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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập Tam Niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
***

CAO ĐÀI TTTN tại HẢI NGOẠI
HWPL- Chào Mừng Thành Quả Phát Triển Hòa Bình Khối Bắc, Trung, Nam Châu 
Mỹ (Anaheim Business Expo Center – Los Angeles Greater Metropolitan Area CA - June 

4th, 2018)

Ngọc Túy Tường Thuật 

Vào Thứ Hai Ngày 4 Tháng 6 Năm 2018, hàng ngàn khách và thiện nguyện viên dự Lễ Chào Mừng 
Thành Quả Phát Triển Hòa Bình Châu Mỹ tổ chức bởi HWPL (Văn Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình 
Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng) với sự có mặt của Chủ Tịch HWPL Man Hee Lee, Chủ Tịch IWPG 
(Hội Phụ Nữ Hòa Bình Thế Giới), Bà Hyun Sook Yoon, và Tổng Giám Đốc  IPYG (Hội Thanh 
Niên Hòa Bình Thế Giới), Anh Young Min Chung. Ông Lee vừa thực thi chuyến đi vòng quanh thế 
giới lần thứ 27th và hòan thành Lễ Tuyên Ngôn Lập Khế Ước Hòa Bình và Chấm Dứt Chiến Tranh 
(DPCW). Tôi vô cùng hãnh diện được mời làm một trong những khách danh dự đại diện cho Cao 
Đài TTTN tại Hải Ngoại, đại diện cho Tôn Giáo Cao Đài và được nói lên tiếng nói Cao Đài trong 
việc phát triển Hòa Bình qua các văn phòng Liên Minh Tôn Giáo trên thế giới.
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Trong ngày hôm đó, các khách danh dự, thiện nguyện viên, mọi người từ khắp nơi cùng hợp tác với 
nhau cho cùng một mục đích duy nhất, Liên Kết cho Hòa Bình Thế Giới.  Tinh thần buổi họp nâng 
cao, trong bầu không khí vui tươi phấn khởi tràn đầy sức mạnh có thể thấu đáo đến những trái tim thổn 
thức cho hòa bình và những tâm hồn thầm lặng ưu tư, khối năng lượng của tinh thần hòa bình tiềm tàng 
trong từng cá nhân được nổ tung ra thành những tràng pháo tay dậy sóng.  Trong Tôi đầy cảm giác của 
không khí hòa bình phát ra trong từng trái tim của những người tham dự ngày hôm đó, khoảnh khắc đó 
là khoảnh khắc thật đẹp của một xã hội thiên đàng tại thế, khoảnh khắc đó có thể giải thoát con người ra 
khỏi sự trầm tư đen tối của các tập quán chỉa rẻ, không chấp nhận hòa bình chung chống, phân biệt & dị 
biệt,  và đi vào ánh sáng của một xã hội thiên đàng trong sự tha thứ thương yêu, cảm thông và cộng tác..
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Trong các khoảnh khắc đó, Tiếng Nói của Tình Yêu và Hòa Bình lấn át các Giọng Điệu biện luận 
cho chiến tranh và hận thù.  Khách danh dự từ các chủng tộc khác nhau, các màu da khác nhau, từ 
các tôn giáo khác nhau trên thế giới, đều đồng ý trên một điểm, trên một nguyên tắc phổ quát toàn 
cầu, là tất cả nhân loại đều có cùng một Đấng Sáng Tạo, một Đấng Cha Trời mà sự thương yêu của 
người bao trùm vũ trụ, mà sự lo lắng của người là cho sự tiến hóa của từng đứa con, của từng vật 
thể trong trời đất bao la là không phân biệt. 

Tôi hân hạnh là người phát biểu đầu tiên, hân hạnh là người tín đồ Cao Đài, hân hạnh là đại diện 
cho Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại do sự uỷ nhiệm của Qu. Chủ Trưởng Cửu Trùng 
Đài CĐHN QS Trịnh Quốc Thế và Qu. Chủ Trưởng Hiêp Thiên CĐHN QS Nguyễn Ngọc Dũ. Đó 
là sự vinh dự đặc biệt cho Tôi.  Trong lời phát biểu, Tôi đưa ra giáo lý căn bản của thuyết học Cao 
Đài - TAM GIÁO QUI NGUYÊN - NGŨ CHI HIỆP NHẤT.  Triết lý Cao Đài đưa ra nguyên lý Qui 
Nguyên mà nó thể hiện rất rỏ ràng trong  các biểu tượng thánh thiện của các Giáo Chủ tôn giáo trên 
thế giới được khắc trên Bát Quái Đài là nơi thiêng liêng nhất trong các điện thờ Cao Đài. Tôi nhấn 
mạnh đó là biểu tượng thiêng liêng của sự Liên Minh Triết Lý Tôn Giáo trên toàn thế giới. Tôi cũng 
nhắc đến kinh nghiệm và sự hợp tác của tôi với HWPL và các văn phòng liên minh tôn giáo WARP 
offices. Tôi đã chứng kiến 2 lần Đại Hội Thượng Đỉnh Tôn Giáo tòan cầu tổ chức tại Seoul Nam 
Hàn do HWPL tổ chức, nơi mà những nhà lãnh đạo tinh thần gặp gở các nhà lãnh đạo chính trị, gặp 
gở trăm ngàn thiện nguyện viên trẻ cùng nhau cộng tác cho cùng một mục đích, cùng kết hợp cho 
việc xây dựng hòa bình thế giới.  Trong việc kiến tạo hòa bình, WARP office, là một công cụ hữu 
dụng trong việc kết tụ các vị lãnh đạo tinh thần ngồi lại với nhau cùng nhau trau đổi Thánh Ngôn / 
Thánh Kinh. Và chính trong sự trao đổi đó, Tôi tìm được những tiên tri trong Đạo Hồi Giáo, trong 
Đạo Sikh, đặc biệt là trong Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo có ghi rõ những cách thức gì cần phải làm 
để đạt đến hòa bình - đó là tinh thần liên kết các khối tôn giáo dưới Một Đấng Cha Trời.  Tôi kêu 
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gọi toàn thể thiện nguyện viên của HWPL tiếp tục thẳng tiến, tiếp tục đưa ánh sáng hòa bình trãi 
khắp nhân loại đến khi nó chiếu sáng tận cùng ngỏ ngách trên toàn quả đất.

Tôi hoàn toàn xúc động bởi những tiếng vỗ tay rầm rộ, những nụ cười cảm thông, và những gật đầu 
đồng ý..

Các vị lãnh đạo tinh thần từ Nam Mỹ, Hoa Kỳ, và Canada đều đưa ra ước nguyện kiến tạo Hòa 
Bình và sẽ chống lại tất cả những ai, tất cả những gì chống lưng cho sự cưỡng bức nhập môn hay 
cưỡng bức đổi đạo. Tất cả đều đồng ý rằng Tôn Giáo sẽ đứng trên cương vị chính yếu, là chủ lực 
trong công cuộc chấp dứt mâu thuẩn, phân tranh, xung đột giửa các Tôn Giáo qua sự khác nhau về 
triết lý, thần học, phân chia, tự cao, tự đại, thiếu tôn trọng. Mỗi tôn giáo khác nhau đều có những 
đặc thù và đức tin khác nhau nhưng tất cả đều đồng ý vào một Đấng Sáng Tạo, tất cả đều có cùng 
ước nguyện hòa bình, tất cả đều có cùng nhu cầu cho sự khai hóa tâm linh, tất cả đều cùng đeo đuổi 
mục đích là đi tìm chân lý. …

Chủ tịch HWPL Man Hee Lee tâm sự một chút về đời tư của Ông trong thời kỳ chiến tranh Nam/
Bắc Đai Hàn. Biến cố chiến tranh đó đã làm Ông quyết định là sẽ cống hiến suốt quãng đời mình 
cho việc kiến tạo hòa bình, một cách không mõi mệt, không do dự, và đặt trọn niềm tin là đến một 
ngày nào đó Hòa Bình Chung Sống sẽ trở thành sự thật.  Ông nói lên ước nguyện của tất cả người 
Đại Hàn từ Nam ra Bắc là sự thống nhất Đại Hàn và sự dẹp bỏ bomb nguyên tử hạt nhân.  Ông nói 
rằng, hảy nhìn chung quanh chúng ta, mỗi ngõ ngách trên quả địa cầu là một kiệt tác của Tự Nhiên 
và Đấng Cha Trời; thế giới này thật tuyệt đẹp, thật hoàn hảo, thật cân bằng; chúng ta không cần 
bomb nguyên tử, không thể để bomb nguyên tử tiêu diệt bất cứ phần nào của mặt đất; Không ai 
trên thế gian này đáng hứng chịu sự tàn phá của bomb nguyên tử, không mãnh đất nào trên quả đất 
này welcome bomb nguyên tử, và quần đão Đại Hàn lại càng không có chỗ cho bomb nguyên tử..

Chủ tịch hội phụ nữ thế giới IWPG, Bà Young Min Chung, phát biểu về vai trò của người đàn bà 
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trong việc kiến tạo hòa bình.  Đàn bà là chủ lực chánh cho hòa bình. Đàn bà là biểu tượng của người 
mẹ, khi người mẹ lên tiếng, thì các con của người sẽ lắng nghe.  Phụ nữ là những người có hiệu 
lực nhất trong việc gởi ra thông điệp hòa bình. Bà kêu gọi mọi người cùng nhau hợp tác cho bảng 
Tuyên Ngôn Hòa Bình - Chấm Dứt Chiến Tranh (DPCW), để nó thành luật quốc tế, và bà nhấn 
mạnh DPCW sẽ là nền tảng cho việc kiến tạo hòa bình. Cả thế giới đang hướng về quần đão Đại 
Hàn.  Quần đão này là chìa khóa cho hòa bình, sự thương thuyết cho hòa bình bắt buộc phải xảy ra 
để ngăn chận chiến tranh.

Tổng giám đốc Hội Thanh Niên Hòa Bình thế giới IPYG Anh Young Min Chung, nêu lên sự quan 
trọng của hai khối: Hội phụ nữ IWPG và HộiThanh Niên IPYG là đôi cánh của HWPL. Tuổi trẻ 
ngày nay là yếu tố chủ lực trong việc kiến tạo hòa bình.  Tuổi trẻ sẽ lãnh đạo quần chúng là nòng 
cốt của số đông mà các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà lãnh đạo tinh thần là những người phải 
làm theo ý số đông.

Khi quan sát những phong trào kiến tạo hòa bình của HWPL và vòng quanh thế giới, Tôi cảm nhận 
đến sự tiên tri của Giáo Chủ Hữu Hình Cao Đài- Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc- trong việc đưa 
ra Chính Sách Hòa Bình Chung Sống. Đức Ngài tiên tri rằng «Xã hội đại đồng không phải là ảo 
tưởng. Chắc chắn phải được hình thành, được xây dựng nên bằng cả ý chí của Thượng Đế, không 
phải bằng vũ khí bạo lực sắt máu mà nhờ sự hiểu biết, nhờ trình độ tiến hoá, đạo đức và tinh thần 
đại đồng của con người. Kỷ nguyên Thánh Đức là ngươn của thế giới đại đồng. Xã hội này được 
dựng lên bởi những con người biết yêu thương kính trọng nhau, xem nhau như huynh đệ, không 
còn phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, giai cấp. Con người của xã hội này phải có trình độ cao 
về đạo đức tinh thần và lòng từ bi bác ái»

Kính thưa Đức Ngài, con hoàn toàn tin tưởng vào lời dạy của Đức Ngài!

