," Bát Nương đã nói:
"Cửu tuyến lối Thiên Đài là đài tiếp Thiên, nghĩa là Cao
Đài. Mỗi huynh đệ tỉ muội có chín phương lối giao tiếp cùng
Thiên điển mà mỗi phương lối như thế còn biến hoá ra rất nhiều
nét đặc biệt khác nhau nhưng cũng đều là linh pháp rất huyền
diệu."
Do ngã chấp muốn tìm sự cao thượng mà đóng các cửa
của quyền năng sáng tạo, không biết rằng:
- Cực cao thượng chỉ có trong quyền năng sáng suốt của
quyền năng sáng tạo.
- Nghĩa là chỉ do có đủ Thần trong quyền năng sáng tạo
tại Cao Đài tiếp Thiên mới có thể khai các khiếu, nâng cấp con
người lên mức cực cao thượng: Tinh + Khí + Thần ở mức cực
cao.
Không học kỹ sự lập trình cho bộ máy Tạo Hoá như đã
đặt để mà cượng cầu giũ áo phồn hoa trước khi Đạo nên Đời
rạng ắt phá hư bộ máy ấy. Rồi khúm núm theo xin, tới chừng
được cho lại sợ. Giống như khi được cho lửa để nấu nướng, khử
trược lại sợ lửa cháy phỏng mà mê chấp ý rằng ăn đồ sống tốt
hơn.
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có ban cho đi chăng cũng không thế nào nhận
biết được và cứ mãi là kẻ mê tín, cầu xin chứ
khôngphải thực là bực tu hành.
ột yếu lý mà các con đã thấu biết hiển
hiện qua kinh nghiệm bản thân đã rõ ràng không
nên e dè. Thầy hỏi chớ các con tu theo sự chơn
thật, hành điều chơn thật thì có hiển hiện pháp
chơn thì còn sợ nỗi gì732? Bởi lẽ lúc đó các con
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Tu theo sự chơn thật, hành điều chơn thật, đại diện
cho chơn lý bất biến, không sợ bị biếm nhẽ, áp lực:
Trầm trồ khéo kiếm ngọc nơi tâm,
Chẳng quản thi công mãi cứ tầm.
Lối mịt mê đàng toan kéo níu,
Mơ màng chơn tín hiện an tâm.
Ngữ ca
An tâm tịnh chất Đạo nơi mình,
Chớ tưởng chơn truyền QUẢ chẳng linh.
Nhựt tín nhựt hành tàng thị thật,
Nguơn lai nguơn đáo chí công bình.
Linh ca
Công bình đường đến chốn hư linh,
Pháp hoá chia tông chỉ Đạo trình.
Bảo quản tinh thần qui nhứt hội,
Chơn thành linh ứng hiệp hành minh.
Pháp ca
Hành minh sách định chẳng lo lường,
Đạo lý hiện rành nhiếp chánh thương.
Thế thái nhân tình yêu chỉnh nhẫn,
Thiên nhiên chánh khí Đạo sinh thường.
Đạo ca
Hộ Pháp, DLTN tr 147, 148)
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đang đại diện cho ĐẠO, cho chơn lý bất biến.
Dẫu cho cái quyền năng nào đè nén thúc phược
đi chăng nữa cũng không buộc được các con; bởi
chính lẽ các con đã nếm vị chơn thì phải là những
đứa con trung kiên chẳng những hành lẽ thật mà
phải tích cực bảo vệ rốt ráo và hành giữ lưu
truyền những đặc thái để dẫn dắt nhơn sanh hoà
nhập vào lẽ chơn thật đó.
í quyết siêu diệu nhất là tự thiết lập
quyền tự chủ733 đi trong sự công chánh734. Nếu
đã nói công chánh thì phải thừa nhận không
ngoài lẽ chơn. Trước tiên ta phải chơn với chính
ta thì tự nhiên nó xuất hiện quyền công chánh mà
khi đã xuất hiện rồi thì biết được chính tâm.

Có ý cứu thế, tuy chưa rõ Đạo mầu nhưng được an tâm.
Từ đó nếu hiệp được Tịnh Chất (Tịnh Chất + Tịnh Chất) thì tự
mình có Đạo. Tín + Hành đều thật thì Tam Nguơn Tinh Khí
Thần phục hoạt (Tiên vị).
Hành Bồ Tát Đạo qui nhứt các mối Đạo thì được Linh
Pháp dẫn dắt.
Hành Ma Ha Tát Đạo Chơn Thành Hội Chánh nhẫn
nhiếp Chánh Thương thì Đạo nên Đời rạng Chánh Khí sinh
thường.
733
Tự thiết lập quyền tự chủ: Biết đến đâu làm đến đó.
734
Đi trong sự công chánh: Thầy dạy ngày 27-5-1927
(TNHT 1): Các con ôi! Ðã gọi là đấng cầm cân, lẽ công bình
thiêng liêng đâu mà Thầy đặng phép tư vị. Thầy lấy lẽ công bình
thì tức phải chiếu theo Thiên điều..."
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hận biết chính tâm thì gần Thầy chớ
đâu có chi xa735.

Bởi các con hay tự đặt điều kiện cho mình
quen rồi tưởng chư Phật, Tiên, Thánh, Thần cũng
đòi hỏi ở các con điều nầy điều nọ. Không đâu
các con.
Ngoại trừ các con nào phải làm nhiệm vụ
chicho các Đấng ấy hoặc do Thầy biểu thì các
Đấng mới dạy bảo tuân hành theo các điều cần
thiết để các con hành cho đúng chớ sự cầu học
Đạo thì các Đấng không có đặt điều kiện gì mà
vượt quá hạn lượng hoặc mức tiến hoá của các

735

Thiên điều là Hiến Pháp thiêng liêng do quyền Vạn
Linh đệ đạt và được quyền Chí Linh công nhận. Cho nên Chơn
với chính ta thì tự nhiên có quyền công chánh: Vạn Linh là các
đẳng linh hồn: vật chất, thảo mộc, thú cầm hồn, nhơn hồn, Thần,
Thánh, Tiên, Phật hồn, Thật ở mức nào thì dùng quyền pháp ở
mức đó. Không buộc người ở lớp 6 làm việc của lớp 7 hay lớp
5; đó là công chánh.
Chơn thành theo Luật nào thì bị Luật đó chi phối. Do chí
hướng của ta mà ta lập qui cho ta. Vậy tự chơn là hiệp Thiên
điều, là có quyền công chánh, là "thiền", là trả lời câu tự hỏi
mình "Thật như vậy ư?" Hỏi riết như vậy sẽ gặp Đạo Hư Vô, Sư
Hư Vô và vạn sự ứng xử sẽ dần dần tốt hơn, cho đến mức toàn
chu.
Nói tóm lại, dần dần mình sẽ biết được chính tâm của
mình là muốn linh hoạt ứng biến sao cho nhơn được tận thiện,
vật được tận mỹ. Và đó cũng là ý muốn của Thầy.
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con đâu. Vì nếu như thế thì vi phạm đến quyền
tự chủ và như vậy không công chánh736.
Trừ khi những trường hợp đặc biệt chính
các con tự nguyện để tùng khuôn luật hiến dâng
trọn vẹn thì các con phải tự xét mà vui lòng
những điều kiện thiết lập ấy, vì thương yêu các
con có chí hướng cao cả, tâm nguyện độ sanh
nhưng cũng không ngoài khuôn viên công chánh.
Ấy vậy xem ra không khó. Nhưng nếu các
con không có đởm lược thì không dễ thưc thi và
đảm nhận những gì thuộc về mình trong đó có
hay dở, tốt xấu, khen chê737. Nhưng khi vui hoà

736

Đặt điều kiện quá sức chúng sanh là không công
chánh: Vì nguyên lý của Thiên Luật Công Chánh là Quyền tự
chủ tự trị ban cho mỗi người.
Phương pháp trị Càn Khôn Vũ Trụ xét ra là
phương pháp tự trị, ta trị ta, cả nhơn loại tự trị lấy mình.
Càn Khôn Vũ Trụ minh mông đại hải, vô biên, vô giới
nếu lập luật, định quyền, thì không có quyền nào cầm nổi.
Cả sự sanh hoạt của Càn Khôn Vũ Trụ cái hay hơn hết là
cái bí mật huyền vi của mỗi cá nhân đều tự trị lấy mình,
ấy là chúng ta đoạt được huyền bí vô biên xử đoán của
Đức Chí Tôn đó vậy, là chính mình tự trị lấy mình. Bần
Đạo đã nói cái án không có chối, cái tội không có cãi, vì
chính mình trị lấy mình, chính mình xử đoán cho mình
và chính mình định hình phạt cho mình,
Đức Hộ Pháp, đêm 08 tháng 02 năm Kỷ Sửu (07-03-1949)
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Vui hoà được với những hay dở, tốt xấu, khen chê:
Mỗi cuộn chỉ rối theo cách khác nhau, cho nên chỉ có mình mới
tự gỡ hết rối cho mình. Do biết vậy mà không phê bình và vui
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được với những thứ ấy thì tự nhiên cõi lòng con
rộng mở không còn gì để giao ước nữa738, mà sẽ
tự động như sự tự động các cơ chế của châu thân
thâu nhận khí và sanh lực để sống. Lúc đó tâm
linh các con bắt đầu hoà nhập với ĐẠO. Như vậy
các con hiểu được Đạo Đời là gì rồi. Thầy cho
các con biết một điều không thể ngờ, đó là các
con đã được Hộ Pháp...; phải vậy mới giúp Đạo
giúp Đời.
Thầy thăng.

hoà khi bị phê bình khen chê giỏi dở. Có vô tư mới có đởm lược
ứng tâm ứng vật một cách siêu nhiên, không vướng nét phàm.
Đó không phải là sự khô cạn. Nó là tư cách không
bị vặn méo bởi một giả định về thấp hay cao, thánh khiết
hay ô nhiễm, hữu thức hay vô thức, và ngay cả đến trí
nhớ nữa. (ĐLTN, tr 294)
738
Tự động, không còn gì để giao ước nữa: Các qui tắc
hay luật lệ thế gian là thể hiện của
Quyền Chơn Đạo để cùng nhau tạo trật tự trong cuộc
sống thường nhật và nếp sống tinh thần ở ĐỜI.
Còn Quyền Nhiên là ĐẠO quyền tự thử Thầy ban cho
mỗi người có lẽ sống tâm linh tự do, tự xử, tự trị.
Nhưng nếu không vô tư thì hoặc bị cộng nghiệp của ĐỜI
chi phối, hoặc ĐẠO chẳng phục được nhơn tâm. Nếu sáng suốt
thì vừa theo Quyền Nhiên về tâm linh vừa thuận với Quyền
Chơn Đạo của cuộc sống tập thể. Có Thiên Nhơn Chơn Hiệp nơi
mình, không gì để giao ước nữa và tâm linh bắt đầu nhập Đạo.
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740

.
Chơn pháp không hẳn là bình đẳng741.
Chức Sắc Thiên Phong mà không chứng hội
đặng lẽ ấy tức nhiên đâu có tùng theo chơn pháp.
Chơn pháp là cái tinh thần mà ai không
nương theo được thì không thế nào hành đặng cái
điều mà Chí Tôn nói là Thế Thiên Hành Hoá.
Ôm thể pháp mà hành mãi cũng không kết quả là
739

Việc ai nấy làm:
Năm hạng khách trần: 1. Đi chơi, 2. Trả nợ, 3. Đòi nợ,
4. Học thêm, 5. Làm phận sự.
740
Mọi người đều ưng tùng Cơ Tạo Hoá. Bát phẩm chơn
hồn tạo thế giới hoá chúng sanh đều theo con đường ấy.
741
Chơn pháp không hẳn là bình đẳng:
Mỗi kẻ tu hành có một nỗ lực khác nhau, cũng
đồng một sự tín tâm nhưng sự cảm ứng có khác, từ chỗ
đó sự thiết dụng cũng khác.
Hộ Pháp Đại Đạo TKPĐ, 1-11-Bính Tý

Quái hào bác ái, do THẦN nhiều ít mà đẳng pháp có
khác nhau. Các việc khác mà mỗi người phải làm như những nốt
nhạc trong bản nhạc đại hoà điệu vũ trụ trong đó có sự chungriêng, giống-khác.

VÔ ƯU

của bậc Thánh dạy Đời là không độc tài tạo
khuôn thể pháp chặt chẻ cho bản đại hoà điệu ấy..
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vậy. Người còn nhiều hám vọng tư kỷ thì khó
nương theo đặng.
Tinh thần cao trọng. Chỉ chứng lòng là ý
nói vắn tắt ở chỗ nầy. Thử hỏi chư Chức Sắc
Thiên Phong nếu không có lòng thành Đạo thì
đâu vào cửa ấy làm gì nhưng nếu hành mà đạt
đặng chơn pháp thì cơ Đạo đâu đến nỗi nầy.
o tự mỗi cá nhân không đào luyện tinh
thần nên sự hành mới mê muội khiến cơ phổ
độ không phương cứu cánh. Thầy đến lập chánh
thể phải có phần tử hàng Thánh Thể làm phương
cứu thế độ nhơn. Một mãnh thây phàm trong
muôn lần khó khăn nay được làm mãnh thân hiến
tế cho Đấng Tối Cao ấy thì có chi hơn. Vậy mà
Thánh Thể của Thầy lại không biết được điều quí
742

742

Lương sanh do thể pháp của Quyền Chơn Đạo mà
hướng dẫn quần sanh qui thiện để lần hồi
an tâm trong cuộc sống thường nhật,
tỉnh thức mà hiệp tịnh chất hoặc theo tịnh chủ trong bản
thân để cải thiện nếp sống Tinh Thần và
biết được Nhiên Quyền Thiên ban mà qui chơn trong lẽ
sống tâm linh.
Ai từng qua các bước có kết quả ấy ắt biết
đó khá gian nan nên không buộc người khác
ôm thể pháp mà hành mãi và mớm ý cho họ có hi vọng rằng cứ
thế sẽ "đạt".
Gian nan vì phải
. Đó là một tiến trình
đáng muôn năm khó đòi hỏi tinh thần cao trọng với đầy đủ lục
độ phương tiện của Bồ Tát Pháp.
822

trọng ấy cho nên Thầy phải:
khóc bởi thương bây743 . . .

