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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Kính chào Quí Chức Sắc, Chức Việc, Quí Đồng Đạo, Quí Thân Hữu, Quí Bạn Đọc gần xa! 

 

Nhân Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm, chúng tôi đặc biệt dành trọn Chương II trích lược khái niệm 

tiểu sử Đức Ngài để chúng ta cảm nhận được sự huyền diệu của Đấng Tối Cao hiện hữu với tất cả chúng ta 

như thế nào thể hiện qua lịch sử Đức Ngài Cao Thượng Phẩm.  Và qua đó, chúng ta có thể cảm nhận được 

sự hy sinh, sự khổ cực dường bao của các Bậc Tiền Khai Đại Đạo nhất là qua bài thi hiến lể của Đức Ngài 

"Ngảnh Lại Mà Đau"  

 

Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn tràng, 

Cõi Thiên mừng đặng dứt dây oan. 

Nợ trần đã phủi, lòng son sắt, 

Ngôi vị nay vinh, nghĩa đá vàng. 

Cởi tấm chơn thành lòa nhựt nguyệt, 

Phơi gan chí sĩ nhuộm giang san. 

Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phỉ, 

Để mắt xanh coi nước khải hoàn.  

 

Bài Thi cho chúng ta thấy sự hy sinh lớn lao vô vàn của Đức Ngài Cao Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư. 

 

Trong Tập San này, chúng tôi đăng tải tin tức từ Thánh Thất Paris, và Thánh Thất Cao Đài Houston Texas.  

Theo Thư Xác Nhận có thiện ý của TT Paris, chúng tôi nhận được tin mừng là có sự kêu gọi đóng góp từ 

Cao Đài Âu Châu để xây dựng Thánh Thất Cao Đài  ở Bruxelles, Belgique (Bỉ Quốc).  Đó là điều vạn hạnh 

của toàn Đạo Hải Ngoại.  Chúng tôi nghỉ rằng, để tạo được sự đóng góp một cách hiệu quả, người đứng 

gây quỷ phải đưa thêm thông báo về kế hoạch xây dựng, địa điểm đất đai, không gian, thời gian xây cất, 

xây cất theo lối kiến trúc nào, đã có kiến trúc sư và giấy phép xây cất chưa, nhà thầu là ai, tổng cộng chi 

phí ước tính bao nhiêu, hiện tại ngân quỹ có bao nhiêu và còn thiếu bao nhiêu, ban tạo tác xây dựng là ai, 

thuộc tộc đạo hay hương đạo nào.  Thánh Thất Paris có đưa ra Thơ Xác Nhận là không biết ban tổ chức 

cũng như không có liên hệ đến sự xây cất Thánht Thất Bỉ Quốc nhưng nếu TT Paris trong tương lai biết 

được những kế hoạch xây cất khả thi cụ thể và có tiềm năng thành công mà không lãng phí tài trí và vật 

chất của đồng đạo Cao Đài một cách minh bạch, thì có lẻ đồng đạo Cao Đài sẽ ĐỒNG THANH TƯƠNG 

ỨNG ĐỒNG KHÍ TƯƠNG CẦU và sẽ dùng mọi cách hổ trợ.  Trong tập san này chúng tôi đăng tải Thư 

Xác Nhận chân thành của Thánh Thất Paris và mong Ban Tổ Chức xây cất Thánh Thất Bỉ Quốc tiến hành 

cung cấp tin tức để giúp gây quỷ một cách hiệu quả hơn. 

 

Chúng tôi cũng đăng tải tin tức nóng hỏi từ TTCĐ Houston Texas về v/đ làm sao và bằng cách nào mà 

TTCĐ Houston có thể vượt qua cơn thử thách tài chánh trong mùa đại dịch Covid-19 toàn cầu.  

 

Và sau cùng là trong mục Cùng Nhau Học Đạo, chúng tôi đăng tãi bài Chơn Pháp Đại Đạo của Q.S Nguyễn 

Ngọc Nương diễn tả các thuyết Phương Tu Luyện Kỷ một cách đơn giản nhưng phi thường, nhẹ nhàng 

nhưng đầy mạnh bạo, mộc mạc nhưng đầy cao siêu.  Cơ Qui Thiên, và Cơ Qui Hòa được diễn đạt một cách 

đầy tính độc đáo, đầy tính  thực tế,  đầy tính  khoa học, một cách hữu hình và một cách vô hình trong sự 

Hiệp Nhất với Thiêng Liêng và Hiệp Nhất với nhân loại.  Bạn đọc hãy đọc thử xem để chiêm nghiệm được 
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tính độc đáo và sắc xảo đó, để có thể giúp chúng ta học hỏi được phương cách sống hướng thượng, hướng 

tâm linh, và góp bàn tay thúc đẩy bánh xe tiến hóa. 

 

Trong mục Cùng Nhau Học Đạo, chúng tôi cũng đăng bài phát biểu của HT Trinh Ngoc Túy, tại Buổi Họp 

Viễn Liên Quốc Tế Bắc Mỹ do HWPL tổ chức, so sánh về Luật Thiêng Liêng và Luật Thế Gian khi áp 

dụng vào đời sống để phân biệt giửa sự tội lổi và công bình chính nghĩa.  Đề tài này rất độc đáo, nhưng bài 

phát biểu của Cô Ngọc Túy xúc tích ngắn gọn thể hiện nổi được tính độc đáo của đề tài này.  Mong bạn đọc 

đón xem! 

 

Tập San Ban Thế Đạo sẽ là tiếng nói của Cao Đài Hải Ngoại, mục đích là phục vụ truyền thông/truyền tin 

theo tôn chỉ Cao Đài và sẳn sàng đăng tải các bài viết của quí vị có cùng với mục đích cao cả đó. Tập San 

Ban Thế Đạo Hải Ngoại hàng tháng đăng tải trên web site https://www.caodai.international/.  Mong quí vị 

thưởng thức các thông tin và chúc an lành! 

 

 

Tập San Ban Thế Đạo Kính Bút!  

https://www.caodai.international/
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CHƯƠNG I 

  

(I.1) 
 

 

Thư Xác Nhận  

Từ Thánh Thất Cao Đài Paris, Pháp Quốc 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu Thập Lục Niên) 

Tòa Thánh Tây Ninh 

----- 

Thánh Thất Cao Đài Paris, Pháp Quốc 

33 Rue Blandin  94190 Villeneuve Saint Georges 

 

Thư Xác Nhận 

 

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT 

 
Kính quý Chức sắc, Chức việc các Cơ Sở Đạo, quý Đạo hữu, Đạo tâm tại Hải Ngoại và Quốc Nội, 

 

V/v: Email - ĐẠO TÂM THƯ XÂY DỰNG THÁNH THẤT TRUNG TÂM VĂN HÓA CAO ĐÀI 

CHÂU ÂU ở Bruxelles, BELGIQUE đề ngày 10 tháng 3 năm Tân Sửu (2021) của Hiền Tài /Huỳnh Tâm. 
 

Kính thưa Quý Liệt vị, 
 

Được tin kêu gọi xây dựng Thánh Thất ở Bruxelles, BELGIQUE (Bỉ Quốc) trong lòng chúng tôi rất mừng 

rỡ, vì từ đây lại có thêm cơ sở thờ phượng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng ở Hải 

Ngoại như trong Tháng Ngôn Hiệp Tuyển - ngày 15 tháng 9 năm Bính Dần 
 

Từ đây nòi giống chẳng chia ba, 

Thầy hiệp các con lại một nhà. 

Nam, Bắc cùng rồi ra Ngoại-Quốc, 

Chủ quyền chơn-Ðạo một mình Ta. 
 

Nhưng khi đọc qua email nầy, chúng tôi có vài điều thắc mắc, không biết tổ chức nầy phát nguồn từ đâu 

mà xưng ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ - Tòa Thánh Tây Ninh, vì trong văn thư không thấy một danh 

xưng nào nói về Hành Chánh Đạo như những Cơ sở Đạo khác ở Hải Ngoại. 
 

Kính thưa Quý Liệt vị, 
 

Thánh Thất Paris Pháp Quốc được thành lập từ năm 2004 cho đến nay, đã và đang hoạt động theo tôn chỉ 

chơn truyển của Hội Thánh ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ - Tòa Thánh Tây Ninh trước năm 1975, cũng 

không liên hệ đến Hội Đồng Chưởng Quản hiện nay ở Việt Nam và đã phát triển lên hàng Tộc Đạo, trong 

đó có thêm Hương Đạo Berlin tại Đức Quốc.  
 

Trong Email nầy nhiều lần nhấn mạnh như "Lần đầu tiên...“, xin trích một vài đoạn như sau: 
 

1. Lần đầu tiên toàn thể cộng đồng Tín đồ Cao Đài ở Âu Châu… 
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2. Lần đầu tiên tại Âu Châu, hy vọng… 

 
Những quyết định nầy không có tham khảo với chúng tôi, vì vậy không thể gọi là đại diện cho toàn Đạo 

Châu Âu được. 
 

Kính thưa Quý Liệt vị, 
 

Trong phần dưới đây chúng tôi một lần nữa càng không hiểu trong bài viết nầy, những Danh xưng như 

Ban Giám Đốc, Tổng Thư Ký, Phó Giám Đốc,...không thấy đề cập đến Danh xưng Hành Chánh Đạo 

(Những danh xưng nầy không có trong Tân Luật - Pháp Chánh Truyền để sử dụng cho một Thánh Thất 

địa phương) 
 

Đoạn đó như sau: 

 
Thay măt Tộc Đạo Paris - Pháp Quốc bao gồm Hương Đạo Berlin - Đức Quốc xin xác nhận việc xây 

dưng nầy không liên hệ với chúng tôi. 
 

Kính mong toàn thể quý Chức Sắc, Chức việc các Cơ Sở Đạo, quý Đạo hữu, Đạo Tâm tại Hải Ngoại và 

Quốc Nội, được biết rõ tình hình Đạo sự tại Châu Âu, để tránh sự nhầm lẫn sau nầy. 
 

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều hồng ân đến quý vị và gia 

quyến. 
 

Kính chúc an lành đến toàn thể quý vị trong mùa đại dịch Corona-Virus! 

 

Nay kính 
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TIN TỨC 

❖  
 

 

  (I.2) 

 
Tin Tức Từ Thánh Thất Cao Đài Houston Texas 

(8415 S. Breeze Dr. Houston TX 77071) 
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Tin Tức từ Thánh Thất Cao Đài Houston Texas 
 

Tập San Ban Thế Đạo nhận được tin đặc biệt về vấn đề tài chính của TTCĐ Houston. 
 

Tính đến cuối Tháng 1 và đầu Tháng 2 Năm 2021, với tình trạng Covid-19, Thánh Thất Cao Đài (TTCĐ) 

Houston không có đủ người quyên góp trợ giúp nên đã lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chánh một 

cách trầm trọng:   
 

▪ TTCĐ còn nợ nhà bank $530,775.54  (Hình 1) 

▪ Payment mỗi tháng là $5,080.75 (Tiền Vốn $2,763.00 + Tiền Lời $2,317.75) (Hình 1) 

▪ TTCĐ chỉ còn có $3,357.27 trong ngân quỹ (Hình 2) 

 

Tình hình lúc đó, ngoài tiền Điện/Nước/Bảo Hiểm/và các chi phí lặt vặt khác, TTCĐ không có đủ tài 

chánh trả nợ hàng tháng và lâm vào tình trạng phá sản có thể dẫn đến Ngân Hàng tịch thu tài sản. 
 

Trước tình trạng nguy ngập này, 9 người con/cháu gia đình Bác Trịnh Quốc Thế, trong đó có người hoạt 

động Đạo và có người không hoạt động Đạo, cùng đứng ra cho Thánh Thất Cao Đài mượn tiền với các 

điều khoản như sau:  
  

1. Cho vay không lời 

2. Tổng số tiền muợn là $530,775 (là số tiền mà TTCĐ đang thiếu ngân hàng) 

3. 3 năm đầu không phải trả payment hàng tháng 

4. Sau 3 năm, thì Thánh Thất bắt đầu trả tiền hàng tháng trong vòng 10 năm (không lời) 

5. Mỗi tháng, Payment = $530,775 / (12 Tháng x 10 năm) = $4,424.13 / Tháng 

6. Payment đầu tiên: Ngày 1 Tháng 3 Năm 2024 

7. Payment cuối cùng: Ngày 1 Tháng 3 Năm 2034 

Với sự vui mừng khôn xiết, Hội Đồng Quản Trị triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào Ngày 7 Tháng 2 Năm 

2021, tất cả đồng ý ký tên mượn tiền (Biên bản buổi họp Meeting of Minutes – Hình 4) 
 

Mạnh Thường Quân cho TTCĐ Houston mượn tiền (ZERO Interest) 

 

Lender Amount 
1. Thong Quoc Trinh $110,000 
2. Tuan Quoc Trinh $25,000 
3. Tuy Ngoc Nguyen $235,775 
4. Tung Quoc Trinh $50,000 

5. Trung Quoc Trinh $50,000 
6. Thoa Ngoc Trinh $10,000 
7. Thuan Ngoc Trinh $30,000 
8. Toan Quoc Trinh $10,000 

9. Julia NgocVy Nguyen $10,000 
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Ngày 24 Tháng 2 Năm 2021, TTCĐ thu thập được $430,775 từ các Mạnh Thường Quân cho TTCĐ mượn 

tiền.  Còn hai vị hứa cho mượn $100,000 sẽ đưa sau trong vài tháng  tới.  Với số tiền mới thâu nhận được 

($430,775),  TTCĐ trang trãi số nợ và các chi phí với ngần hàng, và Số Nợ sau khi trang trãi đã giảm từ 

$530,775 xuống còn $105.577.  
 

Hiện tại TTCĐ chỉ cònh nợ nhà bank $105,577 (Hình 3).  Trong năm đầu chỉ trả tiền lời, sau đó thì trả 

trong vòng 5 năm với ~4.0 tiền lời. 
 

Trong vòng vài tháng sắp tới khi TTCĐ thu thập số tiền $100,000 của hai vị Mạnh Thường Quân còn lại 

(mà họ đã hứa cho TT mượn) và TTCĐ sẽ trả bức số tiền còn lại cho nhà bank. 
 

TTCĐ tin tưởng rằng trong vòng năm nay sẽ trả xong nợ nhà bank và TTCĐ chỉ còn thiếu các vị mạnh 

thường quân mà thôi. 
 

Chúng tôi cảm nhận như là có Đấng Tôn Sư Đức Hộ Pháp và Các Đấng Thiêng Liêng đã hộ trì TTCĐ 

Houston hóa rũi thành may chẳng những giúp TTCĐ thoát nạn phá sản mà còn làm giảm được số nợ mà 

không phải tra tiền lời trong suốt 13 năm tới (Hiện tại TT trả tiền lời cho nhà bank $2,317.75 mỗi tháng).  

Chúng tôi cũng nhiệt liệt hoan nghinh tinh thần các con em Cao Đài đã cảm nhận được sự thiêng liêng lập 

công giúp đở Cao Đài trong lúc khó khăn. 
 

Toàn thể các Thánh Thất thành viên Cao Đài Hải Ngoại nhiệt liệt chúc mừng TTCĐ Houston. 

Thật là vạn hạnh, vạn phước! 
 

 

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT 
 

Hình 1: Caodai Temple’s Commercial Loan owned by City Bank (Feb 5th, 2021) 

 

 



 

 
Ngày 12 Tháng 04 Năm 2021 DL - Ngày 1 Tháng 3 Năm Tân Sửu AL - Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm          Trang 10 

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 014 

 

Hình 2: Caodai Temple Houston TX - Bank Account Statement (Jan 2021).  Balance is only $3,357.27 

 
 

 

Hình 3: Caodai Temple – New loan term: $105,557.00 
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Hình 4: Biên bản buổi họp -  Board Directors of Caodai Temple Houston TX - đồng ý mượn tiền 
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CHƯƠNG II 

❖  

 (II.1) 

 
 

 

      Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm 
            Ngày 1 Tháng 3 Âm lịch 
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Đức Thượng Phẩm 

CAO QUỲNH CƯ 

(1888-1929) 

 

Ngài Cao quỳnh Cư, hiệu là Bội Ngọc, sanh năm Mậu Tý (1888) tại 

Làng Hiệp Ninh, Tổng Hàm Ninh Thượng, Tỉnh Tây Ninh. 

 

Thân phụ của Ngài là Ông Cao Quỳnh Tuân, làm Cai Tổng Hàm Ninh 

Thượng. Ông Cao Quỳnh Tuân mất lúc Ngài Cao Quỳnh Cư được 10 

tuổi. Đức Chí Tôn cho biết, Ông Cao Quỳnh Tuân là Xuất Bộ Tinh 

Quân ở Thượng giới giáng trần. 

 

Thân mẫu của Ngài Cư là Bà Trần Thị Huệ (đắc phong Nữ Giáo Sư 

ngày 14-Giêng-Đinh Mão, dl 15-2-1927, do Đức Chí Tôn ân phong 

trong kỳ Phong Thánh Nữ phái lần thứ I) 

 

Bào huynh của Ngài Cư là Ông Cao Quỳnh Diêu (Ông Diêu thứ ba, 

Ông Cư thứ tư trong gia đình). Ông Cao Quỳnh Diêu về sau đắc 

phong Tiếp Lễ Nhạc Quân năm 1927, và Bảo Văn Pháp Quân năm 

1929. (Xem Tiểu sử của Ông Cao Quỳnh Diêu trong Phần thứ ba : Danh Nhân Thập Nhị Bảo 

Quân). 

  

Năm 1907, Ngài Cao Quỳnh Cư lập gia đình với Cô Nguyễn Thị Hiếu ở Sài gòn (sau đắc phong 

Nữ Giáo Sư trong kỳ Phong Thánh Nữ Phái lần thứ I, và sau cùng đắc phong Nữ Đầu Sư năm 

1968). (Xem Tiểu sử : Nữ Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu, trong Phần Thứ Nhứt : Danh Nhân CTĐ). 

