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C

hí Tôn là Phật, Phật Mẫu là Pháp, Càn Khôn
thế giới là Tăng.
Đó là ý niệm ba ngôi của học thuyết Cao Đài, hay
là sự thể hiện của Thượng Đế ở ba trạng thái. Trái với
lời diễn giải thường dùng ở Đông phương, khi bàn về
Thượng Đế có khuynh hướng đi lần từ một chấp nhận
tiên khởi, đến các ứng dụng của ý niệm siêu việt về nguồn
gốc Vũ-Trụ trong sự cấu thành các vật thể lẻ tẻ. Chúng
ta hãy bắt đầu từ sự quan sát hiện tượng của thế giới
hữu hình trước, rồi dùng suy luận liên tưởng đến các
nguyên lý tổng quát của Vũ-Trụ và sau cùng, khi mà trí
đã đến gần được những nguyên lý ấy thì hãy dùng tâm
mà cảm biết, tức là dùng trực giác để ngộ được điều mà
Lão giáo gọi là lý. Lối diễn giải nầy phù hợp với những
người chịu ảnh hưởng của nền văn minh Tây Phương
hiện đại, quen nhìn sự vật với con mắt khoa học, chẳng
hay cũng chẳng dở nhưng thích hợp với một số người
mà thôi, cái hữu hạn của ngôn ngữ khi dùng để nói Đạo
là vậy.
Bây giờ chúng ta hãy đi vào một hiện tượng vật lý
để tìm hình ảnh của Phật Mẫu.
Có một số ít kiến thức khoa học ai cũng biết rằng
9
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cho Oxy và Hydro tác dụng với nhau trong một số những
điều kiện về tỉ lệ hóa hợp xúc tác, v.v... thì sẽ có nước sinh
ra. Khi đó khoa học khám phá ra điều nầy thì nước đã
có từ lâu rồi trong thiên nhiên.
Phân tích như vậy chúng ta thấy ba điều:
❒❒ THỨ NHỨT: Trong thiên nhiên có một nguyên lý rằng
nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là Hydro và
Oxy.
❒❒ THỨ HAI: Điều kiện để hóa thành nước là phải có tỉ lệ
thể tích hai phần khí hydro và một phần khí Oxy và
một điều kiện khác nữa thuộc về môi trường tổng
hợp tia lữa, hổn hợp khí nổ cho phản ứng hóa hợp.
Những điều kiện này chúng ta tạm gọi “trật tự của
sự diễn biến” hay là dịch lý.
❒❒ THỨ BA: Nước đã tạo thành và hiện có mặt trong thiên
nhiên.
Phân tích xong kết luận cũng rồi, hãy để cho trí óc
suy luận một chút, có nước tức phải có phản ứng hóa hợp
tức nhiên phải có nguyên lý cho phép một sự sanh thành
như vậy. Cái nguyên lý rằng có một sự sanh thành trong
Vũ-Trụ gọi là Đức Háo Sanh của Đại Từ Phụ là “trạng
thái” thứ nhứt hay là ngôi một của ý niệm Thượng Đế,
gọi tắt là Phật hay Chí Tôn. Trật tự của những sự diễn
biến hay dịch lý là trạng thái thứ nhì là ngôi hai của ý
niệm Thượng Đế gọi là phép hay Pháp tức là Phật Mẫu.
Kết quả của những sự diễn biến hay dịch lý là vật
thể được tạo thành. Trong thí dụ trên là sự có mặt của
nước trong Vũ-Trụ «kết quả nầy gọi là Tăng», bao gồm
cả những hiện tượng hiện có trong Càn-Khôn thế giới
hữu hình cũng như vô hình. Những cái chứa đựng ấy
10
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thật mênh mông, chẳng thể nào kể cho hết được mà học
thuyết Cao Đài chia thành tám loại, gọi là Bát Phẩm
Chơn Hồn: vật chất, thảo mộc, thú cầm, người, Thần,
Thánh, Tiên, Phật. Chữ Phật ở đây chỉ một giai đoạn tấn
hóa của một Linh-Hồn, trạng thái của một Tiểu Ngã khi
nhập vào Đại Ngã, một Tiểu-Hồn hòa vào cái Đại-Hồn
của Vũ-Trụ, nó khác nghĩa với chữ Phật trong ba tiếng
Phật, Pháp, Tăng. Hiểu vậy thử hỏi có Chí Tôn có Phật
Mẫu không? Hãy nhìn vào nước như là một vật để cho
trí mình trả lời những câu hỏi sau:
 Có phản ứng sinh ra nước không?
 Có nguyên lý về sự hóa hợp để sinh ra nước không?
Hãy nhìn vào Vũ-Trụ bao la với những quả tinh cầu
chi chít, vòm trời vô tận với những sinh vật, dưới
làn da vô số những tế bào, trong hơi thở có vô vàn
những nguyên tử... Rồi để cho trí óc mình trả lời.
 Có những phản ứng để sinh thành những vật thể
ấy không?
 Có nguyên lý cho phép một sự sinh thành như vậy
không. Chớ trả lời vội vì trí hơi rối bời với những lý
luận và thắc mắc. Bây giờ là lúc phải học Đạo bằng
tâm, ngừng lại một chập có thể vài ngày vài phút, đôi
ngày, vài năm hay gần hết cuộc đời cũng nên, để cho
sự yên lặng bao trùm lên cả tâm và trí mình, tỏa ra
cả một vùng chung quanh mình thì một ánh sáng
nhiệm mầu từ nội tâm sẽ trả lời dứt khoát rằng có
hay không một «Bà» Phật Mẫu mà ngày nào chúng
ta còn bám víu vào cái hữu thinh hữu sắc chắc khó
lòng cảm ứng được. 
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Đ

ạo là cái gì mà có thể bế và khai được. Chữ
Đạo là một danh từ chẳng thể giải thích
nổi, nó mô tả một cách không vẹn toàn cái thực thể
thâm diệu mà Lão Giáo cầu nơi chúng ta sự cảm ứng
hơn là thích nghĩa. Thực thể ấy bất tiêu bất diệt, không
có khởi thủy, không có hồi chung cuộc, chẳng biến hình
biến dạng. Thế tại sao có ngày Khai Đạo?
Chúng ta biết rằng Đạo Cao Đài là một tôn giáo có
triết lý đặc sắc của nó. Triết lý ấy không phải là một sự
vá víu, vay mượn của các giáo thuyết khác đem về chấp
nối một cách vụng về và được Thần Thánh hóa bằng cơ
bút. Không phải cứ chép một đoạn trong Tứ Thư, Ngũ
Kinh, một đoạn trong Kinh Thánh Tân Ước trộn lẫn
với vài lối giải thích siêu hình của các nhà thần học Tây
Phương mà vẽ nên hình Chí Tôn, Phật Mẫu được bao
giờ. Bởi vậy chữ Đạo mà chúng ta thường dùng chẳng
phải cứ suy luận từ tư tưởng Lão Giáo mà thấu triệt
được, nó đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn bao quát tất
cả các triết lý cổ kim mới hiểu được điều hiện thực ở
đàng sau danh hiệu ấy. Đó là cái gốc khởi sự phát sanh
sự sống của muôn loài, tuôn tràn từ gốc ấy đến các cảnh
giới siêu phàm và hiện hữu len vào trong từng diễn biến
của các hiện tượng trong đời sống của cá thể cũng như
13
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tập thể. Chữ Đạo vì vậy có muôn ngàn nghĩa lý khác
nhau, người chỉ nên tìm hiểu chớ đừng định nghĩa. Ở
đây chúng ta chỉ tìm hiểu một khía cạnh nhỏ trong vấn
đề Khai Đạo hay Khai Tâm.
Cái lẽ thâm diệu trong Trời Đất gọi là Đạo, chẳng
bao giờ có bế cả nên cũng chẳng có khai, nhưng cách
hướng dẫn người đời nên Thần, nên Thánh, nên Tiên,
nên Phật cũng gọi là Đạo thì có hồi hiệu nghiệm, có hồi
không, nên cách hướng dẫn ấy có thời thịnh buổi suy,
nên người đời mới gọi là bế Đạo và khai Đạo. Vậy cái
hình tướng thì thay đổi mà nội dung vẫn như nhiên, sự
thất kỳ truyền chẳng phải do nơi Đạo Pháp mà chính tại
lòng người. Chính Đức Chí Tôn đã minh giải điều ấy.
“Nguyên từ buổi bế Đạo, tuy chánh pháp ra cũ mặc
dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy cũ
chớ Đạo vẫn như nhiên. Do công đức mà đắc Đạo
cùng chăng...”
`` (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q I, trang 38)

Có bao giờ chúng ta dám đối diện với chính tòa
thiên lương của mình, cả gan thách thức tìm cho được
Đạo bị bế chỗ nào mà nay khai, hầu minh giải lời Chí
Tôn cho thêm phần thiết thực. Giáo lý nhiệm mầu của
Đức Phật còn đó, diệu pháp bí truyền chơn Tiên còn đó,
sao đã gọi thất truyền? Phải chăng con người đã bế lại
lòng mình bằng một vòng u tối, cô lập sự sống của mình
trong vòng bản ngã, nên chẳng có cơ hội thấy được ánh
sáng nhiệm mầu của Đạo, cảm thông được với sự sống
dạt dào tuôn chảy ở khắp mọi nơi trong trời đất. Phải
chăng chính tâm linh ấy mới có thể bế và khai, chớ Đạo
mà Lão Tử thường gọi có ai đóng được bao giờ mà gọi
là khai. Cho nên kỷ niệm ngày khai Đạo không phải là
14
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một đề tài suy gẫm về cái vẻ ồn ào náo nhiệt của một
ngày đại hội, cũng không phải là một sự hồi tưởng lại về
quang cảnh ngày này, năm xưa mà là sự suy gẫm về cái
lý diệu huyền của nó. Kinh điển chứa đầy mà vẫn chưa
thoát tục, đó là lời cảnh cáo nghiêm trang của Thiêng
Liêng với chúng ta khi còn lặn hụp trong vòng thể pháp
của Tam Kỳ Phổ Độ. Chính tâm linh của chúng ta đối
với ta đang bị đóng kín lại và dĩ nhiên không ngộ được
Đạo. Lập Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn trao cho chúng
ta cái chìa khóa để tự mình mở nó ra với sự giúp đỡ của
Ngài. Đó là sự khai tâm và khi tâm khai mở thì tức khắc
ngộ được Đạo, nên khai tâm cũng là khai Đạo, hai điều
ấy tuy hai mà một chớ chẳng có cái trước cái sau, nghĩa
là chẳng có ý niệm thời gian nào xen lẫn trong đó.
Khai Đạo vì thế chính là khai tâm vậy và khai tâm
thì không phải là dễ. Nhứt nhứt mọi sự gì diễn ra trước
mặt đều là một bài học cho chúng ta. Ngày khai Đạo
diễn ra với bao nhiêu cảnh tượng huy hoàng, với vẻ uy
nghi lộng lẫy của Tòa Thánh... nhưng tất cả chỉ là cảnh
chết nếu thật sự tâm linh chúng ta không sống. Tiếp tục
bế kín tâm linh mình lại chính là tiếp tục sống trong
vòng cõi chết thì có bao giờ biết được sự sống là gì, trong
trạng thái dật dờ như vậy, những lời nói về ngày khai
Đạo của chúng ta chỉ là nét vẽ vời về cái hình tướng của
Đạo, chưa phải là một sự sống thực với Đạo. Phải thực
sự mở rộng lòng mình, yêu thương một cách chân thành
không so đo tính toán, không có kẻ thù và người không
thù, không có đối tượng tranh đấu nhằm triệt hạ mới
đúng là học đòi theo sự thương yêu của Chí Tôn, Phật
Mẫu và đó là khai tâm vậy. Có được như thế thì ngày
khai Đạo mới thật sự Khai Đạo, bằng không thì đó chỉ
15
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là một ngày Đại Lễ.
Ngẫm vậy thay!
Kỷ-Niệm ngày Khai Đạo năm thứ 46
NGUYỄN - LONG - THÀNH
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M

