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LỜI GIỚI THIỆU
PHƯƠNG LUYỆN KỶ của ĐỨC HỘ-PHÁP ban cho từ ngày 14
tháng Giêng năm Đinh-Hợi (1947) là phương pháp giúp trau tâm, sữa
tánh để được chí thiện, chí mỹ. Là phương pháp mà người học Đạo
cần ghi tâm để thực hành trong mọi hoàn cảnh, trong bất kỳ thời và
không gian nào, để chóng đạt được sỡ nguyện. Vì thế chúng tôi mạo
muội tạo ra tập ebook nhỏ này với hy vọng có thể giúp chư Đạo Hữu,
Đạo Tâm có thể in ra giấy để treo tường, hay để trên bàn; hằng ngày
có cơ hội nhìn vào giúp thường xuyên nhắc nhở mục tiêu hướng thiện,
phẩm chất cao quí cần trau dồi, cải sữa, để tâm tánh ngày càng thêm
được toàn thiện, toàn mỹ.
Ebook được làm theo bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info,
và được trình bày lại trên khổ giấy 8.5 in x 11 in (Letter size), là khổ giấy
rất thông dụng hiện nay, vì thế rất tiện khi cần in ra bởi dùng các máy
in cá nhân thường dùng ở các tư gia hiện nay như: Inkjet hay laser
printer... Chúng tôi trình bày (layout) bản tiếng Việt & Anh với hai khổ
chữ; bản chữ lớn có 2 trang, bản chữ nhỏ chỉ cần 1 trang khi in ra giấy.
Khi in ra có thể dùng bất kỳ các loại giấy Letter size thường dùng in các
bản thành tích tìm việc(Resume) và thư kèm theo (Cover letter), chứng
chỉ, hay bằng ban khen... thường thấy ở các tiệm bán văn phòng phẩm.
Chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi đến
Ban Phụ Trách Phổ Biến Kinh Sách Website DaoCaoDai.info đã
cho phổ biến những lời dạy bảo quí báu vô ngần này, giúp người học
Đạo có được phương pháp thực hành tu dưỡng quí báu, là kim chỉ nam
định hướng trong quá trình tu tâm luyện tánh.
Sau cùng, chúng tôi thiết tha mong chư Đạo Hữu, Đạo Tâm
góp ý xây dựng nhằm giúp việc trình bày bản Phương Luyện Kỷ ngày
thêm tốt đẹp, tiện dụng, và hữu ích hơn. Xin vui lòng gởi điện thư góp
ý xây dựng đến tamnguyen351@live.com, thành thật tri ơn.
Trân trọng,
California, ngày 27/06/2012
Tầm Nguyên

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Nhị Thập Nhị Niên

Tòa-Thánh Tây-Ninh
Văn-Phòng Hộ-Pháp-Đường, Số: 209
PHƯƠNG LUYỆN KỶ
ĐẶNG VÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI-ĐẠO

 Phải biết thân-thích cùng cả nhơn vật tức là tìm
nguyên do của Vạn-Linh cùng Chí-Linh.
 Phải ân-hậu và khoan-hồng.
 Phải thanh-nhàn đừng vị-kỷ.
 Phải bình-tĩnh nghĩa là đừng chịu ảnh-hưởng của
họa, phước, buồn, vui (tập tánh không không đừng nhiểm,
vui cũng vui, buồn cũng buồn, nhưng đừng để nọc buồn vui
thấm vào chơn tánh).
 Phải độ-lượng, khoan-dung, tha-thứ.
 Phải vui-vẻ, điều-hoà, tự-chủ, và quyết-đoán.
 Giữ linh-tâm làm căn bổn.
 Hiếu-hạnh với Chí-Tôn và Phật-Mẫu.
PHƯƠNG-PHÁP TRỊ TÂM
VÌ TÂM LÀ HÌNH ẢNH CỦA THIÊN-LƯƠNG

 Đức-tin và khôn-ngoan là kho chí bữu, ngoài ra là của
bỏ, là đồ vô gía.