  

Người con trai duy nhứt của Ngài Cư và Bà Hiếu là Cao Quỳnh An, đi du học bên Pháp và mất ở 

bên đó. 

 

Năm 1915, Ngài Cao Quỳnh Cư làm Thơ Ký tại Sở Hỏa Xa Sài gòn, sau được lên ngạch Còm-mi, 

ngụ tại nhà số 134 đường Bourdais, nay là đường Calmette Quận I Sài gòn. 

 

I. Thời Kỳ Xây Bàn: 

 

Vào hạ tuần Tháng 7 Năm 1925, nhằm tối Thứ Sáu Ngày 24-7-1925 (âl 4-6-Ất Sửu), quí Ông Cao 

Quỳnh Diêu, Cao Quỳnh Cư, Phạm công Tắc, Cao Hoài Sang, cùng một vài người nữa trong gia 

đình, tổ chức xây bàn theo cách thức của Thần Linh Học Tây phương, tại nhà Ông Sang, ở dãy 

phố hàng dừa, bây giờ là đường Cống Quỳnh, gần Chợ Thái Bình, Sài gòn. Buổi xây bàn đầu tiên 

không đạt kết quả. 
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Đêm sau, quí Ông hẹn nhau, xây bàn thử lại lần nữa. Quí Ông đốt nhang khấn vái, rồi ngồi quanh 

một cái bàn tròn 3 chưn, đặt nơi hàng ba trước nhà, 2 bàn tay của mỗi người đều úp lên mặt bàn, 

ngồi lẳng lặng định thần một lát thì cái bàn dao động, chưn bàn nhịp nhẹ xuống nền gạch phát ra 

tiếng. Các Ông biết là có vong linh nhập bàn. 

 

Để có thể nói chuyện với vong linh, Ông Cư lên tiếng : 

 

“Xin khoan đi, để cho tôi nói ít lời. Bây giờ chưa có cách chi để hiểu nhau, duy có gõ 2 tiếng là ừ, 

chịu, có, phải; còn gõ 1 tiếng là không, chẳng phải.” 

 

Vong linh liền làm chưn bàn nhịp xuống gạch 2 tiếng, tỏ ý chịu. Đọan Ông Cư nói tiếp : 

 

“Ta hiểu theo đây thì có thể nói chuyện được với nhau tiện hơn. Nếu tôi hỏi chi, vong linh muốn 

trả lời, cứ theo thứ tự vần quốc ngữ mà gõ, mỗi chữ mỗi gõ, đến chữ nào dùng thì ngưng lại, nghĩa 

là lấy chữ chót, rồi bắt đầu trở lại mà gõ chữ khác, xong rồi sẽ ráp lại mà đọc, giống như đánh giây 

thép vậy.” 

 

Vong linh liền gõ 2 tiếng : Ừ, chịu. 

 

Qui ước với nhau xong rồi, Ông Cư liền đọc theo vần quốc ngữ : a ă â b c d đ e ê g h i k l, tới chữ 

L thì bàn dứt gõ, nghĩa là lấy chữ L. 

 

Ông Cư bắt đầu đọc vần trở lại : a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư , tới chữ Ư thì bàn 

dứt gõ, nghĩa là lấy chư Ư. 

 

Cứ thế tiếp tục, cuối cùng Ông Cư ráp lại được 3 chữ : LƯỢNG CAO QUỲNH. 

  

Ai nấy đều rất vui mừng vì thấy có kết quả. 

      

Ông Cư hỏi :  “Như có phải là Cao Quỳnh Lượng thì chắc biết tên những người ngồi đây. Vậy cứ 

gõ tên từng người xem có trúng không ?” 

      

Ông Cư bắt đầu đọc : a ă â b c d đ e ê g h i k l ..... và bàn tiếp tục gõ. Lần nầy thì việc làm có vẻ 

như quen dần, việc ráp chữ có phần nhanh hơn. Khi ráp xong các chữ thì đúng là tên của những 

người đang ngồi xây bàn. Cả thảy đều vui mừng cười rộ lên, còn cái bàn thì dỡ hỏng lên một chưn 

lắc qua lắc lại, dường như cũng vui cười theo vậy. 

 

Khi đó Ông Cao Quỳnh Diêu biết chắc là Cao Quỳnh Lượng, con trai của Ông đã chết cách đây 

mấy năm, nên lên tiếng hỏi rằng: “Con có hầu Ông Nội không” 

 

Bàn gõ trả lời : “Có” 

 

Ông Cao Quỳnh Diêu Mời Ông Nội đến đây tiện không ? 
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Bàn gõ trả lời : - Đặng. 

 

Sau đó thì cái bàn dỡ lên rồi để xuống luôn, không còn dao động như trước nữa. Quí Ông biết là 

vong linh đã xuất ra, nên buông tay ra nghỉ xả hơi. 

 

Trước một việc lạ lùng và linh hiển như thế, quí Ông bàn tán dữ lắm mà chưa ra lẽ. Kế thấy nghỉ 

được nửa giờ rồi, quí Ông trở lại ngồi xây bàn như lúc nảy. 

 

Tịnh thần một lát thì bàn dao động, bắt đầu gõ. Ông Cư ráp lại thì được chữ: CAO QUỲNH 

TUÂN. Đó là thân sinh của 2 Ông: Diêu và Cư. Ông Cư nói : “Vì buổi Thầy quá vãng, anh em 

con vẫn còn nhỏ dại, cho đến nỗi anh cả con đã trọng mà còn không nhớ đặng hình ảnh của Thầy, 

huống chi là con còn nhỏ quá, duy buổi lớn khôn nghe người truyền ngôn lại cái hạnh đức của 

Thầy mà thôi. Nếu có thể tiện, xin Thầy dùng dịp nầy cho anh em con một bài thi tự thuật hầu để 

roi truyền ngày sau cho con cháu thờ làm kỷ niệm.” 

 

Vong linh Ông Cao Quỳnh Tuân liền gõ bàn, cho bài thi : 

Ly trần tuổi đã quá năm mươi, 

Mi mới vừa lên ước đặng mười. 

Tổng mến lời khuyên bền mộ chép, 

Tình thương căn dặn gắng tâm đời. 

Bên màn đòi lúc trêu hồn phách, 

Cõi thọ nhiều phen được thảnh thơi. 

Xét nỗi vợ hiền còn lụm cụm, 

Gặp nhau nhắn nhủ một đôi lời. 

Thầy xin kiếu. 

Khi bàn gõ xong chữ " kiếu " thì bàn dỡ lên rồi để xuống nhẹ hều, không còn dao động nữa. Vong 

linh đã xuất. 

Đó là buổi xây bàn có kết quả đầu tiên. (Viết theo Đại Đạo Truy Nguyên của Huệ Chương). 

Qua buổi xây bàn có kết quả lần đầu tiên, các Ông suy nghĩ nhiều lắm, nhưng chưa giải đáp được, 

chỉ biết chắc chắn rằng có sự hiện hữu của các vong linh nơi cõi vô hình. 

 

Cả ngày hôm sau là Chúa Nhựt, nghỉ làm ở Sở, các Ông vẫn bàn tán mãi, đến khi mệt nằm ngủ 

vùi. Lật bật đến gần tối, quí Ông lo tắm rửa và cơm nước, xong cùng tựu lại nhà Ông Cao Hoài 

Sang để tiếp tục xây bàn nữa. 

     

Đêm nay, quí Ông sửa soạn trang nghiêm hơn đêm qua nhiều lắm. Đến 9 giờ tối, quí Ông đem bàn 

ra, đốt nhang khấn vái. Xong rồi thì vào ngồi quanh chiếc bàn. 

 

Ngồi tịnh thần một lát thì bàn dao động nhẹ nhàng, khoan thai, gõ bàn xưng danh là Đoàn Ngọc 

Quế, con gái, rồi Cô cho một bài thi Tự Thuật : 
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      THÁC VÌ TÌNH 

Nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai, 

Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài. 

Những ngỡ trao duyên vào ngọc các, 

Nào dè phủi nợ xuống tuyền đài. 

Dưỡng sanh cam lỗi tình sông núi, 

Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai. 

Dồn dập tương tư quằn một gánh, 

Nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai. 

ĐOÀN NGỌC QUẾ 

 

Bài thi nầy rất hay, làm cho quí Ông thích thú, mỗi người làm thi họa lại, khiến cho quí Ông mê 

mẩn việc xây bàn. Ban ngày thì đi làm, mong cho tới tối đặng họp nhau lại xây bàn. Sau đó, có 

Ông thân sinh của Ông Cao Hoài Sang về nhập bàn, rồi có Ông Ách Đồng về. (Ông Ách Đồng là 

anh ruột của Ngài Phạm công Tắc). 

 

Vào tối Thứ Bảy Ngày 8-8-1925 (âl 19-6-Ất Sửu), 3 Ông Cư, Tắc, Sang hiệp nhau xây bàn, Ông 

Diêu bận việc nên vắng mặt. Cô Đoàn Ngọc Quế giáng bàn, nói chuyện một hồi, rồi 3 Ông xin kết 

nghĩa anh em với Cô. 

  

Cô bằng lòng, gọi : 

     -   Ông Cao Quỳnh Cư là Trưởng Ca (Anh cả), 

     -   Ông Phạm Công Tắc là Nhị Ca (Anh hai), 

     -   Ông Cao Hoài Sang là Tam Ca (Anh ba), 

     -    Phần Cô là Tứ Muội (Em Gái thứ tư). 

 

Rồi Cô chỉ rõ mồ mả của Cô ở trong nghĩa trang Bà Lớn tại Ngã Bảy (Bà Lớn là Bà Tổng Đốc 

Phương, đó là Bà Ngoại của Cô). 

 

Cô tên thật là Vương Thị Lễ, còn tên Đoàn Ngọc Quế là tá danh, là con gái của Ông Đốc phủ 

Vương Quan Trân, Cô kêu Ông Vương Quan Kỳ bằng chú ruột. Cô là Nữ Tiên Thất Nương ở 

Cung Diêu Trì. Cô có nhiệm vụ dùng văn chương thi phú dẫn dắt quí Ông vào đường đạo 

đức. "Chiêu tập hồn thi bước Đạo dìu". 

 

Quí Ông mê say việc xây bàn để tìm hiểu về thế giới vô hình. Đêm nào cũng thức xây bàn đến 

khuya, sáng lại đi làm việc ở Sở cho đến chiều mà không cảm thấy mệt mỏi. 

 

Rất nhiều Đấng Vô Hình giáng bàn cho thi, để lần lần dẫn dắt quí Ông vào đường Đạo. 

 

Ngoài Cô Vương Thị Lễ (Thất Nương), còn có : Cô Hớn Liên Bạch (Bát Nương), Cô Lục Nương, 

Thi sĩ Huỳnh Thiên Kiều hiệu là Quí Cao, Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng, Thanh Sơn Đạo sĩ (Trạng 

Trình Nguyễn bỉnh Khiêm), Đại Tiên Lê Văn Duyệt, vv . . . . 

 

Quí Ông xây bàn lúc nầy phân làm 2 nhóm nhỏ : Ông Diêu và Ông Sang xây bàn mỗi đêm tại nhà 

Ông Sang ở phố hàng dừa; Ông Cư và Ông Tắc thì xây bàn tại nhà Ông Cư ở đường Bourdais. 
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II. Đấng AĂÂ: 

Đấng A ĂÂ đến với nhóm Xây Bàn lần đầu tiên vào hạ tuần Tháng 7 Năm Ất Sửu (1925). Ba 

Ông: Cư, Tắc, Sang, thỉnh bàn ra tính xây bàn để cầu Cô Đoàn Ngọc Quế về làm thi. Ba Ông vừa 

đặt tay lên bàn thì có một Đấng giáng bàn, cho bài thi: 

 

Ớt cay, cay ớt, gẫm mà cay, 

Muối mặn ba năm muối mặn dai. 

Túng lúi đi chơi nên tấp lại, 

Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai. 

Ông Cư thấy bài thi có ý rất lạ, liền hỏi tên họ là gì, thì vị giáng bàn xưng là AĂÂ. Ông Cư hỏi 

Ông AĂÂ bao nhiêu tuổi? Ông AĂÂ gõ bàn trả lời đếm hoài tới mấy trăm cái mà bàn vẫn tiếp tục 

gõ. Ông Cư nói chắc là Ông AĂÂ nầy lớn tuổi lắm và không dám hỏi nữa. 
 

Kể từ buổi đó, Đấng AĂÂ thường nhập bàn giảng dạy cho 3 Ông biết nhiều điều rất thâm thúy. 

Những điều gì quá khó khăn mà không ai giải thích nổi thì 3 Ông cầu Ông AĂÂ về thì Ông AĂÂ 

giáng bàn giải thích rất rõ ràng, khiến mọi người đều kính phục. 

 

Một hôm, Ông AĂÂ giáng bàn, Ngài nói rằng : 

     "Nếu muốn cho Bần đạo đến thường thì 3 vị nạp mấy lời yêu cầu sau đây của Bần đạo : 

              -   Một là đừng kiếm biết Bần đạo là ai. 

              -   Hai là đừng hỏi đến quốc sự. 

              -   Ba là đừng hỏi việc Thiên cơ. " 
 

Cả 3 Ông : Cư, Tắc, Sang đều ưng thuận. Kể từ đó, 3 Ông thường cầu Đấng AĂÂ về để học hỏi 

về thi văn. 

  

Mấy hôm sau nữa, Đấng AĂÂ giáng bàn nói với 3 Ông rằng : "Nếu muốn cho Ta tận tâm truyền 

dạy Đạo lý thì hết thảy phải kỉnh Ta làm Thầy, cho tiện bề đối đãi." 
 

Ba Ông mừng lắm, liền vâng chịu, và bắt đầu thọ giáo học Đạo cùng Đấng AĂÂ. 

Và kể từ đây, Đấng AĂÂ giáng bàn, xưng mình là Thầy và gọi 3 Ông là môn đệ. 

 

III. Thời kỳ phò Ngọc cơ : 

                 Hội Yến Diêu Trì Cung 

                 Vọng Thiên cầu Đạo. 

Đến thượng tuần Tháng 8 Âm Lịch, 3 Ông Cư, Tắc, Sang, được Thất Nương tiết lộ cho biết chút ít 

về Diêu Trì Cung nơi cõi Thiêng liêng : Trên hết có Cửu Tiên Nương Nương cai quản, dưới có 

Cửu Vị Tiên Nương mà Cô đứng hàng thứ 7 gọi là Thất Nương, Hớn Liên Bạch đứng hàng thứ 8 

gọi là Bát Nương, . . . 
 

Ba Ông xin Cô cho biết cách cầu Đức Cửu Tiên Nương Nương. Thất Nương bảo 3 Ông phải trai 

giới 3 ngày và tìm cho đặng Ngọc Cơ thì cầu Lịnh Bà mới được. 
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Quí Ông không hiểu Ngọc Cơ là gì. Cô mới mô tả Ngọc cơ, giải rõ căn cội buổi xưa lấy hình dạng 

của sao Bắc Đẩu mà tạo thành, lại dạy cách phò cơ. Thất Nương cũng dặn mỗi người phải làm sẵn 

một bài thi đón mừng Nương Nương, dự bị sẵn đó. Cô cũng chỉ dẫn cách sắp đặt bàn ghế, giữ 

trang nghiêm tinh khiết để cầu Cửu Tiên Nương Nương giáng phàm mới đặng. 

 

Ba Ông không biết tìm mượn Ngọc Cơ ở đâu. Như có linh tính xúi giục, Ông Cư qua nhà người 

bạn láng giềng là Ông Phán Tý chơi và luôn tiện hỏi thăm thì Ông Tý liền cho biết, Ông có một 

cây Ngọc Cơ, và đang cho Ông Âu Kích ở Chùa Minh Lý mượn, Ông hứa đi lấy về cho Ông Cư 

mượn. 

 

Ba Ông rất mừng rỡ vì đã có được Ngọc Cơ rồi, bây giờ lo ăn chay 3 ngày đặng cầu Nương 

Nương. 

 

Đêm đó, Đấng AĂÂ giáng bàn, bảo 3 Ông nhơn dịp nầy, làm một cái tiệc chay để đãi Cửu Tiên 

Nương và Cửu Vị Tiên Nương nơi Diêu Trì Cung. 

 

Đêm 14 tháng 8 âm lịch, tất cả đều đủ mặt tại nhà của Ông Cư , số 134 đường Bourdais, Sài gòn. 

 

Ông Cư đặt một bàn dài ở giữa nhà, trải náp đẹp, có rải bông lá, chung quanh đặt 10 cái ghế, cái 

ghế ở đầu bàn phía trong thì lớn nhất, dành cho Cửu Tiên Nương Nương, còn 9 cái ghế kia nhỏ 

hơn dành cho 9 vị Tiên Cô. Trên bàn, trước mỗi cái ghế, đặt 1 cái ly, một tách trà, 1 cái chén với 

muỗng đũa, làm như là đãi tiệc người hữu hình vậy. Còn giữa bàn dài thì chưng trái cây và bông 

hoa tươi tốt, trông vào rất lịch sự. 

 

Ông Cư dặn người nhà là Ông không tiếp khách tối nay, và từ chập tối đã đốt trầm xông thơm nơi 

bàn tiệc. 

 

Đến giờ Tý, 3 Ông mặc quần áo chỉnh tề, đốt nhang đèn lên, đồng quì lạy khấn vái. Xong đem 

Ngọc Cơ ra cầu. 

 

Thật quả có Lịnh Cửu Tiên Nương Nương đến giáng cơ, và Cửu Vị Tiên Nương cũng giáng cơ 

đầy đủ chào mừng 3 Ông. Thất Nương kêu 3 Ông đờn và ngâm bài thi của mình đặng hiến lễ 

Nương Nương. Nương Nương và 9 Cô đồng an vị mà nghe. 