ột người ăn mày đi đến trước cửa một ngôi
nhà chìa tay van xin, một người trong nhà
bước ra bỏ vào tay ông một vật gì đó, ông xá lia lịa rồi
bước đi. Ông đến trước nhà bên cạnh cũng một giọng
khàn khàn thảm thiết ông kêu gọi lòng nhân từ của kẻ
khác, cũng có một người trong nhà bước ra bỏ vào tay
ông một vật gì đó rồi ông lại đi...
Hai động tác giống y hệt như nhau là cho người ăn
mày một món quà, nhưng chưa chắc đã là hai hành động
phước thiện. Có thể ban cho kẻ van xin kia một đồng
tiền hay bát gạo là cách xua đuổi vẹn toàn danh dự nhứt
của người trong nhà, vừa được tiếng đời khen tặng là
kẻ có lòng nhân, vừa tránh khỏi phải nghe những tiếng
kêu than thống khổ của kẻ hành khất, làm quấy rầy cái
cảm giác hả hê về điều gọi là hạnh phúc của người đang
sống trong nhà.
Ban cho kẻ khác tiền của chưa hẳn là làm phước
thiện, làm việc chỉ vì động cơ muốn được người khác
tặng cho mình cái danh làm phước cũng chưa phải là
Phước Thiện, mặc dầu kẻ thật sự làm phước thiện thường
ban cho người đời tiền của và cũng thường được người
đời gọi tên như vậy. Chính yếu tố tâm linh ngộ được
17
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chơn lý hay không, mới quyết định hoạt động bên ngoài
là phước thiện hay cái hình bóng của phước thiện, vắng
yếu tố bên trong ấy, hoạt động bên ngoài chỉ là sự bắt
chước, dẫu rằng đôi lúc sự bắt chước như vậy cũng rất
cần thiết cho cuộc sống xã hội. Phước Thiện không phải
là sự bắt chước, làm ra vẻ, mà phải bắt nguồn tự nội tâm
rọi sáng vì ánh Đạo tâm. Ngộ được Đạo thì tức khắc có
hành động biểu lộ tinh thần phước thiện, cách biểu lộ
của mỗi người trong mỗi hoàn cảnh có thể không giống
nhau.
Trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, phước thiện không
có nghĩa đơn thuần là bố thí, một tay bên đây giành
giựt chèn ép sự sống của nhơn sanh, tóm thâu tiền của
vào nhà, tay bên kia bố thí, thu mười cho một vẫn được
tiếng người hay thí của, nhưng hành động đó không
phải là phước thiện vẫn là sự tính toán nhiều lời ít lỗ,
vẫn là cách thương yêu của cái trí so đo, chưa phải là
tình thương vô lượng mà Đức Chí Tôn đã đặt vào tâm
mỗi người. Tình thương ấy khiến chúng ta không thể
nào rời bỏ cuộc đời được, chúng ta phải nhập thế, giải
quyết những nhu cầu cấp thiết của đời sống thi phàm,
tức phải quáng xuyến vấn đề kinh tế. Dĩ nhiên Phước
Thiện không phải là kinh tế, nhưng Phước Thiện bao
gồm kinh tế. Đời sống con người càng ngày càng chật
vật vì chén cơm manh áo, nơi ăn chốn ở... Trên khắp
hoàn cầu đâu đâu nạn nhân mãn cũng chực chờ đe dọa
nhân loại. Nếu Phước Thiện là một lối bố thí hời hợt thì
nó chẳng giải quyết được cái khổ trước mắt về nạn áo
cơm của nhơn sanh, hóa ra tôn giáo chỉ là ảo tưởng siêu
hình, hứa hẹn mà không giúp đỡ được gì. Phước Thiện
là một lối hạ thấp giá trị của tôn giáo vào những vấn đề
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của đời sống thể xác, nhưng chính hành động đó lại là
lối nâng cao giá của tôn giáo đến tuyệt vời, mô tả bằng
những nấc thang Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng mà
cái đỉnh cuối cùng của nó đồng thể cùng Chí Tôn vậy.
Nơi mạng sanh của mỗi người Chơn-Thần chỉ có thể
nương náu được trong xác thân, lo cho đời sống của xác
thân chính là lo cho Chơn-Thần vậy. Một thân thể yếu
đuối không thể là cái nhà tốt cho một Chơn-Thần linh
hoạt, đời sống của tín đồ nghèo đói thì khối tinh thần
của những người trong tôn giáo vì đó mà liên lụy. Phước
Thiện vì vậy là lối giúp cho khối tinh thần của tín đồ
thêm vững mạnh, trọng vô bỏ hữu thì chẳng thể huờn
nguyên Tam-Bửu, tôn giáo không giải quyết được vấn
đề kinh tế thì khó làm cho tinh thần nhơn sanh hiệp
cùng Thiên Lý.
Người làm Phước Thiện là người tổ chức đời sống
kinh tế cho nhơn sanh với tinh thần vô vụ lợi cho bản
thân mình. Buổi ra đi hai bàn tay trắng, lúc trở về cũng
trắng tay nhưng nhìn lại quãng hành trình, thấy có
những kẻ no cơm ấm áo cùng với những nụ cười thoải
mái của nhơn sanh, ấy là công nghiệp của người tu
Phước Thiện. Dĩ nhiên Phước Thiện chẳng phải vỏn vẹn
có bao nhiêu đó mà còn nhiều nữa, kể cả những hoạt
động thuộc phạm vi Thần quyền. Triết lý Phước Thiện
nằm trong Tứ Diệu Đề của nhà Phật. Bốn cái khổ chính
của con người là sanh, lão, bịnh, tử. Phước Thiện giải
quyết từng vấn đề một, trong chủ trương lập nhiều cơ
quan thiết dụng cho xã hội, như nhà bảo sanh, dưỡng
lão đường, y viện, khách đình hay tổ chức “nhà thuyền”
để lo việc tang tế, học đường hay các cơ sở kinh tế. Chủ
trương ấy đã ghi thành luật hẳn hòi nhưng một bộ luật
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không cũng như triết lý suông, chẳng giải quyết được
điều gì cả mà chỉ là nền tảng của công cuộc cải tạo xã hội.
Một kế hoạch dù hay thế mấy, nhưng nếu không có đủ
người điều hành đúng mức cũng chưa bảo đảm kết quả.
Thành quả của Phước Thiện vì vậy phần nào tuỳ thuộc
vào Cửu Trùng Đài là cơ quan giáo hóa nhơn sanh, phải
tạo ra được những lớp người có tinh thần Phước Thiện
thì mới có kẻ xông pha vào đời, quán xuyến các dịch vụ
kinh tế và xã hội, trong tinh thần vô vụ lợi. Cổng trước
là Cửu Trùng Đài, cổng sau là Phước Thiện rồi đến một
chân trời bao la có đủ điều kiện cho một đời Hằng Sống.
Phước Thiện vì vậy không phải chỉ là những hoạt động
bố thí của cá nhân, như người đời xưa nay thường nghĩ
mà nó còn là lối tổ chức đời sống hữu hình của xã hội,
lấy tâm linh làm căn bản, đặt đúng vai tuồng quan trọng
của kinh tế trong đời sống con người, nó khác với xã hội
chủ nghĩa của các nhà duy vật lấy kinh tế làm căn bản.
Đó là một đường lối lấy Đạo làm gốc, nhằm cải tạo xã
hội bằng tinh thần đạo đức, thể hiện trong những hoạt
động nhập thế vào các lãnh vực xã hội và kinh tế. Đường
lối ấy kêu gọi tinh thần bố thí của cá nhân và tổ chức
cho công cuộc bố thí có hiệu năng hơn. Không có tinh
thần bố thí của cá nhân thì công cuộc tổ chức sẽ không
thành tựu. Vì vậy mà Cơ Quan Phước Thiện đã lập ra
sau Hiệp Thiên và Cửu Trùng. Không có được tâm linh
giác ngộ thì sự vầy đoàn xung quanh những lợi lộc về
kinh tế chưa hẳn sẽ bảo đảm nổi sự bình an cho những
người trong cuộc, vì chính những mâu thuẫn nội tại của
các vấn đề kinh tế trong luật cạnh tranh và tham vọng
của những phần tử con người trần tục trong cộng đồng,
sẽ xô đẩy cả một công trình kiến tạo xã hội vào sự rối
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loạn và tê liệt. Những cuộc khủng hoảng về kinh tế quy
mô trong những tổ chức tôn giáo sẽ đưa đến những hậu
quả tàn hại khôn lường về đức tin của tín đồ và uy quyền
của Giáo Hội. Yếu tố keo sơn mầu nhiệm thực hiện nổi
công cuộc cải tạo xã hội nầy chính là đức tin và sự khôn
ngoan của tín đồ. Tài nguyên của tổ chức Phước Thiện
chính là tài nguyên của cá nhân nằm lẻ tẻ khắp đó đây,
đức tin và sự khôn ngoan vầy đoàn họ lại, kéo theo sự
tập trung tài nguyên và nhân lực vào một cuộc chung
sống quy mô. Khối tài nguyên được tập trung ấy có thể
phân tán về phương diện tồn trữ, nhưng về phương diện
vầy đoàn nó là một khối của cộng đồng, chẳng phải của
cá nhân tuy rằng cá nhân có quyền hưởng thụ trên đó.
Lấy tiền của nhơn sanh mà lo cho nhơn sanh, công
nghiệp của người làm Phước Thiện ở chỗ lo lắng ấy. Sự
tập trung tài lực nào cũng tạo nên một sức mạnh, khéo
sử dụng thì bảo tồn vạn linh, không khéo sử dụng thì
chính sức mạnh ấy lại làm khổ sở cho nhau. Đã mang lấy
mãnh hình hài nầy, ai ai cũng phải có ăn mới sống, có
mặc mới ấm, phải có nhà ở mới tránh được gió sương,
cho nên kẻ nào nắm chặt quyền phân phát áo cơm trong
tay, kẻ ấy có cơ hội bắt buộc thể xác nhơn sanh phải tùng
phục quyền hành của mình, dù không bao giờ được toại
ý trọn vẹn.
Phước Thiện là đường lối chính trị giải thoát khổ
nạn của nhơn sanh bị của tiền vật chất ràng buộc vào
quyền hành của tham vọng, nó phá vòng ràng buộc chớ
không nhằm thay đổi vai trò chủ nhân ông nắm quyền
phân phát áo cơm.
Nó nhắm đến sự điều hòa đời sống kinh tế của nhơn
sanh, vì vậy can dự bằng chính sách và đường lối vào
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tổ chức kinh tế, nó không nhằm thỏa mãn tham vọng
làm chủ của tiền vật chất tại thế gian của con người, nên
không chấp nhận sự cạnh tranh sống chết giữa những
con người và tổ chức mệnh danh là Phước Thiện. Phước
Thiện không phải là một đường lối kinh tế tư bản cũng
không phải là lối kinh tế rập khuôn theo kiểu kinh tế
của xã hội chủ nghĩa, nó là một cách thực hiện đường
lối Chánh Trị Đạo.
Tại sao nó không tùng theo một khuôn mẫu kinh tế
nào của thế giới cả? Bởi tự căn bản Đạo là con đường
để cho các bậc Thánh, Tiên, Phật đọa trần do theo đó
mà hồi cựu vị, để cho bậc nhơn phẩm do theo đó mà
lánh khỏi luân hồi, nên đời sống kinh tế tuy cần ích cho
sự sống thể hài, nhưng chính nó lại là sự ràng buộc con
người với cõi tục. Phước Thiện là một lối mở ra nên tinh
thần hoạt động phải đặt trên căn bản siêu thoát nghĩa
là cứu cánh, không phải là vấn đề cơm áo, nhà cửa hay
quyền hành điều khiển mà là một sự vượt lên trên tất
cả các thứ ấy để trở về cùng cảnh hư vô. Nó không được
phép nhầm lẫn cứu cánh với phương tiện. Cái quyền có
của trở thành vô nghĩa đối với người làm phước thiện,
tuy rằng đường lối ấy không tước đoạt quyền tư hữu
của người sống trong cộng đồng, cũng không buộc họ
phải hy sinh trọn vẹn cho một tương lai hứa hẹn ở thế
hệ mai sau hay ở xứ Thiên Đàng, trái lại hễ làm thì có
ăn, hợp quần trong tình thương, tức là có sức mạnh và
mức sản xuất sẽ gia tăng, nhu cầu vì vậy được thỏa mãn.
Và sự thỏa mãn ấy chỉ là một vấn đề trong nhiều vấn đề
khác của đời tu, cho nên đạt đến tình trạng sung mãn
về kinh tế Phước Thiện không phải là tự mãn mà nó chỉ
là một tư thế giúp cho con người đừng bị vướng kẹt vào
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đời sống trần tục nầy. Con người vốn từ đời sống vĩnh
cửu mà ra, chỉ hiện thực trên mặt địa cầu trong khoảng
thời gian ngắn, nên đời sống kinh tế liên hệ đến cái sống
thể hài cũng chỉ hiện thực trong những khoảng thời
gian ấy. Phước Thiện giải quyết nó đúng với tinh thần
tạm bợ của một lần thác sinh, nên nó không nhằm đến
sự chiếm đoạt của cải vật chất tại thế gian. Bởi nhịp độ
gia tăng nhân số trên toàn cả địa cầu, cùng với những
đòi hỏi tiện nghi cần thiết cho cuộc sống ngày càng tấn
hóa của nhân loại, vấn đề kinh tế trở nên nghiêm trọng,
nên người tu phải giải quyết nó chớ không chạy trốn.
Phước Thiện ra đời là vì vậy nó giải quyết toàn vấn đề
chớ không phải chỉ là những phản ứng lẻ tẻ có tính cách
“động lòng trắc ẩn” của một từ tâm trước cảnh ngộ éo le
chợt thấy trên đường đời.
Trích trong tài liệu
“TRÊN ĐƯỜNG NHẬP THẾ”
của Nguyễn-Long-Thành
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TỔ CHỨC PHƯỚC THIỆN
và NGƯỜI LÀM PHƯỚC THIỆN