ười khan mà

Vậy Hộ pháp nhắc chuyện đạo sự cũng
như chuyện đời để hai con vui với tinh thần mà
vững dạ kẻo như chuyện Juda bán Chúa thì tiếc
lắm. Nếu chơn truyền của Chí Tôn không người
nối chí thì có khác chi môn đệ của Jésus chối
Chúa vậy.
Bởi từ bi nhưng dũng mãnh nghĩa là hiền
mà mạnh744. Bởi cái đức tín từ bi nó hiệp được
với Thánh Đức của Thầy thì đương nhiên nó phải
có cái dũng mãnh (hồng oai) để thắng đặng
quyền đối nghịch. Dũng mãnh ấy ở tinh thần qui
chơn chớ không phải là giáo gươm ngục tù. Hiểu
chứ?
743

Cười khan mà khóc bởi thương bây,
Chẳng mất một con, nghiệt cả bầy.
Biết phận già không chờ chống gậy,
Nương theo con dại mới ra vầy.
TNHT 1, Thi Văn Dạy Đạo

Thương chúng sanh chẳng biết Nhiên Quyền Thiên ban.
Cười chúng sanh lấy lý mê của tâm tình phàm tục để từ chối
Thiên ân. Khóc cho chúng sanh phải vì vậy mà mãi bị đoạ. Mới
ra vầy: Mới lập thể pháp ban Quyền Chơn Đạo để tuỳ sức mà đi
lần.
744
Hiền mà mạnh = Từ Bi + Thánh Đức:
Tâm Thánh Đức mới kết liên sanh chúng,
Khắn khít nhau như tình nghĩa vợ chồng.
Không chê bai để sự ghét lẫy lừng;
Nên liên kết chung sức nhau dũng mãnh.
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Đời đã loạn thì Đạo phải định an. Nếu
không có đặng cái tinh thần cao trọng ấy745 thì tất
nhiên đời vẫn loạn mãi thôi. Ngặt số nọ thì ít còn
số kia thì nhiều. Bởi mới gọi là “độ “tức là “cứu”.
Tinh thần là chơn pháp746, là Đạo thì đòi

cái Đạo thị hiện qua đâu? Qua hành động. Qua
lời nói, qua sự xử sự tiếp vật chớ chẳng lẽ thị hiện
qua thần diệu chăng?
Đừng lo rằng Ta không có chơn pháp để
hành, chỉ lo rằng mình có biết đặng chơn pháp
đâu không747.

745

Tinh thần qui chơn cao trọng có thể định an trong
buổi loạn: Chơn thật vì nhau, không vì danh, lợi, thì Đạo quả
không tầm công lao (ĐLTN tr. 188) là cao trọng vì có thể an nhơn
trong cái thật.
746
Tinh Thần là chơn pháp: Tinh là sức sống của vật chất
thân thể, Thần là sức sống của tâm linh siêu hình. Có nhiều mức
phối hợp hai sức sống này từ Hạ Sanh Hạ Phẩm đến Thượng
Sanh Thượng Phẩm. Chấp nhận cho mỗi trình độ năng lực Tinh
Thần mức Quyền Pháp mà họ ưng tùng là Cộng Hoà Chơn Pháp.
747
Mình có biết đặng chơn pháp đâu không: Người biết
cũng khó chỉ bảo cho người khác vì điều này tuỳ thuộc chơn tín,
tức là tuỳ cái NHẤT THẦN PHI TƯỚNG, cái VÔ SỞ UÝ nó làm
cho người ta không LO SỢ khi học hành các Pháp của cõi cao.
Lý không quan trọng bằng Tinh Thần. Trí phàm có thể hiểu sai
Thiên ý qua sự chia phe, tự nhiên biến lẽ chánh thành lẽ tà. Còn
TINH THẦN càng cao thì gốc thanh tịnh càng tăng. Thanh tịnh

không hẳn là tĩnh toạ thiền quán. Mà thanh tịnh đây là sự tự
nhiên hoá ngơ ngẩn nhưng không bị sự vật và tâm lý tác động
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Đối với hai con thì khỏi biểu giải bày
nhưng đối với bạn bè thì nên chỉ cho họ kiếm
đặng chơn pháp chính ngay chơn tín của họ mà
thôi.
Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà,
Chánh tà hai lẽ đoán sao ra.
Sao ra Tiên Phật người trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến Ta.
Từ hổm nay ý muốn dạy cụ thể bài thánh
giáo đó tận tường qua lý lẽ đơn giản dễ biết, hiểu.
Hộ Pháp, 28-11-Mậu Dần

mà trí não lại sáng suốt minh huệ. (Cao Đài Tiên Ông, ĐLTN tr.
150)
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Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Thầy các con,
Ta mừng chung niên đạo mới.
Có các Đấng trợ điển cho con.
Thầy phân định cho con rõ việc cầu học
tâm pháp. Không phải kẻ được người không hoặc
hẹp lượng gì mà Thầy để các con mong cầu. Bởi
phép công Thầy không quyền tư vị.
Nhưng các con đã có sẵn bửu bối nơi mình
lại không chịu đào luyện mà còn mong ở đâu?
Sự sáng đó được tỏ rạng do đức tin tự phát
của mỗi con chớ không phải nơi vọng cầu.
Không phải tất cả đều phải qua con đường tu đơn
luyện Đạo mới đạt Đạo. Đừng nên mê lầm nữa,
nên thấu hiểu điều đã dạy bằng tất cả lòng thành
thật.
Đừng vì sự ngưỡng vọng mà bị lệch hoá sự
nhận biết từ sự sáng của chính tâm748; bởi lẽ nó
748

Đào luyện sự sáng của chính tâm: Chọn các giải pháp
hữu hiệu hơn, khai các khiếu cao hơn nữa, đó là tự đào luyện cái
sáng của chính tâm: "Con đường Tam Lập Vô Vi ai năng động
năng hành thì có thể tiếp đặng phương định vị cho chính mình."
(Hộ Pháp Phạm Công Tắc). Tam Lập Vô Vi: Tam lập bằng tư
tưởng (Trí+Thần).
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đều xuất phát từ sự sáng của chính tâm các con.
Đó là thật. Còn ngoài ra những lo toan, vọng
tưởng, bất an, ưu lự đều giả.
Thầy và các Đấng Thiêng Liêng chỉ là
hướng đạo để cho các con đặt lòng tin mà an vui
tu hành, ví như cái sự nở của trứng phải có thời
gian, điều kiện nhiệt độ, sự thụ tinh, thì trứng nở
biến thái ra con vật. Và sự biến thái đó không do
con mẹ biến ra mà do quả trứng tự nó thành hình.
Như vậy có thể kết luận cụ thể Thầy cùng các
Đấng Thiêng Liêng là điều kiện môi trường thích
ứng cho chính tâm các con phát triển vô bờ bến
cho tới đồng một thể. Ấy là sự minh huệ, kho chí
bửu đó.
Còn điều hư dối nó luôn ngăn mé sự sáng
bằng nhiều phương thế mà các con khá xét tận
tường thì sẽ biết được nguồn gốc của nó. Nếu các
con được vậy thì lo chi không kịp bước các bậc
tiền bối. Đạo Cao Đài không bày ra những bí
pháp mê hoặc sanh chúng. Nhưng cứ do theo sự
tín thành tu hành thì sẽ thọ bửu pháp, điều nhất
thiết phải theo đúng chơn truyền tận độ749.
Sự sáng của chính tâm quan trọng hơn sự sáng vay
mượn từ người mình ngưỡng vọng.
749

Tín thành tu hành
Tự động,
Không giao ước,
Không chờ đợi chi cả.
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Vậy nếu sự tu tiến các con do chính các
con định quyết, thì ngày giờ nào đúng vào điều
kiện thích ứng thì sẽ tự phát, tự minh. Chớ nên
trông chờ bởi
pháp vốn vô pháp,
truyền mà không truyền750.
Vậy thọ vốn không thọ751.
Biết thế thì minh, thế thì trí.
Còn cầu Thầy truyền pháp nữa không?
+ Theo đúng chơn truyền tận độ
Độ hết những sanh linh đang tha thiết hướng về
sự sáng, sự thánh thiện dầu đang bị thọ hình hoặc
không, còn tại thế hay đã thoát xác, nếu tâm tu còn
biết hướng về cội nguồn.
+ Thời gian + Các điều kiện khác

[
Minh huệ tự phát (Thọ bửu pháp)
Thọ vốn không thọ, truyền mà không truyền,
vì đó là cái sẵn có, cái bẫm sinh, không phải là cái
chi từ ngoài đem vào nên không nói là "thủ đắc"
hay "khả đắc" cái huệ đó.

[
Chính tâm phát triển vô bờ bến
= Đồng thể với Thầy và các Đấng
750
Truyền mà không truyền bằng bạch văn. Phải tự ứng
hiểu cái vô pháp.
751
Thọ vốn không thọ: Không phải là nhận thêm mà là
tự giải gỡ nên thông.
828

Biết cái biết752 vẫn chưa phải biết,
Biết cái không biết753 ấy là tạm biết,
Không biết cái biết754 mới là trọn biết.
Nhưng trong sự trọn biết chỉ chính các con
biết rất rõ ràng chớ không phải là lập luận lý trí.
Đó là cái biết của Chư Phật Tiên Thánh Thần của
Thầy vậy.
Đó là gì? Các con biết không? Đạo Hư Vô,
Sư Hư Vô. Cái biết của chính tâm tức Sư Hư Vô.
Cái sự hoà nhập với Sư Hư Vô là Đạo Hư Vô.
Vậy từ nay các con có phần nào chưa minh phải
cố quán xét để lần mình vào pháp ái an nhiên đó.
Được vậy mới xứng đáng làm Thánh Thể của
Thầy...
15-10-Bính Tý (Xin xem trọn bài
Thánh Giáo này ở sách ĐLTN, tr 179)

752

Biết cái biết như con ngươi của mắt thấy được chính
nó nên đó chỉ là vọng tưởng giả lập cái NĂNG MINH. (Xin xem
lại cước chú số 130 ở phần trước.)
753
Biết cái không biết là Tỉnh Biết về sự Tĩnh Tâm, là
biết cái VÔ TRÍ từ Thượng Trí (xem trang 605).
754
Không biết Cái Biết là không lập lý thuyết về chính
mình nên tâm linh rọi thành Cái Biết của Chính Tâm từ Sư Hư
Vô, tức là Thầy, Cha của sự sống, nguồn của Pháp Ái. Giống
như cái biết của chim trời cá nước, không lo tích luỹ chi và vẫn
an nhiên biết việc trống mái, biết ấp trứng, biết nuôi con tốt.
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ơi Tiên tửu nực nồng thơm ngọt755,
Phi Tưởng Thiên để gót tới nơi.
Mùi trần khi đã xa khơi,
Say sưa bầu khí bồi hồi chung phong.
Cung Tận Thức thần thông biến hóa,
Phổ Đà Sơn giải quả Từ Hàng756.

755

Hơi Tiên tửu tại Phi Tưởng Thiên: Qua được các bước
từ đệ nhất cửu đến đệ bát cửu, đến được trạng thái Phi Tưởng
trong hành tàng Tạo Hoá ắt biết mùi nực nồng thơm ngọt này.
Cho đến mức Phi Tưởng, Vô Ưu của bậc Đầu Sư vậy.

1- Mượn câu thi hứng đoạn trần ai,
2- Tửu Thánh thanh tâm vẹt bóng mây.
3- Bồng Đảo nhất lai nhờ Bát Nhã,
4- Huỳnh Thiên hộ lực nhập Thiên Đài.
5- Huyền công chuyển lực xe như ý,
6- Hương huệ tẩy trần khổng tước bay.
7- Chung Cổ Hạo Nhiên linh tiếp hiệp.
8- Bạch liên mỹ sắc rạng Cao Đài.
ĐLTN tr 109.

Phổ Đà Sơn: Theo truyền thuyết Trung Quốc, Quán Thế
Âm Bồ Tát vốn tên là Diệu Thiện, con gái thứ ba của Sở Trang
Vương thời Xuân Thu, một lòng muốn đi tu, nhưng bị vua cha
bác bỏ rồi giết chết. Diêm Vương lại cho nàng sống lại, tu ở Phổ
Đà Sơn, nay thuộc Chiết Giang, Trung Quốc.
756
Đức Từ Hàng Bồ Tát tức nhiên Đức Quan Âm Bồ Tát
cỡi con Kim Mao Hẩu. (ĐHP, 12 tháng 01 năm Kỷ-Sửu / 09-02-1949)
830

Cỡi Kim Hẩu757 đến Tịch San,
Đẩu vân nương phép Niết Bàn đến xem.
Cung Diệt Bửu ngọc rèm đã xủ,
Nghiệp hữu hình tượng đủ vô vi758.
Hồ Tiên vội rót tức thì,
Nước Cam Lồ rửa ai bi kiếp người.
Bát Nương Diêu Trì Cung, Kinh Đệ Bát Cửu

757

Kim Hẩu: Kim Mao Hẩu. con vật giữ cửa trời (xem
https://www.daotam.info/booksv/pdf/chuyenkeveHPPhamCon
gTac.p df). Phải bước ngang con Kim Mao Hẩu mới vào được
cửa nhà Trời. Kim Mao Hẩu tại Bát Quái Đài và ở cửa bên Nữ
tại hông giữa Đền Thánh là con đực. Ở cửa bên Nam là con cái.
758
Nghiệp hữu hình tượng đủ vô vi: Đời tương hoà Đạo
mới tương hoá.
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ơi Kim Bồn vàn vàn nguơn chất,
Tạo hình hài các bậc nguyên nhân.
Cung Trí Giác, trụ tinh thần,
Huờn hư mầu nhiệm thoát trần đăng Tiên759.
Diêu Trì Kim Mẫu, Kinh Đệ Cửu Cửu

759

Trước được dự Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung, Phục
sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban tại Tạo Hoá Thiên sanh
biến vô cùng thì
Nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn chất,
Tạo hình hài các bậc nguyên nhân;
Sau đó, hành giả đến giai đoạn TRỤ TINH THẦN TẠI
CUNG TRÍ GIÁC ĐỂ HUỜN HƯ. Giày Vô Ưu của Chưởng Pháp
ý nói về sự Huờn Hư này của bậc Nhơn Tiên.
Trụ Tinh thần là Khí không lay động mà Tinh hoá Thần,
Thần hoá Tinh. Nói khác đi, Tinh bao nhiêu Thần bấy nhiêu.
Tinh thuộc Địa, Thần thuộc Thiên trong Tạo Hoá Công Pháp.
Việc Âm Dương Thiên Địa hiệp nhứt này lúc nào cũng có nhưng
xảy ra ở nhiều sắc thái tinh thần khác nhau. Đủ Tinh Thần mới
phục sinh, nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn chất, rồi mới Trụ Tinh
Thần ấy mà Huờn Hư.
Những mức độ, điều kiện khác nhau để tạo các kết quả
khác nhau nói gộp lại như ở h. 13 trước đây là: Thời gian + Các
điều kiện khác. Ví dụ như khi có chất bổi + đá lửa + dưỡng khí
+ lực va chạm thì lửa sẽ hiện ra. Dù lửa có sẵn trong không gian
nhưng sẽ không hiện ra nếu không hội đủ các điều kiện. Thất đại
Địa, Thuỷ, Hoả, Phong, Không, Kiến, Thức cũng vậy. Nếu chưa
phục sinh trong Tạo Hoá Công Pháp, nơi Kim Bồn không đủ
nguơn chất, không trụ Tinh Thần thì không Huờn Hư.
832

gày nay Bần Đạo giảng tiếp khi vô Linh
Tiêu Điện (Ngọc Hư Cung)...
Trên hết chúng ta ngó thấy Đức Chí Tôn
ngự với cái triều nghi của Ngài là Huỳnh Kim
Khuyết...
- Trên đầu của Ngài,,, chúng ta thấy ba vị
Phật ...là Brahma Phật, Çiva Phật và Christna
Phật.
- Dưới Huỳnh Kim Khuyết là Cửu Phẩm
Thần Tiên đương ngự triều với Đức Chí Tôn...
oai nghiêm huyền bí làm sao,
Nếu...đoạt Pháp đặng thì...Pháp
Thân của chúng ta... đoạt vị đặng.
l