Houston Ngày 10 Tháng 6 Năm 2018

Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy - Tường Thuật
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập Tam Niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
***

THE GREAT WAY OF THE THIRD AMNESTY ERA
(Year of 93th)

TAY NINH HOLY SEE
***

CAO ĐÀI INTERNATIONAL
HWPL Celebration of Peace Advancements made in North, Central, and South America

(Anaheim Business Expo Center – Los Angeles Greater Metropolitan Area CA - June 4th, 2018

Commencing by Rev. Tuy Nguyen)

Monday June 4th, 2018 -- more than thousands of volunteers and guests attended the event of 
Advancing Peace in the Americas, organized by HWPL (Heavenly Culture World Peace Restauration 
of Light) with the presence of Chairman Man Hee Lee, Mrs. Hyun Sook Yoon, the newly appointed 
Chairwoman of IWPG (International Women Peace Group), and Mr. Young Min Chung , the 
newly appointed General Director of IPYG (International Peace Youth Group) from South Korea.  
Chairman Lee just completed the 27th Global Tour for World Peace and the Proclamation Ceremony 
for DPCW (Declaration of Peace and Cessation of War).  It was my privilege to be a guest of honor 
as a representative of Cao Đài Hải Ngoại and to speak in regards to the advancement of Peace 
through the World Alliance of Religions Peace Offices.
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On that day, the guests of honor, the volunteers, and the people from all walks of life gathered 
together for a single purpose: uniting for peace.  The emotions ran high; the enthusiastic atmosphere 
broke through every silent soul and heart, the energy of Peace burst with the expression of explosive 
applauses.  I felt Peace and Harmony in the air and in the hearts of the thousands of people who 
were present on that day, a true moment of a beautiful culture, the moment that could liberate us 
all from a society of intolerance, separation, and discrimination, to a heavenly culture of uniting, 
compassion, and collaboration.

At those moments, the narrative of Peace and Love triumphed the narrative of war and hatred.  
Honored guests from many ethnic backgrounds, skin colors, and religious traditions all agreed on 
one universal principle -- that we are under one Creator who indistinguishably cares for the being 
and development of all things in the entire universe.   I was the first speaker of the event representing 
the Religion of Cao Đài . I was proud as a representative of Cao Đài Hải Ngoại with the delegated 
authority of the Most Reverend Qu. Chủ Trưởng CĐHN Cửu Trùng Đài QS Trịnh Quốc Thế and 
the Most Reverend Qu. Chủ Trưởng CĐHN Hiệp Trùng Đài QS Nguyễn Ngọc Dũ.  It was an honor 
for me to be part of this celebration. I mentioned the Doctrine of Caodaism - TAM GIÁO QUI 
NGUYÊN - NGŨ CHI HIỆP NHẤT. Cao Đài declares all true religious traditions are from God, 
the Supreme Being, through the iconic symbol of The Divines from great world religious traditions 
engraved in the most sacred place of Cao Đài Temple, the Bát Quái Đài.  It is the symbol of the 
Holiness World Alliance of Religious Traditions. I have expressed my experience with HWPL and 
WARP offices. In the past few years, I have faithfully come to many of the WARP Offices and have 
witnessed twice the Peace Summits in South Korea where many influential leaders of faith and 
nations, and thousands of youths, gather for a single purpose: uniting for peace. As for the hope of 
world peace, WARP offices are a powerful tool to gather religious leaders together to examine and 
compare different religious scriptures. I’ve found excerpts containing prophecy of peace in Islam, 
Sikhism, especially in the Christian Bible that provides us with a clear idea of what to expect, 
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showing us methods to achieve peace: it is by uniting all religions under one God.  I called for 
volunteers of HWPL to continue to advance forward and shine the light of peace until it reaches 
every corner on the Earth.

My emotion was high by the reactions of the crowd bustling with applauses, smiles, and agreements.  

Religious leaders from South America, the U.S, and Canada, vowed to build peace and against 
anything that supported coerced conversion. All agreed that religions must be the driving force to 
end religious conflicts by doctrines, by religious beliefs, by divisions, by separations, by arrogance, 
and by disrespect.  Different faiths may have different belief but must all share the same universal 
principle - the belief in one Creator, the desire for Peace, the need for spiritual enlightenment, the 
pursuit for the truth…

Chairman Man Hee Lee told his personal story on his experience in the Korean War and how he 
determined to work for Peace in his entire life, tirelessly, undoubtedly, that one day World Peace 
will become a reality. He expressed the wish of all Koreans, North or South, the wish for the 
unification of both countries and the denuclearization of North Korea. He said - look around us, 
every corner of the Earth is a beautiful design by nature, by our Creator; the world is so perfect, 
God creates a perfect world with an absolute balance, and we don’t need a nuclear bomb to destroy 
any part of it; Nobody in this world deserves the devastation of a nuclear bomb.  No place on earth 
needs a nuclear bomb; Korean Peninsula has no room for nuclear bomb.

Chairwoman IWPG, Young Min Chung, expressed the role of women in building World Peace.  
Women are the driving force for World Peace. When a mother talks, her children tend to listen. 
Women will be the best messengers of peace.  Let work together for the DPCW (Declaration of 
Peace and Cessation of War) as it is what we need to establish international law to build world 
peace.  The whole world is watching Korean Peninsula. It is a key to world peace; diplomatic 



       

                    Số 109     Bản Tin Thế Đạo ngày  13- 6 -2018                 9

negotiations must take place over war. 

General Director of IPYG, Mr. Young Min Chung, articulated the important of IPYG (International 
Peace Youth Group) and IWPG (International Women Peace Group) as the two wings of HWPL 
(Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Lights).  The youth is the critical success factor of 
building peace.  The youth is the driving force for the future world peace. The youths are the leader 
of the crowd and politicians and religious leaders are the followers of the crowd.

Observing World Peace Movements of HWPL and around the world, I have come to realize the 
prophecy of peace in the  Proclamation of Living in Peace and Harmony (CHÍNH SÁCH HÒA 
BÌNH CHUNG SỐNG) of His Holiness Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.  In His remarks “Culture of 
peace and harmony is not illusory.  It will be built, will be fulfilled, will be completed by the Will of 
God; it will not be built by warfare, by weapons, by forces, by bloodshed, by coercion, but will be 
achieved by love, wisdom, knowledge, high morality, and the will to live in a heavenly culture of 
peace and harmony. The 3rd Amnesty Era is the Era of World Peace.  In this era, the heavenly culture 
will be achieved by the people who are full of love and respect - who treat each other as brothers/
sisters - who do not discriminate against each other on the basis of skin color, ethnicity, religion, 
and class. The people of this future culture will have a very high level of morality, compassion, and 
love.”

Dear Đức Hộ Pháp, I completely believe in you and completely follow your teaching!

Houston June 10th, 2018
Commenced by HT Tuy Nguyen – 1st V.P. Lay Ministry of Dignitaries Cao Đài International
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PHÖÔNG LUYEÄN KYÛ
(Ñöùc Hoä Phaùp)

(Tieáp theo Baûn Tin Theá Ñaïo soá 108)

Ai chaúng oaùn haän môùi thaéng ñaëng keû thuø nghòch cuøng mình.

Treân kia chuùng ta ñaõ quan nieäm theá naøo laø baïn, theá naøo laø thuø, vaø 
muoán giöõ ñöôïc thanh taâm coâng chaùnh ñoái vôùi keû thuø chæ coù moät caùch laø 
khoâng coá taâm oaùn gheùt hoï. Vaø muoán thaéng ñöôïc hoï cuõng chæ aùp duïng 
phöông phaùp duy nhöùt laø khoâng nuoâi oaùn haän. Thaéng keû thuø nghòch 
cuøng mình khoâng phaûi baèng caùch tieâu dieät hay haï keû thuø, maø thaéng ôû 
ñaây laø thuyeát phuïc baèng caùch caûm hoùa loøng ngöôøi.

Keû thuø nghòch coù theå noùi laø keû coù aùc yù möu haïi mình vì ích yû, ñoá kî, 
ganh gheùt . . . v.v... hay vì moät sô xuaát naøo ñoù cuûa mình laøm cho hoï ngoä 
nhaän maø sanh ra gaây goå oaùn thuø. Gaëp tröôøng hôïp ñoù, neáu thieáu kieân 
nhaãn, ta cuõng ñoá kî, ganh gheùt traû ñuûa, töùc laø laáy phaøm taùnh cuûa mình 
ñoái laïi phaøm taùnh cuûa ngöôøi thì khoâng bao giôø chaám döùt moät tình traïng 

caêng thaúng, choáng ñoái nhau coù theå ñöa tôùi söï xung ñoät, hoaëc aùn maïng.

Vaäy oaùn haän keû thuø thì ta khoâng khaùc chi hoï. Traùi laïi, ta vaãn giöõ taùnh oân hoøa, cao thöôïng quaân 
töû, khoâng cöu taâm oaùn haän, bình thaûn nhö khoâng vieäc gì xaûy ra, giöõ taâm khoâng khoâng thì daàu keû
thuø coù oaùn giaän bao nhieâu, sôùm muoän gì cuõng suy nghó laïi töï thaáy mình voâ lyù, vaø laàn hoài moái thuø 
seõ phai lôït, tieâu tan.

Chaúng nhöõng khoâng coá oaùn keû thuø, Ñöùc Hoä Phaùp coøn khuyeân chuùng ta neân thöông keû thuø theo 
chaâm ngoân sau ñaây:

Chuùng ta thöông yeâu baø con thaân toäc laø kieám xu vaø baïc caéc maø thoâi. Coøn thöông roäng ra nhôn 
quaàn xaõ hoäi, ñoàng chuûng quoác daân, thì chuùng ta kieám baïc ñoàng vaø baïc chuïc. Neáu thöông yeâu cho 
ñöôïc keû thuø cuûa mình töùc laø kieám baïc traêm, vaøng khoái ñoù vaäy.

Söï cöøu haän laø khoái thaûm khoå ñeä nhöùt cuûa nhôn sanh, neân ngöôøi hieàn thì khoâng bieát 
ñeán hay laø töø boû cöøu haän oaùn gheùt

Oaùn giaän naûy sanh caêm thuø. Caêm thuø ñöa ñaåy con ngöôøi ñeán choã töông taøn töông saùt, gaây neân 
tröôøng thaûm khoå vaø toäi loãi.

Söï cöøu haän laø maàm moáng gaây oan taïo nghieät, luaân hoài chuyeån kieáp vay traû khoâng ngöøng, laån 
quaån trong voøng sanh töû bieát bao giôø giaûi thoaùt kieáp traàn laø choán phieàn naõo öu saàu naày. Ngöôøi 
hoïc Ñaïo, haønh Ñaïo, tu luyeän neân baäc chí Thaùnh chí Hieàn thì khoâng oaùn gheùt thuø haän ai caû. 
Khoâng töø boû cöøu haän thì taâm trí maõi buoäc raøng bôûi möu saâu keá ñoäc taøn haïi laãn nhau, khoái thieân 
löông vì ñoù maø bò che môø taêm toái.



       

                    Số 109     Bản Tin Thế Đạo ngày  13- 6 -2018                 11

Töø boû ñöôïc söï cöøu haän, oaùn gheùt thì taùnh tình vui veû ñieàu hoøa, löông taâm bình thaûn, thanh khieát 
môùi caûm öùng vôùi caùc Ñaáng Troïn Laønh, lyù trí ñöôïc saùng suoát maø thöïc thi ñieàu ñaïo ñöùc nhaân nghóa 
giuùp ñôøi teä hoùa ra hay vaø linh hoàn mình cuõng ñöôïc tieâu dieâu thoaùt tuïc.

Ngaøy xöa, Giaùo chuû Mahoâmet bò moät ngöôøi haønh hung laøm cho OÂng ñoå maùu ôû traùn, OÂng bình 
tónh noùi keû aáy raèng : “Söï tha thöù bao giôø cuõng ñeïp hôn traû thuø”.

Caâu chuyeän : “Ngöôøi cheát coøn baùo oaùn”

Vaøo khoaûng cuoái naêm 1886, taïi ñöôøng Sainte Marcelle, baây giôø laø ñöôøng Sergent Blandan (Phaùp 
Quoác), coù moät ngöôøi ñaøn baø bò nhoát ñaõ 15 naêm roài vì bònh ñieân. Baø bò nhoát nhö vaäy ñaõ nhieàu
laàn taïi nhieàu nhaø nuoâi bònh nhöng khoâng maïnh ñöôïc. Ngöôøi trong thaân cuûa baø môùi tính caàu cöùu 
nôi pheùp Thaàn Linh.

