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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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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 

Hình 1
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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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1. 
CÀN KHÔN ĐIÊN ĐẢO 
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Ngày vui vẻ của nhơn sanh đã mòn, hoạ thiên 
điều đã cận, càn khôn thế giái1 còn đeo đuổi, dụng thất 
đức vô nhân mà gieo thảm chác sầu cho nhân loại. 

 

 

                                                             
1  

 

 
 Càn Khôn Thế Giái         Chí Linh           Vạn Linh 
= Càn Khôn Vạn Vật (Pháp)         (Phật)        hiệp Chí Linh 
 + Vạn Linh (Tăng)     = Phật + Pháp + Tăng 

Vòng tròn trắng phía trên tượng Phật Thích Ca trong Đền 
Thánh là Pháp + Tăng. Thầy dạy:  

Thầy phải ngồi sau chư Phật, Tiên, Thánh, Thần mà đưa 
chúng nó lại vô vi chi khí. 

TNHT1, 15-9-Bính Dần 
Trên đường tiến hoá, ba phần Trí Tình Thân của cá nhân 

hay ba khuynh hướng Thiên Nhân Địa trong xã hội chuyển hoá 
hỗ tương giúp nhau đồng tiến là nhờ có tâm linh vốn là chiết linh 
của Đấng Chí Linh trong ta. Cho nên theo Thái Cực Pháp có  
(Thần) vi chủ để có sự thông hoà nhau thì mọi phản ứng của 
mình đều phù hạp. 

Đeo đuổi Càn Khôn Thế Giái là dụng Trí đeo đuổi cái 
sống của Pháp và Tăng bất kể Đấng Chí Linh là Cha Chung thì 
thiếu Thần nên thường thái quá bất cập, không ứng tâm ứng vật 
trọn vẹn được. 

Hình 2
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Hoạ Âu tai Á sẽ lần lượt thay phiên nhau, dụng 
luật Thiên Đình mà diệt phạt người vô đạo2, càn khôn 
cũng vì đó mà phải điên đảo. 

Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương, 7-11-BD 
(11-12-1926) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Vô đạo: 
- không có đường để về ngôi vị cũ,  
- không có cách tránh khỏi luân hồi.  
Do không biết tiếp nhận hồng ân của Đấng Chí Linh nên 

phải học hỏi qua đau khổ của các cuộc càn khôn điên đảo. 
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Thầy lấy đức háo sanh mở Đạo lần ba mà vớt kẻ 
hữu phần tránh khỏi nơi buộc ràng khổ phạt. Ai hữu 
phước đặng để chân vào, kẻ vô phần3 phải bị tà yêu cám 
dỗ. 

Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương, 7-11-BD 
(11-12-1926) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Ngày phán xét cực buồn cho kẻ vô phần:  

 - bị cám dỗ vào bẫy rập của tà quyền,    
- vướng yêu nghiệt, khổ nạn như ông Ác đứng trên lửa 

đỏ. 
Nhưng cũng là ngày mở cửa Cực Lạc Thế Giới như ông 

Thiện trên đoá sen hồng. 
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Hình 3
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PHỔ ĐỘ, ÂM CHẤT 
VÀ LUYỆN ĐẠO 
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Thầy nói cho các con biết: nếu công quả chưa 
đủ, nhơn sự chưa xong, thì không thể nào các con 
luyện thành đặng đâu mà mong. 

TNHT1, Ðại Ðàn Cầu Kho, 5-3-1927 
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Muốn đi con đường thứ ba, phải  

   - tập mình đừng ham muốn các điều chi cho mình 
nữa, hành tàng của Chí Tôn là phận sự của 
mình.  

   - yêu ái với Chí Tôn và Phật Mẫu; cái yêu ái và 
hiếu hạnh ấy phải là phi thường do tâm linh 
điều khiển.  

   - thương yêu nhơn sanh và vật loại hơn mình và 
coi đồng thể đồng sanh với mình,  

   - phải tạo dựng cố thủ thân tâm cho nên chí thánh,  

   - và đoạt đủ 3.000 công quả. 

thì sẽ đi êm bước đặng và mới vững vàng thắng muôn 
điều trở ngại. 

Hộ Pháp Ấn Ký 
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Vậy muốn đắc quả, chỉ có một điều là phổ 
độ chúng sanh4 mà thôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Phổ là bày ra. Độ là cứu chúng sanh. 
Phải bày bữu pháp chớ không giấu nữa. Không khoe 

cũng không che. 
Phổ thì có công quả nhưng tiếng công quả đời thường 

gọi chưa chắc là phổ độ. 
Làm như Quan Âm thị Kính là một công quả. 
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Như không làm đặng thế này, thì tìm cách khác 
mà làm âm chất5, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu 
cũng có thể đạt địa vị tối cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Làm âm chất là lập công quả bất cầu báo. 
Bất cầu báo là tay phải làm mà tay trái không nhớ biết. 
Ấy là cùng cực tự nhiên, là Đạo. 
là tự chủ, 
là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. 
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Các con phải hiểu Thánh Ý Thầy 
mà trau giồi chí lớn. 
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Dầu đi lối nào cũng phải cần cái đèn thiêng 
liêng6 chiếu rõ mới đặng vững bước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Con đường vô tư để tầm cứu khổ cho chúng sanh là 

con đường đạo đức. 
Ngọn đèn thiêng liêng sẽ chực soi tỏ bước đường của 

các con; khác với con đường ấy là đường của quỉ vương đem 
lối. 
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Vậy nên nhớ mấy lời Thầy, chẳng phải đọc sơ 
qua mà coi làm chơi, cần chiêm nghiệm kỹ lưỡng mà 
hiểu nghe. 

Thầy, ngày 5-5-Mậu Thìn (22-6-1928) 
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2. 
CƠ BIẾN CHUYỂN 

TUẦN HOÀN  
CỦA VẠN VẬT 
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Vạn vật trong vũ trụ không vật nào hơn hay kém. 

Trước sau đều đồng một thể là Chơn Linh lập 
đời, định thể đặng các phẩm Tiên Phật có nơi học hỏi7, 
và thi dụng tài năng hầu tô điểm thêm phẩm giá Thiêng 
Liêng vị.  

Do lẽ đó, các phẩm chưa đủ sức lo tròn địa vị8 

phải luân hồi chuyển kiếp mà bồi bổ thêm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Tiên học làm Phật, Phật học làm Trời. 
Học biến vật chất thành tinh thần và dùng tinh thần điều 

ngự vật chất. 
Học tiếp nhận sự hiệp hộ của Vạn Linh vô hình để tiến 

hóa. 
8 Âm Quang là địa vị, Âm Quang hiệp Dương Quang thì 

đủ sức ngồi lên địa vị của mình. 
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Lúc khai Thiên lập Địa thì các đẳng Chơn Hồn 
ấy phải đi từ vật chất lên thảo mộc, thú cầm, rồi mới 
chuyển kiếp làm người được.  

Tính ra, mỗi phẩm đi từ đầu chí cuối mà không 
bị lầm lạc, thì phải đủ chín chục ngàn (90.000) kiếp 
mới trở về Thiêng Liêng vị được.  

Vì cớ mà các đẳng Chơn hồn lúc bị lầm lạc, sa 
đọa, phải luân hồi chuyển kiếp mãi mãi, chưa về đặng 
nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. 
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Các Chơn hồn ấy, lúc mới là hóa nhân, thì còn 
bản chất thật thà, vì chưa bị sự cám dỗ của vật chất cho 
mấy.  

Sự cám dỗ ấy lại cũng do các Chơn hồn còn nhỏ 
phẩm kiếp, muốn cho các Đấng trên mình đồng về một 
lượt, mới bày cơ thử thách9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Có đủ Công, Đức, Huệ, Tình (Sinh Khí) thì qua được 

thử thách. Trong “Huệ” có hàm ý sự khéo hiểu và khéo lựa thế 
thực hành cho kết quả nữa. 
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Lần lần, các Chơn hồn nhiễm vật chất, rồi do vật 
chất ấy, mà tạo thành hình thể hữu vi đặng phô bày cho 
hết lẽ huyền vi ra thiệt tướng10.  

Vì vậy, chúng ta thấy sự biến chuyển của Tạo 
Đoan càng ngày càng tăng tiến là lẽ đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Lẽ huyền vi biến thành hữu tướng:  
Vật chất: các luật tương sinh tương khắc từ phép lưỡng 
phân,  
Tinh thần: sự hình thành các dạng tam phân. 
(Thiên tham lưỡng địa nhi ỷ số) 
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Khi loài người đã lột hết lẽ huyền vi cho nhau 
đặng hiểu11 rồi thì cơ bí mật chẳng còn nữa. Do đó mà 
sự qui cổ phải trở lại đặng cho các nguyên nhân thấy rõ 
mọi đường học hỏi về sự biến chuyển là lẽ nào.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Khoa học, triết lý, đạo học … nói chung là nỗ lực tầm 

chơn, tức tầm cái chi phối mọi thứ, tức là tầm Đạo. Thoạt đầu, 
từ tôn giáo mà gặp Đạo nhưng về sau tôn giáo và Đạo có thể 
khác nhau. 
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Ngày nay các nguyên nhân xuống thế mà hiện 
còn ở tại thế , đã chuyển kiếp mấy lần chín chục ngàn 
kiếp rồi.  

Bởi thế mà Chí Tôn xây cơ chuyển thế cho các 
nguyên nhân thấy rõ sự huyền vi bất khả xâm phạm của 
Thiên Điều, là dầu cho tay phàm kiếm đặng sự bí mật 
của Tạo Hoá mà họ có thể kiếm đặng sự sanh của Đức 
Chí Tôn hằng để hay chăng? 
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3. 
SÁNG THẾ 

VÀ QUI NGUYÊN 
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Sáng Thế là Lập Đời để có nhơn vật theo thời 
gian ngày càng do học hỏi mà tăng tiến thêm (lượng và 
phẩm). 

    Qui nguyên là Theo Đạo để hoà trộn và trực nhận các 
năng lượng vật thể (Tinh), năng lực sống (Khí) và năng 
lực điều độ (Thần) từ các tầng thức giác trong không 
gian vũ trụ. 

    Không hẳn phải Sáng Thế xong rồi mới có Qui 
Nguyên; tính qui nguyên luôn sẵn có trong không gian 
làm nền dưới thấp và bên trong cho thời gian biểu lộ 
bên trên và bên ngoài. 
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Khi chưa có chi trong Càn Khôn Thế giái thì Khí 
Hư Vô sanh có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực12. 

TNHT 2, năm Mậu Thìn (1928) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Thái Cực là một thực tại có thể hiểu được, đó là không 

gian cực tiểu không thể phân chia được nữa. 

 
Nếu không phải vậy (nếu có thể chia nhỏ không gian ra 

mãi) thì mũi tên không bao giờ đến được mục tiêu vì lúc nào nó 
cũng còn phải đi ngang qua điểm X, trung điểm của đoạn đường 
giữa đầu mũi tên và mục tiêu O. 

X OHình 4
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Vô Cực13 là Pháp. Không đạt Vô Cực, không 
đặng Thái Cực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
13 Khoảng không gian vô tận đầy ứ (le vide plein - the 

filled void) những điểm Thái Cực ấy chính là Vô Cực, nơi có sự 
sống, nơi Phật Mẫu ngự, trong từng sinh linh hữu hình hay vô 
hình theo mắt thường. Dĩ nhiên, ngôi Lưỡng Nghi (-1 và +1) vẫn 
có Thái Cực (1) ẩn trong đó. 

Không thể trực tiếp huỷ hoại tâm và thể của mình để đến 
phần Thái Cực nguyên thỉ của vũ trụ nhưng có thể phá giới hạn 
của các cực có tính ngã chấp của mình. Dù bậc Tiên đã đạt quả 
vô lậu cũng phải qua Vô Cực Đại Bồ Tát Pháp để tiến hoá thêm 
nữa. 

Có như vậy sau đó mới đến được công năng hưng chánh 
của Thái Cực Ma Ha Tát Pháp. 
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S., 
  Nhĩ ngã vô căn14, 
 Thị tâm vô pháp, 
 Đại Đạo vô cầu, 
 Tình thâm chơn thị, 
 Tự chiết tự linh, 
 Ngộ Phật miên bình. 

Trần thế thị Đạo. Đó là như vậy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Thấy không có căn cứ nào để phân biệt được "bạn" và 

"tôi", thấy Trời trong người khác và trong chính mình thì có thể 
theo Thái Cực Pháp mà sấn tay cứu đời. Lúc đó Thân Tình Trí 
thống nhất cùng nhau, sự thành thật của Phật Tâm trỗi rõ, mọi 
thị hiện đều là PHẬT PHÁP VÔ PHÁP, CHƠN PHÁP VÔ 
PHÁP. Không có công thức nào kê đơn sẵn. 
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Pháp tự tâm vô pháp cho đến mức chơn tâm vô 
pháp vẫn là phương pháp thực kỳ truyền để đạt đặng 
một kiếp sanh trở về cùng Thầy. 

Muốn rời khỏi thế giới này thì những gì thuộc 
tính chất của thế giới này đều phải dứt15, tức thanh toán 
xong (triệt tiêu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Phải có sự thực chuyển tâm thanh toán xong những tập 

nhiễm từ thế giới này, trong đó có các tập quán do vô minh, các 
thói đam mê, các lẽ phải quấy. Tức là phải có sự hết lòng lấy 
linh tâm làm căn bản.  

Thực kỳ truyền (thực pháp, thực tính, thực chất) là quả 
thực do quyền Tiên Phật hiệp truyền. 
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 Nhưng 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 nguyên16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Đào luyện từ Tinh, Thần bổ túc qua lại nhau mà có đủ 

Sanh Khí để hội nguyên. 
Có phụng hiệp mới hoà hiệp và giao hiệp mà trưởng 

dưỡng Tinh lực và Thần lực trong Cao Đài Chơn Pháp và Tiên 
Ông Vô Ưu Pháp. 

Có hành hiệp mới hiệp chuyển, hoá chuyển trong Vô 
Cực Đại Bồ Tát Pháp. 
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Trong TKPĐ, Trời Người hiệp một tức Thiên 
Thượng Thiên Hạ hiệp một để có các chuyển hoá đó. 
Chỗ hiệp là Hiệp Thiên Đài, là trống Lôi Âm trong Nữ 
Đài và Chuông Bạch Ngọc trong Nam Đài, là Tịnh 
Tâm Đài.  

Trời Người hiệp một cũng ở trong muôn vàn thứ 
thị hiện khác, kể cả việc Đạo việc Đời (miễn là đúng 
qui luật công chánh của Công Bình Bác Ái) 

Trong sự hòa hiệp âm dương chồng vợ, vợ dâng 
hiến chính mình cho một vị Nữ Phật trên con đường 
Cửu Thiên Khai Hóa để hộ giúp bạn đồng Đạo là chồng 
mình còn người chồng dâng hiến chính mình cho các 
vị Nam Phật vô hình hộ giúp bạn đồng Đạo nữ của 
mình. 
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"Tu đệ nhứt xác thân không có nghĩa là giữ gìn 
cho xác thân trong sạch nhưng còn có nghĩa là phải đưa 
cho nó hiệp thế đến hàng Thượng Sanh, tức là dục tấn 
hiệp thế hết mức của nó thì đủ tinh chất hiệp với Nhị 
và Tam. 

Cũng như đệ nhị xác thân phải nương theo đệ 
nhứt xác thân mà đào luyện tình cảm trở nên cao 
thượng rồi sự cao thượng của tình cảm lại độ an cho đệ 
nhứt xác thân trở nên Thượng Sanh.  

Nếu hai đàng tương hiệp (thân tâm thống nhất 
nhau) thì đệ tam xác thân không mời cũng hoà hiệp 
đặng. Khi cả ba hoà hiệp ta tạm gọi là Hiệp Pháp, Hiệp 
Đạo, Hiệp cùng Trời hoặc cũng là hoà hiệp Thiên Địa 
Nhơn." 
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CHƠN PHÁP THỊ NHIÊN HÀNH,  
THÁI HUYỀN NHƯ, TĨNH, MẬT. 
THƯỢNG, HẠ ỨNG ĐỒNG TRUNG17, 
NGỌC HOÀNG LINH CHUYỂN ĐẮC. 

     Lý Thái Bạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 - Đệ nhất xác thân là xác thân vật chất có ngũ quan, 

biết cảm giác xúc động, do nơi khí bẫm của cha mẹ mà biến 
tướng ra. Nó cũng như con vật, có thể do dục tấn đưa tinh thần 
vào đầy xác mà tinh anh. 

- Đệ nhị xác thân là Chơn Thần, cái vía hay là hào quang, 
là thất tình lục dục của con người, do Phật Mẫu ban cho. Có thể 
đào luyện cho nó thêm cao thượng (do trí-tình-thân hiệp một, 
Tiên Hậu Thiên hiệp một), để làm trung gian tốt lành cho đệ tam 
xác thân điều khiển con người. 

- Đệ tam xác thân là một điểm linh quang của Chí Tôn 
chiết xuống, là Chơn Linh, để cho con người làm "thiên hạ"- như 
người cầm cương. 
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Biết và tin theo Lý Pháp rồi dục 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, từ đó tinh thần tự 
nhiên nó thể hiện và có thể hiệp Pháp, hiệp Đạo. 

... Hành mà không phải do vô minh hoặc đại giác 
thì đó là chơn. Đừng nghĩ có minh có giác thì vạn sự 
giác minh. Vạn sự giác minh tự tâm thị18. 

Diễn giải theo ý của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Tự tâm thị trong sự tĩnh mật của tâm tình. Tuy có ý 

định đến sự giác minh nhưng không vô minh vọng động mới 
hiển chơn. Trong chơn mới có an, có giác minh. 
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4. 
TINH THẦN 1 
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Tinh thuộc đệ nhất xác thân (Địa) 

có não để biết và là lực sáng thế, 
là chủ đề của cuộc sống thường nhật. 

Thần từ đệ tam xác thân (Thiên),  

để thông và là lực qui nguyên, 
là Phật Lực Oai,  
là sự Cao Minh nuôi lẽ sống tâm linh. 

Tinh Thần thuộc đệ nhị xác thân (Nhân), 

để chuyển hoá, 
là lực quân hoà,  
là Triết Tâm cần cho nếp sống tiến hoá. 
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 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Linh Tâm Cao Minh vô tâm vô tướng, là nguồn sáng 

(Chí Linh) và nguồn sống (Cha + Mẹ) hiệp một. 
Triết Tâm (Tinh Thần) hữu tâm vô tướng từ ngôi Con 

Một (Tứ Tượng), là nguồn của tâm thức: có Phật tâm như thị, 
thấy được thị phi nhưng có triết tính không vướng vào thị hay 
phi. 

Cha, Mẹ, Con Một là Tam Vị Nhất Thể tối cao. 

Cao

Minh

Linh

Không

Có
mà 

không
thấy

Triết

Thị Phi

Hình 5
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Thầy khai Bát Quái để lập Càn Khôn Thế Giái 
nên mới gọi Pháp. Pháp có nên mới sanh ra Càn Khôn 
Vạn Vật, rồi mới có người, gọi là Tăng. 
 Thầy là Phật, chủ cả Pháp và Tăng, lập thành các 
Đạo mà phục hồi các con hiệp một cùng Thầy.  

Thích Ca Mâu Ni kiêm viết Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát 
Giáo Đạo Nam Phương (24-10-1926) 

 

Trong Tam Kỳ Phổ Độ và Qui Tam Giáo này.  
  Phật thì có Quan Âm; 
  Tiên thì có Lý Thái Bạch;  
  Thánh thì có Quan Thánh Đế Quân khai 
Đạo.  

Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương 
(9-8-1926) 
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20 
 

 

 

 

                                                             
20 Quan Thánh hộ chuyển Hữu Mạng Thần Quang l, 

phần lửa sống của Tinh Lực. 
  Quan Âm hộ chuyển Tả Mạng Thần Quang l, phần tịnh 
thuỷ của Thần Lực. 
  Khi nước lửa quân hoà nhau, ánh sáng của Cao Đài do 
Lý Thái Bạch hộ chuyển vượt khỏi nê huờn cung « được Thái 
Bạch Kim Tinh tiến dẫn vào Linh Tiêu Điện Ngọc Hư Cung để 
hội diện với các quyền năng vũ trụ. 

TINH

NGUYỆT

NHỰT

ĐĂNG
CAO ĐÀI

  Hình 6
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- Bạch Thầy, chuột lớn sợ mèo con. Do Thần lực 
vô hình của mèo mà chuột phải sợ? 

- Vô hình. Đồng ý. Nhưng phải có cái Tinh Chất 
tột cùng của nó mới diệu biến với thiên nhiên. Nó phải 
có tình có dục mới đến đặng tối linh21. Dục đây là 
trưởng dưỡng chớ không phải ham muốn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
21 Bát Nương: 
"Bóng thiều quang, lằn sanh khí, nhựt du dạ hành chẳng 
một mảy lông không bẫm thọ Âm Dương đào tạo". 
Dục tấn hết mức để trưởng dưỡng tinh chất đến tột cùng. 



 48 

Muốn có Tinh, xin của Vạn Linh Sanh Chúng, 
 Muốn có Khí, xin của Máy Linh Cơ Tạo, 
 Muốn có Thần, xin của các Đấng Thiêng Liêng22. 

Hộ Pháp Phạm Công Tắc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Càng thấy mình không khác với người khác, càng gần 

với ngôi Thái Cực. Càng hoà vào với Khí Vô Cực của Mẹ, càng 
có thể đến gần ngôi Thái Cực của Cha, Đấng nguyên thỉ của sự 
Sống và sự Sáng. 
 Máy Linh cơ Tạo có cả Tiên Thiên lẫn Hậu Thiên, là cơ 
nuôi nấng trưởng dưỡng của Tịnh Dục Đại Từ Phụ. 
 Hạ Trí không chịu bất cập và thường vượt điểm bất khả 
phản hồi. Thượng Trí biết phải hiệp Thiên tức hiệp Thần để 
không thái quá. 
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Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày 
Ðạo bị bế. Lập "Tam Kỳ Phổ Độ" nầy duy Thầy cho 
Thần hiệp Tinh Khí đặng đủ "Tam Bửu" là cơ mầu 
nhiệm siêu phàm nhập Thánh.  

Thầy, 25-2-1926 

 

 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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Có Thần mới có thể dừng lại đúng lúc mà nhìn 
nhận từng cá thể khác nhau, tức là các tập hợp Thái 
Cực Tính khác nhau trong trùng điệp Sanh Khí Vô Cực 

Nếu là Vô Thần, coi mọi cá thể đều là vật chất, 
sẽ không cá thể tính nào được phép tồn tại: Vô Cực 
Pháp tất cả là một, một là tất cả bị lợi dụng để triệt bỏ 
lối về, sự sống từ Mẹ được coi trọng hơn sự sáng từ 
Cha. 

Chỉ có Pháp (Vạn Vật) và Tăng (chúng sanh) mà 
thôi, tức là chỉ có Trí Sáng Thế mà không có Thần Qui 
Nguyên tất sẽ phải học hỏi qua lắm chuyện sai lầm quá 
độ. 

 
 

 

2

3

4

51

Hình 8
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Vô Cực Tính vẫn là nguồn "độ Chơn Thần nhất 

vãng nhất lai" nhưng từ lâu con người đã đánh mất sự 
cùng cực tự nhiên mà Đạo Pháp lập nhân đã được trời 
đất sẵn để trong bản thân.  

Do thượng hạ trung không đồng ứng cùng nhau, 
thật tánh từ nguồn Thái Cực không trỗi rõ, mờ mịt lối 
qui nguyên nên phải bị dằn xé lưu lãng trong oan trái 
của nhiều kiếp sanh tử luân hồi. 

 
 
 

 

Kim Bàn

Hình 9
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 Trong đại hồng sũng hữu hạp biến sanh với 
Tạo Hoá Thiên, phải có Sư Hư Vô trước dạy Lý Pháp, 
sau dùng Tâm Pháp mà chỉnh ý, chuyển tâm, hoán 
cảnh, giải nghiệt cho mới có thể nhận được Chơn 
Truyền để về mỗi lúc một gần hơn với ngôi Thái Cực 
của Thầy. 

Với thân phận có chút Thái Cực Tính của mình, 
một lộ trình parabol quân bình tinh thần không đủ để 
giúp sự học hành mọi điều tinh tế. 
  Cho nên cần có Tam Trấn đồng chuyển vận 
nước lửa và ánh sáng soi đường. 

BạchLý

Hình 10
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Brahma Phật cởi Thiên Nga ở buổi Thượng 

Nguơn thuộc cơ sanh hoá, có áo mão (pháp) ấn tín (do 
Thiên định), là Thiên Mạng đến có đưa về có rước23. 

Nếu không có phần được đưa rước như vậy thì 
làm như Çiva Phật, nguơn Tranh Đấu lại chống kiếm 
trụ thần trên giao long hay như Krishna Phật trong cơ 
Bảo Tồn, thổi ống tiêu hàng phục rắn bảy đầu. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
23 Thiên Nga chở khách qui nguyên: Tiên Thiên Khí. 
Trụ Thần chống kiếm trên giao long: Cẩn thận không để 

công trình tu hành bị Hậu Thiên Khí làm hỏng việc. 
Ống tiêu: Khí công hộ thân và văn hoá độ đời. 

Hình 15
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   Thầy dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng 
Thầy, hễ nó tấn thì mình chống, cân sức cho bằng hay 
là trỗi hơn mới đắc thắng. 

Các con chịu nỗi thì Đạo thành,  
Các con ngã thì Đạo suy.  
Liệu lấy24. 
 
 
                                                             
24 Thái Cực hữu nhất điểm Khí phát sanh Vô Cực. Vô 

Cực hữu nhất điểm Thần phát sanh Thái Cực. 
Chống kiếm trụ Thần cầu Thầy: 
A Nan cầu Thích Ca và được Chú Lăng Nghiêm cũng 

như vậy. 

Hình 16
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Trí, là lực sáng thế, tìm cách lý giải cái Bí để 
Hiểu. Hiểu thì không thông. 

Thông là lực qui nguyên. Tự thông mà không 
hiểu. Tức là Bí. Trong Bí lại chuyển Thông25. 

Đó là nét vô phong của Đạo Pháp: không công 
khai diễn truyền, không có phương dò nhưng vẫn có 
thể vui vẻ tự ứng được. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Bầu trời mở ra trên đầu những kẻ đang quì. Trái đất 

run rẩy dưới chân người đứng thẳng. 
Victor Hugo 
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Chơn Tinh Lực Sáng Thế Cao Đài, 
Chánh Thần Lực Qui Nguyên Chí Tôn. 

 

 

Phi

Bày

Rân

Sự

Thật

Tất

Nhiên

Minh

Diệu

Cao Đài

Hư

Tạo

Mạo

Chơn

Thần

Hoà

Ứng

Thanh

Trung

Tôn

Chí Tột

Sùng

Thích

Chánh

Ca

Đạo

Ngọc

Linh

Tinh

Tích

Thần

Diêu

Tác

Sinh

Hình 17
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5. 
TINH THẦN 2 
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Đệ Nhị Xác Thân (Chơn Thần) do nơi Tinh-Khí-
Thần mà luyện thành26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Nguơn Tinh: sức sống của các tuyến, các cơ phận của 

thân thể, tức là nền tảng vật chất (Địa) cho thân để hoạt động và 
cho Trí để có nếp sống tinh thần. Khi ra khỏi cơ thể, đó là Trược 
Tinh, tức tinh trùng của nam và các thứ dịch của nữ.  
 Nguơn Khí: dòng Khí luân lưu năng lực cân bằng của 
Thiên Địa (Tinh và Thần) do có tiếp dưỡng cân bằng từ thực 
phẩm, từ sự ứng tâm trong việc nam nữ (Nhân) và từ sự gần gủi, 
trò chuyện với các Đấng hoặc từ sự ứng vật, tiếp nhận được các 
rung động của Địa Cầu. 

Nguơn Thần: sức sống tự nhiên của Thiên tính qui 
nguyên. 
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Nó vẫn là chất tức hiệp với không khí Tiên Thiên 
hằng có điển quang. Chơn thần ấy phải tinh tấn, trong 
sạch mới nhẹ hơn không khí ra khỏi ngoài Càn Khôn 
đặng... 

Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất Chơn 
Thần tinh khiết. Nếu như các con ăn mặn luyện Ðạo rủi 
có ấn chứng thì làm sao mà giải tán cho đặng.  

Như rủi bị hườn, thì đến khi đắc Ðạo, cái trược 
khí ấy vẫn còn, mà trược khí thì lại là vật chất tiếp điển, 
thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt.  

Còn như biết khôn thì ẩn núp tại thế mà làm một 
bậc Nhân Tiên, thì kiếp đọa trần cũng còn chưa mãn. 

Vì vậy Thầy buộc các con phải trường trai mới 
đặng luyện Ðạo. 

TNHT 1, 17-7-1926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

 
Luyện cho đủ Sinh Khí để hội nguyên27: 

1. Theo Minh Lý của tự tâm, dụng Khí đắp nền 
cho Nguơn Tinh (Trí), 

2. Với Trí đã lập, vận dụng Khí để đạt Thần (ứng 
được với Thiên Lý đại hoà điệu vũ trụ), 

3. Theo Thiên Lý từ Chơn Tâm ấy, dụng Tinh và 
Thần để trưởng Khí. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
27 Dụng Khí: Đạo nhơn luân.  

 Tinh mạnh: khả năng kết ý mạnh, Trí sáng. 
 Tinh Thần mạnh: nguồn nguyên tánh trỗi sáng thêm. 
 Ứng được với Thiên lý đại hoà điệu vũ trụ trong Trung 
Đạo Thiên Địa Nhơn hiệp nhứt: được hộ hiệp để nhận hạt thánh 
cốc chơn truyền mà chuyển đổi các thứ cho hết nét phàm. 

Khí
Khí
Trí

Lý
Trí
Lý

Trí
Lý
Khí

Hình 18
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28 

 

 

                                                             
28 Do Tinh lực MH (= Thần lực MO) > Tinh lực mh (= 

Thần lực mo) mà nguồn Nguyên Tánh O được sáng rõ hơn o. 
Chí Thiện chỉ mới là bước đầu được dạy (Giáo Hữu) để 

đào tạo Thiên Năng. 

Hình 19
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Lửa sanh khí tại 
Thân (địa nhiệt năng) 
đến cõi trung giới là 
Tình, dến cõi Trí là Hạ 
Trí, là Hạ Tam Thể 

 . 
Do Lưỡng 

Quang Chủ Tể (Tả 
Mạng và Hữu Mạng 
Thần Quang) chuyển 
mà các thể thanh nhẹ của bản thân dần dần được hình 
thành, thân-tình-trí thêm thống nhất cùng nhau nên có 
thể cường liệt hơn. Do Sanh Khí trỗi mạnh (khi Thần, 
Trí vẫn sung mãn), ba thứ lửa ấy của Tinh Khí Thần 
càng tẩy trược cho bản thân và vượt thấu nê huờn cung, 
tiếp được đệ tam xác thân, gặp được Thượng Tam Thể 
của Chơn Linh là Thượng Trí Trực Giác Ý Chí   

... Khi vào trước mặt Ðức Chúa để đàm đạo với 
Người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra và nói lại với 
con cái Israel những mệnh lệnh ông đã nhận được. Con 
cái Israel nhìn mặt ông Moses thấy da mặt ông sáng 
chói; ông Moses lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vào 
đàm đạo với Thiên Chúa29. 

Exodus 34-35 

                                                             
29 Các Đấng Thiêng Liêng hằng có điển quang. Người có 

thể chịu nổi điển quang ấy thì điển ấy tẩy trược nhưng chịu 
không nổi thì bị xuất tinh đến mức phải tránh xa. 

Thân

Ý Chí

Hạ Trí

Thượng Trí

Tình

Trực Giác

Hình 20
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... Người đời chớ sợ sự khảo đảo của lửa, vì đây 
là quá trình thành đạo mà chúng sinh phải trải qua.  

...Dương Thiện Sinh hỏi tại sao lửa lại không đốt 
cháy thân thể tôi là vì chính tôi phát ra lửa, nên lửa 
chẳng thể làm hại tôi. Còn nếu như tôi tự hại tôi thì lại 
là phản bội đạo trung dung mất rồi, giống như kẻ có 
năm phần sức lực lại đem sử dụng tới sáu phần chỉ vì 
quá độ mà sinh ra nguy hiểm chẳng thể lường.  

Tu đạo cũng giống hệt như vậy, ta phải tập luyện 
cách nào cho vừa đúng với sức của ta, rồi đạo lực cứ 
như vậy mà tiếp tục tu tiến, phải tôi luyện tới mức được 
như lửa chịu nóng để cả trăm độ cũng chẳng hề hấn gì. 

Thiên Đường Du Ký, Dạo Cung Nam Hoa 
Lắng Nghe Đức Nam Hoa Đế Quân Thuyết Pháp 
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 Trích trong sách
The KINGDOM Of the GODS

Geoffrey Hodson 
Hình 21



 69 

      30 

 

Hạ Tam Thể: Hậu Thiên nghịch chuyển: 

Thân      Tình      Hạ Trí 

Thượng Tam Thể: Tiên Thiên thuận chuyển: 

Ý Chí  Trực Giác  Thượng Trí 

Tâm Hiệp Pháp Tánh: Tâm hoà vào mặc Nhiên 
Tánh 

                                                             
30 Tăng chơn hiệp từ lửa sống của Thân, là Tinh Lực Sáng 
Thế, là hiệp Pháp Chất;  
Pháp tâm hiệp là hiệp Khí, là hiệp Pháp Tánh;  
Phật huyền hiệp là Ý Chí, là Thần Lực Qui Nguyên, là 
Thần chứng. 
Thượng Hạ ứng đồng trung: mặc nhiên tánh hoà của vũ 
trụ. 

法

Hình 22

法
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Khó cho Nam Nữ đủ Sanh Khí để tương giao với 
Thiên Địa nếu Thần không đủ sức. Chưa ăn cơm được 
(ngự trên toà sen đỏ) thì phải uống thuốc (một nhành 
sen trắng náu nương thân). 

Do biết thọ ân Chí Tôn đi từ việc Thiên Địa 
tương giao tại trục ngang Long Lân (uống thuốc như 
vậy) mà có đủ Thần. 

Sau đó, Nam Nữ mới có thể nhập trong Bát Quái 
dọc theo trục đứng Qui Phụng mà hiệp được Thiên 
Địa31. 

                                                             
31 Thời khắc Đế xuất hồ Chấn (gà gáy trên thập tự giá, 

thời công phu buổi sáng sớm của Sơn Tinh để có thể thắng được 
Thuỷ Tinh) là thời Thiên Địa tương giao. Ở giai đoạn Tứ Tượng, 
có tính Nam Nữ Tiên Thiên nhưng chưa có thân Nam Nữ Hậu 
Thiên.  

Không gian Phật Tiên hộ hiệp là không gian Thiên Địa 
tương giao. 

Thiên
Ðịa

Nam   Nữ
Hình 23
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Diệu pháp Như Lai32 vẫn hiển hoài, 
Ngọc châu tinh rạng diệp hoa khai. 
Kim liên tự toả ngần trong sạch, 
Ngõ ngách đạo mầu tuyệt chẳng sai. 
Thiên chất siêu nhiên dành thoát tục, 
Trần 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- Đinh Sửu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
32 Như Lai: Phật tánh, nhất dương sơ động, Đế xuất hồ 

Chấn, sen trắng trong truyện "Niêm hoa vi tiếu"... đều cùng một 
nghĩa. 
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Chơn và thành từ ý niệm cho đến thực hành 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 thì 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 Thần”33. 

Cao Đài Tiên Ông, 9-9-Bính Tí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Tịnh để Tồn Thần hay động mà Hoà Thần với tâm hiến 

dâng Tam Bửu Tinh Khí Thần để Thầy lập Đạo cho chúng sanh 
đều có kết quả. 
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6. 
TINH THẦN 3 
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Con hạc chúa dẫn đàn em của mình từ nơi cao 

đến đầm lầy ẩm ướt để kiếm ăn. Nó bị vướng bẫy của 
ngư ông nhưng yên lặng đợi đàn em của mình ăn no 
mới kêu lên báo động để đàn hạc bay đi. Hạc mái thấy 
không có chồng mình trong đàn nên bay lại kiếm và 
đáp xuống bên cạnh. Hạc chúa nói: "Em không thấy 
anh đã mắc bẫy rồi sao? Hãy bay về đi!" 

Hạc mái nói: "Em ở lại với anh đây là chánh 
pháp. Em không sợ chi cả." 

Ngư ông đến thăm bẫy34, tháo bẫy cho hạc chúa, 
rửa chân cho nó rồi thả cho cả hai bay về trời.  

Chuyện kể của một nhà sư Lào 

 

 

                                                             
34 Bẫy thất tình lục dục (Hậu Thiên) tự nhiên được tháo 

gỡ bằng nhiên tâm trong chánh pháp yêu thương của trời đất vì 
trong sự nhiên dễ có sự Hiệp Thần. Nếu may duyên được Hộ 
Thần thì chân được thêm sạch mà để bước lên sông Tam Thanh. 

Hình 24
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Hà Thượng Công: Nếu bàn chân đệ tử không 
sạch mà bước lên mặt sông Tam Thanh35 ắt bị nhận 
chìm ngay. 

...Thiên đắc nhất tắc thanh, địa đắc nhất tắc 
minh, nhân đắc nhất tắc thanh. Trời gồm thâu làm một 
được thì sinh nước, nước đó chính là nước sông Tam 
Thanh rớt xuống núi Côn Lôn, chảy tràn thế gian biến 
thành nước đục là nước sông Hoàng Hà. 

Thiên Đàng Du Kí, hồi 7- Dạo Sông Tam Thanh 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Người tu có giữ được Tam Thanh Tứ Chính mới có lối 

lên trời.  
Tứ chính là chính thân, chính tâm, chính ngôn, chính 

hành. Tam Thanh là Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh 
cũng còn gọi là Thiên Thanh, Địa Thanh cùng Nhân Thanh. 

Thiên đắc nhất: lẽ sống tâm linh thuận Thần lực qui 
nguyên. Địa đắc nhất: cuộc sống thường nhật thuận nguồn Tinh 
Lực Nhất Nguyên. Nhân đắc nhất: nếp sống tinh thần thuận với 
mặc nhiên chơn tánh. 

Thượng Trung Hạ trong bản thân đã thanh tao rồi thì 
Thiên Địa Nhân ngoài bản thân cũng đến hiệp. 
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Sau bữa ăn tối cuối cùng, trong khi Juda đi mách 
nhà cầm quyền đến bắt Đức Jesus, Ngài rửa chân cho 
môn đồ của mình và nói: 

"Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó 
phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu 
Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, 
thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau36. Thầy đã nêu 
gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã 
làm cho anh em." 

John 13: 1-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Thiên Điều hay Hiến Pháp Vũ Trụ đã được Vạn Linh 

thành lập cũng vì cái đại hoà điệu vũ trụ mà có chớ không hề 
ngược lại quyền tự do tuyệt đối mà Đấng Đại Từ Phụ đã mặc 
tuyên đại hoá cho con cái của Ngài. Quyền hộ hiệp giúp đỡ nhau 
là quyền mặc nhiên đã có sẵn. 
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LÝ ĐẠI TIÊN THÁI BẠCH  

Hiền hữu đã nghe Thầy giảng về quyền tự chủ. 
Vậy Lão giảng thêm quyền pháp. 

Quyền và pháp vốn liên quan mật nhiệm như vô 
vi với hữu hình. Quyền với pháp có khi tương hiệp lại 
cũng có khi tương khắc. Khi tương hiệp thì quyền ấy 
định pháp, Khi tương khắc thì pháp ấy định quyền. 

Tại sao vậy? Hiền Hữu có thấu đáo không? 

( Bạch….) 

Cười…Vậy Lão phân tích: 

 Không quyền thì pháp cũng không, 
Quyền không pháp có những mong được gì? 
 Pháp không thì quyền cũng không, 
Không quyền không pháp thì không hết rồi37. 

Không không38 không pháp không quyền, 
                                                             
37 Quyền tuyệt đối hiệp Pháp vô pháp còn Pháp hữu pháp 

là để kềm chế Quyền tương đối. Thụ động đợi chờ thì không có 
không còn gì cả. 

38 Không không: Như ngơ ngẩn, như vô tích sự vậy, vì 
Thượng Trí biết chắc rằng các sáng tạo có tính cục bộ của Hạ 
Trí sẽ gặp phản động lực mà không trường tồn trong thời gian, 
chẳng ứng được với toàn thể trong không gian. 

Không có sự sở định, không phương nào định trước cho 
Thần, tức là tịnh tận như nhiên, có thể mở được toàn khiếu ứng 
Thiên Địa, bởi đã giữ tròn được bản sắc của tự nhiên, như không 
khí hoà thông làm lợi lạc cho mọi nơi mà không cố cượng xin 
chui vào chai hủ bít nút. 

Do đắc nhứt mà chí TRUNG. 
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Nhưng cần thì có pháp quyền tinh thông. 
Pháp quyền quyền pháp đừng mong, 

Tự nhiên ắt được tinh thông pháp quyền. 
Ấy là tịnh tận như nhiên, 

Không mong vị Phật quả Tiên trên Trời. 
Pháp quyền không thỉnh không mời, 

Công bình chánh trực lập đời Thượng nguơn. 
Chí Thành, chí chánh, chí chơn. 