Nếu dòm lên cao nữa mà so sánh thì
địa vị chúng ta không có nghĩa lý gì hết.
l

Nếu...bị đọa thì chúng ta thấy cái
triều nghi xa tuốt mút khỏi con mắt ta rồi nó
biến mất.
l

Có nhiều Đấng...đã đoạt đặng huyền bí mà
760

Con đường Cửu Thiên Khai Hoá là cơ quan trị thế,
nắm quyền chánh trị Càn Khôn Thế Giới qua phép Thanh Tịnh
Trí, Diệu Minh Lý,... Phục Linh Tánh để mỗi linh hồn nhập vào
Nguơn Linh của mình mà xét đoán muôn muôn quả kiếp của
mình, làm Tòa xử lấy mình.
833

chúng ta ngó thấy những vinh quang đều hiện ra
một chữ Khổ. Các Đấng ấy lập vinh quang cao
trọng là thắng khổ đó vậy...
Đêm 22 tháng 2 năm Kỷ-Sửu (21-03-1949)

Đây là con đường thứ nhất và thứ hai của Đại
Đạo, do lập Đức, lập Công, lập Ngôn mà về với Thầy.
ọi sự khó khăn Thầy gánh vác, chỉ cậy
các con thương yêu gắng công độ rỗi.
Thầy, 27-10-1927

ần Đạo lập lại một lần nữa và nói quả
quyết rằng: Cơ quan giải thoát của Đức Chí Tôn
do nơi công nghiệp của chúng ta phụng sự cho
cho Vạn Linh đó vậy.
ĐHP, 12 tháng 2 năm Kỷ-Sửu (11-03-1949)

Đây là con đường Hư Vô Tịch Diệt và là cơ quan
giác thế, nắm quyền giáo hoá Vạn Linh.
iết Bàn là kinh đô của CLTG,
Kim Sa Đại Điện của Phật là Kim Tự Tháp,
Cửa Kim Tự Tháp ấy
có một cây dương lá nhỏ như sợi chỉ, bao
trùm toàn thể Kim Tự Tháp. Mỗi lá có một
giọt nước cam lồ, mỗi giọt là một mạng căn
trên Càn Khôn Vũ Trụ.
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Kim Tự Tháp761 có nhiều bậc,
l mỗi bậc có hằng hà sa số Phật ngồi trên
liên đài.
l Muốn thăng lên nhứt phẩm liên quan,
Phật phải tái kiếp làm con vật, rồi đi từ con vật
lên tới Phật vị.
ĐHP, CĐTLHS, 14-3-Kỷ Sửu (11-4-1949)

iện đã mãn Hạ Nguơn tam chuyển, bắt
đầu Thượng Nguơn tứ chuyển ta gọi là khai
nguơn nên phải để cho pháp luân chuyển.
Ta đã biết thời Tiên 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 tột
Cửu phẩm Thần, Thánh, Tiên, đến Phật, tức là
, rồi phàm trở lại Phật, chuyển
luân như vậy, bí pháp gọi là đạt Đạo.
Đức Hộ Pháp, 15-2-Mậu Tý / 25-3-1948

761

Kim Tự Tháp: Ngũ Lôi Đài, cũng là vị trí sau lưng
Ngai Giáo Tông, chỗ có hình con Quy, cũng là Cung Đạo. Tiên
Thiên Khí theo đường CLTG (Hư Vô tịch diệt) sau lưng còn
Hậu Thiên Khí theo đường NHC (trị thế) trước mặt.
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ịnh niệm762 phép Nhiên Đăng tưởng tín763,
Hư Vô Thiên đến thính Phật điều.
Ngọc Hư đại hội ngự triều,
Thiều quang nhị bá Thiên Kiều để chơn.
Bồ Đề Dạ dẫn hồn thượng tấn,
Cực Lạc Quan đẹp phận Tây Qui.
Vào Lôi Âm, kiến A Di,
762

Tịnh niệm: hay nhiếp niệm hay niệm mà không niệm,
có ý muốn đến mà không tự nói ta đang đi đến, ta đang tu để đến
đó.
763
Phép Nhiên Đăng tưởng tín: Phép giữ ý tưởng và đức
tin theo cái sáng tự nhiên sẵn có của mình. Nhiên Đăng Cổ Phật
ở Hư Vô Cao Thiên và Diêu Trì Kim Mẫu ở Tạo Hoá Huyền
Thiên là hai cung trời thuộc PHÁP trong phép của Di Lạc Vương
Phật ở Tam Kỳ Phổ Độ này. Điện Thờ Phật Mẫu và Đền Thánh
là hai hiện tướng để chúng sanh học về KHÍ THẦN trong Pháp
ấy. Thiên Nhãn ở Đền Thánh là Khí Hư Vô. Chim loan ở ĐTPM
là Khí Huyền Ảnh. Tịnh niệm, Nhiên Đăng tưởng tín, được chư
Phật Tiên cho phép ắt có thể học được với Thiên Nhãn, tức là
thính (nghe) được Phật điều.
Hai ngõ lập Đời theo phép của Ngọc Hư Cung (Thanh
Tịnh Trí,...,Phục Tưởng Thị,...Diệu Chơn Hành,..., Thắng Giái
Ác) và lập Đạo theo phép của Cực Lạc Thế Giới (Hư Vô Thiên
+ Tạo Hoá Huyền Thiên) đã được Thiên thơ Phật tạo độ phàm
giải căn. Thắng Khổ trong Bồ Tát Pháp lập Đời ắt được An Nhiên
để Viên Thông trong công hành Tạo Hoá, mỗi ngõ ngách trong
ngoài đều tràn đầy sức sống.
Giày Vô Ưu của Giáo Tông ý nói về sự An Nhiên trong
khả năng Viên Thông này.
836

Bộ Công Di Lạc Tam Kỳ độ sanh.

Ao Thất Bửu gội mình sạch tục,
Ngôi liên đài quả phúc Dà Lam.
Vạn Linh trổi tiếng mầng thầm,
Thiên thơ Phật tạo độ phàm giải căn.
DIÊU TRÌ KIM MẪU, Kinh Tiểu Tường
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ròi trọi mình không764 mới thiệt bần,
Một nhành sen trắng765 náo nương chân.

Ở nhà mượn đám mây xanh kịt766,
Đỡ gót nhờ con hạc trắng ngần767.
Bố hóa người đời gây mối Đạo,
Gia ân đồ đệ dựng nền nhân.
Chừng nào đất dậy Trời thay xác768,
Chư Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần769.
Thi Văn Dạy Đạo, TNHT 1

ỗn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo chủ,
Di Lạc đương thân thủ phổ duyên.
Tái sanh sửa đổi chơn truyền,
Khai cơ tận độ cửu tuyền diệt vong770.
764

Tròi trọi mình không: Đến được mức Thượng Sanh
Thượng Phẩm thì giũ áo phồn hoa.
765
Sen trắng: Tiên Thiên Lực của Cực Lạc Thế Giới.
766
Mây xanh kịt: khác hẳn với mây đen gây mưa.
767
Hạc trắng ngần: thảnh thơi đi ở, khác với gà lồng tù
túng lại gần chão nước sôi.
768
Đất dậy Trời thay xác: Địa Cầu đổi dạng, phương
hướng khác trước.
769
Chư Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần: Các bậc cao ở
cõi trên đồng đến sống chung với nhân loại để khai mở Kỷ
Nguyên Thánh Đức VÔ ƯU của Đệ Tứ Chuyển.
770
Cơ tận độ cửu tuyền diệt vong: Trong cơ chuyển biến
sắp tới, Nhật Nguyệt Tinh sẽ ở tư thế mới trong đó Tiên Thiên
838

Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị,
Cõi Tây phang đuổi quỉ trừ ma.
Giáng linh Hộ Pháp Di Đà,
Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh.
Thâu các Đạo hữulàm một,
Trường thi Tiên, Phật dượt kiếp khiên.
Tạo Đời cải dữ ra hiền,
Bảo sanh nắm giữ diệu huyền CHÍ TÔN.
Thích Ca Mâu Ni Văn Phật

và Hậu Thiên Bát Quái có Khảm Ly trùng nhau (hình 85, tr. 380
ĐLTN), do đó nhân loại sẽ được một thời kỳ tu hành thuận lợi
dễ dàng (nếu còn bền giữ mình trong tông đường của Thầy).
839

50
TỨ VÔ
4.- VÔ TÌNH QUI ĐẠI ĐỨC

840

ấy lối đàng hư thực lẽ Trời,
Nhủ cho nhơn thế phục huờn ngôi.
Nghe rồi tha thiết tình chơn thật771,
Tưởng Đạo cho thành mọi lúc nơi.
Nhớ!
ạo, tức là con đưòng để cho Thánh, Tiên,
Phật đọa trần do theo mà hồi cựu vị. Ðạo là
đường của các nhơn phẩm, do theo mà lánh khỏi
luân hồi.
Thầy, TNHT 2 / năm Bính Dần

ô Pháp giã - Vô Đại Pháp giã - Vô cảnh
giới giã - Tồn vong tự giã.
Thầy, ĐLTN tr. 322, tr. 717

Tự = Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu,
Tình với đâu về với đó."
Thầy dạy: " hần, Thánh, Tiên, Phật muốn
cho đắc đạo phải có công quả."
TNHT 1 / 5-7-1926
771

Trong cơ Thiên Nhân Hiệp Nhất này, có Tình Chung
muốn hành công quả đem Đạo Cứu Đời thì hiệp Pháp, hiệp Thế,
hiệp Đạo. Do đó tha thiết tình chơn với Diêu Trì Cung thì được
Cửu Chuyển, tinh thần huờn phục, Huyền Ảnh Khí (Nguyên Tử
Khí) mở Nê Huờn Cung, thông với Vô Cực, qui vào Thái Cực.
Công bình Thiên Đạo là công bình cảm ứng. Có công
quả mà chưa đủ cảm ứng cũng có thể được thưởng kiểu đặc biệt
như Đệ lục hình của Đức Lý phạt tội cường ngạnh: Những vị
nào phạm vào luật nầy thì bị khép vào tội thứ sáu trong Thập
hình của Đức Lý Giáo Tông, nghĩa là: Phạt vào Tịnh Thất từ 1
tháng tới 1 năm, mà còn hành chánh như thường. (Có tịnh tâm
không bị ngoại cảnh chi phối ắt dễ có cảm ứng với Sư Hư Vô.)
841

hượng Đạo:
thuần dụng Tinh
.

Thần

rung Đạo:
Thiên duyên tác Đạo phi
vô cảm,
hơn nguyện dung
Trung cận hữu tình .

品

生

Lý Thiết Quả, 6-10-Mậu Dần
Hình 160

Hoa chủng
có
sanh tánh
(Đạo Tín)

+ Địa
(Huệ Khả,
Đ. Tín,
Hoằng Nhẫn)

Hữu Hậu Thiên

Sanh

Đại duyên

Đất tâm

Giống

Thanh Tịnh

(Đ. Tín,
Tăng Xán)

(Huệ Năng)

(H. Khả,
H. Nhẫn)

- Tự quán thông
(Thái Thượng)

+

+

+

+

Tình

Tín

Phổ vũ

- Được hộ hiệp

(H. Nhẫn,
H. Năng)

(Đạo Tín)

(Huệ Năng)

(TKPĐ)

Huyền Khung
Bất
Sanh

Hư Vô
Hữu Tiên Thiên
Vô Hậu Thiên
Hình 161

Trung Đạo Thiên Địa Nhân Hiệp cận hữu tình
để hoá chuyển Nhơn Tình

thành Thiên Tình

.

Dụng Nhơn Tình để lập ĐỜI, nhưng phải là
Thiên Tình Chánh Đạo Như, Tĩnh, Mật, Hữu Duyên,
Ứng Tận (hiện Thái Cực Tánh) mới có thể Huờn
Nguyên. Để được vậy, Pháp Chất phải đồng ứng, Tâm
định, Luật giữ, Đức thi. (ĐLTN, tr. 400)
Khác với Nhơn Tình phàm tục mất dần năng lực
trong sự phân pháp phải quấy tương tranh.
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Hiệp Hành Chơn Thật, để được Thượng

Sanh. Pháp chất có ứng mới có chứng.
Đoạn Trí Phục Tình, bỏ hết mọi tính chất

của thế giới này. để được Thượng Phẩm.
Hộ Pháp sẽ giúp Khai Quan Hoạt Khiếu.
(ĐLTN tr. 385)

Trong phép tận độ của cơ Trời Người hiệp một, Hiệp
Thiên Đài được cho phép thị hiện để con Người nhận hạt thánh
cốc của Thiên Tánh, chuyển Nhơn Tình hữu lậu thành Thiên Tình.

Do Pháp Ái Tình Chơn hiến trọn Tam Bửu cho Thầy lập
Đạo cho chúng sanh mà được hộ hiệp để nhận hạt thánh cốc ấy.
ĐLTN, chú thích số 58 tr. 115

Đây là hồng ân cho cả người hữu hình lẫn các Đấng vô
hình: Con người đỡ nhọc công tu luyện vàcác Đấng khỏi phải
chuyển kiếp mang thân người cũng có thể gi úp ích cho Tông
Đường của mình.
Đoạn Trí,
Phục Tình772,
Tín Tâm,
Cung,
Trọng,
Trường Trai.