Luùc ñoù coù oâng Bouvier thöôøng hay thoâng coâng vôùi caùc Ñaáng Thaàn Linh vaø nhôø ñoàng coát cuûa teân 
Isidore. OÂng môùi laäp ñaøn caàu hoûi thì ñöôïc bieát raèng ngöôøi ñaøn baø aáy bò moät vong hoàn theo traû 
thuø. Muoán cho bònh ñaëng maïnh thì oâng Bouvier phaûi ra coâng khuyeán thieän caùi vong hoàn ñoù cho 
noù hieåu bieát Luaät nhôn quaû, boû cöïu thuø maø chaët ñöùt daây oan oan töông baùo ñi, nhö vaäy seõ laøm 
moät coâng maø ñöôïc hai vieäc laø : “ Cöùu ngöôøi bònh ñang soáng, vaø thöùc tænh vong hoàn keû ñaõ cheát”.
Nghe theo lôøi Thaàn Linh, oâng môùi trieäu hoàn ngöôøi nhaäp xaùc ñieân ñoù veà, thì vong hoàn aáy veà noùi 
nhö vaày:

“ Trong moät kieáp tröôùc kia, toâi laø moät ngöôøi con trai nöôùc Nga, sanh trong nhaø Hoaøng toäc. Toâi 
coù hai ngöôøi chò. Hai chò toâi muoán ñoaït troïn gia taøi neân kieám chuyeän haïi toâi cho bò giam caàm maø 
cheát trong khaùm. Cheát roài toâi nguyeän traû thuø cho ñaëng môùi nghe.

Kieáp roài Thöôïng Ñeá cho chuùng toâi trôû laïi coõi traàn trong moät gia ñình, moät ñaøng laø chò daâu, moät 
ñaøng laø em choàng. Chò em ôû chung moät nhaø, maø chaúng bieát taïi sao toâi laïi gheùt chò daâu toâi quaù 
leõ, gheùt cho ñeán ngaøy toâi töø traàn. Sau naày, toâi môùi hieåu roõ chò daâu cuûa toâi ñoù laø chò ruoät cuûa toâi 
kieáp tröôùc. Bieát vaäy neân toâi theo hoaøi maø baùo thuø, vì khi xöa chò toâi ñaõ laøm cho toâi cheát trong 
choã giam caàm, thì toâi cuõng laøm cho chò phaûi cheát trong nhaø giam nhö vaäy. Nhöng hoâm nay, nhôø 
oâng teá ñoä, daïy toâi phaûi bieát Luaät Quaû baùo, Luaân hoài. Neáu cöù traû oaùn nhö vaäy ñaõ khoâng coù ích 
gì cho phaàn linh hoàn cuûa toâi maø laïi gaây ra söï traû vay chaúng döùt. Vaäy toâi caùm ôn oâng vaø xin vaâng 
theo lôøi oâng chæ daïy vaø toâi cuõng xin loãi chò toâi. “ Chò oâi! Xin chò tha thöù cho em ñaõ loãi laàm, laøm 
cho chò 15 naêm trôøi khoâng an phaàn xaùc...”

Noùi roài ñoàng töû laïi gaàn baø B. laø ngöôøi ñieân, maø oâm baø, roài hai ngöôøi khoùc oøa nhö möa, laøm cho 
ai naáy ñoäng loøng cuõng tuoân rôi nöôùc maét.

Lieàn hoài ñoù, baø B. heát ñieân vaø soáng khoûe maïnh cho ñeán naêm ñöôïc 72 tuoåi môùi cheát. (Chuyeän 
naày ai cuõng bieát laø baø B. phaùt ñieân töø khi em choàng baø cheát, vaø khi coøn soáng ngöôøi em choàng 
gheùt baø laém!)

Trong Phöông Luyeän Kyû coù caâu: “ Söï cöøu haän laø khoái thaûm khoå ñeä nhöùt cuûa nhôn sanh, neân 
ngöôøi hieàn thì khoâng bieát ñeán, hay laø töø boû cöøu haän oaùn gheùt”, vaø saùch coù caâu : “Oan gia 
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nghi giaûi baát nghi keát”. Nghóa laø: “Neân côûi môû söï thuø oaùn chôù khoâng neân buoäc chaëc”.

Thaéng ñaëng khí noä mình thì khoâng choïc ai giaän döõ

Khí noä laø söï noùng giaän, moät ñaëc tính trong thaát tình : Hæ, Noä, Ai, Cuï, AÙi, OÁ, Duïc. Vì söï noùng giaän 
hay boäc phaùt neân ngöôøi ta ví nhö ngoïn löûa loøng, khi phaùt chaùy laøm môø aùm taâm trí mình maø
coøn chaùy laây qua ngöôøi khaùc, nghóa laø choïc ngöôøi khaùc cuõng giaän nhö mình.

Ngöôøi ta thöôøng noùi : “ No maát ngon, giaän maát khoân ”. Khi con ngöôøi noåi côn noä khí thì taâm trí 
bò kích thích giao ñoäng ñeán maát bình tónh, khoâng coøn khoân ngoan saùng suoát nhaän ñònh leõ phaûi
traùi. Lôøi noùi thoát ra trong luùc giaän khoâng coøn ñeám xæa ñeán ai, cho neân coäc caèn thoâ loã, thaát leã vôùi 
moïi ngöôøi chung quanh, chaïm töï aùi keû khaùc, kích thích cho ngöôøi phaùt côn giaän döõ, caõi vaõ ñeán 
xoâ xaùt nhau laøm maát veû ñaïo ñöùc oân hoøa.

Vì vaäy, khi gaëp vieäc böïc töùc ñeán ñaâu, mình cuõng coá gaéng daèn côn noùng giaän ñeå khoûi sanh laém 
chuyeän phieàn phöùc cho mình vaø cho ngöôøi khaùc.

Phöông phaùp daèn côn noùng giaän Ngöôøi ta thöôøng noùi:“ Daây duøn khoù ñöùt ” hay “Anh noùng coøn 
toâi nguoäi ”. Ñoù laø caâu noùi cuûa nhöõng ngöôøi bieát daèn côn giaän baèng söï kieân nhaãn nhòn nhuïc, vaø
thöôøng ñöôïc keát quaû toát.

Phaøm ai cuõng coù taùnh noùng giaän, haèng ngaøy xaûy ra luoân vì söï  va chaïm taâm lyù, töï aùi caù nhaân... 
Cho neân, nhöõng vò tu taâm luyeän taùnh raát sôï côn noùng giaän haèng tìm phöông döùt boû. Caùc vò aáy ñaët
ra nhieàu phöông phaùp :

- Khi noùng giaän, ñi uoáng moät ly nöôùc laïnh. - Khi noùng giaän, ñi kieám chuyeän khaùc laøm : röûa maët, 
taém... - Khi noùng giaän, thì noùi thaàm nhö vaày : Toâi khoâng neân noùng naûy. - Khi noùng giaän, coù
ngöôøi laïi noùi : Luoân luoân toâi vui veû oân hoøa. 

Tuy ñaët ra nhieàu phöông caùch, nhöng tuøy tröôøng hôïp aùp duïng caùch naøo coù hieäu quaû laø ñöôïc.

Caùch laøm cho khoûi töùc giaän
(Ruùt trong Coå Hoïc Tinh Hoa)

Ngöôøi ta ôû ñôøi ñoái vôùi nhau, ngöôøi maø gaëp phaûi keû xöû vôùi mình moät caùch ngang ngöôïc, thì neân 
coi nhö ñi trong buïi raäm, aùo vöôùng phaûi gai, chæ neân thong thaû ñöùng laïi gôû laàn ra maø thoâi.
Caùi gai goác kia coù bieát gì maø ñaùng giaän? Xöû ñöôïc nhö theá thì taâm mình khoâng phieàn naõo maø bao 
nhieâu noãi oaùn giaän cuõng tieâu tan ñöôïc ngay. Coå nhaân coù caâu noùi :

“Ta neân coi nhöõng söï ngang ngöôïc phaïm ñeán ta nhö chieác thuyeàn khoâng, lôû ñaâm phaûi ta, nhö côn 
gioù döõ lôû taït phaûi ta, ta nghó cho cuøng, coù gì maø ñaùng giaän”.

Giaän leân laø phaùt côn ñieân,
Ngöôøi khoân hoùa daïi, ngöôøi hieàn hoùa ngu.

Laáy Thieän maø tröø AÙc
Thieän laø laønh, AÙc laø döõ.
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Laønh, döõ laø hai ñoái töôïng trong taâm taùnh loaøi ngöôøi.
Khi ñònh nghóa chöõ Taâm, Thaùnh Nhaân ñaõ phaân taùch nhöõng taùnh toát vaø taùnh xaáu cuûa con ngöôøi roõ 
raøng minh baïch, roài chung keát laïi trong hai danh töø : Thieän vaø AÙc.

Taùnh Thieän tuy ñöôïc suy roäng nhöng ñaïi ñeå coù theå goàm trong giaùo ñieàu cuûa caùc Toân Giaùo. Phaät 
Giaùo daïy Töø bi, baùc aùi; Khoång Giaùo daïy Tam cang, nguõ thöôøng (Nhôn, Leã, Nghóa, Trí, Tín);
Thieân Chuùa Giaùo daïy: Thöông yeâu, khoan dung, tha thöù . .v.v. .
Nghòch vôùi taùnh Thieän laø taùnh AÙc.

Nhöng keû hung döõ, baïo taøn, cöôùp cuûa gieát ngöôøi thì goïi laø laøm aùc. Nhöõng ngöôøi aên ôû thaát ñöùc baát 
nhaân, oaùn thuø cöøu haän, ích kyû tham lam cuõng laø laøm aùc.

Laøm theá naøo ñeå tröø ñöôïc aùc?

Veà noäi taâm, khoâng theå trong moät luùc ngöôøi ta vöøa laøm aùc vöøa laøm thieän. Neáu ñeå cho caùi aùc daáy 
ñoäng trong taâm thì ñaõ maát taùnh thieän. Coøn vaän duïng cho ñöôïc taùnh thieän thì töï nhieân taùnh aùc lu 
maát. Vaäy muoán tröø aùc trong noäi taâm thì taäp trung cho ñöôïc taùnh thieän.

Ñoái xöû vôùi ngöôøi ngoaøi Ñöùc Hoä Phaùp daïy : “ Laáy Thieän maø tröø AÙc”, coù nghóa laø laáy aân baùo oaùn 
hay dó ñöùc baùo oaùn, nghóa laø laáy caùi aân ñöùc, cöû chæ ñaïo ñöùc cuûa mình ñeå caûm hoùa ngöôøi laøm
aùc, thì môùi söûa ñöôïc caùi aùc cuûa ngöôøi. Coù caâu :

Laáy ñöùc baùo oaùn, oaùn noï phaûi tieâu.
Laáy oaùn baùo oaùn, oaùn coøn maõi maõi.

Thí duï :
Ngöôøi coù taùnh ích kyû, ta phaûi vò tha.
Ngöôøi coù taùnh gheùt ganh, ta phaûi thöông yeâu.
Ngöôøi coù taùnh coá chaáp, ta phaûi roäng löôïng.
Ngöôøi coù taùnh aùc baïo, ta phaûi hieàn ñöùc.

*Chuyeän : Töôùi döa cho ngöôøi

OÂng Toáng Töïu laøm quan Huyeän nöôùc Löông, giaùp ranh nöôùc Sôû. Daân hai beân Löông, Sôû cuøng 
troàng döa.

Ngöôøi beân Löông sieâng naêng töôùi nöôùc neân döa toát, ngöôøi beân Sôû laøm bieáng ít töôùi neân döa xaáu. 
Ngöôøi nöôùc Sôû thaáy döa beân Löông toát, beân mình xaáu thì sanh ra ganh gheùt, ñeâm ñeâm cöù leûn 
sang caøo döa beân Löông ñeán ñoåi döa beân aáy phaûi heùo cheát moät ít.