 

Trên hết tất cả Pháp quyền đó là Bửu Chơn. Sự 
bí nhiệm của Tạo hóa cũng vậy. Không cần luận thuyết 
đâu xa, Hiền Hữu cứ nhìn ngay sự thật mà tiến bước. 
Rồi một ngày kia sẽ thấy rõ hành tàng Tạo Đoan định 
vị trời đất, con người, và vạn vật, cũng không ngoài 
mục đích tấn hóa. Như vậy nếu 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 như 
Đời. Đời cũng như Đạo không còn sự phân biệt nữa mà 
ta thấy là một. 

Quyền và pháp lúc đó không còn định danh nữa 
mà chỉ là sự ứng tâm ứng vật mà thôi. 
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Không còn sự phân biệt của lý trí mà là sự sáng 
suốt trí huệ ứng hành39. Bởi lý quyền mà không quyền, 
pháp mà không pháp. Nhưng chư Hiền Hữu biết có 
mấy ai đã đạt đặng như vậy? Rất hiếm. Nhưng không 
phải không đạt đặng. Cái khó cùng chăng là ở sự mờ 
hồ tín ngưỡng, đức tin mong manh, do vậy mãi mãi là 
kẻ trông đợi. 

Ấy bí nhiệm Tạo Đoan cũng là sự bí nhiệm 
quyền pháp vốn vô sở định. Nhưng chẳng lẽ không có 
chìa khóa để mở sao40? Điều đó Thầy đã hằng dạy và 
Hộ Pháp hằng diễn quá ư rõ ràng. Bởi căn kiếp của 
nhơn loại không duyên thọ hưởng cái đặc ân ấy, nên 
chính kẻ ngoài đời trong Đạo vẫn mắt lấp tai ngơ. 

Ngày nay khi nói đến quyền pháp buộc Lão phải 
cạn cùng hết ý. Vậy chư Hiền Hữu hãy dốc toàn tâm, 
chí, lực vào để điều đình cơ Đạo cũng như Đời. 

Mong thay! 

 

 

 

 

                                                             
39 Không như sự hữu hạn của Thức Thần, vơi như chỉ 

đựng vừa một ly hay đầy như nước biển cả vẫn có thể dung chấp 
được, đó là Nguyên Thần đầy đủ. 

40 Vô cầu, vô niệm lại có chiếc chìa khoá Bạch Vân để 
mở đóng tuỳ ý. 
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Tế Phật: Ngồi yên trên đài sen hoa tâm bừng nở. 
Chốn hồng trần khổ hải vì quá ham mê vui sướng nên 
sinh tai họa, ảo mộng phồn hoa biết ngày nào mới tỉnh? 
Đảo quý Bồng Lai thiết lập đài cơ bút, Tiên Phật cùng 
giáng, lý đạo siêu diệu chỉ dạy rành rẽ để cảnh tỉnh mê 
lầm, giáo hóa ngu muội, cứu độ thế nhân quả là tốt lành 
lắm thay. 

Dương Sinh: Thưa, mấy câu ân sư vừa chỉ giáo 
ý nghĩa thật thâm sâu. 

Tế Phật: Văn nông ý sâu, nước cạn đã dễ bắt cá 
lại không tốn sức cớ sao không vui vẻ làm theo? 

Dương Sinh: Thưa nước cạn chỉ bắt được cá nhỏ 
nên con sợ phí sức. 

Tế Phật: Ha ha, chỉ có chiếc cần câu nhỏ lại 
muốn câu cá lớn, e rằng không những chẳng bắt được 
cá mà còn bị cá lôi xuống biển, và vì nước càng sâu cá 
càng lặn xa nên việc làm không những vô ích mà còn 
nguy hại. 

 

 

 

 

 

 
 



 81 

5-8-Ất Sửu (22-9-1925) 

Ba ông (Cư, Tắc, Sang) nhờ Thất Nương dạy cho 
cách cầu Đức Bà Cửu Thiên Nương Nương.  

Thất Nương nói: 

- Ba anh muốn cầu thì phải ăn chay trước ba ngày 
và cầu vào đêm Trung Thu, phải có Ngọc Cơ cầu mới 
đặng. 

 

 
Đại Ngọc Cơ 

 

 
  Bàn xây tại nhà Đức Nguyệt Tâm     Bàn xây tại nhà Đức Cao Thượng  
nChơn Nhơn ở đảo Jersey năm 1853       Phẩm ở Sài Gòn năm 1925 

 

 

 

Hình 25

Hình 26
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Tế Phật: …hoa sen chuyên hút thở vật ô uế để 
nuôi lớn cơ thể tinh khiết, bữa nay sông Tam Thanh 
nước trong vắt tới đáy, thiếu tạp chất nên không thích 
hợp với hoa sen. 

…  

Hà Thượng Công: Tự hậu muốn tới đây trước 
phải rửa chân tại sông Hoàng Hà, không được rửa ở 
khoảng sông Tam Thanh này. 

Dương Sinh: Sợ rằng nước sông Hoàng Hà rửa 
không sạch? 

Hà Thượng Công: Bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử, 
nhất đáo Hoàng Hà tử hựu sinh41. 

Thiên Đàng Du Kí, hồi 7, Dạo Sông Tam Thanh 

 

 

 

 

                                                             
41 Vô cầu vô niệm chẳng vô Ông. Hiệp Thiên đến Tam 

Thanh, hiệp Địa tại Hoàng Hà, theo mặc nhiên tánh mà hiệp 
chuyển Thiên Địa, đó là chỉ chú trọng vào Tinh và Thần, không 
cần lo việc khác. 

“Chơn là khuôn điều hoà lẫn bảo tồn. Cực cao thượng 
chỉ có trong quyền năng sáng suốt của quyền năng sáng 
tạo; ấy vậy vẫn phải tùng Chơn.’ 

Cao Đài Tiên Ông 
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7. 
THÁNH ĐỨC 1 
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Thích Ca Mậu Ni Phật,  
Chuyển Phật Ðạo,  
Chuyển Phật Giáo,  
Chuyển Phật Tăng quy nguyên Ðại Ðạo, tri hồ chư 

chúng sanh!  

Khánh hỉ! Khánh hỉ! Hội đắc Tam Kỳ Phổ Độ; 
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đại hỉ phát đại tiếu. Ngã 
vô lự tam đồ chi khổ. Khả tùng giáo Ngọc Ðế Viết Cao 
Ðài Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát.  

TNHT, 8-4-1926 

 

 

Chuyển 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 THẦY. 

Nên hiểu chuyển kỳ nguơn thượng tức nhiên tinh 
thần phải đủ thánh chất nguồn cội 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 
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Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ ước cho các 
con biết thương yêu nhau trong Thánh Đức của Thầy. 
Sự thương yêu là chìa khoá mở Tam Thập Lục Thiên, 
Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh. Kẻ nào ghét sự 
thương yêu, thì chẳng hề qua khỏi cửa luân hồi.  

Có câu nầy nữa! "Mọi sự khó khăn Thầy gánh 
vác, chỉ cậy các con thương yêu gắng công độ rỗi". 

   Thầy, TNHT 2/27-10-1927 

 

Trong đức tin thuần khiết, Thánh Chất tự phát sẽ 
mặc nhiên hoà hợp với Thánh Đức nguồn cội của Đấng 
Cha Chung.Thánh Đức chung thì hằng hữu và vô pháp 
tướng. Thánh Chất kia cũng vì đồng thể mà hoà hiệp. 
Sự hoà hiệp cũng là vô tướng pháp. Cho nên nói tu mà 
chẳng thấy là tu. 

Phạm Công Tắc 

Thánh Đức Tự Nhiên

Thánh Chất Tự Phát
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Thầy đã sai Allan-Kardec, Flammarion cũng 
như Elie và Thánh Jean-Baptiste là những bực tiền 
Thánh báo tin ngày giáng sinh chấn động của Chúa 
Cứu Thế Jésus, nhưng chúng nó đứa thì bị hành hạ, đứa 
khác bị giết chết bởi ai? Cũng bởi loài người. Chính 
con của Thầy cũng bị các con giết mất. Các con chỉ biết 
tôn sùng Người bằng tinh thần chớ không bằng thánh 
chất42. 

Ngọc Hoàng Thượng Ðế Viết CĐTÔĐBTMHT Giáo Ðạo Nam Phương,  
TNHT1, 27-10-1926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Thánh chất: Có chất chơn (gen chưa nhiễm trần) như 

người nguyên sơ nên sống và đồng sống cùng Vạn Linh với tâm 
tình thuần phác, không nghĩ đến ranh giới, không thấy mình 
khác với người khác, không có ý chiếm hữu, đó là có thánh chất. 

Đức tính của người có gen như vậy là thánh đức. 
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Công Giáo dạy chữ Tâm, 
Đạo Giáo dạy Thân. 
Hồi Giáo dạy tín ngưỡng. 
Còn Thầy thì dạy sự bổ khuyết, tại một lúc thích 

hợp.  

Hiệp Chơn43 trong học hỏi với các Đấng để có 
Thần.  

- Do khả năng tập trung Thần mà có thể theo dõi 
đường chuyển động của con cá bên dưới làn nước... 

- Do chuyên Thần nên có thể câu cái linh mà 
trưởng dưỡng Tinh Thần. 

Với tâm thánh đức, hành điều bổ khuyết cho 
nhau trong cơ Thiên Địa Nhân hiệp này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
43 Trong nhiên tình hoà ái mà Hiệp Chơn. 
Do Hiệp Chơn mà thành. 
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HIỆP THẾ ĐỂ HIỂN CHƠN 

 

PHÁP ấy thiệt Linh Pháp HIỆP TÌNH, 
LÀNH thay môn phạm hộ BÌNH TINH. 
TỰ chuyển không quyền riêng ĐỊNH PHÁP, 
NHIÊN nhiên diệu pháp hiệp ÂN THIÊN. 

Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát 

 

Tự nhiên hiệp ấy là THẦY, 
LINH HIỆP tất PHÁP HIỆP. 
NGỌC TINH BÌNH MINH HIỆP CHẤT, 
CUNG KÍNH LINH CHỈNH PHÁP LINH. 

Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát 

 

Áo trắng con TA áo trắng ĐÀO, 
Khăn choàng vận CHUYỂN phục nhiên NGUYÊN, 
Hài thêu mũi NHẤT dương âm HOẠT, 
Mảo hở hiệp THƯƠNG thiệt chất HUỜN. 

Cao Đài 
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Thấy việc cần làm thì làm, tin chắc rằng trời đất, 
vũ trụ cùng làm, không so đo lo lắng đợi phải học pháp 
cho thấu đáo mới làm. Có tâm thánh đức sấn tay hành 
Đạo cứu đời như vậy tự nhiên có lực lượng Thầy ban 
cho, đó là THẦN. 

Không thấy có sự phân ranh ta với người, Đạo 
với Đời, tu chơn với phổ độ, không nhất quyết đòi cho 
được con đường tu tuyệt dục cùng không mà để cho 
Đức Chí Tôn quyết định. 

Không hỏi tôi phải làm gì đây. Không biết Pháp 
gì nên làm chẳng quan trọng bằng không biết Phật tâm 
tự quyết của mình. 

 Nâng cao tình thương yêu của mình đến mức tự 
quyết. Lúc đó thấy việc cần làm hãy hành sự ngay, 
chẳng nên chờ mà không bao giờ đặng gặp cơ hội.  

Khi đã quyết định thì hành sự ngay, chẳng cần 
phải xin phải trình. Các chuyện nhỏ nhặt không cần đợi 
chiếu chỉ. 

Đó là 

VÔ ƯU, VÔ LỰ, 
VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU. 
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Do lấy linh tâm làm chủ mà không phát ý tính 
trước: 

THẦN VÔ THỊ, BIỆT MINH LÝ 

 Nhưng lúc quán thì:  

MINH LÝ HỮU, HIỆP THẦN TRI. 

...Con đường Tam Lập Vô Vi44 ai năng động năng 
hành thì có thể tiếp đặng phương định vị cho chính 
mình. 

Hộ Pháp Phạm Công Tắc 

 

 

Sự chủ quyết phải hiệp chơn thuận vô vi lẫn hữu 
vi không trái lẽ tự nhiên. Có hiệp đặng vô vi mới định 
đặng hành hoá hữu vi. 

Thầy, Cao Đài Tiên Ông 
 

 

 

 

 

                                                             
44 Khác với lối hiểu thông thường về Tam Lập, tưởng 

cần phải chứng minh điều chi với cõi thế, con đường Tam Lập 
Vô Vi là lối dẫn vào con đường thứ ba vậy. 
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CAO
(+Minh)

ÐÀI
(Pháp Hiệp Tình Chơn)

Tánh

Tình

Trí
(Triết Tâm)

Hiệp
Thiên

Thiên
Hạ

Thiên
Thượng

Hình 28
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S. bạch: Thưa, sẽ phải cần luyện Đạo hay không? 

Đức Lý: Có phải luyện. Nhưng nếu làm phận sự 
xong thì việc luyện Đạo không bao lâu. Bằng không, 
sẽ phải rất lâu và khó được. Nhưng cũng có thể chỉ thế 
này (thông Thần, giáng Thần) là được45. 

 

 

                                                             
45 Tu mà không thấy là tu, mà không có vẻ ráng sức.Vì 

có ân huyền. Không nói ra vì sợ có ỷ lại. Cũng phải dùng trí ý 
kiếm hiểu nữa:  

1- Hoặc biết có Bí Pháp thế đấy nhưng không chờ, khi 
thuận thời thuận cảnh rồi cũng nên việc. 

2- Hoặc không biết có Pháp gì cả, không định sẽ làm gì 
để đạt, mỗi giai đoạn hành tu từ Cao Đài đến Tiên Ông, đến Đại 
Bồ Tát...đều dụng Tinh Thần và Thánh Đức để chu toàn cho đến 
tột mức rồi cũng sẽ được thông tri để biết để làm. 

Nam nhập khảm xuất Cấn, nữ nhập ly xuất Khôn 

 

Thuận thời thuận cảnh chẳng chờ trông,
Khoảnh khắc Tiên Ông độ chính dòng.
Vun đắp Cao Đài lưu bí tích,
Mặc nhiên thiện niệm Mật Chân Tông. 
    THẦY
Mặc tình không liệu tính toan chi,
Chẳng quản thấp cao Pháp mật gì.
Thành thất chu toàn vô bất cập,
Ông truyền vô dịnh đoạt thông tri.
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Biệt truyền

Công truyền
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8. 
THÁNH ĐỨC 2 
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Thầy, các con  

Xưa sanh linh đã lắm lần hy sinh vì Ðạo, song 
chẳng đặng ân tứ cho bằng các Môn đệ Thầy ngày nay, 
các con còn chi hơn nữa mà ngán lòng dừng bước. 
Càng khổ hạnh, càng thương tâm, thì lòng càng nôn 
nóng. Khổ hạnh vì mấy chục triệu sanh linh, thì cái khổ 
ấy có nên tiếc chăng?  

Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ ước cho các 
con biết thương yêu nhau trong Thánh Đức của Thầy.  

TNHT 1, 27-10-1926 

Nếu không được vậy (không đủ Thánh Đức của 
Thầy) thì phải chờ các lần chuyển và phải tấn hoá lần 
lần chớ không đặng hồng ân như trong kỳ chuyển46. 

Hộ Pháp, trang 84 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Đây là hồng sũng của Đức Chí Tôn trong lần chuyển 

từ Hạ Nguơn Tam Chuyển sang Thượng Nguơn Tứ Chuyển. 
Những nguyên nhân hay hoá nhân nào đủ Tinh Thần và Thánh 
Đức thì được hưởng hồng ân, bằng không phải chờ lần kế tiếp 
Đức Chí Tôn đến (đối với Địa Cầu nhỏ nhoi như vầy thì khoảng 
một triệu năm sau). 
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Tài mọn, đức hèn, mượn chước khoe mình, việc 

kỉnh thành Thánh Giáo, hư thiệt, thiệt hư, đâu qua máy 
hành tàng của tạo hóa, nhơn luân giữ trọn, ấy là mối 
đạo nhân, lo Thánh Đức trau lòng, là phương thoát 
tục47. Mấy ai xét nét thế tình, lắm kẻ khinh khi nguồn 
Thánh, chư chúng sanh khá liệu mình.  

Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương, 
TNHT 2/11-12-1926 

 

                                                             
47 Chí Thiện (cực kỳ hiền) chỉ mới ngang với phẩm Giáo 

Hữu (ngưỡng Thiên cầu học Thiên Đạo). Đủ năng lực hiệp Âm 
Dương Nam Nữ (như mão Hiệp Chưởng của Giáo Sư chỉ rõ) chỉ 
mới được coi là con người thiệt, do trọn mối đạo nhân. Đối phẩm 
của Giáo Sư là Chơn Nhơn. Có lo Thánh Đức trau lòng mới 
chuyển tâm, chuyển thân, mà khai Thiên Môn như Bát Quái Mạo 
hở trên đỉnh đầu rồi sau đó nữa là hiệp Thiên Địa như mão của 
Giáo Tông.Tất cả đều từ nguồn Thánh Tạo Hoá Công Pháp mà 
có. 

Hình 29
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Áo trắng con TA áo trắng ĐÀO, 
Khăn choàng vận CHUYỂN phục nhiên NGUYÊN, 
Hài thêu mũi NHẤT dương âm HOẠT, 
Mão hở hiệp THƯƠNG thiệt chất HUỜN48. 

 
 

                                                             
48 Theo Pháp Chánh Truyền Chú Giải, Đầu Sư Nữ Phái, 

Thượng Chưởng Pháp và Giáo Tông mặc áo trắng, Đầu Sư Nữ 
Phái có cái khăn choàng trên mão Phương Thiên thiệt dài, chân 
đi giày vô ưu mũi có thêu chữ Tịch Đạo. Vậy hài thêu mũi 
"NHẤT" là Đầu Sư nữ phái của tịch đạo thứ ba. Mão hở là Bát 
Quái Mạo của Phối Sư và Đầu Sư. 

Do Thầy chuyển sự hợp nhất âm dương trong thương yêu 
(hiệp nhất THƯƠNG) mà CHƠN CHẤT nguồn Đào được linh 
hoạt hoàn phục, xây dựng được cái Cao Đài (nơi Kim Bồn vàn 
vàn nguơn chất). 

Các màu sắc trong quang phổ ánh sáng trắng có những 
tần số khác nhau. Sắc áo vàng, xanh hay đỏ chỉ cho phép các 
màu ấy của quang phổ xuyên qua nhằm chuyên luyện tính chất. 
Cho đến khi được điều hoà trọn vẹn thì không ngăn chận sắc chi 
hết và có thể phát ra sắc trắng tổng hợp của tất cả. 

Hình 30
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Tự nhiên hiệp ấy là THẦY, 
LINH HIỆP tất PHÁP HIỆP. 
NGỌC TINH BÌNH MINH HIỆP CHẤT, 
CUNG KÍNH LINH CHỈNH PHÁP LINH49. 

Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát 

 

 

 

 

                                                             
49 Có năng lực Cao Đài, được nhận hạt thánh cốc Tiên 

Ông, rồi đến công năng Đại Bồ Tát: do Thầy làm trung gian mai 
mối mà tự nhiên hiệp nhau. Đó là do Linh Chất ứng nhau với 
Linh Chất. Linh Chất vốn là một phần thưởng Thầy ban cho 
người có tâm độ đời nhưng cũng vô truyền mà do tâm tâm thâu. 
Nên phải hằng giữ cung kính để tránh điều tà mị xen vào. 

"Khi môn đồ biết tự độ lấy mình thì sẽ có sự ứng hiệp 
dần dần tới sự minh huệ toàn chơn ắt được quyền pháp 
tinh thông."  

Thái Bạch Kim Tinh, 10-10- Bính Tý 
Thầy dạy: 
"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." 

"Cao Minh thành hiệu thì tên gọi,  
Pháp hiệp tình chơn mới hiện Đài." 
(Thành hiệu: đã hiệu nghiệm rồi.) 
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PHÁP ấy thiệt Linh Pháp HIỆP TÌNH, 
LÀNH thay môn phạm hộ BÌNH TINH. 
TỰ chuyển không quyền riêng ĐỊNH PHÁP, 
NHIÊN nhiên diệu pháp hiệp ÂN THIÊN50. 

Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát 

 

 

 

                                                             
50 Linh Pháp HIỆP TÌNH ai theo Phạm Môn (cửa Phật) 

đều cũng có thể tự chuyển, không phải dành riêng cho ai.  
“Cửa Thiên Hỉ Động là cửa Thiêng Liêng Hằng Sống 
của toàn thể các Đấng Chơn Linh, nên nó không chịu 
thúc phược hay làm nô lệ cho một tư tưởng nào là tượng 
trưng cái quyền vô tận, vô đối của Đấng Chí Linh, hằng 
tạo dựng đại nghiệp cho con cái của Ngài trên mặt địa 
cầu nầy, tức nhiên toàn thể nhơn loại đó vậy. 

... Nếu còn tư tâm để cả tinh thần nơi một chủ hướng nào, 
thì nó đã phạm quyền vô biên của Đức Chí Tôn tại thế 
nầy đó vậy.” 

HỘ PHÁP: Phạm Công Tắc, Trí Huệ Cung, 25- 12- Canh Dần 
Pháp lành này là tự nhiên nhưng cũng do Thiên ân mới 

được trọn vẹn. Thiên Tình, Thiên Tinh được hộ hiệp nên vô cấu 
nhiễm nên vô lậu (hộ BÌNH TINH), cho nên Tinh (và Trí) Thần 
có thể mãi mãi được gia tăng, Sinh Khí mãi mãi gia tăng mà để 
bước lên Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống. 

Phổ độ là truyền bá không khoe không che Pháp lành, 
cũng là phổ biến Tin Lành rằng ân Thiên đã cho ngôi Tứ Tượng 
và các Thiên Sứ của Ngài đến để mở cửa Thiên. 
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Muôn việc có Ta đứng chủ trì, 
Pháp hoà vạn vật chủ nguyên tri.  
Chi li cực đại đồng quyền pháp, 
Nhứt tịnh thông linh Đạo chỉ y. 
 
Mang mãnh hình hài Ta cũng biết, 
Chớ nghi thi chất dụng minh truyền. 

Hộ Pháp 

  
 
 
 
 
 
(Các Thiên Sứ là những trường hợp do THẦY định.) 

Hình 31
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Có sự minh chánh trong cơ tấn hoá nhưng cũng 
có sự ấn định của Thầy. Điều đó ngoài sự biết của Chư 
Phật Tiên. Cho nên có câu “Thầy còn hạ mình để các 
con đến ngang bực cùng Thầy. . .”  

Đi trong cơ thể của Thầy là đi trong cái Thánh 
Đức chơn thật. Khi đã gọi là Thánh Đức chơn thật thì 
các con tạm hiểu rằng các con đi thì cũng chính Thầy 
đi cùng. Nếu các con muốn đi có giới hạn thì không thể 
đi cho cùng con đường Thánh Đức nghĩa là chỉ chịu 
định mức ở sự cứu rỗi của Chư Phật Thánh Tiên còn 
cần phải tiếp tục để đi đến sự trọn lành. Sự trọn lành ấy 
là Thánh Đức chơn thật. Bởi lẽ các Đấng ấy cũng đến 
để đi cùng các con và đi mãi cho đến Thầy. Hiểu tại 
sao rồi. 

Tự chủ ấy là độc lập trong tánh chất không độc 
lập. Cũng như sự Thiên Định ấy. Không phải là không 
chơn. Bởi sự gọi là Thiên Định nó đã đến giai đoạn 
không còn tướng pháp. Dĩ nhiên đáng lẽ ra không thể 
bàn nhưng nếu như thế thì cái ngu của chúng sanh nó 
vẫn cứ tưởng Trời gạt nó. Con biết lý ấy mà tạm diễn 
cho chúng nó hiểu sơ lược. 

Dẫu cho Phật Thích Ca Mâu Ni trở lại độ chúng 
thì cũng không ngoài khuôn pháp của buổi hôm nay 
(tức là thời thế buổi nầy). Hộ Pháp cũng vậy. Nếu trong 
cái tình của Phạm Công Tắc mà liên hiệp với tông 
đường riêng thì cũng trong khuôn pháp ấy. Còn cái 
năng lực của Hộ Pháp thì điều độ quyền tấn hoá của 
được tận thiện tận mỹ thì phải hiệp với sự Thiên Định. 
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Bởi lẽ nếu không có sự phân minh rõ ràng thì Phạm 
Công Tắc nó tư vị làm sao51? 

Vậy rõ ra tình là tình mà pháp vẫn là pháp. Còn 
khuôn luật bí mật của Thiên định thì tình pháp tương 
giao. Cái tình của Tông đường được quyền nâng cao 
cái tinh thần của tông đường hoặc hậu tấn ái mộ nhưng 
không thể so sánh với những điều gọi là Thiên định. 

Ấy vậy sự linh động của các Đấng Thiêng Liêng 
có hữu hạn nhưng nếu các con đi cùng Thầy thì quyền 
pháp kể trên vô hạn. Bởi lý đó mà Thái Bạch đã có lời 
can buổi trước. Bởi các con chưa thấy được sự Thiên 
định cho chính mình, ngày nay đã tỏ tường thì hiểu ra 
rằng Thiên Nhơn hiệp nhứt ấy là tôn chỉ của Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ. 

Vì sao vậy? Chính Thầy đã đến dạy dỗ và dắt 
con cái của Thầy còn những hàng Thánh Thể của Thầy 
thì cũng như các con cái thay Thầy mà giáo Đạo chúng 
sanh chớ đâu phải quyền của các con tự giáo đâu. Coi 
lại Pháp Chánh Truyền thì rõ. Thầy toàn quyền còn các 
Đấng Thiêng Liêng cũng tùng quyền Thầy mà hành 
hiệp độ dẫn chúng sanh chớ đâu phải các Đấng ấy tự 
quyền độ rỗi tông đường theo kiểu cá nhân. Bởi cái 
Thánh Đức ấy không thể bị giới hạn bởi những ý nghĩ 
hoặc cơ pháp không công chánh, nếu không đặng vô tư 

                                                             
51 Trợ pháp công bình ấy trợ duyên, 

Đại Tiên Lý 
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thì không đạt đặng mảy may năng lực tối linh của Thầy. 
Bụng dạ làm sao, biết gì làm nấy. 

Ý thích chơn thật cứ tiện tỏ bày. Không phải sự 
chơn luôn ẩn trong điều cao thượng; trái lại nó vẫn ẩn 
tàng trong điều tệ hại xấu xa. Nếu trong điều mà các 
con xem là tồi tệ ấy mà không có chơn thì lấy chi để nó 
dục tấn. 

Vậy kẻ ngu muội hèn tiện bần cùn là những kẻ 
chất phác hơn hàng trí thức minh mẫn. Bởi hàng trí giả 
không bao giờ nó chịu bày thiệt cái ngu cái xấu của nó; 
đôi khi nó còn dụng trí khôn lanh để giấu diếm nữa 
đằng khác. Còn ở những đứa ngu muội chất phác nó 
thường hay lộ sự chơn thật của nó. Nó dám bày biện 
lỗi lầm cầu người chỉ học, dám nhận sự hư hèn để sửa 
đương nên hạnh đức thì tất nhiên nó có thế dễ dàng dẫn 
dắt hơn hàng trí thức nhiều. 

Vậy Đại Đạo là nhà mà nhơn sanh là nguồn gốc. 
Đó là phương châm hành Đạo của những đứa con có 
sứ mạng thì không thế gì mà chối bất cứ một ai. Chữ 
chối bỏ phải hiểu cho tường52. Không phải chia rẻ hoặc 
xua đuổi mới gọi là chối bỏ. Thầy nhắc các con đem 
lòng yêu thương sanh chúng mà ra công đùm bọc còn 

                                                             
52 Pháp từ Phật Vô Lượng cũng vô lượng nữa. Cho nên 

chối bỏ một ai, tức không tìm phương chi nâng đỡ, cũng giống 
như quét một thứ rác nào đó qua phòng khác, không ngờ đó cũng 
là một phòng trong cái nhà vô lượng của mình. 
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sự khó có Thầy. Vậy khó cho bằng Trời cũng làm được 
mà. 

Nhớ ! 
Năm Mậu Dần 

 

  
 
 
 Đây Hộ Pháp nhắc rõ không tu một pháp nào 
nữa. Đã vào chơn pháp rồi thì chỉ nên lóng mà thấu 
suốt rồi sẽ hành. 

Đây Hộ Pháp nhắc rõ KHÔNG TU MỘT PHÁP 
NÀO NỮA. Đây là sự nhắc của Hộ Pháp mà cũng là ý 
của đại Từ Phụ muốn nhắc khéo qua bài Thánh Giáo 
trên. 
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THÁNH ĐỨC 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

 
TU CHƠN Ở NHỊ KỲ PHỔ ĐỘ: 
- Nghịch chuyển Hậu Thiên Hoá Tiên Thiên  
(bàn tay Đức Jesus ngữa lên) 
- Tự thắp đuốc mà đi. 

TU CHƠN Ở TAM KỲ PHỔ ĐỘ: 
- Được hộ hiệp thuận chuyển lực Tiên Thiên  
(bàn tay Đức Hộ Pháp úp xuống) 
- Được trợ duyên để có thể bổ khuyết lẫn nhau,  

cùng nhau "nâng tay nhục thể xây hình Chí Tôn". 
 
 

Hình 32
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53 

 

 

                                                             
53 Càn Khôn điên đảo, Bát Quái chuyển vị. Phương 

hướng, tính chất các vùng trên mặt đất có thể thay đổi nhưng sự 
hộ hiệp (pháp Trời Người Hiệp Một) trong cơ chuyển vẫn là 
thuận chuyển. Cấn  là Núi, thuộc Thổ, Khôn  là Đất, cũng 
thuộc Thổ. 

Bát Quái Hậu Thiên trước biến chuyển
 đọc từ trong ra

Bát Quái Hậu Thiên trước biến chuyển
 đọc từ ngoài vào

Nam Nữ

Nam nhập Khảm xuất Cấn
Nữ nhập Ly xuất Khôn

Bát Quái Hậu Thiên sau biến chuyển
đọc từ ngoài vào

Hình 33



 107 

Không do biết nhiều về chuyển vận của Bát Quái 
mà do thành tâm dâng Tam Bửu cho Thầy (không dám 
có tư ý - vô tư) nên 

 không có bế nghẽn,  
 được công năng hiệp độ bổ túc.  

Không buộc phải tự thắp đuốc mà đi: 
 bậc phẩm nào cũng theo được. 
Không như pháp Nghịch Chuyển, nếu lỡ vào ngã 

tự kỷ ám thị thì khó gỡ cho ra để đến chỗ CHƠN vốn 
dĩ là nhược thiệt nhược hư (HUYỀN). 

Đây là Pháp của Phật rước người hữu duyên,  
cũng là Pháp anh trước em sau mà dẫn 
người tới giác ngộ. 

Không buộc mình phải đủ Bát Chánh Đạo mới 
đủ sức độ người.   

Nếu thấy đủ sức cường liệt hãy dốc tâm 
thực hiện,  

Không tự nguyện thực hành Đạo pháp (hiệp 
Thiên Địa Nhơn) thì dù Phật muốn hộ độ cũng vô 
phương can thiệp. 
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Tâm nhiên54 vô tích sự thì chơn thần sẽ nhạy bén 
đón nhận tần số. Còn nói cái nầy cái kia duy chủ thì 
không chơn. Do chơn hiệp mà pháp hiệp, từ đó bạn 
mình nhận được chơn thôi và hiển lộ công năng hoá 
chuyển.  

Công năng hoá chuyển này có thể vượt cả tâm 
Bồ Tát mà hiệp cùng quyền năng vô đối tạo được diệu 
chuyển. 

Do HIỆP THẦN mà hiệp chuyển cho đến mức 
diệu chuyển.  

Phật Mẫu cũng vùa theo mà giúp con cái của 
Ngài. Do xông lướt đến chỗ đồng hiệp như vậy mà các 
tông đường mới có phương hộ giúp nhau, ngăn sự thối 
bước trở lại đại hải chúng để tỉ lệ độ dẫn được cao. 

Không công thức tu, sửa, luyện gì cả. Có vào với 
mạch pháp mới thấu Đạo Trời linh. 

Từ vô tướng, lại vào vô pháp, dụng bất dụng 
nhược toàn. 

 

 
 
                                                             
54 Nhiên, không duy gì cả. Cũng không tham cầu nhủn 

nhỉn, mong có mà không được gì cả, còn không mong chi mà lại 
hiệp. 

Trừ một số phải về sớm; còn thì độ sanh, không chờ đến 
độ tử. 
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Cửu cửu Càn Khôn dĩ định qui. 

Bảy ngõ thất tình phải theo đúng qui pháp mới 
diệt đặng55. Từ lớp 1 đến lớp 4 còn bốn tình trước là 
Giận Ghét Buồn Muốn. Vượt được cửa lầu Bát Quái để 
tiến lên từ lớp 5 đến lớp 9 thì chỉ còn Mừng Vui 
Thương. 

Sau đó, còn phải thành công ở các lớp thứ 10 - 
Vô Cực Đại Bồ Tát Pháp và lớp thứ 11 - Thái Cực Ma 
Ha Tát Pháp thì mới trọn đủ. 

Tất cả đều từ Nhiên Tình và tâm Hoà Ái mà theo 
được Trung Đạo Thiên Địa Nhơn Hiệp này. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
55 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.  

Sau đó là: 
9- Dự Bàn Đào Phục Sanh. 10- Theo bộ công độ sanh. 

11- Dụng diệu pháp bảo sanh. 
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Siêng năng cho thấy Đạo càng thanh. 
Công tính cố trông rõ ngọn ngành. 
Chính xác con đường tu mới đạt, 
Đáng muôn năm khó cũng cam đành. 
Chuyển luận chơn thành y dấu nét, 
Quang minh xuất nhập56 diệu hoà thanh. 
Huyền ẩn chỉ truyền linh tiếp vận, 
Cơ tâm pháp hiện đạo tâm sanh. 

Di Lạc Thiên Tôn, 9-11-Đinh Sửu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                             
56 Có minh chánh xuất nhập, đến đi trong cơ tấn hoá mới 

có tâm pháp chỉ truyền các điều huyền ẩn để thực hành đường 
tu cho chính xác để hành Đạo có kết quả. Sự cầu thỉnh đủ Tam 
Nhân để trấn thần tại Tịnh Tâm Đài trước khi nhập vào con 
đường siêu linh rất khó. 
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NGỌC sáng do thuần tự Đức sinh, 
HOÀNG ân bố hoá chí công bình. 
THƯỢNG Thiên công pháp luôn nghiêm nhặt, 
ĐẾ Đạo Trung TÂM HIỆP PHÁP LINH. 

THẦY 

 

 

 

Khẳng Khái, Trung Thực, Vô Cầu, Hướng Chơn 
sẽ đạt. Sự liên hiệp và hiệp sẽ hành. Sự hiệp hành đó là 
chơn là Đạo là tất cả cho dầu đó có ngay cong thành 
bại, vui buồn…ĐẠO là CHƠN, dầu cho rằng tư tưởng 
con người suy rằng chút ít vô chơn cũng chẳng hệ gì. 
Nhưng thật ra dù song song với sự tu chính mà hành 
giã còn nghĩ, hành một nét vô chơn thôi cũng không 
thể hiệp ĐẠO. Vậy nếu không tuân thủ cứ để cho phàm 
tánh lấn lướt thì công trình TU HÀNH không ĐẠT 
được nguyện vọng THỂ THIÊN HÀNH ĐẠO. Vì lẽ đó 
trên con đường TRI và HÀNH phải HIỆP ĐẠO được 
mới gọi là LẬP CÔNG BỒI ĐỨC. THẾ ĐẠO đã phải 
vậy còn THIÊN ĐẠO lại càng nghiêm nhặt hơn vì đây 
là sự hoá chuyển vô vi thì sự nhặt nhiệm không thể luận 
bằng Lý và Trí để thấu đạt trọn vẹn thì hành giã phải tự 
theo tiến trình TU HÀNH và chứng nghiệm cụ thể, mới 
thấu hỉểu phần nào sự LINH CHUYỂN của ĐẠO 
PHÁP. 

Hộ Pháp Phạm Công Tắc 
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Hộ Pháp mừng Đạo Trung. 
Trung là khởi nguồn tự nhiên nó đã ở Trung. 
Trung là bao hàm vạn vật. 

TRUNG, 
Trung là điểm bất cấu, bất tăng, bất diệt mà lại 

bất tận57.   

... Tự tu ngay tâm và hành Đạo như các con. 

Hành Đạo như các con nghĩa là Thế Pháp cũng 
là Đạo Pháp. 

Tự tâm lãnh hội và nhận thức mà hành. Không 
hành qua kinh nghiệm tích lũy mà hành theo năng lực 
sáng suốt ... lượng hiệp với kinh nghiệm hoặc có khi 
không từ kinh nghiệm đã có mà hoàn toàn mới 
NHƯNG hiệp. Hiệp Pháp. Hiệp Đạo. Hiệp Tâm.  

Hộ Pháp Phạm Công Tắc 

  

Hộ hiệp Cao Đài thì có Phật Tiên Thánh Thần 
đẳng đẳng gia hộ các lương sanh. KHÁI NIỆM CŨNG 
KHÔNG CÒN. Chỉ còn biết nguồn diệu pháp chuyển 
từ Tâm hiệp Thiên Địa thì sự hành mới gọi không thẹn 
với Đất Trời. 

Phạm Hộ Pháp nhủ giáo 

                                                             
57 Không nhiễm ô, không gì làm tăng, không gì diệt được 

là năng lực từ nguồn Thái Cực, cũng là Vô Cực, tức năng lực 
ứng Thiên Địa có cả Tinh Thần và Thánh Đức hiệp các không 
gian và trường tồn qua thời gian. 
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Tánh Trời trong ta nhận biết ngay Thiên tánh 
ngoài ta (xác nhận sự Có tồn tại) không qua Lý gì cả. 
Tánh ấy khiến Địa phải động và khải Lý cho Nhân. 

Tánh vật chất (Địa) trong ta không biết chi đến 
Thiên tánh cả, cận Địa thì vô cảm (tịnh), cận Nhân thì 
hoá Dục. Không có vật chất thân thể thì không có Dục.  

Tánh Người trong ta (Chơn Thần) khi ứng cảm 
với Thiên Tánh là có Đạo, đối Nhân thì có Tình, dụng 
Pháp chuyển hoá để điều hoà động tịnh của thân thể,  

Thiên Tánh làm cho Địa của Não, Tim, Thân 
động gọi là Càn. Sự an nghỉ của cả ba phần ấy gọi là 
Khôn.  

PHƯƠNG TU: Nhân (có đủ Lý-Tình-Dục) hiệp 
Nhân thì có Tình, gặp nguồn Hiệp Thiên hay tự mở 
được ngõ Hiệp Thiên thì có thể khai sáng Thiên Tánh 
cho chí Não, Tim, Thân. 

Đã khai sáng Thiên Tánh rồi (có thể Hiệp Thiên) 
thì theo Thiên ý mà hộ Nhân chuyển Thiên Địa. 

THIÊN ĐỊA NHÂN

TRỜI

NGƯỜI

ĐẤT

Có

Đạo

Không

Lý

Tình

Dục

Động

Pháp

Tịnh

Hình 34
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Con đường Tinh thần của Chi Đạo (con đường 
Cực Lạc Thế Giới): chuyển hoá trực tiếp Tinh Lực 
Sáng Thế của vật chất thân thể  thành Thần Lực Qui 
Nguyên  theo mạch Đốc không qua tim. 

Nhưng nay, trong cơ Tận Độ thì  

Thiên duyên tác 
Đạo phi vô cảm, 

Nhơn nguyện 
dung trung cận hữu 
tình58. 

Lý Thiết Quả 

Con đường Tinh 
Khí Thần dụng Thánh 
Đức Tình Chơn của Chi 
Thế (con đường Ngọc hư 
Cung): để tận độ những 
người thần lực đã mất, 

Tinh lực đã mòn mõi  
cho có lại Tinh Khí Thần 
viên dung . 

 
 
                                                             
58 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. 

品 生

Hình 35
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Pháp ái tình chơn hả dạ Đời, 
Tâm vì chủng loại chí muôn nơi. 
Liên cơ thống hiệp tình thanh khiết, 
Ứng chuyển căn trần tánh phục khơi. 
Cảm hoá phi thường linh pháp độ, 
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 

 
  
 
 

Pháp khởi tự tâm. Tâm yêu thương tất pháp ái 
khởi sanh. Đó là lý chơn của yêu thương vô thượng. 
Không phải đợi yêu cả vạn loài mới là yêu thương vô 
tận mà bởi một sanh hai, hai sanh bốn và cứ thế pháp 
ái đó không chỗ tận cùng. Và như thế vạn loài cùng tiến 
hoá đồng hấp thụ cùng một nguồn sanh hoá. Vậy là vạn 
pháp đều là của chung sao lại có sự phân pháp tương 
tranh? Do bản ngã đóng khuôn pháp giới. Nếu còn 
phân pháp thì không thể đạt bửu pháp chơn chánh, đâu 
đạt chơn thương thì vẫn còn phạm vi góc độ không thể 
đại hoà cùng cội nguồn. 