N

ếu có kẻ bố thí của tiền cho người hành
khất mà vẫn không phải là người từ tâm thì
vẫn có những người làm việc trong các tổ chức phước
thiện, ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu mà vẫn không phải
là người làm phước thiện.
Vấn đề không phải là tìm xem ai là người như vậy
vì đó là sự phóng ngoại của một nội tâm bất ổn, vấn đề
là sự hồi quang phản chiếu, nhìn vào nội tâm của chính
mình, xem mình đang ở đâu trên dòng tiến hóa, làm cái
gì, có phải là tu không. Đó là một cơn định thần định
trí để xét nét chính mình, hầu mai sau Chơn-Thần khỏi
phải dừng chơn ở nơi quan ải mờ mờ mịt mịt để xét nét.
Bất cứ ai đi vào đường tu cũng là người làm việc
trong tinh thần phước thiện, dầu cho sở hành của họ
chẳng trực tiếp liên quan gì đến các vấn đề áo cơm, nhà
cửa. Tinh thần phước thiện bao quát trong sự nhập thế
còn vấn đề kinh tế là một khía cạnh nhỏ, người nhập cuộc
vào các tổ chức phước thiện lại là một vấn đề nhỏ hơn.
Mỗi mỗi đều có vai trò của nó, hoặc bao quát, hoặc
chuyên biệt, nhưng tất cả đều nằm trong một bộ máy
và cần phải đạt đến tình trạng thông suốt giữa tất cả
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mọi vai trò.
Tinh thần phước thiện không phải chỉ có trong
những quyển sách triết lý, trong những bài thuyết Đạo
mà nó phải hiển hiện trong cách tổ chức, trong hành
động của người làm phước thiện và ngược lại, người
làm phước thiện không phải là kẻ thừa hành của một
chính sách, chỉ biết vâng lời một cách máy móc các chỉ
thị mà chính là kẻ vừa sáng tạo chính sách vừa là kẻ thừa
hành chính sách, bởi chính sách phước thiện bắt nguồn
từ tâm chớ không bắt nguồn từ vật.
Đây là một điểm cực kỳ diễm lệ của tinh thần dân
chủ trong tổ chức tôn giáo, nó từ chối hẳn lối chỉ huy độc
đoán trong mối tương quan “Sư bảo thì đệ phải nghe”.
Tinh thần phước thiện còn bao quát được cái nhìn thấu
triệt đến những người làm phước thiện ở bên ngoài các
tổ chức phước thiện, ở ngoài các tổ chức tôn giáo, họ ở
khắp mọi nơi trong hoàn cầu.
Người làm phước thiện có thể chẳng có một danh
hiệu nào liên hệ đến hai chữ phước thiện cả, có thể cũng
chẳng ai biết đến họ cả, chẳng ai xưng tụng công đức họ
cả, còn tổ chức là phương tiện, môi trường thuận tiện
để cho người có lòng từ tâm dễ dàng hoạt động. Đó là
những cơ quan thuộc về xã hội, nó biến hình biến dạng
theo thời theo lúc, nhưng vẫn giữ căn bản đạo đức trong
tinh thần và cách thức tổ chức.
Trong Tổ Chức Phước Thiện luôn luôn có những
hình tướng tước phẩm, quyền hành, để làm lợi khí
phàm trần độ người phàm trần. Thập Nhị Đẳng Cấp
Thiêng Liêng trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ không
phải là cứu cánh, không thể đạt đến nó bằng dục vọng,
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bằng sự cầu xin lạy lục Thượng Đế ban cho hay bằng sự
vâng lời thượng cấp một cách vô minh mà là cái gì tự
nhiên mà đến, nếu chính mình thực sự tấn hóa. Và khi
con người đã tấn hóa đến mức đồng hóa được với điều
mà các chữ «Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng» muốn
diễn tả thì cái ý niệm, từ mình phát xuất về những gì
liên quan đến mười hai cấp Thiêng Liêng tự nhiên biến
mất, chỉ còn trơ lại «một thực thể không có cấp nào» mà
các chữ ấy muốn mô tả là Đạo vậy.
Tổ chức phước thiện tự nó không giải thoát lấy
mình với phương tiện mà tổ chức phước thiện giúp cho
một phần.
Bạn đồng hành của mình cũng chẳng giải thoát được
mình, sư của mình cũng chẳng giải thoát được mình,
họ chỉ giúp đỡ mình thôi.
Vấn đề là phải hiểu Đạo và hành Đạo, hiểu được
tinh thần phước thiện và làm việc phước thiện.
Chẳng bao giờ có sự hiểu biết đích thực nào mà
chẳng kèm theo hành động, cái hiểu mà không hành
động là cái hiểu ở ngọn của trí, không phải là cái sáng
ở gốc của Tâm.
Phước thiện là sự sáng ở Tâm, không phải là sự chấp
nhận hời hợt của trí về đường lối triết lý hay sự khuyến
dụ của bất cứ ai.
Trích trong tài liệu
TRÊN ĐƯỜNG NHẬP THẾ
Của NGUYỄN LONG THÀNH
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N