 Ai đã cố oán kẻ thù của mình, thì khó giữ thanh tâm
công-chánh cho đặng.
 Ai chẳng oán hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch
cùng mình.
 Sự cừu hận là mối thảm khổ đệ nhứt của nhơn sanh,
nên người hiền thì không biết đến, hay là từ bỏ cừu hận oán
ghét.
 Thắng đặng khí nộ mình, thì không chọc ai giận dữ.
 Lấy thiện mà trừ ác.
 Lấy nhơn-nghĩa trừ bạo tàn.
 Lấy lòng quảng-đại đặng mở tâm-lý hẹp-hòi.
 Lấy chánh trừ tà.
•• Ấy là đường thương huệ kiếm.
LUYỆN THÂN, LUYỆN TRÍ

 Ẩm-thực tinh-khiết.
 Tư-tưởng tinh-khiết.
 Tín-ngưỡng mạnh-mẽ nơi Chí-Tôn và Phật-Mẫu.
 Thương yêu vô tận.
•• Ấy là chìa khóa mở cửa Bát-Quái-Đài tại thế nầy.
Tòa-Thánh, ngày 14 tháng Giêng năm Đinh-Hợi (1947)
Hộ-Pháp
(Ký tên và đóng dấu)
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METHOD OF TRAINING THE SELF
TO ENTER THE THIRD GREAT WAY/CAODAISM

 Be closely related to all beings, i.e seek the source of
all living creatures and spirits.
 Be graceful and tolerant.
 Be free in your mind, never selfish.
 Be serene, i.e do not be influenced by bad or good
luck/karma, sorrow or joy – ultimate being, accept happiness
and sorrow, but do not let the poisonous barbs of happiness
and sorrow permeate your true nature.
 Be generous, considerate and forgiving.
 Be cheerful, moderate, self controlled and decisive.
 Conscience is the principle for all.
 Have filial piety to God and the Holy Mother.
METHOD OF CULTIVATING THE HEART-MIND
AS IT IS THE IMAGE GOD’S CONSCIENCE

 Faith and wisdom are the most valuable treasure;
anything else is wasteful.

 Those who hate their enemies cannot be calm and
impartial persons.
 Those who do not hate will win over their enemies.
 Hatred is the greatest sorrow of human beings.
Therefore a true person (good person) never thinks of it or
avoids it.
 Overcome your anger so that you do not enrage
others.
 Use good to overcome evil.
 Use kindness to overcome cruelty.
 Be generous to overcome selfishness.
 Use right to overcome wrong.
•• That is the Magic Sword of Wisdom.
METHOD OF TRAINING
THE PHYSICAL BODY AND THE MIND

 Eat pure food.
 Think pure thoughts.
 Have a strong faith in God and the Holy Mother.
 Love immensely.
•• All this is the key to open the door of Bat-Quai-Dai
rightly in this earthly life.
Tòa Thánh, ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Hợi (1947)
Hộ-Pháp
(Ký tên & đóng dấu )

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Nhị Thập Nhị Niên

Tòa-Thánh Tây-Ninh
Văn-Phòng Hộ-Pháp-Đường, Số: 209
PHƯƠNG LUYỆN KỶ ĐẶNG VÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI-ĐẠO
 Phải biết thân-thích cùng cả nhơn vật tức là tìm nguyên do của Vạn-Linh
cùng Chí-Linh.
 Phải ân-hậu và khoan-hồng.
 Phải thanh-nhàn đừng vị-kỷ.
 Phải bình-tĩnh nghĩa là đừng chịu ảnh-hưởng của họa, phước, buồn, vui (tập
tánh không không đừng nhiểm, vui cũng vui, buồn cũng buồn, nhưng đừng
để nọc buồn vui thấm vào chơn tánh).
 Phải độ-lượng, khoan-dung, tha-thứ.
 Phải vui-vẻ, điều-hoà, tự-chủ, và quyết-đoán.
 Giữ linh-tâm làm căn bổn.
 Hiếu-hạnh với Chí-Tôn và Phật-Mẫu.
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 Đức-tin và khôn-ngoan là kho chí bữu, ngoài ra là của bỏ, là đồ vô gía.
 Ai đã cố oán kẻ thù của mình, thì khó giữ thanh tâm công-chánh cho đặng.
 Ai chẳng oán hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch cùng mình.
 Sự cừu hận là mối thảm khổ đệ nhứt của nhơn sanh, nên người hiền thì không
biết đến, hay là từ bỏ cừu hận oán ghét.
 Thắng đặng khí nộ mình, thì không chọc ai giận dữ.
 Lấy thiện mà trừ ác.
 Lấy nhơn-nghĩa trừ bạo tàn.
 Lấy lòng quảng-đại đặng mở tâm-lý hẹp-hòi.
 Lấy chánh trừ tà.
•• Ấy là đường thương huệ kiếm.
LUYỆN THÂN, LUYỆN TRÍ
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Ẩm-thực tinh-khiết.
Tư-tưởng tinh-khiết.
Tín-ngưỡng mạnh-mẽ nơi Chí-Tôn và Phật-Mẫu.
Thương yêu vô tận.
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METHOD OF TRAINING THE SELF TO ENTER THE THIRD GREAT WAY/CAODAISM
Be closely related to all beings, i.e seek the source of all living creatures and spirits.
Be graceful and tolerant.
Be free in your mind, never selfish.
Be serene, i.e do not be influenced by bad or good luck/karma, sorrow or joy
– ultimate being, accept happiness and sorrow, but do not let the poisonous
barbs of happiness and sorrow permeate your true nature.
Be generous, considerate and forgiving.
Be cheerful, moderate, self controlled and decisive.
Conscience is the principle for all.
Have filial piety to God and the Holy Mother.