Tác Thế
Thành Tâm
Chí Thiện
Chờ
Thầy, 18-2-MD (DLTN tr. 372)

772

Phục Tình: Chế ngự tình. (Đoạn cho rồi oan trái buổi
sanh). Nhưng Thầy cũng có lời rằng: Một lời nói với nhau, cũng
đủ cả hai xuống Thế mà khuyên giúp lẫn nhau. Con chẳng nên
gọi oan nghiệt. (TNHT 1 / 8-10-Bính Dần)
843

háp Ái Tình Chơn773 hả dạ Đời,

Tâm vì chủng loại chí muôn nơi.
Liên cơ thống hiệp tình thanh khiết,
Ứng chuyển774 căn trần tánh phục khơi.
Cảm hoá phi thường linh pháp độ775,
Thiêng đồng chí thật hiện ân Trời.
Liêng thông chỗ ĐẠO tình sanh bảo,
Hiệp luận truyền TÂM hộ cứu Đời.
Bát Nương, 10-2-Mậu Dần, ĐLTN tr. 116

773

Pháp Ái Tình Chơn: Có chơn cảm mới có ứng. Sự ứng
cảm là một thứ linh tánh có tần số cộng hưởng với bộ máy sống
của các cõi. Huệ ngào ngạt thơm hơi vò diệu (bài thài Lục
Nương) hay Hơi Tiên tửu nực nồng thơm ngọt (Kinh Đệ Bát
Cửu) là những mùi thơm cụ thể, có thật khi Thượng Hạ Trung
hay Thiên Địa Nhân càng thêm đồng ứng một cách chơn thành
và mật thiết nồng nàn (lần đến mức viên thông hay ứng tận).
774
Ứng Tận ắt Huờn Nguyên: tình thanh khiết, căn trần
chuyển đổi, cả tánh, chất trong và ngoài đều biến chuyển rất linh
diệu.
775
Linh pháp độ: Bằng tất cả mọi điều gọi là linh pháp
thì nên cẩn trọng. Như Huynh thường nói Đại Từ Phụ dạy hạnh
đức khiêm nhường tôn kỉnh nhau thì rất nên hằng giữ.
Bát Nương, 19-11- Đinh Sửu, ĐLTN tr. 152

Con đường trải qua, đã lắm gay khó, thì bước
tương lai cũng không dễ đâu, còn phải hao bao nhiêu tâm
huyết và thống khổ mới được trọn thành, nhưng nếu các
con chẳng hiệp một cách chơn thành và mật thiết nồng
nàn thì sức Thầy cũng vô hiệu quả.
ĐĐTKPĐ Huyền Khung Cao Thượng Đế viết Cao Đài, 4-5-Ất Dậu
(dl 13-6-1945) / TN Sưu Tập q. 2 / ĐLTN tr. 353
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Hình ảnh của
và
trong Di Lạc Chơn Kinh

HƯ VÔ CAO THIÊN
TẠO HOÁ HUYỀN THIÊN

_______________________________________________

PHÁP

HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN

HỖN NGUƠN THƯỢNG THIÊN

PHI TƯỞNG DIỆU THIÊN

PHẬT

TĂNG

HỘI NGƯƠN THIÊN

Cơ Tận Độ phải theo tiến trình Pháp Phật Tăng để tăng chúng được hồng ân Thiên Địa Nhân Hiệp khi
chuyển qua Thượng Nguơn có Tâm Tình Thánh Đức của đệ tứ chuyển, thương yêu như tình thương của Chí
Tôn và Phật Mẫu vậy.

Hình 162
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TĂNG CHÚNG Tự Quán Xét để lần vào

Trụ Thiện Phật, Đa Ái Sanh Phật,
Giải Thoát Khổ Phật, Diệu Chơn Hành Phật,
Thắng Giái Ác Phật

Hội Nguơn Thiên

PHÁP ÁI AN NHIÊN trong Tam Kỳ Phổ Độ
Hỗn Nguơn Thượng Thiên
Cung Vạn Linh hiệp Nhứt Linh, Cung Chánh Pháp

năng chiếu diệu quang tiêu trừ nghiệp chướng.

(Đại Từ Phụ)

Thanh Tịnh Trí Phật, Diệu Minh Lý Phật,
Phục Tưởng Thị Phật, Diệt Thể Thắng Phật,
Phục Linh Tánh Phật

(Phật Mẫu)

năng du ta bà thế giái độ tận vạn linh.

Có biết lỗi mình mới vô tư mà Trụ Thiện, nhiều lòng
Thương Yêu sanh chúng, Hết Khổ, Khéo Hành
Sự Chơn, Giỏi Chế Ngự Sự Ác.

(Con Một)

KRISHNA PHẬT

Đoạn Trí, Minh Lý, Nhớ chuyện trước, Tự thắng bản thân,
Rồi mới biết được lỗi trước của mình.
Tất cả diễn ra tại Hỗn Nguơn Thượng Thiên.

Đức Di Đà đã giao quyền lại cho Đức Di Lạc chưởng quản
Càn Khôn Vũ Trụ, Đức Di Lạc ngồi ngự nơi Kim Tự Tháp,
còn Đức Di Đà trở vào ngự nơi Lôi Âm Tự.

Hình 163

Cung HNTT cũng là cung Đinh, cung Pháp.
ĐCT lập pháp. Môn đệ của Ngài đến
Cung HNTT hành pháp và chuyển pháp, rồi ĐCT định pháp.
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Tiếp Dẫn Phật,
Phổ Tế Phật
LỄ, NGHĨA

Định hình
nếp sống tinh thần
LẬP ĐẠO PHÁP
(Thể Pháp)

PHÁP Thiên Nhân Hiệp Nhất

Phục nguyên nhơn huờn tồn
Phật tánh trên con đường
Cực Lạc Thế Giới

LẬP ĐỜI TẠO ĐẠO trong TKPĐ
Tạo Hoá Thiên

Cửu Thiên Khai Hoá

Dưỡng dục quần linh

Khai mở
lẽ sống tâm linh
HÀNH ĐẠO PHÁP

Hình 164

Tiên Thiên

ĐỊNH ĐẠO PHÁP
(Bí Pháp)

Tây Qui Phật,
Quảng Sanh Phật,
Tế Pháp Phật,
Dưỡng Dục Phật,
Tuyển Kinh Phật
Chiếu Duyên Phật,
Chưởng Hậu Phật,
NHÂN, ĐỨC
Phong Vị Phật, Hội CHƠN Phật
Thủ Luân Phật,
Cửu vị Nữ Phật,
+ đẳng hằng hà sa số chư Phật.

Cửu Phẩm Thần Tiên
trên con đường
Ngọc Hư Cung

Hư Vô Cao Thiên

Ngọc Hư Cung
Linh Tiêu Điện
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Ổn định
cuộc sống thường nhật
LẬP ĐỜI

Hậu Thiên

Tiên Hậu Thiên Hiệp Nhất
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Phi Tưởng Diệu Thiên

BỒ TÁT Hộ Tăng
trong Tam Kỳ Phổ Độ

Hạo Nhiên Pháp Thiên

Diệt Tướng Phật
Thành Tâm Phật
Diệt Khổ Phật
Đệ Pháp Phật
Kiên Trì Phật
Diệt Oan Phật
Cứu Khổ Phật
Sát Quái Phật
Xá Tội Phật
Định Quả Phật
Giải Thể Phật
Thường du ta bà thế giái
độ tận Vạn Linh.
Luyện Đắc Pháp Phật
Hộ Trì Niệm Phật
Khai Huyền Cơ Phật
Hoán Trược Tánh Phật
Đa Phúc Đức Phật

Năng du ta bà thế giái
thi Pháp hộ trì Vạn Linh Sanh Chúng

Năng trừ ma chướng quỉ tai,
năng cứu khổ ách nghiệp chướng,
năng độ chúng sanh qui ư Cực Lạc,

Đa Pháp Phật
Tịnh Thiện Giáo Phật
Kiến Thăng Vị Phật
Hiển Hoá Sanh Phật
Trục Tà Tinh Phật

Năng cứu tật bệnh năng cứu tam tai,
năng độ tận chúng sanh thoát ư tứ khổ,
năng trừ tà ma, năng trừ nghiệp chướng.

Hình 165

Sau khi được Bồ Tát Pháp giúp Giải Phàm Chất Thể ở bậc Thiên Thánh (Đệ Thất Cửu) mới có thể đến phẩm
Địa Tiên ở cõi Phi Tưởng hơi Tiên tửu nực nồng thơm ngọt (Đệ Bát Cửu). Phải có Học, có Hành, có Phật, có Pháp thì
mới có biến chuyển. không chỉ có Tu Tâm hay Thiền Quán mà chuyển được.
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hượng đức bất đức776, thị dĩ hữu đức 777;
Hạ đức bất thất đức778, thị dĩ vô đức779.
Thượng đức vô vi780 nhi vô dĩ vi781;
Hạ đức vi chi782 nhi hữu dĩ vi783.
Thượng nhân vi chi nhi vô dĩ vi784.
Thượng nghĩa vi chi nhi hữu dĩ vi.

776

Bất đức: không cố làm chuyện đức.
Hữu đức: có đức (= thuận với Đạo cùng cực tự nhiên
- Đạo "như").
778
Bất thất đức: không để mất (cái có tên gọi là) đức.
779
Vô đức: không đức (= nghịch với Đạo "như").
780
Vô vi: làm cái không làm (làm việc hoá chuyển hư vô:
chuyển vật, chuyển ý, chuyển ngôn vô ngôn).
781
Vô dĩ vi: Lấy "vô"(= giữ tâm trong tình trạng không)
làm nền cho "vi", làm với tâm Đại Bồ Tát, nhưng chẳng cố tình
không làm.
782
Vi chi: làm chuyện ấy.
783
Hữu dĩ vi: Lấy "hữu" (= coi hành động có) là nền cho
"vi", làm với tâm Thinh Văn Duyên Giác, và chẳng tự nhiên làm.
784
Thượng Đức, Thượng Nhân thì Như, Tĩnh, Mật.
Có Đại Định như vậy mới gặp ĐẠO.
Thượng nghĩa là việc hữu tướng của ĐỜI,
Nếu chỉ lẩn quẩn nơi đó thì khó biết Đạo.
777

Không chấp tướng như vậy là ĐẠI ĐỊNH.
NHƯ: dùng Vô vi mà xử sự, vô ngôn mà dạy dỗ,
TĨNH: sinh mà không có, lớn mà không làm chủ,
MẬT; nên công mà không cậy ai biết công; không chỗ đến đi.
Cho nên HUYỀN ĐỨC hiển lộ.
(tr. 631)
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hượng lễ vi chi nhi mạc chi ứng. tắc

nhương tí nhi nhưng chi.
Cố,
Thất Đạo nhi hậu Đức, Thất Đức nhi hậu
Nhân, Thất Nhân nhi hậu Nghĩa785, Thất Nghĩa
nhi hậu Lễ.
Phù Lễ giả, trung tín chi bạc, nhi loạn chi
thủ...
Lão Tử Đạo Đức Kinh chương 38

(Làm việc thượng lễ nếu không được đáp ắt xăn
tay mà vất đi.
Cho nên Mất Đạo thì đến Đức. Mất Đức thì đến
Nhân. Mất Nhân thì đến Nghĩa. Mất Nghĩa thì đến Lễ.
Ôi, Lễ ấy là trung tín đã đi đến chỗ mỏng manh và
là đầu mối loạn lạc...)
785

Đạo là sự bí mật so với cái thấy biết thông thường vì
là con đường hư vô liên hiệp với Sư Hư Vô (Chí Linh).
Thấy Đạo mà không thể thực thi thì coi Thượng Đức hay
Thánh Đức là mục tiêu tu hành. Chưa có tâm Thượng Đức theo
Đạo "Như" mà hành sự thì giữ mực Thượng Nhân - tự nhiên
Nhân mà không cố tình làm cho ra nét Nhân.
Không đủ lòng Nhân như vậy thì ít ra cũng cố làm cho
được Thượng Nghĩa. Nói Thượng Nghĩa là để phân biệt với các
thứ nghĩa khí có tính chia phe phân phái đó vậy.
"Nghĩa, Lễ" dù là "Thượng Nghĩa, Thượng Lễ" vẫn là
hành vi hữu tướng, hữu ý. Dù vậy, "Nhân Nghĩa" vẫn là đức tính
đáng được đề cao để AN DÂN, LẬP ĐỜI.
850

Người bậc hạ và bậc trung được Tiếp Dẫn và Phổ Tế, có
khung cảnh sinh hoạt tốt mới có tha tín mà Tây Qui và gặp duyên
với Tuyển Kinh Phật.
Từ đó biết lý pháp Đạo rồi theo đó mà hành thiện cho đến
mức tự tÍn và tự kỉnh. Rồi mới KHAI tâm cầu biết cái "thật ta."
Sự thành tâm sẽ dẫn lần đến sự "THẤY Sư Hư Vô trả lời
câu hỏi của mình". Từ đó có Thiên tín.
Có thể phải qua rất nhiều ray rức về các đề tài đạo đức
- không phải chuyện tiên tri hay vấn đề đức tin - trước
khi có chút giao tiếp với Sư Hư Vô.
Sự hỏi đáp sẽ dồn dập hơn khi mình ỨNG HIỂU được
các dấu hiệu trả lời.
- Thường là chỉnh sửa ý nghĩ, lời nói việc làm của mình
để không còn vọng tâm vọng tình nữa.
Có thể phải qua đến bảy chiêu (mỗi chiêu ba năm) mới
hoàn chỉnh sự hộ độ mình để mình hoà NHẬP với Thiên ý. (Xưa
là chín chiêu) – (ĐLTN, Cước chú 432, tr. 459).
Con đường học Đạo Hư Vô cứ vậy mà tiến lần đến sự
Hành Đạo Cụ Thể với sự trông chừng của Sư Hư Vô cho đến
lúc Đạo nên Đời rạng, giũ áo phồn hoa, nương bóng khổ trăm
năm mãn cuộc, tự thanh cao nếm mùi tự toại, dưỡng chí thanh
nhàn như lời Thánh Ngôn của Thầy ở bài đầu TNHT 2.
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ất cả chẳng có chơn786,
Chớ nên cho là chơn.
Nếu người thấy có chơn,
Sự thấy đều chẳng chơn787.
Nếu được tự có chơn,
Lìa giả, tâm tức chơn.
Tự tâm chẳng lìa giả,
Làm sao có chỗ chơn?
Hữu tình tất phải động,
Vô tình thì bất động.
Nếu tu hạnh bất động788,

786

Đồng vô tình bất động.
Muốn tìm chơn bất động,
Trên động có bất động.
Bất động là bất động,
Vô tình vô Phật chủng.
Nếu người khéo phân biệt,
Đệ nhất nghĩa bất động.
Cái thấy được như vậy,
Tức là chơn như dụng...
Huệ Năng, Pháp Bảo Đàn Kinh

Tất cả đều là giả. (Vọng niệm phân kỳ sự sự phi –

ĐLTN, tr. 447). Cái "ta" mà thông thường ta tưởng là ta chỉ là Chơn

Thần (đệ nhị xác thân) làm trung gian giữa giác hồn của đệ nhất
xác thân vật chất và Chơn Linh (đệ tam xác thân, cái "Thật Ta" ở
ngoài thân thể vốn là chiết linh của Thầy, có đồng tánh chất với
Thầy).
787
Cho nên sự thấy có chơn của Chơn Thần là vọng
tưởng của sự từ chối cái SỞ MINH từ Chơn Linh để đi tìm cái
Vọng Minh Giác mong giác cái bất minh. Cái biết từ Chơn Thần
chưa thông được với Chơn Linh vẫn là giả. Không lìa cái giả
(cái vọng minh giác ấy) làm sao có chỗ Chơn?
788
Tu hạnh bất động (tức là tuyệt nhiên bất động, là bặt
ngõ hoàn nhiên, là lãnh cảm) sẽ thành ra vô tình, Đức Hộ Pháp
dạy: "Không vị Giáo Chủ nào dạy cái điều dị hợm như vậy."
Nhưng cũng nên lưu ý rằng không được chơn bất động (đủ
Nguơn Thần trong động - chơn bất động trong sự hữu tình) sẽ
không thể có Phật chủng hay Chơn Như tự tánh chủng hay hạt
Thánh Cốc của Khí Chơn Như (tức Khí Thái Cực).
852

... HẦY CHUYỂN HOÁ VÔ VI,
CÁC CON HÀNH HIỆP HỮU VI.

