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Sinh họat Thánh Thất Dallas - FortWorth
Lễ Tưởng niệm Hội Yến Diêu Trì & Tết Nhi đồng và Bầu cử điền khuyết chức việc
BTS các Hương đạo và Ban Cai quản Phước Thiện
Thánh Thất và Điện Thờ
Phật Mẫu Dallas-FortWorth
đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm
Hội Yến Diêu Trì và Tết Nhi
Đồng vào ngày rằm tháng 8
năm Quý Tỵ thật trọng thể
nhờ sự thông báo rộng rãi
trên Đài phát thanh nên đồng
đạo và đồng hương tham dự
rất đông đảo; đặc biệt có  gia
đình Hiền Huynh Trương văn
Bé từ Sóc Trăng, gia đình
Hiền Tỷ Nguyễn thị Búp từ
Tây Ninh, gia-đình Nguyễn
văn Phú và Nguyễn thị Hữu
từ Bang Kansas.
Khoảng 10.30 AM đồng đạo cúng đất đai, cúng chiến sĩ trận vong, cửu huyền thất tổ. Sau đó đàn
cúng Chí Tôn được tổ chức vào lúc Ngọ thời. Tiếp đến đồng đạo vào tham dự Lễ Tưởng Niệm Hội
Yến Diêu Trì có nhạc lễ và đồng nhi rất trang nghiêm và vì hoàn cảnh thiếu nơi sinh hoạt cũng như
thời tiết không cho phép nên Lễ Tưởng niệm không cử hành vào lúc Dậu thời. Sau đàn cúng đồng
đạo tụng kinh cầu nguyện theo lời kêu gọi của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Cơ Quan Đại Diện Cao
Đài Hải Ngoài dâng lên Phụ Mẫu Vạn Linh cho nền Đạo được sớm qua cơn Đạo Nạn và Quốc
Nạn cũng như người tín đồ Cao Đài cùng chung hiệp giữ vững đức tin vào nền Chánh Giáo của
Đức Chí Tôn đã ban cho nhơn loại chung hưởng trong thời kỳ Mạt Pháp nầy.
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Trong lúc đó bên ngoài Ban tổ chức phát quà Tết Nhi Đồng. Đại diện Phước Thiện Hiền Huynh
Chủ Trưởng Trần Công Bé và Hiền Huynh CTS Đoàn Tiến phát 90 phần quà cho các cháu Nhi
Đồng. Hiền Huynh Trần công Bé cầu xin Đại Từ Mẫu ban hồng ân cho các cháu và chúc các cháu
học hành tấn phát, hiếu thảo với Ông Bà Cha Mẹ. Hiền Huynh CTS Đoàn Tiến chúc các Cháu học
hành chăm chỉ sớm thành đạt hầu giúp ích cho Đời và Đạo. HH hẹn năm sau Hội Trường cất xong
sẽ tổ chức buổi lễ được tốt đẹp hơn.
Kế tiếp Ban Ẩm Thực thếch đãi buổi cơm chay tuyệt hảo rất nhiều món ăn đặc biệt.
Sau đó Tộc Đạo và Quản Tộc Đạo tổ chức bầu cử điền khuyết bổ sung chức việc cho Hương Đạo
Dallas, Hương Đạo Arlington và Ban Quản Tộc.
Phiên hợp đã được tổ chức theo đúng nghi lễ Đạo: Kinh Nhập Hội, Bầu Chủ Tọa, MC, Kinh Xuất
Hội Hiền Huynh CTS Nguyễn Công Tranh QĐT, Hiền Tỷ CTS Võ Minh Phụng QĐT, HTDP
Trần công Bé Chủ Trưởng Phước Thiện ở ghế chủ tọa, Hiền Huynh Nguyễn Minh Cứ MC, Hiền
Huynh CTS Mai Văn Liêm thư ký.
Từng Hương Đạo điều khiển bầu cử đơn vị của mình. Hương Đạo Dallas do HH CTS Đoàn Tiến,
Hương Đạo Arlington do HH CTS Mai Văn Liêm, Ban Quản Tộc do HTDP Trần Công Bé và kết
quả như sau:
Hương Đạo Dallas : - Hiền Tỷ CTS Trần thị Ty.									
			
- Hiền Đệ PTS Trần văn Đạo.								
			
- Hiền Muội TS Nguyễn thị Bích Thuận
Hg Đạo Arlington: - Hiền Tỷ CTS Nguyễn Kim Hương.							
			
- Hiền Đệ PTS Nguyễn Sơn.
							
			
- Hiễn Muội PTS Trần Ngoc Trang.
Ban Phước Thiện do HH Trần Công Bé đề cử được hội nghị đồng thuận các vị sau đây:
			- HH Trần Văn Mỹ Từ hàn
			
- Hiền muội Nguyễn Thị Bích Tiên Phó Chủ Trưởng
			
- Hiền Tỷ Trần Thị Ngọc Giám Sát
			
- Hiền muội Nguyễn Thị Ngọc Thảo Thủ bỗn
Sau phần đọc Kinh Xuất Hội HH CTS. QĐT Nguyễn Công Tranh ngỏ lời cám ơn quý đồng đạo
đồng thời cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban ân cho quý
vị tân chức việc dồi dào sức khỏe và nghị lực hầu lập công, bồi đức. Hiền Huynh CTS Mai Văn
Liêm chúc mừng các vị tân cử và cầu nguyện hai Đấng Phụ Mẫu Vạn Linh hộ trì cho chúng ta có
tinh thần đoàn kết vui vẻ dấn thân phụng sự Đạo Pháp như ước nguyện chung trao lại thế hệ kế
thừa tiếp nối như phiên họp ngày hôm nay.
Buổi hợp chấm dứt vào lúc 5 giờ trong niềm thương yêu hòa thuận.