Sau ngöôøi beân Löông bieát chuyeän, töùc giaän muoán qua caøo döa beân Sôû, oâng Toáng Töïu hay ñöôïc 
môùi baûo raèng : “ OÂi, taïi sao theá! Laøm nhö theá chæ laø caùch gaây thuø oaùn, chuoác tai vaï thoâi. Naày ta 
baûo ngöôi, chôù sang caøo döa cuûa ngöôøi ta, cöù ñeâm ñeán leûn sang töôùi döa cho ngöôøi ta maø ñöøng 
ñeå cho ngöôøi ta bieát”.

Ngöôøi nöôùc Löông cöù theá maø laøm.

Sau döa beân Sôû moãi ngaøy moät toát, ngöôøi nöôùc Sôû laáy laøm laï, xeùt maõi môùi bieát ngöôøi nöôùc Löông 
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laøm giuùp. Quan Huyeän beân nöôùc Sôû hay ñöôïc vieäc aáy laáy laøm khen ngôïi taâu leân vua Sôû.
Vua Sôû buoàn baû vaø coù yù theïn, nghó raèng: Ngoaøi caùi toäi ñi caøo döa cuûa ngöôøi ta, chaéc coøn nhieàu 
vieäc khaùc ñaùng toäi vôùi ngöôøi ta nöõa. Vua beøn laáy nhieàu cuûa caûi sang taï toäi vua Löông vaø xin giao 
hieáu, nghó raèng daân maø coøn ñöôïc nhö vaäy aét ngöôøi laõnh ñaïo phaûi ñaïo ñöùc nhaân nghóa.

Pheâ bình chuyeän naày, Ñöùc Laõo Töû coù noùi: “Baùo oaùn dó ñöùc” nghóa laø ñem caùi ñöùc ñeå baùo oaùn.
OÂi, ôû ñôøi ngöôøi ta ñaõ laøm khoâng phaûi, sao ta laïi coøn baét chöôùc ngöôøi ta. Sao khoâng laáy thieän maø 
tröø aùc.......(Coå HoïcTinh Hoa).

Laáy nhôn nghóa tröø baïo taøn.

Nhaân laø loøng thöông yeâu ngöôøi, vaät chaúng luaän sang heøn. Nghóa laø laøm nhöõng vieäc ñaùng laøm ñeå 
giuùp ích cho ngöôøi.

Nhaân nghóa noùi chung laø thöông ngöôøi meán vaät, khoâng tham lam lôïi loäc, bieát giuùp khoù trôï nguy.
Baïo taøn laø hung aùc, haønh ñoäng traùi vôùi coâng lyù vaø nhaân ñaïo.
Laáy nhaân nghóa tröø baïo taøn, cuõng nhö laáy Thieän maø tröø AÙc.

Ñôøi Ñoâng Chaâu, caùc Lieät Quoác tranh huøng, nöôùc lôùn hieáp nöôùc nhoû, ngöôøi trí hieáp ngöôøi ngu, söï 
taøn aùc daãy ñaày, loaïn laïc khaép nôi. Ñöùc Khoång Phu Töû ñem Nho Giaùo truyeàn baù coát ñeå söûa ñôøi
toài teä hoùa ra ñôøi Thaùnh Ñöùc. Trong caùc thuyeát Ngaøi daïy chæ coù Nhaân Nghóa laø ñöùng ñaàu trong khi 
Ngaøi chaâu du caùc nöôùc ñeå daïy caùc baäc vua chuùa.

Thuyeát “ Nhaân Nghóa Ñaïo Ñöùc “ ñaõ laøm saùng toû, phaân bieät hai chuû thuyeát Vöông Ñaïo vaø Baù 
Ñaïo.

Vöông Ñaïo thi haønh ñaïo ñöùc, nhaân nghóa. Baù Ñaïo chuû tröông ñoäc ñoaùn baïo taøn. Duïng ñaïo ñöùc, 
nhaân nghóa thì ñôøi thaïnh trò, duïng baïo taøn thì ñôøi loaïn. Trong theá tranh huøng thu phuïc daân
taâm qua caùc trieàu ñaïi xöa thì nhôn nghóa luoân luoân thaéng baïo taøn.

Vaên Vöông thaéng ñöôïc Truï laäp nhaø Chaâu, cuõng nhôø nhaân nghóa. Taàn Thæ Hoaøng baïo aùc bò maát 
nöôùc chæ vì thieáu nhaân nghóa.

Hôùn Baùi Coâng vaø Sôû Baù Vöông tranh nhau vaøo chieám Haøm Döông laät ñoå nhaø Taàn, Hôùn Baùi Coâng 
thaønh coâng, Sôû Baù Vöông thaát baïi cuõng vì Hôùn Baùi Coâng bieát thieät duïng nhaân nghóa cuûa
Vöông Ñaïo, coøn Sôû Baù Vöông thì baïo haønh theo Baù Ñaïo.

Nhaân nghóa ñöùng ñaàu caùc ñöùc tính cho neân Thaày Maïnh Töû duïng hai chöõ nhaân nghóa ñeå laøm baûn 
tính cho con ngöôøi, vieäc chính trò cuõng phaûi laáy nhaân nghóa laøm goác.

Ñöùc Hoä Phaùp coù daïy :

Tu nhôn thaønh Thaàn,
Nieäm nhôn thaønh Thaùnh,
Haønh nhôn thaønh Tieân,
Ñaéc nhôn thaønh Phaät.

Vaø trong Kinh Saùm Hoái coù caâu :
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Laøm ngöôøi nhaân nghóa xöû xong,
Ruûi cho gaëp luùc long ñong chaúng sôøn.
Laøm ngöôøi nhaân nghóa giöõ troøn,
Muoân naêm boùng khuaát tieáng coøn bay xa.

Laáy loøng quaûng ñaïi ñaëng môû taâm lyù heïp hoøi.

Quaûng ñaïi laø roäng lôùn bao la.

Loøng quaûng ñaïi laø loøng roäng raõi, khoâng goø boù vaøo vieäc nhoû moïn toäi tieát. Ngöôøi coù loøng quaûng 
ñaïi thöôøng coù nhöõng ñöùc tính khoan dung ñaïi löôïng, tha thöù vaø khoâng hay coá chaáp.
Taâm lyù heïp hoøi laø taùnh hay tò hieàm, coá chaáp, so ño vuïn vaët khoâng coù taàm hieåu bieát roäng raõi ñeå 
laøm ñöôïc vieäc gì lôùn lao coù ích cho ñoàng baøo xaõ hoäi. Taâm lyù heïp hoøi sanh ra taùnh ích kyû,
boøn chen, chæ bieát coù lôïi ích cho rieâng mình.

Ngöôøi coù taùnh heïp hoøi ít chòu roäng löôïng tha thöù ai, cho neân trong gia ñình thöôøng hay xích mích 
baát hoøa chæ vì hay caâu chaáp khaéc khe vôùi nhau. Ngoaøi xaõ hoäi hay goø boù, caáu keát nhöõng chuyeän 
nhoû nhen.

Vaäy muoán môû taâm lyù heïp hoøi, caàn phaûi coù loøng quaûng ñaïi, chaáp nhaän söï roäng löôïng, khoan dung, 
thay vaøo nhöõng taùnh tyø oá, baét beû, so hôn tính thieät töø nhöõng chuyeän vuïn vaët khoâng ñaùng.
Khi ñaõ taäp ñöôïc loøng quaûng ñaïi thì töï thaáy taâm hoàn mình ñöôïc thoaûi maùi, thanh nhaøn, gaây baàu 
khoâng khí côûi môû, eâm dòu chung quanh mình, khoâng coøn nhöõng baát maõn, böùt röùt löông taâm nhö
tröôùc nöõa.

Moät göông quaûng ñaïi vaø quaân töû :
* Laïn Töông Nhö vaø Lieâm Pha *

Laïn Töông Nhö vaø Lieâm Pha laø moân haï nöôùc Trieäu cuûa Hueä Vaên Vöông thôøi Chieán quoác. Vì Laïn 
Töông Nhö coù coâng ñoaït laïi vieân ngoïc bích cuûa vua Trieäu nôi tay vua Taàn, sau laïi cöùu
vua Trieäu khoûi bò vua Taàn laøm nhuïc neân vua Trieäu nhôù ôn, noùi vôùi caùc quan :

“ Ta ñöôïc Laïn Töông Nhö chaúng khaùc naøo ñöôïc ngoài treân taûng nuùi, chaúng lo gì soùng gioù. Nay ta 
phong cho Laïn Töông Nhö chöùc Thöôïng Töôùng cuõng chöa xöùng ñaùng”.
Lieâm Pha thaáy vaäy sanh loøng tò hieàm :

“ Ta coù coâng to ñaùnh thaønh cöôùp ñaát, coøn Laïn Töông Nhö chæ nhôø chuùt coâng choùt löôõi maø ñöôïc 
laøm ñeán chöùc Thöôïng Töôùng treân mình. Vaû laïi, haén laø moät teân xaù nhaân cuûa keû hoaïn quan,
xuaát thaân heøn moïn, ta ñôøi naøo chòu ñöùng döôùi haén. Neáu gaëp haén, ta gieát ngay.”

Laïn Töông Nhö nghe nhöõng lôøi noùi aáy neân moãi khi gaëp buoåi chaàu ñeàu caùo bònh khoâng ñeán, 
khoâng chòu cuøng Lieâm Pha gaëp maët.

Boïn xaù nhaân ñeàu cho Laïn Töông Nhö laø nhaùt, nhìn nhau mæm mieäng cheâ cöôøi.
Coù laàn, Laïn Töông Nhö ra ñöôøng, gaëp Lieâm Pha tröôùc sau coù  quaân taû höõu theo haàu. Töông Nhö 
thaáy vaäy, baûo teân ñaùnh xe traùnh vaøo ngoõ heûm, chôø cho Lieâm Pha qua khoûi môùi ñi. Keû thuû haï thaáy 
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vaäy töùc giaän, xuùm laïi noùi vôùi Laïn Töông Nhö:

“ Chuùng toâi boû laøng xoùm, xa thaân thích, ñeán ñaây haàu haï Ngaøi, coi Ngaøi laø baäc Tröôïng phu. Ngaøy 
nay, Ngaøi cuøng Lieâm Pha Töôùng quaân ñoàng phoø moät vua, ngoâi thöù laïi ôû treân, theá maø bò Lieâm 
Töôùng Quaân noùi moät caâu haêm doaï chaúng daùm ñeán trieàu, laïi laùnh maët caû ngoaøi ñöôøng. Taïi sao 
Ngaøi laïi sôï Lieâm Töôùng Quaân quaù vaäy? Chuùng toâi laáy laøm xaáu hoå, khoâng muoán theo phoø Ngaøi 
nöõa!”

Laïn Töông Nhö hoûi:
-Caùc ngöôi xem Lieâm Töôùng Quaân uy löïc coù baèng vua Taàn khoâng?

Boïn xaù nhaân ñaùp:
- Khoâng baèng.

Laïn Töông Nhö noùi:
- Laáy caùi uy löïc cuûa vua Taàn trong thieân haï khoâng ai daùm choáng, theá maø ta daùm ñöông nhieân 
maéng vaøo maët vua Taàn, laøm nhuïc caû quaàn thaàn nöôùc Taàn. Ta ñaây daàu heøn, haù sôï Lieâm Pha
hay sao? Tuy nhieân, ta nghó laïi, sôû dó nöôùc Taàn khoâng daùm ñaùnh Trieäu laø vì coù ta vaø Lieâm Pha. 
Nay neáu ta vaø Lieâm Pha hieàm khích, haïi laãn nhau, aét Taàn thöøa cô chia reõ cuûa chuùng ta maø ñem
quaân ñaùnh Trieäu thì nguy haïi laø döôøng naøo. Vì vaäy ta xem vieäc nöôùc laø troïng, maø thuø rieâng laø 
khinh.

Boïn xaù nhaân nghe noùi ñeàu kính phuïc.
Maõi ñeán sau Lieâm Pha hieåu ñöôïc Laïn Töông Nhö, laáy laøm xaáu hoå, aên naên ñeán xin taï toäi. Töø ñoù, 
hai ngöôøi keát laøm anh em troïn ñôøi khoâng thay daï ñoåi loøng.

