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Giao cảm
Trong thời đại Tam Kỳ Phổ Độ, mỗi người tín đồ Cao
Đài luôn ghi nhớ rằng mình là lữ khách đang tạm trú nơi
cõi ta bà, và mỗi người đều đang ra sức tu học để trở về
quê nhà của mình là cõi thiêng liêng hằng sống.
Từ sâu thẳm tâm linh của những người con áo trắng,
luôn vang vọng tiếng gọi tha thiết của Đức Mẹ, nhắc nhở
đàn con:
Kỳ đại xá Thiên ân vận tải,
Để rước con trở lại vị quê.
Con ôi cảnh tục nặng nề,
Ráng tu một kiếp trở về ngôi xưa.(1)
Con đường trở về đã được Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ
xây đắp sẵn sàng để đưa khách trần trở về mái nhà xưa.
Con đường đó là đạo Cao Đài. Muốn hồi hương, việc đầu
tiên là khách trần phải tự mình đặt chân lên đó, chính
mình phải bước đi trên con đường đó. Nghĩa là, để trở về
thì trước hết phải nhập môn, phải bước vào cửa Cao Đài.
Có nhập môn rồi thì mới chính thức cầm được tấm vé ngồi
trên chuyến xe tốc hành để thẳng đường Đại Đạo hồi quy
cố quận.
Lẽ thường, cuộc viễn hành nào cũng đòi hỏi lữ khách
phải chuẩn bị sẵn sàng hành trang. Thế nên, ngoài tấm vé
xe tốc hành (là phái đạo, sớ cầu đạo, hay giấy chứng nhận
(1)

Huờn Cung Đàn, 14 rạng 15-8 Tân Sửu (23-9-1961).
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đã nhập môn…), người tín đồ Cao Đài khi lên đường trở
về còn được Thầy Mẹ sắm sửa cho túi hành trang gồm có
quy giới (Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Quy) và Tam Công
(Công Quả, Công Trình, Công Phu).
Đây là hành trang căn bản và không thể thiếu của mỗi
người đạo Cao Đài. Hiểu rõ ích lợi thiết thực và giá trị to
tát của từng món bảo bối này trong túi hành trang của
mình thì người tín đồ càng thêm dốc sức gia công, bền tâm
vững chí dấn thân trên đường Đại Đạo, nhắm thẳng về
đích điểm cuối cùng.
Để góp phần tìm hiểu những báu vật đã được Đức Chí
Tôn và Đức Từ Tôn ban trao, Hành Trang Người Đạo Cao
Đài của Diệu Nguyên được hình thành, lần lượt chia sẻ với
quý đạo hữu sáu đề mục: Nhập Môn, Ngũ Giới Cấm, Tứ
Đại Điều Quy, Công Quả, Công Trình, và Công Phu.
Đây là quyển sách đầu tay của tác giả với ước mong trả
nợ dâu xanh sau nhiều năm tu học theo giáo lý Cao Đài.
Vì thế, dẫu đường tơ có thể còn chưa hoàn hảo trong muôn
một, nhưng người viết ắt hẳn sẽ được các bậc cao minh,
trưởng thượng gần xa trong nhà đạo vì tình thương mến,
rộng lòng chỉ giáo thêm cho.
Với niềm tin ấy, nhà xuất bản Tam Giáo Đồng Nguyên
hân hạnh giới thiệu và phát hành rộng rãi Hành Trang
Người Đạo Cao Đài để tiếp tục góp phần thiết thực vào
công cuộc phổ thông, phổ truyền những đề tài giáo lý căn
bản của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Mùa Vu Lan Canh Dần 2010
Nxb Tam Giáo Đồng Nguyên
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NHẬP MÔN
Ở một số nơi trong đạo Cao Đài hiện nay các buổi lễ
nhập môn đôi khi chưa được chuẩn bị chu đáo và có lẽ còn
mang tính chất khá hình thức, thể hiện qua các điểm như
sau:
- Tên hai người tiến dẫn nhập môn nhiều khi được ghi
cho có lệ.
- Người nhập môn chưa được học hiểu những điều căn
bản, đơn giản nhất về đạo Cao Đài. Kinh cúng tứ thời và
luật pháp của Đại Đạo, những nghi thức lễ bái thường
ngày, thậm chí là cách lạy cũng không biết!
- Người nhập môn chưa hiểu rõ ý nghĩa và chưa ý thức
được tầm quan trọng của lời minh thệ nhập môn.
Vậy, việc tổ chức lễ nhập môn như thế đã đúng với luật
đạo chưa? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy tìm hiểu
những điều mà luật đạo quy định đối với người muốn nhập
môn.
Tân Luật của Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ (Chương II: Về
Người Giữ Đạo) quy định:
Điều Thứ Chín: Muốn xin nhập môn phải có hai người
đạo đức tiến dẫn đến người làm đầu trong họ. Hai người
tiến dẫn phải lo lắng chỉ biểu và dìu dắt người mới cho
hiểu biết đạo lý.
Điều Thứ Mười: (...) Buộc phải thuộc kinh và thông
hiểu luật pháp của Đại Đạo truyền ra.
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Điều Thứ Mười Hai: Nhập môn rồi gọi là tín đồ. Trong
hàng tín đồ có hai bực:
Một bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người
thường song buộc phải giữ trai kỳ hoặc sáu hoặc mười
ngày trong tháng, phải giữ Ngũ Giới Cấm và phải tuân
theo Thế Luật của Đại Đạo truyền bá ...(2)
Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch chú giải Điều Thứ Chín:
“Mỗi khi có người muốn nhập môn cầu đạo, biết làm
lành lánh dữ, trước phải có hai người đạo đức, một người
bảo cử, một người tiến dẫn bày biểu cách cúng lạy, lễ
nghĩa của nhà đạo, ăn ở nết na, học kinh luật.” (3)
Như vậy luật đạo có quy định rõ rằng hai người tiến
dẫn phải có trách nhiệm hướng dẫn, dìu dắt người muốn
xin nhập môn cho hiểu biết đạo lý và luật pháp của Đại
Đạo cũng như kinh kệ và các nghi thức cúng kính hằng
ngày chứ không phải chỉ ghi tên hai người tiến dẫn cho có
hình thức như một số nơi trong Đạo chúng ta lâu nay
thường làm.
Luật đạo buộc người nhập môn phải hiểu biết những
điều vừa nêu trên nhưng câu văn dường như không quy
định rõ phải học những điều đó trước khi nhập môn, hay
sau khi nhập môn rồi thì học cũng được. Tuy nhiên, trong
lời chú giải trên đây của Đức Lý Giáo Tông, ba chữ
“trước phải có...” đã làm sáng tỏ điểm ấy. Nghĩa là phải
học cho thông thuộc các điều căn bản trước khi nhập môn.
Đức Quan Thánh Đế Quân dạy:
Nhìn giáo bạn mà bì Đại Đạo,
(2)
(3)

Tân Luật, Tòa Thánh Tây Ninh, 1966, tr. 6.
Tân Luật Chú Giải, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. In trong
hiệp tuyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Pháp Chánh Truyền Tân Luật. Huế: Nxb Thuận Hóa, 1996, tr. 278.
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Xem chúng nhân mà tạo tín đồ.(4)
Noi theo đó, chúng ta hãy thử tìm hiểu khái quát về lễ
rửa tội trong Ki Tô Giáo.
Theo quy định của Giáo Hội Ki Tô, tất cả trẻ em thuộc
các gia đình có đạo dòng đều phải được làm lễ rửa tội
không quá một tháng sau khi sinh. Ngoài ra, những ai đã
khôn lớn, nếu muốn lãnh bí tích rửa tội phải đến xin với
linh mục chánh xứ cho theo học một lớp giáo lý để biết
những lẽ cần trong đạo và buộc phải có đủ các điều kiện
sau: Phải tin những điều dạy trong kinh Tin Kính, phải ăn
năn sám hối về những tội đã phạm và dốc quyết chừa cải.
Sau khi kiểm tra trình độ giáo lý của người phát tâm theo
đạo, linh mục chánh xứ mới cho phép làm lễ rửa tội.(5)
Lễ nhập môn trong Ki Tô Giáo được gọi là lễ rửa tội.
Tín đồ Ki Tô Giáo tin tưởng rằng khi được lãnh bí tích rửa
tội thì những tội lỗi khi xưa bao gồm tội tổ tông và những
tội lỗi đã làm trước đây đều được rửa sạch.(6)
Hiểu theo luật nhân quả thì tội lỗi chỉ có thể được bù
trừ bằng lòng ăn năn sám hối và tích cực làm điều thiện. Ở
đây chúng ta có thể hiểu hai chữ rửa tội theo ý nghĩa như
sau: Trước kia vì chưa học đạo nên con người không phân
biệt được phải trái, đúng sai, tội phước, vì thế trót gây
nhiều tội lỗi. Nhưng sau khi học giáo lý, thấm thía những
lời Chúa dạy thì kể từ ngày được rửa tội, con người ấy
quyết tâm từ bỏ ma quỷ và tội lỗi để trở thành một con
người mới hoàn toàn khác xưa, và sống xứng đáng là con
Thiên Chúa.
(4)

Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Giáp Thìn (01-8-1964).
Linh mục Trọng Thu, Giáo Lý Hôn Nhân Đại Cương. 1964, tr.
21.
(6)
Linh mục Trọng Thu, Giáo Lý Hôn Nhân Đại Cương. 1964, tr.
20.
(5)
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Như vậy, chúng ta thấy rõ rằng khi được lãnh bí tích
rửa tội, tâm hồn người tân tín đồ như được thăng hoa và có
một sự chuyển hóa hoàn toàn về mặt tâm linh giữa lúc
trước và sau khi nhận phép bí tích rửa tội. Do đó đối với
người Ki Tô hữu, lễ rửa tội được tổ chức rất trang trọng và
được xem là một bước ngoặt quan trọng trong đời sống
tâm linh một con người.
Vì sao Giáo Hội Ki Tô buộc những ai muốn theo Chúa
phải dọn mình trong sạch và học qua phần giáo lý căn bản
trước khi được rửa tội? Linh mục Trọng Thu giải thích:
“Trong Thánh Kinh Chúa phán: ‘Đừng ném của Thánh
cho con chó, và đừng bỏ hạt trai trước mặt con lợn.’ (Mat.
7:6). [Câu này có nghĩa là đừng trao vật quý cho kẻ không
biết giá trị của nó.]
Câu nói đó thật cứng rắn và gắt gao nhưng đã nói lên
tất cả sự thận trọng của người làm cũng như kẻ chịu các
bí tích.
Bí tích là của Thánh, nếu đem phân phát bừa bãi cho
người không hiểu biết gì, hay hiểu biết lờ mờ, thì bí tích
đâu còn được quý trọng xứng đáng và đâu có đem lại lợi
ích mong muốn.
Vì thế mà trước khi chịu bất cứ các bí tích nào, Giáo
Hội buộc đương sự phải chuẩn bị bằng một thời gian học
hỏi và dọn mình.” (7)
Phàm cái mà người ta có được một cách dễ dàng
thường không được trân trọng giữ gìn, còn những gì phải
đổ bao công sức khó nhọc để đạt được thì mới quý trọng
gìn giữ.
Xem truyện Tây Du, chúng ta thấy ở đoạn cuối, khi
(7)

Linh mục Trọng Thu, Giáo Lý Hôn Nhân Đại Cương. 1964, tr.
7.
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thầy trò Tam Tạng đến được chùa Lôi Âm, vào ra mắt
Phật Tổ xin thỉnh kinh thì hai vị đại đệ tử của Đức Phật là
A Nan và Ca Diếp đòi Đường Tăng phải có lễ vật gì biếu
thì hai ngài mới trao kinh cho. Vậy phải chăng ở cửa Phật
cũng có chuyện đòi của hối lộ? Trong Giải Mã Truyện Tây
Du tác giả Lê Anh Dũng (Huệ Khải) giải thích việc này
như sau:
“Truyện Tây Du kể rằng:
A Nan, Ca Diếp dẫn Đường Tăng xem khắp tên các bộ
kinh một lượt, đoạn nói với Đường Tăng: ‘Thánh Tăng từ
phương Đông tới đây, chắc có chút lễ vật gì biếu chúng tôi
chăng? Mau đưa ra đây chúng tôi mới trao kinh cho.’
Tam Tạng nghe xong nói: ‘Đệ tử là Huyền Trang, vượt
đường sá xa xôi, chẳng chuẩn bị được quà cáp gì cả.’
Hai vị tôn giả cười nói: ‘Hà! Hà! Tay trắng trao kinh
truyền đời, người sau đến chết đói mất.’
Đọc lơ tơ mơ, lắm người bảo rằng A Nan và Ca Diếp
đòi ăn hối lộ! Thực ra làm gì có chuyện vòi vĩnh của đút
lót ở cửa Phật!
Trong mười đại đệ tử của Phật, ông Ca Diếp đứng
hạng ba, A Nan đứng thứ mười, đều đắc quả A La Hán,
dứt bỏ hết các lỗi lầm, không lẽ lại vướng lụy vì chút của
cải vụn vặt của thế gian ư?
Theo lịch sử Thiền Tông Ấn Độ, Phật Thích Ca là Sơ
Tổ, Ca Diếp là Nhị Tổ, A Nan là Tam Tổ. Bậc giác ngộ đã
lìa thế gian, thoát vòng sanh tử, làm sao có thể mở miệng
vòi của lót tay?
Khi Tôn Hành Giả khiếu nại sự việc bị đòi lễ vật, Phật
Tổ cười nói: ‘Nhà ngươi cứ bình tĩnh. Việc hai người (A
Nan, Ca Diếp) vòi lễ các ngươi, ta đã biết rồi. Có điều,
kinh không phải trao cho một cách dễ dàng, không thể lấy
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không được.’
Cuối cùng thì Đường Tăng cũng phải dâng cho các
ngài chiếc bình bát bằng vàng nguyên là của vua Đường
tặng cho ông trước lúc ra đi thỉnh kinh.
Hành động của Đường Tăng ở đây là ẩn dụ, có tính
cách biểu tượng. Theo truyền thống đạo học thì đạo pháp
không thể truyền thụ dể duôi, cho nên kẻ học đạo, muốn
thọ pháp, phải đánh đổi. Đánh đổi có nhiều hình thức.
Khi Thái Tử Cồ Đàm tìm đạo giải thoát, Ngài đã phải
đánh đổi cả ngai vàng, vợ đẹp con thơ, cả cuộc sống
nhung lụa đế vương.
Khi Thần Quang (tức Huệ Khả, Nhị Tổ Thiền Tông
Trung Hoa) cầu đạo với Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, và bị từ
chối, Ngài đã tự mình chặt lìa cánh tay trái dâng lên thầy.
Đó là ngụ ý sẵn sàng đánh đổi sinh mạng phàm phu để thọ
lãnh đạo giải thoát tối thượng của thiền môn.” (8)
Qua câu chuyện mang tính ẩn dụ nói trên, chúng ta thấy
rằng Đạo là quý, người muốn nhập môn cầu đạo phải chấp
nhận đánh đổi. Dân tộc Việt Nam được hạnh ngộ Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ. Đây là một ân sủng to tát Đức Chí Tôn
Thượng Đế ban cho dân tộc chúng ta. Vì thế, người muốn
nhập môn cầu đạo cần phải ý thức rõ ơn phước lớn lao
không gì sánh bằng khi được trở thành môn đệ của Đức
Cao Đài đồng thời cần phải sửa mình sao cho xứng đáng
là tín đồ của nền chánh giáo mà Thượng Đế gầy dựng cho
con người.
Do đó, lễ nhập môn cầu đạo cần phải được xem trọng
và không thể mang tính chất hình thức. Xưa nay, trong đạo
Cao Đài, mặc dù luật đạo có quy định rõ trách nhiệm của
(8)

Lê Anh Dũng, Giải Mã Truyện Tây Du. Nxb Trẻ, 2000, tr. 123125.
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hai người tiến dẫn nhưng có lẽ do tâm lý chung của người
đạo chúng ta là hễ thấy có người xin nhập môn vào đạo là
mừng rồi, nên một số thánh thất, thánh tịnh cho nhập môn
ngay mà không cần xét xem người đó có hiểu biết gì về
đạo Cao Đài chưa. Có lẽ chúng ta sợ nếu khó khăn quá thì
người đời sẽ nản chí bỏ cuộc mà không chịu vào Đạo
chăng?
Đức Chí Tôn dạy:
“Đạo là quý, của quý chẳng bán nài.” (9)
Vì thế, chúng ta nên chuộng về chất chứ không chuộng
về lượng. Nền Đại Đạo cần phải phát triển tín đồ ngày một
đông hơn, hết lớp này đến lớp khác theo luật tre già măng
mọc, tuy nhiên chúng ta cần phải phát triển như thế nào để
các thế hệ tiếp nối xứng đáng là những tín đồ Cao Đài
thuần thành, có khả năng xiển dương nền Đại Đạo theo
đường lối chánh chơn đạo đức.
Vậy, để chúng ta cùng suy nghĩ, xin thử đề nghị một số
quy định cụ thể về việc nhập môn như sau:
1. Trước khi nhập môn, người phát tâm cầu đạo cần có
một thời gian học hỏi những điều rất căn bản về đạo Cao
Đài, luật lệ của Đạo cùng những nghi thức cúng kính
thường ngày. Người xin nhập môn phải hoàn toàn tự
nguyện và phải có ý thức về ơn phước lớn lao mà mình
được thọ nhận một khi được trở thành môn đệ Đức Cao
Đài.
2. Hai người tiến dẫn phải thực sự có trách nhiệm lâu
dài trong việc hướng dẫn và giúp đỡ cho người đạo hữu cả
trước và sau khi nhập môn, không những trên phương diện
tu học mà còn phải quan tâm giúp đỡ về mặt đời sống để
(9)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Bổn thứ Nhứt. Sài Gòn: Nhà in Tam
Thanh, 1928, tr. 36. Đàn ngày 27-8-1926.
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người tân tín đồ có thể an tâm tu học mà không bỏ Đạo
nửa chừng.
Nếu cá nhân người tiến dẫn không đủ sức giúp đỡ thì có
thể nhờ đến thánh sở hoặc tập thể đạo chúng giúp đỡ. Nếu
người tân tín đồ xao lãng việc tu hành, không chấp hành
luật pháp Đại Đạo hoặc bỏ đạo nửa chừng thì người tiến
dẫn cũng chịu một phần trách nhiệm.
3. Người nhập môn cần phải đọc lời minh thệ trước
Thiên Bàn bằng tất cả tâm chí thành của mình. Muốn được
vậy thì đương sự cần phải hiểu rõ ý nghĩa và học thuộc lời
minh thệ trước khi nhập môn, chứ không nên cầm giấy
đọc như một số thánh thất, thánh tịnh hiện nay vẫn làm.
Việc lập minh thệ vô cùng quan trọng và chúng ta
không thể xem thường. Ở ngoài đời, chúng ta vẫn thường
nghe người ta thề thốt với nhau bằng những lời thề độc tức
là đem tánh mạng của mình ra mà thề. Lời minh thệ của
chúng ta trong ngày lễ nhập môn cũng là một trọng thệ
hay còn gọi là hồng thệ. Sống trên đời, một khi đã hứa với
ai điều gì mà không giữ lời thì đã phạm vào tội bất tín
huống hồ đây là lời khấn hứa với ông Trời thì không thể
xem thường được. Vì thế, người xin nhập môn cầu đạo
phải là người trưởng thành tức là ở độ tuổi từ mười tám trở
lên mới có thể ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của lời
minh thệ và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.
Không thể sửa đổi lời minh thệ mà cần phải đọc nguyên
văn như thời mới khai Đạo mà Đức Chí Tôn đã dạy:
“Tôi là (họ tên) ... tuổi ... Thề rằng từ đây biết một đạo
Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư
môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hai thì thiên
tru địa lục.” (10)
(10)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Bổn thứ Nhứt. Sài Gòn: Nhà in Tam
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Nhiều người thấy lời thề nặng quá thì sợ không dám thề
nhưng xin thưa rằng có sợ cũng phải thề. Vì sao cần phải
lập minh thệ?
Đức Chí Tôn dạy:
“Quỷ vương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành xác
và thử thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành xác,
chúng nó hiệp tam thập lục động toan hại các con, nên
Thầy sai Quan Thánh và Quan Âm đến giữ gìn các con,
nhưng phần đông chưa lập minh thệ, nên chư Thần Thánh,
Tiên Phật không muốn nhìn nhận.” (11)
Chúng ta vẫn thường nghe câu: Con Phật, Phật đưa; con
ma, ma dắt. Khi chúng ta lập minh thệ tức là đã xác định
quyết tâm của mình đi theo chánh đạo, là tự đặt mình dưới
sự bảo hộ của Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng thì
mới được Ơn Trên dắt dìu và bảo vệ khỏi sự quấy hại của
tà thần. Nếu vì sợ mà không lập minh thệ, không nhập
môn, cứ mãi đứng ở ngoài vòng bảo vệ của Thiêng Liêng
ắt cũng có ngày bị ma quỷ giựt giành, phải chịu đọa đày
nơi cõi trần khổ ải hoặc địa ngục a tỳ thì có khác gì với
thiên tru địa lục đâu!
Vì vậy, cần phải lập minh thệ và cần phải luôn luôn
hướng thượng, nắm giữ cho thật chắc mối dây liên lạc vô
hình giữa ta và các Đấng thiêng liêng ngõ hầu có thể đi
suốt con đường chánh đạo cho đến ngày trở về cùng Đức
Đại Từ Phụ.
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy:
Đừng e sợ tu qua một kiếp,
(11)