(Mai Trần tường thuật)
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Về chữ HÒA

Lạp Chúc Nguyễn Huy

Lời giới thiệu: Ban biên tập chúng tôi hân hạnh giới thiệu với đồng đạo Hiền Huynh Lạp Chúc
Nguyễn Huy nguyên là giáo sư Viện Đại học Cao Đài. Giáo sư cũng là một người đã nghiên
cứu và đã viết rất nhiều sách về tôn giáo Cao Đài.
Hiền Huynh Lạp Chúc Nguyễn Huy qua những bài viết, những sách về Đạo Cao Đài đã ấn
hành phổ biến rất hân hạnh mong được sự góp ý của đồng đạo để nội dung trong những lần tái
bản sau nầy càng được hoàn thiện hoàn hảo hơn.
Trân trọng giới thiệu
Đi thăm cố đô Huế, đứng trước Ngọ Môn mà nhìn lên sẽ thấy bốn đại tự 正大光明 Chánh đại
quang minh (1) diễn tả lý thuyết căn bản trị nước của vua nhà Nguyễn. Ðó cũng là đức tánh căn
bản của người tu, mọi việc đều phải sáng tỏ, không làm điều gì mờ ám hay khuất lấp, trái đạo lý.
Vào trong Điện Thái Hòa 太和, trước ngai vua có treo bốn đại tự 中和位育 Trung Hòa Vị
Dục (2) đối lại với Chánh đại quang minh. Đó là bài học dạy vua cai trị thần dân bằng « Trung
Hòa ».
Rồi trở về Tây Ninh đi thăm Tòa Thánh, bước vào Cửu Trùng Đài, chúng ta sẽ thấy tượng Đức
Hộ Pháp kềm giữ Thất đầu xà tức kềm chế thất tình, lục dục để giữ được «Trung Hòa ». Giáo lý
Cao Đài thì luôn luôn nhắc nhở tín đồ học chữ « Hòa »,
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau một chữ Hòa. (Thi văn dạy Đạo)
Trung Hòa được hiểu như thế nào? Trung: 中 ở giữa. Hòa: 和 Thuận thảo, điều hòa.Trung
hòa là cái tính tự nhiên của Trời Đất. Thất tình : aí (yêu thương), ố (ghét), hỉ (mừng), nộ (giận), ai
(buồn), lạc (vui sướng), cụ (sợ hãi) khi chưa phát thì gọi là Trung, khi phát ra đúng tiết điệu hòa
hài cảm ứng với nội tâm ngoại cảm gọi là Hòa. Trung Hòa là đạt đến yếu tố trong định ngoài an,
để sống một cuộc sống siêu thoát mà trong cuộc sống siêu thoát thì Tiên Phật cũng thế thôi.

Trung Hòa đối với Vua
Ngồi ở ngôi vị Vua (Vị: 位) và muốn ngôi vị ngày một vững chắc thì phải biết nuôi dưỡng
(Dục: 育 ). Muốn nuôi dưỡng ngôi vị thì phải biết kềm chế thất tình cho phát ra đúng tiết điệu
hòa hài cảm ứng với nội tâm ngoại cảm. Đó là biểu lộ thất tình vui, giận… phải đúng tiết độ tức
trong trạng thái Trung Hòa thì Vua mới an vị, đất nước thịnh vượng thanh bình. Trung hòa vị dục
có nghĩa là như vậy.

Trung Hòa đối với Đạo Cao Đài
Tượng Đức Hộ Pháp kềm chế 7 đầu của Thất Đầu Xà là bài học giáo lý dạy người tu Đạo phải
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giữ cho trong định ngoài an không để cho thất tình lục dục làm rối loạn tâm can. Đó là ở trạng
thái «Trung Hòa » thuộc cái tính tự nhiên của Trời Đất. Vì vậy, Đức Hộ Pháp nói :« Phương pháp
độ rỗi, chỉ khuyên lơn các chơn linh dầu Nguyên Nhơn hay Hóa Nhơn đoạt được hai chữ Hòa và
Nhẫn mới về Niết Bàn được » (Theo Tam thập lục thiên du ký của Đức Hộ Pháp)
Ngũ đức trong giáo lý Cao Đài, Hòa là Đức đứng đầu. Ngũ Đức là « Hòa (harmony), Nhẫn
(patience), Khiêm (modesty), Cung (respect), Ái (love) mà Đức Hộ Pháp gọi là Ngũ đức lương
châm. Vì vậy mà « Đạo quí là tại Hòa. Tạo Thiên lập Địa cũng do âm dương hợp hòa… Tâm bất
hòa thì thất tình lục dục phát khởi tranh ngôi trong vòng vật dục, chẳng hề biết Thiên lý là gì »
(TNHT,Q1, tr.87)
Thất tình là những rung cảm tự nhiên của Tâm và Tánh, tại sao phải kềm chế? Lý do thất tình
thuộc khí Hậu Thiên và Ngũ Thần (Chơn Thần) là khí Tiên Thiên. Cả hai đều ở thể khí nên cùng
rung cảm với nhau. Nếu thất tình rung động thái quá thì sẽ làm cho Ngũ Thần khó trở về hiệp với
Chơn Thần tức Khí Tiên Thiên. Hiện tượng đó được hiểu thất tình lục dục là yếu tố làm ô trược
Chơn Thần và ngăn cản việc qui Ngũ Thần.