THỊ TÂM TỨC THỊ CHƠN,
VÔ TÂM TỨC VÔ CHƠN789.
NĂNG HÀNH THỊ ÁM MUỘI790,
NĂNG ĐỘNG THỊ TRUNG ĐIỀN.
HỮU TÌNH VÔ NHẤT DIỆN,
HỮU ĐỨC TỢ VÔ TÌNH791...
Hộ Pháp Phạm Công Tắc, 8-5-Kỷ Mão

789

Vô tâm là vô chơn vì từ chối thân thể, tình cảm, trí
não, tánh linh của mình.
790
Chánh định không phải là định tâm năng THƯỜNG
hành mà là chơn bất động trong năng động Thiên Địa Nhân Hiệp
(qua Chơn Pháp nhiên hành và pháp Tam Lập Vô Vi). Chơn bất
động không là tránh cái động mà do Thầy chuyển hoá vô vi nên
mình có đủ Nguơn Thần mà tự chủ trước năng lực của Khí Thái
Cực.
791
TÌNH CHUNG đem Đạo cứu Đời như tình thương
bàng bạc lúc nhìn làng quê yên ngủ dười tàn tre phơ phất trong
ánh trăng xanh, khác với Nhơn Tình thường là vị tình chớ không
vị Công vị Chánh. Cho nên HỮU TÌNH mà lắm khi phải lộ vẻ
như VÔ TÌNH, không ưng đồng sự với các việc thiếu tình chung
ái chúng. Vậy khi có Thiên tín tin vào sự chuyển hoá vô vi của
Thầy và Tự tín năng động để hiệp Thiên Địa Nhân thì an tâm
chẳng lo kiếm Pháp chi nữa.
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… RUYỀN tông chánh định chơn TRUYỀN hiệp,
ĐẠO giáo Thiên quyền pháp ĐẠO khai792.
THẦY MỪNG
HỘ PHÁP CŨNG MỪNG

ô tự thành luận thuyết,
Nhứt niệm hiện căn duyên,
Khai tâm thành thị quyết,
Đạo hiệp Đạo Thiên quyền.
2-6 Mậu Dần (ĐLTN, tr. 540)
792

ĐĐTKPĐ đã rọi sáng các ẩn ngữ về Chơn Pháp mà
các vị giáo chủ đã dùng để thuyết giáo. Xưa chưa đến lúc để
giảng dạy về quyền năng của Thầy và của Thiên Đình: Đạo hiệp
Đạo là Thiên quyền. Đó là
Thầy lập Pháp,
Nhơn sanh hành pháp,
Thiên Đình chấm đậu rớt và tiến cử,
Thầy định Pháp TRUYỀN ĐẠO cho người có nhứt niệm
thành tâm TRUYỀN ĐẠO "Hiệp Thiên Cứu Khổ Xác Thịt và Tâm
Hồn", kể cả cái khổ của Tà Kiến. Đây là trọng đề thuyết giáo
ngày nay thay vì xưa là "Tứ Khổ Sanh Lão Bệnh Tử".
Vô Lý Pháp Vô Tín Đạo và chính Lý Pháp phản ảnh chí
hướng cùng căn duyên. Chúng sanh cần biết Lý Pháp để an tâm
tu hành, chư Thần Thánh Tiên Phật không công nhận những
người chưa lập thệ. Cho nên dù Thầy biết rõ từng môn đệ của
mình nhưng buộc phải có lập thệ, đại nguyện, và ngôn thuyết
bày rõ chủ hướng.
Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hoà Bình Dân Chủ Mục,
Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền. Đó cũng
là một cách bày lộ sự Cộng Hoà trong lẽ Tứ Vô của ĐẠO KHÔNG
của Thầy chứ không khác. Từ đó, mỗi người có Nhiên Quyền tự
định pháp, cả chúng sanh có Quyền Chơn Đạo cộng hoà định
pháp.
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hích Ca Mậu Ni Phật,
Chuyển Phật Ðạo,
Chuyển Phật Giáo,
Chuyển Phật Tăng quy nguyên Ðại Ðạo,
tri hồ chư chúng sanh!
TNHT 1 / 8-4-1926

huyển Đạo Pháp là cơ chuyển chung,
không riêng gì bí pháp luyện Đạo của Bát Nương
mà còn vô vàn bí pháp vô tướng vẫn chuyển
đặng, không qua con đường tịnh luyện. Đó là con
đường THỨ BA. Tinh Thần và Thánh Chất của
các con không có tướng nhưng nó rất huyền biến
vô cùng, thăng đoạ cũng do nó. Thực tế có nhiều
con đã thành tựu bằng con đường rất siêu diệu
này; cũng có thể nói là con đường vững chắc
nhất để hiệp cùng THẦY793.
793

Đào luyện Tinh Thần (hình 122, tr. 633) đòi hỏi một một
tiến trình khá gian nan từ Phụng Hiệp, Hoà Hiệp . . . đến Hoá
Chuyển (cước chú 749, tr. 823) vì phải có Tâm Thánh Đức trên con
đường Nhơn Đạo cũng là Thiên Đạo.
Đây là con đường vững chắc nhất để hiệp cùng Thầy,
không bị vướng rối trong các tà kiến dẫn đến ma cảnh. Đức Phật
Thích Ca từng day trong chương cuối của Kinh Thủ Lăng
Nghiêm: "Nếu các chúng sanh ngu độn trong đời mạt pháp chưa
hiểu Thiền Na, chẳng biết Phật pháp mà ưa tu tam muội, e họ
mắc phải tà kiến."
Không có Tâm Thánh Đức của Thầy thì không thể san sẻ
Thánh Chất được.
Thầy dạy về Đức Jesus như sau:
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ên hiểu chuyển kỳ nguơn thượng794 tức
nhiên tinh thần phải đủ thánh chất nguồn cội
Chính con của Thầy cũng bị các con giết mất. Các
con chỉ biết tôn sùng Người bằng tinh thần chớ không
bằng Thánh Chất. (TNHT 1 / 17-9-Bính Dần)
794
Thầy dạy ngày 15-9-Bính Dần:
"Nay là hạ ngươn hầu mãn, phải phục lại như buổi
đầu."
Chuyển kỳ ngươn thượng: tuổi đã đến lúc hạ nguơn,
nguơn tinh hầu mãn, phải phục lại như lúc thanh xuân, (chuyển
không thành sắc như Đức Thích Ca đã ẩn dụ):
ật Tích Kim Cang Lực Sĩ bước động cõi Đại
Thiên, dùng tay mặt cầm chày kim cang lên ném thẳng
vào hư không. Chày ấy ở trên hư không lộn quanh bảy
vòng rồi rơi trở lại dừng ở trên tay mặt của Mật Tích Kim
Cang Lực Sĩ. Tất cả chúng hội đều được chưa từng có,
đồng vòng tay lễ chân Đức Phật, đồng xướng lên rằng:
- Khó kịp, khó kịp! Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ có
sức lực rất vi diệu. Cầu mong các chúng sanh đều được
thế lực vô cùng như vậy.
Vua A Xà Thế tiến lên bạch:
- Bạch Đức Thế Tôn! Bồ Tát có bao nhiêu công
hạnh
mà được sức lực như vậy?
Phật dạy: Bồ Tát có mười hạnh lớn được oai lực
ấy:
1- Siêng thọ trì chánh pháp thà bỏ thân mạng.
2- Không tự cao tự đại, khiêm hạ lễ kính chúng
sanh.
3- Nhẫn nhục chịu đựng những chúng sanh kiên
cường.
4- Bố thí món ngon cho người đói được no.
856

cũng tức nhiên thánh đức của Thầy còn nếu
không được vậy thì phải chờ các lần chuyển và
phải tấn hoá lần lần chớ không đặng hồng ân như
trong kỳ chuyển.
Hộ Pháp, ĐLTN, tr. 84

ó thấy chăng ai Đức Phật Đà,
Chuyển kỳ nguơn thượng kiếm sao ra.
Nhắn ai tìm đặng thì loan vội,
Cho khắp nhơn sanh kiếm Phật mà...
(ĐLTN, tr. 287)

5- An ủi kẻ sợ sệt.
6- Lo thuốc men chạy chữa người bệnh.
7- Kính thương che chở kẻ yếu bị khinh mạn.
8- Lấy nước hồ sạch vá chỗ nứt bể điện miếu thờ
Phật.
9- Giúp đỡ kẻ mang vác nặng nhọc khổ sở.
10- Giúp đỡ kẻ không nơi nương nhờ, giữ đúng
lời đã nói.
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ếu dứt được thức ấm rồi thì lục căn của
các ngươi hỗ dụng lẫn nhau, do hỗ dụng này
được vào cấp bậc Kim Cang Càn Huệ Bồ Tát, ở
trong đó phát khởi chơn trí, trong suốt như mặt
trăng ở trong ngọc lưu ly...
Chỗ tánh thức trong lặng chẳng lay động
của ngươi - cho là thường còn ấy - ở nơi thân
ngươi chẳng ra ngoài Kiến, Văn, Giác, Tri, nếu
cho là chơn thật795, thì chẳng thể huân tập sự
vọng, tại sao các ngươi đã từng xem một vật lạ
từ xưa, trải qua nhiều năm, nhớ quên chẳng còn;
về sau bỗng thấy vật lạ đó, thì nhớ lại rõ ràng như
chưa từng lạc mất?
Vậy nơi tánh thức trong lặng chẳng lay
động này, đâu có suy tính, mà niệm niệm chịu sự
huân tập!
A Nan nên biết, tánh trong lặng này chẳng
thật, như dòng nước chảy gấp, trông như tịch
lặng, ấy là vì chảy gấp mà chẳng thấy, chứ chẳng

795

Tánh Kiến của mắt, Văn của tai, Giác của mũi, lưỡi,
thân, Tri của Não vốn tạo Vọng Minh Giác buộc tâm trong đoạ
lạc. Lục căn phải được hỗ dụng tự tại trong Thiên Tình Chánh
Đạo mới diệt được vọng này.
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phải không chảy; nếu chẳng phải là cội gốc của
niệm tưởng, thì đâu thể huân tập sự vọng?

A Nan ... bạch Phật rằng:
- Như lời Phật dạy, trong tướng ngũ ấm,
năm thứ hư vọng vốn là bản tâm, chúng con bình
thường chưa được Như Lai khai thị tỉ mỉ như thế.
Lại ngũ ấm796 này là tiêu trừ một lượt hay theo
thứ lớp mà diệt trừ?
Phật bảo A Nan:
- Cội gốc của ngũ ấm từng lớp sanh khởi;
sanh do thức mà có797, diệt theo sắc mà trừ798; Lý
thì Đốn Ngộ, theo ngộ cùng tiêu. Sự chẳng thể
bỗng diệt, phải dần dần mới được dứt sạch799.
796

Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm nhóm vật
chất và tinh thần nhơn nơi ái mà có (Đại Bát Niết Bàn, phẩm
Thánh Hạnh) và từ đó kết tạo ra con người. Chúng vốn rỗng
không, vô thường (tuỳ duyên kết hợp mà sinh ra) nhưng cái
Vọng Minh Giác của con người mãi tích luỹ những ký úc về
chúng, tưởng đó là "tính cách của ta" trong khi cái "tính như của
cái sống (Phật tánh) nơi ta" vốn không phải ngũ ấm nhưng từ
ngũ ấm mà phát hiện ra. Như đào trong đất (dụ cho ngũ ấm) gặp
đá kim cương không thể đào được nữa.
797
Sanh do thức mà có: đây là thuộc chuỗi 12 nhân duyên.
798
Diệt theo sắc mà trừ: như "đương sanh sanh bất sanh"
trong kệ phó pháp của Tổ Đạo Tín (xem hình 3 ở phần trước).
799
Phải dần dần mới được dứt sạch: như Đức Huyền
Khung dạy ở trang 845: Phải nhiều tâm huyết...
859

- Ta đã khai thị cho ngươi về thắt kết của
khăn bông800, tại sao còn chẳng rõ mà lại hỏi nữa?
Ngươi đối với cội gốc vọng tưởng này, nơi tâm
được khai ngộ, rồi mới có thể truyền dạy cho
người tu hành trong đời mạt pháp, khiến họ biết
sự hư vọng, tự sanh nhàm chán, biết có Niết Bàn,
chẳng lưu luyến tam giới.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, q.10