gót bốn mươi lăm lập Đạo cho đến bây giờ,
chúng ta chưa hề thấy có một lần nào Đức
Chí Tôn hoặc các Đấng Trọn Lành giáng dạy chúng ta
rằng, bổn phận về Nhơn-Đạo phải ràng buộc trong sự
ân ái, nhằm thỏa mãn những đòi hỏi dục tình của thể
xác hai người nam và nữ. Luật lệ của Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ không cấm các tu sĩ lập gia đình, như vậy thử
hỏi nhân sinh quan của Cao Đài giáo đối với vấn đề
này ra sao?
Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, câu mở đầu bài kinh
hôn phối đã viết như sau:
“Cơ sanh hóa Càn-Khôn đào tạo
Do âm dương hiệp Đạo biến thiên
Con người nắm vững chủ quyền
Thay Trời tạo thế giữ giềng nhơn luân”
Thì sự ăn ở giữa vợ chồng với nhau là một phép của
Đấng Hóa Công, để tiếp nối cơ sanh hóa là đầu mối của
sự luân hồi triền miên, vay rồi trả, trả rồi vay, chồng chất
thêm mãi những sung sướng và khổ đau, vinh nhục luôn
luôn đi kèm nhau... Trên bình diện luân lý, dường như
Thượng Đế sẽ trở nên mâu thuẫn với chính Ngài, nếu
chúng ta chấp nhận rằng “hữu sanh hữu tử” là đầu mối
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của luân hồi, đồng thời việc gối chăn giữa vợ chồng với
nhau là Nhơn-Đạo nghĩa, là bổn phận mà con người phải
lo tròn. Nói cách khác thanh niên nam nữ đến tuổi tuần
cập kê nếu có kẻ nào từ chối việc lập gia đình, trong đó
bao gồm cả sự thỏa mãn về tình dục giữa hai thể xác họ
có bị coi như không tròn bổn phận Nhơn-Đạo chăng?
Triết lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ dung hòa tất cả các giáo
thuyết thì chữ Nhơn-Đạo phải được hiểu như thế nào?
Nếu nói rằng Nhơn Đạo nằm trong mối tương quan
Tam Cang Ngũ Thường, Tứ Đức Tam Tòng tức là những
bổn phận của một con người đối với những liên hệ về
huyết tộc và hôn phối, đối với bạn hữu, đối với quốc gia
xã hội thì Đức Khổng Tử có lần nào buộc tội Đức Thích
Ca không tròn câu Nhơn-Đạo chưa, khi vị Thái Tử từ
chối không chịu tiếp nối những cuộc ái ân với người vợ
để cương quyết ra đi tìm chơn lý? Phải chăng Đức Thích
Ca đã có tội khi Ngài không chịu làm công việc thường
tình của bao nhiêu kẻ khác đã làm? Phải chăng tất cả
những vị Linh Mục Thiên Chúa Giáo đã phạm tội vì
không làm bổn phận lập gia đình và có vợ? Phải chăng
tất cả những ni cô, nhà sư Phật Giáo đã mang trọng tội
vì không chịu tìm một người khác phái mình để hợp
hôn và sinh con đẻ cháu?
Như vậy thì Nhơn-Đạo là cái gì, là sự ràng buộc
nào? Sự ràng buộc trong mối giao tế thường nhật giữa
cá nhân con người này đối với cá nhân con người khác
hay là sự ràng buộc về sinh lý giữa một nam một nữ?
Nếu như con người mất hẳn quyền tự chủ để định phận
lấy mình theo những mối tương quan nhân quả thì cơ
giải thoát cũng chẳng còn nữa. Bởi thế cho nên trong
giáo lý Cao Đài, Đức Chí Tôn không hề bắt buộc cũng
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không bao giờ cấm đoán sự kết nghĩa vợ chồng giữa hai
người nam nữ trên mặt đất. Cái quyền tự chủ để định
phận lấy mình Ngài đã giao trọn nơi tay chúng ta, Ngài
yêu thương con cái Ngài đang sống trong trầm luân khổ
hãi nên mới đến chỉ đường dẫn lối, cho rõ cảnh thăng
cảnh đọa rồi tự chúng ta phải lập vị lấy. Sức một làm theo
một, sức mười làm theo mười, tùy tài tùy lực, cái trí não
tinh thần của mỗi cá nhân vốn chẳng đồng nhau nên
chẳng có sự buộc ràng nào cả về mặt sinh lý giữa một
nam một nữ. Trong quyển Phương Tu Đại Đạo, Đức Hộ
Pháp Phạm Công Tắc khi luận về đạo vợ chồng Ngài đã
công khai nhắc nhở thanh niên nam nữ rằng, liệu như
hoàn cảnh mình không đủ sức đùm bọc đời sống cho
nhau thì đừng nên tạo thêm vòng oan trái:
“Hễ làm người phải biết lo xa,
Nếu thiếu sức chẳng thà đừng có vợ.
Biết thiếu thốn thôi đừng gây nên nợ,
Phận yếu hèn mong đỡ nâng ai.”
Như vậy Nhơn-Đạo không nằm trong sự ràng buộc
về sinh lý giữa hai thể xác nam nữ mà nằm trong mối
tương quan có tính cách giao tế giữa hai con người, khi
hai kẻ ấy đã tự mình ký thỏa ước chung về cộng nghiệp
là lập gia đình.
Tạm gác ra ngoài phần tinh thần nơi mỗi cá nhân,
hình hài nhục thể nầy của chúng ta được kết thành từ sự
ân ái của hai thể xác nam và nữ trong thế hệ trước, nên
trong bản chất của nó đã chứa sẵn mầm tình dục. Với
thời gian mầm ấy sẽ trưởng thành, thôi thúc chúng ta
đi tìm và gây thêm oan trái. Vòng lẩn quẩn lại bắt đầu.
Đức Chí Tôn đến khai Đại Đạo, Ngài chỉ rõ cho
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chúng ta thấy diễn trình cuộc sống, lại đem cả huyền
linh đặt sẵn ngay trên mặt đất nầy, kêu gọi và chờ đợi
chúng ta biết nhận lấy mà giải thoát chính mình. Ngài
sẵn sàng đảo lộn đời sống sinh lý trong nội thân chúng
ta, xây chuyển ngược vòng nhơn dục, để đem chúng ta
ra khỏi bánh xe luân hồi chuyển kiếp thì có lý do nào ở
một nơi khác, Ngài lại cho phép chúng ta thay hình ảnh
Ngài, nhơn danh Ngài mà trói buộc con cái Ngài vào
vòng sanh tử, gọi là cái “Nhơn-Đạo” của Ngài hay sao?
Nền tảng siêu hình của học thuyết Cao Đài vẫn là
sự huờn nguyên Tam Bửu, tức là trụ cả khối Tinh, Khí,
Thần, nuôi dưỡng cho những món quí báu đủ điều kiện
kết thành một nhị xác thân, bất tiêu bất diệt mà nhập
vào Cảnh Hằng Sống thì chữ Nhơn-Đạo dù bị giới hạn
trong phần Hình Nhi Hạ, cũng không thể nào được
phép mâu thuẫn với chính nền tảng siêu hình của nó.
Vòng thê tử luôn luôn có cái nhân của nó, cái nhân
ấy do chính chúng ta gây ra nhưng chúng ta lại sợ hãi
quả nghiệp nên cái trí tinh ranh, xảo quyệt của mình
mới tìm ra những luân lý sắc bén để trấn an tâm thức,
rằng đó là cái đạo làm người, rằng Đức Chí Tôn muốn
thế. Cái trí xảo quyệt của chúng ta còn tìm cách xuyên
tạc Thánh Giáo Ngài, đại ý nói rằng Nhơn-Đạo tròn mới
bước qua Thiên-Đạo, như là một điều kiện bắt buộc ai
ai cũng phải có vợ có chồng rồi mới có thể đi tu theo
Thánh ý của Ngài được.
Buổi mới Khai Đạo, có biết bao người vừa thức tỉnh
giấc mộng trần ai lại toan tìm đường lên non luyện thuốc
trường sanh, phế bỏ việc làm ăn sinh sống của gia đình,
trút hết gánh nặng của mình đã tạo ra, bỏ mặc cho xã
hội, tìm đường chạy trốn cho được yên thân gọi là tu
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hành, Ngài thấy vậy biết chắc kết quả chẳng đi đến đâu,
bởi luật công bình không dung thứ cho kẻ trốn nợ nên
mới có lời khuyên như trên, tuyệt nhiên Ngài không hề
khuyến khích tiếp tục cuộc ân ái chăn gối mà cũng không
hề cấm đoán. Nếu Thái Tử Sĩ Đạt Ta không cương quyết
dừng lại chuyện gối chăn thì giờ nầy nhân loại chưa có
một Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cho hay cơ Tạo Hóa tuy im lìm mà rất nên mắc mỏ!
Chìa khóa giải thoát vẫn ở nơi tay mình vậy. Đức Chí Tôn
trao cho thì chúng ta phải biết vặn lấy, nếu chúng ta chỉ
cầm lấy mà ngắm thì cái chìa khóa trở thành vô dụng.
Chữ khổ là bài học của trường đời, Đức Chí Tôn
cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đã chỉ cho chúng ta
phương cách để giải quyết nó. Đó là Thiên Đạo, là đường
lối của ông Thầy Trời đến để giải quyết cuộc đời, trong
đó có những bổn phận của một con người hành sử ra
sao trong toàn bộ kế hoạch giải quyết. Cho nên không
có một Thiên Đạo khác với Nhơn Đạo cũng không có
một khoảng cách nào giữa Nhơn Đạo và Thiên Đạo.
Thế thường người ta vẫn quan niệm mặc được chiếc
áo trường y, đi làm việc truyền giáo gọi là Thiên Đạo,
còn không làm được việc ấy thì còn ở trong vòng Nhơn
Đạo. Thử hỏi chức sắc được coi như kẻ đã tròn câu NhơnĐạo, nghĩa là đã xong rồi, dứt hết, tại sao luật lệ Tam Kỳ
còn cho phép tiếp tục chuyện gối chăn với vợ nhà? Vậy
thì Nhơn-Đạo trong giáo lý Cao Đài không nằm trong
sự ràng buộc gối chăn. Ân ái vẫn là đầu dây của mối nợ
chưa dễ gì thoát khỏi, duy có biết thì tìm phương giải
quyết lần hồi mới ra khỏi được.
Đức Chí Tôn không bao giờ buộc con cái Ngài phải
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trầm luân mãi mãi vào vòng trần tục, cho nên chữ NhơnĐạo của Ngài không có nghĩa là bắt buộc phải thỏa mãn
vấn đề tình dục giữa một nam một nữ mà chỉ có nghĩa
là những bổn phận của một cá nhân con người đối với
những kẻ khác trong cộng đồng xã hội. Trên bình diện
thu hẹp giữa một cặp vợ chồng, Nhơn-Đạo đồng nghĩa
với những bổn phận tương trợ cùng nhau, còn chuyện
gối chăn là một nhu cầu sinh lý của thể xác, cũng như
nhu cầu ăn, ngủ, cư trú vậy.
Thỏa mãn những nhu cầu ấy, không ít thì nhiều
chúng ta sẽ gây nên đồng thời những ràng buộc khác
nữa, tính cách máy móc nối chằng chịt ấy được diễn tả
qua câu kinh:
“Khối trái chủ những lo vay trả.
Mới gầy nên nhân quả nợ đời.”
Giáo lý Cao Đài không chủ trương từ chối cuộc sống
hiện tiền, không mơ ước một Thiên Đàng khác hẳn, nơi
đó Linh-Hồn sẽ thoát được những thực tại bất toàn của
thế cuộc, trái lại vẫn coi cuộc sống nầy như là một phần
trong đời sống vĩnh cửu. Đây là một giai đoạn tiếp nối và
cũng là khởi đầu của những giai đoạn khác trong toàn
bộ diễn trình cuộc sống, khi thì hiện thực trên mặt đất
nầy, lồng trong mảnh hình hài của một phàm nhân, khi
thì hiện thực trong những cảnh giới khác, trong những
thực thể linh diệu hơn hay thô kệch hơn. Nói cách khác
ý niệm về thời gian trường cửu và hiện tại vẫn là một,
con người đang sống trong hiện tại và cũng là đang sống
trong trường cửu. Cho nên chữ Nhơn-Đạo không phải
chỉ xây dựng trên nền tảng giá trị của một lần thác sinh,
mà nó phải được nhìn thấy một cách bao quát từ một ý
niệm phi thời gian. Có như vậy, thì Nhơn đạo tròn mới
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bước qua Thiên-Đạo được, bằng chẳng vậy nghĩa là còn
ngó thấy sự cách biệt giữa những bổn phận về Nhơn
Đạo và Thiên Đạo, thì chắc rằng chẳng có ai trên mặt
thế nầy dám tự nhận mình đã làm tròn câu Nhơn Đạo.
Việc kết nghĩa vợ chồng bao hàm cả vấn đề giải
quyết sinh lý giữa một nam một nữ, phần nào cũng do
những ràng buộc từ trước và cái hậu quả những hành
động của chính mình trong cuộc sống hiện tại. Đó là
một món nợ do mình gây ra. Chơn-Linh Bà Đoàn Thị
Điểm đã có một lần giáng cơ minh định như sau:
“Toan để bút ngăn vòng chồng vợ,
Thì lại e nghịch nợ tiền khiên.”
Nếu coi đó như một món nợ phải trả, phải chấp nhận
và trong khi trả lại gây ra những nợ khác song hành thì
cái vòng lẩn quẩn vẫn còn lẩn quẩn. Như vậy thế mở của
Chánh Pháp Cao Đài ở đâu? Làm sao có thể giải thoát
được con người, câu trả lời vẫn nằm ở sự hiểu Đạo và
hành Đạo. Sự hiểu biết đích thực luôn luôn bao hàm một
hành động, vì chính nó cũng là một hành động vậy, sự
hiểu Đạo vốn rất khác xa cái khả năng thuộc lòng giáo
lý. Khi tâm thức được bừng sáng đến đâu chúng ta sẽ
có những hành động thích ứng đến đó, đại để là những
công việc:
 Phổ độ
 Làm phước
 Tu thân luyện kỷ, thiền định
Tức là lập công, bồi đức và định phận cho chính
mình theo đúng luật công bình của Tạo Đoan. Đó là
một sự trả nợ của chính mình, một lối mở đường thoát
thân, công nghiệp phụng sự vạn linh trong sự sáng suốt
35

NHÂN ÐẠO và VẤN ĐỀ TÌNH DỤC

của tâm linh.
Tinh thần ấy hoàn toàn tự do và cá nhân mỗi người
có được trọn quyền quyết định chuyện gối chăn giữa một
nam một nữ, tuyệt nhiên Nhân Sinh Quan Cao Đài Giáo
không hề trói buộc ai vào vòng thê tử. Nhơn Đạo buộc
mình phải có những bổn phận đối với những phần tử
trong gia đình, khi đã tạo lập và không hề trói buộc ai
phải chịu chìm đắm trong những sinh hoạt gia đình đời
đời kiếp kiếp, cũng không hề trói buộc một nam một
nữ khi đã kết nghĩa vợ chồng với nhau thì phải tiếp tục
chuyện gối chăn cho đến chết, cũng không buộc đình
chỉ việc ái ân sau một thời gian chung sống.
Tâm thức bừng sáng với ánh Đạo đến đâu chúng
ta sẽ có những hành động thích ứng đến đó và đây là
tinh thần Ngũ Chi Hiệp Nhứt. Tưởng cũng nên nhắc lại
rằng quan niệm chung về hạnh phúc của người Đông
Phương thời xưa, ngoài những ước vọng về tiền tài và
trường thọ, còn có một ước vọng sinh được nhiều con
cháu. Quan niệm ấy đề cao sự truyền chủng tột độ, đến
nỗi việc không có con nối dõi tông đường bị xem như
là một tội bất hiếu. Nếu chịu khó đi sâu vào lãnh vực
xã hội học, chúng ta sẽ thấy rằng quan niệm ấy có lý do
để sinh tồn trong chế độ xã hội xưa là vì muốn bảo vệ
quyền lợi của gia tộc. Bốn mươi mấy năm trước đây, Việt
Nam vẫn còn theo chế độ phong kiến và trình độ dân
trí còn nhiều khuyết điểm bị gò bó trong nền văn minh
xã thôn, Đức Chí Tôn đến khai Đại Đạo, Ngài phải tùy
theo phong hóa nhưng không bao giờ chấp nhận chế độ
đa thê, song một số trường hợp đặt biệt nếu người trong
cuộc muốn được như vậy:
“Cấm người trong Đạo từ ngày ban hành luật này về
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sau không được cưới hầu thiếp. Rủi có chích lẻ giữa
đường thì được chấp nối.
Thảng như phụ nữ kia không có con nối hậu thì Thầy
cũng rộng cho đặng phép cưới thiếp, song chính mình
chánh thê đứng cưới mới đặng.”
`` (Điều 9-Chương Thế Luật- Bộ Tân Luật).

