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LỜI NÓI ĐẦU

Giữa bầu trời đen huyền đầy bí ẩn uy nghiêm 
bỗng vằng vặc điểm lên ánh trăng vàng dịu mát; ta 

thấy thoải mái vì dường như đang gặp cả Chí Tôn nguyên 
thỉ của Thiên Địa và Phật Mẫu Tạo Hóa của vạn vật.

Khi màu huyền ấy biểu lộ vào thế giới vật chất bằng 
màu đỏ của mặt trời Sinh Khí và màu xanh của bầu trời 
Thần Lực thì màu trắng của ánh sáng như reo vang sức sống.

Những dãy tần số dao động tuần hoàn theo các 
cung bậc khác nhau biểu thị các tầng thức giác và sinh 
khí khác nhau nhưng hòa nhau theo chu kỳ của cái đại 
hòa điệu vũ trụ.

Cửa ngõ để hòa vào với cái đại hòa điệu ấy là tâm ta. 
Tâm ta có khi trong veo và gặp cảnh huyền khung không 
có so sánh và lý giải. Ta chợt biết đó là chỗ phát khởi tối 
cao của vũ trụ.

Nguồn tối cao ấy là tất cả, là Trời Cha. Cùng với cái 
tối cao đen tuyền ấy, có cái Khí tại trung tâm màu vàng. 
Ánh trăng vàng vằng vặc chiếu giữa bầu Huyền Khung 
vũ trụ là Thiên Hậu trong cõi trời huyền bí, chứa mọi thứ 
hiểu biết từ thử.

Sau cái Huyền Khung vũ trụ ấy của Cha và cái Hoàng 
Khí của Mẹ là buổi bình minh: mặt trời màu đỏ xuất hiện, 
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khai mở một trạng thái mới của Cha và Mẹ: cái Thần màu 
xanh của bầu trời và cái Khí khôn ngoan của ánh sáng.

Về mặt Thần huyền bí, Cha là Huyền Khung Cao 
Thượng Đế, danh xưng gồm cả màu huyền của đêm đen 
và màu xanh của bầu trời ban ngày.

Khí khôn ngoan của ánh sáng trắng chan hòa trước 
bầu trời xanh biếc là hình ảnh của Đức Kim Mẫu trước 
Đấng Thượng Thiên: mọi thứ đều bạch minh.

Hiệp cả màu đỏ của sanh khí (Ngọc) và màu vàng 
(Hoàng) của nguyên khí tại trung tâm thì tạo thành Thiên 
Nhãn của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Danh xưng này chỉ 
rõ việc từ Khí mà có lại Thần, biểu lộ của ngôi Thái Cực.

Những điều gợi ý trên đây là thuộc các pháp thức đã 
có từ xưa. Pháp thức mới ngày nay nằm trong danh xưng 
Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đã có nói đến 
trong sách Đời Đạo Song Tu. Pháp thức mới này được ra 
đời cho kịp với sự chuyển biến mới của Thiên Cơ, liên hệ 
tới các Bát Quái vốn là đồ hình ghi nhận các ảnh hưởng 
của Nhật Nguyệt Tinh lên địa cầu.

Nay chúng ta đang có nhiều cơ hội và động lực để 
tìm hiểu Thiên Cơ và Thiên Văn thêm nữa. Bát Quái Đồ 
và các đồ hình từ các nhà Huyền Bí Học có ghi nhận các 
điều này. Sách này đề cập đến các Bát Quái theo một cách 
hơi khác thường mà thực tiễn dù vẫn biết còn có nhiều 
đẳng pháp giải thích khác. Dù sao, đây chỉ là những nét 
đại cương về sự hiệp pháp, kính mong các bậc cao nhân 
tiếp công hộ pháp thêm nữa cho Đời hay Đạo rạng.

Trân trọng,
ĐOÀN KIM SƠN
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1. TIÊN THIÊN BÁT QUÁI

1.1. Thái Cực
1.2. Lưỡng Nghi và Tứ Tượng
1.3. Tiên Thiên Bát Quái
1.4. Sự hình thành các Quẻ của Tiên Thiên Bát Quái
1.5. Hiểu Tứ Tượng theo một cách khác
1.6. Sự hình thành các con số
1.7. Chiều vận chuyển của Hà Đồ
1.8. Chiều vận chuyển của Tiên Thiên Bát Quái

Khí Hư Vô sinh ra có một Đấng Chí Linh 
Thượng Đế và ngôi của Ngài là Thái Cực. Trí óc 

và mọi thứ máy đo không thể thẩm lượng được điểm vật 
chất bất khả phân nhỏ nhất ấy.

Tuy nhiên, vì tập họp sít sao một số nhiều các điểm 
Thái Cực bất khả phân ấy vẫn là một khối dính liền nhau 
nên cũng có tính Thái Cực, ta có thể cố gắng lấy lớn tìm 
nhỏ, lấy nhỏ tìm lớn, từ các đơn vị có tính truyền sinh mà 
dò lần về nguyên ủy của các biến dịch định hình cho vạn 
vật và ảnh hưởng lên nguyên tính của vạn linh.