Laïn Töông Nhö ñaõ bieát nhaãn nhuïc, khoâng oaùn haän ngöôøi thuø gheùt mình, söû duïng taám loøng quaûng 
ñaïi ñeå lo vieäc lôùn, nhôø vaäy maø côûi môû ñöôïc taâm taùnh heïp hoøi cuûa Lieâm Pha. Roát laïi, nhöõng
ñöùc tính cuûa Laïn Töông Nhö ñaõ ñem ñeán moät söï toát ñeïp cho caû ñaïi nghieäp nöôùc Trieäu vaø cho 
chính mình.....”

Laáy chaùnh tröø taø.

Chaùnh laø chaùnh ñaùng, ngay thaúng, chôn thaät. Taø laø cong vaïy, xeùo xieân, giaû doái.
Chaùnh laø con ñöôøng ngay thaúng, con ñöôøng ñaïo ñöùc nhaân nghóa. Taø laø con ñöôøng cong queo, con 
ñöôøng gian aùc quæ quyeät.

Muoán ñi con ñöôøng thaúng tröôùc heát phaûi giöõ caùi Taâm cho chôn chaùnh ngay thaät, vì vaäy, trong 
pheùp tu thaân phaûi chaùnh taâm tröôùc roài sau môùi tu thaân, teà gia, trò quoác, bình thieân haï.

Chaùnh taâm laø giöõ caùi Taâm cho chôn chaùnh theo yù thieän, nöông theo ñöôøng chaùnh Ñaïo, thuaän tuøng 
thieân lyù. Muoán giöõ taâm chaùnh phaûi thaønh yù, töùc laø giöõ caùi yù cho thaønh, khoâng ñeå tö töôûng buoâng 
lung, phoùng tuùng theo ñöôøng taø vaïy. Keàm ñöôïc caùi yù thì ñònh ñöôïc caùi taâm.

Taâm chaùnh laø coâng bình, chaùnh tröïc, trung hieáu, trung tín, tieát nghóa, thanh lieâm v.v... Ngöôøi haønh 
Ñaïo giöõ ñuùng luaät phaùp chôn truyeàn khoâng theo Taû Ñaïo, meâ tín dò ñoan.
Nghòch vôùi chaùnh taâm laø taø taâm.
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Taø taâm laø: baát trung, baát hieáu, baát nghóa, boäi sö, phaûn baïn, boäi tín, löôøng gaït, dua nònh, gian 
tham...

Giöõ ñöôïc chaùnh taâm thì ñöùc ñöôïc saùng, taâm ñöôïc minh, taø thaàn xa laùnh, Thaàn Thaùnh hoä trì. Coù 
caâu:“ Ñöùc troïng quæ thaàn kinh” nghóa laø ngöôøi coâng bình chaùnh tröïc, ñaïo ñöùc hieàn löông thì keû
vaïy taø xa laùnh, ñeán caùc baäc Thaàn Linh cuõng meán chung giuùp  vuøa.

Trong moät baøi thi cuûa Ñöùc Lyù Ñaïi Tieân coù caâu:

“ Chaùnh tröïc kinh oai loaøi giaû doái,
Coâng bình vuøa söùc keû chôn thaønh.”

AÁy vaäy, laáy chaùnh tröø taø laø truï vöõng caùi chaùnh taâm ñeå khuaát phuïc loøng taø vaïy; duïng neùt coâng 
bình söûa neùt xeùo xieân.

Moät söï tích: Chaùnh tröïc caûm hoùa loøng ngöôøi.
* Trieäu Thuaån can vua *

“......Thôøi Ñoâng Chaâu Lieät Quoác, Taán Linh Coâng laø vò vua voâ ñaïo, ham meâ töûu saéc, laáy vieäc gieát 
ngöôøi laøm vui thuù. Quan Töôùng Quoác Trieäu Thuaån ñoùn xa giaù ôû doïc ñöôøng ñeå can vua,
vua xieâu loøng heïn seõ söûa chöõa. Coù teân nònh thaàn laø Ñoà Ngaïn Giaû hay ñöôïc ñem lôøi saøm taáu, Taán 
Linh Coâng nghe theo, tìm phöông aùm haïi Trieäu Thuaån. Ñoà Ngaïn Giaû baøy keá:

“ Toâi coù bieát moät ngöôøi teân Thö Ngheâ, ngöôøi aáy ngheøo, laâu nay vaãn ñöôïc toâi chaâu caáp, vì caûm 
caùi ôn cuûa toâi daãu cheát cuõng chaúng daùm choái töø. Nay sai Thö Ngheâ ñeán gieát Trieäu Thuaån aét
xong.”

Taán Linh Coâng noùi: “ Neáu laøm ñöôïc vieäc aáy, coâng cuûa nhaø ngöôi raát lôùn.” Ñeâm hoâm aáy, Ñoà Ngaïn 
Giaû goïi Thö Ngheâ ñeán noùi:

“ Trieäu Thuaån chuyeân quyeàn, nay ta phuïng chieáu sai ngöôi ñi gieát Trieäu Thuaån. Vaäy nhaø ngöôi 
nai nòt haün hoøi, saùng mai chöïc ôû cöûa tö dinh Trieäu Thuaån, chôø Trieäu Thuaån vaøo trieàu thì xoâng
ra ñaâm cheát. Vieäc laøm phaûi thaän troïng chôù ñeå hoûng vieäc.”

Thö Ngheâ vaâng maïng, giaét moät con dao vaøo mình thaúng ñeán cöûa dinh Trieäu Thuaån. Luùc ñoù, trôøi 
lôø môø saùng, xe ñaõ chöïc saün tröôùc cöûa, Thö Ngheâ leûn vaøo trong troâng thaáy Trieäu Thuaån ñaõ
maëc aùo ñaïi trieàu, ñaàu ñi muõ, tay caàm hoát, veû maët traàm tö, ñang ngoài ñôïi ñeán giôø trieàu kieán.
Thö Ngheâ troâng thaáy thaát kinh nghó thaàm:

- “ Keû lo vieäc nöôùc laø baäc trung thaàn, côù sao vua laïi truyeàn gieát ñi? Nay ta nghe lôøi Ñoà Ngaïn Giaû 
gieát moät toâi trung laø baát trung, maø khoâng gieát thì traùi maïng vua, ta laïi laø keû baát tín.”

Nghó roài lieàn ñöùng tröôùc cöûa noùi lôùn coá yù cho Trieäu Thuaån nghe: “ Toâi laø Thö Ngheâ ñaây, vaâng 
maïng ñeán gieát oâng, nhöng thaø traùi maïng vua, chôù khoâng nôõ haïi keû trung löông ”. Noùi xong,
ruùt löôõi dao trong mình töï töû.

Trieäu Thuaån laø ngöôøi trung tröïc, daùm lieàu cheát can vua, maëc duø vua nghe lôøi saøm nònh sai ngöôøi 
thích khaùch, nhöng noäi taâm Trieäu Thuaån phaùt hieän ra ngoaøi moät theå caùch anh phong cuûa baäc 
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trung thaàn, ñöôøng ñöôøng chaùnh chaùnh, thì duø cho keû nònh laø Ñoà Ngaïn Giaû cuõng khoù nhaãn taâm thi 
haønh thuû ñoaïn. Huoáng chi Thö Ngheâ laø ngöôøi nghóa khí laøm sao khoûi caûm xuùc taâm linh, töï xöû laáy 
mình baèng caùi cheát ñeå veïn toaøn trung nghóa ñoái vôùi vua laø ngöôøi mình thoï ôn. Tuy vaäy, Thö Ngheâ 
cuõng ñaõ kheùo leùo, noùi lôùn cho Trieäu Thuaån nghe coát yù cho Trieäu Thuaån bieát maø traùnh
hoïa. Ñoù laø theâm moät ñöùc tính cuûa ngöôøi aân haäu vaäy.............”

Ñeå keát luaän ñoaïn 2, chuùng toâi xin laëp laïi nguyeân vaên :

Laáy Thieän maø tröø AÙc.
Laáy nhôn nghóa tröø baïo taøn.
Laáy loøng quaûng ñaïi ñaëng môû taâm lyù heïp hoøi.
Laáy chaùnh tröø taø.
AÁy laø ñöôøng thöông hueä kieám.

Vaäy thieän, nhôn nghóa, loøng quaûng ñaïi, chaùnh laø phaàn theå cuûa hueä kieám. Coøn tröø aùc, tröø baïo taøn, 
môû taâm lyù heïp hoøi, tröø taø laø phaàn duïng cuûa hueä kieám. Boán caâu coù chöõ “Laáy” ñöùng ñaàu laø
boán chieâu thöùc hay boán ñöôøng thöông cuûa hueä kieám.

Phöông phaùp trò taâm goàm 9 ñieàu muïc. Naêm ñieàu muïc treân thuoäc veà phaàn haøm döôõng taâm linh 
töùc reøn hueä kieám. Töø ñieàu muïc “ Laáy thieän tröø aùc “ trôû xuoáng, taâm linh ñaõ truï töùc laø hueä kieám
ñaõ thaønh hình môùi duøng boán chieâu thöùc sau cuøng maø queùt saïch taøn tích uaån tröôïc.

AÁy laø ñöôøng thöông hueä kieám

Hueä kieám hay laø göôm thaàn hueä laø töôïng tröng lôïi khí saéc beùn veà tinh thaàn, coù naêng löïc chaët lìa 
oan nghieät, ñoaïn döùt traùi oan, trò xaûo tröø taø. Trong kinh saùch ta thöôøng nghe :

Nöông göôm thaàn hueä ñoaïn tröø nghieät caên.
Göôm hueä ñöa trò xaûo tröø taø
Nöông göôm thaàn hueä vaøo bôø vónh sanh.
Caàm göôm hueä chaët tan taønh cung thöông.

Göôm thaàn hueä laø hueä trí, laø söï saùng suoát cuûa taâm linh.

Taâm linh saùng suoát môùi phaân bieät thieän aùc, taø chaùnh. Coù phaân bieät ñöôïc thieän aùc, taø chaùnh môùi 
coù theå luyeän kyû tu thaân, laáy thieän maø tröø aùc, laáy chaùnh tröø taø, laáy thöông yeâu xoùa boû haän
thuø.

Nhöõng taùnh cuûa con ngöôøi taïo neân thaát tình, hình thaønh baûy daây oan nghieät, chæ nhôø caùi göôm, 
caùi keùo voâ hình maø caét ñöùt ñöôïc. Ñoù laø göôm thaàn hueä hay “ñöôøng thöông hueä kieám”.

Chuùng ta reøn luyeän cho taâm ñöôïc minh, taùnh ñöôïc thoâng suoát thì taâm taùnh seõ bieán thaønh göôm 
thaàn hueä, khoâng coøn laø phaøm nöõa, töùc laø chuùng ta seõ ñoaït ñöôïc con ñöôøng sieâu thoaùt.

Luyeän thaân, luyeän trí.
Trong ñoaïn tröôùc, Ñöùc Hoä Phaùp daïy veà phöông phaùp trò Taâm, laø reøn luyeän caùi Taâm ñöôïc ngay 
chaùnh, trong saïch, khoâng ñeå nhieåm bôûi thaát tình, luïc duïc, gaït boû nhöõng taùnh hö taät xaáu, ñeå
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trôû neân baäc chí Thaùnh, chí Hieàn.
Trong ñoaïn naày, Ñöùc Hoä Phaùp daïy luyeän thaân, luyeän trí. Luyeän Taâm chöa ñuû, caàn phaûi trau doài 
caùi thaân vaø caùi trí môùi ñuû yeáu toá caáu taïo neân moät con ngöôøi.

Ngöôøi coù tam böûu laø TINH, KHÍ, THAÀN. TINH thuoäc veà xaùc thaân. ( Ñeä nhöùt xaùc thaân ) KHÍ 
thuoäc veà trí naõo, tinh thaàn. ( Ñeä nhò xaùc thaân ) THAÀN thuoäc veà linh hoàn. ( Ñeä tam xaùc thaân )
Caû ba moùn baùu naày hôïp laïi goïi laø “ Tam theå xaùc thaân “, hay laø tam böûu cuûa loaøi ngöôøi.