Về ngũ hành Tiên Thiên và Hậu Thiên
Trong trời đất vạn vật không có vật chi hóa sanh biến dưỡng mà không có Tiên Thiên, Hậu
Thiên, ngũ hành áp dụng vào nhân thân. Sự tác động vô hình của Thái Cực, Âm Dương tạo thành
ngũ hành ở Tiên Thiên và ở Hậu Thiên. Ngũ hành là trung gian giữa hữu và vô là yếu tố sơ thỉ góp
phần cấu tạo vạn hữu vũ trụ.

Ngũ hành tiên thiên
Trời có ngũ khí là 5 sắc : đen, đỏ, xanh, trắng, vàng. Ngũ hành của Tiên Thiên hữu chất vô
hình của Chơn Thần là: Thức Thần, Ý, Phách, Chí, Hồn.

Ngũ hành hậu thiên
Ngũ khí của trời kết tạo ra ngũ hành; Khí đen tụ trên không sanh ra nước, khí đỏ ra lửa, khí
xanh ra cây cỏ (mộc), khí trắng ra kim, khí vàng ra đất. Cho nên đất có ngũ hành là thủy, hỏa, mộc,
kim, thổ. Ngũ hành là 5 chuyển động tự nhiên có ảnh hưởng tương quan, tương khắc với nhau để
giải thích về cơ cấu của Càn khôn Vũ Trụ và vạn vật.

Ngũ hành trong con người
Ngũ hành Hậu Thiên kết tụ thành ngũ tạng trong con người như sau: tim (hỏa), tì (đất), phế
(kim), thận (thủy), can (mộc).
Tiếp theo, ngũ hành Tiên Thiên của Chơn Thần (Thức Thần, Ý, Phách, Chí, Hồn) nhập vào
xác phàm đến ngụ trong ngũ hành Hậu Thiên hữu tướng, hữu hình là ngũ tạng (tâm, tì, phế, thận,
can). Chơn Thần ngụ trong tim thì gọi là Thức Thần, trong tì là Ý, trong phế là Phách, trong thận
là Chí, trong can là Hồn (3). Ngũ tạng là nơi cư ngụ của Ngũ Thần để tiếp súc với ngoại cảnh trần
thế. Do đó, Ngũ Thần có tương quan thường trực với sự vật, hiện tượng trong vũ trụ, tình cảm,
mùi vị trong con người…
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Nguồn gốc thất tình.
Tượng của ngũ hành Hậu Thiên là: Mắt (cửa của can khí) tai (cửa của thận khí), mũi (cửa của
phế khí), lưỡi (cửa của tâm khí), thân hay miệng (cửa của tì khí). Thất tình lục dục phát sanh từ
tượng của ngũ hành Hậu Thiên.

Tại sao Ngũ Thần rung cảm với thất tình?
Ngũ Thần (Chơn Thần) và thất tình đều ở thể khí vô hình nên luôn luôn cùng rung cảm với
nhau. Sự liên hệ này tuân theo nguyên lý “ đồng khí tương cầu” dưới 2 hình thức sau :
- Tương quan giữa khí của thất tình, mùi vị… với Ngũ Thần, thí dụ như tình cảm vui hay vị
đắng chạy về Thức Thần ở tim như bảng chỉ dẫn dưới đây;
- Bất Hòa hay ô trược. Nếu khí của tạng, nơi cư ngụ của Ngũ Thần, bị xáo trộn bởi tăng hay
giảm thái quá vì thất tình, khí Ngũ Thần sẽ bất ổn, phân tán có nghĩa Chơn Thần ô trược vì bất ổn
theo (vì cùng ở thể khí nên giao cảm với nhau). Thí dụ giận dữ thái quá, can khí xáo trộn làm Hồn
trong can giao động không còn biết lý lẽ nữa. Hậu quả là giận quá hóa ngu (sân si) gây oan nghiệt,
làm hại đường tu : Để cho lửa giận một phen bừng cháy thì cũng đủ thiêu đốt Kim Đơn phải rã
tan ra nước hết trơn (TNHT, tr. 36). Đó là hiện tượng khí « Bất Hoà » làm ô trược Chơn Thần qua
trung gian Ngũ Thần. Khí ô trược bất hòa làm cản trở Ngũ Thần triều nguyên tức trở về hiệp nhứt
với Chơn Thần sau khi qui tiên.
Bảng tương quan giữa cảm ứng khí Ngũ Thần với khí thất tình, mùi vị như bảng chỉ dẫn dưới
đây.
Ngũ hành
Hỏa (đỏ)
Thổ (vàng)
Kim (trắng)
Thủy (đen)
Mộc (xanh)

Ngũ tạng
Tim
Tì
Phế
Thận
Can

Ngũ Thần
Thức Thần
Ý
Phách
Chí
Hồn

Tình cảm
vui
lo âu
buồn
Sợ hãi
Giận

Ngũ vị
đắng
ngọt
cay
mặn
chua

Các mối tương quan đó diễn tả các đụng chạm hàng ngày của khí Ngũ Thần với khí tình cảm,
mùi vị v.v. của đời sống trần thế. Sự đụng chạm đó mà bất hòa thì khí Chơn Thần trở nên ô trược.
Muốn cảm nhận được sự rung cảm giữa khí Ngũ Thần với khí thất tình, chúng ta hãy cùng
nhau làm thử nghiệm sau.