1.1. THÁI CỰC

Thái Cực phân thành Lưỡng Nghi (Thiên/Địa hoặc 
thiêng liêng/hữu hình). Lưỡng Nghi phân thành Tứ Tượng 
(Thiên/Địa và Nam/Nữ). Hai Tứ Tượng hiệp thành Bát 
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Quái, Bát Quái vận chuyển sinh ra Ngũ Hành và Ngũ 
Hành tương sinh tương khắc nhau mà tạo nên Càn Khôn 
Thế Giới.

Thầy lại phân tánh của Thầy để ngự vào các hình 
hài vật thể của Càn Khôn Thế Giới, cho nên Càn Khôn 
Vạn Vật xuất hiện. Vạn Vật có tính sống nên gọi là chúng 
sanh. Chúng sanh và các Đấng cao siêu đều có ít nhiều 
linh tánh của Đấng Chí Linh chiết cho nên được gọi 
chung là Vạn Linh.

Khởi nguyên của sự sinh thành là Khí Hư Vô. Khí 
Hư Vô sinh ra Cha, vô tướng đối với tất cả, trừ khi chính 
Cha quyết định hiện tướng cho ai đó thấy. Cha là khởi thỉ 
của Thiên Địa. Mẹ là Đấng Tạo Hóa ra vạn vật. Cha ngự 
ngôi Thái Cực, Mẹ quản ngôi Lưỡng Nghi. Cha qui hợp 
vạn linh. Mẹ trưởng dưỡng vạn vật. Biến vật chất thành 
tinh thần, dùng tinh thần điều ngự vật chất; quảng khai 
Thiên thượng, linh hóa vạn vật, đó là việc của vạn linh và 
cũng là của Đấng Chí Linh nữa.

Vạn Linh từ phẩm người trở lên có hai hạng:
 ❒ nguyên nhơn, vốn từng hiệp được Dương Quang 

(hayThiên tánh) với Âm Quang (hay Phật tánh),
 ❒ hoá nhơn, chưa hiệp được với Dương Quang 

nên linh tánh còn ít ỏi, chỉ biết cậy dựa vào cái 
trí mà thôi.

Dương Quang là ánh sáng của năng lực thuộc Tiên 
Thiên, Âm Quang là ánh sáng của thức giác thuộc Hậu 
Thiên. Vật chất Hậu Thiên có từ Ngũ Hành Hậu Thiên. 
Siêu vật chất Tiên Thiên có từ Ngũ Hành Tiên Thiên. 
Khởi nguyên của siêu vật chất và vật chất ấy là Thái Cực.
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Thái Cực Đồ xưa nay thường được tượng hình như 
một mặt tròn có hai phần trắng đen ,  và hai điểm 
đen trong trắng và trắng trong đen:

Phần bên trái của hình 1 là hình ảnh của quả đất 
mà giữa trưa (Thái Dương ) đang ở cực Tây, nửa đêm 
(Thái Âm ) đang ở cực Đông, mặt trời đang lặn tại 
điểm  và đang mọc tại điểm . Vậy thì  là Thiếu 
Âm (hoàng hôn, hào Âm mới sinh nằm trên) và  là 
Thiếu Dương (bình minh, hào Dương mới sinh nằm trên) 
và thứ tự các điểm sáng trưa chiều tối là theo chiều quay 
của quả đất  .

Thoạt xem có thể thấy đó là chu kỳ biến dịch trong 
thời gian của thiên thể nhỏ quanh một cái lớn hơn. Nhưng 
nó cũng ghi nhận hình ảnh của một tổng thể tạo nên một 
đơn vị có cái sống như một nguyên tử, một con người, một 
ngân hà…. khi nhìn nó từ bên ngoài. Việc này sẽ được thấy 
rõ khi nghiên cứu Bát Quái, tình trạng khi hai Tứ Tượng 
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hiệp nhau vận chuyển và từ đó có Ngũ hành tương tác 
tương điều hòa nhau xuyên không gian.

1.2. LƯỠNG NGHI VÀ TỨ TƯỢNG

Mỗi Tứ Tượng là một nghi hình Thái Cực Lưỡng 
Nghi của Vũ Trụ Càn Khôn. Hai mà một, một mà hai, 
dòng vận chuyển ấy tiếp hiệp hai nghi hình Tứ Tượng 
(hình 3), tạo sự sinh thành.

Nghi hình Tứ Tượng ( ) là bốn thứ 
nguyên chất, Thái Dương, Thiếu Âm ( ) trong Nam, 
và Thiếu Dương, Thái Âm ( ) trong Nữ. Tượng của 
tính Nam nguyên thỉ đã có chỗ Dương trội, Âm lặn và 
ngược lại, tượng của tính Nữ nguyên thỉ đã có chỗ Âm 
trội, Dương lặn. Khi các tính chất này tương tác nhau 
một lần nữa thì từ trong Kim Bàn của Phật Mẫu xuất 
hiện ra hai kiểu thân thể Nam Nữ như ở hình 3: 
(  và ). Đây là hai kiểu thân Nam 
thân Nữ cũa trẻ em chưa đến tuổi dậy thì. Khi chúng đến 
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tuổi có tính dục cùng nhau thì Ngũ Hành mới xuất hiện.