Thanh, 1928, tr. 16-17. Đàn ngày 23 rạng 24-4-1926.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Bổn thứ Nhứt. Sài Gòn: Nhà in Tam
Thanh, 1928, tr. 32. Đàn ngày 09-8-1926. Trong đàn này Thầy
dạy rằng sau khi môn đệ thề trước bàn Ngũ Lôi thì “tới trước
bàn Hộ Pháp cũng thề như vậy”.
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Không vẹn tròn lỡ nhịp cầu Tiên.
Lo là e chẳng vẹn tuyền,
Thủy cần chung đãi (12) liên miên đổi dời.
Đừng lo chẳng có Trời tế độ,
Phật Thánh Tiên chẳng hộ chẳng dìu.
Lo là e được buổi chiều,
Trong đêm lại phải đổi chiều thay phương.
Đừng e sợ lạc đường cựu vị,
Lo là không khắc kỷ vô minh.
Miệng thì tụng đọc câu kinh,
Mà lòng lại có ẩn tình đâu đâu.
...
Dù tu Phật, tu Trời, tu Thánh,
Hoặc tu Tiên, Khổng Mạnh, Da Tô,
Chung quy một nẻo thù đồ,
Thủy chung vẹn giữ đạo cơ mà hành.(13)
Đức Chí Tôn dạy:
Con có thánh tâm sẽ có Thầy…(14)
Vậy, hễ có thánh tâm thì lúc nào Thầy cũng sẽ ngự
trong lòng ta để giữ gìn ta khỏi lạc lầm vào bàng môn tả
đạo hay bán đồ nhi phế. Bao nhiêu đó cũng đủ để chúng ta
mạnh dạn vững tin lập thệ trước Đức Chí Tôn.
Trên đây là ba điểm cần lưu ý khi tổ chức lễ nhập môn.
Ước mong sao những điều này sẽ được các thánh thất,
thánh tịnh áp dụng rộng rãi và sẽ trở thành những quy định
thống nhất trong toàn Đạo đối với việc nhập môn.
Về phần người tín đồ, cũng rất cần nắm rõ ý nghĩa quan
(12)

Thủy cần chung đãi: Buổi đầu siêng năng, lúc cuối lười biếng.
Minh Lý Thánh Hội, 08-4 Canh Tuất (12-5-1970).
(14)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-01 Đinh Tỵ (04-3-1977).
(13)
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trọng của ba điểm nêu trên. Như thế, mỗi khi có vị thiện
tâm thiện ý nào muốn nhập môn cầu đạo, trước khi chính
thức tiến dẫn người ấy tới thánh thất, thánh tịnh, thì hãy
thẳng thắn trao đổi, giúp đỡ vị bạn đạo mới phát tâm bồ đề
ấy được thông suốt lý lẽ để lập chí, lập nguyện cho vững
vàng. Đừng đơn giản nghĩ rằng đây vốn là trách nhiệm
riêng của chức sắc chức việc, mà hãy ý thức rằng đây
chính là trách nhiệm chung của mỗi người tín đồ đi trước
đối với một đạo hữu mới đang muốn tiếp bước đi theo
cùng một con đường với mình.
Nói như thế, cũng có nghĩa nếu thấy rõ ai đó chưa thực
sự hiểu đạo và chưa thiết tha cầu đạo, thì đừng vội tiến
dẫn người đó nhập môn, dẫu rằng người đó là thân thích
của mình.
Ngày trước, thuở ban sơ khai Đạo, Đức Chí Tôn dạy
các vị Tiền Bối về việc độ rỗi người vào Đạo như sau:
“Hễ bao nhiêu môn đệ độ rỗi của mỗi đứa thì là họ
hàng của mỗi đứa, hiểu à.
Chừng ấy về Bạch Ngọc Kinh thì gia tộc mỗi đứa đều
phân biệt, nếu chẳng độ rỗi thì về với hai tay không.
Còn chư môn đệ đã lập minh thệ rồi ngày sau tùy âm
chất mỗi đứa mà thăng hay tùy tội lỗi mà giáng; song
buộc mỗi đứa độ cho đặng ít nữa là mười hai người.” (15)
Đức Chí Tôn “buộc mỗi đứa độ cho đặng ít nữa là
mười hai người” nhưng không có nghĩa là chúng ta làm
cho có hình thức, chạy theo số lượng mà phát triển tín đồ
cho đủ chỉ tiêu Thầy giao. Chúng ta đừng sợ rằng đưa ra
những quy định khó khăn làm người đời nản lòng bỏ cuộc
mà chỉ sợ ta không đủ đức để thu hút nhơn sanh.

Muốn cho nhơn sanh theo Đạo thì trước nhứt chúng ta
cần phải sửa mình cho ngay chánh, đạo đức và làm những
việc ích dân lợi chúng. Ngoài đời, chúng ta thấy bệnh
nhân thường chọn danh y để xin chữa bệnh. Bác sĩ nào
cho thuốc hay, uống vô hết bệnh liền thì thiên hạ ùn ùn
kéo tới xin chữa trị. Còn ở trong Đạo, chúng ta vẫn thường
nghe câu “Đạo là thuốc chữa bệnh trần”. Vậy nếu ta mặc
áo dài đạo, đi thánh thất, thánh tịnh mấy chục năm mà
tánh tình vẫn không thay đổi, bệnh tham sân si dục vẫn
còn hoài thì người đời sẽ nghi ngờ rằng chất thuốc “Đạo”
mà chúng ta đang uống không phải là linh đơn diệu dược
và tất nhiên là sẽ không tin tưởng vào Đạo.
Đức Chí Tôn dạy:
“Thử nghĩ lập một nước còn dễ hơn dạy một người dữ
đặng hiền; huống chi trong Tam Kỳ Phổ Độ này các con
phải độ rỗi cả nhơn loại khắp năm châu, thì trách nhậm
ấy lớn lao là bậc nào? Cái hạnh và cái đức của các con
phải phù hợp với cái trách nhậm mới đặng. Các con là
đèn và gương soi của nhơn loại, phải tập mình cho xứng
đáng.” (16)
Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy:
Khi dấn thân cầm giềng mối Đạo,
Tức là đang gỡ tháo tiền khiên,
Tức là tạo bát nhã thuyền,
Rước đưa khách tục vượt miền vô minh.
Thì trước phải dọn mình chơn chánh,
Quyết một lòng tâm hạnh nêu gương,
Ngôn từ hòa ái dễ thương,
Đại nhân đại lượng dẫn đường tha nhân.

(15)

(16)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Bổn thứ Nhứt. Sài Gòn: Nhà in Tam
Thanh, 1928, tr. 35. Đàn ngày 27-8-1926.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Bổn thứ Nhứt. Sài Gòn: Nhà in Tam
Thanh, 1928, tr. 28.
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...
Thảo mộc tốt rầy sâu quy tụ,
Ruộng lúa lành quyến rũ chim trời,
Đất lành hoa quả tốt tươi,
Chùa linh Đạo sáng mọi người tin theo.(17)
Ước mong sao nền đạo Cao Đài sẽ ngày một phát triển
mạnh mẽ với hàng ngũ tín đồ thuần thành có đầy đủ tâm,
hạnh, đức, tài ngõ hầu có thể hoằng dương Đạo Thầy ra
khắp năm châu như lời Đức Lý Giáo Tông đã dạy:
Tài với đức đổi trao phụng sự,
Tâm với tài bực thứ không hai.
Có tâm mà lại có tài,
Đức, tâm, tài đủ, Đạo Thầy hoằng dương.(18)
Bài nói chuyện tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
9.30 giờ sáng Chủ Nhật, 17-12-2000

(17)
(18)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 19-02 Bính Dần (28-3-1986).
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-12 Mậu Ngọ (27-01-1979).
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NGŨ GIỚI CẤM
Trong đạo Cao Đài, các Đấng thiêng liêng thường
xuyên nhắc nhở hành giả trên bước đường tu thân học đạo
cần phải giữ lòng chân thật và tuân thủ giới luật quy điều.
Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy:
Người tu giữ sự chân thành,
Giữ gìn giới luật, học hành thiện lương.(19)
Vì sao người tu cần phải tuân thủ giới luật? Bởi lẽ, khi
con người bước vào cõi thế gian, bổn linh chơn tánh đã bị
thất tình lục dục phủ mờ khiến cho con người gây tạo biết
bao lỗi lầm cùng oan khiên nghiệp chướng. Khi đã thức
tỉnh, biết đặt mình vào cửa đạo lo tu hành thì phải sửa đổi
những thói hư tật xấu bằng cách noi theo những điều răn
cấm để trau giồi phẩm hạnh. Giới quy là cái khuôn đạo
đức giúp người tu nắn đúc tâm hồn cho trở nên tốt đẹp,
thuần chơn.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy:
Thân tâm phủ muôn trùng cát bụi,
Tham, sân, si dường núi Tu Di,
Trau thân cậy có giới quy,
Luyện tâm suất tánh nhờ y pháp quyền.
Khi bước vào con đường thiên đạo giải thoát, người tu
luôn được Ơn Trên nhắc nhở cần phải đắp móng nền cho
(19)

Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Bính Ngọ (03-6-1966).
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vững. Đó là tu thân trên căn bản giới luật quy điều:
Bước đầu đắp móng nền cho vững,
Giới quy điều hờ hững được đâu,
Luôn luôn phản tỉnh nội cầu,
Chánh tâm diệt dục nhiệm mầu thấy ngay.(20)
Hay là:
Giải thoát lấy công phu làm chính,
Học tu tuân luật lịnh làm đầu.(21)
Lời dạy của các Đấng thiêng liêng cho thấy rằng người
tu dù ở giai đoạn sơ cơ (khởi đầu) hay đã bước lên nấc
thang đại thừa thiên đạo, dù có đi được bao xa chăng nữa
thì vẫn luôn lấy việc gìn giữ giới quy làm gốc.
Ngày nay, trong Tam Kỳ Phổ Độ, Tân Luật đạo Cao
Đài quy định: “Hễ nhập môn rồi phải trau giồi tánh hạnh,
cần giữ Ngũ Giới Cấm…”.(22)
Ngũ Giới Cấm là năm điều răn cấm mà cựu luật đạo
Phật thời Nhị Kỳ Phổ Độ đã quy định người tu tại gia (cư
sĩ) phải giữ. Ngũ Giới của đạo Phật tương đồng với Ngũ
Thường của đạo Nho:
(i) Bất sát sanh
tương ứng với đức Nhân.
(ii) Bất du đạo
tương ứng với đức Nghĩa.
tương ứng với đức Lễ.
(iii) Bất tà dâm
(iv) Bất tửu nhục
tương ứng với đức Trí.
(v) Bất vọng ngữ tương ứng với đức Tín.
*
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1. Giới cấm thứ nhứt: “Nhứt bất sát sanh là chẳng nên
sát hại sanh vật.” (Tân Luật)
Đức Chí Tôn dạy:
“Thầy đã nói với các con rằng khi chưa có chi trong
càn khôn thế giới thì khí hư vô sanh ra có một Thầy và
ngôi của Thầy là Thái Cực.
Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân
ra Tứ Tượng, Tứ Tuợng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa
vô cùng, mới lập ra càn khôn thế giới. Thầy lại phân tánh
Thầy mà sanh ra vạn vật là vật chất, thảo mộc, côn trùng,
thú cầm, gọi là chúng sanh.
Các con đủ hiểu rằng chi chi hữu sanh cũng do bởi
chơn linh Thầy mà ra. Hễ có sống, ắt có Thầy. Thầy là cha
của sự sống, vì vậy mà lòng háo sanh của Thầy không
cùng tận.
Cái sống của cả chúng sanh, Thầy phân phát khắp càn
khôn thế giới, chẳng khác nào như một nhành hoa trong
cội, nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới trổ bông và
sanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm. Nếu như ai bẻ
hoa ấy nửa chừng thì là sát một kiếp sanh không cho tiến
hóa.
Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên
sanh hay hóa sanh cũng vậy, đến thế này lâu mau đều
định trước. Nếu ai giết mạng sống, đều chịu quả báo
không sai. Biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên,
Phật bị đọa luân hồi mà ra đến đỗi ấy.
Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải
dễ. Các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy.” (23)
Chẳng những chúng ta không nên giết hại mạng sống

(20)

Đức Hà Tiên Cô, Khẩu Quyết Dự Bị Sơ Cơ.
Đức Trần Hưng Đạo, Giới Quy Tịnh Trường.
(22)
Phần Đạo Pháp, Chương IV, Điều Thứ Hai Mươi Mốt.
(21)

(23)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển II. 1966, tr. 62.
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mà còn phải mở rộng lòng thương yêu vạn vật chúng sanh,
bảo bọc dưỡng nuôi và giúp cho vạn vật được mau tiến
hóa. Bởi lẽ trên thế gian này, con người được Đức Từ Bi
ban cho một tánh tối linh hơn vạn vật nên có bổn phận dìu
dắt các loài thấp kém hơn.
Thí dụ, chúng ta nuôi con mèo, con chó, hằng ngày cho
chúng ăn uống đầy đủ, vuốt ve yêu thương chúng, nói
chuyện với chúng, huấn luyện chúng v.v… thì chúng sẽ
trở nên khôn ngoan, có thể hiểu được ngôn ngữ loài người,
và như thế là chúng ta đã giúp cho chúng được mau tiến
hóa.
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy:
“Các em có hiểu vì sao mà phải khai rộng lòng thương
cho đến bác ái chăng?
Vì vạn vật do Đức Từ Bi mà sanh hóa trong cả thế gian,
vậy vạn vật đồng nhứt thể. Tánh háo sanh của Đức Đại Từ
Bi cũng nhân đó mà vô biên vô giới. Còn chúng ta lại là
một loài trong vạn vật, thì chúng ta cũng ở trong luật hóa
sanh ấy. Vì vậy mà hễ giết một mạng sống thì đau lòng
Đức Đại Từ Bi, mà hễ đau lòng Đức Đại Từ Bi, thì thiên
sầu địa thảm. Các em thử nghĩ, người tục có dám phạm
đến oai Trời chăng?
Cứ do đó, thì ta đủ rõ rằng ta phải mở lòng bác ái,
thương xuống đến các vật yếu hèn, một là tránh khỏi sa
vào luật quả báo, vì luật Thiên điều chẳng hề vị ai. Tuy
mắt thịt không bao giờ thấy được, chớ kỳ thiệt một mảy
lành dữ không qua được. Các em có lẽ hiểu câu ‘Thiên
võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu.’ Ấy là một lẽ, còn một lẽ
nữa là người sanh trong cõi trần, Đức Đại Từ Bi ban cho
một tánh tối linh hơn vạn vật, là có ý để thay thế cho
Người mà dìu dắt loài yếu hèn hơn.
Các em thử xét, ở đời nếu cha phàm mà rủi có một đứa
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con bất hiếu, thì có phiền chăng? Còn Đức Đại Từ Bi mà
có con không lòng bác ái thì thế nào? Mà người có nên
trái lòng Trời là Đức Đại Từ Phụ chăng?” (24)
Người tu cố gắng thực hành việc ăn chay từ sáu ngày,
mười ngày rồi tiến lên trường trai cũng chính là để rèn
luyện lòng bác ái yêu thương chúng sanh.
Trong mười điều tâm niệm Ơn Trên ban cho đệ tử, điều
thứ tư là:
Điều thứ tư pháp môn quy luật,
Lục, thập trai cố sức trau giồi,
Thịt thà xương máu tanh hôi,
Cỏ cây, rau cải cũng rồi bữa ăn.
Đức từ bi thường hằng thể hiện,
Không sát sanh lòng thiện ta còn,
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon,
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.(25)
Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
Ăn chay để tập tành nhân dõng,
Loài vật kia cũng sống như mình,
Lẽ nào đành đoạn sát sanh,
Rượu ngon thịt béo tiệc tùng sớm trưa.
Đó là lối muối dưa tụng niệm,
Tập tánh hiền cho tiệm tiến lên,
Lòng thương nhân hậu làm nền,
Gợi đèn minh triết cho bền quang minh.(26)
(24)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển II. 1966, tr. 88. Đàn ngày 224-1933.
(25)
Sấm Giảng Huỳnh Đạo. Hội Thánh Nhị Giang, Tòa Thánh Bửu
Sơn, núi Cấm, Tri Tôn, Châu Đốc, không ghi năm xb, tr. 1821.
(26)
Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức, 20-9 Đinh Mùi (23-10-1967).
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Ngoài ra, chúng ta cũng không nên nuôi chim, nuôi cá
vì chúng được sinh ra trong môi trường thiên nhiên và cần
phải được sống trong thiên nhiên. Giam hãm chúng trong
lồng hay bể nước để làm thú tiêu khiển cho riêng mình là
một hành vi ích kỷ mà người tu không nên làm.
Trong sinh hoạt đi đứng hằng ngày, chúng ta cũng cần
phải chú ý, tránh vô ý giẫm phải các loài côn trùng, thảo
mộc dưới chân. Ấy là ta cố gắng đạt đến mức tối đa của
việc thực hành giới sát.
Giữ được giới cấm bất sát sanh, người tu sẽ nuôi dưỡng
được đức Nhân.
Đức Lê Sơn Thánh Mẫu dạy:
Một, khuyên con đừng mong hại vật,
Bởi sát sanh âm chất hao mòn,
Tuy rằng tánh mạng cỏn con,
Nhưng cơ tiến hóa sống còn luật chung.
Kìa giống thú biết cùng đoàn thể,
Có tánh linh biết kể mẹ con,
Nỡ nào yếu mất mạnh còn,
Không lòng từ ái miệng ngon ích gì?
Xưa Khổng Thánh cơ vi hiểu được,
Nói nên lời mực thước dạy dân,
Văn thinh xúc động tâm thần,
Kiến sanh chẳng nỡ dự phần chết oan.
Gẫm suy ra đến hàng đồng loại,
Người giữa người tất phải rộng thương,
Dù cho thể chất trăm đường,
Hồn thiêng có một nghĩa phương lâu dài.
Con rõ thông đề bài Giới Sát,
Giới sát là mở hoát đức Nhân,
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Đức Nhân Tiên Phật tối cần,
Ngũ Thường đệ nhứt hiệp phần giác linh.(27)
2. Giới cấm thứ hai: “Nhị bất du đạo là cấm trộm
cướp; lấy ngang, lường gạt của người, hoặc mượn vay
không trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của rơi,
hoặc sanh lòng tham của quấy, để ý hại cho người mà lợi
cho mình, cờ gian bạc lận.” (Tân Luật)
Giới cấm thứ hai này giúp con người duy trì an ninh trật
tự và lẽ công bình trong xã hội. Nếu con người không tuân
thủ giới cấm này, để cho lòng tham lam ích kỷ xúi giục thì
sẽ gây ra bao thảm trạng đau thương cho con người. Có
những kẻ vì lòng gian tham mà dám giết hại cả sinh mạng
của người khác. Có những bạo chúa vì lòng gian tham mà
đem quân xâm chiếm đất đai của quốc gia khác, gây ra
bao cảnh tang thương chết chóc cho người dân lành vô tội.
Đức Chí Tôn dạy:
“Ôi! Thầy sanh các con thì phải yêu trọng các con
chẳng cùng, mà Thầy cho các con đến thế giới này với một
thánh thể thiêng liêng, y như hình ảnh của Thầy, không ăn
mà sống, không mặc mà lành, các con lại không chịu,
nghe điều cám dỗ mê luyến hồng trần, ăn cho phải bị đọa,
dâm cho phải bị đày, nên chịu nạn áo cơm, dục quyền cầu
lợi.
Lợi, Thầy cũng đã dành cho các con chung hưởng
cùng nhau mà cũng vì tham, đứa chứa nhiều, đứa chịu
đói.
Quyền, Thầy cũng ban cho các con in như Thầy đã ban
cho chư Thần Thánh, Tiên Phật, hầu cho đủ thế kiềm thúc
lấy nhau đặng giữ vẹn thánh chất yêu sanh của Thầy, mà
(27)

Tam Thừa Chơn Giáo. Phẩm Tiểu Thừa. Đàn ngày 17-8 Canh
Tý (1960).
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quyền ấy trở nên một cơ thể buộc trói nhơn sanh trong
vòng tôi mọi.
Ôi! Thảm thay! Cái thất vọng của Thầy nên ghê gớm,
các con có hiểu vì sao mà cả nhơn sanh gian tham chăng?
Thì cũng muốn cho nhiều sanh mạng chịu phục dưới
quyền thế lợi lộc đó. Vậy sự yếu trọng của con người là
nạn cơm áo, nắm chặt quyền phân phát cơm áo, thì chưa
ai đã chịu thọ sanh nơi thế nầy lánh khỏi.
Muốn cho đặng quyền hành ấy thì làm thế nào?
Dùng hết mưu chước quỷ quyệt, thâu đoạt cho đặng lợi
lộc quyền thế cho nhiều, vì vậy mà đời trở nên trường hỗn
độn, tranh tranh đấu đấu, giựt giựt giành giành, gây nên
mối loạn. Nhơn loại nghịch lẫn nhau giúp cho phép tà
quyền, mạnh hơn yếu thiệt, mất phép công bình thiêng
liêng Tạo Hóa. Cái trường thảm khổ của thế gian cũng do
nơi đó mà ra.
Vậy gian tham đã thâm nhập vào lòng, thì lòng hết đạo
đức.
Tham gian đã nhập vào nhà, thì nhà không chánh giáo.
Tham gian đã nhập vào nước, thì nước hết chơn trị.
Tham gian đã lộng toàn thế giới, thì thế giới hết Thánh
Thần.
Thầy không cần nói sự gian tham có thể giục các con
lỗi đạo cùng Thầy mà bị lắm điều tội lỗi. Ấy vậy gian tham
là trọng tội.” (28)
Người tu chân chính luôn giữ lòng mình trong sạch từ
trong tư tưởng, làm việc gì có liên quan đến tài chính, của
công thì luôn giữ gìn nguyên tắc: “Bạc tiền xuất nhập
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phân minh, đừng mượn vay không trả.” (29)
Đức Chí Tôn dạy rằng thuở xưa có ông Hạng Trọng
Sơn sau khi cho ngựa uống nước xong thì vãi tiền xuống
sông mà trả. Ông liêm khiết đến nỗi của trời đất cũng
không hà lạm, nên còn lưu danh hậu thế với câu Ẩm mã
đầu tiền Hạng Trọng Sơn, và câu Hạng Trọng Sơn khiết kỷ
ẩm mã đầu tiền.(30)
Người tu chẳng những không được có lòng gian tham
mà còn phải lập hạnh bố thí (tức là đem tiền của ra mà
chẩn tế, cứu giúp người hoạn nạn, nghèo khổ).
Giữ được giới cấm bất du đạo, người tu đã vẹn gìn
được đức Nghĩa.
Đức Lê Sơn Thánh Mẫu dạy:
Hai, khuyên con trọn gìn giới đạo,
Du đạo là gian xảo mị tà,
Biết người con phải biết ta,
Điều ta không muốn chớ ra cho người.
Đừng lường gạt mua mười bán chín,
Đừng mượn vay không tính không trừ,
Hoặc là nhặt cất của rơi,
Vật không phải nghĩa con thời tránh xa.
Trời ban sẵn lộc nhà con hưởng,
Tánh siêng năng nuôi dưỡng thường xuyên,
Sửa sang một mối tâm điền,
Của lành con sẽ vạn niên tiêu dùng.
Còn ăn mặc phải tùng Giới Đạo,
Giới đạo tròn mới tạo Nghĩa đương,
Nghĩa đương thể một con đường,
(29)

(28)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển II. 1966, tr. 63.