Tự kiểm nghiệm Ngũ Thần bằng thất tình
Tại sao lại nói ngũ tạng sanh Tình? Đức Cao Thượng Phẩm trả lời : « Trong mọi người đều
có thất tình lục dục, những tình dục ấy phát sinh ra do nơi lục phủ ngũ tạng, nhưng chủ của nó là
Chơn Thần đó vậy» (Luật Tam Thể, tr.20).
Trong mỗi tạng, Thần được nuôi dưỡng bởi Chơn Khí của tạng đó, thí dụ phế khí nuôi
dưỡng Phách. Nếu một tình cảm liên hệ đến một tạng bộc lộ quá đáng, Chơn Khí của tạng sẽ xáo
động, Chơn Khí của tạng xáo động kéo theo vọng động của Thần trong tạng đó, Thần vọng động
sẽ làm Chơn Thần ô trược. Từ quan sát xáo động Chơn Khí bởi tình cảm thái quá, ai trong chúng
ta cũng có thể tự kiểm chứng được thất tình thái quá hại Ngũ Thần với những triệu chứng nào.
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- Giận quá thì can khí bốc lên, mặt mày đỏ ké, chân tay run rẩy làm mờ Hồn trong can nên
ngu dại làm điều trái đạo; nộ giận là một tội ác trong tam độc (tham, sân, si )và thập ác (4) nên
Thượng Đế phải « Khuyên một điều con khá giảm hờn ».
- Buồn thái quá làm phế khí co lại và giáng xuống, mặt xám lại, tay lạnh ngắt, hại đến Chơn
Thần ở phế (Phách) khiến khó thở, tinh thần suy nhược, yếm thế;
- Vui thái quá làm tán khí tim khiến Thức Thần trong tim muốn hóa điên cuồng, miệng nói
tay múa;
- Thần ở tì (Ý) chán nản, mệt mỏi nếu lo âu quá đáng làm tổn thương tì khí, ngồi buồn thiu
chẳng buồn đuổi ruồi muỗi;
- Sợ hãi làm Thần ở thận (Chí) mất hết ý muốn mạnh mẽ để đạt mục đích.
Tóm lại, thất tình hỉ nộ ai lạc dục theo ngũ quan nhập vào tàn phá ngũ tạng, làm thần phải
thương tổn nên phải luyện kỷ để trị nội thương đó, tạo thế quân bình cho trong định, ngoài an.

Tự kiểm nghiệm Ngũ Thần bằng ngũ vị
Mặc dầu xác phàm cũng sinh hoạt riêng theo bản năng tự động như tim đập, máu huyết
lưu thông…Nhưng sinh hoạt tự động đó vẫn phụ thuộc vào điều kiện hài hòa của Ngũ Thần (Chơn
Thần). Sau thất tình, mùi vị thực phẩm cũng có thể làm xáo trộn cung điệu thiên nhiên của Ngũ
Thần và cản trở việc qui Ngũ Thần để đắc đạo. Ngũ vị là: đắng (đi về tim), ngọt (tì), cay (phế), mặn
(thận), chua (can). Dù ăn mặn hay ăn chay tu Đạo, chúng ta cũng có thể tự kiểm chứng được sự
hiện diện của Ngũ Thần trong ngũ tạng với vài thí dụ sau.

Vị đắng lay động Thức Thần trong tim
Thức Thần ngụ trong tim. Vị đắng cảm ứng với khí của tim. Sau khi uống cà phê quá nhiều
lại đậm đặc, tại sao tim đập mạnh, đầu óc tỉnh táo, bàn tay ướt mồ hôi? Lý do là vị đắng cà phê đi
về tim nên kích thích quá mạnh khí của tim, làm xáo trộn nơi cư ngụ của Chơn Linh và làm Thức
Thần (Chơn Thần) dấy động nên mới có những triệu chứng đó. Thánh Ngôn dạy: Ngươn Thần thì
sáng suốt, ưa thanh tịnh vô vi, nhưng bởi có Thức Thần nên mới hay động tác( ĐTCG, tr.22)

Tì khí suy phát sanh lo âu
Sau khi làm việc mệt nhọc trí não hay lo âu, người sẽ cảm thấy uể oải, bủn rủn chân tay,
thiếu sáng kiến. Đó là triệu chứng Chơn Thần trong tì là Ý suy nhược vì thiếu bổ dưỡng. Ăn vị
ngọt (kem, bánh ngọt…) vào là Chơn Thần (Ý) trở lại bình thường ngay. Lý do là vị ngọt nuôi
dưỡng khí Hậu Thiên (tì khí) bao bọc Chơn Thần.

Phế khí yếu nhược
Phế khí suy nhược sẽ có triệu chứng: tiếng nói và hơi thở yếu ớt, hay đổ mồ hôi, ho xuyễn.
Phách trong phế gây trạng thái chán đời, yếm thế… Trong trường hợp này thì nên kiêng vị cay vì
vị cay làm tản khí của phế và bệnh nặng thêm.