 

Chừng nhập tiệc, Thất Nương mời 3 Ông ngồi vào bàn cho vui. Ba Ông sợ thất lễ không dám 

ngồi, nhưng Thất Nương ép buộc, khó chối từ, nên mới đặt thêm 3 cái ghế ở phía sau, 3 Ông xá rồi 

ngồi xuống. Bà Hiếu (hiền nội của Ông Cư), rót rượu (rượu Champagne) lần lượt vào 10 cái ly, và 

gắp đồ ăn chay đặt vào chén cho mỗi vị, tựa như đãi người thật vậy. Sau cùng thì rót nước trà vào 

10 cái tách trên bàn. 

 

Nửa giờ sau, chừng như mãn tiệc, hai Ông Cư và Tắc phò Ngọc Cơ tái cầu. Lịnh Nương Nương và 

9 Cô để lời cảm tạ và hứa đã : "Từ đây có Ngọc Cơ rồi thì tiện cho Diêu Trì Cung (DTC) đến dạy 

việc." 
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Kế đó, mỗi vị viết cho 4 câu thi, Đức Cửu Tiên Nương Nương (Đức Phật Mẫu) cho trước, rồi lần 

lượt Nhứt Nương, Nhị Nương, vv . . ., cuối cùng là Cửu Nương. Các bài thi nầy, về sau được dùng 

làm Bài Thài hiến lễ Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương trong Lễ Hội Yến DTC tại Báo Ân Từ 

vào ngày Rằm Trung Thu hằng năm. 

 

Đầu Tháng 9 Năm Ất Sửu (1925), Đấng AĂÂ giáng cơ nói với 3 Ông Cư, Tắc, Sang như sau (để 

thử lòng 3 Ông) : 

 

"Tôi nói lộ Thiên Cơ nên bị Ngọc Hư Cung bắt tội, xin tam vị Đạo Hữu cầu Ngọc Hư tha tội tôi, 

nếu không thì tôi sẽ bị phạt." 

 

Ba Ông rất lo lắng, liền lập bàn hương án cầu DTC vào ngày 3-9-Ất Sửu (dl 20-10-1925), Ông Cư 

có đặt một bài thi để đọc trước hương án cầu xin Cửu Tiên Nương Nương tha tội cho Ông AĂÂ : 

 

Vái van xin quí Cửu Tiên Nương, 

Tâu với Ngọc Hư tỏ ngọn nguồn. 

Vì nghĩa ĂA mang trọng tội, 

Nghĩ tình đồng đạo để tình thương. 

      

Đó là Đấng AĂÂ thử xem 3 Ông có thương AĂÂ thiệt tình không, để dự bị việc Vọng Thiên Cầu 

Đạo. 

 

Ngày 27-10-Ất Sửu (dl 12-12-1925), Đức Cửu Tiên Nương Nương giáng cơ dạy rằng : " Ngày 

mùng 1 nầy, tam vị Đạo Hữu Vọng Thiên Cầu Đạo." (Ấy là ngày mùng 1-11-Ất Sửu, dl 16-12-

1925). 

      

Đức Bà Cửu Tiên viết xong lịnh đó thì thăng ngay. 

 

Ba Ông Cư, Tắc, Sang không biết Vọng Thiên Cầu Đạo là làm sao, chờ đợi đêm sau, cầu hỏi Thất 

Nương. Thất Nương đáp : Không phải phận sự của Em, xin hỏi Ông AĂÂ. 

 

Tối hôm sau nữa, có các Đấng khác giáng, 3 Ông cũng đem việc Vọng Thiên Cầu Đạo ra hỏi, các 

Đấng ấy cũng đáp y như Thất Nương. 

 

Tối 30-10-Ất Sửu, 3 Ông cầu Đấng AĂÂ thì Ngài giáng cơ dạy rằng : 

"Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch nầy, tam vị phải Vọng Thiên Cầu Đạo, tắm gội cho tinh khiết, ra 

quì giữa Trời, mỗi vị cầm 9 cây nhang mà vái rằng : Ba tôi là Cao quỳnh Cư, Phạm công Tắc và 

Cao hoài Sang, vọng bái Cao Đài Thượng Đế, ban ơn đủ phước lành cho 3 tôi cải tà qui chánh." 

 

Ba Ông không hiểu Cao Đài Thượng Đế là ai, nhưng lịnh trên đã dạy thì cứ thi hành. Thế là đêm 

mùng 1-11-Ất Mão (dl 16-12-1925), 3 Ông lập bàn hương án ở ngoài sân trước nhà Ông Cư, 3 

người mặc áo dài khăn đóng nghiêm trang, quì chung quanh bàn, cầm 9 cây nhang cầu nguyện y 

như lịnh dạy, đến khi gần tàn hết 9 cây nhang mới thôi. 
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Xong rồi, 3 Ông đem Ngọc Cơ ra cầu. Đấng Cao Đài Thượng Đế giáng cho bài thi chữ Nho rất 

khó hiểu. 

 

Khi Đấng Cao Đài Thượng Đế thăng rồi, 3 Ông liền cầu Đấng AĂÂ giải nghĩa dùm. 

 

Đấng AĂÂ giáng, giải nghĩa xong rồi thì cho bài thi : 

 

Cứ níu theo phan Đức Thượng Hoàng, 

Tự nhiên tu tánh đặng bình an. 

Nguyệt hoa căn tội tua xa lánh, 

Vịn lấy nhành dương hưởng đạo nhàn. 

 

Mãi đến đêm Noel (24-12-1925), Thất Nương giáng cơ truyền phải chỉnh đàn cho nghiêm hầu tiếp 

giá.  Nghe vậy, 3 Ông Cư, Tắc, Sang, nửa mừng nửa sợ, lật đật sắm đủ hương đăng hoa trà tửu 

quả, chỉnh đàn thật nghiêm tịnh, (tại nhà của Ông Cư) đốt nhang khấn vái, rồi 2 Ông Cư, Tắc ngồi 

phò Ngọc cơ. 

 

Đấng giáng cơ viết như vầy : 

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG 

 

Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền, 

Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên. 

Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế, 

Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên. 

 

Đêm nay, 24 Décembre, phải vui mừng vì là ngày của Ta xuống trần dạy Đạo bên Thái Tây. Ta rất 

vui lòng mà đặng thấy chư đệ tử kính mến Ta như vậy. 

 

Nhà nầy sẽ đầy ơn Ta. Giờ ngày gần đến, đợi lịnh nơi Ta. Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng 

kính mến Ta hơn nữa. 

 

Đấng Thượng Đế còn phán rằng : 

 

Bấy lâu Thầy vẫn tá danh AĂÂ là cốt để dìu dắt các con vào đường đạo đức, hầu chẳng bao lâu 

đây, các con phải ra giúp Thầy mà Khai Đạo. 

 

Các con có thấy Thầy khiêm nhượng là dường nào chưa? 

Các con nên bắt chước Thầy trong mảy mún thì mới xứng đáng là người đạo đức." 

 

(Trích trong Đại Đạo Căn Nguyên của Ngài Nguyễn Bảo Pháp) 

 

Ngày 31-12-1925(âl 16-11-Ất Sửu), Đấng AĂÂ giáng: 

     " AĂÂ, 

     Ba con thương Thầy lắm há ? 
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     Con có thấy đặng sự hạ mình của AĂÂ thế nào chưa ? 

     Con có thấu đáo cái quyền năng của Thầy chưa ? 

     Người quyền thế lớn nhứt như vậy có thể hạ mình bằng AĂÂ chăng ? 

     AĂÂ là Thầy. 

 

     Thầy đến con thế ấy, con thương Thầy không ?" 

 

IV. Thọ phong Thượng Phẩm: 

Đầu năm 1926, ngày 2-1-1926 (âl 18-11-Ất Sửu), Đức Chí Tôn Thượng Đế bắt đầu dạy 

Đạo cho 3 Ông. 

 

Ngày 27-1-1926 (âl 14-12-Ất Sửu), Khai Đàn tại nhà Ông Cao Quỳnh Cư, Đức Chí Tôn 

giáng cho thi : 

Đã để vào tòa một sắc hoa, 

Từ đây đàn nội tỷ như nhà. 

Trung thành một dạ thờ Cao Sắc, 

Sống có Ta, thác cũng có Ta. 

Đài sen vui nhánh trổ thêm Hoa, 

Một Đạo như con ở một nhà. 

Hiếu nghĩa tương lai sau tựu hội, 

Chủ trung Từ Phụ vốn là Ta . 

 

Đêm 30 Tháng Chạp Năm Ất Sửu (dl 12-2-1926), Đức Chí Tôn giáng tại nhà Ông Cư: 

 

Sắp út thương hơn cũng thế thường, 

Cái yêu cái dạy mới là thương. 

Thương không nghiêm trị là thương dối, 

Dối dạ vì chưng yếu dạ thương. 

 

Cư, Tắc, Sang! Trong năm mới nầy, Thầy trông mong 3 con thấu rõ đạo đức hơn nữa, gắng 

chí nghe!" 

 

Ngày 14/15-3-Bính Dần (dl 25/26-4-1926), Đức Chí Tôn phong Ngài Cao Quỳnh Cư là Tá 

Cơ Tiên Hạc Đạo Sĩ. 

 

Ngày 18-5-Bính Dần (dl 27-6-1926), Đức Chí Tôn dạy cách tổ chức Lễ cúng Đại Đàn, xếp 

đặt vị trí đứng cho 3 Ngài : Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang. Tuy Đức Chí 

Tôn không nói phong chức, nhưng với việc sắp đặt 3 vị trí nầy, Đức Chí Tôn đã phong 3 

Ông vào 3 chức vụ : Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh của HTĐ. 

 

Nhưng theo bài Bia Kỷ Niệm Đức Cao Sĩ Thượng Phẩm của Hội Thánh, thì ngày 15-10-

Bính Dần, Đức Chí Tôn chánh thức phong Ngài Cao Quỳnh Cư chức Thượng Phẩm HTĐ. 
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Ấy là ngày mà 3 vị : Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, mặc đại phục đứng chầu lễ 

Đức Chí Tôn lần đầu tiên tại Thánh Thất Từ Lâm Tự, khởi đầu kỷ nguyên ĐĐTKPĐ. 

V. Mua đất cất Tòa Thánh: 

Sau ngày Đại Lễ Khai Đạo tổ chức tại chùa Từ Lâm Tự ở Gò Kén Tây Ninh, chủ chùa là 

Hòa Thượng Như Nhãn đòi chùa lại, Hội Thánh buộc phải trả chùa và dời đi nơi khác. Đức 

Lý Giáo Tông giáng cơ dạy Hội Thánh đi mua đất ở làng Long Thành (Tây Ninh) để cất 

Tòa Thánh, không mua đất ở vùng khác được vì Thánh ý của Đức Chí Tôn là : Chi chi 

cũng tại Tây Ninh đây mà thôi. Trong khi Hội Thánh đi tìm đất, Đức Cao Thượng Phẩm 

thấy một miếng đất rừng đề tên chủ nhân là Cao Văn Điện, ông nầy là bạn của Ngài, nên 

Ngài tìm đến Ông Điện nhờ chỉ dẫn để mua miếng đất rừng của Ông Aspar người Pháp, 

làm Kiểm Lâm, ở kế bên miếng đất của Ông Điện, đúng theo ý Đức Lý Giáo Tông hướng 

dẫn, dùng làm Thánh địa, cất Tòa Thánh và các cơ quan trung ương của Đạo, tạo thành 

khu Nội Ô ngày nay. 

 

Trong công cuộc phá rừng khai hoang để cất Tòa Thánh tạm và các cơ quan, Đức Cao 

Thượng Phẩm là người đứng đầu công trong Hội Thánh. 

 

Bà Nữ Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu thuật lại giai đoạn nầy trong quyển Đạo Sử I của Bà, 

chép ra như sau : 

 

" Khi phá đám rừng nầy thì đàn Thổ (người Cao Miên từ Soài Riêng xuống làm công quả) 

xuống cả ngàn người để phá rừng, làm cho Ông Chánh Tham Biện người Pháp (Tỉnh 

trưởng Tây Ninh thời ấy) nghi ngờ, mời Đức Cao Thượng Phẩm ra Tòa Bố. Ông hỏi Đức 

Cao Thượng Phẩm làm cái gì mà đông đảo như vậy?” 

      

Đức Cao Thượng Phẩm trả lời : Tôi mua miếng đất đó đặng trồng cao su. 

 

Ông Tham Biện hỏi : Trồng mấy mẫu ? 

 

Đức Cao Thượng Phẩm trả lời : Tôi trồng hết sở đất của tôi mua, phá tới đâu tôi trồng tới 

đó. 

 

Nên ngày nay, trong Nội Ô có cây cao su là do nơi đó. 

 

Khổ tâm hơn hết là Đức Cao Thượng Phẩm bị người Pháp cật vấn đủ điều, cho đến nỗi tới 

giờ cúng cũng không vô Chánh Điện được, buộc phải rào song ly lại. 

 

Trong Chánh điện chỉ có một mình Ông Lễ Sanh Thượng Xường Thanh cúng mà thôi, còn 

ở ngoài thì vài ba ông thợ mộc quì trên dăm bào lạy vô Bửu Điện, vì lúc nầy, Chánh Phủ 

Pháp nghi ngờ bắt Đạo và bó buộc không cho tụ họp đông đảo, như vậy mà Ông Tham 

Biện người Pháp còn mời Đức Thượng Phẩm ra Toà Bố ngày một. 
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Giai đoạn di cốt Phật Tổ (từ Chùa Gò Kén về Tòa Thánh) : 

 

Cốt Phật Tổ nặng quá, bởi con ngựa Kiền Trắc của Đức Phật Tổ cỡi lớn và dài, nên Đức 

Cao Thượng Phẩm phải kết 2 cái xe bò lại để thỉnh cốt Phật lên. 

     

Trong lúc sửa soạn thỉnh cốt Phật thì Ông Chánh Tham Biện người Pháp cho một toán lính 

mặc đồ thâm, núp dưới đường mương ngoài lộ, chong súng lên đặng bắn Đức Cao Thượng 

Phẩm, tới chừng thấy rõ là thỉnh cốt Phật, mới rút lui. Hội Thánh từ từ di cốt Phật về đất 

mới mua. 

 

Đức Cao Thượng Phẩm đứng trên xe bò vịn cốt Phật Tổ, thấy nghiêng bên nào thì hô lên 

để sửa lại cho ngay, đi từ 6 giờ chiều tới 2 giờ khuya mới đến Thánh địa (ngay cửa Hòa 

Viện, tức là cửa số 1 bây giờ). 

 

Trước cửa Hòa Viện có cây vên vên, đến đây di cốt Phật Tổ vào không được vì bị một cái 

đường mương lớn quá. Đức Cao Thượng Phẩm phải lập kế, kiếm ván đặng lót cho xe vô 

mới được. Khi xe qua đường mương rồi thì tạm để cốt Phật nơi đây, vì Đức Cao Thượng 

Phẩm mệt đuối, nhào xuống đống lá khô trong rừng nằm nghỉ, tất cả Chức sắc cũng nằm 

xuống đó nghỉ theo. 

 

Xin nhắc lại, khi mua đất nầy thì chưa tạo được cái nhà nào hết, chỉ có cái nhà bò của Ông 

Aspar bán đất để lại (dãy nhà chỗ Chợ Từ Bi, gần nhà Đức Quyền Giáo Tông bây giờ), 

nhờ đó mà tạm dùng nhà bò nầy để làm Trù phòng cho công quả ăn phá rừng. Nên khi Đức 

Cao Thượng Phẩm thỉnh cốt Phật về tới đây mệt lả thì Bà Chánh Phối Sư Hương Hiếu đã 

chuẩn bị nấu cháo sẵn rồi, Nữ phái khiêng cháo và nước qua cụm rừng để ăn cho đỡ dạ. 

 

Nền Phật Tổ đã được Đức Cao Thượng Phẩm an vị giữa hai cụm rừng, gần cây Ba nhánh. 

 

Lúc bấy giờ, Đạo phải trải qua nhiều lối chông gai, nhiều đường khổ hạnh, nhưng người 

chủ trương việc Đạo, nhứt là Ông Cao Quỳnh Cư đem hết dạ nhiệt thành, hết bầu tâm 

huyết mà sắp đặt trật tự bên trong và chống trả với phản động lực bên ngoài (thời Pháp 

thuộc). 

 

Đức Cao Thượng Phẩm vâng lịnh Đức Chí Tôn phá rừng xong, xây cất Tòa Thánh tạm, 

Hậu Điện, Đông Lang, Tây Lang, Trường học, Trù phòng, đều bằng tranh và đào giếng 

(mà hiện giờ còn di tích là mấy cái giếng gần Tòa Nội Chánh đó). " 

VI. Thảo Xá Hiền Cung. 

" Thảm thay! Trời đương thanh, biển đương lặng, gió đương êm, bỗng đâu đất bằng sóng 

dậy, nước lã khuấy nên hồ, đem đến gieo ác cảm cho Đức Cao Thượng Phẩm làm cho Đức 

Ngài phải về Thảo Xá Hiền Cung. 
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Đức Ngài quá buồn, vì khi vâng lịnh Đức Chí Tôn về Tây Ninh mở Đạo, Ngài phải bỏ sở 

làm, chưa hưu trí, con còn đang du học tại Paris. 

 

Nhớ lại lúc bỏ sở làm thì anh em bạn nói rằng : " Thầy Tư ! Sao thầy quá tin dị đoan, con 

còn đang học bên Pháp mà thầy đi như vậy thì việc học của con phải dở dang sao?" 