Thái Bạch Kim Tinh, 10-10-Bính Tý  
Xin xem trọn bài Thánh Giáo này ở phần cuối sách. 
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Cao Đài Tiên Ông 

Thầy các con, 

Thường thì các con cứ nghĩ rằng Thầy không thể 
gần gủi các con đặng bởi lẽ các con tự cho mình quá 
phàm không phương chi tiếp ứng với Thầy. Điều đó 
cũng dễ hiểu thôi, đó là thói thường của tất cả các con 
khi nhập vào đường tu. Các con có biết tại sao không? 
Lý do rất giản dị là khi mới bắt đầu xét mình thì ai ai 
cũng toàn thấy các điều tội lỗi thấp hèn của mình đã 
qua, chớ ít khi nhận được sự cao thượng tốt đẹp của 
mình – mặc dầu 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. Tại sao vậy? 

Dễ quá, không hướng về sự cao thượng thì đâu 
cần tu: không tu thì khỏi phải tự xét mình, 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 ư 
nghiêm nhặt, đến nỗi chư Phật Tiên Thánh Thần cũng 
phải chịu lắc đầu. Đó chính là nguyên nhân của mọi 
nguyên nhân. Đi cầu pháp mà khoá cửa pháp rồi loay 
hoay tìm chìa khóa 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 có ban cho đi chăng cũng 
không thế nào nhận biết được và cứ mãi là kẻ mê tín, 
cầu xin chứ không phải thực là bực tu hành. Dầu có thật 
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lòng tu thật lòng hành thì sự đó cũng sẽ rơi vào cái ngã 
chấp to tướng ngăn đường đón ngỏ. Thử hỏi tu như vậy 
rồi than thở sao Phật Trời không chứng lòng con. Rồi 
nếu có ai đó có sự chứng lại đâm nghi ngờ hoặc tự ti 
mặc cảm hoặc đố kỵ so đo hay hờn ganh ghét giận và 
gièm siểm chánh tà, ôi đủ điều tệ hại. 

Đó là bệnh của nhơn sanh hiện thời rất nên trầm 
trọng. Nếu các con thấu được thì phải tầm phương gở 
rối cũng là phụng sự thiết yếu của đời tu. 

Một 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 gì? Bởi 
lẽ lúc đó các con 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. Bí quyết siêu diệu nhất là tự thiết lập quyền tự chủ 
đi trong sự công chánh. 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. Nhận 
biết chính tâm thì gần Thầy chớ đâu có chi xa. 

Bởi các con hay tự đặt điều kiện cho mình quen 
rồi tưởng chư Phật, Tiên, Thánh, Thần cũng đòi hỏi ở 
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các con điều nầy điều nọ. Không đâu các con. Ngoại 
trừ các con nào phải làm nhiệm vụ chi cho 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 con 
đâu. Vì nếu như thế thì vi phạm đến quyền tự chủ và 
như vậy không công chánh. 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 dỡ, tốt xấu, khen chê. Nhưng khi vui 
hoà được với những thứ ấy thì tự nhiên cõi lòng con 
rộng mở không còn gì để giao ước nữa, 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 ... phải vậy mới giúp Đạo giúp Đời.  

Thầy thăng 
7-12-Bính Tý 
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Lý Thái Bạch Đại Tiên, 

Chào hiền hữu, 

Thầy muốn Bần Đạo dạy việc cho hiền hữu, từ 
nay phải chuyên chú hơn để Thầy chuyển pháp cho kịp 
kỳ. Vậy hiền hữu hãy vững tin trong bí pháp học và 
hành mà Thầy đã dìu dắt bấy lâu mà đắc thành phận sự.  

Bần Đạo muốn chư hiền hữu phải thiết thực hơn 
nữa với câu “Đạo Đời tương đắc”. Nếu không áp dụng 
thực tiễn được thì khó mong đắc thành sở nguyện lập 
Đời thạnh trị thái bình nhơn loại đại đồng. 

Vì sao? Chư hiền hữu có biết chăng? Bởi không 
thực thi được bí quyết tương thân tương ái đồng sống, 
chia sống thì không bao giờ có được quyền pháp vô 
vi59. Nếu không được quyền pháp vô vi thì tất cả đều là 
phàm trị chớ không bao giờ có được mảy may sự chân 
thiện. 

Sao gọi là “Đạo Đời tương đắc”? 

Sống hoạt động thực tiễn trong lý Đạo và ngược 
lại lấy lý Đạo tô điểm cho nguồn sống thực tế lên đến 

                                                             
59 Quyền Pháp vô vi: Do mặc nhiên tánh hoà mà thụ 

hưởng được nguồn sống nhất nguyên. 
Hành quyền vô biên để lựa lấy bỏ pháp nào phù hạp với 

từng hoàn cảnh hoặc xin quyền thiêng liêng hộ giúp. Cũng phải 
đủ sáng suốt vô tư để nhận biết các sự trợ duyên đó. Được vậy 
thì coi như không gì cản trở mình nữa vì mình đang theo Chơn 
Đạo mà Thầy bảo hộ. 
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mức cao thượng về vật chất lẫn tinh thần. 

Không nên chủ quan tiết chế hoặc tách biệt từng 
phần60 vì như thế là quan niệm sai lầm từ thuở nay, mãi 
đến Tam Kỳ chính Chí Tôn đã phân biện lẽ đó mà nhơn 
sanh vẫn không thấu đáo hoặc vì lẽ chưa tin, nên không 
chịu thực thi theo, thành thử không hưởng được phần 
thưởng quí báu của Thầy. 

Giữa buổi nầy Thầy vẫn còn thấy lắm kẻ mê lầm 
toan bươn bã tìm đường song cũng không đi được đến 
đâu. Vì sao? Vì thiếu quyền pháp. Nay Bần Đạo được 
lệnh thầy cho phép thay quyền Ngọc Hư Cung nhắc 
nhở cùng chư hiền hữu, nếu không thực thi đúng theo 
chơn truyền tận độ thì không một ai mong đắc thành. 
Thật vậy! Mong chư hiền hữu thấu đáo. Dầu bậc phẩm 
chi hay là Đấng nào hạ phàm đi nữa cũng không qua 
luật ấy. 

Vậy Bần Đạo để lời khuyến khích sự hướng tâm 
của “Tam Vị Hiền Hữu” cứ như thế mà tiếp tục tiến 
bước sẽ có được những niềm tin mãnh liệt. Chuyện chi 
cũng vậy, bước đầu phải có trở gay rồi mới nên hưng 
thịnh. Nếu không lấy ý chí định quyết thì làm sao đến 
thành công. Nhờ sự trưởng thành của TA chính do TA, 

                                                             
60 Chủ quan tiết chế: Chủ quan ngưng hay giảm việc âm 

dương khi Đạo chưa nên Đời chưa rạng.   
Không tách biệt từng phần: không phân biệt đây/kia, 

Đời/Đạo, Cửu Trùng/Hiệp Thiên, người này/người khác. Tức là 
có tâm Thánh Đức không phân pháp tương tranh. 
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còn Thầy cùng các Đấng là hướng đạo mà thôi. Tuy 
vậy còn tùy thuộc vào tâm chí của mỗi kẻ mà cái sự 
hướng đạo có biến đổi theo từng thời kỳ từng môi 
trường. . . 

Lý là vô – thực hành là hữu. Thấu lý phải thực 
hành. Có thực hành thì mới có đạt lý61. Khác nhau có 
hai chữ thấu và đạt thôi vậy mà khó vô chừng. 

...Thôi Bần Đạo chúc “Tam Vị Hiền Hữu” phấn 
chấn trên bước thực dụng những điều đã được dẫn dắt. 
Thầy đang trông chờ “Tam Vị”. Nhớ dù cảnh nào đi 
chăng cũng không ngoài lẽ yêu thương công chánh. 
Nếu ngoài lẽ đó thì không đặng. Sự tu hành tự ngàn 
xưa thì trăm phương ngàn lối để đi đến Đạo giải thoát. 
Riêng ngày nay Thầy đem đến cho nhơn sanh BÍ 
QUYẾT CON ĐƯỜNG VỀ CÙNG THẦY CHỈ CÓ 
BAO NHIÊU ĐÓ. Nếu đặng thì về, không thì phải làm 

                                                             
61 Quyền yêu thương là quyền năng sáng tạo vì chẳng có 

chi trong trời đất (sinh linh, tế bào, tính cách, cường lực và sự 
sắc sảo của tinh/thần, ánh sáng tâm linh...) lại không do ái pháp 
âm dương mà ra. Pháp Công Chánh là Pháp tôn trọng sự CHƠN 
tại mức tiến hoá của mỗi người. Có như vậy mới TẬN ĐỘ, dụng 
Thánh Đức để hộ lập Tinh Thần.  

Tinh/Thần mạnh đến đâu thì Âm Quang thật sự rõ sáng 
đến đó. Mạnh cho đến mức hiệp được với Dương Quang thì về 
cùng Thầy. 

Tự tu tự độ là quyền đi theo sự yêu thương chơn thật 
trong Thánh Đức của mình. Được công chánh hộ hiệp thì tuỳ 
Tâm hướng phụng sự của mình. 
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cho đặng, bằng mọi cách thể hiện được điều đó thôi.  

Hộ Pháp có ý chuyển... Nhớ những lời dạy đó 
cho kỹ. Không nên tưởng việc tu luyện đơn giản. Mọi 
việc phải đợi lịnh Thầy. 

12-12-Bính Tý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 124 

KHỔNG Tử trình chơn giáo HẬU đồ, 
MINH trần lý Đạo62 lập NHƠN tô. 
GIA sư tái xuất đồng HÀNH chánh, 
CÁT tự huyền thâm pháp ĐẠO đồ, 
LƯỢNG trí cân tài tâm ĐỨC dụng, 
THI thần bút hộ diễn TRUYỀN phô. 
TÂM qui trí độ thành CÔNG pháp, 
HIỆP Đức tu CHƠN ĐẠO CHÁNH đồ. 

   Khổng Minh tiên quyết 
   20g35 / 11-2-Mậu Dần 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Lý của Thượng Đạo là Ái, Lý của Trung Đạo là Hoà 

Thiên Địa Nhân. Lý của Hạ Đạo là Liên Tâm Công Pháp (Luật). 
Trung Đạo dụng Thánh Đức trọng Chơn Tâm (Qui Tâm) 

tuỳ duyên cảnh mà quyết xây dựng cho được Tinh Thần. Qui ở 
Tâm tức là tuỳ mức lãnh hội của tâm mình. Thầy dạy: 

Qui ở Tâm, Tâm vô pháp luận. 
Chơn thành tấn. Tấn tự nhiên ưng. 
Chẳng quản kiếm cầu hay quán chiêu. 
Khó gì một mảy. Khó nên mừng. 
     Cao Đài Tiên Ông 
Ngoài CHƠN, Khổng Minh nhắc thêm hai việc nữa. Đó 

là TRÍ và ĐỨC. 
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11. 
THƯỢNG ĐẠO, 

HẠ ĐẠO VÀ TRUNG ĐẠO 
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THƯỢNG ĐẠO 
Thương yêu chỉnh tự tâm63, 
Đạo Pháp Quả phi tầm. 
Trung lập như điền chính, 
Thuyết hòa dung nhiên tâm. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 Tự tâm thương yêu vạn loại chúng sanh, khó có thể 

diễn tả được, tạm dụng trung thuyết để giảng nói thôi. Thương 
yêu sanh chúng một cách sâu xa và cảm xúc sâu sắc mà không 
vì đã có ân tình kỷ niệm riêng hay do kiếm Đạo Pháp Quả gì cả, 
đó là dấu hiệu để biết bậc nguyên nhân từ cõi cao giáng thế. Như 
cái bong bóng đầy hơi không chịu ở sâu dưới đáy nước, chính 
tâm của bậc này lúc nào cũng vì thương chung mà không thiên 
lệch, không TÀ TÂM, luôn TRUNG LẬP. Ruộng tâm để bậc 
này cày bừa vun xén là ruộng NHƯ, có sao thấy vậy không vị 
tình. 

NHIÊN của bậc này là NHIÊN NHƯ, tự nó trung lập, tự 
nó chính, tạm dụng từ NHIÊN TÂM để nói tuy có thể không 
giống cái nhiên được hiểu ở bậc trung và bậc hạ. 
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HẠ ĐẠO 
TU TẠO ĐẮC THIỀN TÂM, 
TỈNH MÊ VÔ KHÁNG TẦM. 
THI TRUNG HÒA LÝ CHÍNH, 
CÔNG PHÁP ĐẠO LIÊN TÂM64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
64 Chưa liên thông được với Chơn Linh của mình, bậc 

Hạ suy nghĩ và cảm xúc theo kinh nghiệm sống mình đã học hỏi 
được, cho nên cái CHƠN của bậc hạ vẫn là kết quả của công 
trình tu tỉnh thêm nữa thêm nữa. Thụ động đồ theo một chủ 
thuyết nào đó của mình hay của người không phải là tu chơn.  

Hoà tâm hoà lý hành công tu tạo các việc trong thể pháp 
nhưng tự tỉnh xét mình để huớng đến  

đời sống thường nhật hiệp nguồn nhất nguyên,  
nếp sống tinh thần hiệp mặc nhiên chơn tánh và  
lẽ sống tâm linh hiệp thần lực qui nguyên  
thì mới có thể có TÂM TỰ CHƠN hay THIỀN TÂM. 

Cho đến khi được vậy, để có thể hoà theo dòng đời mà học hỏi, 
phải sống trong lý trung hoà và theo liên tâm công pháp. 



 128 

Tỉnh Tu Là Gì? 
Sao phải tỉnh?  
Sao gọi tu? 
Tầm Pháp.  
Vậy tầm cái gì? 
Ngộ là sao?  
Giác như thế nào? 
Đường nào để đến Giác? 
Làm thế nào để đạt ngộ? 

 

THI BÀI: 
 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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Tu Tỉnh 
Tu phải tỉnh, tu phải tỉnh65, 

Nếu tu chẳng tỉnh chính mình không tu. 
Đạt đức lập, thuận pháp tu, 

Trí chơn giác ngộ bồi bù công Ta. 
Thuận Thiên hiệp pháp ba nhà, 

Đài Cao tỏ rạng sen Toà Thiên Tâm. 
Huyền linh đâu dễ tri tầm, 

Nhơn Thiên hợp nhứt chẳng nhầm công tu. 
Khai quang điểm nhãn xua mù, 

Kỳ Tam dự hội tâm tu định phần. 
Ngọc Hoàng ân xá cầm cân, 

Trường thi Sanh, Trí, Đức phần thêm Công. 
Thế nhơn tu tỉnh chung lòng. 

   Thượng Phẩm, 22g / 30-4-Mậu Dần 

 

                                                             
65 Tâm tu mạnh mẽ siêng năng thì được hộ hiệp. TỈNH 

tu để không cho rằng có NGŨ THẦN THÔNG là đạt Đạo. Năm 
thứ thần thông 1. Biết ý người khác 2. Biến gần thành xa, xa 
thành gần 3. Biết quá khứ vị lai. 4. Thần nhãn 5. Thần nhĩ tự 
nhiên có khi tu TĨNH đủ lâu. Nếu nội tâm ngoại cảnh hết thanh 
tịnh thì tự nhiên mất khả năng này và không thể mang chúng 
theo qua kiếp sau. Chỉ do hoạt động tốt trong việc phát triển và 
điều hoà TINH KHÍ THẦN mà có thể đào luyện được thần thông 
thứ sáu là Lậu Tận Thông vốn là khả năng ứng hạp với các từng 
trời năng lượng cõi cao. TU CHƠN thật khả năng cho phù hạp 
với các từng trời cao hơn quan trọng hơn tu thái độ phải quấy tại 
mức này. 
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TRUNG ĐẠO 
ĐẠI ĐẠO NHIẾP KỲ TÂM66, 
NHƠN HÒA TRUNG TÍN TẦM. 
THIÊN CƠ HIỆP ĐÀI CHÍNH, 
ĐỊA PHÁP ỨNG NHIÊN TÂM. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Tâm tiểu ngã được tạo lập từ các ngỏ hẹp trên trường 

tranh đấu để bản thân, gia đình, phe phái của mình có thể sống 
còn. Nhận tâm này là tâm mình là nhận giặc từ ngoài làm cha 
mình, cho nên phải bị khuynh đảo bởi các trường mị dân lấy 
những ý kiến gọi là chung để buộc mình khuất phục. Bỏ tâm ấy 
đi để theo Trung Đạo Thiên Địa Nhân hiệp mới phục hồi được 
chơn tâm có Tinh Thần và Thánh Đức của mình.  

Giữ sự trung và tín để hoà nhơn. Trung (忠) là thành thật 
cộng tác tận đáy lòng. 

Thiên Cơ vận hành cuộc tiến hoá nay dụng phép Tạo 
Đoan của Phật Mẫu để truyền các gen cao trọng cho những ai 
qua được cửa Tịnh Tâm Đài Bác Ái Công Bình. 

Tim (Tình) là trung gian giữa Trí (Thiên) và Thân (Địa). 
Nhiên Tâm (Trí Tình nhiên) là Trung Đạo hiệp nhất Nhân Thiên 
Địa hay Tình Trí Dục. 
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Thượng Đạo liên quan đến sự tự tâm thương yêu 
vô cầu Đạo Pháp Quả. Hạ Đạo là nơi liên tâm công 
pháp được dùng bởi những người chưa biết cái thật của 
mình, Trung Đạo được theo bởi những người đã biết 
cái CHƠN của mình nên có thể hiệp Linh: 

"Thầy không bao giờ không cảm ứng với những 
lời cầu nguyện chơn thành." 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1, 17-12-1926 
 

Có Nhơn tâm trung tín, theo Địa nhiên, ứng 
Thiên linh mà được Hiệp Thiên để chuyển tánh chuyển 
chất, chớ không phải theo một pháp tu, một công thức 
nào. Pháp Đạo do Linh chuyển, thoạt có thoạt không, 
chỉ nhờ có cơ Trời Người Hiệp Một mà hưởng được ân 
huệ hi hữu này. 

 

Đạo tín hiệp chơn67 dạy lý minh, 
Đời nay hướng Đạo thất chơn sinh. 
Bởi vì mê tín làm sao quyết, 
Tự chủ sai đàng sao ứng linh. 

Hộ Pháp 
 

Đào luyện Chơn Thần: không phải là bế tinh 
tuyệt dục mà là xét hành vi, trí ý, tánh tình, lời nói rồi 
lấy chí sửa đương các chỗ khuyết cho hết vạy tà. HỒI 

                                                             
67 Hiệp Chơn hay Qui Chơn là như đã dẫn lời của Thầy 

ở trang 124: "Qui ở Tâm. Tâm vô pháp luận. Chơn thành tấn. 
Tấn tự nhiên ưng..." 



 132 

HƯỚNG BẰNG TINH THẦN CAO THƯỢNG THÌ TÂM TRÍ 
ĐỊNH. Không luyện định trí định tâm. Càng luyện càng 
không định, càng cầu càng không ổn. 

Khi mình tập trung vận dụng thành ý sửa cho ra 
thiện lành đó thì sự chơn của mình (nó hiệp trí ý tâm) 
vùa giúp mình thuận với phép công bình Tạo Hoá 
(thuận căn thuận mạng). Sự chơn của mình có đến cùng 
mình có phải do đức tin chơn thành tu hành của mình 
không? Mà sao nó lại biết sáng suốt mà muốn tu cho 
được tốt hơn. Tại do cái pháp ái công chánh nhiệm mầu 
thúc dục nó vậy. Đừng nói chi việc lớn, ngay như 
những việc tu hạnh đức của mỗi người thôi, muốn sửa 
cho được cái thật thà chơn chất bỏ cái tánh dễ duôi, hờn 
giận cũng đâu phải do bế luyện mà đạt được. 

Hiệp với Trời và Đất là như thế nào? Nghĩa là 
biết đặng ý của Trời làm theo Trời, biết đặng linh của 
đất mà nương theo cái linh hoá ấy. 

Vậy phương thế hiệp ra làm sao? 
Khi hiệp rồi sẽ biết đừng có ước tính hay dự đoán 

chi, không diễn tả nữa. 

Vậy nói Thiên Địa Nhân hiệp để làm gì? Nếu khi 
Chơn Thần (Pháp) mà hiệp hoà được Chơn Linh thì tức 
nhiên hiệp hoà với Thiên Địa, giống như sự thở của 
mình tự nhiên. Tự nhiên là do thấy mình không cố ý 
nhưng có sự điều hoà của phép công bình tạo hoá. Mà 
phép công bình cũng thấy tự nhiên mà sửa đương bảo 
tồn điều hoà… 

Hộ Pháp 
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Nầy 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 lập. 

…Nếu ở trung đạo thì là vô phân biệt, vì trong đây 
đã dứt phân biệt. Lúc chứng nhập pháp tánh bình đẳng 
đây, không còn có chỗ nào thật hành chút ít ác hạnh. 

…Do đây nên biết rằng chẳng thể tuyên thuyết 
được, chỉ tùy theo thế tục nói là trung đạo. Trung đạo 
đây chính là thẳng đến đường đại Niết Bàn, nhưng cũng 
không có Niết Bàn là chỗ để đến. Nếu có Niết Bàn là 
chỗ để đến thời nơi các pháp lẽ ra có đi có đến. Nhưng 
tất cả pháp bổn tánh đều bình đẳng, nên Niết Bàn gọi 
là không chỗ đến.  

Nầy Vô Biên Trang Nghiêm68! Đây gọi là trung 
đạo, nhưng trung đạo đây bèn chẳng phải là trung đạo, 
vì không tăng không giảm, vì không có biên không có 
lấy. Nếu pháp đã vô biên thời đâu phải là hữu biên. 
Chính không có chỗ nơi là pháp vô biên.  

Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm, thứ hai 
 
                                                             
68 Vô Biên Trang Nghiêm là cực kỳ thành tâm, là CHƠN. 

CHƠN vốn dĩ là nhược thiệt nhược hư.  
Không pháp nào có thể được: Trung là điểm bất cấu, bất 

tăng, bất diệt mà lại bất tận. (trang 112) 
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Thầy, 
Chí khí tầm Đạo của mỗi đứa có khác. Không 

phải chỉ có ước vọng được giải thoát, mà có đôi đứa lại 
còn lòng thành nguyện cứu độ quần sanh.  

Thành tâm ấy, khát vọng chơn tình để được hoà 
hiệp đồng nhất thể, ắt để phụng sự . Đó là sự tự chủ đầy 
đức độ yêu thương. Sự yêu thương vô điều kiện từ tâm 
như nhiên. Vậy có quyền pháp nào buộc những chí tâm 
dũng mãnh phi thường đó dừng lại? Không. Những chí 
khí đó đã bao la đồng điệu cùng pháp luật Tạo Hoá thì 
dầu cho bất kỳ quyền pháp nào cũng phải hoà khối sáng 
tạo và tình thương vô biên đó mà thôi. 

Con! Các con yêu ái của Thầy hãy kiểm chứng 
lại những điều Thầy đã dạy, các Đấng Thiêng Liêng đã 
giải bày. Tự nhận định lấy những lý chơn luận và phối 
hiệp sự hành hoá69 lần hồi hiện ra những kết quả đặng 
thuận lòng người mà cũng đạt tình cảm trong sáng 
trong mỗi cá nhân. 

                                                             
69 Lý Chơn Luận: Có ba khuynh hướng thuộc Thiên Địa 

Nhân là (1) sinh hoạt dựa vào trí não và tư tưởng, (2) sinh hoạt 
dựa vào cái linh của thân thể, (3) sinh hoạt dựa vào con tim và 
trực giác. Chơn luận là luận về cái mà mỗi người vui vẻ ưng tùng 
nên người thuộc Thiên ưng tùng nơi Lý, người thuộc Địa ưng 
tùng nơi cái động của thân thể, người thuộc Nhân ưng tùng nơi 
trực giác. Phối hiệp Lý Chơn Luận đó với kinh nghiệm Hành 
Hoá ắt biết là chỉ khi người ta ứng Chơn theo kiểu riêng của 
mình thì sự tu đạo nhơn luân mới có kết quả chuyển hoá đồng 
sanh và như vậy mới thuận hiệp Thiên ý. 
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Ấy là tự giác giác tha, hành cái Đạo nhơn luân 
mà khiến cho mình và bạn đồng sanh trở nên thiện mỹ. 
Vậy các con sẽ hỏi rồi Thiên Đạo ở đâu?  

Ở chính tâm các con ấy. Vượt qua sự so sánh, đố 
kỵ, phân biệt v. v. của phàm tánh thì tất nhiên lố dạng 
của chân trời thiên lương70. Rồi một khi thiên lương 
khởi phát thì vạn sự tự nhiên sẽ được dung hợp thuận 
tùng Thiên lý để điều độ các con giải thoát mê tâm phục 
hồi ý chí và đi cho đến tận cùng nẻo Đạo. Huyền vi. 
Huyền vi. Sự mầu nhiệm ấy là gì? Đó là sự trong sáng 
của tinh thần, sự cao thượng của tình thương, sẽ dẫn lối 
cho các con đem được những ân điển của nguồn sáng 
tạo và yêu thương làm sinh lực cho chính mình và phải 
còn trang trải cho đồng sinh cùng vạn vật. 

Nguồn sống. Sự sáng tạo. Tình yêu thương từ 
vạn thuở đã hiển nhiên là cội nguồn Đại Đạo. Không 
bao giờ chối bỏ những con có đại chí, đại nguyện, đại 
hoà ái, đại từ bi. Trung đạo không phải là con đường ở 
bậc trung mà chính là con đường Tam Hiệp71 để tấn hoá 
đến tối phẩm tối linh đó chứ! Tam Hiệp. Ấy là chỉ 
THIÊN ĐỊA NHƠN vậy. 

2-6-Mậu Dần 

                                                             
70 Thoạt đầu là nhẫn để hoà. Hoà sinh an. An sinh hiệp, 

sinh ái. Ái là thuận Thiên, chân trời Thiên lương lố dạng soi sáng 
chính mình và bạn mình, tạo ra các sự chuyển hoá trong ngoài 
một cách nhiệm mầu. 

71 Có thể hoà hiệp với các trình độ Thiên Địa Nhân khác 
nhau ngoài xã hội và trong bản thân mới trở nên hoàn hảo. 
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Đại định là gì? Làm thế nào để được đại định? 

Tịnh tâm chủ không còn bị thất tình lục dục 
khuấy đảo sẽ đạt được đại định. Nhưng không phải đến 
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 
THIỀN72 nên HIỆP.  

Luận thuyết Thiền Tâm hay Tâm Thiền quá đơn 
sơ nhưng đó là sự lý giải chơn chất thật thà không có 
qui điều ràng buộc. Bởi duy điểm khởi động cũng 
không thấy đặng thì làm sao thấy đặng tướng thiền. 

Thầy tóm tắt: Nếu các con chơn thành Hiệp Đạo 
thì sẽ thấu triệt được pháp phi pháp và thiền mà không 
thiền. Chớ các con giải luận ấy ra cho bạn hữu đồng 
sanh mà chưa hiệp đặng dầu cho các con có lý giải thế 
nào đi nữa thì không thể có điểm tương đồng để cho 
những kẻ đó thấu hiểu mà tin đặng đâu. 

Vậy Thầy để lời nầy cho các con. Hãy lo phụng 
sự mọi bề có Thầy và chư Tiên Phật hổ trợ trong công 
chánh. Hiệp 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.  

Tháng 5, năm Mậu Dần 

                                                             
72 Không tự kỷ ám thị mình vào một công thức nào. 
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Thầy, 

Thiệt thiệt hư hư dễ biết chăng, 
Hành tàng chơn đạo73 gọi sao rằng. 
Khai Thiên lập Địa ai là chủ? 
Thánh Phật là ai dám đón ngăn? 

21-1-1926 

Vào nơi đạo đức rồi, dầu cho phải cắt ái ly gia, 
chia tình xẻ nghĩa, máu thịt đoạn ly, mà làm cho tròn 
trách nhậm xứng đáng của mình, để hiến thân chuộc 
sanh mạng cho muôn ngàn kẻ đồng bào, thì cái đau đớn 
thường tình, sự khổ tâm ở thế kia, đau khổ nào có tiếc. 
Ấy là cử chỉ của bậc Thánh trước, tìm mối chơn đạo 
như thế, chư Ðạo hữu nên ghi.  

Nhàn Âm Đạo Trưởng, Ngày 12-5 Canh Ngọ (8-6-1930) 

 

 

                                                             
73 Chơn Đạo là con đường tránh vướng mắc để hiệp một 

với Đấng Khai Thiên Lập Địa, nguồn cội của sự Sống và sự 
Sáng. Ấy là đường đi của điển quang của cái sống hằng chuyển 
biến linh hoạt, tương quan với toàn thể Vạn Vật và Vạn Linh, có 
đen trắng ngay cong thiệt giả ân oán oan ưng.  

Thiên Tánh linh nhạy câu thông của các Đấng có lúc thị 
hiện để Nhơn Tánh trong bản thân nhận biết Chơn Đạo (trang 
113-124) nhưng nếu ta dùng Địa Tánh (Dục) để ghi nhớ như 
công thức thì sự thị hiện ấy chấm dứt. Dù cố hiểu vẫn không 
thông tức là không vô tư thấu suốt Thiên Địa Nhơn. Tầm lối bỏ 
hết mọi tập quán vô chơn với cả ba cõi Thiên Địa Nhơn là tầm 
Chơn Đạo. 
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Dữ đọa hiền thăng ấy luật Trời, 
Lánh đường tà vạy74 hưởng an vui. 
Nay con phước gặp nền chơn Đạo, 
Ngọc tốt bền trao sắc rạng ngời. 

Suối lành đổ nước hóa sông thanh75, 
Đức hạnh muốn trau vẹn tánh lành. 
Trước muốn đưa chơn vào cửa Phạm, 
Hỏi mình có trọn tấm lòng thành. 

Thi Văn Dạy Đạo, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 2 

 

 

 

                                                             
74 Đường tà vạy là đường nghiêng lệch, không thẳng 

đứng trung lập, không vì yêu thương mà giữ bền cơ sanh hoá.  
Đem sanh khí cõi tinh thần vào vật chất, tạo Tinh lực cho 

mầm sống mới là sanh.  
Đem sanh khí của thân thể vào tinh thần, tạo Thần lực 

cho linh hồn là hoá. 
Sanh thuộc quyền năng Phật Mẫu. Hoá thuộc quyền năng 

Chí Tôn. 
Để hoá, phải có Thần. Mà Thần lại ứng với Tinh, Tinh 

không mạnh do Thần không sáng và ngược lại. Phải vừa xin 
Tinh của Vạn Linh Sanh Chúng vừa xin Thần của các Đấng 
Thiêng Liêng, tức là phải hiệp hoà Thiên Địa với Nhơn Sanh. 

75 Không muốn trau Đức (chọn suối lành) mà muốn có 
Tinh lực thì không có nước trong, nên chỉ sanh mà không hoá, 
không ứng được với Nguơn Thần của cõi trên. Chỉ do lòng thành 
mới bền trau được ngọc tốt tức là khối Tinh Thần cao quí. 
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Giáo hoá cho nhơn sanh mỗi ngày mỗi trung với 
tự tâm là lắng nghe tiếng lòng nhắc nhở, tránh điều tà 
vạy mà được Thiện Quả đạt sự nhất quán tương tác giữa 
ba mặt của sự sống bản thân để khỏi bị bế nghẽn: 

đời sống thường nhật hiệp nguồn nhất nguyên,  
nếp sống tinh thần hiệp mặc nhiên chơn tánh và  
lẽ sống tâm linh hiệp thần lực qui nguyên.  

GIÁO HOÁ NHƠN SANH NHỰT NHỰT 
TRUNG TÂM QUI THIỆN QUẢ 

 

Lập Tông đường thiêng liêng cho bậc tăng chúng 
chơn tu cầu Chơn Đạo trở về ngôi vị cũ mà hành công 
hiệp hoà Thiên Địa với Nhơn Sanh thì ngoài sự thu xếp 
về đời sống thường nhật, nếp sống tinh thần và lẽ sống 
tâm linh như nói trên, còn phải mỗi giờ khắc mỗi linh 
hoạt ứng tâm ứng vật để có thể HIỆP ĐẠO đúng theo 
mật khải được CHƠN TRUYỀN. 

TÔNG KHAI TĂNG CHÚNG THÌ THÌ 
TRỌNG ĐẠO HIỆP CHƠN TRUYỀN 

Được chơn truyền như được máy truyền tin liên 
lạc riêng. Theo chánh truyền như được ngồi trên xe đò 
có trạm bến và thời biểu. 
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 1    2      3 

Các con nên biết xét mình là đứng vào địa vị tối 
cao hơn muôn loại, nên các con phải có trí độ phi phàm 
thì mới có đủ tư cách làm người. 

Thầy, 1-2-1927 

   
Là loài người, các con có biết tự đâu các con đến 

chăng?  

Trong vạn vật hiện hữu trên qủa địa cầu nầy, các 
con là kẻ được ban ân huệ nhiều hơn cả. Thầy đem các 
con đến tận Thầy, bằng cả tinh thần lẫn trí huệ76. 

Cao Đài, 8-6-1926 

                                                             
76 Từ sự cách vật trí tri (1) mà có trí lự xét biết để làm 

Thiên Hạ (chúa của vạn loại hữu hình). Từ Triết Tâm chứng biết 
Thị Phi nhưng không vướng vào Thị Phi (2) mà xây dựng Tinh 
Thần xứng bậc Nhơn trong Tam Tài Thiên Địa Nhơn. Xây dựng 
Tinh Thần (theo 9 tia hướng lên đi thấu Cửu Thiên) trên nền tảng 
của 7 tia hướng xuống Thất Nhật Dương (hay Thất Nhật Lai 
Phục). Từ Linh Tâm Cao Minh (3) mà có trí huệ thống hợp 
Hữu/Vô, Đời/Đạo. 

Hình 36
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Nói Thất Nhựt Dương hay Thất Nhựt Lai Phục 
là nói theo qui luật tự nhiên như trong quẻ Phục . 
Trong Tam Kỳ Phổ Độ, hồng ân cứu độ lớn lao hơn, 
đến mức gọi là hộ hiệp - không buộc phải tự thắp đuốc 
mà đi. 

Thầy dạy ngày 20-3-2012: 
Khỏi quẻ khỏi thời khỏi kiếm. 
Thầy ban cho SẮC ấy mà làm. 
Thương Thầy thương Đạo con thương lấy, 
Cho đám em con nó lạc loài. 
Vậy chớ đi tìm trong tám quẻ, 
Tìm ngay SẮC CHỈ của Thầy ban. 

Cao Đài Tiên Ông 

Nếu có tâm bao la đồng điệu cùng pháp luật Tạo 
Hoá với đại chí, đại nguyện, đại hoà ái, đại từ bi mà 
sống theo tình yêu thương từ vạn thuở đã hiển nhiên là 
cội nguồn Đại Đạo thì sẽ được hộ hiệp vì đó là phép 
công bình Tạo Hoá (xin xem bài trước: Thượng Đạo 
Hạ Đạo và Trung Đạo). 
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Đâu cần thông THÁI thật siêu quần, 
Đạo bởi BẠCH tình hiệp thế phân, 
Kiêm giáo KIM Bàn Tông Đạo biến, 
Đảo huyền TINH luyện khỏi phân cân. 

 (Nhắc S. khỏi nhọc) 
ĐẠO là sự CỘNG HIỆP, 
TÂM là sự CỘNG THÔNG. 
QUI nơi tịnh CHẤT SINH. 
NGUYÊN ở thời CHƠN ĐỊNH77. 

Phụng hiệp pháp Cao Đài, 
Tự ĐÀI CAO ứng TỰ. 
Hiệp TỊNH CHẤT hoàn TÂM, 
Thông đạt THẦY chủ ĐỊNH. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
77 Nỗ lực qui nguyên là dấu chứng của đạo tâm nên được 

cộng thông về Lý và cộng hiệp về Hành. Do có cộng hiệp nên 
không phải quá lo về nơi nào thời nào. Đồng tâm hiệp thông thì 
ĐỊNH và an nhiên trong CHƠN. Khỏi lo về các phương tu 
nghịch chuyển Luyện Tinh hoá Khí, luyện Khí hoá Thần...Tịnh 
Chất hiệp nhau thì tự biết chuyển. 
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 Như cõi Đại Thiên nầy 
trước nhứt thiết lập núi Thiết Vi, 
núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di... 
Như mặt nhựt mới mọc trước 
tiên chiếu ánh sáng đến núi Thiết 
Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di rồi 
sau đó mới chiếu đến các chỗ 
khác. 

Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Mật 
Tích Kim Cang Lực Sĩ, thứ ba 

Ở ngoại môn, chúng sanh bị nghiệp lực nên núi 
Đại Thiết Vi che khuất không thấy được địa ngục mà 
Xích Long thường cỡi mây đen đem đến. Cho đến khi 
được mở cửa rước ngang Tịnh Tâm Đài, hành giả chơn 
tu mới có thể được biết núi Tu Di là thế nào nhờ cỡi 
được Thanh Long trên bạch vân đi suốt chín tầng trời. 

Xưa, từ sự tu tập Phép Đại Thừa cho toàn thể 
chúng sanh cho đến sự giác ngộ Phép Đại Bi phải qua 
khả năng tự thắp đuốc mà đi. Nay từ Chánh Pháp Đại 
Thừa ấy cho đến Chơn Pháp huyền ẩn chỉ truyền cho 
hành giã đã được khải linh truyền Thần là cân công 
bình xét Công, Đức, Huệ và Sinh Lực trong sự hoà hiệp 
Thiên Địa Nhơn.   

Hình 38

Hình 37

Cá
Hoá Long

Núi
Thiết
Vi
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1. SĨ: Hạ Võ dày công trị 
thủy. Suốt thời gian chống lũ 13 
năm, ông đi ngang qua nhà mình 
ba lần mà không vào thăm vợ. 
Do được Linh Qui trên sông Lạc 
dâng bản đồ mà biết được vận hành của Bát Quái Hậu 
Thiên nên trị thuỷ thành công. 

2. NÔNG: Ông Thuấn canh 
tác ở Lịch Sơn có voi cày chim 
cấy, lúc đánh cá ở hồ Lôi Trạch 
(hồ Sấm Sét) thì sóng lặng gió 
êm. Trong thời ông trị vì, nhà 
không đóng cửa (không lo trộm tạo điều tẩu lậu), ngoài 
đường không lượm của rơi (không cần thêm của người 
để bổ khuyết). 

3. CÔNG: Toại Nhân dạy 
sự khoan vùi trong gỗ để có lửa 
nấu ăn, rèn luyện, Hữu Sào dạy 
sự làm nhà như tổ trên cây. Gỗ là 
Đông Phương Mộc. 

4. THƯƠNG: Phạm Lãi 
Tây Thi công thành thân thoái, 
không lập nhân vị mà chẳng là 
không Thiên vị. Do đâu? 

Do thoải mái nhàn tu trong Nhân Đạo mà tìm về 
với Thiên Đạo Hư Vô. 

Hình 40

Hình 41

Hình 39

Hình 42
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5. NGƯ ÔNG: Khương Tử 
Nha câu cá ở Bàn Khê: chuyển 
xích long tại thế thành thanh long 
chống đỡ chín cung trời. 

6. TIỀU: Tử Kỳ mót củi nghe đàn Bá Nha, luận 
rằng: Thất huyền cầm có  

Sáu Kỵ: rét, nắng, gió, mưa, sét, tuyết lớn thì kỵ 
đàn. 

Bảy Không: bi ai, loạn 
tâm, bận việc, thân không sạch 
sẽ, y quan không tề chỉnh, không 
đốt lò hương, không gặp tri âm 
thì không đàn. 

Tám Tuyệt: Đạt đến mức thanh cao, kỳ diệu, u 
uất, nhàn nhã, bi đát, hùng tráng, xa vời, dằng dặc thì 
theo lời xưa, có thể đến tận thiện tận mỹ, hổ nghe 
không kêu, vượn nghe không hú. 

7. CANH: Sào Phủ rửa tai, 
không muốn nghe tiếng công 
danh thế sự, biết sợ nhiễm trần. 
Hứa Do chăn trâu tránh không 
cho uống nước dơ. 

8. MỤC: Cho đến khi như 
mục đồng Châu Mãi Thần ngồi 
lưng trâu học sách tu thân, thả 
lỏng dây vàm mà trâu tự động 
đến đi không lạc lối.  Hình 46

Hình 43

Hình 44

Hình 45
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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 tâm78. 

   Ngữ ca 

An tâm79 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 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
78 Không màng tự tu tự luyện, tuy chưa biết rõ Đạo Pháp 

mà mãi tìm phương cứu người khỏi mê muội, đó là có ngọc tâm 
tự an và gần với chơn tín (Thiên, Địa, Nhơn tín) trong Trung 
Đạo. 