Vị mặn bồi bổ Chơn Thần Chí
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Vị mặn cảm ứng với thận khí và bồi bổ Chí (Chơn Thần trong thận). Nếu độ mặn trong máu
xuống quá thấp vì đổ mồ hôi quá nhiều nhất là sau khi đi bộ dưới nắng gay gắt, tập dượt thể xác,
con người có thể ngất xỉu hoặc suy giảm Chí phấn đấu sinh ra sợ hãi. Đó là dấu hiệu thiếu vị mặn
của muối cho Chơn Thần (Chí). Một ly chanh muối là giải quyết vấn đề.

Vị chua làm Hồn thất tán
Nếu can khí suy yếu vì lạm dụng vị chua, Hồn trong can sẽ bạc nhược mà sinh ra sợ hãi,
nhút nhát, thần kinh suy nhược, yếm thế, chân tay không sức lực (5). Biện pháp là giảm hay kiêng
ăn vị chua cảm ứng với phế khí.

Ngũ Thần trong ngôn ngữ
Theo như tương quan giữa Ngũ Thần và thất tình, vui thái quá hại Thức Thần ngụ trong
tim, lo âu hại Ý (tì), buồn hại Phách (phế), sợ hãi hại Chí (thận), oán giận hại Hồn (can). Chúng ta
hãy nghe ngôn ngữ dân gian diễn tả Ngũ Thần cảm ứng với thất tình thái quá như thế nào.
Sợ hãi quá mức đến nỗi Hồn trong can xuất ra khỏi xác mà kêu rằng:

Hồn bất phụ thể.
Vì sợ hãi (kinh) mà Phách rơi rụng (lạc) hoặc mất hết (táng), Hồn thì sợ (kinh) bay mất (phi)
thì nói:
Phách lạc Hồn kinh.
Hồn phi Phách táng.
Còn trong Đạo, Kinh Khi Đi Ngủ diễn tả Hồn Phách:
Trong giấc mộng nghỉ yên Hồn Phách,
Đấng Thiêng Liêng năng mách bảo giùm.
Khi mất hết (táng) can đởm (khí của đởm tức mật cho can đảm), người dân biểu lộ bằng
câu nói:
Kinh Hồn táng đởm
Còn Kinh Sám Hối thì diễn tả:
Nhiều gộp núi như đao chơm chởm,
Thấy dùng mình táng đởm rất ghê.
Còn về Hồn Vía, người dân diễn tả sợ hãi bằng mất Hồn và Vía (Phách):
Thất kinh Hồn Vía.
Thánh Ngôn thì dạy :
Tai Trời đến mới kinh Hồn mất Vía,
Nhớ lại Thầy, Thầy đã đi đâu.

Con thuyền trong khổ hải
Đến đây, để làm sống động giáo lý tu Tâm dưỡng Tánh, qui Ngũ Thần, thất đầu xà… chúng
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ta hãy hình dung hình ảnh con thuyền trong biển khổ (khổ hải), lướt trên gió thất tình (đoạn tình)
và lục dục (yểm dục) để về bến (Thiên) được Kinh Khai Cửu mô tả như sau:
Ngó chi khổ hải sóng xao,
Đoạn tình yểm dục đặng vào cõi Thiên.
Với hình ảnh này, con người như chiếc thuyền buồm nhỏ lênh đênh trên biển cả, nước ví
như Tinh, thất tình lục dục tựa như gió thổi tự nhiên trên mặt nước. Con thuyền không trở về được
bến xưa nếu gió (thất tình, lục dục) biến Khí Ngũ Thần nổi thành bão tố, gây sóng lớn trên mặt
nước có thể làm chìm đắm con thuyền (con người). Thí dụ như giận dữ thái quá thành phẫn nộ
làm can hỏa bốc lên như bão tố dìm con người trong ác nghiệp. Nhìn con thuyền lao chao muốn
chìm, chúng ta hiểu ngay tại sao giáo lý Cao Đài dạy phải kềm chế thất tình lục dục là vậy. Kềm
chế thế nào?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta lấy một cảnh trần thế để quan sát các giai đoạn rung cảm
của Tâm Tánh làm phát sanh thất tình bình thường hay thái quá che mờ Tâm.
Từ một cảnh trần thế (lục trần) là bom nổ, chết người, cảnh này tác động lên Tâm Tánh qua
các giai đoạn sau :
- Giai đoạn lục căn trước lục trần: mắt nhìn thấy người chết, tai nghe bom nổ (lục căn),
- Giai đoạn lục thức nhờ có trí não. Lục thức khiến Tâm ý thức rằng đó là điều nguy hiểm, vô
nhân… và làm cho Tâm rung cảm mà sanh sợ hãi hay tức giận trong thất tình,
- Giai đoạn Khí (Tánh) dấy động. Tình cảm tức giận sẽ tác động lên Chơn Thần tức Tánh qua trung
gian khí của tạng can, nơi cư ngụ của Chơn Thần Hồn,
- Giai đoạn Hồn giao động. Khí tạng can giao động làm cho Hồn xáo trộn. Mức xáo trộn của Hồn
tùy thuộc vào trách nhiệm của Tâm kềm chế được Tánh hay không.
Ở giai đoạn Hồn, chúng ta mới phân biệt được Thánh Tâm của người tu Tâm dưỡng Tánh với Tâm
phàm « Tâm viên, ý mã » luôn luôn dao động, chạy theo ngoại cảnh trần thế.
Trước cảnh bom nổ gây chết chóc, Tâm người tu (Tâm lành, an định) giúp Tánh đi vào hiệp
với Tâm để đạt đến Trung-Hòa. Chuyển động Tánh nhập Tâm biểu hiệu Tâm (Chơn Linh) kềm
chế được Chơn Thần, không để Chơn Thần bị lôi cuốn bởi lục căn, không để cho tình cảm (giận
hay sợ hãi) vọng động trước cảnh lục trần (bom nổ). Tâm trở nên an tịnh, giữ được bổn thể chơn
Tánh.Nhờ đó mà mà hành động phát tiết đúng chừng mực (trung hòa).
Trái lại, cũng trong cảnh đó, nếu thiếu tu Tâm dưỡng Tánh, Tâm phàm sẽ chiều theo đòi
hỏi của Tánh (Chơn Thần) khiến cho lục căn chạy theo lục trần, buông thả thất tình tác quái làm
cho Chơn Thần mờ ám, Tâm bất an tịnh nên vọng động. Ở trạng thái này thì thất tình trở thành «
quỉ » gây oan trái, hại cho Chơn Khí và Ngũ Thần (6) như sau:
Hỉ nộ (mừng, giận) không chừng mực làm ngũ khí, tam huê (7) mau hao kém;
Ái ố (yêu, ghét): tinh huyết, thần lực chóng giảm suy;
Ai, lạc, cụ (buồn, vui, sợ) làm sa vào những thói thấp hèn ngu dốt.
Đó là lý do tại sao có tượng thất đầu xà bị kềm chế bởi Đức Hộ Pháp tại Hiệp Thiên Đài, và tại
sao Thánh ngôn dạy phải tu Tâm luyện Tánh cho đến mức Tâm và Tánh tận thiện tận mỹ, chí diệu
chí linh, để hiệp nhứt vào Chơn lý hằng hữu bất biến. Thành Tiên tác Phật cũng do nơi Tâm, mà
trở lại làm loài cầm thú mang lông đội sừng cũng do Tâm. Còn nếu không tu Tâm luyện Tánh thì
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chỉ hoài công tu:
Đường Tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn,
Có buổi hoài công bước Đạo tầm.
Hy vọng đọc xong bài này, độc giả sẽ không còn trăn trở như tôi ngày xưa khi đứng trước
tượng Thất Đầu Xà mỗi lần viếng thăm Tòa Thánh sau giờ dạy ở Viện Đại Học và sau này còn bứt
rứt khi phải giải thích bằng ngoại ngữ cho mấy đồng nghiệp ngoại quốc tại sao lại phải kềm chế
một tình cảm tự nhiên.