 

Nhưng Ngài nhứt quyết nghe lời Đức Chí Tôn dạy mà thôi, nên Ngài thu xếp gia đình, bỏ 

sở làm, về Tây Ninh lo Đạo, chịu biết bao cảnh gian nguy, vì chỗ nầy khi xưa, đầy những 

bụi cây thú dữ, phải ăn vạc nằm sương, mới tạo thành Tòa Thánh tạm và xây cất đủ mọi 

nơi thành khoảnh, thì lại bị Thiên hạ đuổi đi." 

 

" Tạo đâu đó xong xuôi, rồi Đức Cao Thượng Phẩm bị một trận khảo đảo khá dữ dội là : 

Có một nhóm người thiếu thương yêu (nhóm Ông Tư Mắt) gieo ác cảm, hội nhau dưới Thủ 

Đức, nước lã khuấy nên hồ, họ đồng lòng về Tòa Thánh đuổi Đức Cao Thượng Phẩm, kỳ 

24 giờ phải ra khỏi Tòa Thánh, nếu không thì bắt cột trong rừng bắn. 

      

Làm Đạo lúc phôi thai, rất khổ sở trăm bề, có kẻ nghịch rình mò, âm mưu với nhau hợp lại, 

xúi giục gây rối làm loạn. Họ đồng lòng với nhau đuổi hai vợ chồng thầy Tư (tức Cư và 

Hiếu) ra khỏi Tòa Thánh. 

 

Buồn cười . . . Tuồng đời lạnh nhạt. Thôi! Họ dữ quá ! 

 

Chúng tôi về Thảo Xá Hiền Cung, là nơi căn cội mà Chí Tôn dạy cất trước, nên Thảo Xá 

Hiền Cung là gốc." (Trích ĐS. I. 125) 

 

"Ngài về Thảo Xá, vì buồn rầu, vì xấu hổ với anh em bạn, mặt mũi nào trở về sở làm được 

nữa, thế nên Ngài thất chí, ước nguyện của Ngài không thành. 

   

Vì khi ra đi, Ngài quyết chí đem thân nầy làm con tế vật cho Đức Chí Tôn sai khiến, nhưng 

cơ đời rất nên cay nghiệt, xảy đến nhiều nỗi tang thương cho gia đình Ngài. 

 

Ngài quá đau khổ, có làm bài thi Tự Thán như vầy: 

 

THI : 

 

Công trình gầy dựng Thất Tây Ninh, 

Bằng địa sóng xao khiến rập rình. 

Tà mị phàm rung rinh chất Thánh, 

Mùa màng sâu phá hoại hồn kinh. 

Xưa Tòa Thánh dập dìu lai vãng, 

Nay Bửu Đình hiu quạnh lụy nhìn. 

Thương Đạo mến Thầy xin sớm liệu, 

Cộng tâm chung trí chớ hàm thinh. 
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Thất Nương DTC giáng cơ cho Đức Cao Thượng Phẩm bài thi dưới đây để an ủi: 

 

THI : 

 

Nghĩ giận mà ra bắt nực cười, 

Nhờ ai an vị lại an nơi. 

Trăm năm chưa giữ bền thân sống, 

Một kiếp đã gây lắm tội đời. 

Phẩm Phật ngôi Tiên ai dẫn nẻo ? 

Ngai Thần vị Thánh kẻ toan dời. 

Nhắn lời nói với phường đen bạc, 

Đến cửa Thiêng Liêng ngó mặt Trời ! 

 

Thất Nương giáng cơ ban cho đôi liễn Thảo Xá Hiền Cung ngày 12-6-Mậu Thìn (dl 28-7-

1928): 

- Thảo Xá tùy nhơn, ngu muội bần cùng nghinh nhập thất, 

- Hiền Cung trạch khách thông minh phú quí cấm lai môn. 

VII. Đức Cao Thượng Phẩm đăng Tiên 

Đức Cao Thượng Phẩm, từ ngày về Thảo Xá Hiền Cung thì lâm bệnh nặng, thân thể hao 

mòn, sắc diện âu sầu buồn bã. Ngài bị tâm bịnh vì thất chí, lương y khó phương điều trị 

cho lành mạnh. 

 

Đức Chí Tôn dạy Hội Thánh cất Tịnh Thất trong Nội Ô để rước Đức Cao Thượng Phẩm 

nhập tịnh. 

 

"Ngày 15-10-Mậu Thìn (1928), 7 giờ sáng, một đoàn xe hơi Chức sắc Đại Thiên phong 

Hiệp Thiên, Cửu Trùng, đến Thảo Xá Hiền Cung rước Đức Cao Thượng Phẩm, thì Ngài 

vui lòng lên xe về Tòa Thánh, nhập Tịnh Thất. Hội Thánh có chọn Chức sắc phụng sự mọi 

việc thường thức cho Ngài. Đức Cao Thượng Phẩm nhập Tịnh Thất một thời gian, bịnh 

tình cũng chưa thuyên giảm, hằng ngày kém ăn mất ngủ, thân thể xem gầy còm. 

 

Ngày 26-12-Mậu Thìn (1928) (gần Tết), Ngài tỏ với người bạn thân là Bà Giáo Sư Hương 

Hiếu, lo sắp đặt 6 giờ chiều trở về Thảo Xá. Ngài không cho Chức sắc hay trước. 

 

6 giờ chiều, Giáo Hữu Thượng Trí Thanh kêu một cỗ xe ngựa, lót nệm để Ngài nằm, đi 

theo hộ vệ chỉ có người bạn thân của Ngài và Giáo Hữu Trí, đưa Ngài về Thảo Xá. 

 

7 giờ rưỡi tới nơi, đỡ vào phòng nghỉ ngơi, xem được khỏe như lúc lên xe. Từ đây ở yên 

nơi Thảo Xá." (ĐS. I. 65) 
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Đức Cao Thượng Phẩm đăng Tiên : 

       

"Ngày 1-3-Kỷ Tỵ (dl 10-4-1929), 11 giờ trưa, Đức Cao Thượng Phẩm cho mời Đức Phạm 

Hộ Pháp cùng Ông Bảo Văn Pháp Quân, Bà Giáo Sư Hương Hiếu, Giáo Hữu Thượng Trí 

Thanh, Giáo Hữu Thượng Kỳ Thanh, Lễ Sanh Thượng Nguơn Thanh. 

 

Đức Cao Thượng Phẩm nhìn Đức Phạm Hộ Pháp trối rằng : " Nay Qua về chầu Đức Chí 

Tôn, Em ở lại hiệp với Chức sắc chung lo nền Đạo của Thầy cho được vẹn toàn mọi sự. 

Anh dầu có nhắm mắt thì sự mất cũng như còn." 

 

Nói rồi tuôn hai hàng nước mắt. Kế day qua nói với người bạn thân của Ngài, căn dặn để 

trọn tâm lo tròn phận sự. 

 

Nói dứt lời thì Ngài xuất linh hồn êm ái, gương mặt cũng như người đương ngủ. Có một 

điều phi thường là lời trối Ngài nói có hàng có chấm, cũng như lúc mạnh khỏe. Cả Chức 

sắc có mặt đều cảm động ngậm ngùi thương tiếc. 

 

Khi Ngài dứt hơi thì đỡ ngồi dậy, thúc xác ngồi kiết tường, trước mặt lập bàn hương án có 

chưng hoa quả trà rượu. 

 

Đức Phạm Hộ Pháp ra kiểu cho thợ mộc đóng liên đài hình bát quái. 

 

Thời Tý, 12 giờ đại liệm, rồi thành phục tế lễ theo nghi tiết. Hội Thánh thông tri cho toàn 

đạo các tỉnh đều hay, đặng hành lễ cầu nguyện cho Đức Cao Thượng Phẩm được tiêu diêu 

nơi miền Tiên cảnh. 

 

Quàn tại Thảo Xà Hiền Cung 3 ngày, Chức sắc và Đạo hữu Nam Nữ điếu tế rất đông. 

 

Chức sắc HTĐ cầu cơ bút, Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ tỏ vẻ vui mừng được về bái 

mạng Đức Chí Tôn cùng Đức Phật Mẫu nơi Bạch Ngọc Kinh và DTC. Hai Đấng đều ban 

ân công nghiệp buổi Khai Đạo làm tròn sứ mạng. 

 

Ngài cho tiếp một bài thi tứ tuyệt : 

 

CAO thanh miệng thế mặc chê khen, 

THƯỢNG trí màng chi tiếng thấp hèn. 

PHẨM cũ ngôi xưa dầu rõ giá, 

Từ bi tập tánh được thường quen. 

 

Ngài tỏ vẻ vui mừng nay đã thoát khỏi biển trần về cảnh Thiêng liêng Hằng sống." (ĐS. I. 

67) 
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" Sau đây, Đức Cao Thượng Phẩm có giáng cho 2 bài thi khi di liên đài ra Bửu tháp : 

 

Xủ áo trần hoàn đã rảnh tay, 

Thung dung nhờ núp bóng Cao Đài. 

Rừng tòng nhựt rọi khi mờ tỏ, 

Sớm lạc trăng lồng kẻ tỉnh say. 

Phi thị mặc đời nơi quán tục, 

An nhàn rảnh dạ khách Thiên Thai. 

Ngậm cười nêu quạt chờ sanh chúng, 

Biển khổ ngày qua đếm một ngày. 

Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn tràng, 

Cõi Thiên mừng đặng dứt dây oan. 

Nợ trần đã phủi, lòng son sắt, 

Ngôi vị nay vinh, nghĩa đá vàng. 

Cởi tấm chơn thành lòa nhựt nguyệt, 

Phơi gan chí sĩ nhuộm giang san. 

Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phỉ, 

Để mắt xanh coi nước khải hoàn. " 

Bài thi (Ngảnh lại mà đau . . .) được dùng làm Bài Thài hiến lễ Đức Cao Thượng Phẩm. 

 

Ngày 7-3-Kỷ Tỵ (dl 16-4-1929), giờ Tý tại Tòa Thánh Tây Ninh, tức là sau khi Đức Cao 

Thượng Phẩm đăng Tiên 6 ngày, Đức Chí Tôn giáng cơ như sau : 

 

"Thầy đã nói rõ rằng : Thượng Phẩm phải về Thầy trước các con, nhưng mà hại thay ! Vì 

biếng nhác, các con không đọc Thánh ngôn của Thầy mà kiếm hiểu. 

 

Tắc ! Con có nhớ Thầy nói với các con rằng: Đạo vốn vô vi, nếu Thượng Phẩm không trở 

lại Thiêng liêng chi vị, thì ai đem các chơn hồn các con vào cửa Thiên giùm đó con, lại 

nữa các con vốn là kẻ dẫn đường cho cả chúng sanh, thay mặt Thầy nơi thế nầy về phần 

Đời, còn phần Đạo cũng có đôi đứa con mới đặng cho. Cười . . . 

 

Con đừng phiền hà trách mấy anh con, nhứt là đừng nói rằng : Chúng nó giết Thượng 

Phẩm nghe, vì Thiên cơ đã định, các con có biết chi mà hờn trách lẫn nhau. 

 

Thơ ! Con phải xây cái Tháp của Thượng Phẩm phía trước cây Ba nhánh, phải day mặt về 

Đông, giống như ngó vào Điện mà hầu Thầy vậy, song 3 từng phải lợp ngói như nóc chùa 

của Đường nhơn vậy nghe ! 

 

Đừng làm cái Tháp như của Bảo Đạo, vì hai đứa phẩm vị khác nhau, chung quanh bát quái, 

phải làm như hình có cột, tại chính giữa Tháp phải có lỗ cho Nhựt quang giọi vào tới liên 

đài." (ĐS. I. 76) 
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Theo lời Đức Phạm Hộ Pháp, Đức Cao Thượng Phẩm là chơn linh của Hớn Chung Ly 

giáng trần. Hớn Chung Ly tức là Chung Ly Quyền thời nhà Hớn (Hán) bên Tàu, là một vị 

Đại Tiên trong Bát Tiên, đứng dưới Lý Thiết Quả, lãnh lịnh Đức Chí Tôn giáng trần làm 

tướng soái cho Đức Chí Tôn khai Đạo, có phận sự xây dựng nền Đạo lúc sơ khai. 

Vua Hớn Võ Đế bên Tàu cũng do chơn linh Đại Tiên Hớn Chung Ly đầu kiếp, cho nên 

Hớn Võ Đế và Đức Cao Thượng Phẩm, chỉ là 2 kiếp giáng trần của Đại Tiên Hớn Chung 

Ly. 

 

Do đó, nơi Báo Ân Từ, khi Đức Phạm Hộ Pháp tạc tượng Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên 

Nương giáng trần chứng Lễ Khánh Thọ của Hớn Võ Đế, thay vì tạc tượng Hớn Võ Đế thì 

Đức Ngài cho tạc tượng Đức Cao Thượng Phẩm thay vào. 

 

Đức Cao Thượng Phẩm hợp với Đức Phạm Hộ Pháp thành cặp Phò loan Phong Thánh để 

lập Hội Thánh, và lập Pháp Chánh Truyền làm Hiến Pháp của Đạo. 

 

Đức Cao Thượng Phẩm rất thường giáng cơ góp ý kiến với Đức Phạm Hộ Pháp để điều 

hành nền Đạo. 

 

Ngoài ra, Đức Cao Thượng Phẩm cũng thường giáng cơ dạy Đạo, Ngài cùng với Bát 

Nương giáng cơ dạy về Luật Tam Thể, tạo thành một tập sách quí báu cho người tín đồ cần 

học Đạo. 

 

Tài Liệu Tham Khảo      

             https://www.daotam.info/booksv/dnddhtd2.htm 
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CHƯƠNG III 

 

 

NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO 

❖  

 

III.1 

 

 CHƠN PHÁP ĐẠI ĐẠO 
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CHÔN PHAÙP ÑAÏI ÑAÏO 

 

Söï thaät laø chaân lyù luoân luoân ñöôïc truyeàn daïy döôùi hình thöùc naày hay hình thöùc khaùc tuøy theo ñieàu kieän, 

hoaøn caûnh vaø phöông tieän. Phöông phaùp tuy khaùc nhau nhöng chaân lyù vaãn laø moät nhö nöôùc suoái hay 

nöôùc soâng thì vaãn laø nöôùc maø thoâi. Con ngöôøi cöù tuøy duyeân khoâng theå chaáp cöùng nhaéc vaøo moät phaùp 

naøo. Vaïn phaùp Qui Taâm hay then choát cuûa vaïn phaùp chính laø TAÂM.  

 

Phaïm vi baøi naày chuùng toâi muoán trình baøy qua vaøi phöông tu luyeän phaùt xuaát töø nhöõng nguoàn goác khaùc 

nhau ñeå haønh giaû roäng ñöôøng tham khaûo. 

 

I. PHÖÔNG TU ÑAÏI ÑAÏO  

    cuûa Ñöùc Hoä Phaùp - vò Giaùo Chuû tieàn khai Ñaïi Ñaïo veà maët theá 

 

1/  Phöông Luyeän Kyû: 

• Phaûi bieát thaân thích cuøng caû nhaân vaät, töùc laø tìm nguyeân do cuûa VAÏN LINH cuøng CHÍ 

LINH. 

• Phaûi AÂn Haäu vaø Khoan Hoàng 

• Phaûi Thanh Nhaøn ñöøng vò kyû 

• Phaûi Bình Tænh, nghóa laø ñöøng chòu aûnh höôûng cuûa Hoïa Phöôùc, Buoàn, Vui (taäp taùnh khoâng 

khoâng ñöøng nhieãm: Vui cuõng Vui, Buoàn cuõng Buoàn nhöng ñöøng ñeå cho noäc Buoàn Vui 

thaám vaøo Chaân Taùnh) 

• Phaûi Ñoä Löôïng, Khoan Dung vaø Tha Thöù 

• Phaûi Vui Veû, Ñieàu Hoøa, Töï Chuû vaø Quyeát Ñoaùn 

• Giöõ LINH TAÂM laøm Caên Boån, Hieáu Haïnh vôùi Chí Toân vaø Phaät Maãu. 

 

2/  Phöông Phaùp Trò Taâm:  

Vì TAÂM laø hình aûnh THIEÂN LÖÔNG, ÑÖÙC TIN vaø söï KHOÂN NGOAN laø kho Chí Böûu, ngoaøi 

ra laø cuûa boû, ñoà voâ giaù. 

 

Ai ñaõ coá oaùn keû thuø cuûa mình thì khoù giöõ THANH TAÂM COÂNG CHAÙNH cho ñaëng. 

Ai chaúng Oaùn Haän, môùi thaéng ñaëng keû thuø nghòch cuøng mình. 

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. 

 

Thaéng ÑAËNG KHÍ NOÄ MÌNH thì AI CHOÏC KHOÂNG GIAÄN DÖÕ 

• Laáy THIEÄN 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. 
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3/  Luyeän THAÀN, luyeän TRÍ: 

• AÅm thöïc tinh khieát, tö töôûng tinh khieát 

• Tín ngöôõng maïnh meõ nôi Ñöùc Chí Toân vaø Phaät Maãu 

• Thöông Yeâu voâ taän 

 

AÁy laø chìa khoùa môû cöûa Baùt Quaùi Ñaøi taïi theá naày. 

 

Trích lược Baøi Thuyeát Ñaïo cuûa Ñöùc Hoä Phaùp (Ngaøy 7 Thaùng 4 Naêm  Aát Tî) : 

Baàn Ñaïo giaûi thích vaán ñeà tu. 

 

Treân coâng vieäc nhöït nhöït thöôøng haønh, noù thuoäc veà theå phaùp, duø ta coù cuùng laïi cho ñeán ñoåi daäp 

ñaàu beå traùng maø khoâng phuïng söï cho vaïn linh thì cuõng khoâng coù ích lôïi gì cho Trôøi Phaät. Caùi lôïi 

ích hôn heát laø ñaùm con laàm laïc cuûa Trôøi noù ñang taâm taøn saùt laãn nhau maø ra tay cöùu vaõn ñöôïc 

môùi laø aân nhaân cuûa xaõ hoäi khi ra tröôùc Toaø phaùn xeùt Ñaïi Hoäi Long Hoa, ta môùi coù ñuû ñieàu kieän 

ñeå binh vöïc laäp tröôøng mình baèng chaúng vaäy thì caùi danh töø Toân Giaùo cuûa chuùng ta treân xaõ hoäi 

khoâng coù yù nghóa. 