Ngũ Hành là chất Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ nhưng 
thực ra còn ngụ ý về tính nữa: Mộc khúc trực thuộc Thiên 
sinh là tính truyền thẳng, Kim tòng cách thuộc Địa sinh là 
tính truyền vòng qua chướng ngại, Thủy nhuận hạ thuộc 
Thiên sinh là tính nhuận xuống dưới, Hỏa viêm thượng 
thuộc Địa sinh là tính cất lên cao. Thổ viên giá sắc nói về 
trung cung trưởng dưỡng và thu hoạch đúng chu kỳ.

Thực ra, vật chất Ngũ Hành trừ Lửa (Kim loại, Gỗ, 
Nước, Đất) là những kiến tạo phức tạp hơn về sau với 
những tỉ lệ âm dương rất khác nhau.

Khi tính dục Tiên Thiên khởi động, Tiên Thiên 
Ngũ Hành xuất hiện và các cơ cấu vật chất sẵn có trong 
thân thể Tứ Tượng Nam Nữ chuyển động tương tác nhau 
mà sản sinh các tính và chất mới. Tiên Thiên Bát Quái 
Đồ là đồ hình vật chất để sẵn, Hà Đồ là đồ hình tương 
tác của Tiên Thiên Ngũ Hành chuyển động trong Tiên 
Thiên Bát Quái Đồ.

Khi hai thân thể Tứ Tượng Nam Nữ đã phát triển 
đến mức có thể hiệp nhau hình thành Bát Quái rồi, Càn 
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Đạo của Nam và Khôn Đạo của Nữ vẫn có thể phát động 
cả hai tính có khi Tiên Thiên, có khi Hậu Thiên. Càn 
tính và Khôn tính ấy đồng có bốn bản sắc nguyên hanh 
lợi trinh. Nguyên là có tính tạo nên được nguồn cội của 
vạn vật nên thống suất mọi tinh thần dị biệt. Hanh vì mây 
bay mưa xối (vân hành vũ thí) không bế nghẽn. Lợi vì do 
sự các chính tính mệnh (mọi vật đều đúng chỗ hợp tính 
mệnh của mình) nên bảo hợp thái hòa mà tốt cả. Trinh là 
bền theo đường lối mục tiêu cho đến cùng.

Nhưng tính tẫn mã chi trinh của Nữ, tính chính bền 
của con ngựa cái, lại canh chừng sợ lạc mất lối về trong khi 
cái trinh của nam tính giữ họ bền lòng đi tới mãi. Chính 
cái tôn quí của chữ trinh này mới là cái nên đề cao, không 
phải những thứ trong thân thể mà lấy làm quan trọng. Do 
cái trinh này mà nữ phái khởi xướng cuộc quay về với tâm 
linh dù mình có vai tuồng dưỡng dục hình hài.

Cái trinh Nam tính giúp bền lòng tiến thủ, cái trinh 
Nữ tính muốn thuận căn thuận mệnh cho khỏi bị bấp 
bênh. Biết hợp hai Tứ Tượng khởi động Càn Khôn ấy cho 
tốt thì Bát Quái chuyển vận an hòa và cơ tiến hóa được 
vĩnh tồn. Không quân bình âm dương, chẳng biết rõ lối ra 
với vạn vật và đường về cùng Chí Linh nên mới có bất an.
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1.3. TIÊN THIÊN BÁT QUÁI

Nghi hình của tương tác có/không của tinh thần, 
động/tịnh của vật chất và lý/dục của con người là Bát Quái 
Đồ. Thế tương tác của Thiên Địa âm dương có phần sinh 
và phần thành.

Vòng trong là sinh: Thiên nhất sinh Thủy, Địa nhị 
sinh Hỏa, Thiên tam sinh Mộc, Địa tứ sinh Kim. Vòng 
ngoài là thành: Thiên sinh nhất khiến Địa thành lục, Địa 
sinh nhị khiến Thiên thành thất, Thiên sinh tam khiến 
Địa thành bát, Địa sinh tứ khiến Thiên thành cửu.

Thiên sinh Địa ứng sinh. Không có Địa sinh Thiên 
ứng sinh. Mỗi cái sinh đều được theo bằng một cái thành. 
Thiên sinh thì Địa thành, Địa ứng sinh thì Thiên thành. 
Sinh 1,3 do Thiên và thành 7,9 trong cõi tinh thần (Thiên) 
là nhờ Địa. Sinh 2,4 do Địa và thành 6,8 trong cõi vật chất 
(Địa) là nhờ Thiên. Thiên giúp Địa thành cái của Địa. Địa 
giúp Thiên thành cái của Thiên.
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Thiên Địa cũng là Lưỡng Nghi tính trong bản thân 
con người. Nếu muốn lập Địa thì Thiên cho 1,3 để hình 
thành 6,8. Nếu muốn lập Thiên thì Địa cho 2,4 để hình 
thành 7,9. Muốn thành 6,8 thì 1,3 (tinh thần) phải cạn kiệt, 
muốn thành 7,9 thì 2,4 (vật thể) phải bị hi sinh. Như cái 
hạt cũ bị hủy đi để hình thành cây mới. Nhưng làm sao 
để cây mới nảy sinh ấy cho ra nhiều hạt mới ngay trong 
một kiếp sống, khỏi phải nhiều lần luân hồi?