Lạp Chúc Nguyễn Huy
Cựu giáo sư Viện Đại Học Cao Đài

Chú thích
1- Chánh đại quang minh là ngay thẳng, rộng lớn, sáng tỏ. Chánh: Ngay thẳng, đúng đắn, không
tà vạy. Ðại: lớn. Quang: sáng. Minh: sáng tỏ.
2- Trung: 中 ở giữa. Hòa: 和 Thuận thảo, điều hòa. Vị: 位 Ngôi vị, chỗ đứng. Dục: 育 Nuôi cho
khôn lớn.
3- Cũng giống như một khí duy nhất (Chính khí hay Chơn Khí) lưu chuyển trong thể xác nhưng
mang tên khác nhau tùy theo nhiệm vụ và vị trí lưu hành. Thí dụ, chính khí đi ra từ can thì gọi là
can khí, chạy trong da bảo vệ cơ thể thì gọi vệ khí
4- Thập ác : 3 ác của thân (sát sanh, du đạo, tà dâm), 4 ác của khẩu (vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt,
ác khẩu), 3 ác của ý ( tham, sân, si).
5- Thường xảy ra với người muốn giảm ký bằng ăn uống thật nhiều giấm, bưởi chua, chanh
6- Ngô Đại Tiên dạy :
Đừng cho thần tán khí hao,
Thất tình lục dục đón rào cho an.
Hay giận dỗi thương can tổn mộc,
Quá mừng vui hỏa đốt tâm suy,
Buồn thương rất hại thổ tỳ,
Lo nhiều, hao tổn ích gì hành kim.
Hay sợ sệt thân hình tiều tụy,
Ngũ tạng suy, thần khí khó tu,
7- Tam huê; huê là hoa; chỉ tam bửu hiệp nhứt, tụ tại đỉnh đầu chỗ nê hườn cung (huyền quan
khiếu), đắc đạo thành Tiên, Phật tại thế (Tam huê tụ đỉnh); Ngũ khí: khí của ngũ tạng (tâm, tì, phế,
thận, can) « Con người vì bị thất tình lục dục mà hao tổn tinh thần, tiêu mòn khí phách». (ĐTCG).