Trong phöông phaùp luyeän thaân, luyeän trí, Ñöùc Hoä Phaùp daïy:

- AÅm thöïc tinh khieát.
- Tö töôûng tinh khieát.
- Tín ngöôõng maïnh meõ nôi Chí Toân vaø Phaät Maãu.
- Thöông yeâu voâ taän.
AÁy laø chìa khoùa môû cöûa Baùt Quaùi Ñaøi taïi theá naày.

AÅm thöïc tinh khieát.
AÅm laø uoáng, thöïc laø aên.

Xaùc thaân höõu hình cuûa con ngöôøi soáng ñöôïc laø nhôø aên vôùi uoáng, ñoù laø khuoân luaät töï nhieân cuûa 
Ñaáng Taïo Ñoan. Söï soáng cuûa con ngöôøi cuõng gioáng nhö söï soáng cuûa muoân loaøi vaïn vaät, coù khaùc 
hôn laø con ngöôøi ñöôïc Ñöùc Chí Toân vaø Phaät Maãu ban cho Chôn Linh vaø Chôn Thaàn ñeå ñuû ba moùn 
baùu noùi treân. Neáu bieát trau luyeän ba moùn baùu naày, thì böôùc ñöôïc vaøo ngöôõng cöûa Thaàn, Thaùnh, 
Tieân, Phaät trong caûnh giôùi voâ hình.

Xaùc thaân laø kî vaät cuûa linh hoàn, laø con ngöïa cuûa ta côõi ñeå ñi trong moät khoaûng ñöôøng ñôøi. Khoâng 
coù xaùc thaân, linh hoàn khoâng nôi nöông töïa ñeå laäp coâng. Khoâng coù linh hoàn thì xaùc thaân chæ coøn 
laø xaùc thuù nhö taát caû loaøi thuù khaùc. Vaäy chôn linh muoán laäp coâng phaûi nöông nhôø xaùc thaân. Xaùc 
thaân coù cöôøng traùng khoeû maïnh thì môùi soáng laâu, duøng ñaëng laâu daøi. Cho neân vieäc aên uoáng laø 
ñieàu caàn thieát, nhöng neáu ta aên uoáng thieáu ñieàu ñoä, duøng moùn aên thöùc uoáng khoâng haïp vôùi cô 
theå, khoâng ñuùng pheùp döôõng sinh, phaûi sanh ra bònh taät vaø coù haïi cho tinh thaàn.

AÊn uoáng tinh khieát khoâng phaûi chæ röûa saïch moùn aên môùi goïi laø tinh khieát. Tinh khieát coù nghóa 
thöïc vaät naøo aên vaøo khoâng haïi ñeán söùc khoûe, uoáng vaøo khoâng kích thích laøm roái loaïn tinh thaàn.
Nhöõng moùn aên khoâng phöông haïi ñeán söùc khoûe phaàn nhieàu nhö rau, ñaäu, khoai cuû, traùi caây... Coøn 
nhöõng moùn aên nhö caù, thòt caùc nhaø phaân chaát hoïc cho raèng thòt caù chöùa nhieàu chaát ñoäc, neáu aên 
toaøn thòt, ngöôøi ta seõ bò nhieåm ñoäc, sinh ra nhieàu chöùng bònh hieåm ngheøo. Ngoaøi ra, thòt coøn laøm 
haïi cho tinh thaàn, vì loaøi thuù tieán hoùa chaäm, ta aên thòt thuù töùc laø möôïn thòt thuù laøm thaân xaùc mình, 
thì traùnh khoâng khoûi aûnh höôûng thuù chaát voán hay sanh noùng naûy vaø nhieàu duïc tính.

Trích luïc Thaùnh Giaùo Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm ngaøy 9 thaùng 12 Taân Maõo (1952) daïy veà ñeä nhöùt 
xaùc thaân :
........ “ Noùi veà aûnh höôûng toát xaáu cuûa söï aên chay vaø nhuïc thöïc, thì nhuïc thöïc phaàn nhieàu trong caùc 
con vaät hay coù caùc vi truøng, neáu aên thòt thì nhöõng vi truøng aáy troän theo vi toá maø phaù hoaïi.
Laïi nöõa, thòt laø chaát sanh hôi ñoäc, vì vaäy laøm cho thaân theå hoùa ra meät nhoïc bieáng nhaùc. Ñoù laø 
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caùi haïi cho theå xaùc. Coøn caùi haïi cho tinh thaàn thì trong thòt ñaõ chöùa saün caùc thuù chaát, do ñoù laøm
cho tinh thaàn thöôøng bò meâ muoäâi, nhöùt laø caùi haïi cho ñeä luïc giaùc quan. Ñeä luïc giaùc quan laø Thaàn.1

Coøn aên chay thì khoûi bò vi truøng phaù hoaïi vaø khoâng bò hôi ñoäc laøm cho meät nhoïc. Thoaûng nhö 
thaûo thöïc ( aên chay ) maø nhuoám bònh thì chæ coù nhòn ñoùi, uoáng nöôùc chín coù chuùt ñöôøng seõ laønh
maïnh. Coøn nhö nhuïc thöïc thì phaûi caàn thuoác, bôûi vì hôi ñoäc vaø vi truøng phaù hoaïi cô theå.”
Nhöõng thöùc uoáng khoâng haïi söùc khoûe nhö nöôùc soâng, nöôùc möa, nöôùc gieáng ñöôïc loïc hoaëc ñun 
soâi. Nhöõng thöùc uoáng, neáu duøng quaù ñoä coù haïi söùc khoûe nhö röôïu traéng, caùc thöù röôïu maïnh
AÂu Myõ.

Röôïu maïnh uoáng vaøo laøm maùu huyeát vaän chuyeån khoâng ñieàu hoøa, tinh thaàn roái loaïn, khoâng coøn 
bieát phaûi traùi, khoâng bieát sôï seät vaø khoâng vieäc gì khoâng daùm laøm, vì khoâng coøn töï chuû ñöôïc laáy 
mình. (Xem trong Thaùnh Ngoân Hieäp Tuyeån quyeån I coù baøi Thaùnh Giaùo cuûa Ñöùc Chí Toân veà giôùi 
töûu.)

Coù moät caâu chuyeän AÙ Raäp ñôøi xöa nhö sau :
“.......... Ngaøy kia, coù moät vò hung thaàn hieän ra noùi vôùi anh noï nhö vaày : “ Soá ngöôi phaûi cheát, song 
ta tha thöù cho ngöôi neáu ngöôi laøm ñöôïc moät trong ba ñieàu naày : “Gieát cha ngöôi, ñaùnh
chò ngöôi, hay laø ngöôi uoáng röôïu ”. Ngöôøi ñoù môùi nghó : “ Gieát ngöôøi sanh ra mình sao nôõ, coøn 
ñaùnh chò mình sao ñaønh, thoâi thì uoáng röôïu”. Naøo deø trong luùc uoáng röôïu say, anh ta gieát oâng cha 
roài ñaùnh luoân chò .”

Caâu chuyeän cho chuùng ta thaáy söï nguy hieåm cuûa röôïu khi ta uoáng quaù say vaø ghieàn phaûi noù laø 
nhö theá naøo! Cho neân, muoán luyeän thaân, luyeän trí, caàn chuù troïng ñeán vieäc aên uoáng. Caùc Toân 
Giaùo khuyeân ngöôøi theo Ñaïo neân aên chay vaø kieâng röôïu ( giôùi saùt sanh vaø giôùi töûu ). Neáu chay 
tröôøng khoâng ñöôïc, neân giöõ trai kyø, ñoù laø phöông phaùp taäp giaûm bôùt saùt sanh thuù vaät vaø tieán laàn 
ñeán vieäc luyeän taùnh tu taâm.

Ñöùc Hoä Phaùp khoâng buoäc chuùng ta aên chay tröôøng, nhöng vôùi nhöõng vò naøo muoán vaøo Tònh Thaát 
thì tröôùc ñoù saùu thaùng phaûi tröôøng trai ñeå coù ñuû thôøi giôø cho maùu huyeát ñöôïc thay ñoåi, cô
theå ñöôïc loïc löôït cho heát chaát thòt caù.

Vieäc aên chay vaø kieâng röôïu raát heä troïng, cho neân : “AÅm thöïc tinh khieát ” laø ñieàu quan yeáu trong 
phöông phaùp luyeän trí, luyeän thaân.

Tö töôûng tinh khieát.
Tö töôûng laø söï suy nghó, töôûng ñeán moät chuyeän gì. Tö töôûng ôû trong ñeä nhò xaùc thaân, do trí yù phaùt 
sanh. Tö töôûng laø ñoäng cô khuaáy ñoäng luïc duïc thaát tình troãi daäy trong tieàm thöùc cuûa con ngöôøi.
Luïc duïc laø : Saéc, Thinh, Höông, Vò, Xuùc, Phaùp.

Saéc laø maét thaáy saéc ñeïp maø ñoäng. Thinh laø tai nghe aâm thanh maø meâ.Höông laø muûi höûi muøi thôm 
maø muoán. Vò laø löôõi neám vò ngon maø theøm. Xuùc laø tay chôn thaân theå bieát caûm giaùc noùng, laïnh. 

1- Moãi Toân-Giaùo ñeàu coù danh töø trieát hoïc rieâng bieät. Ñaây laø danh töø trieát hoïc cuûa Ñaïo Cao 
Ñaøi. 
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Phaùp laø trí yù bieát rung caûm.

Caùi “ YÙ “, ngöôøi ta taïm goïi laø giaùc quan thöù saùu, Phaät Giaùo goïi laø “Thöùc”, vì noù ôû ngoaøi naêm giaùc 
quan ta troâng thaáy ñöôïc nhö : tai, maét, muûi... Tö töôûng ôû trong giaùc quan thöù saùu hay laø “Thöùc”, 
haèng ngaøy dieãn bieán khoâng ngöøng. Khi ta ngoài moät mình, ta caûm thaáy tö töôûng phoùng nhanh, lao 
chao, baän roän nhö con böôùm chuyeàn töø boâng noï ñeán boâng kia. Vöøa suy nghó chuyeän naày chöa 
xong baét suy nghó chuyeän khaùc, cöù nhö theá suoát ngaøy ñeâm, khi naøo nguû môùi thoâi.

Tö töôûng sanh ra lôøi noùi vaø haønh ñoäng. Tö töôûng coù toát coù xaáu. Tö töôûng toát thì lôøi noùi vieäc laøm 
toát, tö töôûng xaáu thì lôøi noùi vieäc laøm xaáu. Ta khoâng neân khinh thöôøng, cho raèng tö töôûng khoâng
ñaùng keå, maø chæ bieát coù haønh ñoäng. Nhöõng ngöôøi coù hueä nhaõn thaáy ñöôïc tö töôûng dieãn bieán nhieàu 
hình daïng, maøu saéc vaø coù söùc maïnh, mau leï laï thöôøng.

Vì coù hình daïng cho neân tö töôûng cuõng yeáu, cuõng maïnh, cuõng soáng, cuõng thaùc. Neáu mình cöù 
töôûng maõi vaøo moät vieäc thì hình tö töôûng vieäc ñoù tröôûng thaønh vaø soáng laâu, coøn tö töôûng moät laàn 
roài boû qua thì hình tö töôûng ñoù laàn laàn tieâu maát. Nhöõng tö töôûng soáng laâu coù theå giuùp ta hay laø 
haïi ta tuøy theo tö töôûng laønh hay döõ. Neáu tö töôûng laønh thì giuïc ta laøm vieäc thieän, tö töôûng döõ thì 
giuïc laøm aùc.

Vì coù maøu saéc cho neân caùc Ñaáng Voâ Hình xem qua tö töôûng bieát ta toan tính nhöõng gì, khoâng caàn 
tra hoûi. Thí duï: Loøng Töø Bi Baùc AÙi thì tö töôûng maøu saùng choùi, söï noùng giaän sanh ra maøu
ñoû baàm, taùnh ích kyû thì maøu vaøng saäm vaø toái, taùnh naøo thì coù maøu saéc cuûa taùnh ñoù.