 

Ta thöôøng ñoïc nhöõng caâu cöùu khoå, cöùu naïn, maø ngaøy nay tai naïn nhôn sanh ñaõ ñeán khoâng ñi 

cöùu, cöù ngoài caäy maáy oâng Phaät cöùu giuøm, hoûi vaäy coù chaân lyù chaêng? Neáu moãi laàn chuùng sanh bò 

tai naïn coøn phaûi caäy chuùng ta trung gian laøm moâi giôùi nöõa sao? Cuõng nhö laøm maø khoâng daùm 

laøm thì khoâng bao giôø roài ñaëng. 

 

Ngöôøi tu haønh laø muïc ñích ñem caùi aân cho ngöôøi chôù khoâng phaûi ñôïi ngöôøi laøm aân cho mình, 

nghóa laø mình seõ lo söï aám no cho baù taùnh töùc laø ta lo cho ta.  Buoåi Ñöùc Chí Toân ñaõ thaønh phaàn 

cho ta moät nhieäm vuï ñaëc bieät laø ta phaûi phuïng söï cho vaïn linh ñeå giaûi khoå cho loaøi ngöôøi trong 

luùc hoï ñang laâm naïn keâu la caàu cöùu, khi ta laøm xong phaän söï thì khoâng coøn ai choái caûi raèng ta 

khoâng phaûi aân nhaân cuûa xaõ hoäi, chöøng ấy duø ta khoâng muoán veàø Taây Phöông hoï cuõng laäp baøn 

höông aùn ñeå ñöa ta ñeàn ôn cöùu töû. 

 

Giöõa thôøi kyø hoãn loaïn chieác thuyeàn nhaân sanh gaàn ñaám, keâu la caàu cöùu vôùi caùc nhaø Toân Giaùo, 

OÂng thì ngoài lim dim laàn chuoåi, OÂng thì lo naáu thuoác linh ñôn, OÂng thì ngaâm thi vònh phuù, coøn 

keû cheát ñuoái giöõa vôøi khoâng ai doøm ngoù. Neáu tröôùc coâng lyù ba caùi ngai ñeå cho ba oâng ngoài thì 

laø phi lyù, maø ñeå cho ngöôøi long thuyeàn ra vôùt chuùng sanh thaät söï, ñeán khi vôùt xong thì ngoài môùi 

laø hôïp lyù. 

 

Noùi traéng ra, nay toaøn caàu saép khôûi traän cuoàng phong döõ doäi, noù seõ loâi cuoán nhôn loaïi ra giöõa 

gioøng khoå haûi, chaúng rieâng gì daân toäc naøo maø nöôùc Vieät Nam ta cuõng ñoàng chung soá phaän. Daàu 

Ñöùc Di Laïc coù ra ñôøi ñi nöõa, khoâng phaûi moät mình Ngaøi maø vôùt caû chuùng sanh ñöôïc, maø phaûi 

caàn coù caû moân ñoà cuûa Ngaøi giuùp Ngaøi, bôûi Ngaøi laø moät vò taøi coâng coøn caùc moân ñeä cuõng nhö tay 

thuûy thuû, môùi coù theå ñöa con thuyeàn nhôn loaïi ra khoûi beán bôø, neáu chuùng ta khoâng coù caùi ñaïi chí 

ñeå hieäp cuøng Ngaøi thì laùt nöõa cuõng phaûi bò ñaám chìm nhö bao nhieâu keû khaùc. 
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Traän giaëc thöù ba naày coøn ai choái caûi noù khoâng noå buøng ra ñöôïc. Hai khoái gaëp nhau cuõng nhö hai 

chieác taøu saép ñuïng loän vaäy. Chuùng ta laø boån phaän moät nhaø Toân Giaùo cuõng neân keát hôïp moät con 

thuyeàn baùt nhaõ. Neáu nhôn sanh thieáu phöôùc khoâng qua khoûi naïn chieán tranh thì coù ta chöïc saün 

ñeå vôùt keû soáng soùt treân taøu Neáu ta laøm xong phaän söï thì khoâng ai choái caûi raèng “Ta khoâng phaûi 

laø moät vò Boà Taùt taïi theá “. 
 

Maëc duø ta khoâng daùm bì vôùi  caùc nhaø tieân tri buoåi tröôùc chôù ta cuõng nhaän ñöôïc ngaøy taän theá haàu 

gaàn giöõa luùc thanh tröôïc baát phaân, duø cho coù Chuùa Cöùu Theá ra ñôøi maø Ngaøi khoâng aån danh thì 

cuõng bò quaân nghòch baét ñoùng ñinh treân caây Thaùnh Giaù, neân Ñöùc Di Laïc Ngaøi phaûi mai danh 

trong moät maøn bí maät xeùt ra thôøi kyø naøo vaãn theá chôù khoâng coù chi laø laï. 
 

Vaäy caùc baäc Ñaïo Ñöùc chôn tu ai laø ngöôøi coù ñuû ñöùc tin, söûa mình cho neân chí thaùnh ñeå ñôïi ñoùn 

röôùc Ngaøi ñaëng maø keát thuùc Long Hoa Ñaïi Hoäi. 
 

                                                                         Thöøa sao luïc y nguyeân boån chaùnh 

                                                                            Ngaøy7 Thaùng 4 Naêm Aát Tî 

                                                                                 ( 7-5-1965) 

II.  PHEÙP LUYEÄN TAM THEÅ  

(theo thaàn hoïc hay khoa hoïc huyeàn bí) 

 

Linh hoàn hay chôn Taâm cuûa con ngöôøi ta laø chuû nhaân oâng aån taøng trong Tam Theå: Theå Xaùc (Corps 

Physique), Theå Vía (Corps Astral) vaø Theå Trí (Corps Mental). Muoán tieán hoùa phaûi tinh luyeän caû 3 theå 

naày. 

 

Tinh luyeän Theå Trí baèng söï suy tö chaân chính. Trí töôûng con ngöôøi laø moät coâng cuï saùng taïo höõu hieäu, 

khi ta suy tö, töôûng töôïng ta voâ tình xaây döïng Theå Trí. Neáu ta suy tö ñieàu toát laønh, cao thöôïng thì ta ñaõ 

luyeän Trí roài. Sau Theå Trí laø Theå Vía, theå naày chæ luyeän baèng caùc ham muoán chaân chính. Haõy ham meâ 

caùc ñieàu cao thöôïng thì töùc khaéc Theå Vía seõ phaùt trieån. 

 

Theå coù rung ñoäng thoâ keäch chaäm chaïp laø Theå Xaùc, phaûi bieát kieåm soaùt, keàm cheá theå xaùc hoaøn toaøn, 

quy ñònh moïi haønh ñoäng nhö aên, uoáng, nguû cho thaät ñuùng. Caùc thöùc aên leân men, caùc thöù ñoà khoâ, caùc 

loaïi röôïu vaø caùc moùn aên nhö thòt caù thöôøng ñem laïi caùc kích thích haêng haùi nhaát thôøi, xaùc cheát thuù vaät 

goàm nhieàu nguyeân töû naëng neà bôûi caùc thuù tính thaáp heøn khoâng thích hôïp cho vieäc tu haønh thanh loïc. 

Chæ coù caùc moùn aên “Ñieàu Hoøa” coù khaû naêng taêng tröôûng, chöùa nhieàu söï soáng nhö nguû coác vì noù saép 

ñaâm maàm, naåy loäc, caùc loaïi traùi caây rau coû voán haáp thuï khí thaùi döông caàn thieát cho moät theå xaùc cöôøng 

traùng, nhaïy caûm. 

 

Sau vieäc aên uoáng coøn phaûi thôû hít, hoâ haáp cho ñuùng caùch. Khoa hoïc chöùng minh con ngöôøi soáng ñöôïc 

laø nhôø hôi thôû nhöng thöïc ra ñoù laø nhôø Sinh khí. Chính caùc sinh khí naày, xuaát phaùt töø aùnh saùng maët trôøi, 

thaém nhuaàn khaép cô theå, mang söï soáng ñeán khaép teá baøo. Baèng caùch hoâ haáp thaät saâu, thong thaû sinh khí 

seõ thaám vaøo thaàn kinh heä vaø löu thoâng khaép chaâu thaân mang söï soáng khaép xaùc theå. Caùc sinh khí tích tuï 

trong heä thaàn kinh taïo ra luoàng “nhaân ñieän” moät yeáu toá quan troïng cuûa söï soáng. 
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Dinh döôõng ñuùng caùch baèng caùc moùn aên coù ñaëc tính ñieàu hoøa, taäp hít thôû ñuùng caùch laø phöông phaùp 

tinh luyeän theå xaùc voâ cuøng quan troïng. Phöông phaùp naày khoâng coù gì traùi vôùi khoa hoïc hieän taïi, caùch 

thöïc haønh coù theå khaùc nhau tuøy caù nhaân, ngöôøi goïi noù laø theå duïc, ngöôøi goïi noù laø thieàn ñònh, ñieàu naày 

khoâng quan troïng vì caên baûn chính chæ nhaèm ñem laïi moät theå xaùc laønh maïnh, cöôøng traùng. Ngöôøi luyeän 

theå xaùc caàn soáng nôi thoaùng khí, nhieàu aùnh saùng maët trôøi ñeå ñoùn nhaän caùc sinh löïc döôõng khí nhaèm boå 

tuùc luoàng nhaân ñieän. Caùc moùn aên nhö thòt caù mang laïi caùc rung ñoäng thoâ baïo khieán luoàng nhaân ñieän 

naày chaïy loaïn leân khoù kieåm soaùt gaây neân caùc beänh taät hoaëc phaù hoaïi heä thaàn kinh. Caùc moùn aên coù tính 

kích thích nhö röôïu laøm teâ lieät boä thaàn kinh khieán luoàng nhaân ñieän bò ngaét khoaûng khoâng ñeàu, ngaên trôû 

caùc sinh khí löu thoâng, sinh löïc nuoâi theå xaùc gaây neân nhieàu haäu quaû khoâng toát. 
 

Sau khi thanh loïc theå xaùc ta baét ñaàu luyeän theå Vía: Theå Vía laø trung taâm cuûa tình caûm, moät khi tình caûm 

trong saïch, vò tha, baùc aùi ñöông nhieân caùc chaát thanh nheï seõ ñöôïc haáp thuï vaøo vaø caùc chaát naëng tröôïc, 

xaáu xa seõ bò ñaøo thaûi ra ngoaøi theo moät nguyeân lyù gioáng nhö söï thaåm maùu. Khi theå Vía thanh cao noù seõ 

rung ñoäng vôùi caùc tö tröôûng cao thöôïng, mang taâm thöùc leân moät bình dieän cao hôn. Khi söï rung ñoäng 

(vibration) ñeán moät chu kyø naøo ñoù caùc giaùc quan theå vía baét ñaàu khai môû vaø töï nhieân con ngöôøi seõ baét 

ñaàu coù quyeàn naêng ñaëc bieät. Noùi moät caùch khoa hoïc hôn, caùc giaùc quan theå Vía chæ hoaït ñoäng ôû moät 

chu kyø vaø chæ khi theå Vía rung ñoäng ñuùng chu kyø naày noù môùi ñöôïc ñaùnh thöùc ñeå hoaït ñoäng. Theå Vía chæ 

coù theå rung ñoäng ôû chu kyø naày khi noù ñöôïc caáu taïo baèng nhöõng nguyeân töû thaät thanh nheï, khi nhöõng 

nguyeân töû naëng tröôïc bò truïc xuaát heát, ñieàu naày chæ xaûy ra khi con ngöôøi chæ coù caùc tình caûm cao thöôïng, 

loøng baùc aùi toát laønh bao truøm moïi vaät. Ñoù laø bí quyeát caùch luyeän theå Vía. 
 

Khi baûy giaùc quan cuûa theå Vía hoaït ñoäng, noù seõ khai môû moät soá bí huyeät ñeå luoàng hoûa haàu thöùc giaác, 

khi luoàng hoûa haàu naày chaïy doïc theo xöông soáng leân ñænh ñaàu, noù seõ thuùc ñaåy khai môû theå Trí khieán 

noù khai trieån ñeå hôïp nhaát vôùi chôn thaàn. Khi theå Trí khai trieån môû lôùn ra noù seõ khôûi söï tieâu dieät caùi 

phaøm ngaõ ích kyû cuûa con ngöôøi ñeå höôùng leân caùc ñieàu thaùnh thieän. Ñaây laø moät giai ñoaïn voâ cuøng khoù 

khaên raát ít ai vöôït qua noåi: Danh töø Phaät Giaùo goïi laø Phaät Taùnh bieåu loä, danh töø Thieân Chuùa Giaùo goïi 

laø söï queân mình ñeå hoøa nhaäp vôùi Ñaáng Cöùu Theá, danh töø AÁn Giaùo goïi laø söï hôïp nhaát vôùi Chaân Ngaõ. 

Noùi moät caùch giaûn dò thì ñaây laø luùc trí tueä quy keát caùc tö töôûng hoaït ñoäng veà tình huynh ñeä, baùc aùi, töø 

bi, hyû xaû, vò tha, trí hueä ñeå keát tinh thaønh Chaân Ngaõ, cuõng coù theå noùi la ø thôøi kyø “TAM HOA TUÏ ÑÆNH 

– NGUÕ KHÍ TRIEÀU NGUYEÂN”. 
 

Tam tieâu öùng nghieäm phaùt tam hoa 

Tónh thoå taâm thanh trí saùng loøa 

Khí vöôïng tinh ñaày thaàn thöùc maõn 

Hoa thieân, nhaân, ñòa hoäi tinh ba 

Thaát tình töï chuû an naêm taïng 

Nguõ khí trieàu nguyeân ñaït thaùi hoøa 

Ñaïo ñöùc nhaân luaân gìn tam nguõ 

Lyù trôøi thaân noäi chöù ñaâu xa. 

Ngoïc Nöông 
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Khi phaøm ngaõ hoaøn toaøn bò huûy dieät, caùc theå cuõng hoaøn toaøn ñöôïc thanh loïc thì khoâng coøn söï phaân bieät 

giöõa ta vaø tha nhaân, giöõa chuû theå vaø ñoái töôïng maø taát caû ñeàu laø moät. Theå Trí khoâng coøn tính caùch caù 

nhaân maø ñaõ thaønh “Ñaïi Trí” hay trí tueä “Baùt Nhaõ”. Taâm thöùc cuõng khoâng coøn laø taâm caù nhaân maø thaønh 

taâm thöùc “Boà Ñeà” hoøa hôïp hoaøn toaøn vôùi taâm thöùc vuõ truï. Caû TAÂM laãn TRÍ môû roäng ñoùn nhaän aùnh 

saùng chaân lyù maø khoâng coøn phaûi hoïc hoûi, lyù luaän gì nöõa. Ñaây chính laø giai ñoaïn giaùc ngoä cuûa ngöôøi tu. 

Caùi kinh nghieäm quyù baùu, thieâng lieâng ñoù chæ coù baäc giaùc ngoä roài môùi hieåu ñöôïc. Khoâng moät vò Thaùnh 

naøo voã ngöïc töï xöng ñaõ ñaït quaû vò naày hay quyeàn naêng noï. Khi ñaõ giaùc ngoä thì chöùc töôùc, danh voïng, 

ñòa vò ñaâu coù nghóa lyù gì nöõa vì hoï ñaâu coøn baûn ngaõ thaáp heøn nhö thöôøng nhaân. 
 

Nguyeân taéc tu luyeän thì nhö vaäy, nhöng con ñöôøng ñi ñeán chaân lyù cuõng tuøy theo nhaân duyeân caên cô caù 

nhaân, khoâng theå aùp duïng moät phöông phaùp, kyû thuaät naøo cöùng nhaéc ñöôïc. 

 

 III.   PHÖÔNG TU LUYEÄN TAM HOÀN  

         (theo quan ñieåm Thoâng Thieân Hoïc) 

 

Thaàn Thaùnh Tieân Phaät, nhôn loaïi vaø thuù caàm, ñeàu laø anh em ruoät, con moät Cha, Ñaáng Cha Laønh cuûa 

chuùng ta laø Thöôïng Ñeá. Khoâng coøn moät lyù do naøo choái caûi ñöôïc. 
 

Vaäy thì khi ñaõ thaáu roõ mình do Ñöùc Thöôïng Ñeá sanh ra, mình laø con cuûa Thöôïng Ñeá leõ taát nhieân mình 

coù ñuû maàm gioáng Thöôïng Ñeá taän trong Taâm Hoàn, vaø mình thaønh moät Thöôïng Ñeá con neáu mình coá gaéng 

tu luyeän laøm cho maàm gioáng ñoù  naåy nôû, tieán hoùa ñeán möùc toái cao cuûa noù. 

 

Ñöùc Thöôïng Ñeá coù nhöõng Ñaïi Haïnh, Taøi Pheùp gì mình cuõng seõ coù nhöõng Ñaïi Haïnh, Taøi Pheùp aáy. 

Ñöùc Thöôïng Ñeá coù Ba Ngoâi goïi laø TAM HOÀN nhaäp laïi thaønh MOÄT (Tam Vò Nhöùt Theå), hay laø BA 

TRAÏNG THAÙI ( Ba Ngoâi: Premier Logos, Deuxieme Logos, Troisieme Logos). Phaät Giaùo goïi laø TAM 

HOÀN cuûa Ñöùc Phaät laø BI, TRÍ, DUÕNG. 