HẾT
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THÁNH GIÁO
CỦA ĐỨC NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN
& LỜi DẠY CỦA ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC LÝ
1- Thánh Giáo của Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
Đọc Thánh Giáo của Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm mà lòng an định phần nào, vì thấy hiện nay
những phần tử mang danh Chức Sắc sửa đổi Luật Pháp Chơn Truyền của Thầy, làm loạn pháp,
ngụy biện rằng phải theo thời thế...
"VẬY CÁC LUẬT PHÁP CỦA CHÍ TÔN ĐÃ ĐÀO TẠO ĐỀU HỮU ÍCH CHO CƠ QUAN
HÀNH ĐỘNG CHO CHÁNH GIÁO CỦA NGƯỜI, MỘT CÁI DẤU BỎ RA CŨNG CHẲNG
ĐẶNG. HỄ TÙNG THÌ ĐẠO THÀNH, CÒN NGHỊCH THÌ ĐẠO DIỆT. CẢ THẢY HỘI
THÁNH, CHƯA AI ĐẶNG QUYỀN RA KHỎI NGOẠI LUẬT. CHÚNG TA VÂNG THEO MỚI
ĐẮC THÀNH QUYỀN HÀNH HỘI THÁNH; THẢNG, CÓ MỘT NGƯỜI NGHỊCH THÌ LÀM
RỐI LOẠN CHƠN TRUYỀN.
KẺ NGHỊCH CÙNG THẾ ĐẠO THÌ TỘI TRỤC NGOẠI XÃ HỘI HAY LÀ DIỆT TÀN CHO
KHỎI LƯU HẠI, CÒN KẺ NGHỊCH CÙNG ĐẠO PHÁP THÌ TỘI TRỤC NGOẠI THÁNH
THỂ CHÍ TÔN HAY LÀ CÓ NGÀY QUYỀN THIÊNG LIÊNG DIỆT THÁC".
(TNHT QII 3-4-Quí Dậu 1933).
Xin nhớ cho: "Quyền thiêng liêng diệt thác", chớ chẳng phải không!

2- Lời Dạy của Đức Chí Tôn
Thì ra gần 90 năm trước Thầy đã nói rồi! Đây là lời của Thầy, theo đó mà thấy hiện trạng của
Đạo ngày hôm nay, quả không sai!
“ĐẠO HIỆN GIỜ CŨNG CHẲNG KHÁC CHI NGƯỜI BỊNH MÀ LƯƠNG Y COI CHƯA
RA CHỨNG. BỀ NGOÀI COI CHẲNG CÓ VẺ CHI TRẦM TRỌNG, NHƯNG MỘT NGÀY
KIA, NẾU CHẲNG RÕ MÀ CHẾ CẢI THÌ XUẤT TẠI TRONG MÀ LOAN RA NGOÀI, THẾ
MẠNH NHƯ NÚI ĐÈ CÂY, BIỂN TRÀN BỜ, CHẲNG THẾ CHI NGĂN CHỐNG NỔI; ẤY LÀ
LÚC BỊNH XUNG TRONG NGŨ TẠNG LỤC PHỦ, NHẬP ĐẾN CAO HOANG, THÌ NGƯỜI
BỊNH DẦU SỐ TRỜI CỨU CŨNG KHÔNG QUA ĐẶNG”.
(TNHT QII 19-6-Mậu Thìn 1928).
Sở dĩ Đạo duy trì và hình thành tướng diện là do Đức Hộ Pháp cầm vững tay chèo, lèo lái con
thuyền Đại Đạo lướt hiểm thoát nguy. Kể từ khi Đức Ngài qui Thiên, quyền Đạo sa sút lần lần,
đến nay thì y như lời Thầy tiên liệu!
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Nếu như “Trời cứu cũng không đặng” thì sao? Ấy là Thầy nói người hành Đạo, chứ Đạo thì
không hề mất!

3- - ... Cùng Lời Đức Lý:
		
“ĐỪNG TƯỞNG LẦM RẰNG VÌ ĐẠO CHINH NGHIÊNG MÀ			
					
BUỘC LÃO TÙNG ĐỜI”.
				
( TNHT QII 1-8-Tân Mùi -1931).

Thanh Hoàng (8-8-Ất Mùi 2015)
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Câu chuyện Nhan Uyên và Khổng Tử