Tuyệt nhiên Ngài không hề xác nhận rằng việc nối
dõi tông đường là một bổn phận về Nhơn-Đạo mà Ngài
chỉ cho phép nếu chúng ta muốn. Đây là một điểm quan
hệ vì nếu điều luật nầy được hiểu một cách máy móc thì
học thuyết Cao Đài sẽ có những điểm mâu thuẫn nội
tại. Nếu ngày nay chúng ta cũng đề cao chữ hiếu theo
lối này, xem Nhơn-Đạo bị ràng buộc trong bổn phận
truyền chủng thì sự cách biệt về tôn giáo vẫn còn, hai
tiếng Đại Đạo sẽ trở thành ảo tưởng, cái cơ duyên để
dung hợp tất cả tinh ba giáo thuyết sẽ không còn nữa
bởi tự trong ý thức về triết lý hãy còn chứa đựng «mầm
chi phái», thể hiện trong quan niệm về một sự cách biệt
giữa Nhơn Đạo và Thiên Đạo. n
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Ý NGHĨA NGÀY LỄ
VÍA ĐỨC-HỘ-PHÁP

C

ái gì đã làm nên một Phạm-Hộ-Pháp trong
lịch sử Đạo Cao Đài để ngày nay mấy triệu
tín đồ phải làm lễ vía hàng năm vào ngày mùng 10 tháng
4 Âm lịch?
Hẳn không phải là vì giờ đó, ngày đó, tháng đó,
năm đó một con người mang tên Phạm Công Tắc đã tắt
thở, cũng không là vì áo mão, khôi giáp mà Ngài đã mặc
hàng ngày, không phải vì tàn lọng nghênh ngang, tiếng
nhạc trổi rền vang theo từng bước đi vào chánh điện,
cũng không phải vì chiếc xe đưa đón có kẻ hầu người
hạ, cũng không phải vì cây cờ Thiên-Nhãn cắm trên xe,
lại càng không phải vì những lời tuyên bố tự phong cho
mình có một tư cách siêu phàm
Chính tư tưởng, lời nói, đức hạnh, hành động, khí
phách của Ngài phô diễn ra trong suốt cuộc đời và sau
khi chết đã làm nên một Hộ-Pháp của Tam-Kỳ Phổ-Độ.
Làm lễ vía Đức-Hộ-Pháp là làm sống lại tinh thần
của con người ấy, nói cách khác là phải thực hiện lời giáo
huấn của Ngài, phải thể hiện tư tưởng của Ngài bằng
hành động, phải làm cho khí phách anh linh của Ngài
bao trùm lên vạn vật.
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Chúng ta không thương vay khóc mướn, không suy
tôn cá nhân làm thần tượng, chúng ta không lợi dụng
danh thể, uy tín Ngài để tạo cho mình một chút ảo giác
về điều vinh hạnh, hay để tỏ cho mọi người thấy rằng
chúng ta cũng biết thương yêu, kính mến một con người
đã dám hy sinh trọn cả cuộc đời cho đại nghiệp này.
Trong đại nghiệp ấy Ngài không còn có của riêng
nữa. Ngài viết sách dạy Đạo không giữ bản quyền vì một
Hộ-Pháp không có quyền tư hữu. Ngài là bạn thân của
kim thạch, cát bụi, của cây cỏ lá hoa, của côn trùng điểu
thú, của người ăn cướp, của kẻ thiện nhân, của Nhựt
Nguyệt Tinh Quang, của Thần Thánh Tiên Phật. Ngài là
bạn của Bát hồn, của Vạn linh, cái sống của Ngài bàng
bạc khắp đó đây, không chút cách biệt nào giữa Đạo
và Đời. Ngài đã đắm mình trong bể tục, Ngài đã bò lết
trong vũng hôi tanh để giành giựt từng đứa con yêu ái
của Đức-Chí-Tôn với quỷ quyền. Ngài không ngự trên
đài cao chót vót của tháp ngà tư tưởng mà trái lại Ngài
khóc tiếng khóc của nhơn sanh, Ngài cười, nụ cười của
nhơn sanh, Ngài ăn miếng cơm của nhơn sanh, Ngài
sống với nhơn sanh và cũng chết vì nhơn sanh.
Cuộc đời của một Phạm-Hộ-Pháp là như thế, không
còn có một cái gì riêng tư nào nữa để lại mặt thế này sau
ngày mùng 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi. Cây bút Ngài viết,
cây đàn Ngài đánh, chiếc xe hơi cuối cùng Ngài đi, tất
cả những kỷ vật ấy không còn là của riêng Ngài nữa, nó
đã trở thành những bảo-vật của lịch sử một Tôn-giáo.
Cũng không còn có những trường phái, tông đồ nào gọi
là tư riêng của Hộ-Pháp.
Giờ đây làm lễ kỷ niệm, Ngài không phải là để triển
lãm những thành tích của một con người đang ngự trên
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mây xanh và chỉ được mời xuống thế, khi cần hợp thức
hóa vài công việc bắt buộc phải có danh hiệu Ngài.
Nếu như tâm trí chúng ta không thực sự cảm thông
được với cái sống của Ngài thì dầu cho có muôn câu ngàn
chữ, nắn nót thanh bai thế nào đi nữa đó cũng chỉ là cái
thuật của chính trị. Với cái thuật không hồn ấy, Hộ-Pháp
sẽ trở nên một vai trò đáng thương trong nhân thế, vì
Ngài chỉ còn là một danh hiệu nhìn qua lăng kính của
thứ lợi quyền nào đó, kể cả lợi quyền về tâm lý. Ngài sẽ
trở nên vô hiệu bởi những lợi dụng uy danh Ngài qua nét
vạy tà nơi cỏi tục. Và cái sanh khí anh linh của Ngài chỉ
còn có thể ngự ở cung trời xa thẳm. Với cái thuật không
hồn ấy, khói nhang nghi ngút không đưa đón được Ngài,
lễ nhạc rền vang không cầu khẩn được Ngài mà phải
chính yếu tố tâm thành mới tạo được nguồn linh cảm.
Sự chơn thật là khởi đầu mọi việc trên đường Đạo.
Làm lễ vía Đức-Hộ-Pháp là làm sống lại tinh thần của
Hộ-Pháp, còn nếu như tâm chúng ta không hòa hợp
được với Ngài mà chính trị lại đòi hỏi phải làm ra vẻ
thì ngày lễ vía không trọn vẹn, và trước mắt nhơn sanh
chỉ có hình của Hộ-Pháp với chút khói hương đượm vẻ
thần quyền.
Trường đời vốn lấy giả thay chơn, nơi cửa Đạo lấy
chơn thay giả, lễ vía Hộ-Pháp cũng là dịp để chúng ta
suy gẫm và hành động đúng nghĩa, cho xứng đáng là
môn đệ đức Cao Đài. n
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Hộ giá Chí Tôn trước đến giờ,
Pháp luân thường chuyển máy Thiên thơ.
Chưởng quyền Cực Lạc phân ngôi vị,
Quản xuất Càn Khôn định cõi bờ.
Nhị kiếp Tây Âu cầm máy tạo,
Hữu duyên Đông Á nắm Thiên thơ.
Hình hài Thánh thể chừ nên tướng,
Đài trọng hồng ân gắng cậy nhờ.

C

ăn cứ vào bốn câu thơ đầu của bài thơ trên
thì nguyên căn Đức-Hộ-Pháp được giãi rõ.
Ngài là một Đấng hằng hữu, khi Vũ-Trụ thành hình
thì đã có Ngài để quản xuất Càn-Khôn định cõi bờ, còn
các Đấng như là Vi-Hộ, Jésus, Phạm Công Tắc là những
Đấng lâm phàm trong nguyên căn của Hộ-Pháp qua
từng thời kỳ tại địa cầu nầy, chứ không thể nói rằng ViHộ trong đời Phong-Thần là nguyên căn của Hộ-Pháp.
Và Hộ-Pháp là gì?
Là năng lực gìn giữ bảo hộ sự vận hành trong CànKhôn Vũ-Trụ từ lớn tới nhỏ, như vậy trước đời Phong
thần không có Chơn-Linh của Vi-Hộ-Pháp thì ai là người
gìn giữ những nguyên lý, qui luật vận hành của Vũ-Trụ,
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thí dụ như là các vì tinh tú xoay quanh một quỹ đạo trật
tự an bày hay là lực hấp dẫn giữa các vì tinh tú đó.
Vậy xin hỏi trước đời Phong-Thần nầy thì Càn Khôn
Vũ Trụ vận hành ra sao! Khi không có quyền lực để điều
khiển sự vận hành của nó?
Không có nguyên căn của Hộ-Pháp trong Chơn-Linh
của Thầy thì tức nhiên Vũ-Trụ lúc đó không có quyền
năng gìn giữ Pháp.
Chúng ta biết rằng Đức Chí Tôn là sự sống đầu tiên
trong Vũ-Trụ biến hình ra vạn loại không tên không
tuổi không gì cả. Tiếng Thượng Đế chẳng qua là danh
gọi của con người đặt ra và tất cả mọi người đều hiểu
rằng Thượng Đế là Đấng toàn năng còn Hộ-Pháp là một
năng trong số toàn năng có nghĩa là một phần sức sống
đầu tiên ấy, nhưng chuyên biệt về một vấn đề bảo thủ
những qui luật nguyên tắc của sự vận hành của Vũ-Trụ.
Trong Đạo giáo của Tam Kỳ Phổ Độ có một tiếng
gọi đơn giản đó là chơn-truyền của Đạo, không nói Thần
học không nói gì cao siêu cho lắm mà nói là chơn-truyền,
Đức-Hộ-Pháp có nhiệm vụ gìn giữ chơn-truyền của Đạo.
Trong đời sống Hạ thừa như là đời sống của gia
đình chẳng hạn, đạo nhơn luân mỗi người phải cư xử
với nhau đúng những bổn phận của mình, cha ra cha,
con ra con, chồng ra chồng, vợ ra vợ; những luật tắt đó
gọi là Pháp. Nếu không có quyền năng của Hộ-Pháp thì
xã hội sẽ rối bời ra, cho nên chúng ta phải đưa về cái lý
nhứt nguyên của nó. Tức nhiên Hộ-Pháp là một chức
năng trong cái toàn năng của Thượng Đế. Cái đó không
có hình tướng gì cả, từ trong khối điện toàn năng đó,
tạm gọi là điện chứ không có tên gì hết mới chiết ra
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một phần nhập vào hình xác của Vi-Hộ làm thành một
quyền năng, sau nầy gọi là Hộ-Pháp nghĩa là tinh thần
của nhân vật Vi-Hộ đã nhập lưu được vào dòng thần
lực của chức năng Hộ-Pháp, kế tiếp nhập vào Jésus làm
chúa cả Đạo Thánh, sau nữa nhập vào ông Phạm Công
Tắc làm Hộ-Pháp trong Tam Kỳ Phổ Độ.
Chúng ta chỉ biết được qua sử sách có ba kiếp như
vậy chứ còn thực ra chức năng của Hộ-Pháp vẫn vô
vàn tác động từ kim thạch, thảo mộc, thú cầm đến con
người để gìn giữ những luật tắc trong Càn-Khôn VũTrụ. n
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C

húng ta thờ Chơn-Linh của Lý Bạch làm
Giáo Tông Đạo Cao Đài chớ chúng ta không
thờ thi hào Lý Bạch làm Giáo Tông Đạo Cao Đài bao giờ.
Chơn-Linh Lý Bạch là một khối thần lực của Thượng
Đế từ tạo Thiên lập địa đã có khối đó cũng giống như
trường hợp của Đức Hộ Pháp.
“... chính tay Ngài cầm bút viết:
Ánh Thái Cực biến sanh Thái Bạch.
Hiện Kim Tinh trọng trách Linh Tiêu.
Quyền năng vưng thửa Thiên Triều.
Càn Khôn thế giới dắt dìu tinh quân”... (1)
Căn cứ vào bốn câu thi trên, chúng ta có thể hiểu:
Nguyên căn của ngài bắt nguồn từ khối Đại Chơn-Linh
(Ngôi Thái Cực) đã biến sanh ra một khối năng lượng
sáng trắng to lớn vô cùng, (căn cứ Hán Việt Từ Điển
Nguyễn văn Khôn - XB năm 1969 thì: Thái là rất lớn.
Bạch là sắc trắng, rỏ ràng, sáng sủa.)
Như vậy, lúc khởi thủy của Vũ-Trụ, Ngài vốn không
có danh xưng nhưng quyền năng thì vô cùng to lớn (ba
câu thơ sau đã nói rỏ). Trải qua không biết bao nhiêu
thời gian, cho đến lúc:
“Tinh quân thọ sắc thuở Phong Thần.
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Cho đến Đường triều mới biến thân.
Thái Bạch Kim Tinh đang trị thế,
Trường Canh Trích Tử đến thăm trần” (2)
Thì danh xưng Thái Bạch mới có ở đời Phong Thần.
Đến đời nhà Đường ngài mới chiết Chơn-Linh đầu kiếp
là một đại thi hào Lý Bạch.
Nay chúng ta tôn kính Ngài qua danh xưng trong
một kiếp xuống trần của Ngài là Ông Lý Bạch, người
có công trong nền văn học Trung Quốc đời nhà Đường.
Chúng ta mượn kiếp này của Ngài để tôn thờ một quyền
năng Thiêng Liêng cao trọng với danh hiệu “Lý Đại Tiên
Trưởng kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”,
Ngài đã và đang:
“Vâng linh Ngọc Hư nay xuống thế,
Tam Kỳ độ rỗi các Nguyên Nhân”.(3)
, , – Trích quyển “Lời Thuyết Đạo” của Đức Hộ Pháp
– Quyển ba trang 46.
(1) (2) (3)
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Ý NGHĨA NGÀY LỄ
VÍA MÙNG 9 THÁNG 01