Cái đạo lý chịu thành thịnh suy hủy để tiến hóa qua 

thời gian ấy là cái cách học Đời để biết cảnh sáng trưa 
chiều tối. Cái đạo lý đại hòa mà đại hóa trong tâm thức 
của trung cung Thái Cực không bị điều kiện hóa là cái 
Đạo trực cảm với mọi nơi mọi lúc. Do đó mà sự biết, sự 
hành luôn là chơn thật và tuyệt đối. Đấng ngự tại trung 
cung Thái Cực có cái thấy biết tuyệt đối ấy đã đành, các 
con cái của Ngài dù chưa có khả năng siêu việt cũng được 
quyền tuyệt đối hành biến theo tâm chơn thật của mình 
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nữa.
Lẽ sinh thành qua thời gian hay trực cảm liên không 

gian ấy vẫn trùng điệp nối nhau mà tạo nên mọi thứ. Vòng 
tròn Thái Cực nhỏ giữa phần bên trái của hình 4 ghi nhận 
dấu tích của một Bát Quái Đồ nguyên sơ hơn mà ngôi 
Thiên Địa từng được tạo ra như tại hình 5. Và ngay giữa 
tương tác Bát Quái và Ngũ Hành ở hình 5 lại vẫn có dấu 
vết của một Thái Cực tinh vi và nguyên sơ hơn nữa làm 
tâm cho mọi sự vận hành. Điều này hàm ý rằng nguồn 
sống Tiên Thiên vẫn có trong mọi đơn vị sống, dù đó là 
một sự sống nhỏ nhít yếu ớt thô sơ, vẫn có trọn đủ các 
nguồn sinh của Thái Cực mới. Không phải ý nói một trời 
đất khác, chỉ nói như một Thái Dương Hệ mới trong một 
Thiên Hà hay một Thiên Hà mới trong một Thiên Hệ vậy.

Tiên Thiên Khí 1,2,3,4 do Thiên Địa vi chủ lập năng 
lực cho Hậu Thiên Khí 6,7,8,9. Hậu Thiên Khí do Nam 
Nữ vi chủ để nối tiếp công trình tạo hóa lập lại trời Càn 
đất Khôn, tượng Lưỡng Nghi Thiên Địa của một ngôi 
Thái Cực mới.

Không thể nghiên cứu vạn vật hay vạn linh mà bỏ 
qua lực Tiên Thiên. Nếu khéo sử dụng được lực này, ta 
có thể cải thiện được mọi thứ.

Nay không thể chỉ chọn trục 8,3,4, 9 (Khôn Chấn 
Đoài Càn) vì con đường tuyệt dục như vậy là bỏ hẳn Nữ 
Phái và trời đất tạo ra không có sinh khí hữu dụng cho 
vạn linh đang tồn tại.

Cũng không thể chỉ chọn trục 6,1,2,7 (Cấn Khảm 
Ly Tốn) vì tuy có tạo được sinh sắc cho tâm lý và thể chất 
nam nữ nhưng không tạo được tinh thần nhất quán và 
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thánh đức tự nhiên (Đạo Càn của Thiên, Đạo Khôn của 
Địa) cho mình.

1.4. SỰ HÌNH THÀNH CÁC QUẺ CỦA TIÊN THIÊN BÁT QUÁI

Như đã nói, nếu ta có cách nhận thông tin hay thông 
cảm với những cá thể tại nhiều nơi một lượt thì ta khỏi 
phải chờ học hỏi từ các diễn biến sáng trưa chiều tối qua 
dòng thời gian nữa.

Thời gian là Đời, không gian là Đạo. Không gian này 
thoạt đầu có thể hiểu là bầu trời đang đỡ nâng các hành 
tinh định tịnh và chứa đầy những làn sóng tư tưởng tinh 
thần. Nhưng đó chỉ mới là không gian của ngôi Lưỡng 
Nghi. Tiến xa hơn nữa, còn có không gian của Chí Linh 
và vạn linh xuyên thấu mọi nguyên tử. Ấy là cái không 
làm nền cho mọi thứ có.

Do trực cảm liên không gian mà có thể bổ khuyết 
nhau ngay, không chờ khi gặp kết quả xấu mới đổi dời 
kế sách. Được các chứng nhân cho coi lại cuộn phim tạo 
hình lục địa thì khỏi cần phải điều nghiên trên các lớp 
địa tầng để biết chút ít về lịch sử địa cầu. Tương tự, chúng 
ta có thể tưởng chừng như đang coi lại cuộn phim hình 
thành các tượng, các số và diễn biến của các Bát Quái mà 
phăng lần ra ít nhiều manh mối vậy.