(30)

Tân Luật. Phần Đạo Pháp, Chương V, Điều Thứ Hai Mươi Hai.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I. Đàn ngày 30-9-1926.
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Vận hành đề mục Ngũ Thường thế gian. (31)
3. Giới cấm thứ ba: “Tam bất tà dâm là cấm lấy vợ
người, chồng người, thả theo đàng điếm, xúi giục người
làm loạn luân thường, hoặc thấy sắc dấy lòng tà, hoặc lấy
lời gieo tình huê nguyệt.” (Tân Luật)
Đức Chí Tôn dạy:
“Vì sao tà dâm là trọng tội?
Phàm xác thân con người, tuy mắt phàm coi thân hình
như một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất
chứa vàn vàn muôn muôn sanh vật. Những sanh vật ấy
câu kết nhau mà thành khối vật chất có tánh linh. Vì vật
chất nuôi nấng nó cũng đều là sanh vật; tỷ như rau cỏ, cây
trái, lúa gạo, mọi lương vật đều cũng có chất sanh.
Nếu không có chất sanh thì thế nào tươi tắn đặng mà
chứa sự sống. Như nó khô rũ thì là nó chết, mà các con
nào ăn vật khô héo bao giờ. Còn như nhờ lửa mà nấu thì
là phương pháp tẩy trược đó thôi, chớ sanh vật bị nấu
chưa hề phải chết.
Các vật thực vào tỳ vị, lại biến ra khí; khí mới biến ra
huyết. Chẳng cần nói, các con cũng biết cái chơn linh khí
huyết là thế nào. Nó có thể huờn ra nhơn hình, mới có
sanh sanh tử tử của kiếp nhơn loại. Vì vậy mà một giọt
máu là một khối chơn linh. Như các con dâm quá độ thì là
sát mạng chơn linh ấy. Khi các con thoát xác thì nó đến
tại Nghiệt Cảnh Đài mà kiện các con. Các con chẳng hề
chối tội đặng. Vậy phải giữ gìn giới cấm ấy cho lắm.” (32)
Con người giữ được giới cấm thứ ba này thì sẽ xây
dựng được gia đình hạnh phúc và trau giồi được đức Lễ.
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Đức Lê Sơn Thánh Mẫu dạy:
Ba, khuyên con bảo toàn giới sắc,
Tức tà dâm là giặc si tình,
Đừng lòng đổi bạn làm xinh,
Xuôi theo đàng điếm dục tình loạn luân.
Đạo phu thê thừa vưng phải cách,
Tiếp giao nguyền trong sạch mới nên,
Ngoài ra anh chị dưới trên,
Xem như ruột thịt đáp đền nghĩa thân.
Vì đời nay đa phần tệ hại,
Giới cấm này con phải kiên trinh,
Nói năng cử chỉ dung hình,
Lòng trong thẳng thắn, ngoài minh định thường.
Xét cho kỹ đề chương Giới Sắc,
Giới sắc là quy tắc Lễ nghi,
Lễ nghi phải cách hợp thì,
Ngũ Thường thánh hóa thành trì thứ ba.(33)
Người tu đến bậc đại thừa thiên đạo chẳng những giữ
giới này thật nghiêm nhặt mà còn dứt đường ái ân, thê
thiếp vì người tu luyện đạo pháp cần phải bảo toàn tinh
khí thì luyện đạo mới đắc thành.
4. Giới cấm thứ tư: “Tứ bất tửu nhục là cấm say mê
rượu thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm cho náo
động xóm làng, hoặc miệng ước rượu ngon, bụng mơ đồ
mỹ vị.” (Tân Luật)
Đức Chí Tôn dạy:
“Vì sao phải giới tửu?

(31)

Tam Thừa Chơn Giáo. Phẩm Tiểu Thừa. Đàn ngày 17-8 Canh
Tý (1960).
(32)
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển II. 1966, tr. 64.

(33)

Tam Thừa Chơn Giáo. Phẩm Tiểu Thừa. Đàn ngày 17-8 Canh
Tý (1960).
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Thầy đã dạy rằng thân thể con người là một khối chơn
linh cấu kết lại. Những chơn linh ấy đều là hằng sống.
Phải hiểu rằng ngũ tạng lục phủ cũng là khối sanh vật mà
thành ra, nhưng phận sự chúng nó làm, hiểu biết hay là
không hiểu biết, đều do nơi mạng lịnh Thầy đã phán dạy.
Vậy, Thầy lấy hình chất xác phàm các con mà giảng
dạy. Trước, Thầy nói vì cớ nào rượu làm hại cho thân thể
con người về phần xác.
Hình chất con người vẫn là thú, phải ăn uống mới nuôi
sự sống. Như rượu vào tỳ vị nó chạy vào ngũ tạng lục phủ
đủ hết, thì trái tim con người chẳng khác nào như cái máy
chánh để trữ sự sống, cũng phải bị nó thâm nhập vào làm
cho sự lao động quá chừng đỗi thiên nhiên đã định, thôi
thúc huyết mạch phải vận động một cách vô chừng mà làm
cho sanh khí nơi phổi chẳng đủ ngày giờ nhuận huyết tinh
sạch cho đặng. Trược huyết ấy thối lại cùng trong thân
thể, để vật chất ô trược vào trong sanh vật. Mỗi khối ấy ăn
nhằm phải bịnh, một ngày thêm một chút, hết cường tráng,
cốt tủy lần lần phải chết thì thân thể các con phải bị chết
theo. Nhiều kẻ bị chết nửa thân mình vì rượu nên ra đến
nỗi.
Thầy dạy về cái hại của phần hồn các con. Thầy nói cái
chơn thần là nhị xác thân các con, là khí chất (le sperme
évaropé). Nó bao bọc thân thể các con như khuôn bọc vậy.
Nơi trung tim của nó là óc, nơi cửa xuất nhập của nó là
mỏ ác, gọi tiếng chữ là Vi Hộ. Nơi ấy Hộ Pháp hằng đứng
mà gìn giữ chơn linh các con. Khi luyện thành đạo đặng
hiệp một với Khí, rồi mới đưa thấu đến Chơn Thần hiệp
một mà siêu phàm nhập thánh.
Vậy thì óc là nguồn cội của Khí mà óc cũng bị huyết
mạch vận động vô chừng làm cho đến nỗi tán loạn đi thì
Chơn Thần thế nào đặng an tịnh mà điều khiển. Thân thể
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phải ra ngây dại, trở lại chất thú hình. Mất phẩm nhơn
loại rồi, còn mong chi đặng phẩm Thần Thánh, Tiên Phật.
Lại nữa, buổi loạn thần ấy để cửa trống cho tà mị xung
đột vào, giục các con làm việc tội tình mà phải chịu phận
luân hồi muôn kiếp.
Vậy, Thầy cấm các con uống rượu. Nghe à!” (34)
Trong xã hội ngày nay, chúng ta từng chứng kiến bao
thảm kịch của đời sống con người do rượu gây ra. Rượu là
nguyên nhân làm cho con người mất hết lý trí, đưa đẩy
con người đi đến chỗ sa đọa, mất hết nhân cách và gây tạo
biết bao tội lỗi, phá hoại hạnh phúc gia đình và an ninh trật
tự xã hội. Rượu còn gây ra cho con người nhiều chứng
bệnh nan y và làm cho nòi giống bị suy yếu. Vì vậy, con
người cần phải bỏ rượu để có được một cuộc sống yên vui,
lành mạnh trên cả hai phương diện thể chất và tinh thần,
và để nòi giống được phát triển, tiến hóa.
Người giữ được giới tửu thì sẽ bảo toàn được đức Trí.
Đức Lê Sơn Thánh Mẫu dạy:
Bốn, khuyên con lánh xa tửu nhục,
Việc uống ăn trong đục phân rành,
Nhớ rằng khởi điểm loạn sanh,
Muội mê thần trí giựt giành đó đây.
Đã phung phí thêm rày lắm chuyện,
Đã mệt thân còn biến linh quang,
Ma men nhập nội tâm bàng,
Là công tu dưỡng muôn ngàn tiêu tan.
Đường thiên lý thênh thang xán lạn,
Con lộ hành ngày tháng lo đi,
Đi cho kịp hội khoa kỳ,
(34)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển II. 1966, tr. 65.
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Có đâu chểnh mảng theo bì rượu ngon.
Nay Mẹ phán ngòi son Giới Tửu,
Để mỗi con trí tựu thần an,
Trí thần quý giá muôn ngàn,
Ngũ Thường ghi chú vào hàng thứ tư.(35)
5. Giới cấm thứ năm: “Ngũ bất vọng ngữ là cấm xảo
trá láo xược, gạt gẫm người, khoe mình bày lỗi người,
chuyện quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo
báng, chê bai, nói hành kẻ khác, xúi giục người hờn giận,
kiện thưa xa cách, ăn nói lỗ mãng thô tục, chửi rủa người,
hủy báng tôn giáo, nói ra không giữ lời hứa.” (Tân Luật)
Người đời cho rằng lời nói gió bay. Tuy nhiên, theo
luật đạo thì một lời nói cũng tạo nên nghiệp. Có những lời
nói mang lại hạnh phúc an vui cho kẻ khác, nhưng cũng có
những lời nói phá hại gia cang hoặc mang lại khổ đau cho
kẻ khác, thậm chí còn có thể làm cho kẻ khác tuyệt vọng
mà đi đến cái chết. Vì thế, Đức Chí Tôn khuyên chúng ta
cần phải cẩn ngôn cho lắm để tránh khỏi bao điều oan
nghiệt. Thầy dạy:
“Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con, mỗi đứa
Thầy đều cho một chơn linh gìn giữ cái chơn mạng sanh
tồn. Thầy tưởng chẳng cần nói, các con cũng hiểu rõ rằng
đấng chơn linh ấy vốn vô tư, mà lại đặng phép giao thông
cùng cả chư Thần Thánh, Tiên Phật và các Đấng trọn
lành nơi Ngọc Hư Cung. Nhứt nhứt điều lành và việc dữ
đều ghi chép không sai, đặng dâng vào Tòa phán xét. Bởi
vậy nên một mảy không qua, dữ lành đều có trả. Lại nữa,
các chơn linh ấy tánh Thánh nơi mình đã chẳng phải giữ
gìn các con mà thôi, mà còn dạy dỗ các con. Thường nghe
(35)

Tam Thừa Chơn Giáo. Phẩm Tiểu Thừa. Đàn ngày 17-8 Canh
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đời gọi là lộn lương tâm là đó.
Bởi vậy chư Hiền, chư Thánh Nho nói rằng khi nhơn
tức khi tâm; hoạch tội ư Thiên, vô sở đảo dã.
Như các con nói dối, trước chưa dối với người thì các
con đã nói dối với lương tâm, tức là chơn linh.
Thầy đã nói chơn linh ấy đem nạp vào Tòa phán xét từ
lời nói của các con. Dầu những lời nói ấy không thiệt
hành mặc dầu, chớ tội hình cũng đồng một thể.
Nơi Tòa phán xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ. Nên
Thầy dạy các con phải cẩn ngôn, cẩn hạnh. Thà là các con
làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà
phải mang trọng hình đồng thể. Các con khá nhớ.” (36)
Trong Trí Độ Luận (Phật Giáo) nói rằng kẻ vọng ngữ
có mười tội:
(i) Hơi trong miệng bay ra có mùi thối.
(ii) Chư thần hiền lánh xa, bọn tà quái ám nhập.
(iii) Dầu kẻ ấy có nói thiệt, người ta cũng chẳng tin.
(iv) Bực trí mưu nghị việc chi, kẻ ấy chẳng được tham
dự.
(v) Thường bị người ta phỉ báng, tiếng xấu ác đồn ra
khắp thiên hạ.
(vi) Người ta không kính yêu, dẫu kẻ ấy có chỉ bảo việc
chi, người ta cũng không vâng theo.
(vii) Thường hay buồn rầu.
(viii) Chính kẻ ấy trồng nhân duyên phỉ báng.
(ix) Chừng cái thể tan nát và thác rồi, thì kẻ ấy bị đọa ở
địa ngục.
(x) Về sau chừng thoát cõi địa ngục mà làm người, thì
(36)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển II. 1966, tr. 66.
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lại bị chúng phỉ báng.
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp vì muốn cứu
người hoặc an ủi nỗi khổ đau của người mà buộc lòng phải
nói dối thì được xem là không phạm tội vọng ngữ.
Người giữ tròn giới cấm thứ năm này sẽ bảo toàn được
đức Tín.
Đức Lê Sơn Thánh Mẫu dạy:
Năm, khuyên con giữ từ lời nói,
Một tiếng ừ xông khói bền lâu,
Hễ mà thất thiệt đôi câu,
Coi như nước chảy qua cầu ngược xuôi.
Hay vọng ngữ là nuôi thất tín,
Mất người tin khó định lập thân,
Khoe khoang láo xược ai gần,
Siểm gièm bịa đặt xa lần đệ huynh.
Cũng đừng có thêu hình dệt bóng,
Xúi giục người tánh nóng giận lây,
Lỗi người đâm điểm quấy rầy,
Ít mà sanh chuyện nói trây ra nhiều.
Tội Vọng Ngữ khó tiêu giải được,
Nên Ngũ Thường đại lược thứ năm,
Hiểu rồi con ráng thận tâm,
Nói lời minh chánh khỏi lầm hư danh.(37)
Người tu chẳng những luôn giữ gìn không vọng ngữ mà
còn phải chú ý đến việc dùng lời nói ngọt ngào để xoa dịu
nỗi đau khổ của người khác, mượn thánh ngôn thánh giáo
để mang ánh sáng giác ngộ đến cho chúng sanh. Đó cũng
là vô úy thí và pháp thí.
(37)

Tam Thừa Chơn Giáo. Phẩm Tiểu Thừa. Đàn ngày 17-8 Canh
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*
Lời dạy của các Đấng thiêng liêng cho thấy rõ ích lợi
của việc giữ gìn nghiêm nhặt Ngũ Giới Cấm. Đó là khuôn
vàng thước ngọc để người tu noi theo mà sửa mình, thanh
lọc thân tâm ngõ hầu có thể trở thành con người chánh
chơn, toàn thiện, toàn mỹ.
Việc thực hành Ngũ Giới Cấm thoạt nghe qua tưởng
chừng như đơn giản. Thật ra nó đòi hỏi hành giả phải có ý
chí dũng mãnh vượt qua mọi cám dỗ của thất tình lục dục.
Chính vì thế mà trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Phật
Giáo) có nói rằng đem đồ ăn dâng cho một ngàn người
hiền, cái phước không bằng đem đồ ăn dâng cho một
người trì Ngũ Giới.
Giữ gìn Ngũ Giới Cấm cũng giúp cho người tu phát
triển năm đức tính Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín (là năm đức
tính căn bản của người quân tử). Có đầy đủ Ngũ Đức (Ngũ
Thường), con người mới có thể hoàn thành được sứ mạng
vi nhân tại trần. Nếu trên cõi đời này, mọi người đều giữ
gìn được trọn vẹn Ngũ Giới Cấm thì chắc chắn rằng xã hội
nhân loài sẽ có được cảnh thái bình an lạc hạnh phúc hay
thiên đàng tại thế.
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TỨ ĐẠI ĐIỀU QUY
Dù theo bất cứ một tôn giáo nào thì việc tuân thủ giới
luật, điều quy vẫn luôn là điều kiện căn bản nhất giúp
người tu đắc thành đạo quả.
Đức Bác Nhã Thiền Sư dạy:
“Dầu tôn giáo nào cũng đều giáo dân vi thiện, đều áp
dụng giới luật quy điều, trì tâm tu kỷ.” (38)
Đức Vô Cực Từ Tôn dạy:
Bước hai muốn bước, một cho thông,
Giới luật quy điều giữ vẹn xong,
Tánh hạnh tu trì hoàn hảo cả,
Còn chi ngăn ngại đến Tam Công.(39)
Noi theo quy giới chính là noi theo con đường dẫn đến
Tây phương cực lạc hay giải thoát.
Đức Quan Thánh Đế Quân dạy:
Học tân pháp ấy học phép mầu vô giá,
Noi quy điều là noi ngã đến Tây phương,
Giữ gia phong cang kỷ luân thường,
Gìn tiết hạnh đài gương soi rực rỡ.(40)
Chính vì tầm quan trọng của giới luật quy điều đối với
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thành quả tu hành của người tín đồ mà Tân Luật đạo Cao
Đài quy định như sau:
“Buộc [người tín đồ] phải trau giồi đức hạnh, giữ theo
Tứ Đại Điều Quy là:
1. Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực
thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa người. Lỡ làm lỗi phải ăn
năn chịu thiệt.
2. Chớ khoe tài, đừng cao ngạo. Quên mình mà làm nên
cho người, giúp người nên đạo. Đừng nhớ cừu riêng. Chớ
che lấp người hiền.
3. Bạc tiền xuất nhập phân minh. Đừng mượn vay
không trả. Đối với trên dưới đừng lờn dể, trên dạy dưới
lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung.
4. Trước mặt sau lưng cũng đồng một bực, đừng kỉnh
trước rồi khi sau. Đừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà
xem không để lời hòa giải. Đừng lấy chung làm riêng,
đừng vụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân,
đừng lấy ý riêng mà trái trên dể dưới. Đừng cậy quyền mà
yểm tài người.” (41)
*
Tứ Đại Điều Quy là bốn quy tắc lớn giúp con người
sống, cư xử và làm việc đúng đạo lý, luật lệ.
Nguồn gốc của Tứ Đại Điều Quy như sau:
Vào ngày 20-10 Ất Sửu (05-12-1925), tiền bối Minh
Thiện (Minh Lý Thánh Hội) được Thần Tiên giáng bút
dạy:
“Ngươi phải ráng mà lập điều quy. Không có điều quy

(38)

Minh Lý Thánh Hội, 03-3 Giáp Dần (26-3-1974).
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-11 Canh Thân, (05-01-1981).
(40)
Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, 24-6 Ất Tỵ (22-7-1965).
(39)

(41)

Tân Luật, phần Đạo Pháp, Chương V, Điều Thứ Hai Mươi Hai.
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thì chẳng nên việc. Muốn thành Thần Tiên thì phải do điều
quy mới được.”
Tiền bối chưa quyết định phải lập điều quy như thế nào
thì hôm sau, Thần Tiên giáng đàn dạy thêm:
“Chẳng cần đặt làm chi, chỉ lấy bổn Tứ Đại Điều Quy
chữ Tàu có sẵn mà thích lại quốc âm.”
Do đó, tiền bối đã lấy bổn Tứ Đại Điều quy của ông
Thương Châu Tử (người Trung Hoa) dịch ra tiếng Việt.(42)
Như thế, trước khi đạo Cao Đài ra đời ở Việt Nam thì
bên Trung Quốc đã có Tứ Đại Điều Quy. Sang Tam Kỳ
Phổ Độ, Ơn Trên vẫn giữ lại một số cựu luật (luật của các
tôn giáo có từ Nhất Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ), do đó Tân
Luật Cao Đài vẫn có điều luật buộc người tín đồ phải trau
giồi đức hạnh giữ theo Tứ Đại Điều Quy như đã nêu trên.
Để có thể áp dụng Tứ Đại Điều Quy một cách hiệu quả
nhất vào đời sống tu hành, chúng ta cần phải tìm hiểu thật
rõ ràng ý nghĩa bốn điều quy này.
1. Điều quy thứ nhứt: Phải tuân lời dạy của bề trên,
chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa
người. Lỡ làm lỗi phải ăn năn chịu thiệt.
Tuân lời dạy của bề trên là vâng theo lời khuyên dạy
của người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm hơn mình, có vai vế
lớn hơn mình, các bậc trưởng thượng cao minh… Thí dụ,
trong gia đình thì vâng lời ông bà cha mẹ anh chị, trong
trường học thì vâng lời thầy cô giáo, nơi làm việc thì phục
tùng cấp lãnh đạo, trong hội thánh thì tuân theo lời khuyên
dạy và mệnh lệnh của các cấp chức sắc, chức việc, của bậc
hướng đạo đàn anh. Đó là bổn phận của người dưới.
Chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ là hạnh khiêm
(42)