K

hởi đầu từ chỗ không, không là con số zero
[0].
Bắt đầu cái có là con số một [1].
Biến hóa tăng lên hoài đến số chót là số 9.
 Số học chỉ có từ 0 đến 9, muốn thêm nữa phải
ghép lại.
 Theo thần học Đông Phương từ số một đến số
chín còn tương ứng với các ngôi thứ như sau:
1. THÁI CỰC: chỉ về nguyên lý cùng tột của Tạo Hóa.
2. LƯỠNG NGHI: là Âm, Dương; Trời và Đất.
3. TAM TÀI: ba ngôi Trời, Đất và Người.
4. TỨ TƯỢNG: bốn thứ khí tượng: Thái Dương, Thiếu
Dương, Thái Âm, Thiếu Âm. Gọi chung là Nhựt,
Nguyệt, Tinh, Thần.
5. NGŨ HÀNH: năm chất (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ).
6. LỤC HỢP: sáu cái hợp thành (Trời, Đất, Đông, Tây,
Nam, Bắc).
7. THẤT TINH: chòm sao Đại hùng (chòm sao Bắc Đẩu).
8. BÁT QUÁI: tám quẻ (Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tồn,
Ly, Khôn, Đoài).
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9. CỬU THIÊN KHAI HÓA – CỬU THIÊN: chín phương trời
(trung ương + tứ phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
+ tứ ngung = bốn gốc). Có thể hiểu là Thượng
Đế đã mở mang khai hóa xong chín phương trời.

`` (Các giải thích trên căn cứ vào “Hán Việt Từ Điển”
của Nguyễn văn Khôn – Nhà sách xuất bản năm 1969).

 Chọn tháng 1 là tháng khởi đầu của năm.
 Chọn ngày 9 là số lớn nhất để hình thành Vía Chí
Tôn.
Khởi đầu của Vũ-Trụ và cái kết quả sau cùng của
nó là 1 và 9.
Lý luận như vậy gọi là Thần học duy lý.
Còn tu tâm cảm nhận được một sức sống nhiệm
mầu gọi là Thần học duy linh. n
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P

hật mẫu là Pháp tức là nguyên lý sinh thành
vạn loại trong Càn-Khôn Vũ-Trụ, vì vậy gọi
là Mẹ sanh. Đấp hình tượng người đàn bà gọi là Phật
Mẫu tượng trưng cơ sanh hóa loài người.
Mẹ sanh ra con thì con là hình thể của mẹ, biến
hình hai mà một. Vì vậy Phật Mẫu có tình yêu Thiêng
liêng đối với con cái của Người. Tình yêu thương là
phép truyền thần tự nhiên khi bà mẹ phàm tục nhìn
con say đắm khi bé ngủ trong nôi, Thần Thánh phò hộ
cho chúng ta cũng vậy.
Tổng hợp một phân tử nước, sẽ gặp một tỉ lệ cố
định: H2 + O = H2O.
Tỉ lệ nầy là phép sinh thành nước trong Vũ-Trụ.
Nếu ghép theo tỉ lệ khác thì không phải là nước nữa mà
là một thứ khác.
Như vậy thử hỏi trong Vũ-Trụ có sự hiện diện của
những nguyên lý (Pháp) và do nguyên lý đó vạn loại mới
thành hình, được hay không?
Có chứ! Cái khôn ngoan sáng suốt linh diệu đầu tiên
đó gọi là Phật, tự nó có nên gọi là Chí Linh được tôn kính
tột cùng gọi là Chí Tôn. Vũ-Trụ có nguồn gốc đầu tiên
của nó gọi là Chí Tôn, còn nguyên lý tạo thành vạn loại
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diễn ra thế này, thế khác gọi là Pháp hay là Phật Mẫu.
Vạn loại đã thành hình như trăng, sao, đất, nước...
là Tăng tức là hình thể của Vũ-Trụ trong đó có con
người. n
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T

rong quyển kinh“Thiên Đạo và Thế Đạo” do
Hội Thánh ấn hành trong mục hướng dẫn
cúng đàn tại Phật Mẫu hướng dẫn người tín đồ Cao-Đài
xá ba xá niệm:
“NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN“
“NAM MÔ CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG“
“NAM MÔ BẠCH VÂN ĐỘNG CHƯ THÁNH”

Nhưng khi tụng xong bài kinh “Xưng tụng công
đức Diêu Trì Kim Mẫu”. Phần kết luận dạy niệm “Nam
Mô Tạo Hóa Huyền Thiên Cửu Vị Nữ Phật”.
Suốt ba phần tư thế kỷ đã trôi qua trong lịch sử Cao
Đài tại Việt Nam, không có mấy ai thắc mắc về Tiên
Nương hay Nữ Phật cả, vì tâm hồn người tín đồ rất bình
dị ăn sâu quan niệm Tam giáo đồng nguyên nên Tiên
hay Phật gì cũng thờ kính hết.
Khi vấn đề thờ Phật Mẫu theo những tín đồ di cư
sang đất Mỹ, nơi vùng đất mới nầy con người có quyền
tự do cá nhân rộng rãi hơn thì nó nổ bùng ra thành vấn
đề tranh cãi với nhau về hai danh xưng nầy.
Khởi đầu dạy lấy dấu mật niệm là “Cửu Vị Tiên
Nương” cuối bài đọc “Cửu Vị Nữ Phật”.
Vậy chúng ta quan niệm như thế nào và tại sao có
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hai danh xưng như thế?
Điều nầy không có gì khó hiểu vì Các Đấng ấy là
một. Trong ngôn ngữ dân gian nếu bạn để ý thì thấy
trong những chuyện thần thoại về quyền phép biến đổi
thì người ta đề cập đến Tiên, khi nói đến sự giác ngộ thì
đề cập đến Phật.
 Giác ngộ là Phật.
 Quyền phép là Tiên.
Trong tinh thần tín ngưỡng của dân gian là như thế.
Qua câu chuyện thần thoại chúng ta thường nghe
một bà Tiên khi đưa cây gậy hóa phép từ một nơi nào đó,
thành ngôi lâu đài tráng lệ hiện ra, hóa phép lần nữa ngôi
lâu đài biến mất người ta gọi là phép Tiên. Còn Phật là sự
giác ngộ, giác ngộ là Phật, mê muội là chúng sanh. Phép
thần thông đối với Phật không phải là không có nhưng
phương tu theo Phật con người chú ý tới sự giác ngộ.
Trong kinh điển Cao Đài buổi đầu các Chơn-Linh
đến dạy Đạo cho các vị tầm tu học Đạo, buổi ban sơ thì
xưng là Cửu Vị Tiên Nương có nghĩa là quyền phép của
các bà hay nói đúng hơn là các Chơn-Linh nầy từ chỗ
hư không, giao tiếp với người trần bằng cách xây bàn,
cầu cơ làm thi họa với nhau, từ đó hóa thành một Đạo
Cao Đài giống như là một giấc mơ.
Từ chỗ những bậc tiền bối xây bàn, cầu cơ tìm thú
vui giải trí lạ hơn những chuyện thế tình mà nó biến
hình ra được thành một tôn giáo đó là phép Tiên. Mười
năm sau các vị nầy đã ý thức được việc tu hành rồi, mới
cầu các Đấng xin kinh để tụng hoặc là tự mình sáng tác
nhờ quyền Thiêng Liêng chỉnh lại.
Bài kinh «Xưng tụng công đức Phật Mẫu» kết luận
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dạy niệm «Nam Mô Tạo Hóa Huyền Thiên Cửu Vị Nữ
Phật».
Chúng ta thấy rằng Phật hay Tiên cũng là các ChơnLinh đó thôi, nhưng phần sau với danh xưng nầy ý muốn
nói đến sự giác ngộ, nếu chúng ta chấp ở từ ngữ thấy
nó không hợp lý vì Tiên là Tiên, Phật là Phật, quen suy
luận quen sống trong thế giới nhị nguyên đối tính, cho
nên A là A, B là B không thể A vừa là A vừa là B được.
Đã là Tiên thì không Phật đã là Phật thì không Tiên, đó
là cái nhìn trần tục của con người nê chấp vào từ ngữ
chớ thật ra các Đấng ấy chỉ là sự sống cao diệu không
có hình tướng, không có xác thân, không có tên tuổi gì
hết. Danh xưng Tiên hay Phật do con người đặt ra để gọi
các đấng cao cả mà trước đây đã theo đuổi một phương
pháp tu hành nào đó, tu theo kiểu Thích Ca gọi là Phật,
tu theo Lão Trang gọi là Tiên. Do quá trình tu hành của
các Ngài trước đây mà người đời có danh gọi như vậy,
chứ thực ra đã giác ngộ tức nhiên là có quyền năng tâm
linh mà đã có quyền năng tâm linh, tức nhiên phải giác
ngộ đó là hai mặt của sự sống Linh-Hồn, các Đấng cao
cả ấy khi thông công với loài người thì sử dụng ngôn
ngữ của thế giới con người, để truyền đạt Thánh ý cho
dễ hiểu. Vì vậy danh xưng Thần, Thánh, Tiên, Phật do
các Chơn-Linh ấy sử dụng. Nếu chúng ta không hiểu sâu
về huyền lý rất dễ vướng mắc ở điểm nầy.
Cửu Vị Tiên Nương hay Cửu Vị Nữ Phật vẫn là một
và con đường tấn hóa của các Đấng ấy không ngừng nghỉ,
giống như ánh sáng mặt trời soi rọi trên các hành tinh...
Không phải Cửu Vị TIên Nương có công trong Đạo
Cao Đài mới được thăng lên phẩm vị Phật theo cái hiểu
thường tình của thế gian.
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«Một Chơn-Thần Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật,
chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại, nên
chi các con là Thầy, Thầy là các con.»
Khi nào tâm thức của chúng ta có cái nhìn như Đức
Chí Tôn đã dạy thì sự tranh cãi kia không còn nghĩa lý
gì hết. n
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“T