Theo các manh mối ấy, ta được biết cõi Vô Cực thuộc 
quyền Phật Mẫu xưa nay thường được tượng bằng một 
vòng tròn hay một mặt cầu. Cõi này quản Khí Lưỡng 
Nghi. Lưỡng Nghi ấy là Thiên (một hào Dương , Dương 
Quang, làm cho Tâm minh) và Địa (một hào âm , Âm 
Quang, làm cho Vật linh).
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Hai Nghi tiếp thành bốn Tượng, vẽ hào mới sinh 
chồng lên hào sẵn có. Cho nên

 ❒ Tượng Thái Dương  và Thiếu Âm  từ Dương 
Nghi thuộc cõi tinh thần.

 ❒ Tượng Thái Âm  và Thiếu Dương  từ Âm 
Nghi thuộc cõi vật hình.

Hai Tứ Tượng hiệp lại, tám quẻ bắt đầu chuyển 
động tương tác nhau:

 ❒ Thiên nhất sanh Thủy: Thiên tánh của Nữ 
 bấy lâu im ẩn trong thân nay bắt đầu tiếp 

nhận một luồng sanh khí nhuận hạ . 
Nhuận hạ như vậy là âm tính của phép Tạo Hóa 
chuẩn bị cho sự sinh sôi nảy nở. Cho nên Thiên 
thủy nhuận hạ chuyển tâm thân thiếu nhi thành 
thiếu nữ. Tâm ấy của Nữ đã làm cho Địa tánh 
của Nam , Địa tánh của chính mình  và 
Thiên tánh của chính mình  đồng nhận thêm 
cái linh hoạt của hào Dương trên cùng của , 

 và . Gọi đó là Địa nhị sinh Hỏa, Địa lục 
thành chi và Thiên thất thành chi. Nói khác đi, 
luồng Sanh Khí Tạo Hóa giáng tâm Thiên Nữ đã 
làm đẹp tâm hồn người Nam, cũng làm đẹp tâm 
hồn và thể chất của chính mình.

 ❒ Thiên tam sanh Mộc: Địa tánh của Nam  
tiếp nhận một luồng sanh khí nhuận hạ. Nhuận 
hạ như vậy là khởi sinh thêm âm tính. Cho nên 
vạch âm trên tượng Thiếu Âm  Trong 
tình thế Dương đã xuống đến tận nơi thấp nhất 
của Địa, cuộc biến hóa diệu kỳ xảy ra: Nguyên 
Tử Khí  (Địa tứ sanh Kim) phát lộ. Thiên  
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thành (Thiên cửu thành chi) từ Nguyên Tử Khí 
đó và Địa  thành (Địa bát thành chi) từ Nhất 
Dương nhuận hạ  đó. Nói khác đi, tiềm năng 
của luồng Dương Khí giáng vào cơ quan sanh hóa 
của người Nam hoặc có thể giúp hình thành nên 
cõi tinh thần (Thiên) hoặc làm hao hụt mọi thứ 
sinh lực khiến cho thân thể và tâm hồn trở nên 
nặng trĩu vật chất tính (Địa). Thiên Địa pháp đã 
đành, còn tùy Nhơn tác hiệp nữa mới nên kết quả. 
Sức người thêm vào các vận động thiên nhiên cũng 
là một cách dùng tinh thần (Thiên) để điều ngự 
vật chất (Địa) sao cho vật chất ấy lại giúp thăng 
hoa tinh thần thêm nữa.

Nam Nữ

Sinh Thành Sinh Thành

Thủy Hỏa

Thiên tánh b’. 
Thiên thất thành chi

a. 
Thiên nhất sinh Thủy

Địa tánh b. 
Địa nhị sinh Hỏa

a’. 
Địa lục thành chi

Mộc Kim

Thiên tánh c. 
Thiên tam sinh Mộc

d’. 
Thiên cửu thành chi

Địa tánh d. 
Địa tứ sanh Kim

c’. 
Địa bát thành chi

Bảng này chỉ rõ con đường Thủy Hỏa tức là con 
đường tình ái Nam Nữ đã đem sức sống tinh thần  
cho cả Thiếu Dương, Thiếu Âm và Thái Âm. Nhưng phải 
là con đường Mộc Kim mới tạo được Thiên  Địa  . 
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Đến được đây là đến được với nguồn Lưỡng Nghi trên lối 
về từ Bát Quái, Tứ Tượng, Lưỡng Nghi, Thái Cực. Thiên 
Địa này là hai năng lực Dương Quang và Âm Quang được 
khai ra bằng điển lực tại đệ bát và đệ thất khiếu.

Còn Thiên Địa trong Thiên nhất sinh…, Địa nhị sinh…
là hai Nghi mà Phật Mẫu đang điều hành để dưỡng dục 
quần nhi. Dưỡng dục là phân bổ năng lực Tiên Thiên 
(vòng sinh bên trong) tạo nên các ứng cảm Hậu Thiên 
(vòng thành bên ngoài).