 

Ngoaøi TAM HOÀN Ñöùc Thöôïng Ñeá coù BAÛY THEÅ goïi laø THAÁT PHAÙCH. Ñöùc Thöôïng Ñeá coù TAM HOÀN 

vaø THAÁT PHAÙCH. Con ngöôøi coù maàm gioáng Tam Hoàn vaøThaát Phaùch nhö Thöôïng Ñeá vaäy. TAM HOÀN 

cuûa Ñöùc Thöôïng Ñeá laø: 

1. CHÍ LINH CHÍ DIEÄU (Volonteù) 

2. CHÍ THIEÄN CHÍ MYÕ (Amour) 

3. TOAØN TRI TOAØN THOÂNG (Intellect) 

 

THAÁT PHAÙCH cuûa Ñöùc Thöôïng Ñeá laø baûy coõi, goàm 6 coõi voâ hình vaø moät coõi höõu hình: 

1. Coõi TOÁI THÖÔÏNG NIEÁT BAØN (Plan Paramaha-nirvanique) 

2. COÕI THÖÔÏNG NIEÁT BAØN (Plan Paranirvanique) 

3. COÕI NIEÁT BAØN (Plan Nirvanique) 

4. COÕI BOÀ ÑEÀ (Plan Bouddique) 

5. COÕI TRÍ (Plan Mental) 

6. COÕI VÍA (Plan Astral) 

7. COÕI HOÀNG TRAÀN (Plan Physique) 
 



 

 
Ngày 12 Tháng 04 Năm 2021 DL - Ngày 1 Tháng 3 Năm Tân Sửu AL - Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm          Trang 35 

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 014 

Con ngöôøi coù ñuû maàm gioáng Tam hoàn, Thaát Phaùch nhö Thöôïng Ñeá vaäy. 

 

Maàm gioáng TAM HOÀN cuûa con ngöôøi laø: 

1. LÖÔNG NAÊNG (Volonteù) töông öùng Duõng cuûa Phaät 

2. LÖÔNG TRI (Intellect)      töông öùng Trí cuûa Phaät 

3. LÖÔNG TAÂM (Amour)      töông öùng Bi cuûa Phaät 

 

THAÁT PHAÙCH cuûa con ngöôøi laø: saùu theå voâ hình vaø moät theå höõu hình 

1. TIEÂN THEÅ (Corps Nirvanique) 

2. KIM THAÂN (Corps Bouddique) 

3. CHÔN THAÂN (Thöôïng Trí, Corps Causal ou Corps Mental Superieur) 

4. THEÅ TRÍ (Haï Trí, Corps Mental Inferieur) 

5. THEÅ VÍA (Corps Astral) 

6. THEÅ PHAÙCH (Corps Etherique) 

7. THEÅ XAÙC (Xaùc thaân, Corps Physique) 

 

Söï tieán hoùa cuûa con ngöôøi, tieán töø töø, töø böïc thaáp ñeán böïc toái cao, töø voâ minh ñeán hoaøn toaøn saùng suoát 

vaø toaøn thieän, noù tuøy thuoäc tu luyeän laøm cho maàm gioáng Tam Hoàn naåy nôû. 

 

Töø maàm gioáng LÖÔNG TRI, con ngöôøi coá gaéng tu luyeän ñeå trôû thaønh TOAØN TRI TOAØN THOÂNG nhö 

Thöôïng Ñeá. 

 

Töø maàm gioáng LÖÔNG NAÊNG con ngöôøi tu luyeän ñeå trôû thaønh CHÍ LINH CHÍ DIEÄU nhö Thöôïng Ñeá. 

 

Töø maàm gioáng LÖÔNG TAÂM con ngöôøi tu luyeän ñeå trôû thaønh CHÍ THIEÄN CHÍ MYÕ nhö Thöôïng Ñeá. 

 

Noùi toùm laïi coù nhieàu phöông phaùp tu luyeän nhöng töïu trung khoâng ngoaøi tu luyeän ñeå laøm cho maàm 

gioáng Tam Hoàn cuûa con ngöôøi ñöôïc hoaøn toaøn cao sieâu trôû thaønh TAM HOÀN Ñöùc Thöôïng Ñeá. 

 

Khi Tam Hoàn ñöôïc tieán cao sieâu, thì baûy Theå (Thaát Phaùch) seõ môû ñaày ñuû. Phöông phaùp tu luyeän cuõng 

laø laäp coâng boài ñöùc, môû loøng, baùc aùi vò tha, xaû thaân giuùp ñôøi döùt boû heát duïc voïng vì “linh hoàn chæ ñöôïc 

giaûi thoaùt khi naøo ta ñaõ chaët ñöùt nhöõng moái raøng buoäc cuûa taâm tình”. 

 

Chöøng naøo con ngöôøi ñaït taâm töø bi baùc aùi vaø laäp coâng boài ñöùc, hy sinh giuùp ñôøi thaät nhieàu tieán hoùa ñeán 

böïc cao, môû ñöôïc caùc theå cao sieâu (do tö töôûng cao sieâu ruùt ñöôïc chaát khí cuûa caùc coõi cao sieâu), chöøng 

aáy taïo thaønh ñöôïc caùc Theå cao sieâu nhö Kim Thaân (corps Bouddique) vaø Tieân Theå (Corps Nirvanique). 

Hai theå naày nhö hai traùi khí caàu (ballon) chöùa ñaày khí nheï, ñöa hoàn ta leân coõi Boà Ñeà vaø coõi Nieát Baøn. 

 

Toùm laïi, Thöôïng Ñeá coù nhöõng ÑÖÙC TÍNH vaø QUYEÀN NAÊNG gì, thì con ngöôøi cuõng coù maàm gioáng ñoù 

ñeå naåy nôû vaø tieán hoùa laàn hoài töø böïc thaáp ñeán böïc toái cao, cuoái cuøng, ta seõ môû ñöôïc caùc ÑÖÙC TÍNH vaø 

QUYEÀN NAÊNG y nhö Ñaáng Cha Laønh , vì Thöôïng Ñeá nhö caây Boà Ñeà Ñaïi Thoï, coøn con ngöôøi nhö hoät 

Boà Ñeà nhoû beù. Tuy nhoû beù nhöng noù coù ñuû maàm gioáng ñeå tieán hoùa trôû thaønh caây Boà Ñeà. 
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Trong pheùp luyeän naày dó nhieân phaàn LÖÔNG TAÂM laø cô baûn, ñeøn LÖÔNG TAÂM ñöôïc khai saùng seõ 

môû LÖÔNG TRI vaø LÖÔNG NAÊNG. 

 

Hieän nay nhaân loaïi coù soá ngöôøi tieán hoùa ñöông môû maïnh veà Haï Trí (Corps Mental Inferieur), hoï duøng 

trí khoân phaùt minh raát nhieàu môùi laï nhöng vôùi muïc ñích danh lôïi vaø coøn ích kyû. Vôùi ñaø tieán hoùa töï nhieân 

cuûa caøn khoân vuõ truï trong cô Qui Nhaát Thieân Nhaân hy voïng trong töông lai con ngöôøi daàn daàn seõ môû 

ñöôïc nhöõng theå cao hôn. 

 

IV. PHÖÔNG TU TIEÁN qua THOÂNG ÑIEÄP chæ daïy cuûa Ñöùc Meï FATIMA  

(xuaát hieän naêm 1917 Portugal, Boà Ñaøo Nha, gaàn mieàn Nam nöôùc Phaùp) 

 

Ñöùc Meï hieän ra trong khi AÂu Chaâu buøng noå (Traän giaëc 1914 – 1918) vaø Ñöùc Meï phaùn raèng : “Neáu loaøi 

ngöôøi muoán chaám döùt sôùm chieán tranh thì phaûi lo aên chay, haõm mình vaø laàn chuoåi Maân Coâi”. Lôøi daïy 

ñöôïc truyeàn khaåu ra bôûi chò Lucie, ngöôøi ta aên chay ngaøy thöù tö vaø ngaøy thöù saùu, moãi ngaøy laàn chuoåi. 

Ñöôïc ít thaùng thì traän giaëc kia chaám döùt. 

 

Ñöùc Meï Fatima keâu goïi nhaân loaïi haõy THÖÔNG YEÂU nhau baèng caùch chia xeû côm aùo, thöông nhau 

ñöøng gieát nhau ñoù laø quan ñieåm chaùnh Meï ñaõ phaùn truyeàn trong thö cuûa chò Lucie vieát laïi. 

 

Laàn choùt Ñöùc Meï khuyeân: Phaûi aên Tröôøng chay, phaûi Tuyeät Duïc vaø Boá Thí. 

Haõm mình hay tuyeät duïc laø keàm cheá deïp boû duïc voïng. Boá thí goàm thí taøi , thí phaùp vaø xaõ thaân cöùu giuùp. 

Laàn chuoåi maân Coâi giöõ taâm thanh tònh Hieäp Thieân. 

 

HAÕM MÌNH 

Tuyeät duïc tröôøng trai pheùp haõm mình 

Tröôøng tu dieät voïng môùi cao minh 

Moäng ñöôøng vöông baù möu tranh töôùng 

Voïng ngoõ thaàn tieân yù ñoaït danh 

Ham muoán, coäi nguoàn gaây toäi loãi 

Ñieàu hoøa, nguyeân lyù hôïp nhaân sinh 

Ai ngöôøi hieåu thaáu naêng tu söûa 

Deïp duïc rieâng tö ñaïo môùi thaønh. 

Ngoïc Nöông 

 

Ñöùc Meï daïy: Phaät vaø Chuùa khoâng hai, chæ vì ñòa phöông vaø thôøi kyø, moãi vò xuoáng theá möôïn xaùc phaøm 

ôû moãi ñòa phöông maø giaùc ñoä.  Bôûi nhaân loaïi coøn phaân bieät toân giaùo, coøn phaân bieät chuøa, nhaø thôø neân 

loøng thöông con ngöôøi chöa thöïc hieän ñöôïc, vì coøn laø cuûa rieâng. 

 

Noùi veà tình thöông, Ñöùc Meï truyeàn daïy: Con ngöôøi cuøng moät cha meï neân phaûi thöông yeâu nhau. Neáu 

con ngöôøi thöïc taâm giaûi thoaùt thì neân xeùt laïi chæ coù tình thöông môùi cöùu vaûng ñöôïc söï ñau khoå. Tình 

thöông rieâng, aùm chæ vôï choàng, thì tình thöông naày khoâng theå ñem laïi hoøa bình theá giôùi. Tình thöông 

trong moät toân giaùo cuõng nhö tình thöông vôï choàng. Söï ích kyû cuûa vôï choàng laø nguyeân nhaân söï ham 
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muoán. Toân giaùo cuõng theá, chæ vì bieát cuûa mình hay, cheâ cuûa ngöôøi dôû, do ñoù, maø maàm moáng chieán tranh 

soâi noåi ôû choã coøn tình thöông rieâng vaäy.  Neáu theá giôùi hieän taïi hieåu ñöôïc raèng cuøng nhau thôû baèng moät 

hôi thôû thì khoâng caàn caàu nguyeän Hoøa Bình maø chæ thöïc haønh ñuùng nhö ñaõ cuøng thôû moät hôi thôû ñoù thì 

seõ thaáy cuøng moät cha meï sanh ra. 

 

Chuùa chæ ngoùn tay vaøo TAÂM laø yù Chuùa daïy phaûi laøm theo TAÂM, maø TAÂM Chuùa töùc laø Tình Thöông 

(Baùc AÙi). 

 

THÖÔÏNG ÑEÁ VAØ TÌNH THÖÔNG 

Thöôïng Ñeá cha chung cuûa vaïn loaøi 

Khaùc hình khaùc gioáng moät baøo thai 

Döôõng nuoâi un ñuùc chung linh khí 

Daïy doã phaït raên moät luaät trôøi 

Thiên tính chan hòa trong vũ trụ 

Tình thöông toûa saùng ôû taâm ngöôøi 

Tu haønh phaùt trieån tình thöông lôùn 

Vaïn phaùp qui veà phaùp aáy thoâi.  

Ngoïc Nöông 

 

Qua noäi dung lôøi khuyeân daïy cuûa Ñöùc Meï chuùng ta cuõng thaáy ñöôïc phöông tu laø giöõ cho Thaân Taâm 

thanh tònh trong saïch, haõm mình döùt boû duïc voïng, môû roäng tình thöông, hy sinh phuïng söï, coi taát caû 

chuùng sanh laø anh em ruoät thòt keå caû loaøi caàm thuù cuõng vaäy. Ñieàu quan troïng Ñöùc Meï cho bieát Chuùa 

seõ xuaát hieän taïi mieàn Nam Vieät Nam ñeå hoøa vôùi nhaân sinh vaø sau naày khoâng coøn phaân bieät toân giaùo, 

khoâng coøn phaân bieät giai caáp, maø chæ coøn duy nhaát laø TAÂM bình ñaúng. 

 

Ñoái vôùi chuùng toâi ñaây laø moät huyeàn dieäu ñaëc bieät nhö moät lôøi tieân tri: Ñöùc Meï xuaät hieän (1917) baùo 

tröôùc söï kieän Thöôïng Ñeá giaùng traàn Khai ÑAÏI ÑAÏO taïi mieàn Nam Vieät Nam. Ñaïi Ñaïo töùc laø TAÂM 

Ñaïo khai môû 1926 vôùi toân chæ muïc ñích HOØA ÑOÀNG, Qui Nguyeân Hieäp Nhaát Tam Giaùo Nguõ Chi qua 

dieäu phaùp QUI TAÂM. 

Cho hay treân böôùc ñaïo taàm 

Goác laø TAÂM PHAÙP ñuûa thaàn giaùc meâ 

Ñaïi Ñaïo môû kyø ba roát raùo 

Chuyeån QUI TAÂM Tam Giaùo quy nguyeân 

Taùi sanh söûa ñoåi chôn truyeàn 

Bao ngaøn naêm tröôùc hieän tieàn giôø ñaây 

Ñaát Nam Vieät nôi Thaày choïn ñieåm 

Gioáng Roàng Tieân traùch nhieäm hoaèng khai 

Bieåu döông aùnh saùng Cao Ñaøi 

ÑAÏO TAÂM ngôøi saùng höôùng ngaøy thaønh coâng. 

Ngoïc Nöông 
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V. DIEÄU PHAÙP QUI TAÂM hay HIEÄP THIEÂN PHAÙP  

(cuûa Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä) 

 

Qua caùc phaàn tìm hieåu treân, ta nhaän thaáy phöông phaùp kyû thuaät coù theå khaùc nhau nhöng nguyeân taéc chæ 

coù moät. 

 

Nguyeân taéc ñoù laø laøm sao ñeå ñöôïc Hieäp Nhaát vôùi Thöôïng Ñeá (khi coøn taïi theá cuõng nhö khi thoaùt xaùc). 

Chuùng ta coù theå goïi nguyeân taéc ñoù laø HIEÄP THIEÂN (God Communication). HIEÄP THIEÂN chính laø noàng 

coát cuûa vaïn phaùp. Hieäp Thieân töùc Quy Nguyeân ñoái vôùi con ngöôøi laø QUI TAÂM coù nghóa laø quay veà 

TAÂM baät coâng taéc cho ngoïn ñeøn TAÂM saùng ñeå boùng toái phaøm ngaõ khoâng coøn. 

 

A. THEO LUAÄT “ ÑOÀNG THANH TÖÔNG ÖÙNG ÑOÀNG KHÍ TÖÔNG CAÀU ”, muoán HIEÄP 

THIEÂN con ngöôøi caàn doïn mình giöõ cho thaân taâm trong saïch, deïp boû taùnh vò kyû heïp hoøi vaø 

loøng daï nhoû nhen, neâ chaáp hay thuø haän ganh gheùt ñoá kî, taäp taùnh vò tha bao dung bieát queân mình 

hy sinh phuïng söï cho ngöôøi, cho ñôøi hoaëc phuïng söï thieân cô töùc laø phuïng söï cho cô tieán hoùa cuûa 

nhaân loaïi, khoâng vì danh lôïi. Noùi toùm laïi laø bieát töï cheá thaát tình luïc duïc (hình aûnh “thaát ñaàu xaø” 

ñaët döôùi ngai cuûa Hoä Phaùp noùi leân yù phaùp naày) . 

 

     Ñoù laø phaàn thöïc hieän coâng quaû, coâng trình luyeän Tinh Khí: 

 

AÅm thöïc tinh khieát vaø tinh luyeän caùi Trí luùc naøo cuõng phaûi thanh cao vì Trí phaùt sinh ra tö töôûng 

maø tö töôûng laø nguoàn goác cuûa TOÄI PHÖÔÙC. 

 

Tö töôûng hung aùc töï nhieân rung ñoäng thaáp ñoä, thích hôïp vôùi rung ñoäng thaáp ñoä cuûa chaát khí caûnh 

naëng tröôïc: “Ñoàng khí töông caàu” neân noù ruùt vaøo Vía chaát khí ñen toái vaø naëng tröôïc cuûa Ñòa 

Nguïc. Khi thoaùt xaùc hoàn ôû trong Vía bò ñoùng moät lôùp daøy vaø naëng tröợc bò ruùt vaøo caûnh Ñòa 

Nguïc. 

 

Tö töôûng baùc aùi cao sieâu rung ñoäng cao ñoä, neân ruùt ñöôïc chaát khí cao ñoä cuûa caûnh Thieân Ñaøng, 

caùc chaát naày saùng roõ nheï nhaøng laøm cho theå Trí, theå Vía thanh khieát choùi saùng vaø haøo quang 

cuûa noù trôû neân toát ñeïp vaø to lôùn. Khi thoaùt xaùc hoàn nheï nhaøng saùng roõ ñöôïc ruùt veà coõi Thieân 

Ñaøng thanh nheï. 