ự ngôn Quan Thế Âm anh lạc bất tu giải cần
đọc thiên vạn biến tự nhiên đắc giải thoát”.
❒❒ ANH: là quang đãng, sáng sủa.
❒❒ LẠC: là an vui.
Có nghĩa: là bởi chính lời nói của Quan Thế Âm là
sự sáng là niềm an vui.
❒❒ BẤT TU GIẢI: là không cần cắt nghĩa thêm nữa chỉ cần
đọc thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.
❒❒ THIÊN: là ngàn.
❒❒ VẠN: là mười ngàn.
Ghép hai tiếng nầy có nghĩa là nhiều, chúng ta siêng
đọc nhiều lần thì tai nạn tự nhiên qua khỏi.
Về phương diện chữ nghĩa chúng ta giải như thế
cũng tạm đủ hiểu được ý nghĩa của câu kinh đó, nhưng
về phương diện Thần học thì tại sao lời nói của Đức
Quan Thế Âm lại là niềm an lạc là sự sáng cho con người.
Chúng ta hiểu rằng một người đọc kinh cứu khổ, dù
y không hiểu ý nghĩa câu kinh cho rõ lắm, nhưng y có
lòng thành khẩn tin tưởng mãnh liệt vào Đức Quan Thế
Âm, dầu y phát lên lời cầu nguyện lâm râm hay thầm kín
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khẩn cầu Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn thì sự
thành tâm đó sẽ tạo nên một niềm giao cảm và nhờ sự
giao cảm của sức sống tâm linh cao diệu, quyền năng vô
tận của Đức Đại Từ Bi mới truyền đến tinh thần mình
làm cho mình được sáng suốt hơn bình an hơn.
Trong cơn nguy khốn, con người cầu viện đến sức
mạnh tinh thần của chư Phật để hộ trì cho mình được
tai qua nạn khỏi. n
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KHÁI NIỆM VỀ ĐỊA NGỤC
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Cõi Âm Quang
ức Bát Nương Diêu Trì Cung khi giảng về cõi
âm quang có nói đại ý rằng quan niệm về địa
ngục, Diêm đình, phong đô, địa phủ, âm ty, Thập điện
diêm cung v.v... các cõi giới đó đã bị mê tín gieo truyền
nhiều trong đầu óc con người, nghĩa là giáo lý của các
tôn giáo đã truyền dạy bị xuyên tạc bởi sự mê tín của
quần chúng.
Vì vậy trong Đạo Cao Đài, Bà sáng tạo ra một từ
ngữ mới gọi là Cõi Âm Quang để thay thế những quan
niệm xưa đã bị hiểu lầm rất nhiều. Chúng ta cần chú ý
điểm nầy. Sau đó Bà có giảng dạy rằng khi con người
thoát xác, Chơn hồn phải đi qua một cửa ải đệ nhứt sợ,
đó là chỗ để xét mình coi trong kiếp sanh bao nhiêu
phước tội. Cõi đó đối với người làm nhiều tội lỗi là cõi
tối tăm khiếm khuyết ánh sáng Thiêng Liêng, một nơi
để giải thần định trí.
❒❒ GIẢI THẦN: tức nhiên là giải tán tà thần tức là những
tư tưởng tà vạy của mình, tồn đọng trong ký ức của
Chơn-Thần.
❒❒ ĐỊNH TRÍ: là gom tư tưởng của mình lại để xét một

Đ
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vấn đề gì đó đừng cho phóng tâm, hoặc là để không
không chẳng nghĩ gì cả.
Bà còn dạy rằng:
“Chớ chi nhơn sanh biết xét mình trước khi thoát xác
thì tự nhiên tránh khỏi Âm Quang.”
Nghiã là Cõi Âm Quang nầy sẽ hiện ra khi nào chúng
ta sống không biết xét mình. Còn nếu chúng ta lúc sống
biết xét mình tức nhiên là biết tránh điều tội lỗi thì Cõi
Âm Quang sẽ không hiện ra.
Nói cách khác cõi địa ngục không có đối với người
không tội lỗi.
Vì vậy vấn đề địa ngục có hay không sau khi chết là
do chính mình tạo ra lúc còn sanh tiền. Hiền thì thăng,
dữ thì đọa là lẽ tự nhiên.
Vậy Âm Quang là chỗ phạt tù những Linh-Hồn
hung ác mà cũng là một trạng thái sống với những dày
vò, đau khổ bởi quả kiếp xấu mà mình đã gây ra trong
khi còn sống. Còn nếu như mình biết thức tỉnh lo tu
hành giải thoát thì tự nhiên trạng thái sống sau khi chết,
vẫn tiếp tục thong dong gọi là nhẹ nhàng siêu thoát, đó
là con đường dành cho những người sống biết tu hành,
tu đúng pháp và thành công. Cho nên trong kinh điển
Cao Đài mô tả cả hai điều:
 Cảnh đọa đày nơi địa ngục nay gọi là Cõi Âm
Quang là có thật.
 Và một điều nữa là khi mở Đạo, Đức Chí Tôn đã
ân xá tội lỗi cho chúng sanh. Ngài đã làm thức
tỉnh Chơn-Thần của họ và hướng dẫn họ tu hành
cho đắc Đạo thì tức nhiên đối với những người
thành công trên đường tu, việc mở ra một nền
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Đạo có nghĩa là đóng địa ngục, đóng từ khi còn
sống, không tạo ra tình trạng tối tăm tiếp nối sau
khi chết, tức nhiên là“vô địa ngục, vô quỷ quan”.
Trong bài kinh Thuyết Pháp câu chót là “Khai cơ
giải thoát mở tù Phong Đô”.
Thuyết pháp nghĩa là giảng Đạo, giảng về chân lý
cho người ta hiểu được lẽ thật của cuộc đời mà lo tu
hành. Dùng lời nói để thức tỉnh chúng sanh có nghĩa là
mở tù Phong Đô cho họ.
Tới đây chúng ta thấy khá rõ kinh điển trong Cao
Đài nói về cõi Địa ngục không có gì là mâu thuẫn cả, nếu
chúng ta hiểu được lý sâu của Đạo. Còn nếu như căn cứ
vào từ ngữ chỗ nầy nói đóng Địa ngục mở tầng Thiên,
chỗ kia mô tả cảnh địa ngục thế nầy, thế nầy... chúng ta
sẽ thấy dường như có mâu thuẫn với nhau.
Không gian vật lý và không gian tâm lý, ấy là nói về
phương diện kinh điển chánh truyền, còn về phương
diện vật lý bạn thử đưa một ngón tay lên trước mặt, tại
điểm đầu ngón tay của bạn đó tọa độ không gian vật lý
ấy hiện tại có biết bao nhiêu làn sóng điện của các đài
truyền thanh, truyền hình gởi đi trong không gian xuyên
qua tọa độ đó. Con mắt mình nhìn vào không thấy gì
cả, nhưng mà chúng ta biết có những làn sóng điện ấy
với kiến thức khoa học bây giờ. Tùy theo bạn chỉnh làn
sóng máy thu thanh hay máy truyền hình của bạn ở tầng
số nào thì sẽ bắt gặp sự sinh hoạt của đài truyền thanh
hay truyền hình đó.
Đối với không gian tâm lý cũng vậy nơi bạn đang
ngồi đó cũng có đầy đủ những cõi giới từ Niết bàn đến
Địa ngục. Thế giới đó con người gọi là vô hình, nhưng
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thực ra chứa đầy đủ các cõi giới tâm linh sinh hoạt khác
nhau.
Vậy thì do nơi tâm lý sống của tâm linh mình mở
ra ở loại nào mình sẽ giao cảm với loại sinh hoạt của
tâm linh đó.
Mình hành thiện, tức nhiên mình sống với cõi tâm
linh Thần Thánh, mình mở ra cõi giới giao cảm đó từ khi
còn trong xác phàm nầy, tức nhiên sau khi chết ChơnThần mình vẫn tiếp nối con đường đó thôi.
Nếu mình hành ác mình đã mở ra cõi giới tâm linh
của ma quỷ thì sau khi thoát xác, Chơn-Thần sẽ tiếp
tục sống trong dày vò đau khổ gọi là đọa đày, đại khái
là như vậy.
Vì vậy cõi Địa ngục vẫn có thường xuyên trong cõi
không gian nầy. Cánh cửa mở để người ta đi vào cảnh
giới đó là do không gian tâm lý mà trong buổi sanh tiền
mình đã sống theo sinh hoạt loại nào.
Vì vậy chúng ta phải ý thức rằng quan niệm về Địa
ngục là một nơi chốn mà cũng có nghĩa là một trạng
thái của Chơn-Thần.
Ảo hay thật.
Còn bây giờ nói về cảnh sinh hoạt trong kinh Sám
Hối mô tả rất là ghê rợn để hành tội Chơn-Thần con
người ở cõi Địa ngục, có thật hay không hay là những
chuyện do tiền nhân bịa đặt ra để cho người ta sợ mà
không dám làm điều ác. Những hình ảnh ấy có thật hay
không hay chỉ là những điều bịa đặt do trí tưởng tượng
của con người.
Xin thưa.
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Đó là những ảo giác, ảo tưởng, hồi niệm mà ChơnThần con người tiếp tục sinh hoạt sau khi rời khỏi thân
xác, nó chịu ảnh hưởng của nền văn hóa mà mình sống
đã hấp thụ được. Những cảnh mô tả trong kinh Sám
Hối là loại ảo tưởng, ảo giác mà một số Linh-Hồn đã
trãi qua thật, những Linh-Hồn này đã chịu ảnh hưởng
của nền văn hóa vùng Đông Nam Á hay nói rộng hơn
là vùng Á Châu.
Tại sao như vậy?
Chẳng hạn trong kinh Sám Hối chúng ta thấy những
hình ảnh đọa đày như trụ đồng, hình bào lạc, đốt lửa
lên cho nóng rồi trói người vào đó xát chà.
Đó là những câu chuyện mô tả trong tiểu thuyết hoặc
là sách vở của Trung Quốc kể lại chuyện Trụ Vương làm
những điều tàn ác, bày ra những hình phạt để hành hạ
con người.
Tất cả những hình ảnh ghê rợn khác nhau đó, đều
có chung ý nghĩa là diễn tả cảm giác đau đớn mà con
người phải chịu khi sống trong cảnh địa ngục như là
kết quả tất nhiên của một khoảng thời gian dài, mang
xác phàm đã làm nhiều điều ác cho nguời khác, giờ đây
phải gánh chịu sự đau đớn diễn tả bằng những hình ảnh
đầy dẫy trong kinh Sám Hối, mình thấy như là mê tín
dị đoan. Không phải mọi người đều bắt gặp hình ảnh
như thế trong Chơn-Thần đâu.
Nếu như một người suốt cuộc sống ở vùng sa mạc
hoang vu đâu có biết con cua kình ra sao, đâu có cảm
giác đau đớn khi bị nó kẹp vào da thịt mình, thành thử
đối với những người sống ở vùng sa mạc không có ao hồ,
sông nước thì cảnh cua kình rỉa thây mô tả trong kinh
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Sám Hối sẽ không bắt gặp trong Chơn-Thần, dù người
đó có làm điều ác. Y sẽ gặp những hình ảnh khác có
liên quan đến tư tưởng y đã nghĩ tới trong sinh hoạt lúc
sống. Còn một loại nữa là những hình ảnh, âm thanh,
cảm giác mà Chơn-Thần y phóng ra một cách hỗn loạn
chưa từng gặp trước đó nhưng cứ diễn đi diễn lại hoài.
Những hình ảnh đọa đày nầy sẽ tan biến mất khi ChơnThần định trí được.
Đức Bát Nương đã nói:
“Cõi Âm Quang là nơi giải thần định trí”
Định trí được thì những ma ảnh tan biến hết tức
nhiên mình qua được một trạng thái sống tâm lý, vượt
khỏi cõi lộn xộn đó nghĩa là thăng tiến lên được một
bước trên đường tấn hóa.
Vì vậy, khi mới mở Đạo được vài năm, có một số
nhà trí thức ở miền Bắc chuyển lời đề nghị của họ, yêu
cầu Tòa Thánh cắt bỏ bài kinh Sám Hối, bởi vì nó đầy
dẫy mê tín dị đoan trong đó. Hội Thánh không đồng
ý xóa bỏ, dù vẫn biết rằng nó là những ảo tưởng, ảo
giác, nhưng tình trạng đó nó diễn ra thật trong ChơnThần của một số người và nó sẽ không có đối với người
khác. n
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THỜ THIÊN NHÃN
HAY THỜ CON MẮT TRÁI

I– NGUỒN GỐC BIỂU TƯỢNG THIÊN NHÃN.