Nước trời tạo lửa đất, sấm sét từ trời tạo gió khí trên 
đất: 1,2,3,4 là Tiên Thiên truyền tải năng lực mà không có 
cảm xúc Hậu Thiên. Thân thể vô tư của tuổi vị thành niên 
nay biến chuyển qua thời kỳ có khả năng sanh hóa. Khả 
năng này thường kèm theo các cảm xúc bị điều kiện hóa 
nhưng cũng làm cho vật chất thân thể khởi biết đến tinh 
thần. Nếu học được Di Lạc Vương Pháp thì từ tâm yêu 
thương ấy mà tinh thần và thánh đức được xây dựng: 6,7,8,9 
là Hậu Thiên đào tạo một Lưỡng Nghi Thiên Địa mới.
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1.5. HIỂU TỨ TƯỢNG THEO MỘT CÁCH KHÁC

Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Thái Âm 
 là bốn tượng khởi đầu của cơ tạo hình đặt 

tướng, nhưng Càn, Khôn, Khảm, Chấn  
là bốn ngôi khởi đầu của sự vận chuyển Ngũ Hành.

Sau khi có ngôi Thiên, Địa ( , ), Thiên đem 
dương lực đến tâm của Địa để tạo cái sống cho cõi trung 
giới thuộc tình cảm nữ tính (Thiên nhất sinh Thủy ) 
trước khi tạo năng lực sanh hóa cho phần nam tính (Thiên 
tam sinh Mộc ).

Đây là hai hướng năng lực tiến hóa chính yếu hình 
thành ra hai trục Khảm Ly và Chấn Đoài do Nhựt Nguyệt 
chi phối (sẽ nói rõ hơn trong phần 2.3).

Dĩ nhiên lý giải này không loại trừ các cách giảng 
giải Bát Quái theo nhiều đẳng pháp khác nữa.

1.6. SỰ HÌNH THÀNH CÁC CON SỐ

Thông thường, ta có thể đơn giản nghĩ rằng các số 
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đếm được tạo thành bằng cách cộng vào với số đã biết 
thêm một đơn vị nữa (như 1+1=2, 6+1=7) và số không là 
kết quả của phép tính trừ hai số bằng nhau. Sự hình thành 
các con số thực ra không đơn giản như vậy.

Hãy tưởng tượng tình cảnh nguyên thỉ của vạn vật 
và vạn linh, lúc ngôi Thái Cực không có chi để so sánh 
và đối đãi, sự xuất hiện ra cái chi đó nữa phải là một đại 
biến cố. Lúc không có chi cả như vậy, chỉ có sự tồn tại của 
một thứ không tên và không thể mô tả được, gọi đó là 
Thần hay là Trời. Đó là tình trạng của một mãnh lực có 
tiềm năng vô biên và sự hình thành ra số hai nguyên thỉ 
có nghĩa là hình thành ngôi Lưỡng Nghi vậy.

Từ tình trạng duy nhất một nổ ra thành hai ngôi 
có phẩm tính nghịch đối nhau, sự biến chuyển ấy tương 
tự như

{0}  { , 1}, hay {Hư Vô} {Thượng Đế + ngôi 
Thái Cực của Ngài}.

{1} {1+, 1–} hay {Thái Cực}  {Lưỡng Nghi} hay 
{Thái Cực} {Thiên, Địa}

Lúc bấy giờ, cái bàng bạc tương quan Thái Cực + 
Lưỡng Nghi là {Huyền}  {0, 1+, 1–). Đây là Ngươn Thần, 
một mà hai, hai mà ba.

Tiếp nối tính phân cực này, ta có sự phân chia Tính 
Năng và Hình Chất:

{Lưỡng Nghi}  {Tứ Tượng}, hay là
{Lưỡng Nghi}  , hay là
{{Dương }, {Âm }}  { ,  }, hay là
{{1+}, {1–}} {{Lý, Tâm Qui Nguyên}, {Sự, Tâm Hiệp 
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Nhất}, hay là
{{Lực Cân bằng Vật Chất và Phản Vật Chất , 

Lực di chuyển thẳng }, {Lực quay quanh trục , Lực 
quay theo quỹ đạo }}, hay là

{{Nguồn Ngươn Tinh , Nguồn Ngươn Khí 
Hiệp Thiên }, {Nguồn Tinh Lực truyền sinh , Nguồn 
Khí Lực ái nhiễm }}.

Cân bằng giữa vật chất và phản vật chất là Đại Ngã 
Tối Cao, nguồn của sự sáng và sự sống. Di chuyển thẳng 
là Đại Ngã theo lực của đại vũ trụ. Quay quanh trục là 
Tiểu Ngã tự bảo thủ mình. Theo quỹ đạo là theo vật chất 
tính vô ngã.

Có tiểu ngã tính khi có một đối tác chấp nhận mình, 
cùng mình tạo nên và bảo thủ trục quay. Có Đại Ngã tính 
khi đối tác đó là Chí Tôn Phật Mẫu. (Xin xem bài “Ba 
thứ Lửa Sống” trong phần Phụ Lục.)

Tuy chưa có cách thực hiện được các chứng minh cụ 
thể, có người đã cho rằng chính Phản Vật Chất là nguyên 
nhân của phản trọng lực (antigravity). Cũng vậy, chính 
phần Sinh Khí Hiệp Thiên đã giúp con người không bị 
đọa trần.