Theo Lời Tựa quyển Tứ Đại Điều Quy do tiền bối Nguyễn
Minh Thiện (quả vị Bác Nhã Thiền Sư).
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tốn của người trên. Người xưa có câu “Nhân vô thập
toàn”, do đó con người phải luôn luôn học hỏi nơi người
khác, kể cả người nhỏ hơn mình. Đừng mắc cỡ, tự ái khi
nghe người dưới hoặc người nhỏ hơn chỉ cho mình những
điều mình chưa biết hay thiếu sót. Đức Khổng Tử thưở
xưa là bậc thánh nhân, là thầy của các bậc thức giả, thế mà
vẫn khiêm tốn học hỏi Hạng Thác là một chú bé con nhỏ
hơn Ngài rất nhiều tuổi.
Lấy lễ hòa người là giữ lễ phép, lễ độ, lịch sự trong
giao tiếp để thể hiện đức hạnh người tu và thu phục tình
cảm người khác, giữ tình hòa ái.
Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu thiệt là phải biết nhận lỗi,
biết hối hận để sửa lỗi bản thân bởi lẽ làm người phàm tục
thì khó tránh khỏi sai lầm. Thầy Tử Lộ xưa kia là môn đệ
của Đức Khổng Tử, mỗi khi nghe ai chỉ lỗi mình thì mừng
lắm. Nhờ đó mà thầy mới lưu danh là một bậc đại hiền.
Đức Lữ Tổ dạy: “Tiên Phật xưa kia đặng biết lỗi liền
sửa, nghe lời lành liền bái.”
Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
Người ở thế mấy ai khỏi lỗi,
Biết lạc lầm sám hối tội căn,
Tu tâm sửa tánh ăn năn,
Ba giềng nắm chặt, năm hằng chớ lơi.(43)
Người làm lỗi nếu thật lòng hối cải phục thiện, đoạn
chừa lỗi cũ sẽ được Đức Chí Tôn ân xá lỗi lầm.
Đức Chí Tôn dạy:
Con hồi tưởng tỉnh khuây cơn mộng,
Thầy sẵn sàng tha bổng tội xưa,
Miễn sao con trẻ đoạn chừa,
(43)

Kinh Sám Hối (câu 425-428).
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Xét mình cải hối sớm trưa thật lòng.(44)
2. Điều Quy thứ hai: Chớ khoe tài, đừng cao ngạo,
quên mình mà làm nên cho người. Giúp người nên đạo.
Đừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người hiền.
Chớ khoe tài, đừng cao ngạo là hạnh khiêm tốn. Tính
cao ngạo sẽ ngăn chận bước tiến bộ của bản thân.
Quên mình mà làm nên cho người và Giúp người nên
đạo là hạnh hy sinh, đức vị tha. Người tu có bổn phận giúp
đỡ người khác không chỉ về phương diện vật chất mà còn
phải giúp cả về mặt tinh thần tức là khuyên nhủ người
sống theo đạo lý.
Đừng nhớ cừu riêng là hạnh hỷ xả, khoan thứ, bao
dung. Cừu là lòng hận thù oán ghét. Người tu cần ghi nhớ
lời dạy của Đức Phật: “Lấy oán báo oán, oán ấy chất
chồng. Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan.”
Chớ che lấp người hiền là không được che giấu người
tài đức, phải có lòng quý trọng nhân tài, biết tiến cử, tạo
cơ hội thuận lợi cho bậc hiền tài được thi thố năng lực
giúp đời, giúp đạo. Muốn làm được điều này người tu cần
phải phá bỏ lòng ố nhơn thắng kỷ (không ưa ai giỏi hơn
mình), ganh ghét tỵ hiềm và luôn nghĩ đến lợi ích chung
của tập thể, của cộng đồng.
3. Điều Quy thứ ba: Bạc tiền xuất nhập phân minh,
đừng mượn vay không trả. Đối với trên, dưới đừng lờn dể,
trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung.
Bạc tiền xuất nhập phân minh: Mọi thu chi tiền bạc, vật
dụng phải có sổ sách và phải có thêm người cộng sự làm
chứng, đó là đức trong sạch của người tu.
Khi chuẩn bị đại lễ Khai Minh Đại Đạo tại Thiền Lâm
(44)

Tam Thừa Chơn Giáo. Quyển II (Phẩm Trung Thừa). Bài
Phương Châm Hành Đạo.
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Tự (chùa Gò Kén, Tây Ninh), ngày 12-10 Bính Dần (1611-1926) Đức Chí Tôn đã dạy cặn kẽ, phải chọn sáu chức
sắc Thiên phong phụ trách việc ghi sổ sách thâu, xuất tiền
bạc, lễ phẩm. Thầy dạy:
“Về việc thâu, thì [Nguyễn Ngọc] Thơ, Như Nhãn,
[Trần] Đạo Quang.
Về việc xuất thì [Lê Văn] Lịch, Xai, [Lê Văn] Hóa.”
Hôm sau, ngày 13-10 Bính Dần (17-11-1926) Đức Chí
Tôn dạy thêm:
“Về việc xuất: Tới việc xuất thì ba vị chấp sự mỗi đều
ký giấy tử tế cho đủ ba người mới cho xuất tiền ...” (45)
Đừng mượn vay không trả: Cũng như trên, điều này
liên quan tới giới cấm “nhì bất du đạo”. Mượn mà không
trả thì cũng chẳng khác nào chiếm đoạt hay trộm cắp của
người.
Đối với trên, dưới đừng lờn dể: Khi bề trên mềm mỏng,
thương mến người dưới thì người dưới không được ỷ lại
vào đó mà coi thường, thiếu lễ độ, dể duôi, thiếu cung
kính đúng mực.
Trên dạy dưới lấy lễ: Bề trên không được ỷ quyền mà
áp chế đàn em cấp dưới. Khi dạy dỗ hoặc sửa sai kẻ dưới
phải lấy lời nói từ hòa êm dịu để người có lỗi được cảm
hóa mà phục thiện, chứ đừng cậy quyền của người trên mà
buông lời mắng mỏ cay nghiệt làm cho người cảm thấy tủi
nhục.
Dưới gián trên đừng thất khiêm cung: Đàn em góp ý,
sửa lỗi cho bề trên phải nói năng lễ độ, có thái độ tôn
trọng, đừng làm mất mặt bề trên.
4. Điều Quy thứ tư: Trước mặt sau lưng cũng đồng một
(45)

Hương Hiếu. Đạo Sử. Quyển II.
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bực, đừng kỉnh trước rồi khi sau. Đừng thấy đồng đạo
tranh đua ngồi mà xem không để lời hòa giải. Đừng lấy
chung làm riêng, đừng vụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp
luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên dể dưới.
Đừng cậy quyền mà yểm tài người.
Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh
trước rồi khi sau: Đó là hạnh trung thực của người tu.
Đừng cư xử theo thói thấp hèn, trước mặt người thì làm bộ
cung kính, tôn trọng, ca tụng nhưng vắng mặt người thì
nói xấu, khinh thường.
Đừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để
lời hòa giải: Anh em đồng đạo chẳng khác nào như con
một Cha, phải có tình thương yêu hòa ái. Vì thế, khi thấy
đồng đạo có điều xích mích thì ta phải kiếm lời hòa giải
chứ đừng có thái độ dửng dưng hoặc nói lời khích bác cho
đôi bên thêm hiềm thù, hờn oán.
Đừng lấy chung làm riêng, đừng vụ riêng mà bỏ việc
chung: Phải công bằng, vô tư, không để quyền lợi tư riêng
ảnh hưởng công việc chung. Không được chiếm đoạt tài
sản chung của tập thể hay cộng đồng làm của riêng cho
mình hay gia đình mình. Cũng không vì việc riêng mà làm
ảnh hưởng không tốt đến việc chung. Ngày xưa, ông Vũ
lãnh lịnh vua Nghiêu đi làm công tác thủy lợi chống lụt lội
suốt ba năm, có dịp ngang qua nhà mà không lần nào ghé
vào thăm.
Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên dể
dưới: Pháp luật là cương kỷ quốc gia, giúp duy trì trật tự
xã hội. Là công dân của một nước cần phải tuân thủ luật
pháp. Đó cũng là cách tự bảo vệ mình khỏi sự trừng phạt
của pháp luật. Đừng làm theo ý riêng của mình mà trái
lệnh của người trên hoặc dung túng cho những sai trái của
cấp dưới.
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Đừng cậy quyền mà yểm tài người: Cũng giống như
điều quy thứ hai “Chớ che lấp người hiền”. Người có
quyền thế trong tay mà lại đem lòng ố nhơn thắng kỷ thì
càng thêm tai hại cho tổ chức, cho tập thể. Vì sợ người
khác tài giỏi hơn mình sẽ được trọng dụng, thăng tiến làm
cho mình mất đi chức vị quyền lợi hiện có nên dùng quyền
lực mà trù dập, yểm tài người. Khi xưa, thời Xuân Thu,
Bàng Quyên và Tôn Tẫn là anh em kết nghĩa và cùng học
một thầy Quỷ Cốc. Nhưng do ố nhơn thắng kỷ mà Bàng
Quyên phản bội, mưu hại Tôn Tẫn. Rốt cuộc Bàng Quyên
phải đền tội.
5. Tác dụng việc giữ Tứ Đại Điều Quy trong đời tu
hành
Tiền bối Minh Thiện giảng giải:
“Điều quy là gì? Ấy là đường thẳng lên cõi Thiên
đường, phép hay vượt miền địa ngục. Học Thánh học
Hiền, không điều quy chẳng vững. Độ mình độ thế, không
điều quy khó thành.
Xưa kia, chư Phật, chư Tiên, do phàm vào Thánh, trừ
ngụy nên chơn, chẳng có chước thuật nào khác. Các Ngài
cũng lấy điều quy làm gốc, bo bo nắm giữ vào lòng. Nhờ
vậy mà lục trần không nhiễm được tâm địa, tam nghiệp
chẳng lụy đến tánh căn. Ai ai cũng thuận bước tới Tây
phương, thẳng bằng vô ngại, thoát cảnh Đông độ, lên bờ
bên kia là nơi giác ngạn.
Những người đã lãnh bốn điều quy này rồi rủi phạm thì
khá mau sám hối. Còn người chưa phạm phải ráng giữ
mình. Theo điều quy thì cao siêu, hưởng phước thanh
nhàn. Trái điều quy thì vĩnh đọa, chịu phần khổ não. Hễ
lập nguyện rồi, hãy giữ một lòng hành đạo và nhớ luôn
luôn rằng có thần minh soi xét, quả báo phân minh. Chớ
khá dể duôi mà có hại thân sau.”
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Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy:
“Phải học cho thuộc Tứ Đại Điều Quy. Cứ noi theo đó
mà diệt lần các tội xấu chưa sửa được thì sẽ vô sự. Bằng
ai không theo đó mà sửa mình thì phải bị hại về sau.”
Gìn giữ quy điều tức là khép mình trong khuôn viên
mẫu mực đạo đức, không làm những điều trái đạo lý. Đây
là cách giúp chúng ta tránh được mọi nạn tai bất kỳ xảy
đến cho mình do bởi các nghiệp ác mà ta gây tạo.
Đức Lê Đại Tiên dạy:
Ngũ Giới Cấm hằng lo tụng đọc,
Tứ Quy Điều làm gốc tu thân,
Học xong làm đúng siêng cần,
Khép mình nên đạo tránh lần nạn tai.(46)
Người tu chí thành thực hành đúng theo Tứ Đại Điều
Quy hằng bữa không lơi thì chẳng những được tiêu tan tội
lỗi mà còn được Phật Tiên Thánh Thần hộ trì che chở, quỷ
ma kỉnh sợ chẳng dám làm hại.
Tiền bối Minh Thiện kết thúc phần giảng nghĩa Tứ Đại
Điều Quy với bài kệ sau:
Bốn điều giải nghĩa đã phân minh,
Thành kỉnh, thành nhơn, phép rất linh,
Vạn pháp diễn thành văn Việt ngữ,
Phụng hành thường bữa quỷ thần kinh.
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phạm phải sai lầm tội lỗi để hoàn hảo hóa bản thân, rèn
luyện tính tình cho thành bậc đạo đức hoàn toàn ngõ hầu
có thể tiến hóa lên hàng Thần Thánh, Tiên Phật.
Một khi đã trau tâm sửa nết được thuần thục rồi thì
người tu theo Đại Đạo sẽ ung dung tự tại, thơ thới an
nhiên, không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi các điều quy
nữa.
Đức Mẹ dạy:
“Đường Đại Đạo là tự do tự tại. Giới luật quy điều sở
dĩ có là để trau sửa răn dè khi các con còn lầm lỗi. Nếu
con phản tỉnh nội cầu, tự thấy không hổ với Thầy, không
thẹn với bạn, không dối với lòng, là tự con đã có quy giới
rồi vậy. Còn tìm còn giữ ở đâu nữa.” (47)

*
Tứ Đại Điều Quy gồm một trăm năm mươi bảy chữ và
có một ý nghĩa to tát, một giá trị cao cả và một tác dụng
diệu kỳ. Tứ Đại Điều Quy giúp người tu giữ mình, tránh
(46)

Vĩnh Nguyên Tự, 01-6 Giáp Dần (19-7-1974).

(47)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-8 Nhâm Tuất (30-9-1982).
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CÔNG QUẢ
1. CÔNG QUẢ LÀ GÌ?
Công là việc làm lao tâm nhọc xác để giúp ích cho xã
hội, cho chúng sanh. Quả là kết quả của việc làm. Vậy, có
thể hiểu công quả là tất cả những việc thiện (dù lớn hay
nhỏ) nhằm giúp người, giúp đời, phụng sự đạo, phụng sự
nhơn sanh, với mong muốn mang lại kết quả tốt đẹp cho
thế gian.
Tuy nhiên, nghiên cứu thêm thánh giáo của các Đấng
thiêng liêng trong Tam Kỳ Phổ Độ dạy về công quả, có
thể thấy rằng định nghĩa trên đây chưa đầy đủ.
Đức An Hòa Thánh Nữ dạy:
“Công quả muốn được chánh danh và đúng nghĩa của
nó, đúng giá trị của nó và đáng được ghi phần âm chất
phải là công quả xuất phát từ lòng tự giác, tự nguyện và
thiết tha với nó, xem nó là nguồn sống của đời người, như
cơm ăn nước uống, hơi thở, áo mặc, nhà ở và như lương
dược trị bịnh. (…)
Thường thấy nơi cõi trần gian này cũng có thứ công
quả mà người có tiền mượn làm và người không có tiền đi
làm giùm. Nếu giá trị công quả ấy đúng với lẽ công bình
của Tạo Hóa thì Thái Tử Tất Đạt Đa ngày xưa có thể mở
kho khai vựa đem hết bảo tàng ra mượn người khác làm
để cho mình đắc đạo, thì có cần chi phải lìa bỏ ngai vàng
điện ngọc, chu du pháp thí, v.v…
Công quả giá trị là ở từ đáy lòng thiết tha phát khởi mà
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làm, dầu có phương tiện như hoàn cảnh, của cải tiền tài,
dù trong cảnh nghèo nàn túng rối mà tận đáy lòng thiết
tha với công quả, vẫn có giá trị muôn đời.” (48)
Vậy công quả giúp đời chỉ có giá trị, ý nghĩa và được
ghi phần âm chất khi công quả xuất phát từ tình thương
yêu chân thật và được làm với tinh thần tự nguyện thiết
tha, không vì danh, không vì lợi, không kể công và không
cầu mong người báo đáp hoặc cầu mong hưởng phước về
sau.
Ở đời có lắm kẻ làm từ thiện với mục đích phô trương
danh tánh hoặc để thu hút sự chú ý của mọi người nhằm
quảng cáo cho công việc kinh doanh của mình. Trường
hợp này không được ghi phần âm chất nơi cõi thiêng
liêng.
Thánh giáo định nghĩa hai chữ công quả rõ ràng và đầy
đủ như sau:
“Công quả là đóng góp công sức hoặc của cải, hoặc
tâm lực vào việc hoằng pháp lợi sanh với tấm lòng vô tư
bất vụ lợi.
Công quả là đem tài, tâm, lực,
Hoặc của tiền vật chất áo cơm,
Giúp người chẳng nghĩ rằng ơn,
Cúng chùa chẳng vọng Thánh Thần ghi công.
Làm thiện sự không mong đền đáp,
Vì thiện tâm mà lập mà hành,
Không vì phước, chẳng vì danh,
Không vì Trời Phật ân lành chở che.
Không mặc cả, chẳng hề cầu cạnh,
Không hoài mong Thần Thánh biết mình,
(48)

Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, 14-5 Mậu Thân (09-6-1968).
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Cũng không gọi đó hy sinh,
Thản nhiên, lạc thiện mà hành vô tâm.
2. CÁC HÌNH THỨC CÔNG QUẢ
Mỗi người tùy theo khả năng có thể làm công quả bằng
công sức và thời gian, bằng tiền tài vật chất, bằng lời nói,
tư tưởng, thậm chí bằng thân mạng nữa.
a. Công quả bằng công sức và thời gian gồm những
việc làm chẳng hạn như: cạo gió, xức dầu cho một người
khách bộ hành bị trúng gió, dắt một người khiếm thị hay
già cả băng qua đường, lượm những đinh nhọn hay miểng
bát miểng chai rớt rơi trên đường phố để tránh tai nạn cho
người đi sau, nấu cơm phục vụ cho bệnh nhân nghèo tại
bếp ăn từ thiện của các bệnh viện, chăm sóc bệnh nhân,
người già, trẻ mồ côi v.v… Nơi chùa thất thì công quả
bằng công sức có thể là lau chùi quét dọn, nấu cơm, hộ
tịnh tại tịnh trường…
Trong Kinh Sám Hối, Đức Đông Huê Đế Quân dạy:
Thương đồng loại cũng hơn thí bạc,
Thấy trên đường miểng bát, miểng chai,
Hoặc là đinh nhọn, chông gai,
Mau tay lượm lấy, đoái hoài kẻ sau.(49)
Ấy làm phước khỏi hao khỏi tốn,
Chẳng có đâu mỏn vốn thâm tiền,
Bắc cầu, đắp sửa đường liền,
Kẻ qua người lại, bước yên gọn gàng.(50)
Về công quả hộ tịnh cho chư tịnh viên, Đức Như Ý Đạo
Thoàn Chơn Nhơn dạy:
(49)
(50)

Thí bạc: Cho tiền cho bạc. Đoái hoài: Nghĩ đến.
Mỏn vốn thâm tiền: Mòn vốn, thâm hụt tiền bạc. Đắp sửa
đường liền: Đắp đường sửa lộ cho bằng phẳng.
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“Chư muội Nữ Chung Hòa sở tại cần nên hộ tịnh cho
chư tịnh viên. Đó là công đức vô lượng. Đừng để chư tịnh
viên phải bận tâm mọi việc.” (51)
b. Công quả bằng tiền tài, vật chất như đóng góp tiền,
thực phẩm, quần áo, vật dụng… để cứu trợ những nạn
nhân bị thiên tai chiến họa hoặc những người nghèo khổ
đói rách, cơ nhỡ bất hạnh, ốm đau bệnh tật mà không tiền
chữa trị; bảo trợ học bổng cho các học sinh nghèo hiếu
học v.v…
c. Công quả bằng lời nói là dùng lời nói dịu dàng để an
ủi vỗ về người bất hạnh, khuyên nhủ người tội lỗi quay về
con đường thiện lương đạo đức hoặc thuyết giảng, phổ
truyền giáo lý để người đời tỉnh ngộ lo tu hành hầu thoát
kiếp luân hồi sinh tử.
d. Công quả bằng tư tưởng là cầu nguyện những điều
tốt lành cho bá tánh chúng sanh hoặc hồi hướng điển lành
cho chúng sanh sau các thời công phu tĩnh tọa. Ngoài ra,
luôn có những tư tưởng lành mạnh trong sạch, đạo đức
thanh cao cũng là làm công quả vì góp phần tạo được một
bầu điển lành cho mọi người xung quanh, tránh được
những tai bay vạ gởi.
Về ích lợi của lời cầu nguyện và sự hồi hướng điển lành
của người tịnh sĩ, Đức Minh Đức Đạo Nhơn dạy:
“Vấn đề cầu nguyện được kết thúc vào bốn chữ công
đức vô lượng đối với các bậc thánh vương vì thiên hạ, đối
với người chân tu vì nhơn sanh vong kỷ vị tha. Vì sao cầu
nguyện lại được công đức vô lượng? Đã bàn qua hai chữ
cầu nguyện tất phải nói đến công đức để mỗi người đều ý
thức đến sự quan trọng của lời cầu nguyện.” (52)
(51)

(52)