800

Thắt kết của khăn bông: thắt kết của ái hành. Xin xem
cước chú số 523 ở trang 618.
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MỤC LỤC QUYỂN 1
Lời nói đầu (h.1)
1. Càn Khôn Điên Đảo
Ngày vui vẻ của nhơn sanh đã mòn (h.2)
Càn khôn cũng vì đó mà phải điên đảo
Thầy mở Đạo lần ba mà vớt kẻ hữu phần
Ông Thiện Ông Ác (h.3)
Phổ Độ, Âm Chất và Luyện Đạo
Công Quả chưa đủ, nhơn sự chưa xong
Điều kiện để vào đường thứ ba Đại Đạo
Phải phổ độ chúng sanh
Kiếm cách làm âm chất
Trau giồi chí lớn
Phải có đèn thiêng liêng dẫn lối
Cần chiêm nghiệm kỹ lưỡng các Thánh Giáo
2. Cơ biến chuyển tuần hoàn của Vạn Vật
Vạn vật trong vũ trụ không vật nào hơn hay kém
Từ vật chất… đến thiêng liêng vị phải ít nhất 90.000 kiếp
Các chơn hồn nhỏ phẩm kiếp bày ra các thử thách
Phép Tạo Đoan ngày càng tăng tiến
Khi lột hết lẽ huyền vi cho nhau hiểu thì đến lúc qui cổ
Nay là cơ chuyển thế và rước các nguyên nhân bị đoạ
3. Sáng thế và qui nguyên
Sáng thế là lập Đời, qui nguyên là theo Đạo
Khí Hư Vô sanh có một Thầy (h.4)
Không đạt Vô Cực, không đặng Thái Cực
Đại Đạo vô cầu, tình thâm chơn thị
Chơn tâm vô pháp và phương thực kỳ truyền
Nhơn Luân Đạo cũng là Thiên Đạo, là đường duy nhứt
Thiên Thượng Thiên Hạ hiệp một trong TKPĐ
Tu tam thể xác thân
Thượng Hạ ứng đồng trung
Tín tu vô cầu trong sự tĩnh mật của tâm tình
4. Tinh Thần 1
Tinh sáng thế, Thần qui nguyên và Tinh Thần quân hoà
Cao Minh và Triết Tâm (h.5)
Thầy khai BQ, lập các Đạo, TKPĐ có Tam Trấn
Nhựt Nguyệt Tinh Đăng trong bản thân (h.6)
Parabol quân bình Tinh Thần để có sự sáng (h.7)
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Trang
5
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Phải có tinh chất tột cùng mới diệu biến với thiên nhiên
47
Muốn có Tinh, Khí, Thần
48
Các con phải tìm sự tự chủ cho bằng được
49
Có Thần mới dừng lại đúng lúc (h.8)
50
Theo Vô Cực Tính của Kim Bàn (h.9)
51
Sư Hư Vô dạy Lý rõ về gần ngôi Thái Cực (h.10)
52
Các Parabol Tinh Thần khác nhau (h.11-14)
53-56
Tam Thế Phật (h.15)
57
Thầy dạy các con biết tranh đấu cùng Thầy (h.16)
58
Trí để sáng thế, Thông để qui nguyên
59
Tinh lực Sáng Thế, Thần lực Qui Nguyên (h.17)
60
5. Tinh Thần 2
61
Đệ Nhị Xác Thân do Tinh Khí Thần luyện thành
62
Thân phàm tinh khiết thì Chơn Thần mới tinh khiết
63
Luyện cho đủ Sinh Khí để hội nguyên (h.18)
64
Sự sáng của hai mức Tinh Khí Thần khác nhau (h.19)
65
Hạ TT Chơn Thần và Thượng TT Chơn Linh (h.20)
66
Lửa là quá trình thành Đạo phải trải qua
67
Hai chơn linh tại hai dãy núi ở Nam Phi (h.21)
68
Hạ Tam Thể HT và Thượng Tam Thể Tiên Thiên (h.22)
69
Chưa ăn cơm được thì uống thuốc (h.23)
70
Diệu Pháp Như Lai
71
Chơn và thành từ ý niệm đến việc làm
72
6. Tinh Thần 3
73
Em ở lại với anh đây là chánh pháp (h.24
74
Bàn chân không sạch lên sông Tam Thanh bị chìm ngay
75
Đức Jesus rửa chân cho môn đồ
76
Đức Lý Đại Tiên giảng về Quyền Pháp
77
Ngồi yên trên đài sen hoa tâm bừng nở
78
Phải có Ngọc Cơ mới đặng (h.25, 26)
79
Bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử, nhất đáo Hoàng Hà tử hựu sanh
82
7. Thánh Đức 1
83
Chuyển Phật Đạo, chuyển Phật Giáo, chuyển Phật Tăng
84
Thương yêu nhau trong Thánh Đức của Thầy (h.27)
85
Không biết tôn sùng Chúa Cứu Thế bằng thánh chất
86
Thầy dạy sự bổ khuyết tại một lúc thích hợp
87
Hiệp thế để hiển chơn
88
Thấy việc cần làm thì làm
89
Lấy linh tâm làm chủ, con đường tam lập vô vi
90
Hiệp Thiên Đài (h.28)
91
Sẽ cần luyện Đạo hay không?
92
8. Thánh Đức 2
93
Không đủ Thánh Đức thì không đặng hồng ân
94
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Thánh Đức để thoát tục, Nhơn Luân là Đạo Nhân (h.29)
Phục Nhiên Nguyên (h.30)
Tự nhiên hiệp ấy là Thầy
Nhiên nhiên diệu pháp hiệp ân Thiên
Muôn việc có Ta đứng chủ trì (h.31)
Có sự ấn định của Thầy ngoài sự biết của chư Phật Tiên
Khuôn luật bí mật Thiên định thì tình pháp tương giao
Không tu một pháp nào nữa
9. Thánh Đức 3
Tu chơn ở Nhị Kỳ Phổ Độ và Tam Kỳ Phổ Độ (h.32)
Nam nhập Khảm xuất Cấn Nữ nhập Ly xuất Khôn (h.33)
Dâng Tam Bửu cho Thầy bậc phẩm nào cũng theo được
Có vào với mạch pháp mới thấu Đạo Trời linh
Cửu cửu Càn Khôn dĩ định qui
Công tính cố trông rõ ngọn ngành
Ngọc sáng do thuần tự đức sanh
Trung là khởi nguồn tự nhiên nó đã ở Trung
10. Thiên Địa Nhân
Người ứng Thiên Địa Nhân có Đạo Pháp Tình (h.34)
Tinh Thần và con đường Tinh Khí Thần (h.35)
Pháp ái tình chơn hả dạ Đời
Do chấp trước nên bị lệch lạc ngay từ buổi đầu
Đạo Đời tương đắc
Không nên chủ quan tiết chế hay phân biệt từng phần
Minh trần lý Đạo
11. Thượng Đạo, Hạ Đạo và Trung Đạo
Thượng Đạo tự tâm thương yêu
Hạ Đạo liên tâm công pháp
Tỉnh tu là gì?
Tu Tỉnh
Trung Đạo nhiếp tư tâm để hiệp Thiên Địa Nhơn
Trung Đạo dành cho người đã biết cái Chơn của mình
Đào luyện chơn thần không phải là luyện trí định tâm
Ở Trung Đạo thì vô phân biệt
Thành tâm cứu độ quần sanh
Đại định là gì? Làm thế nào để được đại định?
12. Chơn Đạo và Trung Đạo
Người xưa tìm mối Chơn Đạo như thế
Lánh đường tà vạy
Mỗi ngày mỗi trung với tự tâm
Các con đến tận Thầy bằng cả tinh thần lẫn trí huệ (h.36)
Tìm ngay SẮC CHỈ của Thầy ban
Do hộ hiệp mà đảo huyền tinh luyện khỏi cân phân
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95
96
97
98
99
100
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
121
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
136
137
138
139
140
141
142
143

Cân công bình (h.37, 38)
144
Sĩ Nông Công Thương (h.39, 40, 41, 42)
145
Ngư Tiều Canh Mục (h.43, 44, 45, 46)
146
Ngữ ca Ngọc Tâm, Linh ca Nguơn Lai Nguơn Đáo
147
Pháp ca Tinh Thần Qui Nhứt, Đạo ca Chánh Thương
148
13. Ứng Hoá và Câu Thông
149
Tiên liên, trưởng chí, chiêu hiền, đồ y, ổn định
150
Phụng Thiên tu tín hành tâm trọng
151
Cửu tuyến Thiên Đài là Đài Tiếp Thiên, là Cao Đài
152
Bát Nương Thi Văn Giáng Chỉ Luyện Đạo
153
Luyện Đạo Pháp Nhiên Tín Nhứt Cung Hội Trọng Chơn
154
Ngọc Hư Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ
155
Bảo Minh Phô Diễn Huấn Thi Truyền Giáo
156
Không thành tín là một thứ bệnh về tâm linh
157
Tu tạo chí tin Thiên Địa ứng hoà
158
Bút Pháp Linh Truyền
159
Trấn Pháp Đài Cao
161
Tâm Pháp Tu Luyện
163
14. Tịnh Chất và Tịnh Chủ
165
Đợi lịnh Thầy, thông đạt Thầy chủ định
166
Còn Vạn Linh thì sao?
167
Đạo là tịnh là tu nhưng không buộc chắc khư phải tịnh
168
Cái huyền bí tối linh vẫn là tịnh chủ
168
Cơ tâm pháp hiện đạo tâm sanh
172
Chơn Chánh Định Thiền Nhiên Đạo
173
Thiên lý nhứt nguyên tầm
174
Thi thi hiệp hiệp Đạo Thiên ban
175
15. Chính Nhiên Bản Thể và Đạo Tâm
176
Con đường gia tăng Sanh Khí là đường Đạo
177
Việc cầu học tâm pháp
178
Những lo toan, vọng tưởng, bất an, ưu lự đều giả
179
Cái biết và cái không biết
181
Kẻ triết hiền
182
Kệ Phó Pháp của Năm Vị Tổ Trung Hoa
183
Cội nguồn Đại Đạo là bản thể thuần nhiên và chính tột
185
Tinh tấn trong sự không tinh tấn và hành trong cái vô tạo tự nhiên 187
Đạo Tâm và Đạo Quả
188
16. Linh, Pháp, Tình
189
Danh Thể Đạo, Quyền Pháp Đời (h.47)
190
Thập Nhị Nhân Duyên
191
Dẫn Giải thêm về hình Thiên Địa Nhân (h.48)
195
Nâng hạnh đức của phàm vị mà kiến tạo Thiên vị
196
Tâm vốn vô nhứt vật
197
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Thi Bịnh
Phật Tuỳ Vô, Pháp Hiệp Hữu và Tăng Hiệp Tình Vô Lập (h.49)
Chơn Linh Hiển Pháp Hiệp Tình (h.50)
Tăng Pháp Phật là một
17. Tận Chơn Thành
Thiên Bàn (h.51, 52)
Có Thần mới hiệp hoá được Tiên Hậu Thiên (h.53)
Các con chết rồi các con ra thế nào? Các con đi đâu?
Tu cùng nhân thế hành Thiên thượng
Xuân Hương Thi Pháp – Đấng Tạo Đoan tạo tình ái chơn pháp
Xuân Hương tự cảm
18. Đại Đạo Chơn Pháp
Giáo Tông Hộ Pháp (h.54)
Quyền Pháp để nhơn sanh nương theo mà tu (h.55)
Năng lực tịnh chủ chơn tâm
Đạo hiệp Thiên tư
Vô thanh vô trược vô từ
Ngô Minh Chiêu không hành đặng Đạo thể với phẩm Giáo Tông
Lý thật, lẽ chơn, tình cao thượng
Chỉ cần đào luyện Tinh Thần thôi
Quyền Hộ Pháp là quyền dục tấn của Tạo Hoá
Các chuẩn pháp các con khỏi phải kiếm tìm
Sống nhập thế trong tình chồng vợ
19. Sự Hộ hiệp và sự Tự Chủ
Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi
Trung Với Tự Tâm và Trừ Tà Diệt Mị
Quyền Vạn Linh
Di Lạc Vương Pháp (h.56)
Bí Pháp: Diêu Cung Cửu Chuyển
Lý Pháp cho bậc đã đắc Đạo và cho Chúng Sanh (h.57)
Đừng tị hiềm việc lớn việc nhỏ
Chơn Tướng Đạo
20. Quyền, Pháp, Lý, Giáo xưa và nay
Cao Đài, Tiên Ông
Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát
Các Đại Bồ Tát tuỳ thuận chuyển nói pháp luân
Vô lượng nghĩa từ trong một pháp sanh ra
Tóm lược Quyền Pháp Lý Giáo xưa và nay
Đạo do Chư Phật, Pháp do Thầy hướng dẫn
21. Cao Đài
Phương pháp rất trọng để cứu độ nhơn sanh (h.58)
Nơi ta đưa bạn đi cũng là cửa rước bạn ta đến (h.59)
Long Mã tượng trưng Đạo là cơ quan sanh hoá vạn vật (h.60)
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198
199
200
201
203
204
206
207
211
212
213
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
232
233
234
235
236
239
240
241
244
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

Phục Sinh: Long Lân Qui Phụng (h.61)
Lục Long của Cửu Thiên Khai Hoá dẫn nẽo xây dựng Cao Đài
Hiệp THT của chồng vợ và hộ của Diêu Trì Cung (h.62)
Tu Chơn mà còn ham muốn phẩm tước thì không nên việc
Sau này sẽ thấy được các nhà tu chơn đạt mục đích tối cao trọng
Mục tiêu duy nhất là tiến hoá, ấy là phương đánh đổ nghiệp báo
Hiệp chơn là hiệp Đạo; không suy xét, hiệp vô chơn là tà quái
22. Di Lạc Vương Pháp 1
Duy Tâm Thức: từ thức tính xuất hiện vô lượng Như Lai
Kinh Di Lạc
Tiến trình Pháp Phật Tăng
Pháp tu Nhiên Đăng và pháp hành Tạo Hoá
Bồ Tát Pháp
Pháp của TTHN và Hội Nguơn Thiên (h.15bis)
Pháp Chất hoà ưng thì chứng
Tăng Thượng Mạn… không học Diệu Pháp Liên Hoa
Pháp Tánh Mặc Nhiên Vô Tác Vô Bất Tác
Cũng là cơ thưởng phạt của Thiên Đình nữa
23. Di Lạc Vương Pháp 2
Chính xác con đường tu mới đạt
Chuyển luận chơn thành, quang minh xuất nhập
Cứu nguyên nhân tùng Thiên luật
Kệ Hôn Phối
Chày kim cang này trọng ở nơi Đức
Có Phật, có Pháp để học hành và có biến chuyển
Kiếm hoài không thấy lơ là Phật ra
Bồ Tát có mười hạnh lớn được oai lực
Đừng có dại. Xin đừng có dạy
Đừng nghe, đừng kiếm, đừng chờ; Cũng đừng bợ ngợ, ngu ngơ
Phật Pháp, Thế Pháp, Tạo Hoá Công Pháp giã
Nhất Thống Vô Trung Pháp

257
258
259
260
261
262
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
282
283
284
286
287
288
289

MỤC LỤC QUYỂN 2
24. Sinh Khí Tạo Đoan và Ánh Sáng Thái Cực
Phấn đấu cứu cho được 50% các bậc chơn tu
Sự hộ giúp tâm linh không nhằm mục đích cứu vớt cá nhân
Khi ta hoàn toàn tự chủ, ta gặp Thượng Đế
Vô tư, không giả định về thấp cao, thanh trược, hữu vô thức…
Trí Huệ luôn đến qua quyền năng biến hoá
Từ Phật Mẫu tạo hoá quyền đến Chí Tôn biến hoá quyền
Tự xây dựng cái Thể Pháp Thiên Đạo của ta (h.63)
Cố cảm nhận được sự trở lại của các cảm giác tình dục
ĐCT dùng thể pháp Thiên Đạo để xoay chuyển bí pháp
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290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