Và, tuy không trực tiếp viện dẫn tiến trình này, Tom 
Bearden, khi lý giải về nguồn năng lực điện từ sản sinh từ 
chân không, đã cho rằng song song nhưng ngược chiều 
với các sóng năng lượng điện từ có biểu hiện, lúc nào cũng 
có các sóng đồng bộ, ngược chiều vốn là năng lực không 
biểu hiện nhưng sau đó điện tích trong một cấu trúc lưỡng 
cực (như thanh nam châm) lại chuyển nó thành năng lực 
điện từ có biểu hiện ra theo mọi hướng của không gian ba 
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chiều. (http://www.cheniere.org/briefings/circuitcurrents/
index.html).

Khoa Thiên Văn Học hiện nay cũng đã thấy từ đĩa 
trung tâm của ngân hà chúng ta có hai lỗ đen cách ly nhau 
bằng một dòng ngoằn ngoèo như con sâu (Einstein-Rosen 
Bridge). Khi sự rung động của hai lỗ đen này đạt đến mức 
nào đó, chúng biến thành hai lỗ trắng và một lỗ sản sinh 
ra các mặt trời vật chất còn lỗ kia sản sinh ra các mặt 
trờiphản vật chất. Các mặt trời vọt ra từ các lỗ ấy tạo ra 
các hành tinh vật chất hoặc phản vật chất và hình thành 
các tay xoáy ngược chiều nhau của đĩa ngân hà. Trong vũ 
trụ cũng có những ngôi sao vật chất và ngôi sao phản vật 
chất như vậy. Khi vật chất gặp phản vật chất (như lúc mà 
không gian có gió mặt trời -khu vực chịu ảnh hưởng của 
mặt trời- vật chất của chúng ta được một thiên thể phản 
vật chất, mà ta thường gọi là sao chổi, viếng thăm), chúng 
hủy diệt nhau và tạo ra năng lượng.

Người ta ước tính rằng nếu một gram vật chất tiếp 
xúc với m = 1 gram (0,001Kilogram) phản vật chất, năng 
lượng phóng xuất ra sẽ là E = mc2 = 0.001*(9*1016) = 
9*1013 joules hay 25.000.002 kilowatt giờ.

Trong thế kỷ trước, sao chổi Shoemaker-Levy 9 vở ra 
thành nhiều mãnh. Những cuộc va chạm với Mộc 
Tinh đã tạo ra 21 vụ nổ tương đương với hơn 200 triệu 
Megatons TNT. Năm 1908, một mãnh vở từ sao chổi 
Encke›s đã chạm khí quyển của trái đất trên xứ Siberia 
của Nga và nổ tung với một năng lượng tương đương 
hơn 30 Megatons TNT.

(matter-antimatter/shoemaker-levy _ 9.htm )

Hai Tứ Tượng theo cung cách một có tính Nam một 

http://www.cheniere.org/briefings/circuitcurrents/index.html
http://www.cheniere.org/briefings/circuitcurrents/index.html
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có tính Nữ ấy hiệp nhau thành Tiên Thiên Bát Quái và từ 
sự vận chuyển này, tính nhuận hạ của Thủy, viêm thượng 
của Hỏa, khúc trực của Mộc, tòng cách của Kim, giá sắc 
của Thổ hiển lộ phân minh thành ra năm khu vực trong 
bầu trời, mỗi khu vực được trấn ngự bởi một chiết linh 
của Thượng Đế .

Trên đây là hình ảnh sơ lược của sự hình thành các 
ngôi năng lượng và hình thể tiên thiên (precosmic) trong 
trời đất. Nhiều đồ hình ẩn dụ các ý nghĩa của công trình 
Tạo Hóa đã từng được tiết lộ. Chúng ta có thể xem đồ 
hình Thiên Quốc mà Valentinus, một thầy tu nổi tiếng 
của Công Giáo đã dạy ra trong thế kỷ thứ hai ở phần Phụ 
Lục của sách này.

Tương tự, mỗi con số nguyên thỉ là một nguồn năng 
lực sáng tạo mới, với một đội hình và một chu kỳ tuần 
hoàn có năng lực đặc biệt.

Cho nên Trung Quốc ngày xưa có khoa nghiên cứu 
về Tượng và Số. Các nền văn minh cổ xưa đều có những 
khoa nghiên cứu này. Truyền thống Babylone, giáo huấn 
của Pythagoras (Hi Lạp, thế kỷ thứ VI trước Tây Lịch), các 
triết gia của Alexandria, các nhà huyền bí học Công Giáo, 
truyền thống Kabbalist của Do Thái, Kinh Vệ Đà của Ấn 
Độ… đều là những nguồn lý giải phong phú về tính cách 
huyền bí của mỗi con số[1].

Các con số từ 1 đến 9 nói trong các lời Thiên nhất, 
địa nhị…là nói về tính bất phân, tính lưỡng phân…chứ 
không phải chỉ là các thứ tự đếm số thông thường mà thôi.

Và lời dạy của Thượng Đế về nguyên căn của Ngài 
như
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Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn-Khôn 
Thế-Giái nầy; mà nếu không có Hư Vô chi khí thì 
không có Thầy.