(Ba nhân tám rõ ràng là 24, vì sao lại là 23?)
Nhan Uyên ham học hỏi, tính tình tốt bụng, là một đệ tử đắc ý của Khổng Tử.
Một ngày nọ, trên đường đi làm việc, Nhan Uyên thấy một đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải.
Anh bước đến hỏi, mới biết là đang có tranh chấp giữa người mua và người bán vải.
Chỉ nghe người mua hét lớn: “Ba nhân tám là 23, sao ông cứ đòi ta 24 đồng?”
Nhan Uyên đến trước mặt người mua, lễ phép nói:
“Vị đại ca này, ba nhân tám là 24, sao có thể là 23 được? Anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ầm
ĩ nữa”.
Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói: “Ai cần ngươi phân xử hay sao? Ngươi
biết tính toán sao? Muốn phân xử chỉ có cách tìm Khổng phu tử, đúng hay sai hãy để ông ấy định
đoạt! Đi, ta hãy tìm ông ấy để phân xử!”
Nhan Uyên đáp: “Được. Nếu Khổng phu tử nói anh sai, vậy xử lý sao?”
Người mua nói: “Nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Nhà ngươi sai thì sao?”
Nhan Uyên trả lời: “Nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan”. Hai người đánh cuộc với nhau như thế, cũng đã
tìm gặp được Khổng Tử.
Khổng Tử nói: “Ba nhân tám là 23”, Nhan Uyên lòng không phục.
Khổng Tử hỏi rõ tình huống, rồi quay sang Nhan Uyên cười nói:
“Ba nhân tám là 23 đó! Nhan Uyên, con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi!”
Nhan Uyên trước giờ chưa bao giờ cãi lại sư phụ.
Nghe Khổng Tử nói mình sai, anh đành tháo mũ xuống giao cho người mua kia. Người mua nhận
mũ, đắc ý rời đi.
Đối với lời phân xét của Khổng Tử, Nhan Uyên biểu hiện là tuân theo, nhưng trong tâm lại không
phục.
Anh cho rằng Khổng Tử già rồi đâm ra hồ đồ, liền không muốn ở lại học tập Khổng Tử nữa.
xxx
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Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay lại lấy cớ nhà có việc muốn xin nghỉ học…
Khổng Tử rất rõ tâm tư Nhan Uyên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Trước khi đi, Nhan Uyên quay lại cáo biệt Khổng Tử. Khổng Tử muốn Nhan Uyên trở về nhà bình
an, cũng dặn dò hai câu:
“Ngàn năm cổ thụ không náu thân, sát nhân không rõ chớ động thủ”.
Nhan Uyên đáp lại một câu: “Con xin ghi nhớ”, rồi rời đi.
Trên đường về, gió thổi mây dâng, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to. Nhan Uyên tiến đến
một cây đại thụ mục rỗng bên ven đường, muốn tránh mưa. Anh đột nhiên nhớ lại lời Khổng Tử
đã nói: “Ngàn năm cổ thụ không náu thân”…
Nghĩ thầm, sư đồ nhất tràng, anh nghe theo lời sư phụ, tránh xa khỏi cái cây rỗng.
Vừa rời đi không xa thì nghe một tiếng sấm, sét đã đánh tan cây cổ thụ kia.
Nhan Uyên kinh ngạc: 											
“Câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm sao! Chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư?”
Khi về tới nhà thì trời cũng đã khuya. Không muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo
kiếm mang theo bên người để đẩy chốt cửa phòng nơi thê tử của anh đang ngủ.
Đến bên giường, sờ lại thấy hai người nằm hai bên giường. Nhan Uyên vô cùng tức giận, giơ kiếm
định chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử: “Sát nhân không rõ chớ động thủ”, bèn
đốt đèn lên xem, hóa ra một người là thê tử, người kia là muội muội của anh.
xxx
Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay trở lại, thấy Khổng Tử liền quỳ xuống nói:
“Sư phụ, hai câu người nói đã cứu ba người là con, vợ con và muội muội của con đó! Sao người
lại biết trước chuyện sẽ xảy ra vậy?”
Khổng Tử có đúng là có thể nhìn trước được tương lai?
Hãy cùng xem tiếp…
Nhan Uyên cảm thấy kính phục sâu sắc, cũng đã biết được ẩn ý của Khổng Tử
Khổng Tử đỡ Nhan Uyên dậy và nói: “Ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn
dông, nên ta nhắc nhở con: “ngàn năm cổ thụ không ai náu thân”, con lại mang khí bực trong
người, trên thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con “sát nhân không rõ chớ động thủ”!”
Nhan Uyên vừa vái lạy vừa nói: “Sư phụ liệu sự như thần, đệ tử mười phần kính nể!”
Mạng người quan trọng hay địa vị quan trọng?
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Khổng Tử lại nói tiếp: “Ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ là mượn cớ, thật ra cho rằng ta đã
già nên hồ đồ rồi, không muốn học ta nữa. Con nghĩ xem, ta nói ba nhân tám bằng 23 là đúng,
con thua, bất quá là thua cái mũ quan kia, nếu ta nói ba nhân tám bằng 24 mới đúng, người mua
kia thua, đây là một mạng người đó! Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan
trọng hơn?”
Nhan Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa:“Sư phụ trọng đại nghĩa
coi nhẹ tiểu tiết, đệ tử còn tưởng rằng Sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn, đệ tử hổ thẹn vạn
phần!”

Từ đó về sau, bất luận Khổng Tử đi đến đâu, Nhan Uyên theo đến đó không rời sư phụ.
Câu chuyện này gợi cho tôi nhớ tới ca từ trong một bài hát tuyệt vời của Khắc Lý Lâm:
“Nếu như mất đi bạn, được cả thế giới cũng để làm gì?”
Cũng như vậy, Đôi khi bạn tranh đấu giành được điều bạn cho là lẽ phải,Nhưng điều mất đi có lẽ
còn quan trọng hơn;
Luôn luôn phân rõ sự tình nặng nhẹ.
Đừng gắng sức tranh giành, rồi sau hối hận không kịp!
Rất nhiều chuyện không cần tranh giành,
Lùi một bước biển rộng trời cao.
Hơn thua với khách hàng, thắng ấy cũng là thua (khi sản phẩm mới cần đổi mẫu, bạn sẽ biết)
Hơn thua với ông chủ, thắng ấy cũng là thua (cuối năm lúc đánh giá thành tích, bạn sẽ biết)
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Hơn thua với người già, thắng ấy cũng là thua (người ta không để ý tới bạn đâu, bạn vẫn phải tự
mình làm thôi).
Hơn thua với bằng hữu, thắng ấy cũng là thua (làm không tốt sẽ mất đi một người bạn)
Lá trà nhờ nước sôi mới có thể tỏa ra mùi hương thơm ngát,
Sinh mệnh vượt qua bao trắc trở, mới để lại tiếng thơm cho đời…
Hiểu được điều đó sẽ luôn luôn cảm ơn cuộc đời… vậy là hạnh phúc nhất đấy.
Giáo dục là một vấn đề vô cùng trọng yếu!
Bất luận điều gì chưa rõ, hãy cùng nhau bàn bạc giải quyết.
Nếu không, sai một niệm có thể sẽ hỏng một đời…
Thật là những suy nghĩ sâu sắc!
NGUỒN: 3×8=24, nhưng kỳ thực là 23, (Internet)
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