79 Do an tâm mà linh, mà bình hơn nữa, mà chơn hơn 
nữa, được Đạo QUẢ Nguơn Tinh Nguơn Khí Nguơn Thần Tiên 
Thiên (Đài Cao Tinh Khí Thần do Chơn mà ứng Linh nên được). 
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Công bình80 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 thương81. 
Thế thái nhân tình yêu chỉnh nhẫn, 
Thiên nhiên chánh khí Đạo sinh thường. 

    Đạo ca 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
80 Pháp công bình nhìn vào cái thống nhất trong bản thân 

(Chơn thành = Ý Tình Dục đồng ứng nhau) và ngoài bản thân 
(qui nhất được Đạo trình của các Pháp, mở được sự linh ứng với 
Thiên Địa). 

81 Ứng được với Thiên Địa nhưng nhẫn với thiên hạ. Tu 
tánh rồi mời luyện mạng, không tu tánh không thể tiếp được gen 
cõi cao. Giữ chánh thương để bảo toàn chánh khí. 
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13. 
ỨNG HOÁ 

VÀ CÂU THÔNG 
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CAO ở tinh thần ấy mới cao, 
ĐÀI thâu thanh tịnh vốn sinh bào. 
TIÊN liên thông điệp đồ y thế, 
TRƯỞNG chí chiêu hiền82 ổn định trao. 

Tinh thần trong sáng luôn vững chắc trọn tình. 
Lập trường kiên định với niềm hăng hái say sưa: Cao 
ở tinh thần. Đài thâu thanh tịnh ý chỉ là: thường do 
thanh tịnh là gốc. Sinh bào là báo trước. Vậy đài thâu 
ở mức độ nào đều do sự thanh tịnh. Nên thì báo trước. 
Tiên liên thông điệp: Tiên (Phật) liên kết thông đồng 
mà báo cho biết thì làm y theo như vậy (đồ y thế). 
Trưởng chí chiêu hiền: Lớn lao cái chí kêu tụ sự hiền 
(người hiền nữa) mà đặng ổn định. Nghĩa thuận là trao 
cho chí lớn đặng ổn định là chiêu hội kẻ hiền sĩ. Vậy 
hiểu chứ? 

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 mà trí não lại sáng suốt minh 
huệ. Tiên liên + Trưởng chí, Thông điệp + chiêu hiền, 
Đồ y + Ổn định thì Thế  Trao. 

Cao Đài Tiên Ông 

 

 
                                                             
82 Tiên liên + Trưởng chí: Hiệp Thiên tùng mệnh. Thông 

điệp + chiêu hiền: Phổ Đạo cứu nhân. Đồ y + Ổn định: Hiệp 
chánh truyền ngộ Thiên duyên tùng chơn pháp.  
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Tiểu tiết cung đàn nhạc tử rao, 
Ý quân tấu nhịp hãy hoà vào. 
Phụng Thiên tu tín hành tâm trọng, 
Liên tiếp thanh bình tự chất tao. 

Tiên Nữ Cao Đài 

 

Tiểu tiết: chi tiết nhỏ. Cung đàn: cung bậc của 
đàn. Nhạc tử: người chơi đàn. Rao: dạo thoáng khởi 
đầu. Ý quân: tình ý của bạn. Tấu nhịp: trình nhịp điệu. 
Hoà vào: đồng đàn cho nhịp rập đều khớp nhau. Phụng 
Thiên: vâng theo Trời. Tu tín : tin để tu, tu vì tin. Hành 
và tin mà làm theo. Tâm trọng: giữ gìn điều phụng tín 
hành là trọng tâm. Liên tiếp: liên tiếp tương giao, không 
có rời rạc. Thanh bình: thanh là nhẹ sáng trong bình 
hoà. Tự chất tao: tự nhiên tao nhã thanh cao. 

Phụng Liên Hiền Muội 

 83 

 

 
 

                                                             
83 Tiên Thiên Khí  tương sanh nên hằng sanh. Thiếu 

tâm trọng ắt rơi vào Hậu Thiên Khí tương khắc  nên không 
được liên tiếp thanh bình, phải sanh tử ở chỗ tinh thần thấp, tự 
chất không tao. 

Hiệp
Pháp

Bát
Nương
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CỬU tuyến Thiên Đài linh pháp thật, 
TRÙNG phùng Tiên Phật Thánh nương trần. 

THÁI BẠCH KIM TINH, 19-11-Đinh Sửu 

 

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 điển84 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. 

Đừng nghĩ pháp tu Cửu Thiên Khai Hoá là chậm 
hoặc đi từ từ, rất nên phạm luật điều, hiểu không? Làm 
Phật Thánh Tiên thì ít ra phải là bạn của Phật Thánh 
Tiên mới cảm mới thương mới tình tánh đức của chư 
Phật Thánh Tiên. Nên mới giải là trùng trùng chư Phật 
Thánh. . . nương trần. Nương trần tức nương theo trần 
thế. Nhưng phần linh nương trần thì bất khả tư nghị. 
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 
 

                                                             
84 Ngoài phần linh bất khả tư nghì, trong số các nhánh 

chi của chín phương lối Thiên điển Cao Đài ấy, có cách giao 
tiếp đào độn Tinh Thần trên đầu thượng như vẽ ở trang 45 hoặc 
chuyển biến hoạt động Hiệp Thiên như hình ở trang 99 hoặc ở 
trang kế trước đây. Cho đến Thái Cực Pháp của bậc Ma Ha Tát 
thì lối chủ động giao tiếp tại Tim là mầu nhiệm xuyên khắp. 
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BÁT khiếu cho THẦN tiếp điển quang, 
NƯƠNG nương đào tạo KHÍ thanh nhàn. 
THI thể hữu hình HUYNH Đạo Pháp, 
VĂN chương bút mực HIỆP Thiên ban.  
GIÁNG linh pháp thủ TỪ minh huệ, 
CHỈ khuyết Đạo Đời NGỌC ĐẾ sang. 
LUYỆN pháp TIN TÂM CUNG trọng dễ, 
ĐẠO NHIÊN nhứt hiệp HỘI CHƠN CÀN. 

6g40 / 20-11-Đinh Sửu 

 

 

 

Bát khiếu cho Thần: khai bát khiếu tức là Thần 
đã được cho, nên mới tiếp điển quang. Khí thanh nhàn: 
tự chất tao đó. Nhàn mà thi thể hữu hình anh là đạo 
pháp. Văn nhân: người văn sỉ + bút mực, viết những 
điều hiệp với Trời ban. Giáng linh: linh quang truyền 
xuống thì sự chuyển của bàn tay từ sự minh huệ. Chỉ 
khuyết: vạch rõ sự thiếu kém Đạo Đời. Tinh thần, vật 
chất đồng với sự Đạo sự Đời. Ngọc Đế sang: từ Thầy 
chuyển sang cho. 

 

Luyện phép tin tâm cung trọng dễ,  
Đạo nhiên nhứt hiệp hội chơn dương. 

 

Đây là cách dễ nhất,
dễ thật nhiều.
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LUYỆN ĐẠO85      PHÁP NHIÊN 
TIN NHỨT        TÂM HIỆP 
CUNG HỘI  TRỌNG CHƠN 

 
21-11-Đinh Sửu 

 

 

 

 

                                                             
85 Cách LUYỆN ĐẠO ngày nay (trong Tam Kỳ Phổ Độ) 

là TIN vào lẽ nhất quán của sự sống trong vũ trụ, cả hai nam nữ 
HIỆP TÂM CUNG KÍNH Pháp Tạo Đoan vốn dĩ thừa nhận sự 
chơn thật của các tập thể đã đạt được sự nhất quán của trí tâm 
thân cũng đồng thời là sự nhất quán của Thiên Địa Nhân. Đã 
được sự nhất quán trong bản thân thì cũng do lẽ nhất quán ấy mà 
được Thiên hiệp. 

Lẽ nhất quán Đời Đạo là lẽ nhất quán của Lôi Âm Tự 
(giáo hoá qua việc tu bạch liên hoa) và Ngọc Hư Cung (ngự trên 
hồng liên hoa, hành hiệp trị Thế). Xưa nay Đạo vẫn như nhiên 
(Chơn không do Luật mà có) và cổ luật dành cho tăng đoàn xuất 
thế không phải do Đức Thích Ca tuỳ ý lập ra trước mà do các 
tăng sĩ ấy cầu nài cho khỏi điều dị nghị của thế gian. Ôm theo 
luật ấy thì không đến được với sự Chí Chơn hiệp Thiên Địa 
Nhân. Nay trong Pháp Trời Người hiệp một, tiêu chí bất nhị 
pháp môn được thể hiện rõ, có cả học lẫn hành; nhưng pháp thì 
không khoe không che. 

DễLuyện Pháp Tín Tâm Cung Trọng

Đạo Nhiên Nhứt Hiệp Hội Chơn Càn
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Nguyên từ buổi bế Ðạo, tuy chánh pháp ra cũ 
mặc dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy cũ 
chớ Ðạo vẫn như nhiên. Nhưng mà có một điều là Ngọc 
Hư Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ, nên tu nhiều mà 
thành ít. 

Ngọc Hoàng Thượng Ðế Viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương, 
TNHT 1, 14 tháng 7, Bính Dần, Vĩnh Nguyên Tự 
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Bảo sớm truyền thi thể pháp hành86, 
Minh87 đồ quyết liệu tiến công nhanh. 
Phô trương chánh giáo điều hoà lý88, 
Diễn trụ tinh thần nội ứng thanh89. 
Huấn chúng tu chơn thành tín hiến, 
Thi ân bố đức tự tâm thành. 
Truyền thành pháp hiệp hoà sanh chúng, 
Giáo Đạo công quyền độ chúng sanh. 

5g45 / 24-2-Mậu Dần 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 Thi thể pháp hành: Không phải ý nói thi hành thể pháp. 

Thi thể đây ý nói thân thể. 
87 Bảo Minh: Gìn giữ sự sáng suốt trong thi thể pháp 

hành, tức giữ "Thần" (Nhất thần phi tương - không giữ bất cứ 
quan niệm, so đo về thấp cao ưa ghét nào - trị kỳ tâm). 

88 Hoà lý: Lý của sự hoà trong vũ trụ: gió để điều hoà 
nóng lạnh, dòng điện để điều hoà điện áp, Sanh Khí điều hợp 
sức sống của vật chât (Tinh) và sức sống của tâm linh (Thần). 

89 Hoà với bên ngoài là hoà tâm bổ khuyết cao thấp giỏi 
dỡ, giữ sự nhất quán của lẽ sống chung. Hoà trong nội thân là 
giữ sự nhất quán của cuộc sống thường nhật, nếp sống tinh thần 
và lẽ sống tâm linh. Đó là tinh thần nội ứng thanh. 
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Lực và phản lực trong vũ trụ và trong bản thân 
hướng về sự quân bình hay sự hoà. Tu chơn là tu theo 
sự hoà Thiên Địa Nhân và như vậy không bị nhiều phản 
động lực.  

Điển lực của sự sống và sự linh rất tinh vi, khi 
nhơn tất khi tâm, cho nên không thành tín quả thật là 
tưởng rằng mình có thể qua mặt được Thiên Địa Nhân, 
đó là một thứ bệnh về tâm linh. Thi ân bố đức hay bày 
lộ sự yêu thương một cách cùng cực tự nhiên (tay phải 
làm mà tay trái không biết) thì mới là Đạo. 

Nếu ai nấy từ trong gia đình đến bên ngoài xã 
hội đều thành tín với nhau đến mức cùng cực tự nhiên 
như vậy, kết quả tất nhiên là hiệp hoà sanh chúng. Lúc 
đó không còn chỗ cho sự nghi ngờ, biếm nhẽ; thậm chí 
không còn chỗ cho sự lạnh lùng xa lạ với nhau nữa. 

Lúc đó Đạo ở tự tâm mình, không cần phải lễ 
bái, đọc tụng hay qui y vào đâu khác. Đó là qui chơn, 
là chơn thành tấn hoá theo lối mình tự nhiên ưng tùng 
(cước chú 63). Càn Đạo không khó biết, Khôn Đạo 
không khó hành là như vậy. 
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Tu hiền tỉnh thức bởi chơn tâm, 
Tạo tánh ứng thanh để học tầm. 
Chí kỉnh Cao Đài ưng thọ pháp, 
Tin thành ứng hiệp ngự an tâm. 
Thiên môn pháp điển hoà tâm tính, 
Địa cảnh thần linh hiệp độ cầm. 
Ứng hoá CHƠN TÂM trình ĐẠO QUẢ, 
Hoà nhơn ĐẠO HỘI tạo THI TÂM90. 

24-2-Mậu Dần 
 

 

 

 

                                                             
90 Chơn tâm vô tướng là tâm hiệp cả Trí-Tình-Dục hay 

Thiên-Địa-Nhơn, linh hoạt tuỳ duyên cảnh, do ứng thanh và chí 
kỉnh Cao Đài mà không lệch qua niệm lự thế tình nên có ứng có 
hiệp nên có thể câu thông mà học hỏi, tiến hoá. Nhân (tâm) an, 
Thiên môn (đỉnh đầu) nhận điển lực tẩy trược và khai khiếu, Địa 
(ái căn) có Thần điều độ nên thành công. Trình Đạo Quả như 
Đức Hộ Pháp nói: 

Kim Quang hiền hữu tua ra sức, 
Ðiển Mẫu muội nương khá trổ tài. 
Phút chút Càn Khôn nên sáng suốt, 
Máy linh cơ tạo thảy đều khai. 

Thiên Thai Kiến Diện, bài 39 
Do quyền Thiên mà Thiên Địa ứng hoà với Nhơn nên 

Đạo hiệp Đạo (Đạo hội) và tâm chuyển không còn luyến trần 
nhưng cũng không mất lòng yêu ái nhơn sanh (Thi Tâm). 
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Bút Pháp Linh Truyền 

Thiền nhiên là như thế nào? 
Tự nhiên chẳng thấy lối vào thiền nhiên. 

Tâm thành tín ĐẠO an nhiên, 
Pháp vô pháp thiệt thiền nhiên ứng hoà. 

 Chuyển hành tâm nội chơn ra, 
Thành chung hiển hiện trung hoà ba căn91. 

 CAO ĐÀI thiết tạo CÔNG BẰNG,  
CHƠN TÔNG BÁC ÁI chuẩn thằng yêu thương92. 

THIÊN ĐIỀU ấn định THIÊN LƯƠNG93, 
ĐỘ NHƠN hiển hiện CHI ĐÀN Đạo qui. 

Truyền chơn GIÁO HỘ TÂM TRÌ, 
Đạo Thơ pháp hiệp Thiên Thi định bày. 

Tùng theo nguyên tắc kỹ thay, 
Hiệp Thiên Hộ Đạo hiển tài THI TÂM94.  

Thiền nhiên chủ hoà khí TÂM, 
 

                                                             
91 Trung hoà ba căn: trung hoà Trí-Tình-Dục hay trung 

hoà Thiên Địa Nhơn.  
92 Chơn Tông Cao Đài: tông đường công bằng về sự yêu 

thương chơn thật. 
93 Thiên Lương là một điều được hiến pháp vũ trụ (liên 

tâm công pháp hay Thiên Điều) qui định. 
94 Người đồng tử (thuộc Hiệp Thiên Đài Hộ Đạo) được 

bút pháp linh truyền theo thiện nguyện hộ giúp công trình giáo 
hoá (của Cửu Trùng Đài) để bày lộ Đạo Thơ (tên gọi là Chi Đàn 
Thi) phải nghiêm nhặt tuân thủ nguyên tắc, nhất là giữ khí Tâm 
ôn hoà. 
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Phục huờn THỊ ĐẠO CHỨNG THẦM như nhiên95. 
Hoá Tâm ĐẠI ĐẠO BAN QUYỀN, 

LINH TRUYỀN pháp hiệp TIÊN THIÊN thị tùng. 
Chuyển CƠ Đạo Pháp ban chung96.  

Thi Pháp Lý Bạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                             
95 Người đồng tử ấy sẽ chứng thầm có sự phục huờn năng 

lực.  
96 Lúc hành sự được ban QUYỀN có hoá tâm (tâm trong 

hoá thân của Phật hay Bồ Tát, tâm có cái nhìn như thật) để có 
thể hiệp pháp mà (1) linh truyền năng lực Tiên Thiên từ cõi trên 
và (2) chuyển động bộ máy của Đạo Pháp. 
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Trấn Pháp Đài Cao 97 

Sao là trấn pháp Đài Cao, 
Tuyển thi tác hiệp TÂM TRAO ĐẠO QUYỀN. 

Tín thành Thiên chuyển qui nguyên, 
Bửu chơn trấn pháp TÂM THIỀN TƯƠNG LIÊN.  

Hộ tầm giáo lý chơn truyền, 
Chánh tin luyện kỷ tùng Thiên ĐẠI HOÀ. 

Chứng tri TÂM PHÁP ban ra, 
Chủ tùng THIÊN LUẬT PHÁP HOÀ TRUNG TÂM. 

Chiếu truyền công nghiệp Pháp cầm98, 
Định phân giáo hoá Tiên quyền ban ân. 

Đạo tùng chơn hiện bao lần,  
Chí tâm liên hiệp căn phần không qua99. 
  ĐÀI CAO trấn pháp liên Toà, 
Hiển linh chứng chiếu ứng hoà Thiêng Liêng. 
   GIÁO THI Đạo pháp đã truyền, 

 
 

                                                             
97 Trấn Pháp Đài Cao: Trấn pháp vào não để có thể có 

sự Tâm Thiền Tương Liên mà không qua pháp ngồi thiền. Khả 
năng này về sau được củng cố qua một hình thức điểm Đạo đặc 
biệt. 

98 Chiếu truyền do công nghiệp truy tầm và do chứng tri 
được tâm pháp mà được ban Tiên quyền lãnh nhiệm giáo hoá 
nhơn sanh. 

99 Vì thấy chí tâm liên hiệp nhiều phen mà không được 
nên được trấn pháp Tam Giáo nơi ĐÀI CAO tức là trấn pháp nơi 
não để có thể liên hệ với Toà Giáo Hoá của Tam Giáo. 
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TRUYỀN TÂM hiển thị chứng tri tín thành100. 
ĐẠO TÌNH thương kỷ CHƠN THƯƠNG, 

CHÍ TÔN dĩ định phi thường vô biên. 
ĐÀI CAO trấn pháp chơn truyền. 

 Thi Pháp Lý Bạch  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
100 Do đó có thể hiển thị được khả năng dùng tâm pháp 

mà hiểu hành được các giáo thi Đạo pháp đã truyền vốn dạy lẽ 
phi thường vô biên của ĐẠO TÌNH CHƠN THƯƠNG thể hiện 
nơi ĐÀI CAO có trấn pháp chơn truyền. 
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Tâm Pháp Tu Luyện 

Không chỗ trụ101, không tướng sinh, 
Thị tâm ứng hiện phân minh tỏ tường. 
 Không tạo pháp, không cố thương, 
Đạo tình hiển lộ ấy nương lẽ Trời102. 
 Không cố định, không chốn nơi, 
Thần ưng hoá hiệp chẳng lơi độ trì103. 
 Không thái quá, không nghĩ suy, 
Hoà an chỉ Đạo qui y thuận thành104.  
 Không bí mật, không xướng danh, 
Đạo quyền chính thị phân rành chơn tâm. 

Tâm tín ĐẠO hiệp nguyên105 tầm, 
Thành trung thiết lập dâng tâm hiến hoà. 

 Hoà Trời, hoà Đất, hoà Người, 
Hoà Tâm Hoá Tạo hoà Đời hiệp tông. 

 Hoà chơn chất, chí đại đồng, 
 
                                                             
101 Vô trụ (vô tư, không dựa vào tiêu chuẩn, mục đích, 

tiên kiến chi), vô chấp tướng thì sẽ thấy tâm cao minh ứng hiện. 
Nếu đã vô trụ vô tướng sinh mà nói không thấy tâm cao minh, 
đó là giả đò, tức là tự mình cố tình thử đi ngược linh tâm của 
mình mà thôi. 

102 Đạo tình tự phát khi vô trụ (Tự nhiên hiệp, ấy là Thầy, 
tr. 97). 

103 Thần chủ sự hiệp và HOÁ, vô biên vô giới. 
104 Tâm hoà an (không phải độc tôn tự mãn) thì dễ theo 

Đạo. Chơn tâm không khoe không che là nguồn của Đạo quyền. 
105 Đạo hiệp nguyên: đường hoà hiệp với cội nguồn 

không thiên lệch ở ngay giữa (TRUNG).  
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Hiệp thành Thiên Đạo hội thông lập quyền106. 
Tu chơn tích tâm pháp sinh, 

Luyện chơn chẳng thấy quá trình do đâu. 
Tâm pháp tu luyện thật mầu. . . 

 Thi Pháp Lý Bạch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
106 Giữa Thiên Địa Nhân, giữa chung và riêng, tức là ở 

chỗ chơn (Thiên Địa Nhân hiệp - Trung) đại đồng mà quên đi 
tiểu dị, đó là Thiên Đạo, là theo Phật tự tâm, chủ của Pháp vô 
pháp. 
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14. 
TỊNH CHẤT VÀ TỊNH CHỦ 
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Phụng hiệp pháp Cao Đài107, 
Tự ĐÀI CAO ứng TỰ. 
Hiệp TỊNH CHẤT hoàn TÂM, 
Thông đạt THẦY chủ ĐỊNH. 

Trang 143 

 

Thầy dặn các con một điều: nhứt nhứt đều đợi 
lịnh Thầy chẳng nên lấy tứ riêng mà phán đoán chi hết. 
Phận sự trách nhậm các con, Thầy đã định trước, song 
giờ ngày chưa đến; phải tuân theo lời Thầy, nghe! 

TNHT 1, 20-2-1926 

 

 

 

 

 

                                                             
107 Phụng: Kính vâng mệnh ý bề trên. Phụng hiệp pháp 

Cao Đài: Vâng lệnh trên (cõi Tiên Thiên Khí  duy chủ) mà 
hiệp pháp (trang 151) thì tự (bởi) Đài Cao ứng (nhận biết có sự 
hộ hiệp) mà ngộ duyên TỊNH CHẤT nên có sự tự tin và "TỰ 
TÂM (ỔN) ĐỊNH". Ngoài ra, Đài cũng cao khi đến tầng Tạo 
Hoá Thiên dự hội Bàn Đào hưởng rượu Phục Sinh. 

Nơi 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 Tiên. 

Phật Mẫu, Kinh Đệ Cửu Cửu 
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Còn 

VẠN LINH 
thì sao? 
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Tu là tu, tịnh là tịnh. 
Không hẳn tu phải tịnh. 
Dầu rằng Đạo là tịnh là tu nhưng không chắc 

khư phải tịnh. 

Mênh mông biển khổ lắm cơ cầu108, 
Ngơ ngẩn Đạo quyền chiết xuất thâu109. 
Thầy cần rưới vội tình thương gấp, 
Chẳng lẽ chờ con lấp mạch sầu. 

Thầy không buộc các con phải đến với Thầy 
bằng phép tịnh nhưng trong sự chơn tín của các con đã 
có đặng tịnh chủ chớ không nói chi là tịnh chất nữa thì 
còn kiếm chi tịnh chất110. Biết không? 

Cái huyền bí tối linh111 vẫn là tịnh chủ. Các con 
có phương thấy đặng tịnh chủ chăng? Thầy ngự nơi 

                                                             
108 Cơ (箕) là cái thúng, cầu (裘) là áo cầu. Con cháu giỏi 

nối nghiệp cha ông gọi là cơ cầu. 
Đào Duy Anh, Hán Việt Từ Điển 

109 Do Thầy thấy ngơ ngẩn không biết dụng Đạo quyền 
để lựa bỏ lấy (chiết xuất thâu) các giáo lý nào để chúng sanh có 
thể nạp dụng được nên có bài dạy này. 

110 Nói hiệp Tịnh Chất hoàn tâm nhưng hoàn cảnh khiến 
mình chưa tịnh được hay chưa gặp một đối tác đủ tịnh để có tịnh 
chất thì chính cái chơn tín của mình hướng dẫn mình. Chẳng 
viện cớ ngô thân bất độ hà thân độ để bỏ bạn, nấm níu nhau đi 
phụng tự pháp Cao Đài sẽ được hộ hiệp. 

111 Cái huyền bí tối linh nhược thiệt nhược hư trong bản 
thân có thể biết khi nào có thể hiệp nhau để điều hoà nhau. Các 
khiếu để hoạt động trong châu thân là các Đài cảm ứng với Vạn 
Linh có những tầm mức sinh lực nhiều sắc độ khác nhau. Có thể 
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tịnh chủ ấy112. Tịnh chủ ấy có năng lực mở toàn khối 
ứng Thiên Địa chớ không bàn đến các khiếu để hoạt 
động trong châu thân. Nếu biết thì an, nhược bằng vẫn 
mông mênh rối rắm đừng nghĩ rằng Thầy và các Đấng 
không phương cứu rỗi113 nhưng e cho nhơn sanh không 
trọn tín mà thôi. 

Đạo quyền ở tại tịnh chủ đó. Tịnh chủ đó có 
quyền tương quan cùng Vạn Linh tức hiệp được với 

                                                             
phát triển các Đài ấy cho thành Cao Đài. Nhưng cái Cao Đài 
huyền bí tối linh vẫn là tịnh chủ, nhược thiệt để hiển linh tánh 
nhược hư để chế ngự vật tánh. 

112 Tin nơi cái huyền bí tối linh đó là tin nơi Thầy ngự tại 
mình, là mình có được AN TÂM dù chưa có hay chưa gặp được 
TỊNH CHẤT (Xen bài Thượng Đạo, Hạ Đạo …, trang 125-136), 
vẫn có Tịnh Chủ trong mình vốn có thể mở toàn khối ứng Thiên 
Địa trong sự thương yêu, đại hoà đại ái. Nhưng tâm VÔ CHỦ 
ĐỊNH thì vô ứng. 

113 Phải có chủ định hiệp Thiên ý mới được hộ hiệp để 
rút ngắn con đường sai và sửa sai trên con đường tiến hoá xuyên 
thất thập nhị địa, tứ đại bộ châu, tam thiên thế giới và tam thập 
lục thiên. 

"...Vậy Thầy lại dặn các con, nếu kẻ không tu làm đủ 
phận người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi 
xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên mà luân hồi lại nữa, thì 
biết chừng nào mới hội hiệp cùng Thầy. Nên Thầy cho 
một quyền rộng rãi cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giái 
nếu biết ngộ kiếp một đời tu đủ trở về cùng Thầy đặng." 

Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương, 
19-12-1926 
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Vạn Linh114. Hiệp để điều hoà tức cũng như tịnh chủ ấy 
hiệp Đạo vậy. Nếu một góc độ phân ra từng phần thì 
cũng có thể lập luận tịnh chủ cũng là Đạọ bởi Đạo mới 
hiệp được với Đạo thành thử mới nhược thiệt nhược 
hư115 chớ nhược thiệt không thì cũng không phải và 
nhược hư không thì cũng không tùng. 

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. 

                                                             
114 Điển lực linh hoạt của sự sống là Sanh Khí. Nhứt 

Thần phi tương là Tịnh chủ, Dụng Thần khi hiệp để điều hoà là 
Tịnh chủ (cũng là Đạo) dụng Đạo quyền để tương quan cùng 
Vạn Linh tức hiệp với Vạn Linh. 

115 Hiệp Khí Hiệp Thần là Đạo hiệp Đạo, mà Thần thì vô 
tướng (không có sự so sánh nên gọi là phi tương) còn Khí thì 
linh hoạt, cho nên việc Đạo hiệp Đạo là nhược thiệt nhược hư. 

"Chính do sự ứng hiệp thường xuyên thì tiểu ngã vô 
minh của kẻ tu hành mới thoái hoá chớ không có tự nhiên 
một lúc mà đạt tới vô ngã tự tại được. Bởi lý do Đấng 
Chí Tôn đào tạo cho những con muốn lăn xả hoà nhập, 
đào luyện trui rèn cho tận tường căn cội tất phải thức tỉnh 
tự tánh mỗi môn đồ để tự xét, tự trị lấy mình. Có như thế 
tự ngộ sẽ tự tin và tự độ lấy mình. Khi môn đồ biết tự độ 
lấy mình thì sẽ có sự ứng hiệp dần dần tới sự minh huệ 
toàn chơn ắt được quyền pháp tinh thông."  

Thái Bạch Kim Tinh, 10-10-Bính Tý 
"Chơn thường ứng vật, chơn thường đắc tánh, thường 
ứng thường tịnh thường thanh tịnh hỉ." 

Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tịnh Kinh 
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Vậy nếu đào luyện châu thân mà đến cứu cánh 
đạt được tịnh chủ thì cũng quí chớ không phải không 
cho nhưng nếu không đạt được cứu cánh thì đừng 
nên116. Còn bằng lý pháp hoặc bất kỳ nguyên do nào mà 
ứng được với quyền tối linh của Thầy hoặc các Đấng 
Trọn Lành thì các con hãy ngang nhiên mà đi. 

Cao Đài Tiên Ông,  
Bút pháp do Hộ Pháp điển ký qua thể chất của T. còn duy ngôn của Đại Từ Phụ 

 

 
 
 

                                                             
116 Câu liễng nơi Báo Ân Từ:  
"Bát Phẩm Chơn Hồn Tạo Thế Giới Hoá Chúng Sanh 

Vạn Vật Hữu Hình Tùng Thử Đạo, 
Quái Hào Bác Ái Tạo Càn Khôn Phân Đẳng Pháp Nhứt 

Thần Phi Tướng Trị Kỳ Tâm." 
Tám phẩm chơn hồn (đất đá, thảo mộc, thú cầm, người, 

Thần, Thánh, Tiên, Phật) đều theo Đạo âm dương này nhưng 
đẳng pháp có khác nhau tuỳ nơi khả năng giữ được Thần duy 
nhất chẳng rơi qua ý nhị nguyên có quan điểm phải quấy ưa 
ghét...chi chi trong hành tàng Tạo Hoá ấy hay không. 

Quyền cầm cân công chánh để ban cho cái Tịnh Chủ (hộ 
Thần) ấy là do Thầy nắm, tuy có dự liệu sự ứng cử và công cử 
(nhưng rốt cuộc phải có Thầy chuẩn nhận) hoặc sự chỉ định, vì 
những lý do nào đó mà nhơn sanh (và có thể cả đến chư Thần 
Thánh Tiên Phật cũng không được cho biết trước.) 

Quyền tối linh có cách đặc biệt để điểm hoá và qua nhiều 
sự ứng hiệp mà sự tự tín gia tăng, sự sáng suốt thêm rõ nét, 
không còn mê tín nữa. 
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Huyền ẩn chỉ truyền linh tiếp vận117, 
Cơ tâm pháp hiện đạo tâm sanh. 

Di Lạc Thiên Tôn, 9-11-ĐSửu, tr. 110 
Tịnh tâm chủ không còn bị thất tình lục dục 
khuấy đảo sẽ đạt được đại định. Nhưng không 
phải đến 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. 

Trang 136 

 

 

 

                                                             
117 Trong Tam Kỳ Phổ Độ, có một lực rất lớn lao sẵn 

sàng giúp cho hành giả chơn tu trên đường tới cái mức mà 
Thượng Đế đã vạch ra để cho hành giả đó có thể (hoặc hành 
hoặc không hành mà) hiệp một với Ngài. Khi gặp sẽ tự biết 
nhưng cũng do có sự nhắc nhở như nói trên. Đó là sự trợ duyên 
đúng lúc để mình tự tâm ứng (cũng là trợ pháp công bình như 
Đức Lý đã nói, dẫn ở phần cước chú số 51 trang 101), không 
hẳn do thiền định mà do cơ tâm pháp đã hiện, Đạo Tâm đã sanh. 

Sự hộ chuyển đó có thể giúp minh được bí pháp Đạo, 
Đời và chuyển ngoài, chuyển trong, chuyển hết tất cả, kể cả tâm 
sinh lý của mình (hay nói khác đi, những điều mà mình từng 
tưởng như đó là cái Chơn của mình.) 
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Lành Thay ! 
Giữ mực trung dung118 phổ độ nguyền, 
Chí tâm công chánh ái dân tiên, 
Thanh cao lý tín hoà đồng NHỨT, 
Khiết bạch chơn tâm hiệp nhứt TRUYỀN. 
PHỔ giáo minh truyền qui pháp lý, 
THÔNG đàn chủ tịnh khí tâm chuyên. 
TRUYỀN CHƠN CHÁNH ĐỊNH THIỀN NHIÊN ĐẠO, 
ĐẠT PHÁP THÀNH TÂM TU TÍN THIÊN.  

Từ đầu Xuân tới giờ chỉ nhắc tín tâm, tín ở độ 
nào ứng và phổ ở độ đó. Có phổ có thông có truyền có 
đạt. Đó là ứng với Trời. “Lành thay!” là vậy.  

Thị 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. 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”. 

LÝ THÁI BẠCH, 16-1-Mậu Dần 

                                                             
118 Trung dung (中庸): Trung là Thần bất cấu bất tịnh bất 

tăng bất diệt (trang 112). Dung là thường, không thái quá bất 
cập. Trung dung là theo Thiên Đạo có cái công chánh của Trung 
và cái Chơn ái dân của Dung. 
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Nắn nót khuôn viên vô tướng pháp, 
Chi bằng giữ dạ tín thành thâm119. 
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 

 

 

 

 

 

 

                                                             
119 Tín thành nơi SỰ THẬT của Thiên lý nhứt nguyên 

có thể dùng TRÍ chơn thật và nhiên tình của con trẻ thương cha 
thương mẹ thương anh em để hiểu được: 

"Chi chi hữu sanh cũng do bởi chơn linh Thầy mà ra, hễ 
có sống, ắt có Thầy. Thầy là cha của sự sống, vì vậy mà 
lòng háo sanh của Thầy không cùng tận." 

Thánh Giáo năm Mậu Thìn, 1928 

Thiền là tự chơn. Tâm chưa thấy được cái chơn của mình 
thì Thiền để được chơn sư của mình dùng vô tướng pháp hướng 
dẫn cho đến lúc mình thấy được chủ đề. Thấy được rồi thì Đạo 
sẽ chuyển. 
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Khí khái chơn thành noi Đạo chính120, 
Khải minh triết lý chuyển hiền nhơn. 
Hoạt tiếu hoạt tình thời hoạt hỉ121, 
Thi thi hiệp hiệp Đạo Thiên ban. 
                  Thượng Phẩm 

Mùi trần đắc thất khí lung lay, 
Cấu chất thiên nhiên đã định bày. 
Biết vậy không bàn câu đắc vận, 
Trời cao dĩ định phận cho hay. 

                Thượng Sanh 

Cành lá xum xuê lộc phát chồi, 
Đơm bông chen chút quả oằn thôi. 
Do công chánh định vô cầu lợi, 
Tứ phước ân ban chuyển đó thôi. 

   Hộ Pháp 

(Vẫn như đã dạy. Đạo là vậy chớ nên suy luận 
nhiều sẽ ra nghi vậy.) 

 

 

 

                                                             
120 Đạo chính: Chánh Đạo: Chơn Đạo Công Bình Bác 

Ái: Trung Đạo Thiên Địa Nhơn hiệp. 
121 Hoạt (活): linh động, không nhất định. Linh động mà 

cười, mà tình, nên linh động mà vui với phận duyên Thiên ban 
(dù có đắc thất chi chi) trong chánh định Qui Nguyên Hiệp Nhất. 
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CHÍNH NHIÊN BẢN THỂ 
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Sức thu hút của Nam Nữ là Sanh Khí, sức thu 
hút của Thiên Địa cũng là Sanh Khí. Dùng sức hút 
Thiên Địa như uống thuốc để bồi Thần, dùng sức hút 
Nam Nữ như ăn cơm để bồi Tinh. Tinh và Thần như 
hai bước chân phải trái cùng nương nhau để đi xa trên 
con đường Sanh Khí.  

Con đường gia tăng Sanh Khí ấy là đường Đạo 
để về với cội nguồn của Sanh Khí là Ông Trời, là Cha 
cho ta cái Sanh Khí tiên khởi của mạng căn, là Thầy 
dạy ta phát triển Sanh Khí ấy qua hai bước chân Tinh, 
Thần cho đến mức có thể hiệp cùng Ngài quản suất cả 
Càn Khôn.  

Nhưng con người thường nói: thân thể của tôi, 
tình cảm của tôi, trí thức của tôi. Sức sống của ba thứ 
này là Tinh, Khí, Thần của tôi. Vậy cái TÔI chủ sự của 
hành tàng phát triển Tinh Khí Thần này là gì? (do Pháp 
gì tạo ra trong dòng thời gian?) là ai? (do Quyền gì tạo 
ra để quản thủ không gian nào?). 

Trước khi tìm hiểu về Quyền Pháp luyện mạng 
ấy, thiết tưởng phải nhận định xem cái tướng trạng của 
Tâm Ta có thể chuyển đến mức tốt nhất là như thế nào, 
từ đó mới có đích nhắm cho sự tu tánh thành công. Sau 
đó Sanh Khí sẽ tự nó gia tăng. 
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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 mình122 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. 

 

 

                                                             
122 Bửu bối là cái Cao Đài đức tin tự phát của mình. Tin 

vào Pháp Chất nhất nguyên của nguồn sống (nguồn sống là 
chung cho muôn loài) nên có Tha Tín: mình cùng tắm trong hồ 
tắm đói khổ vui buồn với người và ai cũng có phần trong việc 
giữ cho nước ấy được sạch, Tin vào Pháp Tánh mặc nhiên của 
nếp sống (tánh cộng hoà đồng sống của muôn loài) nên có Tự 
Tín không sợ mất phần riêng, Tin vào Thần Lực qui nguyên của 
lẽ sống (lực sống tột cùng là lực hiệp nhất với Cha của sự sống) 
nên có Thiên Tín tin vào lực vũ trụ ủng hộ sự qui nhất, do đó 
mình có thêm Tha Tín và Tự Tín. 
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Đừng vì sự ngưỡng vọng mà bị lệch hoá sự nhận 
biết từ sự sáng của chính tâm123; 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 giả124. 

Ngôi vị hoặc phẩm trật đó là phương Thầy dụng 
để hoá độ từng mạng căn chớ đâu phải con nào cũng 
phải có phẩm trật mới hành Đạo và đạt Đạo. Biết vậy 
các con không nên trông chờ điều chi cả. Hãy thuần 
thục trau mình thì sự gì đến sẽ đến. Bền lòng chặt dạ125 
thì không lo chi bước tiến hoá của mình bị mai một. 

Không bao lâu có sự chuyển hoá ngần ấy lại 
không biết do đâu sao? Đó chính các con tự chuyển hoá 
các con đó. Thế các con tưởng rằng do luật yêu thương 
rồi các Đấng Thiêng Liêng hoặc Thầy ban bố sự sáng 
đó cho các con à! 

Không đâu. Thầy và các Đấng Thiêng Liêng chỉ 
là hướng đạo để cho các con đặt lòng tin mà an vui tu 

                                                             
123 Sự sáng của chính tâm giúp nhận định về sức sống 

chơn thật của ba phần Thượng Trung Hạ trong và ngoài bản 
thân, tức là lẽ phát triển TINH KHÍ THẦN trong đại hoà điệu 
vũ trụ, coi sự cầu tiến thiết yếu hơn sự phải quấy xét theo các 
nhãn kiến cục bộ. 

124 Những ưu lự, bất an thường là do chấp Pháp, ngưỡng 
vọng bên ngoài nên thiếu tâm Tịnh Chủ để học với Sư Hư Vô 
mà tùng Thiên cơ, thuận Địa linh trong bản thân mình. 

125 Bền lòng chặt dạ tu hành theo sự sáng hiểu Thiên ý 
mà các Thiên Sứ từng kín đáo diễn đạt. 
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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 ứng126 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 dối127 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 
độ. 

Hiểu sao gọi là tận độ? Nghĩa rất thực là sẽ độ 
hết nhhững sanh linh nào đang tha thiết hướng về sự 

                                                             
126 Điều kiện thích ứng: Xem "Kệ Phó Pháp" của năm vị 

Tổ ở cuối bài Thánh Giáo này. Do đức tin vào cái Cao Đài của 
mình và do Công, Đức, Huệ và Sinh Lực mà mình có thể vượt 
khỏi bản ngã để hiệp chuyển và hoá chuyển các bạn đồng sanh 
của mình. Người tín thành tu hành có thể được một trong những 
bửu pháp quí báu cho người tu là được CẮT DÂY OAN 
NGHIỆT khi còn sống. 

127 Hư dối là khi không có quyền pháp chi để nâng cao 
Tinh, Thần và Sanh Khí. 
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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 thì đều phải độ.  

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 truyền. Vậy thọ vốn không 
thọ128. Biết thế thì minh, thế thì trí129. Còn cầu Thầy 
truyền pháp nữa không? 

Biết cái biết vẫn chưa phải biết, 

Biết cái không biết ấy là tạm biết, 

Không biết cái biết mới là trọn biết130. 