Vĩnh Nguyên Tự, 02-12 Quý Sửu (25-12-1973).
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-11 Giáp Dần ( 28-12-1974).
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Đức Đông Phương Lão Tổ dạy:
“Muốn chống thiên tai sát kiếp, chỉ cần phát tâm công
phu thiền định, tọa công ngồi tại đạo tràng mà phóng tinh
thần gieo rải thiện duyên kết hợp với huyền linh ân điển
xua đẩy sát khí. Tư tưởng càng mãnh liệt, hung sát tự khắc
thối lui. Thiền định càng thâm, càng giải phóng cứu người
càng dễ. (…)
Trong lúc tai biến động loạn xáo trộn trên hoàn cầu là
một cơ hội cho đạo hữu phát tâm gieo tư tưởng sự sống
tình thương đến những nơi có tai biến, kết quả rất lớn mà
tiến đạo rất mau, tu một lúc cũng bằng tu trọn đời. Dầu tu
trọn đời mà không gặp cơ duyên cũng không bằng tu một
ngày có cơ hội.”
Về công năng của khóa tịnh tập thể, Đức Bảo Hòa
Thánh Nữ dạy:
“Tệ Tỷ rất vui lòng được tiếp đón chư nữ thiên ân về
đây [Vĩnh Nguyên Tự] tịnh dưỡng đem phước lành đến
cho địa phương. Đó là công đức vô lượng.”
e. Công quả bằng thân mạng là liều thân cứu giúp
người khác trong cơn nguy hiểm, chẳng hạn những người
lính chữa lửa cứu người trong cơn hỏa hoạn, hay dũng
cảm nhảy xuống sông cứu người sắp chết đuối…
Về các hình thức công quả, Đức Đông Phương Chưởng
Quản dạy:
“Chư hiền đệ hiền muội nên lưu ý ba điều này:
Điều thứ nhứt: Chia cơm sẻ áo, an ủi vỗ về người bất
hạnh. Đó là một nghĩa cử đạo đức, một hạnh tốt trong vạn
hạnh.
Điều hai: Đem lời đạo đức tùy trường hợp khuyến
thiện, cảnh tỉnh, giác ngộ người đời cải tà quy chánh. Đó
là một nghĩa cử, một hạnh, quý hơn nghĩa cử và hạnh ở
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điều thứ nhứt.
Điều ba: Tạo điều kiện và truyền bá pháp môn giúp
người tu siêu phàm nhập thánh, thoát kiếp luân hồi. Đó là
một nghĩa cử lại càng quý nhứt. Nhưng đừng vì chỗ khinh
chỗ trọng mà làm điều ba, bỏ điều một, điều hai, ấy là
thiếu sót vậy.” (53)
Cần thấy rằng không phải có thật nhiều tiền mới làm
công quả được (như bố thí, xây chùa, in kinh, cứu trợ,
v.v…). Những việc làm nho nhỏ, tùy khả năng sở hữu của
mình, và thực hiện với tấm lòng vị tha vẫn là công quả
đích thực vậy. Thí dụ: Cho một viên thuốc, một cái áo dư
dùng, bớt một phần ăn, dành mười phút cạo gió, v.v… Tất
cả đều là những hình thức công quả rất thiết thực. Không
nên so bì công quả nào nhiều, công quả nào ít. Quan trọng
là ở tấm lòng.
Ơn Trên thường khuyên người đời đừng chê việc thiện
nhỏ mà không làm. Cứ siêng năng cần mẫn làm lành dù là
việc nhỏ nhặt, lâu ngày cũng tích lũy được nhiều âm đức.
Đức Chí Tôn dạy:
“Các con đã từng nghe Thầy dạy rằng công quả dầu
nhỏ nhoi đến độ nào cũng là công quả, không mất đâu!
Các con cố gắng mót bòn dành dụm trong khoảng đời tu
học như con kiến tha mồi lâu ngày ắt đầy ổ đó các con!
Đừng chểnh mảng, đừng lười biếng, đừng chấp nhứt giận
hờn với bạn đạo rồi bê trễ đường tu tiến của mình.” ( 54)
Trong Kinh Sám Hối, Đức Đông Huê Đế Quân dạy:
Thi ân hậu, bạc ngàn khó sánh,
Ráng tập thành sửa tánh từ hòa,
Việc lành chẳng khá bỏ qua,
53F

(53)
(54)

Bác Nhã Tịnh Đường, 27-11 Tân Hợi (13-01-1972).
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Nhâm Tý (29-3-1972).
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Tuy rằng nhỏ nhít, cũng là công phu.
Năng làm phải, nhựt nhu ngoạt nhiễm,
Lâu ngày dồn, tính đếm có dư,
Phước nhiều, tội quá tiêu trừ,
Phép Trời thưởng phạt, không tư chẳng vì.(55)
Cũng đồng một lý như trên, người hành thiện giống như
cỏ trong vườn xuân, tuy không thấy ngay sự phát triển của
cỏ, nhưng mỗi ngày cỏ đều có tăng trưởng.
Đức Lão Tổ nhắc lại:
“Vẫn còn nhớ Thánh xưa có ghi rằng: Hành thiện chi
nhân như xuân viên chi thảo, bất kiến kỳ trưởng, nhật hữu
sở tăng.” ( 56)
Việc thiện tuy nhỏ nhoi nhưng nếu người làm với tấm
lòng vong kỷ vị tha thì đó cũng là hạnh bồ tát.
Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy:
“Giúp đỡ người thua kém nghèo hèn, dìu dắt người sa
cơ thất thế, tuy là việc nhỏ không sánh được với người xưa
đã bỏ ngai vàng, lìa cung ngọc, nhưng đó cũng là công
đức ích lợi vị tha. Lúc no bụng nhớ kẻ đói ở quanh mình,
khi lành lặn ấm áp nên nhìn người đói rách lang thang,
chia cơm sẻ áo, không tích trữ, đó là hạnh bồ tát tại thế.
Tuy việc nhỏ mà nên đạo, đừng chê nhỏ mà không làm.”
5F
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Đức Quán Pháp Chơn Tiên dạy:
“Công đức không nhỏ và phẩm vị thiêng liêng cũng
không nhỏ cho những ai công quả từ việc nhỏ đến việc
tầm thường.”.( 58)
Đừng quan niệm lầm lẫn rằng chỉ có những việc làm
trong phạm vi chùa thất mới được gọi là công quả và mới
được Thiêng Liêng chấm công ban nhiều phước đức.
Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
“Công quả nơi đây đừng quan niệm chỉ gò bó trong
phạm vi chùa thất, hội thánh, tòa thánh mà gọi là công
quả cho Thiêng Liêng để đổi lại phần cứu rỗi.
Công quả nơi đây phải quan niệm về nhân sinh thế đạo,
đem mọi hành động, cử chỉ đạo lý áp dụng vào đời sống
thường nhựt giữa con người và con người với nhau. Hãy
đối xử với nhau cho phải tình nghĩa, hiếu trung, liêm sỉ,
chánh chơn.
Công quả lo giúp đời trên mọi phương diện trong đời
sống thường nhựt. Lo cho người tức là lo cho mình. Giúp
người đời tức là giúp cho mình.
Công quả cũng là gây tạo được nhân lành quả tốt về
âm chất và đó cũng là nêu gương sáng đạo đức cho kẻ
khác cảm hóa mà làm theo.” ( 59)
57F

58F

( 57)
56F

3. ÍCH LỢI CỦA CÔNG QUẢ
(55)

Tập thành: Tập cho quen, cho thành thục. Công phu: Nỗ lực,
gắng sức. Nhựt (nhật) nhu ngoạt (nguyệt) nhiễm: (a) Ngày
ngày thấm ướt thì tới tháng sẽ nhuốm sâu vào; (b) Lâu ngày
chầy tháng sẽ ngấm sâu vào. Ý tương tự như mưa lâu thấm đất.
Tội quá: Tội lỗi. Không tư chẳng vì: Không tư vị, không thiên
lệch, chẳng vì tình riêng, vô tư và công bình.
(56)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Ất Mão (27-3-1975).
(57)
Vĩnh Nguyên Tự, 29-4 Nhâm Tuất (22-5-1982).

A. Đối với nhân quần xã hội
Nếu mọi người đều tích cực làm việc thiện thì thế gian
này sẽ trở thành cõi thiên đàng cực lạc.
Đức Chí Tôn dạy:
(58)
(59)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 17-6 Kỷ Tỵ (19-7-1989).
Minh Lý Thánh Hội, 17-3 Kỷ Dậu (03-5-1969).
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“Đối với sự sống của các con phải là thiện. Nếu tất cả
các con đều là thiện, lan rộng đến ngoài xã hội thì trần
gian trở nên thiên đàng cực lạc vậy.”
B. Đối với cá nhân hành giả trên bước tu hành
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quả. Các con muốn đến đặng nơi cực lạc thì phải đi tại
cửa nầy mà thôi. Thầy đã đến chung cùng các con. Các
con duy có tu mà đắc đạo, phải đoái lại bá thiên vạn ức
nhơn sanh còn đang trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát
khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ rỗi.” ( 62)
61F

a. Công quả là điều kiện không thể thiếu để đắc

Đức Chí Tôn cũng dạy:
“Nếu tròn công quả sẽ đắc, bằng không thì phải trở lại
kiếp xưa.”
Đức Lão Tổ dạy:
Hằng cầu nguyện Ơn Trên tế độ,
Cho minh tâm giải khổ kiếp nầy,
Bao nhiêu nghiệp chướng đừng gây,
Tròn công quả đủ là ngày siêu thăng.( 61)
Tu hành chính là rèn luyện lòng yêu thương và hạnh từ
bi bác ái, cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Ơn Trên dạy rằng
từ cổ chí kim không một ai tu ích kỷ mà có thể thành Tiên
thành Phật. Do đó, người giác ngộ phải biết trách nhiệm tự
độ và độ tha. Độ mình và độ người khác để tất cả cùng
đồng hành trên con đường phản bổn hoàn nguyên.
Đức Chí Tôn dạy:
“Thầy hằng nói cùng các con rằng một trường thi công

b. Công quả giúp người tu giải trừ nghiệp xưa và
nghiệp nay. Nếu đầu thai tái thế thì công quả là tài sản
dành cho kiếp sau. Đối với người tu giải thoát thì công
quả giúp hành giả được cao thăng quả vị.
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy:
“Công quả âm đức được đầy đủ sẽ giải trừ được những
nghiệp xấu cũ và xây dựng ngôi phẩm vị thiêng liêng ở
những kiếp sống hậu lai trong vĩnh cửu bất diệt trường
tồn.” ( 63)
Một lần khác Đức Thiền Sư dạy:
“Những của cải, tiền tài vật chất đem sử dụng vào
lãnh vực xã hội từ thiện đạo đức tất có ích lắm, chư đạo
hữu. Đó là của cải đem gởi nhà băng trên thượng giới.
Trộm không cắp, cướp không giựt được, hỏa hoạn bom rơi
không thiêu hủy được. Đã vậy mà một vốn đến trăm ngàn
lần lãi suất. Nhưng nó (của cải vật chất) có ích ở các lãnh
vực sau đây:
Một là, có cơ hội may duyên để trả bớt lần những món
nợ tiền khiên mình đã thiếu (tiền nghiệp).
Hai là, dùng vật chất để tạo điều âm chất, dùng để cho
kiếp lai sanh (luân hồi tái thế).
Ba là, nếu của ấy giúp cho người tu hành trong cơn
khốn khổ về vật chất, cái âm đức ấy đã khiến kẻ thụ hưởng

(60)

(62)

đạo.
Đức Chí Tôn dạy:
“Người dưới thế này muốn giàu có phải kiếm phương
thế mà làm ra của cải. Ấy là về phần xác thịt. Còn Thần
Thánh, Tiên Phật muốn cho đắc đạo phải có công quả.”
(60)

60F

(61)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I. Đàn ngày 05-7-1926.
Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-6 Mậu Thân (10-7-1968).

62F
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I. Đàn ngày 04-8-1926.
Minh Lý Thánh Hội, 29-01 Tân Hợi (24-02-1971).
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cảm động hằng hộ niệm cho sở thí chủ (64) được tăng
trưởng phước đức trừ bớt nghiệp xấu tiền khiên.
Bốn là, nếu của cải giúp cho người chưa biết tu hành,
nhưng biết chừng đâu đó là cơ duyên được trả nợ tiền kiếp
như ở phần số một.
Năm là, nếu của cải ấy sử dụng đúng với tinh thần
tương thân, tương ái, tương trợ vì phát tâm hành thiện, thì
sẽ là tài sản sự nghiệp để dành cho kiếp lai sanh. Nếu còn
đầu thai tái thế sẽ được hưởng cảnh phú quý vinh hoa
hoặc nhiều hoặc ít do hiện kiếp để dành trong hành thiện.
Chư đạo hữu để ý phần số năm sẽ thấy rằng nhìn hiện
kiếp của một người nào đó sẽ hiểu được quá khứ kiếp
hoặc vị lai kiếp của họ.” ( 65)
Do đó người giác ngộ tu hành khi gặp những việc rủi ro
bất hạnh thì lại càng phải gia công làm công quả thêm hơn
để giải trừ nghiệp chướng chứ không nên mất đức tin, oán
trách Trời Phật sao chẳng phò hộ kẻ tu hành.
Đức Đô Thống Quản Địa Thần dạy:
“Tỷ dụ, là một người thường dân đã thiếu nhiều nợ nần
vay mượn, đến khi được làm quan to chức lớn, thử hỏi nợ
nần ấy có được hủy diệt chăng hay là cũng vẫn phải trả?
Nhưng có khác hơn là khi có công ăn việc làm, quan to
chức trọng, lương cao bổng hậu, sớm trả hết nợ đó thôi.
Người tu nhập môn vào Đạo, đối với nghiệp chướng
tiền khiên cũng vậy. Hễ công quả nhiều, làm phúc đức
nhiều, thương người giúp chúng nhiều, thì phước đem đổi
tội, chế giảm tiêu mau, đến khi nào phước càng cao thì
oan khiên nghiệp chướng càng sớm dứt. Không lý nào
buổi sinh thời, hoặc nhiều tiền kiếp tội lỗi nghiệp chướng
64F
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càng nhiều, chỉ mới nhập môn vào Đạo là giũ sạch hết.
Nếu như vậy, cửa chùa là chỗ bất công cải sửa định luật
đất trời.
Nếu khi gia đình nhà ta rủi gặp điều chẳng may, ráng
tô bồi công đức thêm hơn, chớ đừng vội vàng mất đức tin,
lung lạc tinh thần, buông lời chẳng phải rồi mang tội.” ( 66)
65F

c. Công quả giúp cứu độ gia quyến thoát khỏi nạn
tai, cứu độ cửu huyền thất tổ. Công quả là tài sản gửi
lên nhà băng thượng giới, rất an toàn vì không bị thiên
tai chiến họa hay trộm cướp.
Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy:
“Các cháu phải cố gắng tu bồi công quả hành đạo để
có nhiều âm chất, trước là cứu độ gia quyến thoát khỏi
nạn tai trong hồi loạn lạc, kế đó là cứu độ cửu huyền thất
tổ và cũng là phương tiện giúp cho chơn linh mình được
siêu thoát sau ngày rũ bỏ phần nhục thể.
Đừng bao giờ quan niệm rằng mình hành đạo là giúp
cho người này người khác là tốn công tốn của. Phải hiểu
rằng hành đạo là làm cho chính mình, cho gia đình quyến
thuộc mình. Tu bồi âm chất là của quý đem gởi nhà băng
thượng giới. Trộm cướp không lấy được, chiến tranh
không tàn phá được tài sản quý vô giá đó.” ( 67)
Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
Vô vi là chốn vững an bền,
Ai có những gì cứ gửi lên,
Chẳng sợ phong ba cùng bão lụt,
Không lo trộm cướp chực kề bên.( 68)
6F

67F

(66)
(64)

Sở thí chủ: Vị hảo tâm đem tặng người tu hành số tiền của ấy.
(65)
Minh Lý Thánh Hội, 01-11 Tân Hợi (18-12-1971).

Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Mậu Thân (11-5-1968).
Vĩnh Nguyên Tự, 21-6 Kỷ Dậu (03-7-1969).
(68)
Huờn Cung Đàn, 01-6 Ất Tỵ (27-6-1965).
(67)
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Tuy nhiên, nếu song song với việc làm công quả, người
tu vẫn cứ tiếp tục gây tạo nghiệp xấu thì cũng chẳng khác
nào kẻ làm ra tiền nhưng tiêu xài hoang phí hết cả, không
còn tiền để trả nợ cũ hoặc không còn tiền dư để dành,
thậm chí còn bị thâm thụt hay phá sản.
Đức Mẹ dạy:
Tu một rồi con tạo nghiệp hai,
Thế nên phá sản chốn Thiên đài,
Khi lâm trần thế toàn căn thiện,
Vì vậy chuyển luân mãi thế hoài.(69)
Do đó, người tu cần phải thận trọng, cố gắng đừng gây
tạo thêm nghiệp mới thì việc làm công quả mới là tài sản
có dư gửi lên nhà băng thượng giới.
d. Công quả trong thời Tam Kỳ Phổ Độ đại ân xá
giúp người tu rút ngắn hai phần ba đoạn đường về quê
cũ vì được tính ở hệ số ba.
Đức Đông Phương Lão Tổ dạy:
“Thời đại ân xá, ai tu cũng có thể được đắc quả. Một
việc làm thiện dầu nhỏ nhen đến thế mấy đi nữa cũng vẫn
là việc thiện và được ghi ở hệ số ba. Trái lại, việc ác dầu
cho nhỏ đến thế mấy đi nữa cũng vẫn là việc ác.” ( 70)
Riêng đối với những ai tự nguyện khoác chiếc áo Thiên
ân để hy sinh tận tụy thực hành sứ mạng phụng sự nhơn
sanh trong gian khổ thì hệ số công quả còn cao hơn rất
nhiều. Thật vậy, Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy nhân
viên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo như sau:
“Bần Đạo cũng có đôi lời nhắc nhở chư đệ muội. Cơ
Quan là bộ máy sau cùng của Đại Đạo. Đại Đạo xây dựng
69F

(69)
(70)

Thánh thất Bình Hòa, 15-8 Nhâm Tý (22-9-1972).
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-12 Tân Hợi (14-02-1972).
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đời thượng nguơn thánh đức, phụng sự nhân loại. Thế
nên, sứ mạng của Cơ Quan trọng đại và gian khổ.
Trọng đại, nên mỗi một chức vụ trong Cơ Quan dù lớn
hay nhỏ đều phải luôn luôn hướng thượng mới xứng với
sứ mạng của nó.
Gian khổ, để làm bài thi trong trường tiến hóa. Bài thi
này có hệ số điểm rất cao dành cho hàng thức giả nào tự
nhận chiếc áo Thiên ân để tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời.” ( 71)
Một lần khác, Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy
rằng người Thiên ân sứ mạng được đón nhận ân sủng đặc
biệt khác hơn người tín đồ bình thường. Do đó, khi đã
được ban trao nhiệm vụ thì đừng nên từ khước:
“Chư đệ muội từ chức là vô tình khước từ ân sủng
thiêng liêng, bởi vì hàng Thiên ân sứ mạng nhận lãnh
trách nhiệm trước nhân sanh, ân sủng sẽ khác hơn những
tín đồ bình thường. Con đường tiến hóa được rút ngắn
gấp bội do hệ số Tam Công để thưởng hàng Thiên ân tự
nguyện.” ( 72)
Việc công quả được nhân với hệ số ba là một điều hết
sức đặc biệt và hy hữu, chỉ có trong thời Tam Kỳ Phổ Độ
đại ân xá mà thôi. Do đó người tu cần phải nắm lấy vận
may này mà tích cực làm công quả hầu có đủ lộ phí trở về
quê xưa. Nếu lơ là trì hưỡn ắt phải bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng,
về sau sẽ hối tiếc.
Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy:
“Công quả cùng danh nghĩa đạo, các hiền đệ muội
không phải mỗi lúc đều có thể làm được, mà chỉ trong cơ
hội thuận tiện nhứt trong kỳ nguơn hạ. Nếu trễ qua, không
bao giờ cơ hội ấy trở lại hoặc được trở lại cũng phải mất
70F
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(71)
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Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 25-3 Đinh Mão (22-4-1987).
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 09-4 Mậu Thìn (24-5-1988).
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mấy chục vạn năm trời.” (73)
e. Công quả hỗ trợ cho công trình và công phu
trong mối tương quan giữa Tam Công
Tam Công là pháp môn tu hành của đạo Cao Đài trong
Tam Kỳ Phổ Độ, gồm có công quả, công trình và công
phu. Công quả là tu phước, công trình là tu thân (luyện kỷ)
và công phu là tu huệ. Cả ba công này có mối quan hệ hỗ
tương.
- Công quả hỗ trợ cho công trình bởi vì công quả giúp
người tu phá tan lòng ích kỷ, trau giồi hạnh từ bi.
Đức Mẹ dạy:
“Ánh sáng vị tha soi sáng lòng ích kỷ, ánh sáng bác ái
sẽ rọi sáng bóng tối hẹp hòi.” ( 74)
- Công quả hỗ trợ cho công phu vì công quả giúp giải
trừ tiền nghiệp để hành giả được nhẹ nhàng trên bước
công phu. Hành giả nếu thiếu nền tảng công quả thì
thường gặp trở ngại khi công phu, chẳng khác nào xây một
ngôi nhà cao tầng mà nền móng không sâu dày, vững
chắc. Chẳng chóng thì chầy, ngôi nhà đạo pháp sẽ sụp đổ
vì móng nền công quả yếu kém.
Đức Ngọc Lịch Nguyệt dạy:
“Đạo như cái thuyền, đức như nước. Nước có thì
thuyền mới trẩy sang. Nên việc thứ đến là hành giả phải
bồi công lập đức để tạo được móng nền khả dĩ xây cất
được ngôi nhà đạo pháp vững vàng.” ( 75)
Công quả là điều kiện tất yếu cho công phu. Đức Chí
Tôn dạy:
73F
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“Thầy lập Đạo kỳ này là mở một trường thi công quả,
các con phải đi tại cửa này mới đến đặng nơi cực lạc mà
thôi vì công quả là điều kiện tất yếu cho việc công phu
luyện đạo được thành công.” ( 76)
75F

*
Thời hạ nguơn mạt kiếp, con người ngày càng xa
Thượng Đế, đánh mất đạo đức lương tri nên phải chịu điêu
đứng khổ sở vì thiên tai chiến họa ngày càng khốc liệt.
Đức Từ Phụ vì thương nhân sanh mà khai mở mối Đạo
Trời để cứu vớt quần linh giữa dòng khổ hải.
May duyên được hạnh ngộ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ,
được các Đấng thiêng liêng truyền dạy pháp môn tu hành,
chắc chắn rằng người môn đệ Cao Đài không thể quên đi
sứ mạng của mình là cùng tiếp tay với Thượng Đế để cứu
khổ cứu nạn chúng sanh. Do đó, người môn đệ Đức Chí
Tôn phải xem công quả giúp đời phải là việc làm hằng
ngày của mình, thậm chí “xem nó là nguồn sống của đời
người, như cơm ăn nước uống, hơi thở, áo mặc, nhà ở, và
như lương dược trị bịnh.” ( 77)
Cũng cần nhớ rằng công quả giúp đời chính là giúp cho
mình, lo cho người tức là lo cho mình.
Đức Mẹ dạy:
“Các con hãy xem, rất đỗi các Đấng Phật Tiên Thánh
Thần còn phải xuống trần bất luận ngày đêm để lập thêm
công bồi thêm đức, huống chi các con. Chớ nên tự mãn,
hãy cố gắng thêm lên.” ( 78)
76F
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Thiên Lý Đàn, 15-7 Ất Tỵ (11-8-1965).
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Đinh Tỵ (03-4-1977).
Vĩnh Nguyên Tự, 10-5 Đinh Tỵ (25-6-1977).