Trong moät Ñaøn cuùng, neáu moãi ngöôøi ñeàu phaùt ra nhöõng tö töôûng khoâng toát, thì baàu khoâng khí nôi 
ñoù trôû neân oâ tröôïc ñoái vôùi caùc Ñaáng Thieâng Lieâng, töùc laø Ñaøn khoâng nghieâm, phaûi thaát leã. Coøn 
traùi laïi, moãi ngöôøi ñònh taâm caàu nguyeän vaøo vieäc laønh nhö thöông yeâu, hoøa thuaän, thieân haï thaùi 
bình, thì caùc luoàng tö töôûng seõ hieäp thaønh söùc maïnh vaø leõ dó nhieân seõ ñöôïc keát quaû toát.

Tö töôûng coù söùc maïnh vaø di chuyeån mau leï, cho neân caùc nhaø thoâi mieân bieát ñieàu khieån tö töôûng 
maø sai khieán moïi vieäc theo yù muoán. Caùc nhaø chuyeân khoa Phaùp moân taäp trung tö töôûng truyeàn 
töø ñieån cho ngöôøi bònh ôû caùch xa caû maáy traêm caây soá ñeå trò heát bònh.

Ñaõ nhaän thöùc ñöôïc taùc duïng vaø söï lôïi haïi cuûa tö töôûng cho neân nhöõng vò tu taâm luyeän taùnh baèng 
giöõ gìn tö töôûng töøng giôø töøng phuùt, vì tö töôûng toát chaúng nhöõng coù lôïi cho baûn thaân maø coøn giuùp 
cho ngöôøi khaùc chung quanh mình bieán ñoåi töø taùnh xaáu ñeán taùnh toát do nôi söï rung caûm cuûa tö 
töôûng toát cuûa mình, laøm kích thích caùi trí cuûa ngöôøi kia trôû thaønh tö töôûng thanh cao nhö vaäy.

Traùi laïi, tö töôûng xaáu cuûa ta bay ñi, xuùi ngöôøi khaùc laøm quaáy do söï rung caûm tö töôûng cuûa ta ñoàng 
baûn taùnh vôùi ngöôøi ñoù. Ngoaøi ra, tö töôûng xaáu nhö taùnh ích kyû, söï thuø haèn, loøng ñoá kî v.v...laøm 
môø toái lyù trí gaây ra nhöõng thaønh kieán ñoái vôùi ngöôøi khaùc chæ vì nhaän ñònh ngöôøi khaùc khoâng ñuùng, 
chaúng khaùc naøo ta ñeo kính maøu maø xem ñoà vaät thì maøu xanh thaáy ñen vaäy.

Toùm laïi, tö töôûng quaáy coù ba ñieàu haïi :

a/ Ta laøm caùi trí trôû neân xaáu laø ta haïi ta tröôùc ñaõ.
b/ Ta haïi nhöõng ngöôøi ôû chung quanh ta.
c/ Ta theâm söï khoå cho ñôøi do aûnh höôûng xaáu cuûa tö töôûng ta.
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Muoán giöõ tö töôûng ñöôïc tinh khieát phaûi laøm chuû ñöôïc tö töôûng, ñònh taâm ñònh trí höôùng daãn tö 
töôûng theo ñieàu laønh ñieàu phaûi, baèng khoâng thì söï phoùng tuùng cuûa tö töôûng keùo loâi theo phaøm
taùnh, taïo nguyeân nhaân toäi loãi maø chính ta voâ tình khoâng hay, khoâng bieát.

Phaàn phuï:

Luaät phaûn kích (Loi du choc en retour).
Neáu tö töôûng hung aùc xoâng vaøo moät caùi haøo quang thanh baïch (ñeä nhò xaùc thaân cuûa ngöôøi hieàn 
ñöùc) thì noù bò ñi trôû laïi raát maïnh. Khi di ra noù phaûi tìm con ñöôøng naøo phuø haïp vôùi noù, maø con 
ñöôøng phuø haïp laø con ñöôøng cuûa noù môùi ñi ñoù. Nhö theá noù seõ di trôû laïi cho con ngöôøi laøm ra tö 
töôûng hung aùc, ñoù laø “ Luaät Phaûn Kích “. Caùi aùc maø tröôùc kia ta muoán gaây cho ngöôøi nay chính 
ta phaûi mang laáy. Cho neân noùi raèng: “Laøm aùc thì gaëp aùc, laøm laønh thì gaëp laønh” laø vaäy.

Ñoái vôùi moät ngöôøi hieàn löông vaø taán hoùa cao maø ta laïi coù yù muoán haõm haïi thì chaúng khaùc naøo ta 
saép trôû giaùo ñaâm ta vaäy.

Nhöõng hình tö töôûng hung tôïn khi ñeán haøo quang 2 cuûa ngöôøi kia, chaúng nhöõng khoâng laøm ñöôïc 
moät maûy may thieät haïi gì maø noù coøn di trôû laïi cho ta ñeå phaït ta ñau khoå veà Thaân, Taâm vaø Trí moät 
löôït. ( Ruùt trong quyeån “ Caùi trí “ cuûa oâng Baïch Lieân )
Ñoù laø : “ Laáy Thieän tröø AÙc, laáy Toát tröø Xaáu ” raát hieäu nghieäm nhö ñoaïn tröôùc “ Phöông Luyeän 
Ky û” ñaõ daïy. Ï

Tín ngöôõng maïnh meõ nôi Chí Toân vaø Phaät Maãu.

Tín laø tin, khoâng nghi ngôø ñieàu chi caû. Ngöôõng laø ngaãng maët nhìn leân kính meán.

Tín ngöôõng (Foi, Croyance) laø loøng tin töôûng chôn thaät moät caùch kính meán ñoái vôùi caùc Ñaáng 
Thieâng Lieâng, caùc baäc cao sieâu.( Xin xem phaàn giaûi thích veà “ Ñöùc Tin” nôi Ñoaïn 2 )

Chí Toân vaø Phaät Maãu laø ai? Taïi sao chuùng ta tín ngöôõng maïnh meõ nôi hai Ñaáng?

Ñöùc Chí Toân: Haùn vaên vieát Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá, ngöôøi Vieät Nam thöôøng goïi laø OÂng Trôøi, 
AÂu Myõ goïi laø Dieu, daân coå Do-Thaùi ( Hebreux ) goïi Jeùhovah... v.v... laø Ñaáng Taïo Ñoan caû Caøn 
Khoân Vuõ Truï, laøm chuû phaàn Döông, laø Ngoâi Thöù Nhöùt (Premier Logos), Chuùa Teå caû muoân loaøi 
vaïn vaät. Quyeàn haønh Ñöùc Chí Toân ñaõ taû trong baøi “Ngoïc Hoaøng Kinh”.

Ñöùc Phaät Maãu: Haùn töï vieát Thieân Haäu Chí Toân (Baø Vua Trôøi), ngöôøi AÙ ñoâng nhöùt laø Trung 
Hoa vaø Vieät Nam goïi laø Baø Meï Sanh cuûa con ngöôøi, cuûa caû muoân loaøi vaïn vaät trong Caøn Khoân
Voõ Truï, laøm chuû phaàn AÂm, laø Ngoâi Thöù Hai (Deuxieøme Logos) keá Ñöùc Chí Toân. Quyeàn haønh 
vaø dieäu phaùp cuûa Ñöùc Phaät Maãu ñaõ taû trong baøi “Phaät Maãu Chôn Kinh”, Ñöùc Hoä Phaùp coù giaûi
thích treân giaûng ñaøi Ñeàn Thôø Phaät Maãu nhôn ngaøy Vía Phaät Maãu naêm Ñinh Hôïi (1947).

Ñoái vôùi Ñöùc Chí Toân vaø Ñöùc Phaät Maãu, chuùng ta phaûi ñaët caû söï tin töôûng chaân thaønh, neân ñem 
caû theå xaùc laãn taâm hoàn laøm teá vaät hieán daâng cho hai Ñaáng xöû duïng. Vì caû thaân theå, trí naõo,

2- Haøo quang: Moãi ngöôøi ñeàu coù haøo quang hoaëc ít hoaëc nhieàu, hoaëc toát hoaëc xaáu do caùi Vía vaø 
caùi Phaùch chieáu ra.
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taâm hoàn chuùng ta ñeàu do hai Ñaáng Taïo Hoùa taïo neân. Hai Ñaáng Toái Cao laø Toaøn Linh, Toaøn Tri, 
Toaøn Naêng, Quyeàn Phaùp voâ ñoái, Huyeàn Dieäu voâ bieân, AÙi Yeâu voâ taän, neân chuùng ta ñeå troïn
ñöùc tin moät caùch maõnh lieät, ñaët heát tinh thaàn noi theo göông cuûa Ngöôøi, hy sinh, phuïng söï, thöïc 
thi Chôn Phaùp Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä.

Ñaët troïn Ñöùc Tin vaøo hai Ñaáng thì taâm hoàn chuùng ta khoâng coøn maõnh löïc naøo chi phoái, daãn daét. 
Naêng löïc Ñöùc Tin giuùp ta thaønh coâng treân ñöôøng ñôøi bao nhieâu thì naêng löïc ñoù ñoái vôùi Ñöùc Chí 
Toân vaø Ñöùc Phaät Maãu laø Ñaáng Töï Höõu Haèng Höõu seõ ban cho chuùng ta nhieàu aân hueä phi thöôøng 
ñeå thaønh coâng trong nghieäp Ñaïo baáy nhieâu.

AÁy vaäy, “ Tín ngöôõng maïnh meõ nôi Chí Toân vaø Phaät Maãu” laø nguyeân ñoäng löïc giuùp ta ñi ñeán 
thaønh coâng treân con ñöôøng Tu Thaân Luyeän Kyû. Ñoù laø bí quyeát ñoaït Ñaïo Phaùp voâ bieân.

Thöông yeâu voâ taän.
AÁy laø chìa khoùa môû cöûa Baùt Quaùi Ñaøi taò theá naày.

Thöông yeâu voâ taän, töùc laø theå hieän loøng Töø Bi, Baùc AÙi.

Baùc AÙi laø loøng thöông roäng raõi, xuaát phaùt nôi loøng Nhaân, bao la voâ cuøng taän.

Ñöùc Thöôïng Ñeá laø Ñaáng haùo sanh muoân vaät, neân goïi laø Ñaáng Taïo Ñoan, laø hình töôùng cuûa khoái 
thöông yeâu bao truøm caû Caøn Khoân Theá Giôùi. Bao nhieâu tinh ñaåu, bao nhieâu giaûi Ngaân Haø cuûa 
vuõ truï bao la kia neáu ta ñeám khoâng noåi, tính khoâng heát, thì loøng thöông cuûa Ñöùc Ñaïi Töø Phuï vaø 
Ñaïi Töø Maãu cuõng roäng lôùn voâ bieân maø trí phaøm khoâng haïn ñònh ñöôïc.

Thu heïp laïi trong caûnh giôùi chuùng ta ñang ôû, chæ laø moät hoät caùt trong sa maïc, nôi naøo coù söï hoùa 
sanh cuûa vaïn vaät höõu hình thì söï thöông yeâu cuûa Ñöùc Chí Toân tôùi ñoù.

Chuùng ta cuõng laø moät thöïc theå, moät söùc soáng höõu linh thì leõ ñöông nhieân chuùng ta ñaõ thuï höôûng 
moät di saûn “ THÖÔNG YEÂU “ cuûa Taïo Hoùa. Ñaõ laø vaät höõu linh trong Trôøi Ñaát, con ngöôøi cuõng 
phaûi ñoàng taùnh cuøng Trôøi Ñaát, phaûi nuoâi döôõng taùnh “Thöông yeâu” môùi hoøa ñoàng cuøng Trôøi Ñaát. 
Nghòch laïi vôùi taùnh thöông yeâu laø nghòch vôùi cô sanh hoùa, laø töï dieät.