 

 

 

                                                             
128 ...nghĩ rằng tôi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, tôi tu 

Bát Nhã Ba La Mật, vì không phương tiện nên sanh cao tâm.  
Kinh Bát Nhã Ba La Mật, phẩm Diệt Tránh, thứ 31 

129 Có tâm hướng đến Cao Minh sẽ có cái Linh để nhận 
biết Cao Minh khi điều kiện hội đủ. 

130 Biết cái biết như sự nghiên cứu về khả năng nhận thức 
trong môn triết học Hi Lạp xưa, và là một lãnh vực trong khoa 
thần kinh học và tâm lý học ngày nay. Biết cái không biết là biết 
rằng có những điều vượt tầm khả năng của mình như về các sự 
huyền linh hay các tồn tại cực lớn hoặc cực nhỏ. Không biết cái 
biết như sự từ bỏ các lý giải cái Bí, chọn thái độ không lý giải 
mà lại Thông. 
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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 đó131. Được vậy mói xứng 
đáng làm Thánh Thể của Thầy. 

Thầy ban ơn chung cho các con !  

Không kể Phật Tiên ở hiện tiền, 
May duyên đoạt kiếp ngự Đài Liên. 
Tam Kỳ ai độ cho TA biết, 
Nói thử TA xem kẻ triết hiền132?  

Thầy thăng. 
15-10-Bính Tý 

 

 

 

                                                             
131 Chính tâm an nhiên biết (không lo toan vọng tưởng 

bất an) là do có Sư Hư Vô tại tâm mình truyền đạt, dạy mình 
pháp ái để chuyển hoá Tinh Khí Thần, hiệp Thiên Địa Nhơn mà 
tiến hoá. 

132 Hiền Đồ, Hiền Hữu, Hiền Nhơn, Hiền Triết (đủ sức 
dạy dỗ loài người) rồi mới đến Triết Hiền (Thiên Nhơn Sư) đủ 
sức dạy dỗ các cõi. 
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Kệ Phó Pháp 
của Năm Vị Tổ Phật Giáo Trung Hoa 

TỔ HUỆ KHẢ 

Bổn lai duyên hữu địa, 
Nhơn địa chúng hoa sanh. 
Bổn lai vô hữu chủng, 
Hoa diệc bất tằng sanh. 

 Xưa nay nhơn có đất, 
 Bởi đất giống hoa sanh, 
 Xưa nay không giống “có”, 
 Hoa cũng chẳng từng sanh. 

TỔ TĂNG XÁN 

Hoa chủng tuy nhơn địa, 
Tùng địa chủng hoa sanh. 
Nhược vô nhơn hạ chủng, 
Hoa địa tận vô sanh. 

 Giống hoa tuy nhơn đất, 
 Từ đất giống hoa sanh. 
 Nếu không người gieo giống, 
 Hoa đất trọn không sanh. 

TỔ ĐẠO TÍN 

Hoa chủng hữu sanh tánh, 
Nhơn địa hoa sanh sanh. 
Đại duyên dữ tín hiệp, 
Đương sanh sanh bất sanh. 
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 Giống hoa có tánh sống, 
 Nhân đất hoa nẩy mầm. 
 Duyên lớn cùng tín hợp, 
 Đang sanh sanh không sanh. 

TỔ HOẰNG NHẪN 

Hữu tình lai hạ chủng, 
Nhơn địa quả hoàn sanh. 
Vô tình ký vô chủng, 
Vô tánh diệc vô sanh. 

 Hữu tình đến gieo giống, 
 Nhơn đất quả lại sanh, 
 Vô tình đã không giống, 
 Không tánh cũng không sanh. 

TỔ HUỆ NĂNG 

Tâm địa hàm chư chủng, 
Phổ vũ tất giai manh. 
Đốn ngộ hoa tình dĩ, 
Bồ đề quả tự thành. 

 Đất tâm chứa các giống, 
 Mưa khắp ắt nẩy mầm. 
 Hoa tình vừa đốn ngộ133, 
 Trái bồ đề tự thành. 

 

 

                                                             
133 Đốn ngộ: Gặp gỡ bất ngờ do Thiên duyên sắp xếp. 
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THẦY các con, 

Đại Đạo bao lần sóng gió, thuyền từ lắc lẻo lênh 
đênh, hỏi mấy ai nong nả bảo thủ tay chèo mà đưa nhơn 
sanh vào bến giác? Đó là điều mà các con mong mà 
cũng là điều mà Thầy ước vọng. 

Lần qua tháng lại đã đến buổi các con có được 
chủ quyết mà thiệt hiện toàn khả năng của mình vào 
công trình đầu tâm là dẫn dắt tinh thần sanh chúng đồng 
hướng vào cội nguồn Đại Đạo. Nguồn cội đó là gi? Là 
bản thể thuần tính tự nhiên và chính tột. Tự nguồn 
chính nhiên mà tinh thần và đức tính các bậc tiền bối 
tổ tiên đã duy trì cho lớp hậu sinh những tinh hoa văn 
hoá thuần phong mỹ tục kể cả tinh thần yêu thương dân 
tộc và bảo vệ tổ quốc134. Vậy tinh hoa dân tộc phải biết 
trân trọng và trau dồi thêm thiện mỹ chớ không chỉ 
chấp vào luật Đạo với tính cách máy móc mà quên hẳn 
cội nguồn vốn từ yêu thương và công chánh. 

Có yêu mới tô đẹp giữ gìn, có thương mới lưu 
truyền bảo thủ cho muôn đời thế hệ. Ấy là căn bản của 
hành vi cô đọng được gọi là Đạo Đức - Đạo Đức không 
như quan niệm thường tình của một số các con thường 
tự phụ cho rằng mình làm việc Đạo và những gì mình 
làm được cho nhơn sanh đều là Đạo Đức mặc dầu 

                                                             
134 Phổ Đạo qui nguyên cho toàn cầu nhưng tôn trọng 

bản sắc riêng của mỗi nước để ai nấy dễ trở về với cái chính 
nhiên bản thể của mình. Xuất cảng gạo chớ không xuất cảng nhà 
máy xay lúa. 
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những việc đó không có gì mờ ám hoặc tư lợi. Tại sao 
vậy? Vì xuất từ tâm hạnh chưa thuần chính. Cho nên 
nhiều việc các con thấy hiển nhiên công chánh nhưng 
lại không công chánh. Đó là khiếm đức vậy. 

Ngược lại trong tinh thần chính nhiên thì các con 
tự hành, dầu việc đó rất bình thường hay đơn giản 
nhưng lại bày tỏ âm thầm hạnh đức thanh cao công 
chánh phi thường thì đó mới thực công đức. Công đức 
không phải phô bày rõ ràng song song với công quả mà 
đôi khi nó lại nghịch lý với sự so sánh trong quá trình 
tạo quả. Sao gọi là công quả? Mỗi các con đều mong 
mỏi mình phải có thật nhiều công quả trong quá trình 
vào cửa Đạo. Nên nghiệm xét kỹ, tín thành trọn vẹn thì 
những điều không hợp lý sẽ tự cảm nhận ra mà tự điều 
sửa lấy mình. Nếu các con hành công quả mà không 
trọn công chánh thì cũng tự nhận ra. Bởi bửu pháp chơn 
tâm rất ư huyền biến giúp điều ngự thất tình lục dục 
thuần tính thanh cao. Bởi chính chơn tâm mới là chính 
nhiên bản thể các con đó vậy. Những phàm chất sẽ tự 
nhiên thoái hoá nếu các con hoà nhập với cội nguồn 
chính nhiên sẽ cống hiến thật sự cho sanh chúng và đó 
mới là điều mà chúng sanh ước vọng và cần đến. 

Để được hoà nhập với Đại Đạo với mọi hoàn 
cảnh không gian và thời gian các con chỉ nên hướng 
tâm với tất cả sự tín thành tuyệt nhiên không điều kiện, 
dĩ nhiên là để tấn hoá, còn mọi thứ đều không suy 
nghiệm cân phân. Tuy vậy mà khi đến lúc hành thì tự 
nhiên quán thông. Không có sự biết của lý trí tính toán. 
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Hãy tinh tấn trong sự không tinh tấn135 và hành trong 
cái vô tạo tự nhiên thì mọi việc rất là hoàn thiện đến 
chân mỹ vậy. 

Thầy, 2-4- Mậu Dần 

Thục năng trọc dĩ tĩnh chi từ thanh. Thục năng 
an dĩ động chi từ sinh. Bảo thủ đạo giả, bất dục doanh. 
Phù duy bất doanh, cố năng tế ( ) bất tân thành.  

(Ai biết đục mà tĩnh lại sẽ từ từ trong. 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 mới136).  

Lão Tử, Đạo Đức Kinh, chương 15 

                                                             
135 Tinh tấn trong sự không tinh tấn: Tinh tấn trong nỗ 

lực hoàn nhiên. Cùng ý nghĩa như "Không chỗ tu là tu Bát Nhã 
Ba La Mật" nói ở Kinh Bát Nhã Ba La Mật, phẩm Xu Hướng 
Nhứt Thiết Trí thứ 53. 

Từ sự không tinh tấn vì vô minh thụ động nhận chịu mọi 
nhiễm ô cho đến sự cố gắng tinh tấn đòi hỏi mỗi ngày một tiến 
bộ thấy rõ là một bước đột phá lớn. Nhưng từ sự đòi hỏi đó của 
cảm tính có công thức tự mình vẽ ra cho mình cho đến sự linh 
hoạt sáng suốt an nhiên trong các hoàn cảnh không thể có các 
tinh tấn thấy rõ ngay, đó lại là sự chủ động an hoà trong thời 
gian hưu miên cần thiết để các biến chuyển có thể xảy ra. 

Bất chấp các qui trình hưu miên như vậy trong thiên 
nhiên là chưa biết rằng sự không tinh tấn đôi khi cũng cần thiết. 
Thái độ như vậy làm tình thể rối rắm hơn: xoạt cẳng, kiểng chân 
không thể đứng lâu được.  

136 Không thành ra cái mới: vô tạo tự nhiên, tức tự nhiên 
mà vô tạo, không cố cượng để vô tạo. 

蔽



 188 

ĐẠO TÂM chí tột phi tâm137, 
ĐẠO QUẢ tri quả không tầm công lao138. 
Thầy 

2-4-Mậu Dần 

 

 

 

                                                             
137 Nếu đệ nhất xác thân của ta có 1 dục tâm, đệ nhị xác 

thân của ta có 2 lương tâm, đệ tam xác thân của ta có 3 linh 
tâm thì cái gọi là tâm ta có khi là 1 hoặc 2 hoặc 3. Lúc đó, 2 
có thể quan sát 1 và 3 có thể quan sát cả 2 và 1. 

Chỉ có dục tâm như thú vật thì không hề có đạo tâm. 
Người chưa có linh tâm thì coi lương tâm là đạo tâm của mình 
nhưng Đạo Tâm chí tột của người đã thống nhất được Thiên Địa 
Nhân trong bản thân mình thì cả ba tâm nầy dung thông nhau 
thành một tâm. Khi đã có một tâm rồi, không thể dùng tâm ta 
mà quan sát tâm ta được nữa vì như vậy thì hoặc tâm chủ thể 
quan sát là giả ta hoặc tâm khách thể bị quan sát là giả ta. 

Cho nên không thể mô tả tâm ấy là thế này hay thế khác, 
cũng như con ngươi của mắt để thấy không thể thấy chính con 
ngươi đó vậy. Đó là trạng thái phi tâm khi chính mình nhìn mình. 
Nếu là người khác nhìn mình thì vì mình rất linh hoạt tuỳ cảnh 
mà ứng xử nên chỉ có thể nói đó là tâm vô biên bất khả tư nghì, 
không suy không luận sao cho đúng cả. 

138 Một khi tâm ta là Ta rồi thì phi tâm là phi Ta, đâu có 
ta nào tầm công lao nữa. Hơn nữa, người đã tri quả, tức là đã 
được thọ ký thì an trụ nơi tự nhiên, bổn tế không hai, bổn tế 
không ngã, không nhơn, không thọ mạng (Kinh Đại Bảo Tích, 
phẩm Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ). 
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16. 
LINH, PHÁP, TÌNH 
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Danh thể Đạo139 tự tâm sáng mà định, 
Quyền Pháp Đời từ tánh hạnh mà nhiên. 

ĐẠO lý tận chơn thành, 
PHÁP nguyên vô tín thực. 
HOÀ Thần tâm nhứt HIỆP, 
NHIÊN khí phục chơn 
NGUYÊN.  

 Nhiên Đăng Như Lai 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
139 Danh thể Đạo, Quyền Pháp Đời thể hiện Đức bình 

hoà để hiệp Thế, Danh thể Đạo là danh thể trong tôn giáo.  
Gốc của danh Đạo quyền Đời là xu hướng phải quấy 

trong tâm ý quần chúng còn gốc của Đạo Pháp là Phật tự tại theo 
Mặc Nhiên Tánh (hay Đạo Pháp Hoà Nhiên) để về với Khí Hư 
Vô nên Pháp ấy linh hoạt, chẳng cố định. 

Theo Mặc Nhiên Tánh để bỏ Trí (2) qua sự dụng Tiên 
Thiên Lực của con đường Chấn Tốn (  tay trái Tiểu Phục 
Giáo Tông) và bỏ Nhơn Dục (3) qua sự chuyển Cấn Đoài (

 tay phải Tiểu Phục Giáo Tông). 

Để yên cái này
S. dùng tay trái cầm một cái hoa bôi cái này
T. dùng tay phải cầm một cái hoa bôi cái này

(1)
(2)
(3)

Thầy

NHƠN DỤC

Mặc nhiên

Bình hòa

Hình 47

1

2

3
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Thập Nhị Nhân Duyên 

 1. Vì nhân Vô Minh (Vạn Linh chưa hiệp với Chí 
Linh) nên Hành để tiến hoá. 

 2. Hành (Vô: Khí Lưỡng Nghi trong Hư Vô Khí tương 
tiếp nhau, Hữu: Khí Lưỡng Nghi trong con người 
tương tiếp nhau).  

- duyên cho Cao Minh: các giáo chủ Phật, Tiên 
Giáo hiệp với Hư Vô Khí do Huyền Khung Cao 
Thượng Đế chủ trì. 
- duyên cho Vô Minh sinh Thức. 

 3. Thức 

- duyên cho Minh sinh Huệ: Nam Nữ hoà Thần 
tâm nhứt hiệp: đèn Lưỡng Nghi + Thiên Nhãn 
ngoài mặt quả Càn Khôn (Hư Vô Khí), do Ngọc 
Hoàng Đại Thiên Tôn chủ trì. 
- duyên cho Vô Minh sinh Danh Sắc (đặt tên cho 
vật việc, cách vật). 

4. Danh Sắc 

- duyên cho Minh thì lục căn gặp lục trần Sắc 
Thinh Hương Vị Xúc Pháp mà không có Lục 
Nhập, như máy ảnh gặp người mẫu mà không có 
phim, Tâm không ghi nhận cảm xúc gì, chỉ có sự 
Trí Tri vô tư thôi. 
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- duyên cho nhân Vô Minh sinh Lục Nhập (như 
sự ghi chép các hồ sơ đã được đặt tên vào sáu ổ 
đĩa của máy tính Tâm mình.) 

5. Lục Nhập 

- duyên cho Minh để làm quen với vạn loại 
chúng sanh. 
- duyên cho Vô Minh sinh Xúc, như các tập tin 
.exe làm biến đổi hoạt động của máy tính là tâm 
mình. 

6. Xúc 

- duyên cho Minh như Dược Vương, Dược 
Thượng Bồ Tát làm lương y nếm cỏ cây, kim 
thạch mà nghiệm ra tánh thuốc cứu người. 
- duyên cho Vô Minh sinh Thọ, như máy tính 
tâm của mình ưng chịu các sự biến đổi do các 
tập tin ngoại nhập. 

 7. Thọ 

- duyên cho Minh chỉnh sửa những chỗ khuyết 
điểm của mình. 
- duyên cho Vô Minh sinh Ái. 

 8. Ái 

- duyên cho Minh lập Đạo tạo Đời hiệp chuyển, 
hoá chuyển chúng sanh. 
- duyên cho Vô Minh sinh Thủ.  
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 9. Thủ 

- duyên cho Minh lập tông đường thế gian tạo 
lập liên tâm. 
- duyên cho Vô Minh sinh Hữu. 

10. Hữu 

- duyên cho Minh nối tiếp tông đường thiêng 
liêng. 
- duyên cho Vô Minh sinh Sinh: thành ra cái 
mới. 

11. Sinh 

- duyên cho Minh dụng thân thể chiêu tập Vạn 
Linh hành Đạo Pháp cho đến Tột Minh. 

12. Lão, Tử 

- là Quả của Nhân Vô Minh không giải được 
phần Hữu và Sinh. 

 

 

 

 

 

Vô Minh (chưa hiệp thông được với Hư Vô Khí 
nên Tự Nhiên phải Hành), 

Hành + Minh: Điển quang âm dương hiệp nhau 
để hoà với điển quang âm dương của Hư Vô Khí, do 



 194 

lực Huyền Khung Cao Thượng Đế thuộc Tiên Thiên 
Khí (trước Thái Cực) duy chủ, tức là "Đạo". 

Thức + Minh là Thiên Nhãn ngoài mặt quả Càn 
Khôn, tức là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, là Trời, là 
Hư Vô Khí quản cả Tiên Thiên lẫn Hậu Thiên. (Hư Vô 
Khí xuyên khắp cõi vô tướng lẫn hữu tướng). 

Danh Sắc + Minh: hay Ngôi Lời, khởi động 
"Địa" Tánh Nhị Nguyên, phân biệt các vật việc nhưng 
không cho Địa Tánh vào Tâm để Hậu Thiên hoá ra Tiên 
Thiên. 

Lục Nhập + Minh: cho Lục Trần tiếp Lục Căn 
nhưng dùng Phương Luyện Kỷ không cho Lục Dục của 
con người vốn thuộc Hậu Thiên Khí thấm vào chơn 
tánh. 

Đó là tiến trình Tự Nhiên  Đạo  TRỜI  
ĐẤT  NGƯỜI trong giáo lý Phật Đạo140. 

  

                                                             
140 Vậy thì 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 rả, thì khí Lưỡng Nghi (Khí Âm 
Dương) trở lại cõi Hư Vô, đó là thăng về Thượng giới. 
Còn như những kẻ bị tội phải trầm 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. 

Cao Thượng Phẩm, Luật Tam Thể, 11 tháng giêng năm Tân Mão 
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DIỄN GIẢI THÊM về hình 
THIÊN ĐỊA NHÂN ở trang 114 

Nhân pháp Địa, Địa Pháp Thiên, Thiên Pháp 
Đạo, Đạo Pháp Tự Nhiên. (NHÂN bắt chước ĐẤT, ĐỊA bắt 
chước TRỜI, TRỜI bắt hước Đạo; Đạo bắt chước tự nhiên.) 

Lão Tử, Đạo Đức Kinh, Chương 25 

Tiến trình Tự Nhiên  Đạo  TRỜI  ĐẤT  
NGƯỜI cũng giống như trong Phật Giáo nói ở trang 
trước.  

NHÂN bắt chước ĐẤT có Dục, ĐỊA bắt chước 
TRỜI mà Động, NHÂN bắt chước TRỜI có Lý nhưng 
NHÂN muốn tiến hoá để hiệp THIÊN lại phải bắt 
chước TRỜI mà theo Đạo. Thoạt đầu Đạo ấy có Lý 
Tình Dục nhưng về sau là Đạo tự nhiên một khi theo 
TRỜI (Thiên Nhãn) hoá chuyển từ Hậu Thiên Khí sang 
Tiên Thiên Khí dung thông toàn cõi Thiên Địa Nhân 
thì không có Tâm có Lý chi tất cả. 

Từ Lý Pháp Hữu Vi có Danh Thể chuyển sang 
Đạo Pháp Hoà Nhiên là như vậy. 

THIÊN ĐỊA NHÂN

TRỜI

NGƯỜI

ĐẤT

Có

Đạo

Không

Lý

Tình

Dục

Động

Pháp

Tịnh

Ðạo

Hình 48
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Thầy! 

Cao Đài Tiên Ông 

Người phàm cũng biết lập vị cho mình đặng 
danh cao trọng chớ. Đã nói là cao trọng ắt chúng sanh 
phải ước vọng và tôn thờ, đó là lẽ tất nhiên. 

Còn Thần Thánh Tiên Phật lập vị bằng cách nào? 
Bằng cách đem Thánh Đức mà nâng hạnh đức của 
phàm vị mà kiến tạo Thiên vị141. 

Điều làm cho Thầy trăn trở đó là sự trăn trở bởi 
lòng ngờ vực của các con khiến nên nghi nghi hoặc 
hoặc. Bởi lẽ đó mà các con đâu thấu đáo lẽ chánh chơn 
thì bất quá chỉ biết sơ qua chớ làm gì mà chắc có sự 
trọn biết để hiệp hoá mà hành mà chuyển. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
141 Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời, 
Câu kinh vô tự độ người thiện duyên.  

Kinh Nhập Hội 
Biết sơ qua ý nghĩa của câu trên nhưng không trọn biết 

ý nghĩa của tâm hạnh và hành vi Tiên Hậu Thiên thì không thể 
hiệp hành chuyển hoá mà tạo được Thiên vị. 
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Gốc của vạn sự từ TÂM mà ra, mà TÂM vốn VÔ 
NHỨT VẬT thì tại sao chúng sanh lại phải chịu vần xoay 
trong muôn điều thị hiện142, biết bao nghiệp quả oan 
khiên nẩy sanh khổ não muộn phiền hay sung sướng 
hoặc tự toại (自 遂)… 

 

 

                                                             
142 Tâm có Lý, Tâm có Tình, Tâm có Dục không đồng 

ứng cùng nhau thì chẳng cái nào là thật, lúc dùng tâm này lúc 
dùng tâm khác để ứng phó với muôn điều thị hiện thì vạn điều 
phát sanh, trong đó có sự tự mình chối mình. Do tâm này đánh 
đổ tâm kia. Tự mình đánh mình thì phải chịu vần xoay trong 
bòng bong rối của sướng khổ muộn phiền mà mất hẳn năng lực 
lẽ ra có thể theo tâm vô biên của mình khi Đài Thâu thanh tịnh 
mà phát triển! 

Dừng lại tại Thức, không đặt tên cho vật việc thì cái sáng 
nội tại từ Đêm Đen và Bóng Tối lại chói loà (Huyền Khung Cao 
Thượng Đế). Dừng lại trước khi để muôn danh sắc nhập tâm 
(nhìn mà không coi, nghe mà không ghi, ...) thì tự nhiên được 
cái biết do Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trực truyền mà lúc tiến 
khi dừng chẳng mất lẽ chơn. 

Theo Thần hệ mà Hesiod (sống ở Hi Lạp khoảng 750-
650 tCN) đã bóng bẫy diễn đạt, cõi Hỗn Độn sinh ra thần Đêm 
Đen Nyx. Thần Đêm Đen lấy Thần Bóng Tối Erebus sinh ra Sự 
Sáng và Ban Ngày. Về sau một mình thần Đêm Đen lại sinh ra 
thần Bất Hạnh Moros, thần chết Thanatos, thần Giấc Ngủ 
Hypnos, thần Mộng Mơ Oneroi v.v.  

Thần Đêm Đen lấy Thần Bóng Tối là Tịnh Chất + Tịnh 
Chất đó vậy. 
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THI BỊNH 
Điếc đui tai mắt vẫn vô chừng,  
Điên ngốc khôn khờ cũng phải ưng.  
Mặt nịnh bụng trung vờ biết tất,  
Thầy tu kẻ cướp vẫn khi mừng.  
Vua tôi vẫn lúc ai không khóc,  
Gượng gạo vô cầu SỞ PHÁP ƯNG143.  
Khắp chốn chúng đồ lâm BỊNH trọng144,  
Thuốc cơm cứu SỐNG VẠN LINH145 mừng. 

Vậy TA Cao Đài Tiên Ông dạy điều chơn yếu, 
cơm thuốc là nguồn sống thì mới là cứu cánh chớ 
không có gì khác. 

Thầy các con. 
23-10-Đinh Hợi 

 

 

 

 

                                                             
143 SỞ PHÁP ƯNG: ưng theo tập quán cũ mà mình chấp 

chặt. Nếu chịu theo Đạo dụng lực Tiên Thiên như uống thuốc 
bồi Thần thì đến lúc ăn cơm Hậu Thiên, dù chịu Lục Nhập vẫn 
đủ sức ngăn ngừa chống chỏi Lục Dục khi nó tấn công đòi thấm 
vào chơn tánh. Có như vậy mới hồi phục Tinh Lực thay vì huỷ 
hoại nó. Được vậy mới có thể tăng cường Sanh Khí (trang 187). 

144 Xin xem đến cước chú số 149. 
145 Cứu sống Vạn Linh: phục hồi Tinh Huyết. 
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KHÔNG DANH PHẬN } Đó là không 
phải ngoại lệ CÓ THIÊN VỊ 

 

Không Danh Quyền mà Hoà Thần Tâm Nhứt 
Hiệp và Nhiên Khí Phục Chơn Nguyên (không còn 
trược khí nữa) nhưng bình hoà với Thể Pháp thì quả 
thật Tuỳ Vô và Hiệp Hữu, dù không Lập vị vẫn đạt 
Thiên Vị. 

 

 
 

Tăng tuỳ quan điểm về phải quấy của mình mà 
Lập Pháp, Phật nương theo đó mà Định Pháp bổ túc để 
độ người đáng được độ. Như khi Thầy bảo ba Chánh 
Phối Sư lập Tân Luật, Đức Lý tỏ ý rằng Luật ấy không 
đủ để tu hành đắc Đạo nên Ngài trình lên để Thầy tính. 
Thầy chỉ sửa chỗ nói Thượng Thừa là trường trai tuyệt 
dục thành trường trai giới sát rồi buộc tất cả phải tuân 
theo. 

 

 

KHÔNG LẬP VỊ
ĐẠT THIÊN VỊ

ĐẠI VÔ LƯỢNG

Tuỳ Vô         Hiệp Hữu         Vô Lập

Chơn Linh    Hiển Pháp      Hiệp Tình
Hình 49



 200 

Phật Pháp Tăng hàm chứa tên A, Ă, Â mà Thầy 
dùng để khai Đạo. A, Ă, Â đều có chung vần A, ý rằng 
Phật Pháp Tăng hay Thần Khí Tinh đều có Sanh Khí 
làm cơ bản. 

Xét mối liên hệ Tuỳ Thuộc Phát Sanh trong Thập 
Nhị Nhân Duyên chúng ta thấy có thể dụng Sanh Khí 
+ Minh mà cắt đứt chuỗi nhân duyên luân hồi ở bất cứ 
mắt xích nào. Cho nên sự lập pháp cho nhân loại nặng 
tình như hiện nay dĩ nhiên có dụng Tình như lời của Lý 
Thiết Quả dẫn ở trang 115. 

Trong Pháp dụng Tình để cứu độ: Thể Pháp Hiển 
Qui cho sự Hiệp Tình theo phong tục nhằm định an 
đường tiến hoá và Bí Pháp Hiệp Chơn để khải Linh 
truyền Thần từ đó sự Hiệp Tình có cái Linh duy chủ có 
thể đến được kết quả giải thoát khỏi vòng sinh tử luân 
hồi. 

Di Lạc Vương Pháp là Pháp Dụng Tình + Linh 
Thức. Xưa, thiền định giúp chứng nghiệm các thứ thức. 
Nay, học với Thiên Nhãn để mở Linh Thức. 

 

 

 

Chơn             Hiển             Hiệp

Hình 50
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Thầy giảng tiếp: 

Muốn cứu khổ thì phải cứu SỐNG, 
Muốn cứu sống thì cho cái ĐẠO, 

Muốn cho cái ĐẠO để cứu khổ VẠN LINH thì 
quyền của Tăng khi đó đã trở thành quyền của CHÍ 
LINH. Vì sao? TĂNG PHÁP PHẬT là một. Hoặc vả con 
không thiệt quan tâm tới quyền gì nhưng nếu cá nhân 
con tiến tới TĂNG PHÁP PHẬT là một thì lúc đó có 
thể nói rằng phổ độ chúng sanh tất THÁNH THỂ của 
Thầy đương nhiên theo nghĩa CHƠN ĐẠO vì thực sự 
Quyền cũng không mà Pháp cũng không146. Đó là theo 
nghĩa “Đại Vô Lượng”. 

                                                             
146 Tăng không hành quyền buộc ai cũng không bị ngăn 

cấm chuyện gì. Ai cũng có tự do quyền. Cộng hưởng tự do quyền 
là thế gian Cộng Hoà Định Pháp và Thiên Đình dùng cặp nhãn 
thiêng liêng để quản pháp Bác Ái Công Bình. 

Tăng Pháp Phật trong cá nhân là một: Dục Tình Trí hiệp 
một. Sự hiệp một ấy sâu xa không nhận biết được nhưng cố 
cượng mô tả hình dung của nó, Đức Lão Tử nói ở Đạo Đức Kinh, 
chương 15, mà phần cuối “ai biết đục…” đã được dẫn ở trang 
187:  

Rụt rè như mùa đông lội qua sông, nghi ngại như sợ láng 
giềng bốn bên, nghiêm cẩn như người khách, rả chảy như 
băng tan, mộc mạc như gỗ chưa đẽo, rỗng không như cái 
hang, lờ đờ như nước đục. Ai biết đục mà tĩnh lại sẽ từ 
từ trong ... 
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Tầm tu thì quá nhiều tín thành, quá nhiều quyết 
tâm nỗ lực. Còn thực tu thì do quá nhiều cái nỗ lực tín 
thành mà thiếu đi căn bản THEN CHỐT cho nên vẫn 
KHÔNG. KHÔNG nầy là KHÔNG đạt được cái cần 
phải có là ĐẠO phải xuất phát từ bổn chơn hiện hữu 
của TĂNG147, chớ không thể không cứu chuộc, không 
sửa chữa cho TĂNG sửa soạn để đón PHÁP đón 
PHẬT.  

Chớ nên tầm hoặc thực thi PHÁP ngăn mé cái 
quyền CHƠN của TĂNG148. Nếu mãi như thế thì cái 
TĂNG đó bị PHÁP tước mất chủ quyền thành thử 
không thể thành tựu thì mọi sự để quyền TĂNG đón 
hoặc trở là quyền PHẬT làm sao có? Nếu có thì là lý 
không dung nạp, nội bấy nhiêu đủ rối rắm không thể 
vượt thoát ra dễ dàng và Thầy đã từng dạy từng giảng, 
từng khuyên ngăn can gián rồi. 

Bây giờ thì sao rồi??? 

                                                             
147 Như vậy, quyền đoạt Pháp đạt Đạo đã được trao tận 

tay chúng sanh, Chỉ còn vấn đề chúng sanh dùng Quyền ấy mà 
định cho mình Pháp gì, miễn là đừng mãi theo lối SỞ PHÁP 
ƯNG: Hoặc vì mình đã cố chấp một Pháp không có công dụng 
thực tế hoặc vì cái sở pháp ưng của mình nó nghịch lại với cái 
sở pháp ưng của người khác rồi cả hai bên lại dàn xếp tạo ra cái 
sở pháp ưng không có công dụng thực tế cho phe mình. 

148 Không tầm, không thực thi Pháp ngăn mé cái quyền 
CHƠN của TĂNG: Chơn đây là cùng cực tự nhiên. Tăng là sức 
sống của vật chất thân thể. Tăng còn có lúc dụng quyền Phật mà 
ngăn ma đón Phật nữa! 
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17. 
TẬN CHƠN THÀNH 
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Thiên Bàn149 

 

 
 

                                                             
149 Thiên Bàn là bản đồ của đường tu để mọi người trở 

về hiệp một với Thượng Đế. Đường trở về này lấy Tinh Thần 

 làm cơ bản và nay là lúc có hồng ân Hiệp Thiên để được 
Thiên Tinh mà đào độn Thần. 



 205 

 
 

HOÀ THẦN tâm nhứt 
HIỆP. 
Trong lễ Hôn Phối, hai 
Thiên Nhãn của Nam Nữ 
tân hôn được trục ra khỏi 
đầu đưa trình lên hiệp với 
Thiên Nhãn trên Quả Càn 
Khôn rồi được thỉnh về trả 
lại trên đỉnh đầu hai người. 
Có Hoà Thần thì NHIÊN 
KHÍ mới trở lại như trước 
(phục chơn NGUYÊN) 

 Mẹ Diêu Trì dạy các con 
cầu Thầy dạy Đạo phải đặt 
hết sở nguyện các Đấng 
Trọn Lành mới thuận.  

 (22-8-Ất Hợi) 
3: quả tại Hạ Đan Điền. 
Thành tâm dâng hiến Thiên 
Thiều để có Thiên Tinh 
(được Thiên hiệp). TINH 
bao nhiêu THẦN bấy 
nhiêu. 
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1. Sơ Cửu: Tiềm long vật dụng (Rồng còn ẩn không 
dùng). 
2. Cửu Nhị: Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân (Rồng 

đã hiện ra trên đồng, ra mắt đại nhân thì lợi). 

3. Cửu tam: Quân tử chung nhật càn càn, tịch dịch 
nhược, lệ, vô cữu (Người quân tử suốt ngày hăng 
hái tự cường, đến tối vẫn còn ưu tư, nguy hiểm, 
không có lỗi). 

4. Cửu tứ: Hoặc dược tại uyên, vô cữu. (Có khi bay 
nhảy, có khi tại vực, không có lỗi).  

5. Cửu ngũ: Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân (Rồng 
bay trên trời, ra mắt đại nhân thì lợi). 

6. Thượng cửu: Kháng long hữu hối (Rồng lên cao quá, 
có hối hận). 

2: Đèn Thái Cực: Huệ: Thái Cực.
5: Nước trà: Trí: Hậu Thiên (sau Thái Cực)
6: Nước trắng: Thức: Tiên Thiên (trước Thái Cực)

Có Thần mới
hiệp hoá được
Tiên Hậu Thiên
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NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI 
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG 

Thầy cho chư Môn Ðệ miễn lễ. Bài ban.... Các 
con nghe. 

Một sự các con chưa hề biết đến đặng hiểu Ðạo 
là quí trọng dường nào, lo tu tâm dưỡng tánh. 

Các con đã sanh ra tại thế nầy, ở tại thế nầy, chịu 
khổ não cũng tại thế nầy, rồi chết cũng tại thế nầy. Thầy 
hỏi các con chết, rồi các con ra thế nào? Các con đi 
đâu? 

Chẳng một đứa nào hiểu đặng cơ mầu nhiệm ấy. 

Thầy dạy: Cả 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 67. 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 vậy. 
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Các con coi đó thì đủ hiểu, các phẩm trật của các 
con có nhiều là dường nào, song ấy là phẩm trật Thiên 
vị. 

Còn phẩm trật Quỉ vị cũng như thế ấy, nó cũng 
noi chước Thiên cung mà lập thành Quỉ vị, cũng đủ các 
ngôi các phẩm đặng đày đọa các con, hành hài các con, 
xử trị các con. Cái quyền hành lớn lao ấy do Thầy ban 
cho nó, nên đặng quyền cám dỗ các con, xúi biểu các 
con, giành giựt các con, mà làm tay chơn bộ hạ trong 
vòng tôi tớ nó. 

Thầy đã thường nói: Hai đầu cân không song 
bằng thì tiếng cân chưa đúng lý, luật công bình thiêng 
liêng buộc phải vậy, Thầy lắm phen phải bị mất, bị giựt 
con cái của Thầy vì chúng nó. 

Thầy đã chỉ rõ hai nẻo tà chánh, sang hèn rồi, 
vậy Thầy cũng chỉ phương hướng cho các con đi khỏi 
lầm lạc.... Các con hiểu rằng trong Tam Thiên Thế Giái 
còn có quỉ mị chuyển kiếp ở lộn cùng các con thay, 
huống lựa là Thất Thập Nhị Ðịa nầy sao không có cho 
đặng. 

Hại thay, lũ quỉ lại là phần nhiều nó bày bố ra 
mỗi nơi một giả cuộc mà dỗ dành các con. Vì vậy Thầy 
đã nói tiên tri rằng: Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng 
các con, lại hằng xúi biểu nó cắn xé các con, song trước 
Thầy cho các con mặc một bộ thiết giáp150, chúng nó 

                                                             
150 Bộ thiết giáp chúng nó chẳng hề thấy đặng: Đạo đức 

hiệp thế tận chơn thành cho nên vô tướng. 
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chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con. Ấy vậy đạo 
đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị, lại cũng là 
phương dìu dắt các con trở lại cùng Thầy. 

Các con không Ðạo thì là tôi tớ quỉ mị. Thầy đã 
nói: Ðạo đức cũng như một cái thang vô ngằn, bắt cho 
các con leo tới phẩm vị tối cao tối trọng là ngang bực 
cùng Thầy, hay là Thầy còn hạ mình cho các con cao 
hơn Thầy nữa151. 

Vậy Thầy lại dặn các con, nếu kẻ không tu làm 
đủ phận người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra 
khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên mà luân hồi lại 
nữa, thì biết chừng nào mới hội hiệp cùng Thầy. Nên 
Thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhơn loại Càn 
Khôn Thế Giái nếu biết ngộ kiếp một đời tu đủ trở về 
cùng Thầy đặng. Mà hại thay, mắt Thầy chưa đặng hữu 

                                                             
151 Thầy còn hạ mình cho các con cao hơn Thầy nữa: 

trang 100 có dẫn lời Thầy dạy: "... Bởi sự gọi là Thiên Định nó 
đã đến giai đoạn không còn tướng pháp." Không còn tướng pháp 
khi một linh hồn cao trọng đến nhập thế một cách cực kỳ tự 
nhiên trong các vai tuồng hỗ trợ. 

Tu thiện ác phải quấy đến tột mức của Địa Cầu 68 còn 
không bằng khả năng, tâm ý của bậc chót của Địa Cầu 67. Vươn 
cao hơn lý phải quấy của các bậc dưới thấp và các huyền diệu 
mà quỉ mị dùng để đánh lạc lẽ chơn duy có mở cho được Tịnh 
Chủ ứng Thiên Địa mà cải thiện Tinh Thần.  

Để có thể rút ngắn hằng tỉ năm bị quỉ mị lường gạt, phải 
không hời hợt và TẬN CHƠN THÀNH mới được chấp nhận và 
bảo vệ. 
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hạnh hoan lạc thấy đặng kẻ ấy. Vậy Thầy dặn: Ðạo là 
nơi các con nên quí trọng đó vậy. 

Cả chư Thiện Nam hầu Ðàn ngày nay Thầy lấy 
lòng từ bi mà thâu hết. 

19-12-1926 (Rằm tháng 11 năm Bính Dần) 
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Hộ Pháp 
Tình nghĩa vẫn là tình nghĩa trọng, 
Muôn lần giục thúc bạn thi công. 
Tu cùng nhân thế hành Thiên thượng152, 
Thánh triết nương phàm sạch lý rồng. 
Lý rồng là lý tịnh càn dương153, 
Chủ thể đắc chơn pháp diệu thường154. 
Tạo pháp linh cơ thông đạt chuyển, 
Hiệp Đàn chi độ thoát tai ương. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
152 Tu cùng nhân thế là không có tướng người được thọ 

pháp, (vô thọ giả tướng), hành Thiên thượng là không có tướng 
của chúng sanh (vô chúng sanh tướng) 

153 Lý tịnh Càn dương là lý của sáu hào dương quẻ Bát 
Thuần Càn trang 206. 

154 “Thường” là “vô điều kiện”. “Diệu thường” là không 
điều kiện sở định trước, không do “sở pháp” (pháp mình dự liệu, 
phỏng định hay đinh ninh chờ đợi) mà ưng nhận hay bác bỏ. 
Việc tới ắt tự thông đạt, đó là “linh cơ”, do tín thành như vậy mà 
tránh được nhiều thứ bẫy rập. 
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Xuân Hương Thi Pháp 
Un chí chơn thành ĐẤNG Đại Phu, 
Ấp tâm ái truất TẠO đường tu, 
Ập tình khóc hận ĐOAN chung bước, 
Ể mối tơ duyên ĐỊNH đấp bù, 
Ảo mộng phui dần TÌNH lỡ cuộc, 
Ăn năn rõ thắm ÁI hoà nhu. 
Êm đềm thương tột CHƠN thành quý, 
Un ắp THI THIÊN PHÁP vận trù. 

 
Qui Đức THONG DONG ĐẠO ủ phu, 
Thi đề LĨNH HỘI PHÁP nhiên tu, 
Xuân ư KHÍ ĐẮC NHƠN hoàng thịnh, 
Thu chí TỪ ÂN HIỆP hoá bù, 
Hiến lễ dâng tình THIÊN ứng cảm, 
Chơn thành tiếp nối ĐỘ chư nhu, 
Truyền tâm thi lý ĐỜI thâm diễn, 
Mật giáo Tam Tông155 THỊ CHUYỂN trù. 

               Xuân Hương Ký Bút 

 

 

 

                                                             
155 Mật Giáo Tam Tông: Cả ba Tông Phật Tiên Thánh 

cũng có Mật Giáo nữa, không riêng gì Mật Giáo Tây Tạng với 
môn Tantra Yoga. Công Giáo cũng có nhiều nhánh chi Mật 
Giáo, như Gnosticism hay Masonry. 
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Xuân Hương tự cảm 
 

HỒ 

Xuân ý hữu tình Xuân ý ÔNG156, 
Hương thần lay động thoát tâm ĐỒNG. 
Tự nhiên lưu loát trình thi PHÁP, 
Cảm tính anh hiền luận lý CÔNG. 