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển I. Đàn ngày 04-8-1926.
Đức An Hòa Thánh Nữ, Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, 14-5
Mậu Thân (09-6-1968).
(78)
Thiên Lý Đàn, 01-4 Ất Tỵ (01-5-1965).
(77)
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Do đó, người tu phải không ngừng gia công giúp đời
cho đến khi nào thế gian này không còn một chúng sanh
đau khổ.
Đức Mẹ dạy:
Con tu là để giúp đời,
Giúp đời chính thị giúp thời cho con,
Còn Trời còn nước còn non,
Còn nhơn sanh khổ, con còn gia công.(79)

(79)

Chơn Lý Đàn, 26-01 Quý Sửu (28-02-1973).
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CÔNG TRÌNH
1. CÔNG TRÌNH LÀ GÌ?
Công trình là thành quả đạt được bằng sự cố gắng, công
sức khổ nhọc của con người. Chẳng hạn như một công
trình kiến trúc nguy nga đồ sộ được thành hình là nhờ biết
bao công sức, trí tuệ của con người kết hợp với những kỹ
thuật phức tạp. Hoặc một công trình nghiên cứu khoa học
được thành tựu và có thể phục vụ cho đời sống nhân sinh
(thí dụ như lai tạo giống để đạt năng suất cao hơn trong
nông nghiệp, vắc xin chủng ngừa các loại bệnh nguy hiểm,
v.v…) cũng nhờ biết bao thời gian và công sức tìm tòi,
nghiên cứu của các nhà khoa học.
Mục đích của người tu là trau sửa để trở thành người
đạo đức hoàn thiện ngõ hầu có thể tiến hóa lên hàng Thần
Thánh Tiên Phật và có khả năng giúp người khác cùng
hoàn thiện. Muốn được vậy, người tu cần phải có một quá
trình rèn luyện thân tâm đầy khó nhọc với biết bao thử
thách khảo đảo từ nội tâm đến ngoại cảnh. Quá trình rèn
luyện này có thể kéo dài suốt cả cuộc đời. Do đó, người tu
cần phải lập chí kiên định để vượt qua mọi khó khăn thử
thách. Đó chính là thực hành công trình trong pháp môn
Tam Công vậy.
Đức Chí Tôn dạy:
“Chữ tu là gì?
Tu là bồi bổ tinh, khí, thần cho đầy đủ, đức tánh cho
hoàn toàn. Bỏ nhơn dục tầm đường thiên lý, thuận mạng,
giữ thanh tịnh, ôn hòa. Chỗ nào sứt mẻ hư hao thì tô bồi
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cho đầy đủ.
Chữ luyện là gì?
Luyện là trau giồi cho sáng suốt hoàn toàn, giũa mài
rèn đúc cho trơn tru khéo léo.
Tu mà không luyện thì chẳng khác chi một cục sắt
không rèn, làm sao thành một món khí giái. Luyện là rèn
thì chẳng khác nào một cục sắt đỏ còn đương vô dụng.
Luyện là phải nướng cho nó chảy, rồi đập, giũa, cạo, gọt,
rèn, đúc, mới thành cái khí giái.
Người tu cũng thế. Muốn cho huệ mạng tròn đầy, sáng
suốt thì cần phải phanh luyện, mài giũa ngày đêm cho
thành kim thân phật tử. Ấy là phương pháp tu luyện.” (80)
Đức Chí Tôn dạy:
“Hỡi các con! Các con phải bền chí, rắn gan mà sớm
tối tu tâm luyện tánh. Trên có Thầy ban ơn bố hóa gìn giữ
cho các con, dưới các con hãy bền lòng, chịu những sự
khảo đảo, khổ thân mà đền bồi oan trái. Sự thành đạo tuy
mau hay chậm do Thầy bố hóa, nhưng cũng phải có các
con. Các con cứ lo phận sự vuông tròn.” ( 81)
Bản chất con người vốn hướng thiện. Tuy nhiên, sống
giữa cuộc đời đầy cám dỗ và tội lỗi, con người lại dễ dàng
sa ngã vào vòng đọa lạc. Do đó, Đức Từ Phụ khuyên
chúng ta phải cố gắng mới thành công:
“Người mà dứt đặng lòng dâm dục say mê, tánh kiêu
ngạo, độc ác, không đắm nhiễm tình đời thì là bực thần
tiên tại thế đó rồi.
Nhưng sự làm lành làm phải thiệt rất khó thay! Ai cũng
80F
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muốn làm lành, mà lành làm khó được. Ai cũng toan bỏ
dữ mà dữ bỏ không rồi. Làm lành đến già đời, lành còn
không đủ. Làm dữ trong chốc lát, dữ đã quá nhiều.
Vậy Thầy ước mong cho các con phải cố gắng mà làm
lành. Có câu ‘Tu là cội phước, tình là dây oan.’ Các con
tu hành phải cố gắng mới thành công.” ( 82)
Vậy chúng ta hãy tìm hiểu xem những khó khăn
chướng ngại gì thường ngăn trở người tu tiến đến sự hoàn
thiện. Có hiểu được nguồn gốc của những khó khăn
chướng ngại ấy, chúng ta mới có biện pháp đối trị.
81F

2. NHỮNG KHÓ KHĂN, CHƯỚNG NGẠI NGƯỜI TU THƯỜNG
GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP VƯỢT QUA
a. Những khó khăn, chướng ngại từ nội tâm do con
người mang xác thịt nặng nề, bị thất tình lục dục sai khiến,
dẫn dắt vào đường tội lỗi.
Về mối nguy hại của quỷ thất tình, ma lục dục, Đức Chí
Tôn dạy:
“Than ôi! Trong cơ thể con người vì bị thất tình cám
dỗ, lục dục khiến sai, càng ngày càng yếu ớt. Tuy nguơn
thần sáng suốt, ưa thanh tịnh vô vi, nhưng bởi có thức
thần nên mới hay động tác. Mà nguơn thần thì thất chánh,
còn thức thần lại đương quyền; nó làm chủ nhơn thân nên
ưa sự này, muốn việc kia, lăng xăng rộn rực, không cần
đạo đức, chẳng kể tinh thần, chỉ chuộng thỏa thích lòng
vui của nó, nên nhiều khi nó giục con người làm chuyện
quấy điều hư, xấu xa đê tiện. Mà hễ nó sai khiến đặng thì
nó lại còn khiến mãi không thôi. Nó chác lòng ác đức, gây
chuyện bất lương mà con người chỉ đùa theo nó mãi. Nó

(80)

Đại Thừa Chơn Giáo. “Luận Về Đại Đạo Tâm Truyền.” Sài
Gòn 1950, tr. 298.
(81)
Đại Thừa Chơn Giáo. “Luyện Kỷ Tu Thân.” Sài Gòn 1950, tr.
256.

(82)

Đại Thừa Chơn Giáo. “Hậu Thiên Cơ Ngẫu.” Sài Gòn 1950, tr.
284.
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lại có quỷ thất tình phụ sự, ma lục dục giúp tay, nên chi
mới có tội lỗi. Mà hễ có tội lỗi phải chịu đọa đày trong
vòng quả báo.
Thất tình lục dục là mối loạn hằng ngày ở trong tâm trí,
không phương trừ khử. Một đám giặc liệt cường tài trí,
đánh phá ruồng trong núi cao non thẳm còn dễ trừ dẹp
đặng, chớ mối loạn nơi tâm khó mà diệt đặng cho yên.
Nhứt là ma lục dục (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) nó phá hại
hàng ngày.
Nhãn thì ưa màu sắc tốt đẹp.
Nhĩ thì thích nghe những giọng nói tao nhã, thanh bai.
Tỷ thì ưa mùi thơm hơi ngọt.
Thiệt thích nếm vật lạ món ngon.
Thân thì mến vợ đẹp hầu xinh, cả dục tình cùng dâm
niệm.
Ý lại tư tưởng việc vất vơ quấy quá. Mà nhứt là ý, là
mối hại cho con người. Nó tư tưởng sự này sang sự nọ,
chuyện ấy hết đến chuyện kia. Nó xẹt vô nhảy ra lẹ làng
không chi ngăn đón nó đặng, nên mới cho nó là đứa trộm
tài nghệ, xách món này, lấy vật nọ mà trước mắt muôn
người có ai thấy.” (83)
Còn thất tình là bảy trạng thái tình cảm của con người
(bao gồm hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ) cũng làm tổn hại tinh
thần và thân thể con người không ít.
Đức Chí Tôn dạy:
“Con người vì bị thất tình lục dục mà hao tổn tinh thần,
tiêu mòn khí phách. Nó luống đẩy xô nhơn loại vào ao lửa
núi gươm, hang sâu vực thẳm.
(83)

Đại Thừa Chơn Giáo. “Xuất Thần.” Sài Gòn 1950, tr. 352,
354.
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(…) nên ví không sớm khử trừ cho tiêu, ắt nó cứ mãi
khuấy rối con người mà bắt phải sa vào những thói thấp
hèn, ngu dốt.” ( 84)
Biết được tác hại của thất tình lục dục, người tu cần
phải lập ý chí cho mạnh mẽ để có thể làm chủ được thất
tình lục dục, không để chúng lôi kéo vào con đường sai
trái, tội lỗi.
Đức Phật dạy:
“Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự
thắng mình là chiến công oanh liệt nhất.” ( 85)
Đức Chí Tôn dạy:
“Làm người phải lập chí cho cao thượng, đừng để thất
tình cám dỗ, lục dục khiến sai. Mình phải mạnh bạo,
cương quyết mà làm chủ nó, chớ đừng yếu ớt lôi thôi để
nó làm chủ mình, rồi nó muốn chi cứ phải vừa theo ý nó
mãi hay sao?” ( 86)
Đức Như ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn khuyên người tu
phải tập luyện để trở nên chiến sĩ hùng mạnh, làm chủ
nhơn ông, chiến thắng mọi sự tấn công của thất tình lục
dục:
Chính mình luyện cường binh chiến thắng,
Chính mình làm cho đặng chủ nhân,
Trong tay nắm vững thời thần,
Sáu căn chớ để sáu trần nhiễm ô.
Sáu căn ấy ra vô đúng tiết,
Là tướng hùng oanh liệt sáu phương,
Dưới trên ngăn lũ ma vương,
83F

84F

85F

(84)

Đại Thừa Chơn Giáo. “Xuất Thần.” Sài Gòn 1950, tr. 359,
360.
(85)
Kinh Pháp Cú.
(86)
Đại Thừa Chơn Giáo. “Xuất Thần.” Sài Gòn 1950, tr. 360.
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Đông tây nam bắc biên cương giữ gìn.
Không dấy động vì tình vì cảnh
Không đảo điên bổn tánh chơn tâm,
Vọng duyên vừa muốn khởi mầm,
Cường binh quét sạch khỏi lâm nghiệp trần.(87)
Mỗi khi người hành giả chiến thắng được sự cám dỗ
của thất tình lục dục là đã đi được thêm một bước trên con
đường tiến đến sự hoàn thiện, thế là đã lập được một công
trình.
Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
“Còn về công trình, đó là đào luyện, trui rèn ý chí
phàm tánh, bản năng sinh tồn.
Đừng nói rằng mình ít oi về đạo học giáo lý, làm sao đi
thuyết minh truyền giáo, giảng dạy đó đây cho đời hướng
thiện. Vậy chớ một cử chỉ nhỏ như tha thứ lỗi người, dằn
cơn nóng giận để cảm hóa lòng người không gọi là công
trình được sao?
Gần đến giờ cúng thời hoặc ngày đi chùa thất, nghiệp
trần dấy lên nêu đủ lý sự, nào mắc việc này bận việc kia,
tại bần thần, uể oải, hãy cố gắng cương quyết diệt những
tư tưởng chủ bại đó, dứt khoát làm liền ý định rồi sẽ được
việc ngay. Đó không gọi là công trình được sao?
Ngày chay lạt nghe hơi tàu hủ, mì căn kho, xào phát
ớn, nhưng lòng đang thắt thẻo cuộn cào sanh ra thèm bậy,
dằn lòng không được rồi đi ăn lén thử cơm mặn. Quyết
tưởng rằng sẽ có người bắt gặp, ít nữa hai bên vai giác
hoặc trên đầu mình cũng có chư Thiên dòm ngó, rồi không
dám làm. Lúc đó trong trạng thái tâm hồn ắt có sự giằng
co mãnh liệt, nhưng giữ được lập trường chay lạt không
sa ngã, đó là thắng được nội tâm xúi quấy. Như vậy không
(87)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-3 Mậu Ngọ (05-5-1978).
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thể gọi là công trình được sao?” ( 88)
Kinh sách thường nêu ra một số phương cách hữu hiệu
để giúp chúng ta chiến thắng được thất tình lục dục như
sau:
(i) Nghiêm minh giới luật tức là tuân thủ theo Ngũ Giới
Cấm và Tứ Đại Điều Quy, vì đó là những khuôn vàng
thước ngọc, là hàng rào che chắn gìn giữ người tu trong
phạm vi đạo đức.
(ii) Đọc thánh ngôn, thánh giáo hằng ngày như lời Đức
Mẹ dạy: “Thánh ngôn, thánh giáo là những tiếng gọi
thiêng liêng khi các con bị thất tình lục dục bao vây.” ( 89)
Đồng thời cũng nên đọc Kinh Cảm Ứng, Kinh Sám Hối
( 90)
là những kinh có nêu rõ những điều lành nên làm,
những điều tội lỗi phải chừa tránh cùng những hình phạt
cụ thể mà con người sẽ phải chịu nếu làm điều sai quấy.
Kinh có tác dụng răn dè cho con người biết sợ điều họa
phước báo ứng mà cố gắng rèn luyện bản thân cho nên
người đạo đức thánh thiện.
Người tu cũng nên dành ra ít nhất mỗi ngày một giờ để
đọc các hiền truyện ( 91) nêu gương sáng của các bậc chơn
tu, các bậc hiền nhân quân tử, các bậc thánh nhân để học
tập theo hạnh đức của các ngài mà trau sửa thân tâm.
(iii) Kiểm điểm bản thân từ tư tưởng, lời nói đến việc
làm hằng giờ, hằng phút để kịp thời sửa chữa những sai
87F

8F

89F

90F

(88)

Vĩnh Nguyên Tự, 03-01 Giáp Dần (25-01-1974).
Thánh thất Tân Định, 15-8 Bính Ngọ (29-9-1966).
(90)
Về Kinh Cảm Ứng, xem Thiện Thư của Lê Anh Minh; về Kinh
Sám Hối, xem Tìm Hiểu Kinh Sám Hối của Thanh Căn và Huệ
Khải.
(91)
Tại Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn), ngày 15-11 Ất Tỵ (07-121965), Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy rằng “mỗi ngày phải chừa
một giờ để đọc thánh kinh hiền truyện”.
(89)
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lầm và phát huy các điều thiện. Đó chính là thực hành câu
Đạo bất khả tu du ly giả vậy. Hay chí ít cũng nên kiểm
điểm bản thân mỗi buổi tối như lời Đức Chí Tôn dạy:
“Phải thường hỏi lấy mình khi đem mình vào lạy Thầy
buổi tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chưa mà lương tâm
có điều chi cắn rứt chăng? Nếu phận còn nét chưa rồi,
lương tâm chưa đặng yên tịnh, thì phải biết cải quá, ráng
sức chuộc lấy lỗi đã làm, thì các con có lo chi chẳng bì
bực chí thánh. Thầy mong rằng mỗi đứa đều lưu ý đến sự
sửa mình ấy thì lấy làm may mắn cho nền Đạo. Rồi các
con sẽ đặng thong dong mà treo gương cho kẻ khác.” (92)
b. Những khó khăn từ ngoại cảnh như hoàn cảnh gia
đình túng hụt, làm ăn thất bát, nhiều điều bất hạnh rủi ro
xảy đến cho mình hoặc mang thân bệnh, v.v… Tất cả
những điều không may đó đều do nghiệp quả tiền khiên
mà mình đã gây tạo. Vì thế, một khi đã giác ngộ, người tu
nên chủ động giải trừ nghiệp lực bằng cách tích cực hành
đạo, lập công bồi đức, tức là chủ động trả nợ chớ đừng để
con nợ kéo đến réo đòi khiến cho bản thân càng thêm điên
đảo quay cuồng mà không có điều kiện tu học để tiến hóa.
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy:
“Hãy cố gắng vẹn gìn đức tin, hãy bền lòng mến yêu
việc đạo, hãy vượt mọi sự ham muốn thụ hưởng nhứt thời
trong cõi tạm để sớm rũ sạch mối nghiệp chướng tiền
khiên mà ai ai cũng phải trả với hình thức này hoặc hình
thức khác. Hoặc hành đạo cố tạo phúc lành để trừ nghiệp
chướng tiền khiên mà tâm hồn được song song mẫn tuệ
khai thông, hoặc phải bị khảo đảo về tinh thần cũng như
đọa đày về thân xác để trừ nghiệp quả mà tâm hồn phải lu
mờ trong chỗ vô minh thoái bộ.” ( 93)
92F

(92)
(93)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I. Đàn ngày 24-12-1926.
Minh Lý Thánh Hội, 19-9 Mậu Thân (09-11-1968).
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*
Thật là hữu duyên hữu phước khi được sinh ra làm
người trong thời kỳ đại ân xá. Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ
cùng chư Phật Tiên đã truyền dạy cặn kẽ mọi điều. Đấy là
kim chỉ nam cho chúng ta trên đường phản bổn hoàn
nguyên. Chỉ còn lại một điều then chốt quyết định là lòng
quyết tâm và ý chí kiên định của người môn đệ Cao Đài
mà thôi.
Đường về quê xưa còn xa hay gần, ngôi vị thiêng liêng
cao hay thấp… tất cả đều do mỗi người tự định đoạt lấy
bằng mức độ thực hiện pháp môn công trình mà Ơn Trên
đã hướng dẫn.
Mỗi người tu là một vị Tiên trong tiềm thể, có khả năng
thăng tiến vô hạn. Đây chính là lời dạy của Đức Giáo
Tông Vô Vi Đại Đạo:
“Sự đắc quả Tiên vị là điều diễm phúc cho các chơn
linh quy liễu, chứng minh kết quả công phu, công quả,
công trình, hành đạo trung kiên, làm tròn sứ mạng.
Nhưng quý báu hơn nữa là những người còn đương
sống tại thế gian có khả năng tác động, ảnh hưởng trực
tiếp thế gian, sống hành đạo tại thế. Đó là điều diễm phúc
vô cùng lớn lao cho hết thảy chư đệ muội.
(…)
Có khi nào chư đệ muội nhận thấy rằng chư đệ muội là
Tiên tại thế chăng? Chính chư đệ muội là Tiên trong tiềm
thể, vì trong tiềm thể nên có khả năng thăng tiến vô hạn.
Thần Tiên ở trong tiềm thể vì chư đệ muội còn mang xác
thân hệ lụy. Tất cả kết quả siêu thoát hay đọa lạc đều do
đấy, do đó mà ra.
Điều cao cả nhất hiện tại đối với chư đệ muội là đức
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tin, là tinh thần dõng mãnh vì Thầy vì Đạo của chư hiền,
nên phải chịu nhiều cam go thử thách, chướng ngại gay
go hơn lúc nào hết. Chư hiền đệ muội phải dõng mãnh,
đại hùng, đại lực, đại từ bi. Phẩm vị Tiên Phật dĩ nhiên sẽ
đến xứng đáng với sứ mạng mỗi người.” (94)
Thực hành công trình bằng cách lập chí tu thân luyện
kỷ, đây cũng là cách để mỗi người môn đệ Cao Đài báo
đáp lại thâm ân dạy dỗ của các Đấng thiêng liêng vậy.
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CÔNG PHU
1. CÔNG PHU LÀ GÌ?
Công phu là tịnh, là thiền định. Tịnh là yên lặng, thân
tâm không xao động.
Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy:
“Thiền là tâm vô niệm. Định là dừng lại tất cả.” ( 95)
Vậy công phu là luyện tâm, giữ cho tâm được an định,
vô dục, vô niệm, dừng lại mọi suy nghĩ, tính toan điên
đảo.
Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy:
Tâm có định rồi thân mới an,
Tâm còn điên đảo ắt nguy nàn,
Công phu là để tâm an định,
Nên đạo nên người chốn thế gian.( 96)
Công phu còn có nghĩa là tập trung tư tưởng vào một
công việc nào đó, không nghĩ gì khác hơn việc mình đang
làm.
Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
“Một hiền muội mắt hơi làn, xỏ kim không kiếng, nhắm
vào một chỗ để luồn sợi chỉ cho qua, có khi mất cả mười
phút. Trong mười phút đó chắc chắn rằng tâm thanh tịnh,
không tưởng việc nào khác hơn là luồn chỉ qua kim. Như
vậy không gọi là công phu được sao? Nhưng đó là thiền
94F

95F

(95)
(94)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-10 Bính Dần (16-11-1986).