Vì vaäy, trong Thaùnh Ngoân, Ñöùc Chí Toân coù daïy:
“ Caùc con laø cô theå cuûa söï thöông yeâu maø caùc con khoâng hieåu söï thöông yeâu laø gì? Söï thöông yeâu 
laø gieàng baûo sanh cuûa Caøn Khoân Theá Giaùi. Coù thöông yeâu, nhôn loaïi môùi hoøa bình, caøn khoân môùi 
an tònh. Ñaëng an tònh môùi khoâng thuø nghòch laãn nhau, môùi giöõ beàn cô sanh hoùa. Coøn nghòch vôùi 
cô sanh hoùa laø Quæ Vöông, Quæ Vöông laø tay dieät hoùa. Vaäy Thaày caám caùc con töø ñaây neáu khoâng 
ñuû söùc thöông yeâu thì cuõng chaúng ñaëng gheùt nhau nghe aø!”

Roài Ñöùc Chí Toân coøn daïy : “Thaày chæ moät loøng mô öôùc cho caùc con bieát thöông yeâu nhau trong 
Thaùnh ñöùc cuûa Thaày. Söï thöông yeâu laø chìa khoùa môû Tam Thaäp Luïc Thieân, Cöïc Laïc Theá Giôùi 
vaø Baïch Ngoïc Kinh.”

Chôn töôùng cuûa söï thöông yeâu.
Veà chôn töôùng cuûa söï thöông yeâu, Ñöùc Hoä Phaùp coù giaûng nhö sau:
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“Töø buoåi sô khai, Ñöùc Chí Toân laäp ra moät Chôn Luaät, buoäc caû nhôn loaïi phaûi thi haønh töùc laø moät 
con ñöôøng “Thieân Linh” cuûa Chí Toân ñaøo taïo ñeå cho nhôn sanh do theo con ñöôøng aáy maø tieán 
hoùa leân ñeán caùc baäc Thaàn, Thaùnh, Tieân, Phaät. Heã taán boä thì ñoaït Ñaïo, coøn thoái boä thì sa ngaõ theo 
taø quaùi. Luaät phaùp cuûa caùc nhaø Toân Giaùo xöa nay laäp ra nhieàu khoaûn, nhôn sanh ngöôøi thoâng 
minh thì ít, keû doát naùt laø phaàn ñoâng neân khoâng theá thi haønh cho troïn.

Coøn Chôn Luaät cuûa Ñöùc Chí Toân chaúng coù nhieàu, duy caàn yeáu hai chöõ “Thöông Yeâu” maø thoâi, 
thì nhôn sanh daàu haïng naøo cuõng coù theå thi haønh ñöôïc taát caû.

Ñeán nhö loaøi teá vi laø moái, ong, kieán cuõng bieát giöõ luaät Thöông Yeâu, thuaän hoøa cuøng nhau keát 
daây ñoaøn theå, töông thaân töông aùi vôùi nhau taïo thaønh hang oå coù traät töï phaân minh, aáy laø cô taán
hoùa maïnh meõ cuûa loaøi ñoäng vaät.

Noùi veà gia ñình thì coù cha, con, choàng, vôï, anh, em lan traøn ra cho tôùi nhôn quaàn xaõ hoäi, ñoàng 
chuûng quoác daân cuõng do nôi maët luaät Thöông Yeâu maø ñöôïc hoøa bình, an cö laïc nghieäp. Neáu caû
thaûy chaúng thaät haønh y theo Chôn Luaät aáy thì töùc nhieân maát söï ñieàu hoøa, ñaõ chaúng ñaëng taán hoùa 
ñeán caûnh Thieâng Lieâng maø traùi laïi naûy sanh ra moät tröôøng tranh caïnh thuø nghòch laãn nhau, töùc 
laø taïo thaønh cô töï dieät.

Söï thöông yeâu cuûa Ñöùc Chí Toân ñoái vôùi nhôn loaïi voâ löôïng voâ bieân, khoâng coù giôùi haïn naøo maø 
taû ra cho cuøng taän ñöôïc. Ví nhö moät gia ñình phaän laøm cha meï thaáy moät baày con ngheøo naøn khoå 
naõo thì bieát raèng cha meï thöông con laø theå naøo. Coøn trong theá giôùi töø vaät chaát coân truøng, thaûo 
moäc, thuù caàm cho tôùi nhôn loaïi ñeàu laø con chung cuûa Ñaáng Taïo Hoùa thì söï thöông yeâu cuûa Ñöùc 
Chí Toân bao la quaûng ñaïi chaúng bieát tôùi ñaâu laø bôø beán. Nhöõng söï bi ai thoáng khoå cuûa chuùng sanh 
ôû coõi traàn naày bao nhieâu, thì söï thöông taâm ñau ñôùn cuûa Ñöùc Chí Toân cuõng bao nhieâu.

Chôn Luaät Thöông Yeâu cuûa Thaày laäp ra, nhôn sanh chöa thi haønh thì maët luaät aáy ñaõ buoäc Thaày 
thöïc haønh tröôùc heát. Neân Thaày giaùng cô noùi raèng :

“ Söï khoå haïnh cuûa caùc con chöa than, thì Thaày ñaõ than tröôùc. Caùc con chöa khoùc thì Thaày ñaõ khoùc 
roài. Ngaøy naøo toaøn caû nhôn sanh bieát thaät haønh chuû nghóa Thöông Yeâu cho ra chôn töôùng thì töùc 
nhieân laø ngaøy cuûa nhôn sanh thoaùt khoå.”

Toùm laïi : Con ngöôøi cuøng vaïn vaät ñeàu do nôi luaät Thöông Yeâu maø tieán hoùa leân ñeán caùc baäc 
Thaàn, Thaùnh, Tieân, Phaät, hieäp moät cuøng Ñöùc Chí Toân goïi laø cô ñoaït Ñaïo.

Thöông Yeâu laø chìa khoùa môû cöûa Baïch Ngoïc Kinh.

Laøm theá naøo thöïc hieän söï Thöông Yeâu? Vaãn bieát maët luaät Thöông Yeâu laø nhö theá naøo roài, danh 
töø Thöông Yeâu ai cuõng bieát noùi nhöng khoù thaät haønh cho ra chôn töôùng. Thöû nghó : 
*- Anh em trong gia ñình baát hoøa laø do ñaâu? - Laø do khoâng bieát thöông yeâu vôùi tình coát nhuïc. 
*- Vôï choàng gaây goã, chia reõ nhau laø do ñaâu? - Laø do khoâng coøn giöõ söï thöông yeâu nhö buoåi ban 
ñaàu. 
*- Anh em baäu baïn baát hoøa, xích mích, thuø nghòch laø do ñaâu? - Laø do thieáu söï thöông yeâu. 
*- Moät ñoaøn theå roái loaïn, haøng nguõ ly taùn laø do ñaâu? -Laø do thieáu söï ñoaøn keát thöông yeâu. 
*- Nhôn loaïi baát hoøa, saùt haïi laãn nhau, sanh ra chieán tranh laø do ñaâu? - Laø do ñaõ maát söï thöông 
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yeâu trong tình ñoàng loaïi.

Söï thöông yeâu xuaát phaùt nôi loøng nhaân, thöông ngöôøi meán vaät, khoan dung roäng löôïng tröôùc söï 
sô soùt, loãi laàm cuûa ngöôøi. Bieát ñau ñôùn khi thaáy caùi khoå cuûa ngöôøi. Bieát gaây caûm tình tröôùc
nghòch caûnh. Bieát ñoäng loøng traéc aån tröôùc caûnh traïng bi ñaùt thöông taâm cuûa ngöôøi.

Thöông yeâu ñoái vôùi moät ngöôøi maø ta kính, ta meán, ta öa thì raát deã. Traùi laïi, thöông yeâu ngöôøi 
ñang gheùt ta, ñang thuø ta môùi laø khoù, nhöng khoù maø laøm ñaëng môùi ñaùng quí, môùi phi thöôøng.

Trong Kinh Thaùnh, Ñöùc Chuùa Jeùsus Christ coù daïy :

“ Haõy thöông yeâu keû thuø nghòch mình. Laøm laønh cho keû ghen gheùt mình. Chuùc phöôùc cho ngöôøi 
nguyeàn ruûa mình. Caàu nguyeän cho keû laêng maï mình. Ai vaû maù ngöôi beân naây, haõy ñöa luoân maù 
beân kia. Neáu caùc ngöôi thöông yeâu keû thöông mình thì coù ôn chi? Vì ai ai cuõng thöông yeâu keû 
thöông yeâu mình. Neáu caùc ngöôi laøm laønh cho keû laøm laønh vôùi mình thì coù ôn chi? Vì ai ai cuõng 
laøm nhö vaäy ñöôïc.”

Ñöùc Hoä Phaùp cuõng ñaõ daïy :

“ Chuùng ta thöông yeâu baø con thaân thuoäc laø kieám xu vaø baïc caéc. Thöông roäng ra nhôn quaàn xaõ 
hoäi laø kieám baïc ñoàng baïc chuïc. Thöông cho ñöôïc keû thuø cuûa mình laø kieám vaøng khoái ñoù vaäy.”

Neáu chuùng ta thaät haønh ñöôïc söï thöông yeâu töùc laø chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc Chôn Luaät cuûa Ñöùc Chí 
Toân, laø bí quyeát cuûa cô ñaéc Ñaïo. Ñoù laø “Chìa khoùa môû cöûa Baùt Quaùi Ñaøi taïi theá naày vaäy”.

Heát

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
Bản Tin Thế Đạo (phổ biến qua email)

Tập San Thế Đạo (Ba tháng phát hành một số)
Web: www.banthedao.net

Liên Lạc: dutani@comcast.net

BÀI MỚI
1*- Tập San Thế Đạo số 75 phát hành tháng 5-2018

   2*- “Tiểu sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (1890 - 1959)
(Quốc sĩ Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình sưu tầm)

Xin vào web: www.banthedao.net/baimoi/baimoi.html 
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   Lời Ban Biên Tập: Ban Thế Đạo Hải Ngoại có nhận được Thông Báo và Thư Mời tham dự 
“Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Lần Thứ 9” tổ chức tại Thánh Thất Wichita, KS-
Hoa Kỳ từ ngày 6-8 tháng 7-2018.
Chúng tôi đăng tải lên Bản Tin nầy để đồng đạo được biết và tham dự.
   Trân trọng.
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc và xúc động nhận được tin buồn:

Hiền nội của Hiền Huynh HTDP Trần Công Bé Qu. Chủ Trưởng Phước Thiện Dallas Fort Worth 
Texas - Hoa Kỳ là:

Hiền Tài Dự Phong

Võ Ngọc Diệp
Đã qui vị vào ngày Thứ sáu 11 tháng 5 năm 2018 (nhằm ngày 26-3 năm Mậu Tuất) tại Dallas 
Fort Worth, Texas - Hoa Kỳ

Hưởng thọ 77 tuổi.

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng Hiền Huynh HTDP Trần công Bé, HTDP  Sơn Nguyễn 
& HTDP Trang Trần, HTDP Ngô Tú & HTDP  Thảo Trần, HTDP Trần Công Minh và tang gia 
hiếu quyến.

Chúng tôi nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi cho hương 
linh cố HTDP Võ Ngọc Diệp sớm trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Thành kính phân ưu
San Jose, ngày 13-5-2018

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI
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Phân Ưu

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn
Cố Thính Thiện 

LÊ THỊ HƠN 
Đã qui vị lúc 5 giờ 20 phút chiều ngày 02 – 6 - 2018 (nhằm ngày 19 tháng 4 năm Mậu Tuất),

 tại tư gia thuộc ấp Trường An, Xả Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh,VIỆT NAM

Hưởng thượng thọ 90 tuổi

Là Thân Mẫu của Hiền Tỷ PHẠM THỊ BẠCH hiện ngụ tại Hương Đạo Atlanta, Tiểu bang Georgia, USA 

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Tỷ và gia quyến

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi hương linh
Cố Thính Thiện LÊ THỊ HƠN sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .

Ban Tri Sự Huơng Đạo Atlanta,Thánh Thất Cao Đài Georgia .
Ban Nhạc,Lễ , Đồng Nhi  thuộc Thánh Thất Georgia .

Đồng Đạo Cao Đài Thánh Thất Georgia