 

Thi hội bừng tâm định chí rồi,  
Tuyển hiền định pháp lý chơn noi.  
Chi tân thánh đức hành Thiên hóa157,  
Đàn kỷ158 thành tin159 diệu chuyển bồi. 

 

Dục tình không trụy lạc,  
Giới tính chẳng phân ly.  
Cảm tình tuy phát loạn,  
Thông lý vụn160 an tình.  

                                                             
156 Xuân ý Ông: xuân ý hay tốt nhất. 
157 Chi tân (祗 賓): kính trọng khách. Chi tân thánh đức 

hành Thiên hoá: Do lòng kính trọng và tâm thánh đức khiến 
khách có đức tin vào Trời mà được cảm hoá. 

158 Đàn kỷ (彈 己): tự xét nét. 
159 Thành tin (成 信): đức tin chắc chắn, không dời đổi. 
160 Thông lý vụn: Phân biện rõ mà không bị chi phối bởi 

các lý của phe nhóm thời đại nghịch Thiên lý. 
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Hoa sầu không rủ vội,  
Bướm rộn đợi chờ thôi.  
Trữ tàng sâu kín chết161,  
Tình mênh mang dần trôi.  

XUÂN HƯƠNG 

 
 

 
Ngõ sầu vạn kiếp mênh mông hỡi,  
Ngõ ngách anh thư ngộp mấy đời.  
Hò hẹn không dời chi chữ đợi,  
Kiếp người ai biết đợi chờ trôi162.  

 

Duyên phận bẻ bàng duyên kiếp thôi,  
Hãi hùng không hỡi bạn buông lời163.  
Không cam xin chớ chờ mong đợi,  
Để khỏi lỡ làng duyên kiếp thôi. 

 

 

 

                                                             
161 Trữ tàng sâu kín chết: Sâu kín chôn dấu sức sống thì 

sức ấy sẽ chết. 
162 Đợi chờ trôi: Xin xem lời Thầy dạy ở trang 186: ...các 

con chỉ nên hướng tâm với tất cả sự tín thành tuyệt nhiên không 
điều kiện. 

163 Bạn có hãi hùng không hãy nói đi. 
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Chữ tình chơn có dục,  
Đôi lúc cũng quên hời164.  
Nỗi băn khoăn rối tẹo,  
Tình bòng bong gieo neo.  
Biết sao tình thuận ý,  
Tạo Hóa dục nương theo.  
Đò tình gieo bến lỡ,  
Nương thuyền Đạo lựa lèo. 

 
Sầu chẳng vương mang chẳng dám đâu,  
Cớ sao trằn trọc suốt canh thâu.  
Phỉnh phờ trí dục tình liên lụy165,  
Cầu cứu xin ÔNG tắm gội sầu166.  

 
Dầu vần điệu có nhạt nhẽo nhưng tấc lòng đã gởi 

trọn cùng nhau vậy.  
Xuân Hương 

 

 

 

 

 
                                                             
164 Đôi lúc cũng quên hử. 
165 Không thống nhất được ba thứ Trí Dục Tình để có 

Chơn Tâm. 
166 Xin được làm phép tắm thánh (nhập Tông Đường). 
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18. 
ĐẠI ĐẠO CHƠN PHÁP 
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Giáo Tông   trước Thái Cực, 
Hộ Pháp     sau Thái Cực. 

Giáo Tông là tinh thần của Đạo mà Hộ Pháp là 
nguồn cội. Tinh thần sản xuất bởi lý chơn167. 

Nguồn cội đào luyện theo tính chất của lý chơn. 
Ngược lại thì sự đào luyện theo tính chất của lý chơn 
ấy là Thầy. 

Hiểu gì trong đáp ứng nầy? 

. . . 

Nghĩa là:  
Giáo Tông dạy, 
Hộ Pháp chuyển, 
Nhơn sanh thực hành. 

                                                             
167 Nguơn Khí nguồn cội khởi động Sanh Khí Vô Cực 

sáng thế. Thần Lực Qui Nguyên khởi động Lý Chơn. Càng gần 
với sự nhất quán Thiên Địa Nhân, Lý càng chơn, sự Sống và sự 
Sáng càng cao. 

Phật Mẫu

Đào Độn
Nguơn Khí

Hộ
Pháp

Nỗ Lực
Tầm Nguyên

Giáo
Tông

Chứng Kiến

Hình 54
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Con dường tiến hoá tiếp tục như vậy cho đến khi Thiên Nhãn 
của mình hiệp được với Thiên Nhãn của Thầy 

Cái quyền pháp để nhơn sanh nương theo mà tu 
thì gặp đặng THẦY  mà Thầy không phải là cái 
quyền pháp đó168. Tỉ như ông thầy giáo dạy làm cái cưa. 
Ổng diễn tả ra và chỉ dẫn làm thế nào để đặng cái cưa 
như thế. Rồi về anh học trò mới tìm ông thợ mộc hỏi 
qua. Bởi thuở giờ chưa thấy. Ông thợ mộc ổng mới dẫn 
giải thêm kích thước, dụng cụ, phương tiện cần có để 
làm nên cái cưa. 

Anh học trò kết hợp cái khuôn mẫu, cái phương 
thế lắp ráp thì thành cái cưa thì biết rằng: 

- THẦY ở trong cái sự vận dụng ấy mới hình 
thành đặng (thực hành)... 

- Hộ Pháp là ông thợ mộc, 

                                                             
168 Thầy từ Khí Hư Vô mà ra còn Quyền Pháp đó là để 

về với Thầy chớ không phải là Thầy. 

Hình 55

Nguồn cội đào luyện theo
tính chất của lý chơn

Vô Cực hữu nhất điểm
Thần phát sanh Thái Cực

Tinh thần truy nguyên
(theo lý chơn Thiên Địa hiệp nhất)

Thái Cực hữu nhất điểm
Khí phát sanh Vô Cực Nguồn cội sanh khí
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- Giáo Tông là ông thầy giáo. 
Quyền Hộ Pháp gồm cả quyền quản pháp và 

quyền hành pháp nữa.  
Đức Chí Tôn 

Quản là điều hoà, tạm gọi là trật tự chớ không 
phải cai trị. 

 

TRI LÝ THẤT QUI KHÍ, 
HỘI KHÍ TỰ NHIÊN DI. 
HẢO CẦU NHƯ Ý TẠI, 
THÁNH CHẤT BẤT HÀ CÂU. 

   THÁI THƯỢNG 

 

Năng lực tịnh chủ chơn tâm ấy cũng hội quyền 
pháp đặng chủ hoà mỗi cá thể đủ cả tam thể mà. 

 

Câu là câu nệ câu chấp còn Di là chuyển hoá. 
Nghi là chưa thấu suốt. Bình thường là Đạo thì cứ tự 
nhiên đi. Không pháp nào kê đơn sẵn thì dễ hơn đa 
nghe. Quay vào trong quay ra ngoài cũng đều là lời nói. 
Mà nên hiểu: tự nhiên ở tôi nó vậy thì đúng hơn. 

Bòng bong rối là lắm điều lắm phương lắm lắm. 
Nhưng chỉ một lời thôi là sao? 
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Thời hà vận – Thời hà vận hử169. 
Hiệp thời ư – Vận hiệp thời ư170. 
Quyền hoá tạo – Ôi quyền hoá tạo171. 
Tịch nhiên ư – Sinh tịch nhiên thư172. 
Trời Đất hiệp – Chi Đàn giáo hiệp173. 
Đạo tâm ư – Tịch Đạo Tâm ừ174. 
Ngu lý thật – Chơn tình như mật175. 
Một lời thôi – Đạo hiệp thiên tư. 

        THOÀN TRƯỢNG TIÊN ÔNG 

 

 

                                                             
169 Thời nào của vận nào hử.  
170 Nếu chờ đến lúc hiệp thời, biết vận có hiệp thời 

chăng.  
171 Nói về quyền năng tạo hoá, ôi thực là bất khả tư nghì.  
172 Tịch nhiên (寂 然) ư – Sinh tịch nhiên thư: cực kỳ im 

lặng ư? Sinh ra sách tịch nhiên đó (Tính cách của Trời là Bất 
ngôn nhi mặc tuyên đại hoá - không nói mà mặc nhiên bày lộ sự 
cho phép chuyển hoá lớn lao).  

173 Do Trời Đất hiệp mà có sự hiệp giáo tại Chi Đàn do 
Đức Lý khởi xướng này.  

174 Người có Đạo Tâm hành pháp Đạo Tâm trong tịch 
Đạo Tâm. Ngoài tịch Đạo này là những người đang học để tiến 
hoá, không phải là cơ hội để được chấm thi như trong kỳ đại ân 
xá. Thời gian mở cửa Cực Lạc Thế Giới chỉ trong một số năm 
có giới hạn thôi, không lâu dài như Đạo khai thất ức niên.  

175 Chơn tình thì như (如: còn nguyên chân tánh) và mật 
(宓: yên lặng, 密: kín đáo). Ngu lý: không biết lý gì hết.  



 221 

Tu chí dĩ – tu chí dĩ ư176. 
Vô thanh vô trược vẫn vô từ177. 
Hà biến Đạo – Vô hà biến Đạo178. 
Cập thi âm – Pháp tự nhiên ư179. 
Đào trí lự – Vô thường trí diệu180. 
Luyện thi ư – Bất luận nhi từ181. 
Hộ bất hộ – Công thành lý hiệp182. 
Nguyên linh ư – Khí Đạo nhiên cư183. 

                      Cao Đài 
 

 

                                                             
176 Tu chí dĩ (修 摯 以) – tu chí dĩ ư: tu cho hết mức – cố 

tu cho hết mức ư. 
177 Không có từ nào để diễn tả thanh trược có trước Ái 

Thủ và ngôn từ có trước Danh Sắc.  
178 Cái gì biến ra Đạo, không gì biến ra Đạo cả.  
179 Còn thi văn âm nhạc, đó là pháp tự nhiên ư.  
180 Đào (淘) trí lự – Vô thường trí diệu: Nói về việc đãi 

gạn trí lự thì cái gọi là trí diệu đều là trí có điều kiện mà thôi. 
181 Về việc luyện văn thi: dùng lời nói chữ viết để mô tả 

sự thật chớ không bày biện quan điểm và luận thuyết vốn là 
những nhân duyên ngoài ngọn ngành. 

182 Giúp mà không giúp, hành công cho kết quả thì lý 
hiệp thôi. Như lời của Đại Tiên Lý (TB) dẫn ở trang 101: "Trợ 
pháp công bình ấy trợ duyên", nếu nhân không đủ tốt thì cũng 
không kết quả được. 

183 Nói về cái Linh nguồn cội thì vốn nó tự nhiên có sẵn 
trong Đạo Khí (sanh khí phối hợp âm dương Thiên Địa ở mức 
vô dục vô thức) rồi. 
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Ngô Minh Chiêu không hành đặng Đạo thể với 
phẩm vị Giáo Tông vậy. Nhơn loại sẽ phải chịu thiệt về 
phần tinh thần mãi sao? Vậy thì sự cố gắng của Phạm 
Công Tắc về chức trách Hộ Pháp để đỡ nâng thánh chất 
con cái của Thầy đi trong chơn pháp làm sao đạt đặng 
Đạo? Nhưng rất may thay những tinh thần tín Đạo đã 
giúp cho nhơn loại hướng lên và vươn tới những tinh 
thần đã hoà hiệp với tinh thần chung Đại Đạo184. 

Lê Văn Trung đã hành đặng một phần của tinh 
thần do Thái Bạch phó thác. Nhờ vậy mà nhịp nối giữa 
nhơn loại với tinh thần Đại Đạo có đặng phương liên 
kết. Nên Thái Bạch vẫn còn đặng toàn phương độ dẫn 
nhơn sanh đến tận ngày hôm nay185. Quyền pháp kia 
nên đặng là nhờ mảy mai đức tin của các con vẫn hằng 
trì và hướng đến với THẦY với ĐẠO vậy. 

Ngưỡng vọng không bằng chánh tín. Chánh tín 
nọ phải do từ tấm lòng chân thành thiết tha đã duy trì 
sâu kín tận tâm can chớ không phải từ những thệ 
nguyện mong cầu. 

 

 

                                                             
184 Tinh thần chung Đại Đạo là tinh thần hoà hiệp với 

Tạo Hoá Công Pháp vốn có cái Đạo Chưởng Âm Quang thường 
tùng Thiên mạng, Độ chơn thần nhất vãng nhất lai,  

185 Không phải như ông Ngô Minh Chiêu phân biệt về 
thanh trược, Thánh Đức Tạo Hoá trong Bồ Tát Đạo là điều rất 
cần thiết để nâng đỡ chúng sanh hoà mình vào Đại Đạo. 
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Lý thật chớ không là lý Phật, 
Lẽ chơn chớ không quản thấp cao ngu trí, 
Tình cao thượng chớ không là lập vị, 
Kiếm sự ngu dốt để sửa đương chuyển hoá, 

Không tự thấy rằng bản thân mình thánh thiện 
nhưng những sự minh mẫn sáng suốt thì cũng chẳng 
chối từ. Sự thật vẫn là vậy. Sự hoà đồng ấy sẽ nâng đỡ 
tinh thần và thánh chất ngày càng hiệp chơn và thăng 
hoa dần đến mức chơn cực thánh thiện vậy. Khiêm 
hạnh, từ hoà, sáng suốt, đó là những sắc thái của Đại 
Đạo. Nhơn loại phải đi qua những trạng thái đó để hoà 
hiệp với Đại Đạo thì mới mong đến với Thầy bằng tất 
cả lòng yêu thương chơn thành với sức chấn động có 
đủ năng lực yêu thương để cảm hoá quần sanh. 

Năng lực ấy từ THẦY mà ra và từ chủ thể chơn 
tâm của mỗi con mà có. Năng lực ấy đủ mạnh đủ quyền 
biến khi nào các con và THẦY là một. Vậy từ nay các 
con biết đặng phần nào ý nghĩa thiết thực, đó cũng là 
tôn chỉ mục đích của Đạo thì các con phải biết rằng 
quyền chuyển hoá nhơn loại mà đạt đặng kết quả khi 
nào các con hoà hiệp đặng cùng Thầy thì vạn sự đều 
phù hợp. 

Thầy các con. 
Năm Mậu Dần 
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Cao Đài Tiên Ông, 

Thầy đến với các con trong sự lú lẩn186 chớ không 
phải chỉ đến với các con trong khi khôn ngoan. Ấy vậy 
THẦY đang cùng các con trong khi lú lẩn để giúp sáng 
suốt, trong sự khôn ngoan187 để thúc giục tu chơn. 
Những điều đó là đạo đức vậy. 

Chơn là khuôn điều hoà lẫn bảo tồn. Cực cao 
thượng chỉ có trong quyền năng sáng suốt của quyền 
năng sáng tạo188 ấy vậy vẫn phải tùng chơn.  

CHỈ CẦN ĐÀO LUYỆN TINH THẦN THÔI189. Mọi 
sự sẽ chuyển ra cho biết khỏi tìm thất công. Chuyển 
trong, chuyển ngoài, chuyển tất cả, khỏi phân tích nào 
là Thái Cực, nào là âm dương, nào là . . . 

 

 

 
 

                                                             
186 THẦY đến  trong khi lú lẫn  để giúp sáng suốt 

 . 
187 THẦY đến  trong sự khôn ngoan  để thúc giục 

tu chơn . 
188 Quyền năng sáng suốt  của quyền năng sáng tạo 

. 
189 Chỉ cần đào luyện Tinh Thần  thôi. 
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Mỗi các con cũng có quyền Hộ Pháp nữa chớ bộ. 
Vậy hãy để cho cái quyền Hộ Pháp nó thực hiện khỏi 
mất công lo. Bởi vậy các bực đại tiền bối mới nói cái 
câu nói xem như bỡn mà chắc thật vô cùng là: cứ tự 
nhiên nó thể hiện vậy chớ không cần một điều kiện chi 
cả. Nghe tưởng như bỡn mà rõ ra sự thật. Quyền Hộ 
Pháp ấy là gì? Là quyền dục tấn của Tạo Hoá ấy. Phải 
chăng ấy là Phật Mẫu? Nếu Phật Mẫu không cho ta thất 
tình lục dục thì ta lấy gì gọi là dục tấn. Hai ly nước trà190 
là ý nghĩa nầy. 

Dục là sự kích thích chuyển đến lòng ham muốn 
và luân động thể tình cảm. Ấy vậy nếu không đi trong 
lẽ tự nhiên dục tấn thì làm sao đạt thượng phẩm tình. 
Nếu không đi trong lẽ đó lấy chi chứng chắc Thượng 
Phẩm? Bởi vậy thị hiện hoặc nhắc nhở của các vì 
Nương cung Diêu Trì rất hợp ý. Không thể tuyệt dục 
để đạt được Thượng Phẩm bằng ý chí mà tránh qua con 
đường chơn pháp. Thí dụ muốn nhồi hòn đất phải có 
nước làm chất dính mà cứ tưởng hòn đất sẽ tròn sẽ đẹp 
bằng một phương cách để nguyên đất nhuyển mà vò 
không thì nó vẫn rả rời chớ đâu có tròn đặng. Vậy nếu 
thiếu chất nước mà cứ tưởng tròn tưởng đẹp thì điều ấy 
là giả tưởng. Nghĩa là đem cái tinh thần ấy mà bảo thủ 
hoài thì biết bao giờ mới hiệp nguồn chơn? 

Hộ Pháp Phạm Công Tắc 

                                                             
190 Hai ly nước trà trên bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ: Hậu 

Thiên + Hậu Thiên.  
Những phương công phu Chiết Khảm điền Ly...chỉ là 

phương luyện dưỡng dục phần mạng còn phần đắc đạo giải thoát 
thì không phải luyện như vậy. 
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Cái chuẩn pháp các con khỏi phải kiếm tìm. Nó 
đã nằm sẵn trong tam thể xác thân của các con rồi. 

                          Đức Chí Tôn 

Cái chuẩn pháp đó cũng có nghĩa gồm cả những 
sự bịnh hoạn, nạn tai chớ không phải toàn những điều 
tốt lành thuận ý các con đâu. 

Đó là sự điều hoà mà trong sự điều hoà đó Phật 
Thích Ca có lý giải là nhơn quả thì không trừ cho một 
cá nhân nào. Vậy trong mọi phương thức dục tấn có 
hay có dở thì ta phải khôn ngoan nhận biết ra tánh chất 
của sự hay dở đó tự nhiên không do ý niệm thì biết sự 
hay dở kia cũng là chơn pháp thị hiện191. Học cái hay 
đồng thời học cái dở để sáng suốt thêm lên chớ đòi học 
điều hay mà không biết điều dở thì có lúc tiếp nhận 
điều dở cứ tưởng nó là hay rồi làm miết còn khổ hơn 
có gì học nấy. Hiểu hôn? 

Cái thế luật hay ngũ giới có liên hệ mật thiết với 
chơn pháp công chánh nhưng nếu không hoà đặng chơn 
pháp công chánh192 thì không thể nhận định rõ nét cái 
biên giới của giới luật ấy. 

Thôi thì học qua phương cách của Chí Tôn dạy. 
Tại sao nam nữ đã có gia đình vì lý do nào phải chích 

                                                             
191 Do tập quán dở trong khi hành chơn pháp nên có sự 

dở, không phải chơn pháp ấy là dở. 
192 Hoà đặng chơn pháp công chánh: Không nghĩ rằng 

ngũ giới ấy là đúng với lẽ tiến hoá tại Thiên đàng nhưng cũng 
không chống đối nó tại thế gian với tập quán dở như hiện nay. 
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lẻ vẫn có quyền kết ngẫu cùng nhau trong Đạo vợ 
chồng? Đây muốn nói về sự dục tấn. Không có luật tư 
trong vấn đề nầy bởi lẽ pháp hôn phối không phải chỉ 
thực hiện đặng cho những nam nữ mới lần đầu lập gia 
đình thành chồng vợ. Vậy biết được cái tình ái của Chí 
Tôn cho nhân loại rất là thậm thâm vi diệu pháp. Đừng 
nghĩ sống nhập thế trong tình chồng vợ thì tu không đạt 
đạo đến phẩm tối cao. (T. ngại không muốn viết chữ 
“tối”). 

Do chơn pháp thị nhiên giao hợp hoà ái kính 
trọng thương thâm diệu thì tình lẽ đương nhiên là cao 
thượng. Nó phải chuyển luân qua tình ái cao thượng 
nầy thì tinh thần các con mới bắt nhịp được với cái gọi 
là Thượng Phẩm Tình. 

Tu cho lấn lướt Phật Tiên tình . . . 

Là đến một lúc ái chúng như nhiên như ái vợ 
nhưng lần lần nó sẽ hết quan hệ thân xác thì do tự nhiên 
chớ không phải do qui luật thúc ép. Khẳng định rằng 
điều đó sẽ đến và chắc đạt đặng chớ không phải lý luận.  

Chưa thông qua thì sự dục tấn ấy vẫn phải đào 
luyện để đạt cho đặng mới đến Thượng Phẩm Tình. Đến 
đấy rồi khỏi Khảm khỏi Ly khỏi Thầy khỏi bạn mà 
cũng vẫn có Thầy có bạn có tất cả. Vợ nhà cũng là bạn, 
là Thầy193. 

                                                             
193 Để kinh nghiệm qua mọi thứ giỏi dở trong Thiên Địa 

Nhân. 
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Cái tính chất cao quí của dân tộc tính Việt Nam 
có mang đặng cái đạo nghĩa vợ chồng tự nhiên còn 
đặng bản chất chủ tịnh hoà hiệp với chơn pháp của Đại 
Đạo. Ấy nên Thầy muốn cái khuôn viên mẫu mực thuần 
phong mỹ tục của dân tộc làm khuôn mẫu chung cho 
nhơn loại. Vậy dễ dàng hoà điệu mà hoà điệu với khuôn 
mẫu dân tộc tính Việt Nam tức là hoà hiệp Đạo vậy. 

Bởi Thầy không phân tích muốn để cho tự tìm 
hiểu nay thấy đã biết được phần nào thì khởi toạt ra để 
phá mê chấp. 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 Đạo 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 
chơn194. 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 hoá195. 

                                                             
194 Cái thậm thâm vi diệu bao trùm tất cả là Khí Hư Vô, 

giữa Có và Không, giữa Thức và Trí. Có sở trụ vào đâu cũng là 
vô chơn. Vào Không đâu thể tìm ra có, ở Có làm sao kiếm đặng 
Không. 

195 Cái đạo nghĩa của vợ chồng Việt Nam không vụ vào 
sự tranh thắng cầu vinh cho một quan điểm mà là sự an nhiên 
tĩnh tại trong sự hoà hợp nhau. 
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Hẳn nhiên không loại trừ những phương tu tâm 
tín. 

Cái 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 Đạo. 

Còn cái biết rộng xa để đưa ra những chơn lý cho 
nhơn loại thấy đặng rồi sẽ có sự kiểm chứng sau một 
thời gian dài đó là cái biết của chơn thần đạt đặng chơn 
pháp tạo hoá.Thí dụ như cho biết quả đất tròn v.v.  

Đó là ngày xưa. Còn ngày nay cái biết thực tiễn 
hoà ngay với sự hành thì biết rằng khả năng và điều 
kiện của cơ tấn hoá tùy vào sự dục tấn của toàn linh. 
Ấy nên chơn pháp thị nhiên giống như là chính mình 
bày tỏ hành động nhưng hiệp đặng với Đạo mà có khi 
vẫn hoàn toàn không để cho tri ý cảm nhận được. Có 
thể một phần của thức tiếp xúc đặng thậm chí có khi 
cũng hoàn toàn không hay biết. Bởi nhiều khi còn hay 
biết dễ có tri ý thức đối kháng lại thì không đặng trọn 
cái thậm thâm vi diệu. 

Ấy nên khi nào hiệp pháp đừng dụng thức ý tri 
để suy lường mô tả hình thái hiệp Đạo xuyên qua chơn 
THẦN đồng ứng LINH. Tu chơn là như thế đó. 

Một thể không thế nào tương ứng trọn vẹn. Phải 
đủ tam thể mới diệu nhập vào vi diệu thậm thâm. Trung 
đạo đạt là con đường nầy. Thượng thừa vô vi pháp là 
đạt đặng có phần đệ nhị xác thân mà thôi. Còn phải 
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quay lại để đào luyện đệ nhứt xác thân chừng nào cả ba 
thể hoà hiệp mới đạt. 

Cũng có những người tu theo thượng thừa mà 
đạt cả là do đã đào luyện đệ nhứt xác thân hiệp đặng đệ 
nhị và đệ tam nhưng phần đông chỉ đạt đặng phân nửa 
là do thúc phược. 

Tu gì đạt nấy bởi con đường Trung Đạo Chí Tôn 
cho đào luyện cả ba thể còn nguyên tắc của thượng thừa 
thì mặc dầu vậy chớ đạt chỉ có thể chơn thần. Bởi lẽ họ 
không tu đệ nhứt xác thân thì thể chơn thần cũng không 
có phương chuyển ứng với thể xác. Bởi vì lý do nầy mà 
Chí Tôn có nói Phật pháp thất kỳ truyền nên bày ra giả 
luật buộc nhơn sanh theo mối Đạo Thiền là vậy. Bởi 
những ai theo phương pháp Thiền tĩnh luyện đều bày 
ra pháp tuyệt dục. 

Ngu muội thì nhiều ngu trí ít. Ngặt đứa ngu trí 
lại thích tìm cao thành thử càng đi lún sâu vào ngõ bế 
tắt. Thế nên Thầy khai Tam Kỳ Phổ Độ cốt để độ kẻ 
ngu muội chơn chất dễ ứng hiệp phương tu thực tế 
nương theo thể pháp Thầy ban mà hiệp đặng chơn 
pháp. 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. 
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Một kiếp mà về đặng cùng Thầy thì phải đủ cả 
tam thể. Không có sự nào là mới lạ cả, chỉ có điều các 
con chưa tin và thấy lạ nên chưa hiệp mà thôi. Những 
sự nầy các con đã từng có đặng trong những lần hạ sanh 
trước tại quả địa cầu 68 nầy. 
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19. 
SỰ HỘ HIỆP 

VÀ SỰ TỰ CHỦ 
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Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các 
con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa. 

Ngọc Hoàng Thượng Ðế Viết Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma 
Ha Tát Giáo Ðạo Nam Phương, TNHT 1, 24-4-1926 

Chính Thầy đã đến dạy dỗ và dắt con cái của 
Thầy còn những hàng Thánh Thể của Thầy thì cũng 
như các con cái thay Thầy mà giáo Đạo chúng sanh chớ 
đâu phải quyền của các con tự giáo đâu.  

Trang 101 

Thầy lập Hội Thánh mà làm hình thể của Thầy, 
hầu tránh khỏi hạ trần trong lúc Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy. 
Hội Thánh ấy, có hai phần tại thế: Phần hữu hình là 
Cửu Trùng Ðài, tức là Ðời nghĩa là xác; một phần bán 
hữu hình là Hiệp Thiên Ðài nghĩa là: nửa Ðời nửa Ðạo, 
ấy là chơn thần; còn phần vô vi là Bát Quái Ðài tức là 
hồn, ấy là Ðạo196. 

...hồn Ðạo Thầy đã nắm chặt rồi; thì Ðạo chẳng 
hề khi nào còn chịu dưới tay phàm nữa. 

Pháp Chánh Truyền Chú Giải 

 

 

                                                             
196 Giáo Tông vô hình Hộ Pháp hữu hình hoặc Giáo Tông 

hữu hình Hộ Pháp vô hình là những trường hợp của hành tàng 
đại vô lượng cốt sao cho Quyền Tự Chủ Tự Độ của Nhơn Sanh 
được hình thành. Tạo thời cải thế từ tình trạng của phàm giáo áp 
chế mọi mặt từ tư tưởng đến hành vi chuyển sang thế Cộng 
Hưởng Tự Do Quyền, đó là hướng đi của Tam Kỳ Phổ Độ. 
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Giáo Tông: 
Giáo Hoá Nhơn Sanh Nhựt Nhựt Trung Tâm 
Qui Thiện Quả, 
Tông Khai Tăng Chúng Thì Thì Trọng Đạo 
Hiệp Chơn Truyền. 

Nhơn sanh không trung với tự tâm không có 
được Thiện Quả, 
Tăng chúng không thì thì trọng Đạo không 
được hiệp Chơn Truyền. 

Hộ Pháp: 

Phạm Giáo Tùng Nguơn Cứu Thế Độ 
Nhơn Hành Chánh Pháp, 
Môn Quyền Định Hội Trừ Tà Diệt Mị Hộ 
Chơn Truyền. 

Chánh Pháp vô pháp cứu thế độ nhơn 
nhân buổi chuyển nguơn, hộ gìn thánh 
đức thiêng liêng cho quyền nhơn sanh tự 
lập vị. 
Chơn Truyền hữu pháp trừ tà diệt mị bởi 
ba hội Lập Quyền Vạn Linh do lẽ công 
gồm cả hữu hình lẫn vô hình định đoạt. 

Tây Phương Cực Lạc và Ngọc Hư Cung mật 
chiếu đã truyền siêu rỗi chúng sanh. Nếu không lấy 
hạnh đức giồi tâm, mượn nâu sồng lánh thế, mau bước 
tìm đường kẻo gặp cảnh rừng chiều bóng xế, sao có thể 
kịp để chân lên thuyền Đạo? Pháp có sự hộ hiệp ngày 
nay là Phi Thường Pháp (Pháp có điều kiện). 
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Quyền Vạn Linh là gì? 

Là tổng hợp cả 3 quyền : 
    1. Quyền Hội Nhơn Sanh.  
    2. Quyền Hội Thánh. 
    3. Quyền Thượng Hội. 

... Cả 3 quyền hiệp lại thì được đồng quyền cùng 
quyền Chí Linh của Đấng Chí Tôn. Đối với quyền Chí 
Tôn mà nó còn ngang phẩm, thì dầu cho các Đấng 
Thiêng Liêng cũng còn phải dưới quyền ấy nữa. 

Ấy vậy, ngoài ra Quyền Chí Tôn thì chẳng ai có 
quyền hành phong thưởng Thiên phong Chức sắc của 
Hội Thánh, duy có Đức Lý Giáo Tông và Đức Chưởng 
Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn là hai Đấng đã có lịnh 
Đức Chí Tôn cho được quyền phong thưởng thì phẩm 
tước ấy mới nên giá trị.   

Ngoài hai Đấng ấy ra, dầu cho một vị Đại Giác 
Kim Tiên hay là Cái Thiên Cổ Phật mà không thừa 
mạng lịnh của Chí Tôn và không quyền hành nơi cửa 
Đạo, nghĩa là không lãnh mạng lịnh trong buổi Tam Kỳ 
Phổ Độ nầy thì không đặng quyền phép phong tước cho 
ai tất cả. 

Ngày nay bọn Tả đạo bàng môn phong thưởng 
chẳng do Thiên mạng, đều là cơ quan tà giáo mà thôi. 

Cơ phong thưởng là chỉ do nơi Quyền Vạn Linh 
hiệp đồng hay là Quyền Chí Tôn, chớ chẳng phải ai 
muốn phong thưởng cũng đặng. 

Đức Hộ Pháp thuyết minh ngày 12-10-Đinh Sửu 
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Thượng Hội 

Giáo Tông, Hộ Pháp, ba vị Chưởng Pháp, 
Thượng Phẩm,Thượng Sanh, ba vị Đầu Sư và Nữ Đầu 
Sư. 

Hội bàn tính các việc: 
Các điều mà hai hội kia bàn tính về việc Đạo, 
Các điều ước của hai hội kia, không kể tới các 
điều mà hai hội đã đánh đổ nhau. (trừ phi cả 
hai ông chủ hội đồng kêu nài), 
Các việc cần gấp hay yếu trọng phải ban hành 
trong Đạo. 

Hội Thánh 

Tất cả Chức Sắc Thiên Phong từ Giáo Hữu đến 
Phối Sư và tương đương, có mặt các Thập Nhị Thời 
Quân để xem chừng về mặt luật. 

Hội bàn tính các việc: 

Các vấn đề của Hội Nhơn Sanh đã bàn định 
hoặc của Thượng Hội gởi xuống đặng lập 
phương ban hành. 

Lo về sự phổ độ, việc hành đạo tha phương, 
tài liệu tài chánh của Ðạo và nền chánh trị của 
Ðạo. 

Bàn cải và công nhận số phỏng định thâu xuất 
năm tới. 
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Xin sửa cải, thêm bớt, hay là hủy bỏ những 
luật lệ không phù hạp với sự tấn hóa về tâm 
trí nhơn sanh. 

Các việc có ảnh hưởng về nền Ðạo. 
Hội Nhơn Sanh 

Đại diện của các Lễ Sanh, Chánh Tri Sự, Phó Tri 
Sự và Thông Sự của các địa phương (số nghị viên nam 
và nữ đồng nhau). 

Hội bàn tính các việc: 

  Giáo hóa nhơn sanh. 

  Lo liệu phương hay cho Ðạo với Ðời khỏi 
điều phản khắc, và nâng cao tinh thần trí thức 
của nhơn sanh. 

  Phổ độ nhơn sanh vào cửa Ðạo, dìu dắt Tín 
Ðồ cho khỏi trái bước và trọn vâng các Luật 
Lệ của Ðạo. 

  Xin sửa cải, thêm bớt hay hủy bỏ những Luật 
Lệ của Ðạo không phù hợp với trình độ trí 
thức tinh thần của nhơn sanh. Lo cho nền Ðạo 
được trong ấm ngoài êm và đủ phương tiện 
đặng phổ thông nền Chơn giáo. 

  Xem xét và công nhận phương diện chánh trị 
của Ðạo, quan sát Sổ Thâu Xuất tài sản và 
nghị số phỏng định năm tới. 
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197 
 
 

                                                             
197 Có thuận theo Thiên ý mới được hộ hiệp. Không Hiệp 

Thiên được thì sự dụng ý phàm phu mà những tưởng là thông là 
suốt để giảng Đạo rất dễ trở thành phàm giáo như lịch sử hằng 
cho thấy. 

Hình 56

Tùng thị pháp điều TKPĐ 
là tùng luật pháp

chơn truyền, 
là thuận Nhơn
thuận Thiên.

LÝ CHƠN TRUYỀN
Nhơn sanh lập pháp,

Thầy định pháp.

PHÁP CHƠN TRUYỀN
Hoà, Tác Nhiên

Phi TẦM,
Tự TÂM.

Nhiên thiền,
Trung dung.

ĐẠO CHƠN TRUYỀN
Con đường trở về

với tình ái
nguồn cội của cái sống

Thuần nhiên
(bác ái: dung)

Chính tột
(công bình: trung)

Giáo Tông Đại Đạo,
Vâng đúng chơn truyền các Đấng chấp thuận.
                           22-8-Ất Hợi

Nhơn Đạo

Di Lạc Vương Pháp

Hư Vô Cao Thiên:
Đền Thánh: Thần, quyền năng sáng suốt.

Tạo Hoá Huyền Thiên:
ĐT Phật Mẫu: Tinh: quyền năng sáng tạo.
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Bí pháp: Diêu Cung Cửu Chuyển198. 
Hộ Pháp: Khai quang hoạt khiếu199. 
Thượng Sanh: Hiệp hành chơn thật200. 
Thượng Phẩm: Đoạn trí phục tình201. 

     Hộ Pháp Phạm Công Tắc 

 

 

 

                                                             
198 Phi Thường Pháp là pháp có sự hộ hiệp theo những 

chừng mức, chuẩn thằng rất nghiêm nhặt. Mỗi trình độ một 
phương tu hành rất rõ. Trong Bí Pháp Diêu Cung Cửu Chuyển, 
ngay ở Đệ Tam Cửu đã có nhu cầu Khí trong như băng tuyết, 
Thần im như thiều quang; hết lòng dò xét và thực hành thêm nữa 
mới thật biết rõ là hộ bất hộ - công thành lý hiệp.  

199 Khai quang hoạt khiếu cũng nhiều mật nhiệm vô vi 
lắm. Không bao giờ có khai khiếu trước sự khai tâm. Vũ trụ bao 
lớn, tâm bao lớn, công trình biến vật chất thành tinh thần và dùng 
tinh thần điều ngự vật chất qua lửa ma xát, lửa mặt trời và lửa 
điển thật vô cùng vĩ đại, cho nên có vô lượng chừng mực khai 
tâm và khai khiếu khác nhau.  

200 Sự hiệp hành chơn thật để được Thượng Sanh chính 
là nguyên lý tự có có mãi của sự thật vô ngôn lại có tính sáng 
tạo. Thượng Sanh là Tinh lực tột mạnh. Thượng Phẩm là Thần 
lực tột cao. Được Thượng Sanh Thượng Phẩm thì thành Đạo như 
trở bàn tay. Hạ Sanh Hạ Phẩm, Hạ Sanh Trung Phẩm, Hạ Sanh 
Thượng Phẩm... cho đến Thượng Sanh Thượng Phẩm là Cửu 
Phẩm Liên Hoa.  

201 Đoạn trí và chế phục tình luyến để có Thần lực ngày 
càng cao cho đến Thượng Phẩm. 
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Lý Pháp = Nguyên lý của 
Luật Pháp 

 
Bậc đã đắc Đạo 
- Quyền Pháp tương hiệp, 
- Quyền định Pháp, 
- Vô Pháp Pháp/Vô Lượng 
Pháp 
(không công thức cố định). 

 
Chúng Sanh 
- Quyền Pháp tương khắc, 
- Pháp định Quyền, 
- Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định và Ba Hội 
Lập Quyền Vạn Linh là chuẩn thằng để tạo hạnh đức 
để có Phàm vị, thêm Thánh Đức nữa để tạo Thiên vị. 

(Xin xem lại trang 77 và trang 196)  

 

Tuy nhiên, người tu chơn Minh được Lý Đạo Lý 
Thế có thể có Thiên vị dù không lập vị trước mặt nhơn 
sanh qua ngõ Tam Lập (xem trang 199). 

Lý Pháp thì rõ ràng đồng nhứt luật. 
 

 

 

 
 

Lý
PHÁP

Lý
ÐẠO

Lý
THẾ

BạchMinh Minh
Hình 57
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Cao Đài Tiên Ông, 

Thầy để lời khuyên chung: từ nay ráng chăm lo 
Đạo sự. Đã đến lúc các con có thể thực hiện được hoài 
vọng của mình. 

Đừng tị hiềm việc lớn việc nhỏ mà chinh lòng 
nhau rồi không tròn việc. Luôn luôn lấy hết tinh thần 
trách nhiệm chung mà hành sự thì mọi việc chu toàn. 
Còn điều chi mơ hồ thì cùng nhau luận bàn để tìm một 
lý chánh rồi hãy thực hiện hoặc cầu hỏi lại chớ không 
nên ỷ y rồi làm càn thì hỏng việc mà ảnh hưởng tới đức 
tin của nhau. Nếu vậy thì khối đoàn kết tương liên202 
buổi nào mới đắc thành. 

Bởi có điều yếu trọng là Đạo có hữu vi và vô vi 
mà dụng cái vô vi để điều động thực thi cái quyền hành 
tàng hữu vi, nếu không lấy đức tin làm căn bổn thì lắm 
khi bị lầm lạc, e ra thực hiện không đúng chơn pháp. 
Mà thực hiện không y chơn pháp thì đâu có kết quả 
hiệp Thiên ý mà do phàm ngã thúc dục. Như vậy đâu 
phải Thánh Thể của Thầy. 

                                                             
202 Đoàn kết tương liên: Do sự lập pháp tác nhiên, tạo 

Hoà mà nhơn sanh đoàn kết tương liên, đó là pháp tạo hạnh đức 
của phàm vị. Dụng cái vô vi để điều động thực thi cái quyền 
hành tàng hữu vi: Quyền hành tàng hữu vi tuy thuận theo sự lập 
pháp của nhơn sanh nhưng vẫn có lối siêu thoát do Thầy định 
pháp giúp người hạnh đức có tâm Thánh Đức bước lên Thiên vị. 
Có đức tin như vậy thì thoát được lưới nghi từ cái Trí và tâm sẽ 
ổn định hơn trong sự tu hạnh đức. 
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Không một kẻ phàm nào được mệnh danh Thầy 
mà hành điều trái ngược với cơ bảo sanh203. Đứng trước 
mặt Thầy thì kẻ ấy rất nên đại tội. Bởi cớ hiển nhiên 
Thầy mới lập Hội Thánh, có nghĩa tương liên hiệp quần 
là “Hội”. Còn vượt qua cố chấp bản ngã mới là 
“Thánh”. Vậy những con nào còn dụng pháp quyền 
hữu vi mà chưa đúng thật chơn thì phải lo cải sửa cho 
hoàn toàn chớ luật điều không tư vị đâu. 