(96)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10-11 Kỷ Mùi (28-12-1979).
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 04-6 Tân Dậu (05-7-1981).
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định vô ý thức. Thay vì chăm chú vào mối chỉ lỗ kim, hãy
chăm chú vào ngọn nhang, ánh đèn Thái Cực, hoặc nhìn
chăm chú vào Thiên Nhãn. Đừng tưởng việc chi khác hơn.
Đó cũng là khởi đầu cho động tác công phu thiền định rồi
vậy.” (97)
Lời Đức Bồ Tát dạy cho thấy công phu có nhiều mức
độ.
Khi tập trung hết tư tưởng vào công việc mình đang
làm, ấy là công phu nhưng là công phu vô ý thức.
Hằng ngày, khi cúng tứ thời, đọc kinh trước Thiên Bàn,
tín đồ tập trung tư tưởng vào lời kinh tiếng kệ, mắt chăm
chú nhìn Thiên Nhãn, để hết tâm thành hướng về các
Đấng thiêng liêng. Đó là công phu có ý thức nhưng ở mức
độ khởi đầu căn bản.
Công phu ở mức độ cao nhất chính là thực hành pháp
môn hay đạo pháp do Ơn Trên truyền dạy để đoạt cơ siêu
phàm nhập thánh.
2. ÍCH LỢI CỦA CÔNG PHU
a. Công phu là thức ăn cho linh hồn
Con người có hai phần: thể xác và linh hồn. Trong lúc
thể xác được nuôi dưỡng hàng ngày bằng thực phẩm, v.v...
thì công phu chính là thức ăn nuôi dưỡng linh hồn.
Đức Chí Tôn dạy:
“Về phần xác thịt thì các con nuôi nó bằng vật thực,
như các loại ngũ cốc, cùng những món cao lương mỹ vị
cho nó có sức lực và khí phách để hoạt động theo ý muốn
của các con. Còn về phần hồn, các con biết tu thì cũng
phải dụng huyền công của đạo pháp để vận chuyển âm
dương, lược lọc tinh ba để bồi bổ cho nó đặng tinh vi hiển
(97)

Vĩnh Nguyên Tự, 03-01 Giáp Dần (25-01-1974).
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đạt. Ấy đó giờ khắc công phu của các con là phương pháp
để un đúc, trau tria cho phần linh hồn trở nên nhẹ nhàng,
sáng suốt, anh linh, hiển hách. Vả lại nếu các con mà nhịn
ăn lâu ngày thì phần xác thịt phải ốm gầy, tiều tụy, sức lực
yếu đuối, suy vi; còn như các con bỏ tu thì phần linh hồn
trở nên mờ ám, nặng nề, khả giáng bất khả thăng, thì
không phương siêu xuất tam giới đặng.” ( 98)
Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy:
“Đáng lý ra muốn đạt đạo cao thâm vi diệu, hay đắc
nhứt cũng thế, phải xem sự công phu tịnh dưỡng như là
món ăn, thức uống, hơi thở dinh dưỡng liên tục cho phần
nhục thể hằng ngày mới phải.” ( 99)
97F

98F

b. Công phu giúp con người điều trị thân bệnh và
tâm bệnh, tăng tuổi thọ
Sống ở thế gian hầu như ai ai cũng có bệnh. Bệnh của
con người thường được phân ra làm hai loại: thân bệnh và
tâm bệnh. Thân bệnh là những bệnh của thể xác như: cảm
cúm, sổ mũi, ho hen, nhức đầu, đau tim, đau bao tử, đau
gan, lao phổi, v.v... Tâm bệnh là những bệnh về tinh thần
như: stress (căng thẳng thần kinh), trầm cảm, tâm thần,
v.v…
Về nguyên nhân của thân bệnh con người, Đức Đông
Phương Chưởng Quản dạy:
“Theo y lý thì âm dương trong người và âm dương ngoài
trời đất hai bên tương trợ lẫn nhau. Mỗi khi trong người
chánh khí suy yếu thì tà khí ngoài trời xâm nhập mà gây
nên bệnh hoạn. Chủ khí mạnh thì khách khí không làm hại
được, hoặc chủ khách giao hỗ tương thân thì tinh thần khỏe
(98)

Đại Thừa Chơn Giáo. “Hai Mối Đại Ân.” Sài Gòn 1950, tr.
170.
(99)
Minh Lý Thánh Hội, 09-01 Nhâm Tý (24-02-1972).
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mạnh. Đạo pháp cũng thế. Đó là bước đầu của kẻ hành
giả làm cho hô hấp điều hòa, tâm thần thơ sướng, thì
chánh khí phát vượng, nên mới bày phép khai thông bát
mạch, làm cho kinh lạc dinh vệ, tạng phủ không chỗ nào
còn ngưng trệ bế ngăn.” (100)
Công phu giúp cho chánh khí trong người luôn được
hưng vượng, có thể đẩy lùi mọi sự xâm nhập của tà khí
gây nên các bệnh như cảm, cúm, sổ mũi, ho hen, nhức
đầu, v.v…
Như đã trình bày ở trên, cúng tứ thời tuy là công phu ở
mức độ khởi đầu căn bản, nhưng vẫn có thể giúp con
người tiêu trừ tật bệnh.
Đức Chí Tôn dạy:
“Cúng tứ thời có ích cho các con lắm, chớ không phải
ích chi cho Thầy. Nếu cúng được thường thì lòng dạ nở
nang, tứ chi luân chuyển, có nhiều khi tật bệnh tiêu diệt.”
( 101)
10F

Các bệnh như đau tim, đau bao tử, đau gan hay lao
phổi, v.v... là do tâm con người bị thất tình (buồn, thương,
giận, ghét, mừng, vui, sợ) làm cho điên đảo khiến ngũ tạng
lục phủ bị suy yếu rồi sinh bệnh. Thí dụ, giận dỗi hại gan
(can, hành mộc), quá vui hại tim (tâm, hành hỏa), buồn
phiền hại bao tử (tỳ, hành thổ), lo âu sinh lao phổi (phế,
hành kim)…
Đức Ngọc Lịch Đại Tiên dạy:
Hay giận dỗi thương can tổn mộc,
Quá mừng vui hỏa đốt tâm suy,
Buồn thương rất hại thổ tỳ,
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Lo nhiều lao tổn ích gì hành kim.( 102)
Thực hành đạo pháp giúp nội tâm con người được an
định, nhờ đó thân hình được tráng kiện, sức khỏe dồi dào.
Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy:
“Chư hiền đệ muội! Bần Đạo nhắc lại về tác dụng của
đạo pháp. Trước nhất là điều hòa thần khí, an định thân
tâm. Thần khí thân tâm có được điều hòa ổn định thì con
người luôn luôn tươi nhuận khỏe mạnh, không phải bận
tâm những thời kỳ thuốc men khan hiếm.” ( 103)
Về ích lợi của công phu trong việc chữa bệnh, Đức
Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:
Cái thân tứ đại ở trong đời,
Ma bịnh triền miên đệ muội ơi!
Muốn có thuốc thần trừ chướng ngại,
Giữ gìn đều đặn lửa lò Trời.( 104)
Giữ gìn đều đặn lửa lò Trời chính là thực hành công
phu tu tịnh vậy.
Chẳng những có thể giúp con người điều trị thân bệnh,
công phu lại càng cần thiết hơn nữa để điều trị tâm bệnh.
Xã hội càng văn minh hiện đại, cuộc sống con người
càng trở nên bận rộn, hối hả, khiến cho không ít người bị
căng thẳng thần kinh (stress) do áp lực công việc. Con
người càng chạy theo đồng tiền, tranh giành vật chất, thì
lương tri đạo đức con người càng sa sút, gây nên biết bao
thảm kịch gia đình và xã hội, khiến cho con người mắc
bệnh tâm thần, điên loạn. Nếu biết buông bỏ để thực hành
công phu thì con người sẽ tìm lại được sự an định nội tâm,
tinh thần thơ thới, mọi chứng bệnh stress, trầm cảm hay
10F

102F

103F

(102)
(100)

Minh Lý Thánh Hội, 10-11 Bính Thìn (30-12-1976).
(101)
Thánh ngôn 10-11 Bính Dần (14-12-1926).

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 24-02 Quý Sửu (28-3-1973).
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10-5 Bính Thìn (07-6-1976).
(104)
Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-10 Canh Tuất (13-11-1970).
(103)
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tâm thần sẽ biến mất.
Nói tóm lại, “tâm thanh tịnh là lương dược trị
bệnh”,(105) kể cả thân bệnh lẫn tâm bệnh, mà tâm thanh
tịnh có được là nhờ biết thực hành công phu, tham thiền
tịnh định.
Về ích lợi của việc tham thiền hấp khí đối với sức khỏe
con người, Đức Trần Đoàn Lão Tổ dạy:
Biết hô hấp còn hơn dùng thuốc,
Vận khí công là nước ma ha,
Nhơn thân ít bịnh, lâu già,
Nhục thân khương kiện, thịt da hồng hào.
Khí bồi dưỡng tế bào non trẻ,
Khí châu lưu sức khỏe kiện cường,
Khí Thần vốn thiệt âm dương,
Âm dương hiệp nhứt là huờn chánh trung.
Hạo nhiên khí khởi tùng nơi đó,
Khí hư vô chính nó chớ ai,
Tiên thiên khí cũng là đây,
Nhiếp thâu khí ấy là bài trường sinh.
Do đó biết tịnh tứ thời thì có thể bồi dưỡng ngũ tạng
ngõ hầu sống lâu, tăng tuổi thọ. Tịnh giờ Mẹo bổ gan (can,
hành mộc). Tịnh giờ Ngọ bổ tim (tâm, hành hỏa). Tịnh giờ
Dậu bổ phổi (phế, hành kim). Tịnh giờ Tý bổ thận (hành
thủy). Tịnh đủ tứ thời thì bổ tỳ (bao tử, hành thổ).
Ơn Trên dạy:
Siêng thiền định công phu bốn buổi,
Bồi dưỡng thân, thêm tuổi trường sinh,
Mẹo thời bồi Mộc, Can sinh,
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Ngọ thời bồi Hỏa, Tâm linh chơn thần.
Dậu thời bổ Thận Kim phế khí,
Thận Thủy nhờ thời Tý mà sung,
Tứ thời thiền định thung dung,
Dưỡng bồi Tỳ Thổ, chánh trung Kỷ Mồ.
c. Công phu giúp cho tâm linh được mẫn tuệ, minh
linh sáng suốt, việc học đạo hiểu đạo được dễ dàng
Về ích lợi của công phu đối với tâm linh hành giả, Đức
Đông Phương Chưởng Quản dạy rằng công phu có tác
dụng “là cho tâm linh được mẫn tuệ, minh linh sáng suốt,
tự chọn đường đi lối về, nẻo tắt đường quanh của đời
cũng như đạo và am hiểu được sự rủi may tốt xấu xảy
đến cho mình.” (106)
Khi tâm linh được mẫn tuệ, minh linh sáng suốt thì
hành giả có thể học đạo dễ dàng, hiểu đạo thông suốt.
Công phu trợ giúp người tu nghiên cứu, viết bài thuyết
đạo, soạn sách truyền đạo.
Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
“Hiểu đạo nơi đây chẳng những do sự học hỏi từ kinh
điển, thánh ngôn, thánh giáo, mà lại còn hiểu do nơi tham
thiền nhập định phát huệ tâm linh. Đó là hiểu về nội tâm.”
105F

( 107)
106F

Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy:
“Phương pháp tham thiền tịnh luyện là phương tiện
thiết yếu giúp cho phần nghiên cứu viết lách được dễ dàng
thông suốt.” ( 108)
107F

d. Công phu giúp hành giả trở nên khả ái, dễ chinh
(106)

(105)

Đức Đông Phương Chưởng Quản, Minh Đức Tu Viện, 13-9
Tân Dậu (10-10-1981).

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10-5 Bính Thìn (07-6-1976).
Minh Lý Thánh Hội, 01-9 Kỷ Dậu (11-10-1969).
(108)
Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 14-02 Mậu Thân (12-3-1968).
(107)
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phục tha nhân vào đường chánh giáo
Người thực hành công phu đúng mức sẽ luôn tìm được
sự an định, thơ thới trong nội tâm. Niềm an lạc đó sẽ phát
tiết ra bên ngoài qua tướng đi dáng đứng khoan thai, lời
nói dịu dàng dễ thương, cử chỉ hành động từ hòa khả ái, dễ
cảm hóa tha nhân.
Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy rằng công phu có
tác dụng “là hội tụ điển lành từ nội tâm, phát ra lời nói êm
ấm, dịu dàng, dễ thương, dễ cảm, dễ chinh phục tha nhân
vào đường chánh giáo.” (109)
e. Công phu là phương tiện thông công cùng các
Đấng thiêng liêng
Trước mỗi thời công phu, tịnh sĩ đều đọc bài Kinh Cầu
Khi Tham Thiền, mở đầu với câu “Tham thiền giao cảm
Phật Tiên”.( 110) Thật vậy, thời gian công phu tịnh định là
lúc hành giả giao cảm, thông công cùng các Đấng thiêng
liêng nếu như trong thời gian công phu đó hành giả giữ
được tâm vô niệm. Khi tâm đã lặng lẽ trống không thì
hành giả sẽ tiếp được luồng điển từ hòa của các Đấng,
nghe được tiếng nói vô thinh, hiểu được thánh ý thiên cơ
ngõ hầu làm tròn sứ mạng thế Thiên hành hóa. Thanh tịnh
vô trần chính là điều kiện để thông công cùng thượng giới.
Đức Chí Tôn dạy:
“(...) mỗi con đều có một đài hiệp thiên. Nếu con mở
được cửa thì thông công được với Thầy, khỏi phải qua
trung gian của đồng tử, vì trước kia Thầy đã dạy, đã trao
109F

(109)
(110)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10-5 Bính Thìn (07-6-1976).
Kinh Cầu Khi Tham Thiền do Đức Lý Thái Bạch ban cho
(năm Mậu Dần, 1938), là bài 26 trong Đạo Nhựt Thường
Hành. Xem thêm Huệ Khải, Luật Nhân Quả Theo Giáo Lý
Cao Đài. 2010, tr. 111.
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chìa khóa cho các con từ buổi sơ khai Đại Đạo. Nhưng
mấy ai giữ được thanh tịnh vô trần, trực nhận chơn tâm
đại ngã.” ( 111)
10F

f. Công phu tạo nên một bầu hồng quang điển, xua
tan hắc khí, thiên tai địa ách, cứu giúp bá tánh chúng
sanh
Thời hạ nguơn mạt kiếp, thiên tai chiến họa lan tràn, ấy
là do lòng người thiếu đạo đức, mưu tính điều phi nghĩa
vô đạo nên đã tạo thành những luồng hắc khí tích tụ trong
không gian, gây ra đủ mọi tai ách cho nhân thế.
Muốn cứu vãn tình trạng này, người tu cần phải công
phu (tham thiền) để tiếp nhận hồng quang điển của Thiêng
Liêng hầu phóng phát đi khắp nơi, xua tan hắc khí, cứu độ
sanh linh.
Đức Mẹ dạy:
“Các con nên nhớ vào giờ công phu thiền định khai mở
cõi lòng tịnh khiết để tiếp nhận luồng hồng quang thiên
điển. Nhiếp thâu được nhiều hay ít là do ở lòng của con.
Hồng quang thiên điển luôn luôn bủa trùm để cứu độ sanh
linh. Các con hãy giác ngộ, hãy ý thức với nhau để cùng tu
hành hạnh hưởng.” ( 112)
Đức Hà Tiên Cô dạy rằng tu tịnh chính là “tạo một
vầng hồng quang chói lọi soi sáng đêm trường dày đặc âm
u của thế nhân.” ( 113)
Về công năng cứu người của công phu thiền định trong
cảnh thiên tai sát kiếp, Đức Đông Phương Lão Tổ dạy:
“Muốn chống thiên tai sát kiếp, chỉ cần phát tâm công
1F

12F

(111)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 18-02 nhuần Ất Sửu (07-41985).
(112)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-8 Bính Thìn (07-9-1976).
(113)
Bác Nhã Tịnh Đường, 27-3 Nhâm Tý (10-5-1972).
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phu thiền định, tọa công ngồi tại đạo tràng mà phóng tinh
thần gieo rải thiện duyên kết hợp với huyền linh ân điển
xua đẩy sát khí. Tư tưởng càng mãnh liệt, hung sát tự khắc
thối lui. Thiền định càng thâm, càng giải phóng cứu người
càng dễ. (…)
Trong lúc tai biến, động loạn xáo trộn trên hoàn cầu là
một cơ hội cho đạo hữu phát tâm gieo tư tưởng sự sống
tình thương đến những nơi có tai biến, kết quả rất lớn mà
tiến đạo rất mau, tu một lúc cũng bằng tu trọn đời. Dầu tu
trọn đời mà không gặp cơ duyên cũng không bằng tu một
ngày có cơ hội.”
g. Công phu là chìa khóa mở cánh cửa giải thoát
Con người nơi thế gian nếu biết ăn hiền ở lành, làm
phước giúp đời thì sau khi thoát xác có thể sẽ được trở lại
cõi thế gian hưởng cảnh giàu sang phú quý hoặc được tái
sanh ở các cõi trời cao hơn, nhưng sau khi đã hưởng hết
phước báo sẽ phải luân hồi chuyển kiếp. Chỉ có công phu
tu luyện mới là chìa khóa mở cánh cửa giải thoát khỏi luân
hồi sanh tử.
Đức Đông Phương Lão Tổ dạy:
“Chư hiền đệ muội đừng lầm tưởng tu hành lập công
bồi đức sẽ được đăng Tiên đắc Phật. Cũng có thể như vậy.
Trong tam thiên đại thiên thế giái, thất thập nhị địa, từ cõi
này sang đến cõi kia, đọa đọa siêu siêu kể sao cho xiết.
Cũng đại thánh, cũng chơn tiên, nhưng đến cõi Đại La
Thiên chưa từng có ai đắc quả. Người muốn khỏi đọa lạc
trở lại trần mê phải tu luyện, phải trở về linh giác bổn
nguyên hưởng cảnh thanh thoát an nhàn, không vướng
bận mảy may trần cấu. Công đầy quả đủ mà không tu
luyện cũng sẽ thành, nhưng thành trong phẩm vị của cấp
bậc đó để toại hưởng, đến lúc nào đó rồi phải tu luyện trở
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lại nữa.” (114)
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy:
“Đạo pháp là cái pháp, là giềng mối, là chìa khóa cho
hành giả mở cửa đi vào trung tâm của sự tạo Phật tác
Tiên, giải thoát kiếp hồng trần tạm bợ, trầm luân khổ hải
để về chốn an nhàn vĩnh cửu, vô sanh bất diệt.” ( 115)
14F

h. Công phu giúp rút ngắn con đường tiến hóa
Phương pháp tu hành xưa nay thường được chia ra làm
hai hình thức: tiệm tu (chậm) và đốn tu (mau). Thời Tam
Kỳ Phổ Độ đại ân xá, công phu chính là phương pháp đốn
tu, giúp cho hành giả rút ngắn thời gian tiến hóa tâm linh
theo tỷ lệ một giờ tu bằng một năm tiến hóa.
Đức Đông Phương Lão Tổ dạy:
“Chư hiền đệ muội ngày nay được hưởng thời đại ân xá
và đang trỗi bước đại thừa thực hành thiên đạo, dầu ở cấp
nào, cũng phải tự mình khắc kỷ, tu công, nghiêm minh giới
luật. Trễ một giờ là mất một năm tiến hóa. Nếu làm một
nhơn sanh nơi cõi thế mà không tiến hóa được thì thật
uổng phí một kiếp nhơn sanh.” ( 116)
15F

3. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM VỀ CÔNG PHU
a. Điều kiện thọ pháp
Đức Tôn Sư Đông Phương Chưởng Quản nêu lên ba
điều kiện tối thiểu để được thọ truyền đạo pháp giải thoát
khỏi luân hồi sanh tử như sau:
“Những người muốn vào trường đạo pháp, điều trước
tiên là đến trước Cao Đài gõ cửa Cao Đài. Cửa Cao Đài
(114)

Thiên Lý Đàn, 20-10 Kỷ Dậu (29-11-1969).
Minh Lý Thánh Hội, 04-9 Quý Sửu (29-9-1973).
(116)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 01-01 Quý Hợi (13-01-1983).
(115)
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sẽ mở khi người có duyên được đến. Thứ đến phải học luật
lệ Cao Đài và nhận chân tôn chỉ để noi theo, mục đích để
đạt đến. Điều sau nữa là giữ giới luật quy điều của Đại
Đạo. Đó là ba điều kiện tối thiểu của người muốn bước
vào chơn đạo và sẽ được Đức Cao Đài điểm đạo.” (117)
Như vậy, ba điều kiện tối thiểu để được thọ pháp
gồm:
a. Nhập môn vào đạo Cao Đài.
b. Học luật lệ Cao Đài gồm Pháp Chánh Truyền, Tân
Luật và noi theo tôn chỉ Tam Giáo quy nguyên, Ngũ Chi
phục nhứt, đồng thời hiểu rõ mục đích của Đại Đạo là thế
đạo đại đồng, thiên đạo giải thoát.
c. Tuân thủ giới luật gồm Ngũ Giới Cấm và Tứ Đại
Điều Quy.
Tân Luật Cao Đài, Chương II, Điều Thứ Mười Ba quy
định: “Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày
sắp lên được thọ truyền bửu pháp, vào tịnh thất có người
chỉ luyện đạo.” Đó là bước khởi đầu độ dẫn chúng sanh
trong thời đại ân xá. Nhưng một khi đã thọ pháp tu thiền
(công phu) rồi thì phải mau chóng tiến lên mức trường trai
tuyệt dục.
b. Tu càng sớm càng hay
Việc thực hành công phu cần hội đủ nhiều yếu tố, trong
đó yếu tố sức khỏe rất quan trọng. Con người càng lớn
tuổi càng sanh nhiều tật bệnh gây cản trở không ít cho việc
hành pháp. (Chẳng hạn như lúc ngồi hay khòm lưng nên
vận khí không thông, sức khỏe hao mòn nên dễ bị hôn
trầm, v.v…) Hơn nữa, mục đích của công phu là để khôi
phục điểm chơn dương trong con người đang mất dần theo
tuổi tác. Do đó, càng lớn tuổi, điểm chơn dương càng ít,
(117)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-9 Giáp Dần (29-10-1974).
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hành giả càng tu trễ càng khó luyện đạo thành công. Vì
vậy, Ơn Trên vẫn thường khuyên con người tu càng sớm
càng tốt, nhờ điểm chơn dương và sức khỏe còn đủ đầy.
Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy:
“Như chư hiền đệ muội đã thấy, hầu hết những người
vào trường đạo pháp đều là những người vương mang
nhiều bịnh hoạn, bộ máy rất tinh vi đã bị sử dụng rất
nhiều trên quãng đường cát bụi trong đời sống nhân sanh.
Những bộ phận nhỏ bị hư hỏng khuyết mòn, nhưng trong
lúc say sưa tham dục còn ai có thì giờ nghĩ đến nó. Con
tuấn mã đã chùn chân khi vượt qua cửa sổ, người chợt
tỉnh mới trở về đạo pháp. Mọi hoạt động của sở dục được
từ từ dừng lại vào lúc công phu tham thiền tịnh định, hành
giả mới thấy hối tiếc vì đã tự phá sản, của cải quý báu mà
Thượng Đế chia cho đã bị hao hụt mất mát quá nhiều.
Muốn tiết kiệm để bồi bổ lại là một việc rất khó, vì giữ của
quý báu là việc khó, đánh mất tìm lại dễ gì đâu! Nhưng
cần, cần người hành giả phải lập chí hăng hái như lúc
hăng hái vào đời mới cứu vãn linh hồn còn đang bao bọc
bởi lớp vô minh dày đặc khắc khoải đợi chờ.(…)
Như vậy, sự tu tâm luyện tánh của con người không
phải đợi đến lúc chán ngán việc đời mới đem ra áp dụng,
mà con người cần nên tu tâm luyện tánh ngay từ lúc giác
quan vừa hiểu biết sự đời mới xứng đáng là tiểu thiên
địa.(…)
Ngày nay, trước tình thế khẩn trương của nhân loại,
tôn giáo gần như không đủ hiệu lực cứu cánh mà chỉ có
người tự cứu lấy người, là phải tu tâm luyện tánh ngay từ
lúc tuổi trẻ.”.( 118)
Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy:
17F