 

Chuùng ta vaø muoân loaøi vaïn vaät ñeàu bò löôùi Trôøi bao phuû maø chuùng ta khoâng hay bieát gì caû. Löôùi 

Trôøi aáy töùc laø caùc chaát khí cuûa caûnh giôùi voâ hình xuyeân qua  coõi hoàng traàn cuõng nhö trong nöôùc 

coù chaát hôi (gaz) xuyeân qua, nhö trong sôïi daây ñoàng coù ñieän khí chaïy qua ñeå laøm chaùy saùng moät 

boùng ñeøn, hay trong theå xaùc con ngöôøi, coù Linh hoàn, Theå trí, Theå Vía, Theå phaùch chun vaøo ñeå 

laøm cho xaùc thaân hoaït ñoäng, neáu caùc theå naày ruùt ra thì caùi xaùc seõ cheát nhö ñieän khi ruùt ñi, thì 

boùng ñeøn phaûi taét. Chính caùc chaát khí naày ñöa chuùng ta leân Thieân Ñaøng hay ñem chuùng ta xuoáng 
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Ñòa Nguïc tuøy söï thanh hay tröôïc, vaø tuøy tö töôûng cao sieâu hay tö töôûng ñoäc aùc. Moãi tö töôûng laø 

moät ñoäng löïc hoaït ñoäng trong khoâng gian. Khi noù ñöôïc laëp laïi nhieàu laàn thì caøng trôû neân maïnh 

meõ vaø nôi naøo thích hôïp hoaëc cuøng taàng soá rung ñoäng vôùi noù thì noù ñöôïc thu huùt ñeán. Nhö vaäy 

moät tö töôûng thöông yeâu hay haøo hieäp seõ cuûng coá caùc tö töôûng thöông yeâu hay haøo hieäp khaùc. 

Traùi laïi moät tö töôûng oaùn gheùt haän thuø, khi nhaäp vaøo trí oùc cuûa moät keû yeáu ñuoái, heøn haï thì coù 

theå xuùi giuïc keû aáy gaây ra aùn maïng hoaëc toäi aùc. Tö töôûng con ngöôøi coù naêng löïc thu huùt veà vôùi 

noù nhöõng tö töôûng ñoàng loaïi. Nhö vaäy giöõa chuùng ta coù moät söï trao ñoåi khoâng ngöøng, taïo cho 

moãi ngöôøi moät traùch nhieäm naëng neà, vì neáu chuùng ta coù tö töôûng baát chính döôùi lôùp voû ñaïo ñöùc, 

chuùng ta ñaàu ñoäc baàu khoâng khí tinh thaàn vaø taâm linh xung quanh, maø nhöùt laø con chaùu trong 

nhaø, vì treû con raát nhaïy caûm. Tö töôûng cuõng laø moät löïc löôïng huøng haäu, toát ñeïp maø chuùng ta coù 

theå söû duïng ñeå naâng cao möùc ñoä ñaïo ñöùc cuûa nhaân loaïi hay phaùt trieån nhöõng tình caûm yeâu meán, 

töø aùi.... Söùc maïnh cuûa tö töôûng coù theå giuùp cho chuùng ta töï do hoaït ñoäng cho Thieân Cô duø bò 

giam trong nguïc tuø hay soáng coâ ñoäc trong moät choøi tranh, hoác ñaù. Hieåu ñöôïc ñieàu naày chuùng ta 

khoâng theå lô ñeãnh veà vaán ñeà tö töôûng, noù coù söùc maïnh thaàn giao vöôït khoûi thôøi gian vaø khoâng 

gian, coù taùc ñoäng hoã trôï hoaëc gaây taùc haïi tuøy theo tö töôûng thieän laønh hay tö töôûng hung aùc. Moïi 

vieäc ñeàu do tö töôûng, chính tö töôûng phaùt sinh ra haønh ñoäng ñuùng nhö lôøi Ñöùc Phaät: “Nhöùt Thieát 

duy TAÂM taïo”. 

 

B. THÖÏC HIEÄN HIEÄP THIEÂN PHAÙP hay TAÂM PHAÙP  theo quy luaät CAÛM ÖÙNG 

(töùc khai moái ñoàng maïch Thieân Nhaân hieäp nhaát qua coâng phu thieàn ñònh tònh than) 

 

HIEÄP THIEÂN laø traïng thaùi döùt boû taát caû ñeå taâm thanh tònh vaéng laëng hö khoâng, hieäp nhaát vôùi 

Thöôïng Ñeá, hoøa vôùi Ñaïi Hoàn Vuõ Truï. Ñoù laø traïng thaùi TAÂM KHOÂNG hay taâm minh ví nhö maët 

nöôùc hoà thu phaúng laëng trong saùng laøm cho ta coù thể nhìn saâu taän ñaùy hoà, nhaän dieän hình boùng 

mình hay söï vaät trong ñoù. Moät gôïn soùng nhoû cuõng laøm cho maët hoà khuaáy ñoäng khoâng coøn laø taám 

göông phaûn chieáu nöõa. Hoà Taâm khoâng gôïn soùng, Phaät Taùnh hieän beân trong laø nhö theá. Chôn 

Taùnh bieåu loä laø luùc ngoïn nhieân ñaêng loùe saùng xua daàn boùng toái ñem laïi söï saùng suoát linh dieäu 

voâ cuøng. 

 

     TAÂM KHOÂNG 

Taâm khoâng vi dieäu öùng sieâu nhieân 

Phaúng laëng hoà thu chaúng gôïn phieàn 

Thanh thoaùt ñöôøng maây hoàng voã caùnh 

Nheï nhaøng caùnh haïc vöôït non tieân 

Quyeàn nghi öùng hôïp theo chaân lyù 

Ñoäng tónh thuaän haønh dieäu phaùp thieân 

Bieán hoùa voâ cuøng phuø vaïn bieán 

Thanh nhaøn vaéng laëng ñaïo voâ bieân. 

Ngoïc Nöông 
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HIEÄP THIEÂN chính laø dieäu phaùp PHAÛN BOÅN HOAØN NGUYEÂN PHUÏC HOÀI CHÔN TAÙNH  

cuõng goïi laø Dieäu phaùp MINH TAÂM KIEÁN TAÙNH. 

 

MINH TAÂM KIEÁN TAÙNH 

Thieân nhieân chieáu dieäu caûnh hö khoâng 

Vaèng vaëc traêng soi taän ñaùy loøng 

Nöôùc ñöùc hoà taâm khoâng gôïn soùng 

Chôn nhö Phaät taùnh hieän beân trong 

Hoà taâm trong saùng phoâ thieân lyù 

Nöôùc ñöùc thanh cao röûa buïi hoàng 

Tu hoïc hieåu mình thoâng vuõ truï 

Minh taâm kieán taùnh gaéng neân coâng. 

Ngoïc Nöông 

 

THIEÂN goàm Thieân Thöôïng vaø Thieân Haï. Do ñoù ngöôøi tu caàn phaûi aùp duïng song haønh caû hai maët 

Hieäp Thieân Thöôïng vaø Hieäp Thieân Haï, maët naày seõ hoã trôï cho maët kia ñaït ñeán keát quaû nhanh 

choùng. Ñöôïc nhö vaäy môùi thöïc hieän troïn veïn HIEÄP THIEÂN PHAÙP hay QUI TAÂM. 

 

 

1. HIEÄP THIEÂN THÖÔÏNG (QUI):  

 

MÔÛ LOØNG THAØNH TÍN HIEÄP MOÄT CUØNG THÖÔÏNG Ñeá coù theå noùi caùch khaùc theo khoa 

hoïc laø hieän töôïng noái maïch ñieän AÂM DÖÔNG thoâng ñoàng giöõa Tieåu Vuõ Truï vaø Ñaïi Vuõ Truï 

hay hieän töôïng CAÛM ÖÙNG giöõa con ngöôøi vaø Thöôïng Ñeá, giöõa Tieåu Linh Quang vaø khoái 

Ñaïi Linh Quang seõ hoå trôï cho ngoïn Nhieân ñaêng (chôn ngaõ) saùng daàn; töï nhieân boùng toái 

(phaøm ngaõ) phaûi lui daàn. 

 

Tuøy theo cô duyeân thích hôïp, hieän töôïng CAÛM ÖÙNG naày coù theå thöïc hieän qua nhieàu caùch 

khaùc nhau: Ñöùc tin maïnh meõ nôi Thöôïng Ñeá, thaønh taâm haønh leã baùi cuùng kieán hoaëc caàu 

nguyeän, tham thieàn nhaäp ñònh, thanh tònh nieäm Phaät, hoaëc aùp duïng phöông phaùp cuûa Ñöùc 

Luïc Toå Hueä Naêng: Ñi Ñöùng Naèm Ngoài thöôøng xuyeân maät nieäm thöïc hieän moái töông giao 

ñoàng maïch giöõa con ngöôøi vôùi Thöôïng Ñeá, tö töôûng tinh thaàn höôùng veà Thöôïng Ñeá vaø caùc 

Ñaáng Thieâng Lieâng ñeå taâm linh luoân luoân ñöôïc khôi saùng. Ñieàu ñoù seõ giuùp chuùng ta töï giöõ 

trong saïch vaø giöõ chuùng ta luoân luoân caâu thoâng vôùi Thöôïng Ñeá. Roài taát caû nhöõng giuùp ñôû 

khaùc töï nhieân saün saøng. 

 

       THANH TÒNH NIEÄM PHAÄT 

Nieäm Phaät taâm an giaûi naõo phieàn 

Chôn nhö hieån loä hieäp thieân tieân 
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Hoà göông trong laéng soi chôn taùnh 

Ñaát thaùnh chan hoøa rôïp ñoùa sen 

Trí hueä baät minh tieâu voïng nieäm 

Ñaêng thaàn chôït saùng xoùa ñeâm ñen 

Kieân trì maëc nieäm gìn naêm giôùi 

Maáy choác Ñaïo thaønh ñeán ñaát yeân. 

Ngoïc Nöông 

 

YÙ nghóa HIEÄP THIEÂN cuõng ñöôïc theå hieän roõ qua 2 caâu lieãn tröôùc Hieäp Thieân Ñaøi: 

 

“HIEÄP Nhaäp Cao Ñaøi Baù Taùnh Thaäp Phöông Qui Chaùnh Quaû 

     THIEÂN Khai Huyønh Ñaïo Nguõ Chi Tam Giaùo Hoäi Long Hoa” 

 

Ngoaøi yù nghóa roõ reät, hai caâu treân coøn coù theå hieåu theo veá ñoái veá: Hieäp Nhaäp Cao Ñaøi Thieân 

Khai Huyønh Ñaïo: Hieäp Nhaäp Cao Ñaøi laø hieän töôïng CAÛM. Thieân Khai Huyønh Ñaïo laø hieän 

töôïng ÖÙNG. 

 

Noùi caùch khaùc coù CAÛM môùi coù ÖÙNG, coù HIEÄP THIEÂN ÑAÏO TAÂM môùi khai. Thaùnh kinh 

Thieân Chuùa Giaùo cuõng noùi leân ñieàu naày. “Haõy goõ cöûa roài cöûa seõ môû, Haõy tìm roài ngöôøi seõ 

gaëp”. 

 

Hieäu quaû cuûa Hieäp Thieân Thöôïng vi dieäu voâ cuøng seõ hoã trôï raát nhieàu cho maët Hieäp Thieân 

Haï. 

 

 

2. HIEÄP THIEÂN HAÏ (HOØA):  

 

Traïng thaùi HOØA CAÛM vôùi chuùng sanh giuùp con ngöôøi phaùt trieån aùnh saùng chôn taâm ñaåy luøi boùng 

toái phaøm ngaõ vò kyû. 

 

Traïng thaùi HOØA CAÛM naày theå hieän qua loøng Baùc aùi, Vò tha, Töø bi, HYÛ Xả, ñöùc hy sinh, phuïng 

söï v.v... 

 

Phaàn Hieäp Thieân Haï cuõng chính laø doïïn mình ñeå Hieäp Thieân Thöôïng. 

 

Bí Phaùp cuûa maët naày laø: Queân mình phuïng söï vaïn linh. Ngöôøi TU TAÂM troïn tin nôi Thöôïng Ñeá, 

thuoäc cô duyeân naøo thích nghi vôùi cô duyeân ñoù, soáng töï nhieân laáy TAÂM THÖÔNG YEÂU öùng vôùi 

moïi hoaøn caûnh, moïi thöû thaùch coi ñoù laø nhöõng baøi hoïc reøn luyeän caàn thieát cho söï tieán hoùa cuûa 

mình ñeå phuïc vuï quaàn sinh ñaéc löïc hôn. 

 

TAÂM hoàn môû roäng khoâng thieân chaáp, côûi giaûi daàn daàn thaát tình duïc voïng ích kyû caù nhaân vì moïi 

ñònh vò cao thaáp thaêng  ñoïa ñeàu do nôi TAÂM coøn vöôùng hay thoaùt nhieàu hay ít maø thoâi. 
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TAÂM PHAÙP hay MAÄT PHAÙP HUYØNH ÑÌNH 

 

 Chuû Phaùp töï nhieân giaûn dò thoâi 

 Taâm voâ ngaïi öùng kieåu buoâng lôi 

 Thoï haønh phöông luyeän hoaø nhaân theá 

 Thaønh tín phaùp taâm hieäp Ñaïo Trôøi 

 Thaêng ñoïa ñònh nôi loøng vöôùng thoaùt 

 Thaáp cao naøo phaûi choã phaân ngoâi 

 Cöûa loøng roäng môû khoâng thieân chaáp  

 Moïi caûnh ñeàu an giaûi thoaùt roài. 

                                     

                                          Ngoïc Nöông 

 

Toùm laïi: VAÏN PHAÙP QUI TAÂM, duø caùc phaùp ñöa ra coù khaùc nhau nhöng cöùu caùnh laø HIEÄP 

THIEÂN hay QUI TAÂM trong ñoù goàm ñuû TAM COÂNG (coâng phu, coâng quaû, coâng trình) vaø TÖÙ 

LÖÔÏNG (Töø, Bi, Hyû, Xaû). Tuøy theo cô duyeân thöïc hieän, moãi ngöôøi moät caùch khaùc nhau, töïu 

trung vaãn laø haønh TAÂM PHAÙP HIEÄP THIEÂN (goàm Hieäp Thieân Thöôïng vaø Hieäp Thieân Haï) töùc 

goàm ñuû nhöõng yeáu toá caên baûn treân.  Vi dieäu ñáp ứng về cả hai mặt Tâm Linh và Nhân Sinh. 

 

-   Về Tâm Linh: tu đắc đạo, giải thoát 

-   Về Nhân Sinh: tạo đời thánh đức, thế giới Đại Dồng 

 

Phật Mẫu Chân Kinh cũng nói rỏ mục đích này: 
 

Hiệp vạn chủng nhất môn đồng mạch 

Qui Thiên Lương quyết sách vận trù 

(PMCK) 

 

Qui Thiên Lương hay qui tâm là chơn pháp thực hiện cơ Qui Hòa. 

 

CƠ QUI-HÒA 

Tam Kỳ vận chuyển Cơ Qui Hòa 

Chơn Pháp Đạo Tâm thể hiện ra 

Bác Ái Công Bình chơn Luật Pháp 

Nghĩa nhân nền tảng Đạo Kỳ Ba 

Thiên Nhân Hiệp Nhất qui nguyên cội 

Thiên hạ giao hòa hiệp nhứt gia 

Tâm Pháp Hiệp Thiên Chơn Pháp bảo 

Mở đường thế giới ánh hoang ca 

Ngọc Nương 
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PHÖÔNG TU 

Trong tuø lieãu ngoä moät phöông tu 

Nhaãn nhuïc hy sinh giaû ñieác muø 

Döùt boû Tham Saân Si taùc haïi  

Haøi hoøa Bi Trí Duõng cöông nhu 

Giöõ taâm thanh tònh vui nguoàn ñaïo 

Giaûi heát buoäc raøng theá tuïc hö 

Nhaân ñaïo troïn haønh, thieân ñaïo chöùng 

Truï thaàn ñònh taùnh hieäp chôn nhö. 

 

Beå traàn soùng gioù luyeän ngöôøi tu 

Chöùng quaû voâ vi roõ saùng muø 

Meâ chaáp, ñoäng taâm che söï saùng 

Bieät phaân, ngaõ maïn tôï ngöôøi ngu 

Gheùt ganh, phæ baùng sinh maàm loaïn 

Töø aùi, caûm thoâng haïnh phöôùc dö 

Töù löôïng, tam coâng haønh roát raùo 

Vui hoøa, an ñònh taâm nhö nhö. 

Ngoïc Nöông 

 

Ñaëc bieät trong thôøi kyø naày vì thuaän vôùi CÔ QUI NGUYEÂN cuûa Ñaïi Vuõ Truï neân cô QUI TAÂM 

cuûa con ngöôøi ñöôïc gia toác, con ngöôøi tu tieán raát nhanh ñoàng thôøi, do tính chaát ñoàng maïch cuûa 

tieåu / ñaïi vuõ truï, cuõng goùp phaàn gia toác vaøo cô qui cuûa Ñaïi Vuõ Truï ñaåy maïnh söï tieán hoùa cuûa 

nhaân loaïi. 

 

ÑAÅY XA THÔ 

Luaät Trôøi tieán hoùa vaän Xa Thô 

Toác ñoä chaäm nhanh cuõng phaûi chôø 

Sanh chuùng moãi ngöôøi tay phuï ñaåy 

Quaàn sinh vaïn chuûng heát loøng lo 

Qui taâm thöïc hieän cô qui nhaát 

Giuïc thuùc xa thô ñeán beán bôø 

Gia toác vaän haønh cô tieán hoùa 

Goùp phaàn ñoä chuùng thoaùt traàn mô. 