Một biểu lộ là một kho tàng cho các biểu lộ tiếp nối
300
Vô Pháp là pháp điều động quyền năng không cảm nhận được 301
25. Di Lạc Vương Pháp 3
302
Cấm mật niệm trong chỗ Huyền Khung
303
Đạo chia ra ba chi: Thế, Pháp, Đạo
308
Thi Kính Tặng và các Bài Thài Cửu Vị Tiên Nương
309
Cửu Nương, Bát Nương, Thất Nương, Tứ Nương
311
Tha thiết tình chơn thật
312
26. Di Lạc Vương Pháp 4
313
Cửu hiệp đắc nhiên thiền
314
Tự Tâm Bình Nhiên, Tâm Phi Tầm và Tâm Tịnh Độ
315
Nhất Hiệp Linh Hoạt, Không Đồng Diệu Thông
317
Phật Tánh
318
Đạo cùng cực tự nhiên và Thiền Chí Tột (h.64)
319
Căn Bổn Trí và Sai Biệt Trí (h.65)
321
Thái Bạch Kim Tinh Thỉnh Giá Chí Tôn Thí Pháp
322
Quyền nhiên chẳng định thì
323
Căn bổn Trí + Sai Biệt Trí (h.66)
324
Nhất Thiết Chủng Trí (h.67)
325
Bát Quái hiển cao thâm (h.68)
326
Thất Phách truyền Thiên điển
327
Tứ dành riêng kỷ định
328
Hư thực lẽ Trời
329
27. Học Đạo Hư Vô
330
Hãy tự kiểm soát và có tâm trí rộng mở để học thêm nữa
331
Khả năng + Tánh đức + Sự chăm sóc của Phật Mẫu
332
Những thành viên của Phật Mẫu trong mỗi thế giới
333
Hiến dâng bản thân cho những sở dụng nào đó
334
Chánh Truyền và Chơn Truyền (h.69)
335
Tâm chơn chánh có thể được dạy, rồi có hành mới đạt bí pháp 336
Vô tư, xây dựng ý tưởng cao trọng
337
Luyện hệ thần kinh trong những thử thách dài hạn
338
Chẳng lẽ nhân loại bị thiệt thòi mãi ư?
339
An định linh hồn đến mức trong, sạch thiêng liêng
340
Tâm phụng sự, tự chủ, tự tin
340
Thiên Nhãn và ba ngôi Nhật Nguyệt Tinh (h.70)
341
28. Huyền Khung và Diệu Minh
342
Tánh sống là Phật tánh, tánh sáng là cái Diệu Minh bất tăng giảm 343
Ca ngợi môn huyền mở khiếu hoa
344
Quan thời thị hiện độ tâm cơ
345
Chỉ khiếu Đài Cao
346
Mẫn tôn hiệp xuất tuỳ hi quý
347
Bản giác tánh không
348
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Có đủ Thần mới có thể từ chối sự khởi niệm
349
Không niệm, không trụ, không tu, không chứng
350
Thất Nương giảng về hành xác và khảo thí
351
Nếu các con chẳng hiệp nhau… sức Thầy cũng vô hiệu quả
353
29. Đạo Pháp Hiệp Đồ Thơ
356
Sự hình thành nên Vạn Linh
357
Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng và Bát Quái (h.71)
358
Lưỡng Nghi: Thiên Tánh và Địa Tánh (h.72)
359
Thái Cực Tánh + Lưỡng Nghi Tánh, (h.73)
360
Ngôi Tứ Tượng (h.74)
361
Đạo là điều hoà, Thế là công bình
363
Hà Đồ (h.75)
364
Thiên hưng Địa, Địa hưng Thiên trong bản thân (h.76)
365
Nam nữ đều có Thiên tánh và Địa tánh (h.77)
366
Hà Đồ và Lạc Đồ (h.78)
367
Nhật Nguyệt góp phần xây dựng Càn Khôn trong bản thân (h.79) 368
BQTT ngửa thay vì úp, BQHT úp thay vì ngửa (h.80)
369
Ly biệt để tìm ngọc chất Ly (h.81)
370
Hai cái chong chóng ở Cực Lạc Môn Ngoại
371
Thiên cơ chuyển pháp Đồ Thiên hiệp
372
Phụ chú về tác dụng Coriolis (h.82)
373
30. Đạo Đời Tương Đắc
374
Cơ mầu nhiệm chỉ có chữ hoà là đủ
375
Tinh Khí Thần tương đắc cùng nhau mới mong đắc Đạo (h.83) 376
Đạo không Đời không sức, Đời không Đạo không quyền
377
Đạo Đời tương đắc mới mong tạo thời cải thế
378
Tình cảnh đôi ta phản trắc (h.84)
379
Tự chủ, Tâm hiệp, Tinh Khí Thần phát triển, Thầy chứng (h.85) 380
Pháp luân thường chuyển
381
Lộ trình hiệp Tiên Hậu Thiên tạo Thái Cực Tánh (h.86)
382
Nam nhập Khảm xuất Cấn, Nữ nhập Ly xuất Khôn (h.87, 88, 89) 383
DTC + Thượng Sanh + Thượng Phẩm + HP khai khiếu
385
Nhất Phối Nhị Hiệp (h.90)
386
Trực Ly Chỉ Khảm (h.91)
388
Phải có tình có dục mới đến đặng tối linh
390
Khi có Thầy dạy mới thực hành
391
Các Đại Đức ở Ngoại Ô Cực Lạc Thế Giới
392
Không vào đường TKPĐ không thể nhập Cực Lạc Thế Giới đặng 393
31. Thiên Tình Chánh Đạo
394
Tám vi diệu chưa từng có
395
Ngộ Tình
399
Tình Ngộ
400
Kỉ Tình
401
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Giáo Tông Lý Bạch
Dân quyền văn hoá pháp xa thơ
Pháp tâm thành hiến thanh đạo tình thương
32. Công Chánh 1
Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn Thần cho các con đắc Đạo
Thế Pháp cũng là Đạo Pháp
Tướng vô tướng
Kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng
Dùng pháp như vậy đắc…, như vậy chẳng đắc…, đó là hí luận
Nếu có chỗ được thời là chấp trước
Tất cả pháp môn đều là Như Lai dùng giả danh mà tuyên thuyết
Tuỳ thật hành pháp gì, phát nguyện thù thắng đều thành tựu cả
Chứng Đạo Thầy khen lập Đức chung
Hoàn Nhiên Hoá Tạo + Thiên tùng
Đạo Không chẳng phải là không Đạo
33. Công Chánh 2
Long hoa Hội khảo lựa cả quỉ vị lẫn thần vị
Cửu Phẩm Liên Hoa
Các Đấng tạo cơ Pháp Lập Quyền
Mỗi nấc của CTĐ là một lần khảo dượt, cứu độ và cầu xin
Cung Thượng Thiên Hỗn Nguơn
Luật Thần Tú và luật chúng con chung trí lập thành
Nhơn lực + huyền diệu làm ra Thiên luật
Chẳng có cơ mầu nhiệm bí mật ấy thì chẳng thành luật
Pháp ái tình chơn
34. Công Chánh trong Đạo Đời Tương Đắc
Hướng tâm vào Đại Đạo với tất cả sự tín thành không điều kiện
Bí quyết tương thân tương ái
Giảng thêm về Đạo Đời Tương Đắc
Chơn truyền tận độ
Không nên tưởng việc tu luyện đơn giản
Quyền Ngọc Hư không tư vị hé màn bí mật
Dưỡng nuôi pháp ái
Không phổ biến bí pháp tịnh luyện
35. Đạo Cao Đài
Thầy cho các con đến thế giới này với một thánh thể thiêng liêng
Vọng niệm
Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy. Các con là chư Phật…
Chính mình Thầy độ rỗi các con
Thánh Thể của Thầy thay Thầy mà giáo Đạo chúng sanh
Để Dương Quang và Âm Quang hiệp nhau (h.6 bis)
Ba hạt nguyên tử trường tồn
Động trong tịnh là chơn động
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402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
425
426
427
428
431
432
434
435
436
438
438
440
442
445
446
447
448
449
450
451
452
453

Tu khổ hạnh ăn mỗi ngày một hạt mè
454
TKPĐ là Trời Người hiệp một để hộ Thần cho đủ sức
455
Lý Pháp Tín Tu về một phương pháp thực kỳ truyền
456
Vô Lý Pháp vô tín Đạo, Vô tâm tự kỉnh thị vô thị Đạo
458
Tâm tín ngộ hoà ưng tâm tín độ,
459
Tự mở khiếu và phương tham thiền nhập định
460
Đức Chí Tôn biểu Đức Phật Mẫu đến lập HYDT tại thế
461
Thử dục ly hiệp hộ (h.92)
462
Thật thà chơn chất tự nhiên thôi
463
Ba cách về với Đức Chí Tôn (ba cách lập vị mình)
464
Luật Hội Thánh là Phàm Luật, Pháp Chánh Truyền là Thánh Luật 465
Đạo như nhiên, Pháp dụng tình, Luật hưng thiện
466
Bát Nương đến ban PM Tân Kinh, chính mình Bần Đạo phò loan 467
Emanuel Swedenborg (h.93)
468
Các chị em nhà Fox (h.94)
469
Franz Anton Mesmer (h.95)
470
Allan Kardec (h.96)
470
Victor Hugo (h.97)
471
Aristide Briand (h.98)
473
Cầu cơ (h.99, 100, 101)
475
Phò loan chẳng phải ai đều phò được
476
Đức chấp cơ truyền Đạo
477
Thơ, con ráng tập chấp bút
477
Chiêu, chẳng nên tháo trút
478
Ba con lập tức lên Chiêu, biểu nó sắm liền một bộ Thiên Phục 479
Hiếu, Thầy giao phần may sắm cho con
479
Hiếu dâng mão Giáo Tông,… mà ai đội con phòng lật đật
479
Thầy triệu Ngũ lôi và HP về rồi, mặc Thiên phục vô thề mới đặng 480
Nhị vị Đầu Sư quì mà thề
480
Nhị vị Đầu sư trở lại ngồi trên Ngai, môn đệ đến lạy 2 lạy
481
Môn Đệ đến bàn Ngũ Lôi mà thề
482
Các con nghe nói Cao Đài nơi này nơi kia, đừng vội tin
485
Chưa lập minh thệ, chư TTTP không muốn nhìn nhận
487
Thi Tịch Đạo Nam Phái
488
Tam Trấn giáng cơ
489
Từ đây quyền thưởng phạt đã giao vào tay Lý Thái Bạch
490
Hữu phước địa vị được cao thêm, vô phần thì bị đoạ Tam Pháp 491
Thọ pháp quyền năng thiêng liêng
492
Bần Đạo vừa nghe lời Đức Lý, ĐCT không đến chừng 3 tháng 499
Ngài đòi Đức Lý đến, Đức Lý xin từ chức Giáo Tông
493
Ngài triệu hồi ĐL lại, nhắc HT và CT làm lễ đăng điện long trọng 493
Quyền hạn của Đức Lý
494
Nghị Định số 2 ban quyền Giáo Tông về phần xác cho TĐầu Sư 496
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Người là chủ quyền của Vạn Linh, cả nhơn loại là Vạn Linh
496
Quyền Chí Tôn của Thầy đặng trọn vẹn khi GT và HP hiệp một 496
Quyền ấy duy có quyền Vạn Linh đối phó mà thôi
496
Đạo ra thiệt tướng khi quyền Chí Tôn hiệp một cùng Vạn Linh 496
Quyền VL = quyền của Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh, Thượng Hội 497
Hội Nhơn Sanh biểu quyết tín nhiệm ĐHP
497
Hội Thánh biểu quyết tín nhiệm ĐHP
498
Đức Lý đồng ý để ĐHP Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
498
ĐHP cho thi HP Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
499
GT thay mặt Thầy mà dìu dắt trong đường Đạo đường Đời
501
Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự cầm quyền thiêng liêng mối Đạo 501
Thập Nhị KT lập Luật, HT lập luật đồng giao cho Thầy (h.102)
503
Thập Nhị Thời Quân đối với Thập Nhị Thời Thần (h.103)
504
Giáo Tông trước Thái Cực, Hộ Pháp sau Thái Cực
505
Phạm Môn (h.104)
506
Cung Đạo sau lưng ngai Giáo Tông (h.105)
507
Tịch Đạo Nữ Phái
508
Mỗi việc Thầy làm đều có huyền vi mầu nhiệm
510
Chơn Nhơn chẳng còn hưởng của phàm cúng kiếng
510
Ông Ngô văn Chiêu
512
Tông Đường thiêng liêng
515
Trung, … Một trời một đất một nhà riêng
516
Quí Ông Cư Tắc Sang xin Thầy chỉ cách thờ phượng Thầy
516
Thiên Nhãn
517
Để tạo Âm Quang cho đủ sức (h.106)
518
Biểu Mắt cúng Tứ Thời và nhìn Thiên Nhãn cho thường
520
Phải luyện Đạo mới thành đặng chớ
520
Phải chuộc tội mới vào Vọng Thiên Cung đặng
521
Gặp TKPĐ này mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi 521
Đại La Thiên Đế xuống phàm mà không tu cũng khó trở lại đặng 522
Muốn đến đặng nơi cực lạc thì phải đi tại cửa này mà thôi
522
36. Tiên Ông
523
Cao Đài
524
Tiên Ông (h.16bis)
525
Ba phen trí luận chẳng thành công
526
Tìm về KHÔNG có khi lại khỏi phải tìm
527
Đạo hoá chuyển năng lực Thiên Địa Nhơn
528
Phi tầm vô ngã hội quần linh
529
Các con khá nhớ luyện tâm yêu thương
531
Tình tuyệt báo đền thương đạo khí
532
Thật hành chí đạo tình thê tử
533
Thủ tâm liên hiệp
534
Lão luận cho nghe lý triết hoà
535
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Chiều hướng Thượng Trung Hạ Nguơn (h. 21 bis)
Tiến trình Qui Nguyên và tiến trình Sáng Thế (h. 103 bis)
Christ, Krishna, Ngôi Con Một, Hộ Pháp (h. 107)
TRUYỀN tông ĐẠO giáo, Chơn TRUYỀN pháp ĐẠO
Thế nhơn tâm độ ái tình chơn chánh
Vị tuỳ tâm tín LÝ KÌ THIÊN ĐỘ: Giáo Thiên hiệp nhiên
37. Thiệt thiệt hư hư
Thiệt thiệt hư hư dễ biết chăng?
Bản Kỳ Trung Cư Tắc nghe dạy
Trung là bao hàm vạn vật
Lời thật không hoa mỹ
Giáo pháp phương tiện bí mật của Như Lai
Sơn Tinh Thuỷ Tinh
Chử Đồng Tử và Tiên Dung
Liễu Hạnh
Lần giáng sinh thứ nhất
Lần giáng sinh thứ hai
Lần giáng sinh thứ ba
Trận giao chiến trên Đèo Ngang
Cuộc gặp gỡ Phùng Khắc Khoan
Cuộc tái hợp với Đào Lang
Quy y Phật tổ
Chuyện giáng trần ở Mỹ (h. 108)
Nơi lòng Thầy ngự động Thầy hay
Ai ôi tự nghĩ biết cho xa
38. Cực Cao Thượng
Quyền năng sáng suốt của quyền năng sáng tạo
Phẩm trật Quỉ vị
Hai đầu cân không song bằng thì tiếng cân chưa đúng lý
Yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ
Tam Giáo qui nguyên chỉ thị kỳ (h.109)
Phân thị phân phi phi thị thị
Chơn Pháp vô cầu linh hoá diệu
Pháp tướng hữu định vô ứng thiền tâm
Pháp + Tăng từ Hậu Thiên + Tiên Thiên (h. 110)
Thánh Giáo của Đức Thái Bạch Kim Tinh
Thánh Giáo của Đức Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

536
537
538
540
541
542
543
544
545
546
547
548
550
555
557
557
557
558
559
559
560
562
565
569
570
571
572
573
574
575
576
578
579
581
583
584
586

MỤC LỤC QUYỂN 3
39. Chơn Thiên vị và Hạnh Đức 1
Tu sĩ, Đạo sĩ phải học hạnh đức
Cao Minh, Pháp hiệp Tình Chơn, Nhứt Thần Phi Tướng
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591
592
594