(118)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-11 Quý Sửu (09-12-1973).
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“Muốn song tu tánh mạng không đợi thời gian tuổi tác,
càng sớm bước càng hay, càng sớm bước càng đủ điều kiện
để giải quyết bổn phận của chính mình trên con đường giải
thoát.” (119)
c. Giữ đạo trung dung, không tu khổ hạnh ép xác
Không ít người phạm sai lầm khi cho rằng tu luyện phải
khổ hạnh ép xác mới thành công. Hậu quả là thể xác suy
kiệt, không đủ sức để hành pháp. Thái Tử Sĩ Đạt Ta ngày
xưa đã từng trải nghiệm điều này, và sau khi áp dụng đạo
trung dung, quân bình giữa thể xác và linh hồn, Ngài tu
đắc quả chánh đẳng chánh giác.
Đức Chí Tôn dạy:
“Các con phải biết rằng hễ muốn cho chơn thần đặng
tinh khiết thì phải giữ gìn thân thể cho tráng cường. Muốn
dưỡng phần hồn tất phải nuôi phần xác. Bởi vậy, các con
chớ trọng vô mà bỏ hữu, hay trọng hữu mà bỏ vô. Hữu vô
phải nương níu với nhau cho mật thiết mới được. Phép tu
phải đừng ép xác hủy mình, vì hễ xác phàm mà khương
kiện thì linh hồn mới đặng thông huyền.” ( 120)
19F

d. Không được dể khinh đạo pháp
Thời Tam Kỳ Phổ Độ đại ân xá, Đức Chí Tôn mở rộng
pháp môn để ban truyền, cứu vớt vạn linh sanh chúng. Tuy
nhiên, hành giả không được ỷ lại vào đó mà dể duôi, khinh
lờn.
Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy:
“Ngày xưa, nếu một ai muốn tìm đạo trường sanh siêu
thoát phải dày công nhọc sức để kiếm tìm minh sư, và phải
minh thệ một cách thiết thực, gọi là đại hồng thệ mới được
(119)
(120)

Vĩnh Nguyên Tự, 10-6 Bính Thìn (06-7-1976).
Đại Thừa Chơn Giáo. “Dưỡng Sanh Tánh Mạng.” Sài Gòn
1950, tr. 396.
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khẩu khẩu tương truyền. Ấy thế mà cũng vẫn có người
phạm hồng thệ để đọa tam đồ bất năng thoát tục.
Ngày nay, thời kỳ đại ân xá, chư đệ muội được bước
vào cửa pháp môn, không có một điều kiện ràng buộc khó
khăn như khi xưa, nhưng Bần Đạo khuyên chư hiền đệ
hiền muội đừng xem đó là tầm thường mà dể lờn. Không
phải có đại hồng thệ mới có sự trừng phạt của Thiên luật,
còn không đại hồng thệ lại được tự do. Càng không bắt
buộc lại càng có nhiều hình phạt cận kề đúng theo luật
Thiên điều trong kỳ đại ân xá này đó chư hiền đệ.
Vậy nơi đây, chư hiền đệ nào muốn phát tâm vào
trường chơn đạo hãy tự vấn lấy lòng mình cho kỹ lưỡng
rồi sẽ bước đến. Đức từ bi tận độ luôn luôn phổ cập chúng
sanh, chỉ ngại chúng sanh khinh thường mà đắc tội vậy.”
( 121)
120F

e. Người quyết tâm tu luyện sẽ luôn được sự hộ trì
của Đức Tôn Sư Đông Phương Chưởng Quản
Để giúp cho các đệ tử vững tâm trên bước đường tu
luyện, Đức Tôn Sư từ bi, tha thiết dặn dò:
“Công phu sở dĩ không đạt được kết quả là do tâm không
tịnh, ý còn động nên lục dục thất tình còn rấp ranh quấy
nhiễu. Chư hiền đệ cố gắng. Bần Đạo luôn luôn hộ trì và lo
cho chư hiền đệ cũng như Bần Đạo lo cho chính Bần Đạo
vậy.” ( 122)
“Bần Đạo thường hay xem xét từ mỗi đệ muội trong
thời công phu để tùy theo căn trí mà dẫn độ.” ( 123)
12F
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Thiên Lý Đàn, 04-11 Tân Hợi (21-12-1971).
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 19-8 Tân Hợi (07-10-1971).
(123)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10-6 Tân Hợi (31-7-1971).
(122)
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4. CÔNG PHU TRONG MỐI TƯƠNG QUAN TAM CÔNG
Pháp môn Tam Công của đạo Cao Đài bao gồm công
quả, công trình và công phu, được ví như ba chân của một
chiếc vạc, nếu thiếu một thì không vững vàng:
Công trình, công quả, công phu,
Ba công hội đủ đường tu dễ dàng.
Công quả là hành thiện giúp đời để gây bồi âm chất,
giải trừ nghiệp quả tiền khiên hầu có thể nhẹ nhàng trên
bước đường công phu. Công quả còn được gọi là tu
phước. Công quả chính là nền móng của ngôi nhà Tam
Công. Người tu nếu thiếu công quả thì khi bước vào
đường thiên đạo đại thừa thực hành tâm pháp thường gặp
nhiều chướng ngại, khảo đảo vì duyên nghiệp.
Công trình là rèn luyện thân tâm hay luyện kỷ cho
thuần thành đạo đức, tánh hạnh viên dung. Công trình còn
được gọi là tu đức. Người tu luyện kỷ thành công tức là
chiến thắng được giặc lòng, từ bỏ được những thói hư tật
xấu do thất tình lục dục gây ra thì mới có thể dễ dàng an
định nội tâm mà thực hành công phu. Các hành giả khi
xưa đã từng nói: “Luyện kỷ tối nan, huờn đan thậm dị.”
nghĩa là luyện kỷ khó nhất, nhưng luyện kỷ được rồi thì
việc thực hành đạo pháp sẽ dễ vô cùng.
Công phu là thượng tầng kiến trúc của ngôi nhà Tam
Công. Nếu như công quả và công trình là điều kiện cần thì
công phu là điều kiện đủ để giải thoát khỏi luân hồi sanh
tử.
Đức Lão Tổ dạy:
“Công quả là một việc xây nền đắp móng, tu luyện là
tạo một sự nghiệp vĩnh cửu trường tồn.”
Công phu còn được gọi là tu huệ. Ngày nay, trong Tam
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Kỳ Phổ Độ, Ơn Trên luôn dạy chúng ta phải phước huệ
song tu. Công quả xây đắp nền tảng cho công phu, nhưng
ngược lại, công phu với việc hồi hướng công đức tọa thiền
cho bá tánh chúng sanh cũng giúp cho công quả thêm sâu
dày. Hơn nữa, việc thực hành công phu còn giúp cho tấm
lòng hành giả trở nên rộng mở để công quả tích cực hơn.
Công phu chính là luyện tâm, do đó công phu cũng yểm
trợ cho hành giả thực hành công trình, hoàn thiện hóa bản
thân.
*
Pháp môn Tam Công tương ứng với lục độ ba la mật
của đạo Phật:
- Công quả tương ứng với bố thí ba la mật.
- Công trình tương ứng với trì giới, nhẫn nhục và tinh
tấn ba la mật.
- Công phu tương ứng với thiền định và trí huệ ba la
mật.
Về mối tương quan này, Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
“Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chư hiền đệ muội không có
cái pháp ba la mật, nhưng thay vào đó cái pháp Tam
Công cũng là đầy đủ lắm rồi. Thực hành được Tam Công
là chứng được đạo quả mà Phật thường cho là bồ tát
hạnh. Chư hiền lãnh sứ mạng, một tín đồ, một người
hướng đạo đều phải cố công tu học để hoàn tất Tam
Công.” (124)
Chỉ có thực hành rốt ráo pháp môn Tam Công, hành giả
mới có thể tự độ và độ tha thoát khỏi vòng luân hồi sanh
tử.
(124)

Thánh thất Tân Định, 02-9 Tân Hợi (20-10-1971).
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Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
“Này chư hiền đệ, hiền muội! Đã rõ nhứt thiết đều vô
thường thì phải tìm đến cái chơn thường bằng phương
pháp tu thân hành đạo.
Kinh xưa đã nói: ‘Hành thâm bát nhã ba la mật đa
thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ
ách.’ Chư hiền nên hiểu là cái xác thân kết tụ bởi ngũ uẩn
(sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và tứ đại giả hợp đều không
có chi cả, chỉ có pháp môn tu hành là công phu, công quả,
công trình được thực thi sâu xa rốt ráo mới độ được mình,
được mọi kẻ giải thoát khỏi những khổ ách luân hồi nơi
chốn trần gian.” (125)
Về kết quả của việc thực hành rốt ráo pháp môn Tam
Công, Đức Mẹ dạy:
“Nay Tam Kỳ Phổ Độ, Trời hé máy Thiên cơ, vạch
đường chỉ lối cho tu. Ráng tập luyện công trình, công quả,
công phu thì chắc chắn một kiếp sẽ được thành công đắc
quả.” ( 126)
Sau khi học tập lời dạy của các Đấng thiêng liêng và
hiểu rõ ý nghĩa, ích lợi của Tam Công, điều quan trọng
tiếp theo là mỗi người quyết tâm thực hành pháp môn, vì
chỉ có thực hành pháp môn Tam Công với một tâm chuyên
nhứt bất thối chuyển thì người tu mới có thể tự cứu mình
và cứu tha nhân thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử.
Đức Bảo Pháp Chơn Quân dạy:
Biết đời giả tạm tầm tu,
Quay về chánh đạo phá tù vô minh.
Siêng năng học hỏi kệ kinh,
Công phu tịnh định giữ mình sạch trong.
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Công trình, công quả, Tam Công,
Ai mà trọn giữ chơn không đắc thành.
Không duyên không nghiệp lợi danh,
Không nhân không quả trói trăng người đời.( 127)
126F

Xin nguyện cầu:
Chúng sanh trầm nịch nguyền ra khỏi,
Nhập được huyền môn ngộ đạo Cao.
…
Tam đồ bát nạn đặng minh tâm,
Sanh tử luân hồi đồng giải thoát.( 128)
127F

125F

(125)
(126)

Thánh thất Tân Định, 02-9 Tân Hợi (20-10-1971).
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15- 02 Ðinh Tỵ (03-4-1977).

(127)
(128)

Vĩnh Nguyên Tự, 21 rạng 22-6 Đinh Tỵ (05-8-1977).
Kệ hồi hướng sau khi tham thiền.
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MÖÔØI COÂNG ÑÖÙC AÁN TOÁNG KINH SAÙCH KHUYEÁN THIEÄN

1) Moät laø nhöõng toäi loãi ñaõ taïo töø tröôùc, nheï thì ñöôïc tieâu tröø,
naëng thì chuyeån thaønh nheï.
2) Hai laø thöôøng ñöôïc caùc thieän thaàn uûng hoä, traùnh ñöôïc taát
caû tai öông hoaïn naïn, oân dòch, nöôùc löûa, troäm cöôùp, ñao
binh, nguïc tuø.
3) Ba laø vónh vieãn traùnh khoûi nhöõng quaû baùo phieàn khoå, oaùn
cöøu, oan traùi cuûa ñôøi tröôùc cuõng nhö ñôøi naày.
4) Boán laø caùc vò hoä phaùp thieän thaàn thöôøng gia hoä neân
nhöõng loaøi daï xoa, aùc quyû, raén ñoäc, huøm beo traùnh xa
khoâng daùm haõm haïi.
5) Naêm laø taâm ñöôïc an vui, ngaøy khoâng gaëp vieäc nguy
khoán, ñeâm nguû khoâng thaáy aùc moäng. Dieän maïo hieàn saùng,
maïnh khoûe an laønh, vieäc laøm thuaän lôïi, ñöôïc keát quaû toát.
6) Saùu laø chí thaønh hoä phaùp, taâm khoâng caàu lôïi, töï nhieân y
thöïc ñaày ñuû, gia ñình hoøa thuaän, phöôùc loäc ñôøi ñôøi.
7) Baûy laø lôøi noùi vieäc laøm Trôøi, ngöôøi hoan hyû, ñeán ñaâu
cuõng ñöôïc moïi ngöôøi kính meán ngôïi khen.
8) Taùm laø ngu chuyeån thaønh trí, beänh laønh maïnh khoûe,
khoán ngheøo chuyeån thaønh thònh ñaït. Nhaøm chaùn nöõ thaân,
meänh chung lieàn ñöôïc nam thaân.
9) Chín laø vónh vieãn xa lìa ñöôøng aùc, sanh vaøo coõi thieän,
töôùng maïo ñoan nghieâm, taâm trí sieâu vieät, phöôùc loäc troøn
ñaày.
10) Möôøi laø hay vì taát caû chuùng sanh troàng caùc caên laønh.
Laáy taâm caàu cuûa chuùng sanh laøm ruoäng phöôùc ñieàn cho
mình. Nhôø coâng ñöùc aáy ñaït ñöôïc voâ löôïng phöôùc quaû thuø
thaéng. Sanh ra nôi naøo cuõng thöôøng ñöôïc thaáy Phaät, nghe
phaùp, phöôùc hueä roäng lôùn, chöùng ñaït luïc thoâng, sôùm thaønh
Phaät quaû.

CAÙC KINH SAÙCH ÑAÕ ÑÖÔÏC AÁN TOÁNG





























Ñaïi Giaùc Thaùnh Kinh vaø Kinh Thaùnh Giaùo Phaùp
Ñaïi Thöøa Chôn Giaùo
Baûo Phaùp Chôn Kinh
Quan AÂm Phoå Chieáu Phaùp Baûo Taâm Kinh
Khuyeán Nöõ Hoài Taâm
Ñòa Maãu Chôn Kinh
Thuyeát Ñaïo: Chöõ Taâm, Tình Thöông, Ngoïc Kinh
Thaùnh Giaùo Söu Taäp töø naêm 1965 ñeán naêm 1971
Nöõ Trung Tuøng Phaän
Kinh Saùm Hoái
Thaùnh aûnh Quaùn Theá AÂm Boà Taùt
Ngoïc Minh Kinh
Giaùo Ñoaøn Nöõ Giôùi
Tu Chôn Thieäp Quyeát
Thaùnh Ñöùc Chuyeån Meâ
Thaùnh Ñöùc Chôn Kinh
Thaùnh Ñöùc Chôn Truyeàn Trung Ñaïo
Kinh Bình Minh Ñaïi Ñaïo
Hoài Döông Nhôn Quaû vaø Ngoïc Lòch Minh Kinh
Thaát Chôn Nhôn Quaû (taùi baûn nhieàu laàn, laàn choùt 2010)
Thaùnh Huaán Hieäp Tuyeån (Quyeån I & Quyeån II)
Huaán Töø Ñöùc Chí Toân Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá
Ñaïo Phaùp Bí Giaûi
Tam Thöøa Chôn Giaùo (in laàn thöù hai, 5/2010)
Kinh Phaùp Hoa
Kinh Thieân Ñòa Baùt Döông
Tö Töôûng Ñaïo Gia (Haøn Sinh tuyeån, Leâ Anh Minh dòch)
Ngoâ Vaên Chieâu – Ngöôøi Moân Ñeä Cao Ñaøi Ñaàu Tieân
(Hueä Khaûi – Saùch song ngöõ Vieät Anh)
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Boài Döôõng Ñöùc Tin (Ngoïc Giaùo höõu Buøi Vaên Taâm)
Loøng Con Tin Ñaáng Cao Ñaøi (Hueä Khaûi)
Cô Duyeân vaø Tuoåi Treû
(Thöôïng Giaùo höõu Phaïm Vaên Lieâm)
Ñaát Nam Kyø – Tieàn Ñeà Vaên Hoùa Môû Ñaïo Cao Ñaøi
(Hueä Khaûi – Saùch song ngöõ Vieät Anh)
Tìm Hieåu Kinh Saùm Hoái (Thanh Caên – Hueä Khaûi)
Tam Giaùo Vieät Nam – Tieàn Ñeà Tö Töôûng
Môû Ñaïo Cao Ñaøi (Hueä Khaûi – Saùch song ngöõ Vieät Anh)
Coù Moät Tình Thöông (Baïch Lieân Hoa)
Höông Queá Cho Ñôøi
(Thöôïng Giaùo höõu Phaïm Vaên Lieâm)
Ñaïo Nguyeân Chaùnh Nghóa (Vónh Nguyeân Töï)
Haønh Trang Ngöôøi Ñaïo Cao Ñaøi (Dieäu Nguyeân)

ÑOÙN ÑOÏC:





Lôøi Vaøng Sen Traéng
Thieän Thö:
Caûm ÖÙng Thieân – AÂm Chaát Vaên – Coâng Quaù Caùch
(Leâ Anh Minh)
Giaûi Maõ Truyeän Taây Du (Hueä Khaûi)
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CHUNG TAY CÔNG QUẢ PHÁP THÍ
Theo kinh Tam Nguôn Giaùc Theá (Chieáu Minh
Ñaøn, Caàn Thô: Nhaø in Phöông Nam, do Tieàn boái
Cao Trieàu Tröïc aán toáng), trong ñaøn cô ngaøy 02.11
Taân Muøi (thöù Naêm 10.12.1931), ñöùc Thaàn oai
Vieãn traán Quan Thaùnh Ñeá Quaân giaùng daïy nhö
sau (tr.36):
“Phaøm ngöôøi tu haønh maø ñaët ñaëng moät boä kinh
saùm maø khuyeân chuùng laøm laønh thì ngöôøi aáy ñaëng
thaønh tieân. Coøn ngöôøi vaên chöông quaân töû maø laøm
ñaëng moät pho saùch daïy chuùng luaân thöôøng ñaïo lyù
thì ngöôøi ñaëng thaønh thaùnh.”
Trong ñaøn cô taïi thaùnh tònh Ngoïc Minh Ñaøi,
ngaøy 23-12 Kyû Daäu, thöù Saùu 30-01-1970, Ñöùc
Giaùo toâng Ñaïi ñaïo Thaùi Baïch Kim Tinh daïy:
“Hôn moät laàn, Baàn Ñaïo coù noùi raèng boá thí thöïc
phaåm cho ngöôøi ñoùi loøng laø moät nghóa cöû töø thieän
coù phöôùc ñöùc coâng quaû, nhöng boá thí lôøi ñaïo ñöùc ñeå
giaùc ngoä ngöôøi ñoùi keùm veà maët tinh thaàn laïi caøng
phuùc ñöùc, coâng quaû troïng ñaïi hôn.”
Thaùnh giaùo soi roïi cho moïi ngöôøi thaáy raèng
tieáp tay phoå truyeàn vaên hoùa ñaïo ñöùc saâu roäng trong
xaõ hoäi nhaân sinh ñeå goùp phaàn xaây döïng cuoäc ñôøi
trôû neân thuaàn löông thaùnh thieän laø moät vieäc raát
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DIỆU NGUYÊN
quan troïng, raát cao quyù. Theá neân kinh saùch Tam
Giaùo xöa nay luoân daïy nhaân sanh haõy bieát laøm
phaùp thí.
Tuy nhieân, moät ngöôøi maø muoán in caû ngaøn
cuoán laø moät ñieàu khoù, nhöng neáu nhieàu ngöôøi, moãi
ngöôøi moät ít cuøng nhau gieo caáy phöôùc ñieàn thì
vieäc lôùn aét thaønh maø khoâng ai caûm thaáy quaù söùc.

HÀNH TRANG NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI

Trình bày bìa: LÊ ANH HUY

Neáu Quyù vò phaùt taâm muoán coâng quaû aán toáng
kinh saùch khuyeán thieän trong töông lai, chi phieáu
xin ñeà “Thieân Lyù Böûu Toøa” vôùi ghi chuù “Kinh
saùch”, vaø gôûi veà:
THIEÂN LYÙ BÖÛU TOØA
12695 Sycamore Ave
San Martin, CA 95046. USA
Ñieän thoaïi lieân laïc: (408) 683-0674

www.tamgiaodongnguyen.com

Quyù vò seõ ñöôïc bieân nhaän ñeå khai khaáu tröø tieàn
coâng quaû vaøo thueá lôïi töùc cuoái naêm theo luaät leä
hieän haønh.
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