Ngoïc Nöông 
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KEÁT LUAÄN:  

 

Vaät chaát, hình aûnh, aâm thanh, tö töôûng ñeàu coù nhöõng laøn soùng rung ñoäng maø ngaøy nay khoa hoïc đã 

chöùng minh ñöôïc qua maùy moùc ñieän töû, truyeàn thanh, truyeàn hình vaø hieän töôïng thaàn giao caùch caûm. 

 

Taâm thöùc vaø tö töôûng thanh cao thích hôïp vôùi taàng giôùi cuûa khí thanh cao. YÙ nghó ñen toái ñoäc aùc heïp 

hoøi ích kyû dó nhieân thích hôïp vôùi taàng giôùi cuûa khí naëng tröôïc. Ñaây laø quy luaät khoa hoïc vaø coâng baèng 

tuyeät ñoái cuûa Thöôïng Ñeá. YÙ nghieäp, khaåu nghieäp vaø thaân nghieäp cuûa nhaø Phaät cuõng chieáu töø nguyeân 

lyù naày. Ñieàu naày cuõng coù nghóa con ngöôøi töï taïo nghieäp vaø töï giaûi nghieäp. 

 

Ñieàu quan troïng laø chuùng ta phaûi thaønh thaät vôùi chính mình quay veà TAÂM LINH goïi taét laø QUI TAÂM 

hay HIEÄP THIEÂN, ñoù laø con ñöôøng TU TAÉT tieán hoùa nhanh nhaát vaø hieäu quaû nhaát trong thôøi kyø Haï 

Ngöôn naày. 

 

Toùm taét:  

 

HIEÄP THIEÂN PHAÙP laø TAÂâM PHAÙP hay CHÔN PHAÙP QUI TAÂM töùc QUI NGUYEÂN hay QUI THIEÂN 

LÖÔNG laø con ñöôøng saùng cuûa Ñaïi Ñaïo daãn daét nhaân loaïi ñeán vinh quang. 

 

                                           DIEÄU PHAÙP 

  HIEÄP THIEÂN phaùp dieäu môû taâm kinh 

  Cöùu theá kyø ba chæ Ñaïo HUYØNH 

  Veït aùng maây muø khai Phaät taùnh 

  Röûa tieâu ngaõ chaáp ngoä Taâm linh 

  Thieân nhaân coäng hieäp haønh chôn phaùp 

  Thöôïng haï giao hoøa lyù dieäu minh 

  Vaän chuyeån caøn khoân QUI  NHAÁT BAÛN 

  Heù ñöôøng Taâm Phaùp ñoä quaàn sinh 

    * * * 

   

Hieän töôïng Taâm giao aáy ñaïi HOØA 

  Ñieåm linh caûm öùng hieäp cuøng Cha 

  Boån lai dieän muïc taàm chaân lyù 

  Thieân taùnh hoøa khai yeán saùng loøa 

  Xoùa böùc voâ minh thieâu saéc töôùng 

  Ñaït cô huyeàn dieäu kòp Long Hoa 

  QUI HOØA dìeäu phaùp hoài nguyeân baûn 

  Röûa saïch phaøm taâm ñeán Böûu Toøa. 

      

Ngoïc Nöông 
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Chuùng toâi raát taâm ñaéc vôùi baøi haùt thöôøng nghe treân Tivi, coù noäi dung laäp ñi laäp laïi nhieàu laàn caâu naày: 

 “All you need is a heart to call home. That’s all” 

 hoaëc caâu: “God calls you all the twenty four hours” cuûa vò minh sö Sant Thakar Singh.  

 

Ñoù cuõng laø yù nghóa cuûa Qui Taâm hay Qui Nguyeân, noùi moät caùch ñôn giaûn laø quay veà nguoàn coäi thieâng 

lieâng hay quay veà taâm linh. Quay veà vôùi Chuùa hay Thöôïng Ñeá töùc laø quay veà vôùi TÌNH THÖÔNG, 

nhaân loaïi seõ soáng trong söï BÌNH AN vaø tìm ñöôïc CHAÂN HAÏNH PHUÙC. 

 

Nhaân theá töø ñaây bôùt khoå ñau! 

Tình thöông Thöôïng Ñeá phuû Thieân Caàu . 

Môû loøng HOØA CAÛM cuøng muoân loaïi 

Haïnh phuùc traøn daâng ngaäp aùnh sao! 

       Ngoïc Nöông 

 

      Q.S Nguyeãn Ngoïc Nöông 
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NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO 

❖  

 

(III.2) 
 

 

The Laws of Heaven and Laws of the Earth 

Luật Thiên Điều và Luật Thế Gian 
 

 

 

Ngọc Túy trình bày Tại Buổi Họp Viễn Liên - Liên Tôn Bắc Mỹ Tổ Chức tại Los Angeles 

(English and Vietnamese) 
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III.2.1 English - The Laws of Heaven and the Laws of the Earth 
 

1. What do the laws of the Earth consider as sin and righteousness?  

Laws of the Earth are Laws created by Man and the Laws of Nature sometimes discovered by 

Man. 
 

Humans and all things in the universe are bound to the Laws of Nature – no exceptions. 
 

Humans are bound to Laws created by Man. Laws created by Man are rules, procedures, policies, 

guidelines, etc. to establish certain standards, maintain certain orders, comply to certain domains, 

and all serve certain interests of Man.   For the Laws that serve the interests that bring more 

benefits to life, those Laws bring righteousness to the world.  Laws that serve selfish interests of a 

particular person, a particular group, government, or race that result in the expense to others and 

grief to society, those Laws serve bad interests and should be considered as sin. 
 

An act of sin or righteousness also depends on the how - how a Law is applied or understood. If a 

good  law is applied to a wrong reason or is misinterpreted or is used to serve a selfish interest, 

action on that law can also be an act of a sin. Many good people of faith did many horrific things 

under the Name of God, as they saw what they did was according to God’s Will, as they saw it fit 

as a righteous thing to do. To them it is extremely righteous, to others it is extremely sinful. 

Extremism is a sin.  Regardless of people’s intention (good or bad), if their actions caused more 

wrongs than rights it is a sin.  
 

2. What does your religious scripture consider as sin and righteousness? 
 

Cao Đài teachings conveys that everything in life has both positive and negative aspects (the good 

side and bad side of things). No righteous act does not have negative side effects. No wrong doing 

does not have some positive lessons learned. God is our Greatest Teacher, but He also allows Evil 

to be our greatest challenge. As an individual, right or wrong, sin or righteousness, only matters if 

it serves your own progression.  The more you do right, the better for your progression. When you 

understand the Yin/Yang effect you will realize that everyone is capable of sin and righteousness.  

Humans all try to be good, but good intention is not always righteousness.  Each of us tries to be the 

best we can be, and it is normal for us to fail, it is also normal for us to commit sin regardless how 

hard we try to be good. Understanding that you will have more sympathy and compassion to others 

and less judgmental and critical. 
 

3. What is the difference between the laws of Heaven and the laws of the Earth? 
 

There are two major distinctions between the Laws of the Earth and the Laws of Heaven. 

❖ The 1st distinction is the domain it serves. 

▪ Laws created by Man are within the domain of human and subjected to the Will of 

Man to comply it. 
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▪ Laws of Nature are in the physical domains of the entire universe and everything in 

it.  Everything on Earth is bound to the Laws of Nature – no exceptions. 
 

▪ Laws of Heaven are in the domain of both worlds: physical and spiritual world. It 

covers the entire universe, physically and spiritually. 
 

❖ The 2nd distinction is the nature of its creation and change. 

▪ Laws created by Man can change and will change from time-to-time, from generation- 

to-generation, from place-to-place, from one civilization to another civilization, for 

better or for worse, they serve certain interests, certain people in power, certain societies, 

and governed by Man. 
 

▪ Laws of Nature always exist and may be changed by Nature itself. 
 

▪ Laws of Heaven are created and governed by spiritual powers and may be changed by 

spiritual authorities.  Laws of Heaven is abstract by nature and can only inspire humans 

through spiritual mediums, thus they are up to interpretation from person-to-person, from 

time-to-time, from generation-to-generation, thus it is a forever-learning-process for 

human’s progression.  Humans cannot comprehend the Laws of Heaven in a tangible 

way, bur our psyche somehow can feel its immense authoritative power and therefore 

inspire us to obey the Laws of Heaven in a more conceivable way possible. 
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III.2.2 Vietnamese - Luật Thiên Điều và Luật Thế Gian 
 

1. Những Luật Thế Gian nào phục vụ cho tội  lỗi hay phục vụ cho chính nghĩa? 
 

Luật Thế Gian là: 

‐ Luật lập ra hay Luật diễn dịch ra bởi con người 

‐ Luật Tự Nhiên mà dần dần được khám phá bởi khoa học tự nhiên. 

 

Vạn vật trong vũ trụ đều phải tuân theo sự chi phối của Luật Tự Nhiên - nó vĩnh hằng, độc lập, 

khách quan, không ngoại lệ. 
 

Còn con người thì dưới sự chi phối của Luật Đời, là Luật do con người lập ra, là những hiến pháp, 

chính sách, qui định, thủ tục, hướng dẫn, v.v để thiết lập các tiêu chuẩn xã hội nhất định, duy trì các 

trật tự xã hội nhất định, trực thuộc vào các lĩnh vực nhất định và tất cả đều phục vụ cho lợi ích nhất 

định của con người. 
 

Những luật nào phục vụ cho con người, và mang lại lợi ích cho xã hội thì những luật đó mang lại 

sự đúng đắn và công bình. Còn những luật nào lập ra mà chỉ để phục vụ cho cá nhân ích kỷ, hay chỉ 

để phục vụ cho một nhóm người, phục vụ cho một chính quyền, hay chỉ mang lợi ích cho một sắc 

dân nào đó, mà nếu các luật đó dẫn đạp lên quyền lợi chính đáng của kẻ khác, mang lại sự đau khổ 

cho xã hội, thì những luật đó là luật phục vụ cho sự tội lổi.  
 

Nhưng sự tuân thủ vào luật có thể dẫn đến tội lổi hay không cũng còn phụ thuộc vào sự áp dụng 

luật, hay phụ thuộc vào sự thông hiểu luật.  Một luật lập ra dù với mục đích công bình chính nghĩa, 

nhưng bị con người lợi dụng nó cho mục đích ích kỷ, hoặc con người áp dụng nó một cách sai lầm 

thì sự áp dụng luật đó cũng dẫn đến tội lổi. Điển hình là rất nhiều người có đầy đức tin và tâm ý tốt, 

nhưng họ tạo ra không biết bao nhiêu chuyện tội ác dưới danh nghĩa của Thượng Đế.  Đối với họ, 

là họ làm theo Ý Trời, nhưng trên thực tế họ không hiểu được Ý Trời, nên họ diễn dịch sai Luật 

Trời, họ tưởng rằng những điều họ làm là chính đáng để cứu nhân sanh. Trong khi người khác thì 

xem đó là tội ác. Khi một người tự vổ ngực xưng danh là mình làm theo Ý Trời thì điều đó thường 

dẫn đến sự cực đoan. Bất cứ hành động cực đoan nào dù với một chủ ý tốt hay xấu, mà tạo ra sự 

khổ nạn nhiều hơn phúc lợi thì hành động đó là tội lổi. 
 

2. Theo Thánh Ngôn Hiệp Tuyển hay Kinh Sách Cao Đài, những gì bị xem là tội lỗi (điều sai), 

và những gì được xem là chính nghĩa (điều đúng)? 
 

Cao Đài dạy rằng tất cả những gì trên thế gian đều có tính Âm/Dương tương phản, tiêu cực hay tích 

cực,  tốt hay xấu... Không có một điều tích cực nào mà không có kèm theo phản ứng phụ tiêu cực.  

Không có một điều xấu nào mà không tạo ra một vài bài học hay để học.  Đức Chí Tôn là một Ông 

Thầy tối cao của chúng ta, mà chính Ngài đã cho phép Kim Quang Sứ (Quỉ Vương) để khảo thi 
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chúng ta. Trên phương diện cá nhân, nhận định vấn đề tốt hay xấu không phải là vấn đề quan trọng, 

mà điều quan trọng là vấn đề đó có phục vụ vào sự tiến hóa hay không.  Càng làm nhiều chuyện tốt 

thì sự tiến hóa bản thân càng thăng tiến.  Khi một người hiểu được sự tương phản Âm/Dương, thì 

người đó sẽ hiểu được rằng trong mỗi cá nhân chúng ta đều có tiềm năng xấu/tốt.  Không phải chỉ 

có bản thân mình mới muốn làm người  tốt, còn người đối kháng với mình là người xấu. Ai ai cũng 

muốn làm người tốt, nhưng không phải tất cả những việc làm với ý định tốt đều tạo ra kết quả tốt. 

Mỗi cá nhân đều cố gắng, nhưng không có nghĩa là sự cố gắng sẽ giúp chúng ta không bao giờ gặp 

thất bại, không phải chúng ta luôn luôn lúc nào cũng chính nghĩa, không bao giờ phạm tội.  Khi hiểu 

được điều đó thì mỗi người chúng ta khiêm tốn hơn, cảm thông với nhau hơn, dễ tha thứ cho nhau 

hơn, và giảm bớt sự phê phán chỉ trích lẫn nhau. 
 

3. Những yếu tố khác nhau giửa Luật Thế Gian và Luật Thiên Điều? 
 

Có hai sự khác biệt chính giữa Luật Thiên Điều và Luật Thế  Gian. 
 

3.1 Điểm khác nhau thứ I là lãnh vực mà nó phục vụ và tầm ảnh hưởng của nó 
 

▪ Luật được lập ra, diễn dịch, hay lý giải bởi con người thì nằm trong tầm lãnh vực của 

con người. Luật do con người tạo ra có được tuân thủ và duy trì hay không là do ý thức 

của con người. 
 

▪ Luật Tự Nhiên nằm trong lĩnh vực hữu hình về nguyên lý tự nhiên trong toàn vũ trụ.  

Vạn vật trên trái đất đều nằm trong nguyên lý tự nhiên - không ngoại lệ 
 

▪ Luật Thiên Điều bao gồm toàn vũ trụ về cả hai mặt vô hình và hữu hình, Thiên Thượng 

và Thiên Hạ, vật chất và tinh thần, nguyên lý vật lý tự nhiên và nguyên lý vô hình. 
 

3.2 Điểm khác nhau thứ II là bản chất của Sự Sáng Tạo và Sự Thay Đổi của Luật 
 

▪ Luật lập ra hay diễn dịch bởi con người sẽ thay đổi tùy theo sự tiến hóa con người. Nó 

sẽ thay đổi từ thời đại này qua thời đại khác, từ không gian này qua không gian khác, từ 

xã hội này qua xã hội khác, và sự thay đổi đó, tốt hơn hay xấu hơn, đều để phục vụ cho 

một lợi ích nhất định nào đó, phục vụ cho một tập thể nào đó, và do con người áp dụng 

và điều hành. 
 

▪ Luật Tự Nhiên thì luôn luôn tồn tại do Tự Nhiên tạo ra và có thể thay đổi bởi chính Tự 

Nhiên. 
 

▪ Luật Thiên Điều được lập ra và điều hành bởi các quyền năng Thiêng Liêng, là bất di 

bất dịch đối với thế gian, và chỉ có thể thay đổi bởi các quyền năng Thiêng Liêng. Luật 

Thiên Điều có thể truyền xuống thế gian qua sự giao tiếp vô hình giửa Thiêng Liêng và 

con người và vì thế bản chất nó trừu tượng.  Do đó con người từ thời đại này qua thời 
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đại khác, từ cá nhân này qua cá nhân khác, phải học mãi và học mãi không ngừng để lý 

giải, để hiểu hơn, và để áp dụng Luật Thiên Điều một cách đúng đắn hơn trong đời sống 

Biến Thiên Vạn Hóa của một đời người, tất cả đều phục vụ mục đích tiến hóa. Con người 

không thể nhận thức Luật Thiên Đều một cách 100% rỏ ràng, thì điều đó cũng là điều tự 

nhiên, vì ngay cả Luật Thế Gian do con người đặt ra còn phải có Luật Sư, Tòa Án, Thẩm 

Phán diễn dịch Luật cho từng giai đoạn, từng hoàn cảnh, không gian và thời gian, thì 

đừng nói chi đến Luật Trời, đơn giản nhưng biến thiên vạn hóa, vô cùng trừu 

tượng…nhưng có lẻ tất cả chúng ta, mỗi người đều có thể nhận thức được quyền năng 

của Luật Trời và vì thế tuân theo và áp dụng Luật Trời theo sự hiểu biết càng ngày càng 

thăng tiến của chính mình. 

 

Ngọc Túy 
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IV. PHÂN ƯU 

 

IV.1 PHÂN ƯU - Cố Chánh Trị Sự PHAN VĂN BỐT – Hưởng Thọ 80 tuổi 
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IV.2 PHÂN ƯU - Cố Hiền Tài QUÁCH VĂN HÒA – Hưởng Thọ 76 tuổi 
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IV.3 PHÂN ƯU - Cố Hiền Tài LÊ HỮU HƯỢT – Hưởng Thọ 81 tuổi 
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IV.4 PHÂN ƯU - Cố Hiền Tài PHẠM KHIẾT DÂN – Hưởng Thọ 82 tuổi 
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V.  LIÊN LẠC (CONTACT INFO) 

Quí vị thân hữu và đồng đạo có thế gởi bài viết, hay đăng tin đến Tập San Ban Thế Đạo - Hệ 

Thống HTĐ 

1. HT Trịnh Ngọc Túy (Email: caodai.international@gmail.com OR 

tuy_nguyen66@yahoo.com- Phone: 713-302-1625) 

2. HT Đào Duy Linh (Email: duy-linh.dao@caodai.international) 

3. Website: https://www.caodai.international/ 

4. Facebook: https://www.facebook.com/caodai.haingoai.98 

5. Email: caodai.international@gmail.com 

mailto:caodai.international@gmail.com