Tu hạnh đức Hiệp Thiên
Đạo bên trong, Đức bên ngoài
Hậu Thiên Pháp hữu niệm hiệp Tiên Thiên Pháp vô ưu
Xưa khéo đi không để dấu chân nhưng nay Phải bày bửu pháp
Đạo siêu thoát không tách rời Đạo tấn hoá của Vạn Linh
Thiên Môn, Phạm Môn, Phật Tâm
Phật Căn (h. 111, 112)
Phật Tánh, Mặc Nhiên Pháp Tánh (h. 113, 114)
Sự sáng lồng của Lý Pháp và Tâm Pháp
Thượng Trí và Vô Trí
Chính mình Thầy
Quyền năng Chuyển Pháp và quyền năng Giáo Hoá
40. Chơn Thiên Vị và Hạnh Đức 2
Pháp + Tăng rồi Phật + Pháp + Tăng (h. 115)
Xưa tự thắp đuốc mà đi, nay được soi đuốc chỉ đường (h. 116)
Vạn sự giác minh tự tâm thị (khỏi phải tạo minh giác nào nữa)
Tâm nhập Đaọ Nhiên Thiền
Hoà nhịp cùng Thầy trong thị ứng hiển linh
Đạo Vô Thượng Bồ Đề cũng chính là Lục Căn
Vô vi không sanh diệt
Cái khăn sáu kết, Nhân ngã không, Pháp ngã giải thoát, Đại Định
Chớ phá hoại tướng thân, tướng tho, tưởng, hành, thức
Phục Linh Tánh
Chư Phật như, các Pháp như
Đánh đổ nghiệp báo
Thiên Tôn và Thế Tôn
Đừng có dại mà dạy
Khuôn Luật
41. Chơn Thiên Vị và Hạnh Đức 3
Có Không Động Tịnh Lý Dục (h. 117)
Chuyển hoá Lý Khí Trí, Trí Khí Lý và Lý Trí Khí (h. 118)
(h. 119)
Hoàn nhiên Hoá Tạo Hiệp Thiên tùng (h. 120)
(h. 121)
Nương thuyền trí huệ hội Diêu Cung
Đài Cao hội ngộ và Đại Định [ Chuyển Tâm
Nhất Thần Phi Tướng và Thân vô sở bất tại (h. 122, 123)
Tứ Cú Kệ: Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng,
Vô thọ giã tướng
Ba câu: Nói trang nghiêm cõi Phật, tức phi trang nghiêm. Ấy là
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595
596
597
599
600
601
602
603
604
605
606
608
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
622
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
638
639

tên gọi trang nghiêm
Yêu Thương và Sáng Suốt chí tột để tồn tại, biến hoá (h. 124, 125)
Tín tu vô cầu trong sự tĩnh mật của tâm tình
Linh thiêng Hoá Tạo và Linh Tâm chuyển hiệp
Truyền Chơn Đạo và Tín Hiệp Đạo
Đài Tâm Chuyển và Luật Truyền Tâm
Trấn Pháp Đạo Quyền và Phục thế Đạo Nhiên
Hiến Trung Chơn Thật và Giáo Hộ Hội Hiệp
42. Hữu Vô Tương Sinh hay Tâm Vật Đồng Vị
Cao Minh của Chơn Linh và Triết Tâm của Chơn Thần (h. 126, 127)
Tính của Ba Ngôi và Ba Ngôi hIệp Một (h. 128, 129, 130)
Hiệp Hữu Vô
Nhựt Nhựt Tân trong việc Hoá Vật, Chuyển Tâm (h. 131)
Do được Hộ Thần nên Hiệp Thần mà Hoá Chuyển
Lời nguyện Dâng Tam Bửu
Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tịnh Kinh
Dục phát mà không sanh (h. 132)
Điển Quang (h. 133)
Trong hữu hình có Vô Vi ẩn chuyển còn vô hình là Điển Quang
(h. 134)
Đoạn Dục hay Dùng Phương Tiện Lực trước khi xuất gia
Cơ Vô Hữu Tương Liên
43. Tâm Hữu Định nhưng Vô Cầu
Hoà Khí Tâm Bình Hiệp tình Thiên chất (h. 135)
Toàn Qui và Qui Y Phật Pháp Tăng
Tịnh Chủ, Nhất Thần Phi Tướng và Tâm Pháp
Chơn Pháp và Phi Ngôn Phi Pháp
Chơn Tình là Linh Tánh có Trời Hiệp
Vô Biên Cảm Ứng
Phải đủ thành tâm hiệp Vạn Linh với Chí Linh
Chơn Như Tánh là nền Hư Vô nâng đỡ Vạn Pháp
Phật Tánh là Chơn Ái Tánh hay Như Lai Tánh
Pháp Tánh thanh tịnh nhưng biết tương ưng cùng không
Tình sinh lý hiệp
Chơn tín hội đài thường biến
Trung tâm của mọi tình là tình Chơn Ái Dục
Ông tùng tâm tịnh tự nhiên thông
Pháp thâm xét thầm, tâm tầm pháp thầm
Hành pháp lúc đó là hành Đạo
Giản đơn nhưng diệu diệu huyền huyền
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640
641
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
654
655
656
657
661
662
663
664
665
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685

Hãy nhận biết những gì đang trước mắt để hoà hơp đồng ứng
686
Tự Tâm Vô Lượng Phi Tầm Chứng (h. 139)
688
Biết phận, biết mình, để khỏi lỡ dỡ công trình
689
Thiền Nhiên Chơn Pháp
690
Đạo ẩn vô cầu diệu hành thị pháp
691
Khắc kỷ, minh tâm, tinh tấn gìn qui giới, Đạo pháp vô cầu
692
Qui tông chuyển giáo
693
Đạo bình biệt tâm
694
Minh truyền tâm đạt
695
44. Tình Tác Linh Đạt
696
Vô Tình và Hữu Tình (h. 137)
697
Tình Luyến Ái Tà Mị
698
Đức Chí Tôn liệu quyết về việc giải bày chân lý
699
Hột lúa bị hẩm thúi và hột giống tốt
700
Pháp ái yêu thương vô tận và ân điển thiêng liêng
702
Lấy đức tin bảo thủ chơn truyền và dụng từ bi làm đuốc huệ
703
Pháp lập quyền sắc tướng và Quyền Lập Pháp Vô Vi
704
Sáng suốt mà an định, ứng tâm ứng vật tốt
705
Chân Lý vô danh là Hoà Thần Ứng Tâm Ứng Vật
707
Giáo Tông qui Đức dự Thiên ban
708
Tình thâm chơn thị, Ngộ Phật miên bình
709
Quyền Luật liên hiệp tu pháp Đức Cha
710
Chí Cao Đài chuyển Huyền Tâm ứng diệu hành công
711
45. Quyền Chơn Đạo
712
Thầy muốn chọn kẻ tình nguyện
713
Vấn đề tuyệt dục
714
Tột Minh là căn bản của sự thương yêu trong tình chơn (h. 138) 715
Tồn vong tự giã (h. 139)
716
Bài Pháp dạy Đạo Pháp Vô Biên
717
Khuôn luật cảm ứng công bình
718
Nương theo khối ái từ vô lượng của Thầy mà tìm lại Tự Chủ
720
Tự hữu Thầy giáng
722
Tồn Vong tự giã
723
Bốn thứ Quyền: Quyền Nhiên, Quyền Nhơn Định
724
Quyền Chơn Đạo
725
Giáng Quyền biệt chuyển
726
Sự Cứu Chuộc của Thầy
727
46.Từ Tiên Đạo đến Phật Đạo và Thiên Đạo
729
Thể Pháp và Bí Pháp Nhơn Đạo (h. 140, 141)
730
Thánh Nhơn tu dạy Nhơn Đạo theo mẫu mực Ngã Tướng (h. 142) 731
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KHÔNG là cội nguồn Chơn Đạo
732
Nơi Pháp Tánh thanh tịnh, chẳng an trụ, chẳng kiến lập
733
Chánh thật chi cầu dã, Vô cầu chi cầu giã
734
Vô Ngã trong Tiên Pháp và Hữu Ngã trong Bồ Tát Đạo (h. 143) 735
Thể Pháp và Bí Pháp Thiên Đạo (h. 144)
736
Pháp trung ấp lý tự tâm thâu (h. 145, 146)
737
Chỉ cần đào luyện tinh thần thôi
738
Tri lý thất qui khí và Sự thấy không tạo tác
739
Pháp Tiểu Thừa, Trung Thừa và Đại Thừa (h. 147)
740
Huệ Hạnh và Chí Thành
741
Chơn Thành là bản sắc của tự nhiên
742
Sự gì phải đến cho con là tại nó phải vậy
743
Dẫn đường cho chúng sanh về phần Đời và phần Đạo
744
Chánh Thể và Chơn Đạo
745
47. Tứ Vô 1- Vô Pháp tức Đại Pháp
746
Kệ Phó Pháp của Đức Phật Thích Ca
747
Dùng huyền diệu mà giáo Đạo qua Linh Tánh
748
Chuyến xe Vô Lượng Pháp (h. 148)
749
Bản Giác Diệu Minh không phải bóng phân biệt của Pháp Trần 750
Pháp Không chẳng phải là Không Pháp
751
Tâm ấy là gì?
754
Bản lai thường trụ viên mãn của Diệu Tâm từ Chơn Linh (h. 149) 755
Chơn Khí, Chơn Thần, Chơn Linh và thức thứ 6,7,8
756
Chơn Linh và Chơn Thần ngự trên đài sen do sanh hồn tạo nên 757
Mắt ngó tâm mình và tánh Chơn Thường
758
Pháp Vô Pháp hay Pháp Bất Khả Tư Nghì
759
Diệu Minh Hư Vô và Tâm Sở (h. 150)
761
Bồ Đề Tâm Phi Nhân Duyên và Khách Trần
762
Tánh Vọng không có Nhân
764
Sát Đạo Dâm
765
Bản tâm vô sở đắc không thấy Có hay Không Sát Đạo Dâm
766
Tập Khí chẳng diệt thì lạc vào Ma Đạo
767
Phật chủ Pháp - Vô Công Dụng Đạo (h. 151)
769
Sát na ngộ nhập Không Do Dụng Công Tu Chứng (h. 152)
770
Pháp từ Tâm ứng Nguồn Thái Cực
772
Vô Cực là Pháp
774
Qui ở Tâm. Tâm Vô Pháp Luận
775
Chuyến xe Vô Lượng Tâm (h. 153)
776
48. Tứ Vô 2- Vô Cầu Hoà Đại Đạo
777
Cầu Đạo, Cộng Nghiệp và Biệt Chuyển
778
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Chúng Sanh Cầu Đạo
Cầu Đạo là gì?
Vọng Cầu Huyễn Pháp bên ngoài cái Thường Đạo (h. 154)
Cao Đài hiệp cầu Ông
Hết lòng Cầu Đạo được Hộ Thần
Tiên Ông
Chơn Thông, Chơn Truyền, Hiệp Tương, Hiệp Tin, Độ Dẫn
Dẫn độ và Định đến không cầu
Từ có cầu đến không cầu
Bát Vu Diêu Chuyển trong pháp Như
Lý Pháp của Tam Ma Đề (h. 155)
Đức Phật Thích Ca đã khởi dạy Pháp Tam Ma Đề như thế nào
Vô Hữu Tương Liên (h. 156)
Đại Bồ Tát
25 đường đến viên thông và vào Tam Ma Địa
Từ Nhĩ Trần, Sắc Trần, Hương Trần, Vị Trần
Từ Xúc Trần, Pháp Trần, Nhãn Thức, Tỉ Thức
Từ Thiệt Thức, Thân Thức, Pháp Thức, Nhĩ Thức, Tâm Thức
Từ Quán Mũi, Dụng Lưỡi, Trì Giới, Thần Thông và Quán Hoả
Từ Quán Đại, Thuỷ, Phong Đại
Từ Quán Không Đại và Thức Đại, Kiến Đại
Từ Nhĩ Căn
Tóm Tắt các Phương Tu Tập Viên Thông (h. 157)
Từ giã cung Diêu Trì dục tấn tới nữa
Quyền Mẹ cũng vẫn là Quyền Mẹ
Cung Thượng Thiên Hỗn Nguơn, nơi tạo dựng đại nghiệp
Ma Ha Tát (h. 158)
Nhược Thiệt Nhược Hư Vạn Đại An (h. 159)
49. Tứ Vô 3- Vô Lự Hiệp Đại Nhơn
Xét mình, Tuyệt Dục và Tuyệt Thực
Tìm chìa khoá
Sự Chơn Thật qua các giai đoạn Ngữ ca, Linh ca, Pháp ca, Đạo ca
Thiết lập Quyền Tự Chủ đi trong Công Chánh
Nhận biết chính tâm
Chơn Pháp là điều mà mọi người đều ưng tùng
Đào luyện tinh thần từ Phụng Hiêp đến Hoá Chuyển
Cười than mà khóc bởi thương bây
Đức Tin Tự Phát, Tín Thành Tu Hành và Tận Độ
Vô Ưu đến Phi Tưởng
Vô Ưu đến Huờn Hư
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780
782
783
785
786
789
790
791
792
793
794
796
798
799
800
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
821
822
823
826
830
832

Con Đường Cửu Thiên Khai Hoá
833
Con đường Cực Lac Thế Giới
834
An Nhiên trong Đại Bồ Tát Pháp
836
Vô Ưu trong Ma Ha Tát Pháp
838
50. Tứ Vô 4- Vô Tình Qui Đại Đức
840
Hành công quả đem Đạo cứu Đời thì Hiệp Pháp, Thế, Đạo
841
Nhơn nguyện dung trung cận hữu tình (h. 160, 161)
842
Diêu Cung Cửu Chuyển
843
Ứng Tận ắt Huờn Nguyên
844
Hình ảnh của Chí Tôn và Phật Mẫu trong Di Lạc Chơn Kinh (h. 162)845
Tăng Chúng Tự Quan Xét để lần vào Pháp Ái An Nhiên (h. 163) 846
Pháp Thiên Nhân Hiệp Nhứt Lập Đạo Tạo Đời (h. 164)
847
Bồ Tát Hộ Tăng trong TKPĐ (h. 165)
848
Thượng Đức, Hạ Đức, Thượng Nhân, Thượng Nghĩa
849
Thượng Lễ
850
Khai Thị Ngộ Nhập và Tự Tín, Tha Tín, Thiên Tín
851
Vô tình vô Phật chủng
852
Thầy chuyển hoá vô vi, Các con hành hiệp hữu vi
853
Truyền Đạo Hiệp Thiên cứu khổ xác thịt và tâm hồn + tà kiến
854
Con đường thứ ba đào luyện Tinh Thần
855
Chuyển kỳ nguơn thượng
856
Không đủ Thánh Đức của Thầy thì phải chờ các lần chuyển
857
Huyền Khung, Chí Thành và Dứt Vọng Tưởng do Thức Ấm
858
______________________________
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