METHOD OF CULTIVATING THE HEART-MIND AS IT IS THE IMAGE GOD’S CONSCIENCE
 Faith and wisdom are the most valuable treasure; anything else is wasteful.
 Those who hate their enemies cannot be calm and impartial persons.
 Those who do not hate will win over their enemies.
 Hatred is the greatest sorrow of human beings. Therefore a true person (good
person) never thinks of it or avoids it.
 Overcome your anger so that you do not enrage others.
 Use good to overcome evil.
 Use kindness to overcome cruelty.
 Be generous to overcome selfishness.
 Use right to overcome wrong.
•• That is the Magic Sword of Wisdom.




••

METHOD OF TRAINING THE PHYSICAL BODY AND THE MIND
Eat pure food.
Think pure thoughts.
Have a strong faith in God and the Holy Mother.
Love immensely.
All this is the key to open the door of Bat-Quai-Dai rightly in this earthly life.
Tòa-Thánh, ngày 14 tháng Giêng năm Đinh-Hợi (1947)
Hộ-Pháp
(Ký tên và đóng dấu)

10 ĐIỀU CẤM-RĂN
Của ĐỨC HỘ-PHÁP
riêng cho TÍN-ĐỒ PHẠM-MÔN PHƯỚC-THIỆN


1. Phải tuân-y luật-pháp Chơn-Truyền của CHÍ-TÔN.
2. Phải trọn hiếu với Tông-đường Phụ-Mẫu, trọn
nghĩa vợ chồng, vẹn phận làm cha.
3. Phải giữ Trai-giới.
4. Phải xa-lánh các Đảng-phái.
5. Phải thật-hành Phước-Thiện, giúp kẻ cô-thế, nuôi
người già, dưỡng trẻ nhỏ.
6. Không đặng thâu của Chúng-Sanh.
7. Phải coi Đồng-đạo như anh em ruột thịt.
8. Chẳng đặng Bội-Sư, phản bạn.
9. Phải ở như các Thánh-Hiền, đừng phạm tội vongcông bội-đức.
10. Phải thương yêu cả loài người và loài-vật, kỉnh
trọng mạng-sanh đặng vùa theo Thánh-Chất của
CHÍ-TÔN là CHÚA sự sống.

HƯỚNG DẪN IN
Trên các trang sách trong quyển ebook này số trang không
được đánh dấu và ghi ra nên khi cần in các bản Phương Luyện
Kỷ, hay 10 Điều Cấm-Răn có thể gây ra một vài bất tiện và lầm
lẫn khi chỉ cần in bản Phương Luyện Kỷ hoặc 10 Điều Cấm-Răn.
Vì thế khi cần in ra giấy cần chú ý và theo phương thức sau đây:
Để in bản:
• Phương Luyện Kỷ bản tiếng Việt, chữ lớn, 2 trang,
chọn in trang 4 và 5.
• Phương Luyện Kỷ bản tiếng Anh, chữ lớn, 2 trang,
chọn in trang 6 và 7.
• Phương Luyện Kỷ bản tiếng Việt, chữ nhỏ, 1 trang,
chọn in trang 8.
• Phương Luyện Kỷ bản tiếng Anh, chữ nhỏ, 1 trang,
chọn in trang 9.
• 10 Điều Cấm-Răn bản tiếng Việt, chữ lớn, 1 trang,
chọn in trang 10.

PHƯƠNG LUYỆN KỶ
(Bản Tiếng Việt & Anh)