Sớm biết sửa vẹn 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 khiết để đi đến sự hoà hợp đồng nhứt thì không 
còn điều chi để âu lo hoặc nghĩ ngợi. Chuyên nhất mà 
không chuyên nghĩa là tự nhiên nó khế ước hiệp hoà 

                                                             
203 Nhân danh Thầy mà hành điều trái ngược với cơ bảo 

sanh là nhân danh Thầy mà gây thêm điều khổ khắc cho nhơn 
sanh, về sanh mạng, về cuộc sống, về lý pháp mơ hồ mê tín (làm 
cho tinh thần họ hoang mang). Cơ bảo sanh cũng là cơ tạo sự 
hoà an giữa các trình độ cao thấp nữa. Cái Đạo giáo hoá mới 
quan trọng hơn cái luận cao thấp: CAO thấp không cùng cao 
thấp luận. ĐÀI trung ông chấp ĐẠO truyền huân. Pháp quyền 
hữu vi phi chơn là sự độc tài do quyền lực - của đa số, của các 
phương tuyên truyền, giáo dục v.v. Tâm ứng được với Vạn Linh 
ở tần số thấp, lại cũng ứng được với Chí Linh ở tần số cao thì có 
việc hiệp được Vạn Linh với Chí Linh. Do SỚM biết sửa vẹn 
mà hiệp được Thượng Trung Hạ (Thiên Địa Nhơn) không thiên 
về một bên nào nên có sự hoà hợp đồng nhứt với chúng sanh mà 
hiệp chuyển cuộc sống và hoá chuyển tâm ý, nâng đỡ chúng 
sanh, cũng đồng thời nâng cao chính mình. 
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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. 

Nguồn cội Trời Đất cũng do hoà204. Có hoà mới 
sanh hoá. Mà bây giờ nguồn cội của nó mới hoà điệu 
với Đạo pháp tiến hoá vô biên vô giới được. Vậy khuôn 
viên luật pháp chơn truyền để cho các con tập lần từ 
hành vi tư tưởng hoặc kể cả những điều gọi là bổn phận 
và trách nhiệm với nhau, không ngoài mục đích để cho 
các con hoà nhập với cội nguồn Đại Đạo, chớ đâu phải 
tiến công lập phẩm vị để rạng danh với nhân loại đâu.  

Bởi lẽ các con không thấu được khuôn luật Tạo 
Hoá cứ lấy trí phàm mà cân lường rồi nói Thầy lập luật 
khó. Thử hỏi Thầy cùng các Đấng Thiêng Liêng dùng 
cái quyền phép chi mà độ rỗi các con? Phải do yêu 
thương chăng? Thì nếu thấy khó thì cũng nên biết vì 
thương chớ không vì ghét, hiểu chưa? 

Nếu các con biết và thấu đáo đặng thì mới rõ cái 
sự chăm sóc của Thầy và các Đấng rất nên chu đáo 
không cùng. Thầy muốn các con noi theo hạnh đức đó 
mà thực hành cùng đạo hữu và nhơn sanh. Được vậy 

                                                             
204 Cội nguồn Đại Đạo là Chơn Pháp Ái của Tạo Hoá 

Công Pháp. Trong việc này, nếu Pháp và Tăng hoà hợp nhau 
khắn khít thì Thần chứng. Trong nền Đạo cũng vậy, nếu Hội 
Thánh và Nhơn Sanh hiệp một thì Quyền Chí Linh đồng hiệp để 
dẫn lối tiến hoá. Noi theo hạnh đức vì thương mà nâng đỡ chúng 
sanh là tu cùng nhân thế, theo sự Hiệp Thiên là hành Đạo Thiên 
Thượng. 
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thì cơ Đạo rất nên thịnh vượng bởi lúc đó cái quyền tự 
chủ đã đến mức công chánh tức quyền nhơn sanh và 
Hội Thánh hiệp một. Khi đó nhơn sanh và Hội Thánh 
đồng hiệp với quyền Chí Linh thì còn chi hơn nữa.  

Các con mong mỏi ngày Đạo thành mà không 
hiệp hoà tâm chí thực thi chơn tướng Đạo205 cho rõ ràng 
thì làm sao đạt được sở vọng. Tất cả các con đều có cái 
quyền cao trọng đó mà còn trông chờ cái chi nữa. Từ 
nay nếu con nào còn trông chờ mà không chịu thực 
hành cái quyền pháp vô biên đó thì cũng như những kẻ 
ở Cực Lạc môn ngoại206 vậy. Giống hệt như những kẻ 

                                                             
205

 
206 Những kẻ ở Cực Lạc Môn Ngoại: Những người tu 

thuộc mọi môn phái và pháp thức đã sạch nghiệp rồi nhưng 
không biết rằng chính Pháp Ái Tình Chơn mở lối cho sinh khí 
lan toả ra toàn thân và đến tận nê hườn cung, tức là Niết Bàn, 
kinh đô của Cực Lạc Thế Giới của chính mình, để thắp sáng trí 
não và tạo sự cường liệt thanh bai cho thân thể. Mình định lấy 
mình: Sự HỘ HIỆP đã dẫn mình đến quyền cao trọng của mình, 
đó là sự TỰ CHỦ TRONG CÔNG CHÁNH. 

Hình thể (Hạ - Địa)
Cuộc sống: Đồng
Liên Tâm Công Pháp

Bán hữu hình (Trung - Nhân)
Nếp sống tinh thần: Hoà
Tâm hoà Thiên Địa Nhơn

Vô hình (Thượng - Thiên)
Lẽ sống tâm linh: Minh
Tự tâm trung lập, đại vô lượng

Chơn Tướng Đạo:

Cao

Minh

Linh

Không

Có
mà 

không
thấy

Triết

  Cơ cộng tồn và hỗ tương hoá
chuyển của các cõi Thiên Địa Nhân
để có sự đồng tiến, tức là cơ TẬN ĐỘ
(trước nhất là chỉnh sửa nếp sống tinh
thần để lẽ sống tâm linh tự phát triển
tốt và cuộc sống thường ngày được an
hoà hơn (xem hình ở trang 43).



 245 

có sẵn gạo, nước, củi, lửa mà còn ngồi đó chờ cơm để 
ăn, vậy thì bao giờ có? 

Có cùng chăng là do mình định lấy mình. Hiểu 
được vậy thì các con không xa Thầy. 

Thầy mừng chung các con. 
6-4-Bính Tý 
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20. 
QUYỀN, PHÁP, LÝ, 
GIÁO XƯA VÀ NAY 
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CHÁNH THẬT CHI CẦU GIẢ 
VÔ CẦU CHI CẦU DÃ 

Cầu nào bắt nhịp chỉ Tiên Ông, 
Kiến quyết thông công chẳng lý đồng. 
Chí mộ chơn thành nguyên chất diễn207, 
Tôn tình chánh thật hiệp cầu Ông. 
                           Cao Đài 

Cầu ông bắt nhịp chỗ chơn thông208,  
Chẳng thấy dựa nương chẳng trụ đồng.  
Định đến không cầu nên chánh thật, 
Tâm còn chẳng có có gì Ông. 
                          Tiên Ông 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
207 Danh Thầy là Pháp: mỗi danh hàm ngụ một trình độ 

và phương thức tu hành khác nhau. 

Chơn thành nguyên chất + được Tiên Ông bắt nhịp = 
Hiệp Thần = Hai Thiên Nhãn nam nữ + Thiên Nhãn của Thầy 
(trang 205) = Cao Đài chơn pháp. 

208 Chơn thông = Tinh Khí Thần hiệp nhất = Vô cầu 
(chánh thật) = Vô tâm = Không Danh Sắc, không Lục Nhập, 
không Xúc, không Thọ... = Không cần cố gắng = Tiên Ông pháp. 
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CẦU kiến lên thang chẳng dấu chi, 
NGUYỆN thường phát huệ tín chuyên trì209. 
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 THIÊN210. 
                           Ma Ha Tát 

 

 

 

 

                                                             
209 Huệ + Tín + Hiệp Hành chỉnh xác  Tâm chất trung 

hoà mạch pháp qui = Đại Bồ Tát Pháp. Mưa pháp vô thượng 
Đại thừa, hạt lành, ruộng công đức, thêm duyên, tín, tình: đó là 
những điều đã có kể ra trong "Kệ Phó Pháp" nói ở trang 183, 
184. Vậy dụng Đạo Tâm hiệp hành chính xác để giúp những 
chúng sanh có căn lành và có công đức được phẩm Tiên Ông, 
đó là phương tu của Đại Bồ Tát. 

210 Tâm nguyên HỘI CHÁNH = Tâm liên Pháp tín chỉnh 
Đạo quyền (hiệp hoá CHI ĐÀN) = Ma Ha Tát Pháp. Mặt trời 
mặt trăng trí huệ: Trí huệ tiên thiên (có thức) và trí huệ hậu thiên 
(có danh sắc). Tiên thiên lực liên hệ với mặt trời, Hậu thiên lực 
liên hệ với mặt trăng. Thời tiết phương tiện: Cơ chuyển pháp 
Thiên Địa Nhơn hiệp. Tăng trưởng sự nghiệp đại thừa: Hội 
chánh để chỉnh Đạo quyền. 
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Kinh Vô Lượng Nghĩa: Các vị Đại Bồ Tát . . . 
dùng Đà La Ni vô ngại biện tài tuỳ thuận chuyển nói pháp 
luân của chư Phật đã chuyển: 

 

1- Trước hết rưới xuống những hạt mưa nhỏ làm 
dịu dục trần, mở cửa Niết Bàn, thổi gió giải thoát, trừ 
nhiệt não thế gian, được pháp vị thanh lương. 

2- Kế đó lại đưa ra pháp thậm thâm mười hai 
nhơn duyên, dùng để rưới tắt những khổ vô minh sanh, 
lão, bệnh, tử v.v. hừng hực như lửa mặt trời nhóm lại. 

3- Bấy giờ mới dội mưa pháp vô thượng Đại 
thừa, đượm nhuần cho các chúng sinh căn lành sẵn có, 
gieo hạt lành vào ruộng công đức, khiến cho tất cả đều 
được nảy mầm Bồ Tát. 

 4- Do mặt trời mặt trăng trí huệ, do thời tiết 
phương tiện giúp đỡ tăng trưởng các sự nghiệp đại 
thừa, khiến được chóng thành đạo Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, thường trú an lạc, chơn thật nhiệm 
mầu. 
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Kinh Vô Lượng Nghĩa: ...Bồ Tát cứ thế quán sát 
gốc ngọn bốn tướng sanh, trú, dị, diệt211, liền đặng biết 
khắp tất cả. Thử lại để quán sát tất cả các pháp niệm 
niệm không an trú, liền sanh liền diệt. Lại quán một 
thời, một niệm đủ có bốn tướng sanh, trú, dị, diệt. Bồ 
Tát quán sát như vậy rồi, thấu rõ tâm ưa muốn của các 
chúng sinh. Mà lòng ưa muốn vô lượng nên thuyết 
pháp cũng vô lượng, bởi thuyết pháp vô lượng nên 
nghĩa cũng vô lượng. Mà vô lượng nghĩa ấy cũng từ 
trong một pháp sanh ra212. 

                                                             
211 Sanh, trú (trụ), dị, diệt hay thành, trụ, hoại, không là 

bốn thứ thị hiện trong chuỗi tiếp nối mọi tướng hiển lộ của Sự 
Sống từ Tam Thể Tối Cao (Phật, Pháp, Tăng hay Cha, Mẹ, Con 
Một).  

Do Như Lai Tạng (chơn) mà có "Tâm sanh diệt"; nghĩa 
là Chơn (không sanh diệt) Vọng (sanh diệt) hoà hiệp, không phải 
"một" không phải "khác" gọi là thức A lại da (tâm sanh diệt). 
Thức này tóm thâu tất cả các pháp và xuất sanh tất cả các pháp. 

Mã Minh Bồ Tát, Luận Đại Thừa Khởi Tín 
212 Từ trong một pháp sanh ra: từ việc TĂNG sửa soạn 

để đón PHÁP đón PHẬT (trang 202). TĂNG là Như Lai tạng, 
PHÁP là Tạo Hoá Công Pháp, PHẬT là Như Lai. Kinh Đại Bát 
Niết Bàn, phẩm Tứ Tướng, nói:  

"Phật tánh tức là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là 
Như Lai." Phẩm Như Lai Tánh lại nói: "Phật tánh ấy rất sâu như 
vậy, khó biết khó thấy, chỉ Phật biết rõ, chẳng phải hàng Thanh 
Văn, Duyên Giác đến được. Người trí phải quan sát như vậy để 
rõ biết Phật tánh." 

Như Lai Tạng là tạng chứa Phật Tánh (hoặc tại triền: còn 
trong vòng phiền não nhiễm ô, hoặc xuất triền: chứa đựng các 
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Pháp Quyền Lý Giáo xưa nay có thể được tóm 
lược trong bảng dưới đây. 

 

Cả ba hướng Thánh Tiên Phật đều coi nguồn 
sanh hoá chung là cơ bản THEN CHỐT để chuyển hoá 
Tinh Lực của vật chất thân thể mà xây dựng Khí Tâm 
Bình Nhiên, Hoà Đồng, Tịnh Độ và Thần trong sự Tự 
Tâm, Phi Tầm hay Vô Lượng. 

Ở mức Thánh Đạo, Quyền Yêu Thương với 
Pháp Tự Tâm không đủ để chuyển hoá Tinh Khí Thần 
nên cần có sự hộ hiệp để THỌ nhận năng lực. Nếu đã 
đạt đến Trí Phi Tầm thì Thiên Quyền sẽ cho Hiệp Đạo 
với Cửu Thiên mà hoà vào Thiên giới. 

Từ đó, có thể dụng Vô Lượng Trí và Tịnh Độ 
Tâm mà độ dẫn bậc Tiên. Tịnh Độ Tâm là Tâm hướng 
về tông đường. Phải có đủ Thần mới có thể KIẾN 
TÁNH.  

                                                             
pháp vô lậu thanh tịnh). Đó là căn sanh, là nguồn cội của sự 
sanh/hoá. 

QUYỀN TỪ BI YÊU THƯƠNGBÁC ÁI

LÝ GIÁO
KIẾN THỌVÔ

ĐẠI BỒ TÁTTIÊN ÔNG CAO ĐÀI

PHÁP
Vô Lượng
Tịnh Độ
Tánh Phật

Tự Tâm
Bình Nhiên
Nhất Nguyên

Phi Tầm
Hoà Đồng
Hiệp Đạo
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ĐẠO DO CHƯ PHẬT (chỉ Phật với Phật mới hay 
rốt ráo) CÒN PHÁP DO THẦY HƯỚNG DẪN. 

Cho nên phải khéo hiểu khi nhìn vào danh Thầy 
dùng trong từng lời giảng, hoặc Cao Đài, hoặc Cao Đài 
Tiên Ông, Cao Đài Đại Bồ Tát, Cao Đài Tiên Ông Đại 
Bồ Tát Ma Ha Tát...  
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21. 
CAO ĐÀI 
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Thầy dặn con Trung, 

Ráng phấn chí lập thành Chánh giáo, chẳng bao 
lâu đây, Thầy sẽ cho một phương pháp rất trọng213 để 
cho các con cứu độ nhơn sanh. 

 Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương, 
14-12-1926 (âl 10-11-Bính Dần) 

 

Cửu tuyến lối Thiên đài là đài tiếp Thiên, nghĩa 
là Cao Đài. Mỗi huynh đệ tỉ muội có chín phương lối 

                                                             
213 Phương pháp rất trọng ấy nhằm hoá chuyển Thiên 

Địa, xây dựng cái Cao Đài của mỗi người trước khi tiến đến các 
năng lực Tiên Ông, Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát mà trọn nên tài Nhân 
trong Tam Tài Thiên Địa Nhân. 

 
Sau khi phân Tứ Tượng, khai Bát Quái lập nên Càn Khôn 

Thế Giái rồi Càn Khôn Vạn Vật, Thầy lập nên loài người có cái 
ta thứ nhất là thể xác hữu hình thuộc Địa, cái ta thứ hai là Chơn 
Thần (linh hồn) bán hữu hình gồm cả Thiên Địa và cái ta thứ ba 
là Chơn Linh vốn là chiết linh của Thầy. 

Nhân chính là Chơn Thần (có ba thành tố Tinh Khí Thần) 
để làm trung gian giữa Chơn Linh thuộc Thiên và thân thể hữu 
hình thuộc Địa. Sự liên thông và hoá chuyển Tinh Khí Thần diễn 
ra tại các Đài Tiếp Thiên hay các lối giao tiếp cùng Thiên điển, 
tức là Cao Đài của mỗi người. 



 255 

giao tiếp cùng Thiên điển214 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. 

Bát Nương (trích dẫn ở trang 151) 

Ấy vậy Bần Ðạo nói, nơi cửa Tịnh Thất chúng 
ta có thể nói rằng: "Nơi chúng ta đưa bạn chúng ta đi 
cũng là cửa rước bạn chúng ta đến." 

Đức Hộ Pháp, 15-5-Tân Mão 

 

 

 

                                                             
214 Các nơi giao tiếp cùng Thiên điển là những luân xa. 

Đài là nền đất dấp lên để tế lễ. Nghĩa cơ bản của "Cao Đài" là 
các khiếu tiếp nhận sinh lực cao trọng từ cõi trời. 

 

Ba tầng dưới của lầu chuông và lầu trống tại Đền Thánh
tượng cho ba phần của thân thể con người tại thế. Hai chữ
"Cao Đài" đặt tại phần dưới cùng cho thấy rằng sự sống tại
cơ quan sanh hoá là nguồn CƠ BẢN THEN CHỐT. Thăng
đoạ cũng từ đó.

Lầu Trống, Lầu 
Chuông và Nghinh 
Phong Đài cùng là 
hình ảnh của cơ quan 
sanh hoá. Đó là cây 
bút Thầy sử dụng để 
vẽ ra Càn Khôn Thế 
Giới. 

Hình 59

 Hiệp
Thiên

Thiên
Thượng

Thiên
Hạ
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Long Mã tượng trưng Đạo là cơ 
sanh hóa vạn vật, trên lưng nó có bộ 
Bát Quái Đồ Thơ và cây Bửu kiếm, 
nên có câu “Long Mã phụ Hà đồ”. 

Ý nghĩa: Đạo xuất từ Đông, đem từ Đông sang 
Tây cứu vớt chúng sanh, đem Vạn Linh trở về nơi sanh 
hóa, tránh cơ tự diệt, nên hình Long Mã chạy về Tây 
mà đầu ngó ngoéo về Đông. 

Đức Hộ Pháp, Trấn Thần Đền Thánh, 6-1-Đinh Hợi (dl 27-1-1947)  

Sự thương yêu là giềng bảo sanh của Càn Khôn 
Thế Giới. Có thương yêu, nhơn loại mới hòa bình, Càn 
Khôn mới an tịnh. Ðặng an tịnh mới không thù nghịch 
lẫn nhau, mới giữ bền cơ sanh hóa. 

Thầy, TNHT 1, ngày 11 tháng 1 năm 1930 (12-12- Kỷ-Tỵ)  

Kỉ tín215 phi thường TÂM thị NHÃN, 
Thành thiền chí tột ĐẠO hồi ĐÔNG. 

 

 

                                                             
215 Kỉ = 已: ta, mình. Kỉ = 紀: Đạo, phép tắc, giềng mối. 

Tin vào chính mình, tin nơi cái thấy biết của tâm mình một cách 
phi thường, là thật với tình thương yêu của mình, thật với Dục 
của mình, là theo Chơn Đạo, là có Đạo tại Tâm. Đó là tột Thiền, 
cơ sanh hoá được giữ bền, sức sống luôn được hồi phục, Đạo 
luôn tươi nhuận. Xin xem lại trang 147: 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. 

Hình 60
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Phục Sinh là hồi phục sinh lực từ Hoa thu ủ như 
màu thẹn nguyệt (Nhứt Nương Diêu Trì Cung) cho đến 
Phục sinh đào hạnh, rượu hồng thưởng ban (Cửu 
Nương Diêu Trì Cung) và Nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn 
chất (Phật Mẫu). 

Pháp độ rỗi của Di Lạc Vương ngày nay được 
thực hiện qua hành tàng của Hư Vô Cao Thiên (Đền 
Thánh với trụ phướn Long Lân chủ sự bồi Thần) và 
Tạo Hoá Huyền Thiên (Điện Thờ Phật Mẫu với trụ 
phướn Qui Phụng chủ sự trưởng Khí). 

Long 
Lân Qui 
Phụng là trục 
ngang và trục 
đứng của Hà 
Đồ (đồ hình 
trên lưng con 
Long Mã 
xuất hiện trên 
sông Hà). Đó 
là qui luật cơ 
bản để Hoá 
Nhơn được 
khai mở các khiếu lập nên Cao Đài của chính mình. 

Dù Hoá Nhơn hay Nguyên Nhơn, sinh lực Tiên 
Thiên phi nhơn dục (3-Long) luôn là cơ bản của sự 
chuyển hoá thành Khí Thần (4,9) , sinh lực (1) và Tâm 

Hình 61
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Trí (2,7). Khi hoá chuyển, Trược Tinh (6) và Du Hồn 
(8 - mộng phồn hoa) sẽ hết. 

Đối với các Nguyên Nhơn, nếu được cân công 
bình cho khai mở con đường nội môn Thiên định thì 
Lục Long của Cửu Thiên Khai Hoá sẽ dẫn nẽo xây 
dựng Cao Đài cho Cửu Phẩm Thần Tiên. 

Lục long là ba cặp rồng vàng xanh đỏ chuyển 
xoay trên nóc vòm mỗi tầng của Đền Thánh. Theo 
Trung Đạo tiến hoá tự nhiên giữa Thiên Địa Nhân, mỗi 
lần thăng phẩm trong trời đất 

 • là một lần cứu độ của Cửu Vị Nữ Phật (rồng 
vàng Đại Bồ Tát), 

 • là một lần qua khỏi thử thách (Qua khỏi Tịnh 
Tâm Đài để dấn bước lên con đường Cửu Phẩm Thần 
Tiên thì phải giữ mình theo Tiên Thiên lực: các cột của 
Cửu Trùng Đài là cột rồng xanh, không còn cảnh cá 
nước vẫy vùng như dưới chân cột rồng đỏ ở ngoại môn 
nữa), 

 • là một lần cầu xin của các đẳng chơn hồn 
(không xa rời chúng sanh). 
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Nghĩa là sự hiệp Tiên Hậu Thiên của chồng vợ 
+ sự hộ của Diêu Trì Cung. Ly nước trắng và ly nước 
trà tượng cho Thần chính là sự hiệp Tiên Hậu Thiên 
này. Cái gọi là "cùng cực tự nhiên" của Chơn Pháp là 
sự hoà hợp Tiên Hậu Thiên này cho đến khi "Đạo nên 
Đời rạng" thì "giũ áo phồn hoa, trăm năm mãn cuộc, 
nếm mùi tự toại, dưỡng chí thanh nhàn thì có chi hơn." 

 
Coi rồng đỏ là sức sống vật chất (Tinh) của 

người phối ngẫu, rồng vàng là sức mạnh tâm linh 
(Thần) của Đấng Thiêng Liêng hộ giúp, rồng xanh là 
Sanh Khí của người tu tập, chúng ta thấy Thần + Khí 

 Tinh, Tinh + Khí  Thần, Thần + Tinh  Khí. 
Đó cũng là pháp Lý Khí Trí, Trí Khí Lý, Lý Trí Khí 
nói ở trang 64. 

 

 

 

Hình 62
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Đức Thượng Sanh bạch :  

- Theo Thánh giáo đêm 14-11-Ất Tỵ (dl 8-12-
1965) của Đức Ngài tại Cung Đạo thì Chức Sắc Phước 
Thiện khi trở về Phạm Môn phải trả chức lại cho Phước 
Thiện, nhưng các đương sự có xin khi trở về Phạm Môn 
thì chỉ trả lại chức vụ, còn phẩm tước thì giữ y như cũ 
và xin được cầu thăng khi đủ thâm niên công nghiệp 
như khi còn ở Phước Thiện vậy. 

- Còn tiếc tước phẩm quá há! 

Cười . . . Thử hỏi những người đã tự xưng là 
TU CHƠN mà còn ham muốn thì làm gì nên việc đặng. 
Mấy vị Chức sắc Phước Thiện đã dâng đơn xin trở về 
Phạm Môn, Bần đạo đã chấp thuận rồi, duy còn lập 
Tình nguyện trạng là xong, mà họ đã gạt chúng sanh, 
gạt luôn Bần đạo. Thử hỏi họ còn xứng đáng làm anh 
chị của nhơn sanh chăng ? 

Vậy Bần đạo thâu hồi quyền chức của mấy vị 
ngoan cố ấy, trừ những Chức sắc tỏ ra thiện chí. 

Hộ Pháp, Giáo Tông Đường, 19-6-Bính Ngọ (dl 5-8-1966) 
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Cầu xin Đức Ngài phân định cho những vị ấy tu 
chơn cách nào? Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chưa giải 
quyết được. 

- Đạo lập ra nếu không tu thì để làm gì? Nhưng 
tu là phải chơn thật, nên mới gọi là TU CHƠN. Sau 
nầy, các bạn sẽ thấy những nhà tu chơn đạt thành 
mục đích tối cao tối trọng. Nhưng không phải dâng 
Tình nguyện trạng là đủ, phải hỏi lại lương tâm mình 
có được chơn hay chưa? rồi mới mạnh dạn bước tới 
việc nầy. 

Hộ Pháp, Giáo Tông Đường, 10-12-Bính Ngọ (dl 20-1-1967) 

 

 

 

Tiếp Đạo ! Em có ý đợi Qua hả ? Cười . . . 

Em nên chú ý và nói lại với mấy kép rằng: không 
có điều chi kỳ dị bằng mình nói giá ngọc với một tay 
buôn ngọc. 

Cao Thượng Phẩm, Hộ Pháp Đường, 17-10-Đinh Sửu (dl 19-11-1937).  
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Có một mục tiêu duy nhất là tiến hoá và quên hết 
mọi chuyện khác, đó là phương pháp đánh đổ nghiệp 
báo. 

 

Tuân thủ các giáo huấn thiêng liêng là khiêm 
nhường, trí huệ và tiến hoá vô tận. Lúc đó mới có thể 
tham gia và hoà mình vào với cái Công Việc Chung 
của chánh pháp tiến hoá vô tận của tất cả các Đấng 
Thiêng Liêng. Mình tự lập pháp tu cho chính mình, rồi 
Đức Chí Tôn sẽ định pháp riêng cho mình. Thành tâm 
thì sẽ biết để tuân theo. Cửa thiêng liêng không dung 
nạp pháp vô chơn. Màn bí mật thiêng liêng không thể 
vén lên được nếu không có Thiên ý.  

 

Năng động (về mặt hữu tướng là bất tĩnh, về mặt 
vô tướng là mặc tỉnh, xét thầm) thì hiệp chơn tức hiệp 
Đạo còn không tỉnh (không suy xét chi cả), thì khi lỡ 
hiệp vô chơn tức là thờ tà quái vậy. Còn nếu thụ động 
(thuần tĩnh) thì hiệp không tức phải phần nguy khốn 
đó.  

 

Về các cơ bản của sự sống vật thể, xét theo luật; 
về nếp sống tinh thần, minh triết về chữ hoà; về lẽ sống 
tâm linh, xét sự nhất quán của các cõi. 
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 Phật Di Lạc xưa trước tu tập theo 
Phật xuất thế Nhật Nguyệt Đăng Minh216 
mà có “duy tâm thức định”, và do cái 
pháp tam muội ấy, thờ các Đức Phật 
nhiều như cát sông Hằng nên tâm háo 
danh dứt hết, không có nữa. (Xin xem 
hình ở trang 45) 

Đến khi Đức Phật Nhiên Đăng xuất hiện ra đời, 
mới được “Vô thượng diệu viên thức tâm tam muội”, 
thấy cùng tận hư không, Như Lai quốc độ, uế tịnh, có 
không, đều là tâm mình biến hóa hiện ra. 

 “Duy tâm thức” là như vậy, từ thức tính xuất 
hiện vô lượng Như Lai. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 

                                                             
216 Nhật Nguyệt Đăng Minh: Sự sáng của Nhật Nguyệt 

Đăng, tức là sự sáng từ phép dụng Trí để chuyển hoá Lý Khí Trí, 
Trí Khí Lý, Lý Trí Khí theo tình thế các thời thị hiện của lục 
long trong sinh hoạt xuất thế (ba cặp rồng vàng xanh đỏ nói ở 
chương “Cao Đài, trang 253-262”). Nhiên Đăng: Đèn tự nhiên, 
tức sự sáng và sức sống đến một cách tự động do tâm đã thuần 
chơn, không còn do theo khuôn thước như lúc tu tập, tức là sự 
"cùng cực tự nhiên", là "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm", là dụng 
vô lượng tâm mà hoà Thiên Địa Nhơn, là khiêm nhường tự 
chứng biết điều phải học hay hành chớ không cố tự chứng minh, 
là:  

"Sự gì phải đến cho con, ấy là tại nó phải vậy; chớ cượng 
cầu mà nghịch Thánh ý Thầy."  

(Thầy, TNHT 2, 12-9-1926) 

TINH

NGUYỆT

NHỰT

ĐĂNG
CAO ĐÀI

  Hình 6bis
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PHẬT
Phi Tưởng Diệu Thiên

TỪ HÀNG BỒ TÁT
Đa Pháp Phật
Tịnh Thiện Giáo Phật
Kiến Thăng Vị Phật
Hiển Hoá Sanh Phật
Trục Tà Tinh Phật
Luyện Đắc Pháp Phật
Hộ Trì Niệm Phật
Khai Huyền Cơ Phật
Hoán Trược Tánh Phật
Đa Phúc Đức Phật

Hạo Nhiên Pháp Thiên
CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT
PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Diệt Tướng Phật
Đệ Pháp Phật
Diệt Oan Phật
Sát Quái Phật
Định Quả Phật

Thành Tâm Phật
Diệt Khổ Phật
Kiên Trì Phật
Cứu Khổ Phật
Xá Tội Phật
Giải Thể Phật

PHÁP
Hư Vô Cao Thiên
NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT
Tiếp Dẫn Phật
Phổ Tế Phật
Tây Qui Phật
Tuyển Kinh Phật
Tế Pháp Phật
Chiếu Duyên Phật
Phong Vị Phật
Hội Chơn Phật

Tạo Hoá Huyền Thiên
KIM BÀN PHẬT MẪU
Quảng Sanh Phật
Dưỡng Dục Phật
Chưởng Hậu Phật
Thủ Luân Phật
Cửu Vị Nữ Phật

TĂNG
Thượng Thiên Hỗn Nguơn
DI LẠC VƯƠNG PHẬT
Brahma Phật
Çiva Phật
Krishna Phật
Thanh Tịnh Trí Phật
Diệu Minh Lý Phật
Phục Tưởng Thị Phật
Phục Linh Tánh Phật
Diệt Thể Thắng Phật

Hội Nguơn Thiên
Trụ Thiện Phật
Đa Ái Sanh Phật
Giải Thoát Khổ Phật
Diệu Chơn Hành Phật
Thắng Giái Ác Phật
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Cơ sáng thế của Đức Chí Tôn theo tiến trình Phật 

Pháp Tăng còn cơ tận độ phải theo tiến trình Pháp Phật 
Tăng. Trước là dụng Pháp tu của Hư Vô Cao Thiên và 
hành theo Tạo Hoá Huyền Thiên để đến Tiên vị, sau đó 
là Pháp tu của Phi Tưởng Diệu Thiên và Pháp hành 
theo Hạo Nhiên Pháp Thiên để đào tạo Bồ Tát vị. Sau 
đó nữa là vô vi Ma Ha Tát Pháp để trọn nên Phật vị. 

Sau giai đoạn Qui Nguyên của các nguyên nhơn 
là giai đoạn Ma Ha Tát Pháp Chuyển Thế hưng chánh 
lập Tăng, tức là tạo lập tân dân cho đời thánh đức buổi 
Thượng Nguơn sắp đến. Lúc đó sự tu hành sẽ theo pháp 
của Thượng Thiên Hỗn Nguơn và Hội Nguơn Thiên. 
Các tầng Thiên đều dụng Tạo Hoá Công Pháp để tiến 
hoá nhưng trong giai đoạn đại ân xá này Phật Mẫu và 
Cửu Vị Nữ Phật đến lập Phi Thường Đạo tức là Đạo có 
điều kiện và chơn truyền buổi này là tận độ, dù bậc 
chơn tu còn một chút hướng về cội nguồn cũng độ. Cửu 
Vị Nữ Phật hoặc đến tại thế hành Vô Cực Đại Bồ Tát 
Pháp hoặc ở nơi vô hình hành Thái Cực Ma Ha Tát 
Pháp. 

Phải có một thân nam mới tu từ Tiên vị đến Phật 
vị. Sau đó thì có thể tình nguyện thọ thân nữ để giúp 
bậc chơn tu. Vậy chúng ta có thể hiểu rằng Cửu Vị Nữ 
Phật nói trong Di Lạc Chơn Kinh đã từng có thân nam 
và đã biết rõ cái khó khăn của sự tu chơn rồi.  

Pháp Phật    Tăng
Qui Nguyên Chuyển Thế

Hạ Nguơn
Tam Chuyển

Thượng Nguơn
Tứ Chuyển

Phật Pháp Tăng
Sáng Thế



 267 

CƠ ĐẠI ÂN XÁ QUA PHÁP TU NHIÊN ĐĂNG VÀ 
PHÁP HÀNH TẠO HOÁ 

Ngày nay, các thiện nam tử thiện nữ nhân sẵn 
sàng hiến thân cho Thầy Mẹ để lập Pháp cho chúng 
sanh thì góp tay vào việc thành lập cơ cấu sinh hoạt cho 
họ (tức là tôn giáo và xã hội) qua các việc tiếp dẫn, phổ 
tế, tây qui, ... hội chơn. Chỉ khi hội chơn được mới có 
thể hành công theo sự giúp sức của Cửu Vị Nữ Phật 
trong Tạo Hoá Công Pháp. Hội Chơn cũng là hiệp Tịnh 
Chất. 

Đây chính là Pháp dụng Trí Huệ Nhiên Đăng xây 
dựng xã hội (Phổ Tế), tinh thần (Tây Qui), văn hóa 
(Tuyển Kinh), khoa học (Tế Pháp), tuyển hiền (Chiếu 
Duyên), lập chánh thể (Phong Vị) và xác định tinh hoa 
của sự tiến hóa đã biết (như Hàn Lâm Viện Hội Chơn) 
và sau đó là sự hành hiệp Tạo Hoá Công Pháp. Những 
bài thài trong lễ Hội Yến Diêu Trì Cung và các bài Kinh 
Tụng Cửu đã nói quá rõ về Pháp này. 

Trước đây nhiều bậc chơn tu tuy đã sạch nghiệp 
quả rồi nhưng không biết rằng ái pháp để chuyển hoá 
Tinh lực (sức sống thân thể) / Thần lực (sức sống tâm 
linh) là cần thiết cho sự tiến hoá vô biên vô tận. Họ bị 
các thế lực thù nghịch với sự sống khéo léo đánh lạc 
hướng nên vẫn ở ngoại ô Cực Lạc Thế Giới mà không 
biết phải làm sao. 

Kinh Tụng Cửu thật ra để giúp người sống đạt 
pháp tiến hoá. Việc độ dẫn các hồn linh không có xác 
thân trong cửa Đạo Cao Đài vốn là phần vụ của Hội 
Thánh và Toà Thánh Vô Hình cũng dựa trên căn bản là 
khuôn luật của ái pháp này.   
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BỒ TÁT PHÁP CỦA PHI TƯỞNG DIỆU THIÊN VÀ 
HẠO NHIÊN PHÁP THIÊN: 

Đến được Vô Cực Bồ Tát Pháp từ sự trưởng 
chứng tất nhiên của tâm Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. 
Sinh lực Tiên Thiên của thân thể hiển phát (hơi tiên tửu 
làm cho mùi trần như đã xa khơi ...) và Phật tâm được 
củng cố từ những thần thông biến hoá linh hoạt xuất 
hiện trong các việc tịnh thiện giáo, kiến thăng vị, hiển 
hoá sanh, trục tà tinh, luyện đắc pháp, hộ trì niệm, khai 
huyền cơ, hoán trược tánh cho nên được đa phúc đức. 

Được vậy, sự chính xác hành công Đại Bồ Tát 
xoay quyền Tạo Hoá sẽ giúp đến được cảnh giới hạo 
nhiên với các khả năng độ nhân đa dạng từ diệt tướng, 
,.. đến xá tội, giải thể; không chỉ là sự tự cải thiện như 
Thượng Thiên Hỗn Nguơn và Hội Nguơn Thiên. 

Kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni nói Chuẩn 
Đề Bồ Tát là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, thị hiện 
vào trong sáu đường sanh tử để hóa độ chúng sanh. Bà 
còn được xem là Bhagavathi (Mẹ của chư Phật hay 
Phật Mẫu). Phổ Hiền Bồ Tát được thể hiện như vị Bồ 
Tát cởi voi trắng (tiên thiên lực, như hoa sen trắng nở 
ngày) sáu ngà (sáu cách đại địa động), lãnh đạo năm 
trăm vị Đại Bồ Tát đến nghe kinh Pháp Hoa và phát 
tâm hộ trì Chánh pháp của Đức Phật Thích Ca. 

Nhiều hình ảnh của bí pháp Chuẩn Đề Bồ Tát và 
Phổ Hiền Bồ Tát đã được phổ biến trong các nghiên 
cứu về Mật Tông với tên Samantabhadra. 
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PHÁP CỦA THƯỢNG THIÊN HỖN NGUƠN VÀ HỘI 
NGUƠN THIÊN 

 Thượng Thiên Hỗn Nguơn 
và Hội Nguơn Thiên thuộc Tăng và 
hình ảnh của Tam Thế Phật 
(Brahma Phật, Çiva Phật, Krishna 
Phật) đã nhắc nhở về các nỗ lực cần 
thiết khi ứng phó với sinh lực thuộc 
Tiên Thiên hay Hậu Thiên. (Xin 
xem trang 57-58). 

Với Tăng chúng, phương tu tâm và hành công để 
được Cao Đài nhằm phát triển sự tự chủ của chính 
mình, khép mình theo sự Chơn và Thiện. Trước phải tự 
tin, theo pháp Thanh Tịnh Trí cho đến lúc sáng suốt, 
tiếp nhận được Diệu Minh Lý. Sau đó ắt nhớ hiểu các 
diễn biến nhân quả của những việc đã qua (Phục Tưởng 
Thị) mà có thể tự chủ, thắng được các khuynh hướng 
của thân thể vật chất (Diệt Thể Thắng) để sống theo 
Linh Tánh (Phục Linh Tánh) tức là lấy tâm linh làm 
căn bổn cho mọi hành tàng. Nói khác đi, không chọn 
công thức chi cố định cho các suy nghĩ hay hành động 
của mình mà vẫn ứng xử phù hạp trong mọi lúc. 

Nội công đã đến mức ấy thì ngoại hành sẽ dẫn 
đến các khả năng chỉ làm việc thiện (Trụ Thiện), nhiều 
lòng thương sanh (Đa Ái Sanh), giải thoát được các 
mối khổ (Giải Thoát Khổ), khéo hành điều lành chơn 
(Diệu Chơn Hành), có cách hay khéo để không làm 
điều dữ (Thắng Giái Ác). 

Hình 15bis
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...Muốn rời khỏi thế giới nầy thì những gì thuộc 
tính chất của thế giới nầy đều phải dứt, tức thanh toán 
xong (triệt tiêu). Nhưng 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 nhứt217. Bởi nó hiệp Thế hiệp Pháp hiệp Đạo 
thì mới đủ điều kiện hội nguyên. 

Thái Thượng Đạo Tổ (Xem trang 36) 

Y nơi chơn pháp tại Cung Đạo là đạt Đạo. Đa 
diện. Bởi nó thị hiện qua vô vàn pháp chứng qua huyền 
bí tối linh của Thầy thì các con chớ luận bàn. 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 mời 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 

                                                             
217 Do hoàn cảnh, điều kiện tâm thức chưa hội đủ mà 

không từng nghe biết đến các pháp chứng tối linh của Thầy, 
chưa từng có kinh nghiệm về sự hoà ưng, nhiều người đã chỉ 
biết đến sự thuận sanh tinh huyết mà không gặp các kết quả phi 
thường của Thượng Phẩm Tình trong Nhơn Luân Đạo nên kinh 
sách, di tích truyền Pháp (như Đế Thiên Đế Thích) đã bị sửa cải, 
sự tu hành trở nên lệch hướng chơn truyền, dù có bậc giác ngộ 
giảng nói, số người nghi ngờ chống đối vẫn còn nhiều. 
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Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: "Thưa 
Thế Tôn! Cúi xin Phật nói, cúi xin Phật nói. Nay trong 
hội này hạng người sánh bằng con có trăm nghìn muôn 
ức. Đời đời đã từng theo Phật học hỏi, những người 
như thế chắc hay kính tin lâu dài an ổn nhiều điều lợi 
ích.    

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất : 
"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 (dạy về diệu pháp của hoa tình ái), phẩm 2  

Chung bầu nay mới đặng chung xe, 
Ðừng nói chi chi phép nấu chè. 
Hỏi phẩm Nhơn Thần dầu chẳng nói, 
Chác nghề thổ táo quyết không nghe218. 

Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thiên Thai Kiến Diện, bài 35 

 

                                                             
218 Luật lệ điều hành vũ trụ là tự do quyền nên sẽ không 

có can thiệp trừ phi có lời hứa trước lúc đi đầu kiếp. Xin xem 
thêm chú thích 129 ở trang 181. 
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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, do đã nhận chân được Tứ Thánh Đế 
trong vấn đề tình ái: 

Khổ Thánh Đế, 
Tập Thánh Đế vô chơn, 
Diệt Thánh Đế, 
Đạo Thánh Đế: qui chơn. 

Do đó mà Ẩn Tâm, Qui Đức, tức nhiếp tiểu tâm 
mà Qui Chơn, tức là hoà vào Đại Đạo Thiên Địa Nhơn 
hiệp, mối Đạo tự hữu hằng hữu có sẵn trong bản thân. 

 Từ tâm vô biên vô giới hiển vô 
lượng Như Lai219 rồi từ vô lượng Như 
Lai đó mà hiển ánh Nhiên Đăng hành 
Chơn Đạo, đó là dụng Đạo pháp QUI 
NGUYÊN cũng là Đại Đạo NHƯ 
NHIÊN vậy. 

Thiên nhiên không chối bỏ 
Mặc Nhiên ái pháp và Qui Đức là 
Bình Hòa với khối đại toàn chớ chẳng 
phải nghịch với qui tâm. Bình Hoà là Đức, mặc nhiên 
là Đạo. Đạo Đức đủ thì êm bước tu hành. 

(Xem lại hình ở trang 190) 

                                                             
219 Hậu Thiên chiêu tiếp Tiên Thiên, Đời Đạo hiệp nhất. 

Để yên cái này
S. dùng tay trái cầm một cái hoa bôi cái này
T. dùng tay phải cầm một cái hoa bôi cái này

(1)
(2)
(3)

Thầy

NHƠN DỤC

Mặc nhiên

Bình hòa

Hình 47bis

1

2

3
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Tuy luật lệ siêu phàm nhập Thánh thì vậy mặc 
dầu, chớ cũng do cơ thưởng phạt của Thiên Đình220 
mới đạt phẩm vị ấy đặng, của vô vi chưa chắc ai muốn 
lấy thì lấy tùy ý. 

Ngọc Hoàng Thượng Ðế Viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương, 
Saigon (tại nhà Cao Thượng Phẩm), ngày 12 tháng 6 năm Bính Dần 

(21-7-1926) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
220 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). Vô hữu tương liên mới ra 
chơn ra huyền. 
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DI LẠC VƯƠNG PHÁP 2 
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Chính xác con đường tu mới đạt, 
Đáng muôn năm khó cũng cam đành221. 

Di Lạc Thiên Tôn, 9-11-Đinh Sửu (dẫn ở trang 110) 

 
 
                                                             
221 Đạo là con đường biến sức mạnh của thân thể vật chất 

(Tinh) thành sức mạnh của tâm linh (Thần) qua sức hút nguyên 
tử lực của nam nữ Thiên Địa (Khí). Phải qua vô vàn sự hộ hiệp 
huyền bí tối linh thì Pháp chất của hai đàng nam nữ mới tương 
hiệp hoàn hảo mà tiến hoá vô tận vô biên đến mức có thể thay 
mặt cho Chí Tôn Phật Mẫu làm một trung gian sáng tạo và 
chuyển hoá tại một khu vực nào đó trong vũ trụ. 

Cho nên đường tu phải rất  
1. Chính xác (pháp nào? Cao Đài, Tiên Ông, Đại Bồ 

Tát...? Tông đường nào? Mục tiêu nào?), 
2. Oai nghiêm (có đủ Thần Lực để công bằng và nghiêm 

túc giải Oan diệt Mị trừ Tà ...),  
3. Thanh bai (kiến tạo phẩm giá cho Vạn Linh kể cả Thần 

Thánh Tiên Phật), 
4. Từ ái (để khỏi làm hại đường tiến hoá của các con cái 

còn non kém của Cha Sự Sống) và 
5. Linh diệu ứng phó với mọi biểu lộ cực vi tế (để khỏi 

rơi vào bẫy rập của lực lượng huỷ diệt). 
Diệt Oan, Sát Quái, thậm chí đến sự Thành Tâm (TINH 

KHÍ THẦN hiệp nhất)... không phải chỉ là sự giác, sự ngộ trong 
lúc hành thiền mà là năng lực chuyển hoá ở mức của Hạo Nhiên 
Pháp Thiên mới có. Sức quỉ cũng chẳng hèn, một số các ấn 
chứng phi thường nào đó chưa chắc bảo đảm là mình đang đi 
đúng đường. Còn có những trường hợp không thể do chư Phật 
mà phải chính Đức Chí Tôn mới trao truyền các điều cần thiết 
cho những bậc lãnh nhiệm thay mặt cho Ngài. 
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Chuyển luận chơn thành y dấu nét, 
Quang minh xuất nhập diệu hoà thanh. 

Di Lạc Thiên Tôn, 9-11-Đinh Sửu (dẫn ở trang 110) 

- Nầy Thiên Tử! Chư Bồ Tát vì chứng Bồ đề mà 
đi, vì như chỗ nên thuyết pháp mà đến. Vì được các 
thiền định giải thoát mà đi, vì hiện sanh trong dục giới 
mà đến. Vì nhập vào Thánh Đạo nên đi, vì đại bi thành 
thục chúng sanh nên đến, vì được vô sanh pháp nhẫn 
mà đi, vì nhẫn thọ chúng sanh nên đến. Vì nơi tất cả 
pháp xuất ly nên đi, vì độ chúng sanh nên đến. Vì thệ 
nguyện kiên cố mà đi, vì thệ nguyện không tự tánh mà 
đến. Vì ba giải thoát môn mà đi, vì thọ sanh mà đến. Vì 
Bồ đề đạo tràng nên đi, vì an lập chúng sanh nơi Bồ đề 
nên đến. Ðây gọi là đạo khứ lai của Bồ Tát vậy222». 

Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Thiện Ðức Thiên Tử Thứ Ba Mươi Lăm 

 
 
                                                             
222 Chứng Bồ Đề là thực chuyển tâm và thân. Được các 

thiền định giải thoát khi định được cái chơn vô biên của quyền 
pháp liên hiệp Thiên Địa Nhơn. Nhập vào Thánh Đạo ắt không 
đồng với chúng sanh nhưng vì tâm bi mà nuốt nước mắt để hoà. 
Được vô sanh pháp nhẫn là không còn tâm tầm pháp hay chuyển 
pháp. Nơi tất cả pháp xuất ly là tự tại vô cố vô chấp, sáng suốt, 
tự tin, tự chủ. Thệ nguyện là pháp không tự tánh, chỉ người thệ 
nguyện mới có Phật tánh, được phú bẫm tánh lập Đạo tạo Đời. 
Ba giải thoát môn là Không, Vô Tướng, Vô Tác. Thọ sanh là 
hồn nhập thai đi đầu kiếp. Bồ Đề đạo tràng là nơi Phật đạt Đạo. 
An lập chúng sanh nơi Bồ Đề là làm cho chúng sanh được an 
nhiên tiến hoá trong quyền pháp tạo hoá. 
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Hộ giáng linh quang độ thế trần, 
Pháp danh Di Lạc lập tân dân223. 
Minh tuyên trấn nhậm quyền thuyên bổ,  
Luận thán oai nghiêm trị có phần. 
Đại chí phi phàm tuân pháp Đạo, 
Hội tài thao lược cứu nguyên nhân. 
Long Vân Quốc Đạo tùng Thiên luật, 
Hoa hiện CAO ĐÀI hội Thánh Nhân. 

HỘ PHÁP, 18-11- Đinh Sửu 

 

 

 

 

                                                             
223 Di Lạc Vương Pháp lập tân dân trong thời Thượng 

Nguơn Tứ Chuyển như đã nói ở trang 266. Cũng như tất cả các 
giáo chủ xưa nay vâng lệnh Đức Chí Tôn tuỳ phong hoá mỗi nơi 
mỗi thời mà lập nên chánh giáo, Đức Chí Tôn đã thuyên bổ các 
Thiên sứ của Ngài đến hội tài thao lược lập Đạo Pháp cứu 
nguyên nhân và mở cửa Cực Lạc Thế Giới chớ không phải tuỳ 
ý mà tự giáo: 

"Chính Thầy đã đến dạy dỗ và dắt con cái của Thầy còn 
những hàng Thánh Thể của Thầy thì cũng như các con cái thay 
Thầy mà giáo Đạo chúng sanh chớ đâu phải quyền của các con 
tự giáo đâu." (Xem trang 101) 

Tân Luật Cao Đài, trong đó có luật về tình nghĩa phu thê 
theo Quốc Đạo Việt Nam, được lập bởi các Phối Sư, coi như 
"hội các người có tâm Thánh" đã được Thầy buộc coi như Thiên 
Luật. 
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THẦY 
Trung, bình thân. 
Thơ, con với vợ con quì ngay giữa, nắm tay 

nhau. 

Thiên ân thử nhựt tứ thành hôn, 
Mãn thế bất ly thể dữ hồn. 
Đạo đức nhứt tâm tu đảo cáo, 
Chủ trung thị Ngã chí Thiên Tôn. 

Dạy con hiểu hà224. 
  Ngày 13-7-1926 (âl mùng 4-6-Bính Dần), 

tại nhà Ông Nguyễn Ngọc Thơ ở Tân Định 

 

 

 

                                                             
224 Bài thi này đã trở thành bài kệ đọc trong lễ Hôn Phối 

khi vị chức sắc chủ lễ hành pháp.  
Ông Nguyễn Ngọc Thơ lúc đó đã lấy vợ lần thứ ba và bà 

Lâm Hương Thanh đã lấy chồng lần thứ ba. Phép cầu Đạo tại 
Tam Kỳ Phổ Độ chính là phép âm dương nam nữ trong lễ Hôn 
Phối và "trinh tiết" nghĩa là bền giữ được sự tự chủ chớ không 
phải chưa từng biết ai khác. 

Trong việc này, có thể hiểu được rằng sự cắt bỏ lục nhập 
hay xúc hay thọ... khi HÀNH THÂM pháp phương tiện Trí Huệ 
Trực Ngộ (pháp được huyền ẩn chỉ truyền - Bát Nhã Ba La Mật 
Đa) thì chiếu kiến Ngũ Uẩn giai không để không buồn khi bị tẩy 
trược hoặc để biến sắc thành không mà tự chủ bồi tinh dưỡng 
thần. 

Nhưng làm sao có thể biến không thành sắc? 
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Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Mật Tích Kim 
Cang Lực Sĩ: 

…Vua A Xà Thế có sức mạnh lực sĩ, liền tận lực 
dở lên, nhưng vẫn chẳng lay động được chày kim cang 
mảy may. Nhà vua lấy làm lạ chưa từng có, tiến lên 
bạch Đức Phật rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn! Thân tôi có sức khỏe đại 
lực sĩ lại mặc áo giáp rất quý lạ225. Tôi có thể bắt voi 
lớn nắm vòi ném thân voi đến đâu cũng được226. Sao 
hôm nay dở chày kim cang nhỏ nầy lại chẳng nhúc 
nhích chừng lông tóc. Sao lại có sự lạ như vậy? 

Đức Phật dạy: 

- Nầy Đại Vương! Chày kim cang nầy trọng ở 
nơi đức, chẳng thể dùng sức mạnh mặc áo giáp và 
mạnh ném voi lớn mà dở lên được. 

Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói với Thiên Đế 
Thích :  

- Thưa Ngài Kiều Thi Ca ! Ngài có danh hiệu là 
Chấp Trì Kim Cang. Ngài thử cầm chày kim cang nầy 
lên xem sao? 

Lúc ấy Thiên Đế dùng thần lực vô hạn, hiển tột 
thần thông muốn cầm chày Kim Cang ấy lên mà vẫn 
chẳng cầm lên được.Thiên Đế tiến lên bạch Đức Phật: 

                                                             
225 Áo giáp quí lạ: pháp diệu. 
226 Quăng voi là biến có thành không.  
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- Bạch Đức Thế Tôn! Tôi cùng chư Thiên đánh 
nhau với A Tu La. Tôi dùng một ngón tay ném A Tu 
La Duy Chất như ném một viên đạn nhỏ, làm cho A Tu 
La phải bỏ chạy. Nay chày kim cang này nhỏ xíu như 
vậy sao tôi lại cầm lên không nổi? 

Đức Phật dạy: 

- Nầy Kiều Thi Ca! Chày kim cang nầy trọng nơi 
đức. Chẳng nên đem so sánh với thân lớn ba trăm ba 
mươi sáu muôn dặm của A Tu La… 

Ngài Đại Mục Kiền Liên có đại thần lực dời 
được bốn biển lớn. Ngài phấn khởi thần thông muốn 
cầm chày kim cang lên làm rúng động cả cõi Đại 
Thiên227 nhưng vẫn không lay động được chày kim 
cang ấy chừng lông tóc. Rất lấy làm lạ, ngài Mục Kiền 
Liên đến bên chân Phật bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn! Đức Phật từng khen thần 
thông của tôi. Tôi đã từng thử thần thông của mình làm 
rung động cả cõi Đại Thiên như khều cái bát nước nhỏ 
ném qua cõi nước khác. Tôi từng hàng phục khai hoá 
Nan Đầu Hoà Nan Long Vương. Tôi còn có thể nuốt 
khúc gỗ lớn bằng núi Tu Di228. Vừa tác ý là tôi có thể 
nắm kéo mặt trời mặt trăng đứng lại, lấy tay rờ mó. 
Như vậy mà nay tôi không thể lay động được chày kim 

                                                             
227 Dở chày kim cang là biến không thành có. 
228 Nuốt khúc gỗ hay ném quỷ là biến có thành không. 
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cang nhỏ xíu nầy chừng lông tóc! Phải chăng tôi đã mất 
thần thông rồi? 

Đức Phật dạy: 

- Ông chẳng mất thần thông. Nầy Đại Mục Kiền 
Liên! Thần thông của Bồ Tát có oai thế rất lớn. Thần 
thông của Thanh Văn và Duyên Giác chẳng bằng được. 
Giả sử những núi Tu Di của hằng hà sa thế giới hiệp lại 
làm một núi Tu Di còn có thể lay động được, chớ chẳng 
thể lay nổi chày kim cang nầy. Bồ Tát lập hạnh229, oai 
lực chẳng thể nghĩ bàn vòi vọi như vậy.” 

Ngài Đại Mục Kiền Liên được chưa từng có, 
bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn! Bồ Tát Đại Sĩ có được oai 
lực lớn, như Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ đây cầm chày 
kim cang. Bạch Đức Thế Tôn! Sức lực của Mật Tích 
Kim Cang Lực Sĩ đây là do cha mẹ sanh, hay là do thần 
thông? 

Đức Phật dạy: 

- Đó là sức mạnh do cha mẹ sanh. Nếu Bồ Tát 
mà dùng sức mạnh thần thông thì có thể thị hiện thấu 
khắp trên trời và thế gian. 

                                                             
229 Pháp ấy thiệt linh, pháp hiệp tình (trang 88 và 98). 

“Linh” là tuỳ tâm hạnh mà linh diệu, không phải là pháp vật 
chất. Pháp tạo lửa gần với vật chất nhất là pháp ma sát, kế đó là 
pháp lửa sống do chu kỳ của mặt trời mặt trăng và cao hơn nữa 
là điển lực ứng cảm với cõi trùng điệp sanh khí Tiên Thiên lực. 
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Có học hành thì có biến chuyển230, 
Muốn biến chuyển phải có Phật, có Pháp. 

THẦY 

 

Lý là vô – thực hành là hữu. Thấu lý phải thực 
hành. Có thực hành thì mới có đạt lý.  

Lý Thái Bạch Đại Tiên, đã dẫn ở trang 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
230 Lý + Hành là vô hữu tương liên. Có vậy mới ra Chơn 

ra Huyền. Chơn của bản thể có cả Thiên Địa Nhân và Huyền 
hiệp Hữu Vô. 

Học + Hành ắt có biến chuyển. Không học hành mà 
muốn biến chuyển cũng được nhưng phải có Phật có Pháp. 
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Tình trung bất giác nhiên231, 
Phật hoạt tại môn tiền. 

Cột chặt đào sâu kiếm Phật ra. 
Aí cha khó quá Phật đâu cà. 
Kêu cầu xin Phật đừng thương vội, 
Cố chí gìn lòng Phật thiết tha. 
Có ai kiếm Phật không a, 
Kiếm hoài không thấy lơ là Phật ra. 
Hỏi sao Ông Phật, Phật Bà, 
Còn đâu Phật cháu một nhà Phật con232? 
Đừng đừng có ngậm bồ hòn. . . 

                      Di Lạc Bồ Tát 

 

 

 

 

                                                             
231 Tình trung bất giác nhiên: theo Hậu Thiên Lực mà 

kiếm Phật thì không thể biết được Phật hoạt hay nhiên động 
(rồng xanh) theo Tiên Thiên Lực, vốn dĩ là Đạo xuất ư Đông, 
Đế xuất hồ Chấn hay là gà trống gáy trên thập tự giá của các nóc 
nhà thờ. Nhiên động theo trục Long Lân (hay gặp hoạt Phật) thì 
chuyển không thành có. Tịnh tâm theo trục Qui Phụng là chuyển 
có (của Địa) thành không (của Địa nhưng là có của Thiên). 

232 Một nhà Phật con: một nhà có gen Phật. Do có gen 
Phật mà có thể cầm chày Kim Cang lên để biến không thành sắc 
và chuyển hoá sắc D không. Trước nói do Đức, nay nói do gen. 
Vậy do Đức nào mà được thưởng gen? 



 284 

(Tiếp theo đoạn Kinh Đại Bảo Tích đã dẫn ở phần trên) 

Đức Phật bảo Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ: 

- Ông nên cầm chày kim cang lên. 

Mật 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? 

Đức 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. 
5- An ủi kẻ sợ sệt. 
6- Lo thuốc men chạy chữa người bệnh. 
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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 cô nhân không nơi nương nhờ, giữ 
đúng lời đã nói. 
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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 tầm233. 
 

Ngày ngày kiếm Phật bỏ cơm, 
Còn ta cơm ấy vỗ bờm bụng ra. 
Bụng no chứa cả Phật Đà, 
Lo chi cơm, Phật có mà như không. 
Đêm đêm cứ ngủ phập phồng, 
Sợ Phật đi mất khổ lòng thêm ra. 
Cầu cả Phật Ông Phật Bà, 
Chợt ông Di Lạc cười khà hết trông. 
Đến rồi. Nghe. . . rõ chớ mong. . . 

Di Lạc Phật 

                                                             
233 Dùng Phàm tâm cầu Phật tâm ư? Phàm tâm làm sao 

thông cảm được Phật tâm? Dùng Phật tâm kiếm Phật tâm ư? Con 
ngươi để thấy làm sao để thấy được con ngươi ấy? Dạy ra công 
thức kiếm tìm ư? Phật tâm là sản phẩm của công thức ư? An 
nhiên mới tri, hữu duyên tương ứng mới ngộ kiến. 

Vô tâm, vô chấp, vô cố, nên công bình. Vô tầm, nên đại 
định, tức chiêm ngưỡng mà không phê bình, tự nhiên hiệp với 
sanh chúng. Cho nên vì bác ái mà nên công, có đức, vì sống theo 
cái chính nhiên bản thể mà có huệ. Cho nên có thể tiếp được vô 
vàn pháp chứng huyền bí tối linh của Thầy chỉ truyền như Chơn 
Pháp được hộ giúp trừ tà diệt mị để Hiệp Thiên tại cung Đạo để 
đón nhận Thiên Tinh, hạt Thánh Cốc vô lậu của Như Lai Thị (họ 
nhà Phật). 

Công, đức do Hiệp Thiên mà có. Huệ, Thiên Tinh do 
Thiên Hiệp mà nên. 
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Có thấy chăng ai Đức Phật Đà,  
Chuyển kỳ nguơn thượng234 kiếm sao ra. 
Nhắn ai tìm đặng thì loan vội, 
Cho khắp nhơn sanh kiếm Phật mà235. 
Tìm kiếm Phật Đà mỏi mắt ra, 
Ngóng trông như trẻ đón chờ cha. 
Hễ nghe loan vội tầm ra Phật, 
Nhứt quyết đua chen hội chí hoà. 

Đừng nghe, đừng kiếm, đừng chờ, 
Cũng đừng bợ ngợ ngu ngơ nữa là236. 
Có chi mà kiếm gần xa, 
Bình tâm sẽ kiếm Phật Đà ngay Ta. 
Hỡi con hãy đến hiệp hoà, 
Trùng trùng Tiên Phật Chúa Cha một đàn. 

                                                             
234 Chuyển sang kỳ Thượng Nguơn của mạng sống con 

người, khi không còn chút tâm hướng đến cội nguồn, có học mà 
không hành thì chày Kim Cang không chuyển được, dù Đại Bồ 
Tát muốn cứu độ cũng đành chờ khi tái kiếp. 

235 Cho nên nếu nhơn sanh không hoà tâm nhau để lập 
nên một phong tục hợp với Thiên Địa Pháp, ngõ siêu thoát sẽ 
luôn là bí mật. Cửu Trùng Đài ếm quyền Bát Quái Đài khi nhất 
định giữ mãi tâm vì áo mão danh quyền trong đường tu thể pháp. 

236 Vì Thiên luật tự do tư tưởng, do cái nhân là tâm loay 
hoay trong trùng điệp hướng sai khó gặp duyên quay về hướng 
đúng duy nhất. Nghe lóm rằng có tám vạn bốn ngàn pháp môn 
tu, kiếm coi đó là những pháp môn nào, chờ ai đó xuất hiện để 
dẫn giải... thì sẽ mãi mãi trông đợi thôi. Được manh mối để hiểu 
đừng bợ ngợ không dám tin, có cơ hội để hành đừng ngu ngơ 
không sáng suốt, cố biết chỗ Hiệp Thiên, dù Đạo Tiên Phật Chúa 
Cha... cũng do vậy mà đến với đại hội Long Hoa kỳ này. 
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Long Hoa Đại Hội khoa tràng. . . 
Di Lạc Vương Phật 

 
Phật Pháp, Thế Pháp237,  
Tạo Hoá Công Pháp giã. 

Bát Nhã thuyền, ôi bát nhã thuyền, 
Có riêng không chở khách hà nhiên. 
Hay chờ chở Phật không chờ khách, 
Khách vẫn chờ trông Bát Nhã thuyền. 

                      Di Lạc Bồ Tát 

                                                             
237 Đạo Pháp bao la hay Đạo Pháp vô biên ứng cảm với 

các cõi là Tiên Đạo. Đạo Pháp trường lưu của Phật Đạo với Vô 
Cực Đại Bồ Tát Pháp gần gũi chúng sanh và Thái Cực Ma Ha 
Tát Pháp hưng chánh dù ở cõi xa xăm, là Pháp lập Đời. là Tạo 
Hoá Công Pháp vậy. 

Bát Nhã thuyền của Bồ Tát là  
1- Cơ chuyển thế sang thời Thánh Đức, là Đạo Pháp 
trường lưu, là Chơn Truyền Trừ Tà Diệt Mị cứu cả sanh 
chúng, dụng thời gian thượng tầng kiến trúc của văn hoá, 
phong tục gia đình của dòng giống Việt Thường để 
chuyển hoá thế giới được an hoà Thiên Địa mà tươi vui 
nét sống. 
2.- Ân huệ hộ hiệp tinh, thần qua Đạo Pháp vô biên hay 
Chánh Pháp vô pháp của Diêu Trì Cung để vén màn mây 
trắng rước trang hiền sĩ hữu công hữu đức hữu huệ hữu 
tình (xin xem lại trang 267), mở không gian trực ngộ trực 
truyền qua các phép cảm ứng để có thể chuyển hoá 
nguyên tử lực từ sức sống của vật chất thân thể bên dưới 
thành tinh thần bên trên. (Xem trang 234) 
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NHẤT THỐNG VÔ TRUNG PHÁP238, 
TỰ THỊ CHỨNG ĐÀI CAO. 
TÍN TÂM PHÙNG CHÁNH ĐẠO, 
NGUYỆN ĐỘ HIỆP HÀNH CHƠN239. 

Di Lạc Vương Phật, 29-3- Kỷ Mão 

 

 

 

 

 

                                                             
238 Vạn Pháp khác nhau là các phương cách mà Phật Tâm 

sử dụng để điều ngự tăng chúng với vạn ý khác nhau, khởi từ 
sáng suốt vô cố vô chấp. Cho nên Pháp Vô tự trung đã nắm 
quyền nhất thống sinh ra vô vàn Pháp Có. 

Theo đó mà hiểu mà hành thì có thể tự thị chứng rằng 
mình đã đến được với Đài Cao, sinh lực và sự sáng suốt gia tăng. 
Từ việc học Pháp Vô tự trung mà hành Pháp Có cho hiệp các 
tình huống, các kết quả đều là cụ thể và mình có thể kiểm chứng 
được. 

Đó là Chánh Đạo để tiến hoá, dù từ ngộ mà giác hay từ 
giác mà ngộ cũng qua việc mình có tin vào sự sáng tự nhiên của 
mình hay không.  

239 Nguyện hiệp hành để giúp người hiển lộ chơn tín và 
chơn pháp tự phát như vậy: 

Vô thí, vô truyền, vô độ, 
Nhiên nhiên tác hữu vô biên. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 1 - 

 
MỤC LỤC QUYỂN 1 

            Trang 
Lời nói đầu (h.1)        5 
1. Càn Khôn Điên Đảo        9 

Ngày vui vẻ của nhơn sanh đã mòn (h.2)   11 
Càn khôn cũng vì đó mà phải điên đảo   12 
Thầy mở Đạo lần ba mà vớt kẻ hữu phần   13 
Ông Thiện Ông Ác (h.3)   14 
Phổ Độ, Âm Chất và Luyện Đạo   15 
Công Quả chưa đủ, nhơn sự chưa xong   16 
Điều kiện để vào đường thứ ba Đại Đạo   17 
Phải phổ độ chúng sanh   18 
Kiếm cách làm âm chất   19 
Trau giồi chí lớn   20 
Phải có đèn thiêng liêng dẫn lối   21 
Cần chiêm nghiệm kỹ lưỡng các Thánh Giáo   22 

2. Cơ biến chuyển tuần hoàn của Vạn Vật   23 
Vạn vật trong vũ trụ không vật nào hơn hay kém   24 
Từ vật chất… đến thiêng liêng vị phải ít nhất 90.000 kiếp   25 
Các chơn hồn nhỏ phẩm kiếp bày ra các thử thách   26 
Phép Tạo Đoan ngày càng tăng tiến   27 
Khi lột hết lẽ huyền vi cho nhau hiểu thì đến lúc qui cổ   28 
Nay là cơ chuyển thế và rước các nguyên nhân bị đoạ   29 

3. Sáng thế và qui nguyên   30 
Sáng thế là lập Đời, qui nguyên là theo Đạo   31 
Khí Hư Vô sanh có một Thầy (h.4)   32 
Không đạt Vô Cực, không đặng Thái Cực   33 
Đại Đạo vô cầu, tình thâm chơn thị   34 
Chơn tâm vô pháp và phương thực kỳ truyền   35 
Nhơn Luân Đạo cũng là Thiên Đạo, là đường duy nhứt   36 
Thiên Thượng Thiên Hạ hiệp một trong TKPĐ   37 
Tu tam thể xác thân   38 
Thượng Hạ ứng đồng trung   39 
Tín tu vô cầu trong sự tĩnh mật của tâm tình   40 

4. Tinh Thần 1   41 
Tinh sáng thế, Thần qui nguyên và Tinh Thần quân hoà   42 
Cao Minh và Triết Tâm (h.5)   43 
Thầy khai BQ, lập các Đạo, TKPĐ có Tam Trấn   44 
Nhựt Nguyệt Tinh Đăng trong bản thân (h.6)   45 
Parabol quân bình Tinh Thần để có sự sáng (h.7)   46 



 - 2 - 

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 



 - 3 - 

Thánh Đức để thoát tục, Nhơn Luân là Đạo Nhân (h.29)   95 
Phục Nhiên Nguyên (h.30)   96 
Tự nhiên hiệp ấy là Thầy   97 
Nhiên nhiên diệu pháp hiệp ân Thiên   98 
Muôn việc có Ta đứng chủ trì (h.31)   99 
Có sự ấn định của Thầy ngoài sự biết của chư Phật Tiên  100 
Khuôn luật bí mật Thiên định thì tình pháp tương giao  101 
Không tu một pháp nào nữa  103 

9. Thánh Đức 3  104 
Tu chơn ở Nhị Kỳ Phổ Độ và Tam Kỳ Phổ Độ (h.32)  105 
Nam nhập Khảm xuất Cấn Nữ nhập Ly xuất Khôn (h.33)  106 
Dâng Tam Bửu cho Thầy bậc phẩm nào cũng theo được  107 
Có vào với mạch pháp mới thấu Đạo Trời linh  108 
Cửu cửu Càn Khôn dĩ định qui  109 
Công tính cố trông rõ ngọn ngành  110 
Ngọc sáng do thuần tự đức sanh  111 
Trung là khởi nguồn tự nhiên nó đã ở Trung  112 

10. Thiên Địa Nhân  113 
Người ứng Thiên Địa Nhân có Đạo Pháp Tình (h.34)  114 
Tinh Thần và con đường Tinh Khí Thần (h.35)  115 
Pháp ái tình chơn hả dạ Đời  116 
Do chấp trước nên bị lệch lạc ngay từ buổi đầu  117 
Đạo Đời tương đắc  118 
Không nên chủ quan tiết chế hay phân biệt từng phần  121 
Minh trần lý Đạo  124 

11. Thượng Đạo, Hạ Đạo và Trung Đạo  125 
Thượng Đạo tự tâm thương yêu  126 
Hạ Đạo liên tâm công pháp  127 
Tỉnh tu là gì?  128 
Tu Tỉnh  129 
Trung Đạo nhiếp tư tâm để hiệp Thiên Địa Nhơn  130 
Trung Đạo dành cho người đã biết cái Chơn của mình  131 
Đào luyện chơn thần không phải là luyện trí định tâm  132 
Ở Trung Đạo thì vô phân biệt  133 
Thành tâm cứu độ quần sanh  134 
Đại định là gì? Làm thế nào để được đại định?  136 

12. Chơn Đạo và Trung Đạo  137 
Người xưa tìm mối Chơn Đạo như thế  138 
Lánh đường tà vạy  139 
Mỗi ngày mỗi trung với tự tâm  140 
Các con đến tận Thầy bằng cả tinh thần lẫn trí huệ (h.36)  141 
Tìm ngay SẮC CHỈ của Thầy ban  142 
Do hộ hiệp mà đảo huyền tinh luyện khỏi cân phân  143 



 - 4 - 

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  198 
Phật Tuỳ Vô, Pháp Hiệp Hữu và Tăng Hiệp Tình Vô Lập (h.49) 199 
Chơn Linh Hiển Pháp Hiệp Tình (h.50)  200 
Tăng Pháp Phật là một  201 

17. Tận Chơn Thành  203 
Thiên Bàn (h.51, 52)  204 
Có Thần mới hiệp hoá được Tiên Hậu Thiên (h.53)  206 
Các con chết rồi các con ra thế nào? Các con đi đâu?  207 
Tu cùng nhân thế hành Thiên thượng  211 
Xuân Hương Thi Pháp – Đấng Tạo Đoan tạo tình ái chơn pháp 212 
Xuân Hương tự cảm  213 

18. Đại Đạo Chơn Pháp  216 
Giáo Tông Hộ Pháp (h.54)  217 
Quyền Pháp để nhơn sanh nương theo mà tu (h.55)  218 
Năng lực tịnh chủ chơn tâm  219 
Đạo hiệp Thiên tư  220 
Vô thanh vô trược vô từ  221 
Ngô Minh Chiêu không hành đặng Đạo thể với phẩm Giáo Tông 222 
Lý thật, lẽ chơn, tình cao thượng  223 
Chỉ cần đào luyện Tinh Thần thôi  224 
Quyền Hộ Pháp là quyền dục tấn của Tạo Hoá  225 
Các chuẩn pháp các con khỏi phải kiếm tìm  226 
Sống nhập thế trong tình chồng vợ  227 

19. Sự Hộ hiệp và sự Tự Chủ  232 
Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi  233 
Trung Với Tự Tâm và Trừ Tà Diệt Mị  234 
Quyền Vạn Linh  235 
Di Lạc Vương Pháp (h.56)  236 
Bí Pháp: Diêu Cung Cửu Chuyển  239 
Lý Pháp cho bậc đã đắc Đạo và cho Chúng Sanh (h.57)  240 
Đừng tị hiềm việc lớn việc nhỏ  241 
Chơn Tướng Đạo  244 

20. Quyền, Pháp, Lý, Giáo xưa và nay  246 
Cao Đài, Tiên Ông  247 
Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát  248 
Các Đại Bồ Tát tuỳ thuận chuyển nói pháp luân  249 
Vô lượng nghĩa từ trong một pháp sanh ra  250 
Tóm lược Quyền Pháp Lý Giáo xưa và nay  251 
Đạo do Chư Phật, Pháp do Thầy hướng dẫn  252 

21. Cao Đài  253 
Phương pháp rất trọng để cứu độ nhơn sanh (h.58)  254 
Nơi ta đưa bạn đi cũng là cửa rước bạn ta đến (h.59)  255 
Long Mã tượng trưng Đạo là cơ quan sanh hoá vạn vật (h.60) 256 
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Phục Sinh: Long Lân Qui Phụng (h.61)  257 
Lục Long của Cửu Thiên Khai Hoá dẫn nẽo xây dựng Cao Đài 258 
Hiệp THT của chồng vợ và hộ của Diêu Trì Cung (h.62)  259 
Tu Chơn mà còn ham muốn phẩm tước thì không nên việc  260 
Sau này sẽ thấy được các nhà tu chơn đạt mục đích tối cao trọng 261 
Mục tiêu duy nhất là tiến hoá, ấy là phương đánh đổ nghiệp báo 262 
Hiệp chơn là hiệp Đạo; không suy xét, hiệp vô chơn là tà quái 262 

22. Di Lạc Vương Pháp 1  263 
Duy Tâm Thức: từ thức tính xuất hiện vô lượng Như Lai  264 
Kinh Di Lạc  265 
Tiến trình Pháp Phật Tăng  266 
Pháp tu Nhiên Đăng và pháp hành Tạo Hoá  267 
Bồ Tát Pháp  268 
Pháp của TTHN và Hội Nguơn Thiên (h.15bis)  269 
Pháp Chất hoà ưng thì chứng  270 
Tăng Thượng Mạn… không học Diệu Pháp Liên Hoa  271 
Pháp Tánh Mặc Nhiên Vô Tác Vô Bất Tác  272 
Cũng là cơ thưởng phạt của Thiên Đình nữa  273 

23. Di Lạc Vương Pháp 2  274 
Chính xác con đường tu mới đạt  275 
Chuyển luận chơn thành, quang minh xuất nhập  276 
Cứu nguyên nhân tùng Thiên luật  277 
Kệ Hôn Phối  278 
Chày kim cang này trọng ở nơi Đức  279 
Có Phật, có Pháp để học hành và có biến chuyển  282 
Kiếm hoài không thấy lơ là Phật ra  283 
Bồ Tát có mười hạnh lớn được oai lực  284 
Đừng có dại. Xin đừng có dạy  286 
Đừng nghe, đừng kiếm, đừng chờ; Cũng đừng bợ ngợ, ngu ngơ 287 
Phật Pháp, Thế Pháp, Tạo Hoá Công Pháp giã  288 
Nhất Thống Vô Trung Pháp  289 
 

MỤC LỤC QUYỂN 2 

24. Sinh Khí Tạo Đoan và Ánh Sáng Thái Cực  290 
Phấn đấu cứu cho được 50% các bậc chơn tu  291 
Sự hộ giúp tâm linh không nhằm mục đích cứu vớt cá nhân 292 
Khi ta hoàn toàn tự chủ, ta gặp Thượng Đế  293 
Vô tư, không giả định về thấp cao, thanh trược, hữu vô thức… 294 
Trí Huệ luôn đến qua quyền năng biến hoá  295 
Từ Phật Mẫu tạo hoá quyền đến Chí Tôn biến hoá quyền  296 
Tự xây dựng cái Thể Pháp Thiên Đạo của ta (h.63)  297 
Cố cảm nhận được sự trở lại của các cảm giác tình dục  298 
ĐCT dùng thể pháp Thiên Đạo để xoay chuyển bí pháp  299 
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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  402 
Dân quyền văn hoá pháp xa thơ  403 
Pháp tâm thành hiến thanh đạo tình thương   404 

32. Công Chánh 1  405 
Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn Thần cho các con đắc Đạo 406 
Thế Pháp cũng là Đạo Pháp  407 
Tướng vô tướng  408 
Kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng  409 
Dùng pháp như vậy đắc…, như vậy chẳng đắc…, đó là hí luận 410 
Nếu có chỗ được thời là chấp trước  411 
Tất cả pháp môn đều là Như Lai dùng giả danh mà tuyên thuyết 412 
Tuỳ thật hành pháp gì, phát nguyện thù thắng đều thành tựu cả 413 
Chứng Đạo Thầy khen lập Đức chung  414 
Hoàn Nhiên Hoá Tạo + Thiên tùng  415 
Đạo Không chẳng phải là không Đạo  416 

33. Công Chánh 2  417 
Long hoa Hội khảo lựa cả quỉ vị lẫn thần vị  418 
Cửu Phẩm Liên Hoa  419 
Các Đấng tạo cơ Pháp Lập Quyền  420 
Mỗi nấc của CTĐ là một lần khảo dượt, cứu độ và cầu xin 421 
Cung Thượng Thiên Hỗn Nguơn  422 
Luật Thần Tú và luật chúng con chung trí lập thành  425 
Nhơn lực + huyền diệu làm ra Thiên luật  426 
Chẳng có cơ mầu nhiệm bí mật ấy thì chẳng thành luật  427 
Pháp ái tình chơn  428 

34. Công Chánh trong Đạo Đời Tương Đắc  431 
Hướng tâm vào Đại Đạo với tất cả sự tín thành không điều kiện 432 
Bí quyết tương thân tương ái  434 
Giảng thêm về Đạo Đời Tương Đắc  435 
Chơn truyền tận độ  436 
Không nên tưởng việc tu luyện đơn giản  438 
Quyền Ngọc Hư không tư vị hé màn bí mật  438 
Dưỡng nuôi pháp ái  440 
Không phổ biến bí pháp tịnh luyện  442 

35. Đạo Cao Đài  445 
Thầy cho các con đến thế giới này với một thánh thể thiêng liêng 446 
Vọng niệm  447 
Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy. Các con là chư Phật… 448 
Chính mình Thầy độ rỗi các con  449 
Thánh Thể của Thầy thay Thầy mà giáo Đạo chúng sanh  450 
Để Dương Quang và Âm Quang hiệp nhau (h.6 bis)  451 
Ba hạt nguyên tử trường tồn  452 
Động trong tịnh là chơn động  453 
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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)  536 
Tiến trình Qui Nguyên và tiến trình Sáng Thế (h. 103 bis) 537 
Christ, Krishna, Ngôi Con Một, Hộ Pháp (h. 107)  538 
TRUYỀN tông ĐẠO giáo, Chơn TRUYỀN pháp ĐẠO  540 
Thế nhơn tâm độ ái tình chơn chánh  541 
Vị tuỳ tâm tín LÝ KÌ THIÊN ĐỘ: Giáo Thiên hiệp nhiên  542 

37. Thiệt thiệt hư hư  543 
Thiệt thiệt hư hư dễ biết chăng?  544 
Bản Kỳ Trung Cư Tắc nghe dạy  545 
Trung là bao hàm vạn vật  546 
Lời thật không hoa mỹ  547 
Giáo pháp phương tiện bí mật của Như Lai  548 
Sơn Tinh Thuỷ Tinh  550 
Chử Đồng Tử và Tiên Dung  555 
Liễu Hạnh  557 
Lần giáng sinh thứ nhất  557 
Lần giáng sinh thứ hai  557 
Lần giáng sinh thứ ba  558 
Trận giao chiến trên Đèo Ngang  559 
Cuộc gặp gỡ Phùng Khắc Khoan  559 
Cuộc tái hợp với Đào Lang  560 
Quy y Phật tổ  562 
Chuyện giáng trần ở Mỹ (h. 108)  565 
Nơi lòng Thầy ngự động Thầy hay  569 
Ai ôi tự nghĩ biết cho xa  570 

38. Cực Cao Thượng  571 
Quyền năng sáng suốt của quyền năng sáng tạo  572 
Phẩm trật Quỉ vị  573 
Hai đầu cân không song bằng thì tiếng cân chưa đúng lý  574 
Yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ  575 
Tam Giáo qui nguyên chỉ thị kỳ (h.109)  576 
Phân thị phân phi phi thị thị  578 
Chơn Pháp vô cầu linh hoá diệu  579 
Pháp tướng hữu định vô ứng thiền tâm  581 
Pháp + Tăng từ Hậu Thiên + Tiên Thiên (h. 110)  583 
Thánh Giáo của Đức Thái Bạch Kim Tinh  584 
Thánh Giáo của Đức Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát 586 

__________________________________ 
 
 

 