B

iểu tượng thờ phượng trong Đạo Cao Đài là
hình Thiên Nhãn. Nguồn gốc của biểu tượng
nầy do Ngài Ngô Văm Chiêu mặc khải vào năm 1921,
trong thời kỳ còn làm quan trấn nhậm tại Phú Quốc,
một hòn đảo ở cực nam nước Việt Nam.
Nguyên vì Ngài là vị môn đồ đầu tiên của Đức Chí
Tôn học Đạo bằng cơ bút, Đức Chí Tôn tá danh Đức Cao
Đài dạy Ngài phải tìm một dấu hiệu gì đó để làm biểu
tượng thờ phượng. Ý nghĩ đầu tiên của Ngài muốn chọn
hình chữ thập, Đức Cao Đài Tiên Ông khuyên Ngài nên
chọn dấu hiệu khác vì chữ thập là dấu hiệu riêng của một
nền Đạo đã có rồi. Ngài suy nghĩ tiếp và cuối cùng được
Đức Chí Tôn trợ thần cho Ngài thấy được huyền diệu
Thiên Nhãn là hình con mắt hiện ra sáng lòa trong cái
thấy của Chơn-Thần Ngài. Lúc ấy Ngài đang ngồi trên
võng phía sau dinh quận ở Phú Quốc.
Sau hai lần chứng nghiệm huyền diệu nầy Ngài đã
hiểu được Thánh ý của Đức Chí Tôn và tạo ra hình Thiên
Nhãn để thờ. Biểu tượng thờ phượng đầu tiên này gồm có:
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 Một hình Thiên Nhãn phía trên.
 Một hình chữ thập phía dưới và chữ viết.
Thiên Nhãn là hình tượng mặc khải, có nguồn gốc
Thiêng liêng, dấu chữ thập là ý nghĩ ban đầu của Ngài
Ngô Văn Chiêu định chọn, có nguồn gốc từ con người,
bởi vậy trong biểu tượng thờ phượng đầu tiên nầy đã có
ý nghĩa hai nguồn gốc Trời Người hiệp nhứt.
Đến năm 1926 Đức Chí Tôn chính thức Khai Đạo
qua khỏi thời kỳ phôi thai của Đạo Cao Đài là thời kỳ
mà Đức Chí Tôn dùng nhiều hiện tượng huyền linh để
thâu phục đức tin của vị môn đồ đầu tiên là Ngài quan
phủ Ngô Văn Chiêu, một người đang có xu hướng tu
Tiên. Đức Chí Tôn giáng cơ dạy về cách thờ phượng, biểu
tượng vẫn là hình Thiên Nhãn vẽ trên bề mặt của một
quả cầu gọi là quả Càn Khôn cùng với 3,072 ngôi sao.
Dưới quả Càn Khôn là long vị của:
Lão Tử

Thích Ca

Khổng Thánh

Quan Âm

Thái Bạch

Quan Thánh

Jésus Christ
Khương Thái Công

Không có hình chữ thập như kiểu mẫu của Ngài
Ngô Văn Chiêu đã thờ nhưng vị trí sắp bày các long vị
cũng theo hai nét một ngang một dọc, hàng ngang tượng
trưng Tam Giáo, hàng dọc tượng trưng Ngũ Chi.
II– Ý NGHĨA BIỂU TƯỢNG THIÊN NHÃN.
1. CON MẮT TRÁI THUỘC DƯƠNG.

Mặc dù hình tượng mặc khải là một hình con mắt
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chói sáng như mặt Trời có tính cách thiêng liêng là một
hình ảnh xuất hiện trước mắt Ngài Ngô Văn Chiêu,
chừng hai thước tây nhưng khi vẽ lại con mắt ấy để thờ
thì giấy mực, màu sắc chỉ là vật chất không sao diễn tả
được trọn vẹn sức sống lung linh huyền diệu của nó gọi
là Thần nên phải mượn hình ảnh con mắt thường của
con người tượng trưng.
Mắt người có hai con, mắt trái và mắt phải.
Quan niệm truyền thống của Đông Phương cho rằng
trong thân người trái thuộc dương, phải thuộc âm, trong
Vũ-Trụ dương là Trời, âm là Đất nên chọn biểu tượng
con mắt trái để thờ, ý nghĩa là thờ Trời. Vắn tắt như vậy.
2. NHÃN THỊ CHỦ TÂM.

Năm 1926 Đức Chí Tôn giáng cơ chỉ dạy về ý nghĩa
biểu tượng thờ phượng này nguyên văn như sau:
“…. Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh
Tượng “con mắt” mà thờ Thầy, song Thầy cũng nói
sơ lược cho hiểu chút đỉnh.
Nhãn thị chủ tâm
Lưỡng quang chủ tể
Quang thị Thần
Thần thị Thiên
Thiên giả ngã giả
Tạm dịch:
Mắt là chủ của tâm
Hai yến sáng là chính
Yến sáng là Thần
Thần là Trời
Trời là Ta vậy
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❒❒ DIỄN GIẢI:
Trong Vũ-trụ có một sự sáng tột cùng, tự mình biết
sáng tạo ra hình thể của muôn loài vạn vật gọi là khối
Đại Linh Quang, là Trời. Con người là tiểu Vũ-Trụ, trong
con người có một sự sống đồng thể với Đại Linh Quang
nhưng nhỏ hơn gọi là Tiểu Linh Quang hay Linh Hồn,
Chơn Linh, cũng còn gọi là Tâm hay Lương tâm.
Tâm con người không hình ảnh nhưng trạng thái
của nó thế nào đều hiện ra trong ánh mắt không thể che
giấu được. Ngạn ngữ Tây phương nói: “Con mắt là cửa
sổ của tâm hồn” cũng đồng nghĩa ấy.
Hay nói cách khác.
Nội tâm con người biểu lộ bên ngoài chủ yếu con
mắt. Cái thấy của hai con mắt mới là chính, thấy được
mới hiểu biết sáng suốt. Sự hiểu biết sáng suốt là Thần.
Nơi con người Thần là Trời. Trời là Ta vậy. (Ta: lời của
Đức Chí Tôn nói với người hầu đàn).
Vì vậy thờ biểu tượng Thiên Nhãn là thờ tâm linh
mà tâm linh con người là Trời (Tiểu Thiên Địa)
3. THẦN CƯ TẠI NHÃN.

Con mắt thường của con người là nhục nhãn chỉ
thấy được ánh sáng hay màu sắc vật chất: như ánh sáng
mặt Trời, ánh đèn, ánh Trăng, các màu sắc đỏ, xanh,
vàng, lam v.v...
Người tu đoạt Pháp, Tinh Khí Thần hiệp nhứt được,
có thêm con mắt thứ ba gọi là Thần Nhãn hay Huệ Nhãn.
Đó là loại năng khiếu tâm linh thấy được màu sắc, ánh
sáng trong thế giới gọi là vô hình đối với con mắt thường.
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Chủ yếu của khoa bí truyền tinh luyện nầy ở chỗ
làm cho yếu tố Thần của con người hiệp được với yếu tố
Tinh, Khí. Chỗ chính hiệp nầy cực kỳ khó khăn và nguy
hiểm, đòi hỏi con người phải có một đời sống Thánh
thiện mới thành công được.
Mở tam Kỳ Phổ Độ Đức Chí Tôn hứa sẽ “Huờn
nguyên cho Chơn-Thần các con đắc Đạo”.
“Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo
bị bế. Lập “Tam Kỳ Phổ Độ” này duy Thầy cho “THẦN”
hiệp “TINH, KHÍ” đặng hiệp đủ “Tam Bửu” là cơ mầu
nhiệm siêu phàm nhập Thánh.
“Từ ngày bị bế Đạo luật lệ hỡi còn nguyên, luyện Pháp
chẳng đổi, song Thiên Đình mỗi phen đánh tản “Thần”
không cho hiệp cùng “Tinh, Khí”.
“Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn-Thần cho các
con đắc Đạo.
“Con hiểu “Thần cư tại Nhãn”. Bố trí cho chư đạo hữu
con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó
`` (TNHT.TG. 25-2-1926)

Vì vậy thờ Thiên Nhãn có ý nghĩa là sống tuân theo
bí quyết siêu phàm nhập Thánh của Đức Chí Tôn chỉ dạy.
4. ẤN CHỨNG HUYỀN LINH THIÊN NHÃN TRONG CÁC BÍ TÍCH.

Một số các phép bí tích như giải oan, tắm thánh,
độ thăng, hôn phối có phần bí nhiệm là ấn chứng huyền
linh Thiên Nhãn, ứng hiện như một linh ảnh trong
Chơn-Thần của người chức sắc hành Pháp, khi cuộc
hành Pháp hội tụ đủ ba điều kiện căn bản.
 Người thọ nhận xứng đáng được hưởng ân huệ
Thiêng Liêng của Đức Chí Tôn ban cho.
69

THỜ THIÊN NHÃNHAY THỜ CON MẮT TRÁI

 Chức sắc có thọ truyền bửu pháp và thi hành đúng
phần Thể Pháp.
 Trạng thái Tinh Khí Thần của người hành Pháp
phải cường lực, thanh bai, an tịnh.
Ấn chứng huyền linh Thiên Nhãn là một ký hiệu
tâm linh có ý nghĩa sự chuẩn nhận, một ơn ân xá của
Đức Chí Tôn ban cho người thọ nhận qua trung gian
của Chơn-Thần người hành Pháp. Hành Pháp không ấn
chứng gọi là thất Pháp.
Huyền linh Thiên Nhãn này Ngài Ngô Văn Chiêu đã
mặc khải được tại Phú Quốc lần đầu và sau đó nhiều tu
sĩ Cao Đài khác cũng chứng ngộ được. Trong lãnh vực
nầy mọi người phải tâm niệm rằng “Đạo pháp vô biên”
và con người là một phần tử bé bỏng trước Vũ-Trụ bao
la, dù cho Thiên ân có ngập tràn trong các Bửu pháp bí
truyền, người hành Pháp cũng chỉ là công cụ của Đức
Chí Tôn mà thôi.
Tóm lại tùy duyên nghiệp từ tiền kiếp và trình độ tấn
hóa tâm linh của mỗi cá nhân con người, sự hiểu biết về
triết lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ không đồng đẳng cấp.
Biểu tượng thờ phượng Thiên Nhãn tuy vẫn đồng một
mẫu, hình con mắt trái, nhưng nhận thức về ý nghĩa
của nó thể hiện qua nghi thức thờ phượng trên bàn thờ
vẫn có vài khác biệt đã nói ở mục trước. Sự khác biệt ấy
cũng là một cách thể hiện tinh thần Ngũ Chi phục nhứt,
tất cả khác biệt đều qui về một hướng duy nhứt là Trời,
tượng trưng bằng hình Thiên Nhãn ở phía trên.
Con mắt trái là hình thể hữu vi thuộc về vật chất,
Thiên Nhãn là cái lý nhiệm mầu, huyền bí thuộc lãnh
vực siêu hình. Đạo Cao Đài mượn hình con mắt trái để
70



THỜ THIÊN NHÃNHAY THỜ CON MẮT TRÁI

thờ lý nhiệm và quyền lực vô hình, sâu kín, ẩn tàng bên
trong mọi hình thể vạn loại trong Càn Khôn Vũ-Trụ nầy,
mà người đời thường vẫn gọi bằng một tiếng quen thuộc
là Trời vậy. Nguyên văn lời Thánh Giáo Đức Chí Tôn
giáng cơ chỉ dạy về cách thờ phượng ngày 17-9-1926 Ngài
dùng tiếng “Con mắt Thầy” để chỉ hình Thiên Nhãn.
«... Trên vì sao Bắc Đẩu vẽ “Con mắt Thầy”, hiểu chăng?»
Sao Bắc Đẩu là sao giúp xác định phương hướng
cho người đi trong đêm tối. Vẽ hình Thiên Nhãn trên
chòm sao Bắc Đẩu còn có nghĩa là ánh sáng dẫn đường
cho chúng sanh, tức là Đạo vậy.
Điều ấy đủ cho chúng ta hiểu được:
Thiên Nhãn là biểu tượng của lý nhiệm sâu xa,
một sự sáng suốt tột cùng bao trùm cả Càn-Khôn vạn
loại, ý nghĩa vượt hẳn hình ảnh con mắt bên trái của
con người phàm tục hữu sanh hữu diệt. n
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