Tháng 6 năm Bính Dần (22–7–1929)

là để chúng ta học cách xây dựng Thiên Nhãn cho 
mình chớ không phải là để thỏa mãn tính tò mò của chúng 
ta về nguồn gốc vũ trụ.

1.7. CHIỀU VẬN CHUYỂN CỦA HÀ ĐỒ

Hà Đồ chỉ rõ sự tương sinh của Tiên Thiên Ngũ 

Hành do sự tương tác của hai Tiên Thiên Tứ Tượng mà 
ra. Nó là mô hình về sự phân bổ và hình thành cái sống 
vật thể và tâm linh của Đấng Tạo Hóa. Từ hình ảnh của 
một chữ thập thể cho Tứ Tượng, người ta bẻ ngoặc các 
chia của nó cho thành chữ Vạn chỉ hướng thuận sinh theo 
chiều kim đồng hồ, hướng sinh thành tự nhiên của năng 
lực Tiên Thiên.

1,6 là Dương Thủy và Âm Thủy. 2,7 là Âm Hỏa và 
Dương Hỏa. 3,8 là Dương Mộc và Âm Mộc. 4,9 là Âm 
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Kim và Dương Kim. Các ý nghĩa này vẫn không đổi 
trong Lạc Đồ.

Con số 5 ở trung cung Hà Đồ là cái Ta giữa thế giới 
hữu tướng. Hai số 5 hai bên Ta là Thiên và Địa từ đó mà 
có hai dòng năng lực ngang dọc của Khảm Ly và Chấn 
Đoài. Bát Quái chuyển vận sinh ra Ngũ Hành và Tiên 
Thiên Ngũ Hành thì tương sinh.

Số 6 của Âm Thủy vào nhà Cấn thuộc Thổ, sức của 

Thủy bị giảm vì Thổ khắc Thủy. Số 8 của Âm Mộc ở vào 
cung Khôn thuộc Thổ. Mộc khắc Thổ thật đấy nhưng 
Thổ này mạnh quá nên khi Mộc khắc chế Thổ chính Mộc 
cũng bị tù hãm. Thổ 6 khắc Thủy 1 còn có nghĩa: tiềm 
năng sinh con, tức là khả năng của thân thể âm tính tạo 
được sinh vật có dương tính sống động ( ) lại 
làm cho người nữ không có được dương lực tự phát của 
số ba thuộc Mộc[2].

Cho nên phép Tạo Hóa còn cần một tiến trình dài 
dòng để tính Càn Khôn kiến tạo Thủy Hỏa cho Nam Nữ 
từ tuổi ấu thơ cho đến tuổi dậy thì, sau đó mới giao cho 
tính Hàm Hằng của Nam Nữ vợ chồng theo Bát Quái 
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Hậu Thiên mà tiếp tục.

1.8. CHIỀU VẬN CHUYỂN TRONG TIÊN THIÊN BÁT QUÁI

Trước khi sang qua phần Hậu Thiên Bát Quái, chúng 
ta xem thêm chút ít về chiều chuyển vận trong Bát Quái 
Tiên Thiên.

Người ta thường biết đó là chiều
Càn Đoài Ly Chấn ( )
Tốn Khảm Cấn Khôn ( ).
Bên Nam bỏ đi hào Dương dưới cùng và bên Nữ bỏ 

đi hào Âm dưới cùng thì còn lại  .Tựu trung 
đó là chiều chuyển vận  của Tứ Tượng trong đồ 
hình bên phải của hình 2: Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu 
Dương, Thái Âm.

Tuy từ nhận xét đó có thể nói tắt rằng dòng sinh khí 
xuyên suốt hai Tứ Tượng Nam  Nữ, Nữ  Nam chính 
làchiều quay ở Tiên Thiên Bát Quái Đồ, vấn đề còn có 
chút chi tiết hơn.

Theo chiều chuyển động này, ngôi ứng thành của 
Tam Mộc (Chấn) là Tứ Kim (Đoài) và thậm chí Nhị Hỏa 
(Ly) được lập trước khi lập Tam Mộc Chấn. Nói khác đi, 
Tiên Thiên Bát Quái Đồ (vật chất Tiên Thiên và hệ thần 
kinh của con người...) có sẵn trước khi nội khí (Đoài 
) phát huy tác dụng khi Đông Mộc (Chấn ) xuất hiện.

Con đường Càn Đoài Ly Chấn là con đường mà Nam 
Càn nhận thêm Âm tính vào cõi tinh thần ( ), 
vào cõi tình cảm ( ), và vào cả hai cõi tinh thần 
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tình cảm nữa ( ). So sánh với con đường Tốn 
Khảm Cấn Khôn thì người ta nói một bên là Dương tiêu 
còn một bên là Âm trưởng. Nhưng nhìn phép tắc Tạo 
Hóa theo một cách khác, ta không nói đến sự Dương 
tiêu mà nói rằng cõi tinh thần vào với cõi vật chất bằng 
Khảm  và Chấn  để tạo tinh hoa cho vật chất là Ly 

 và Đoài , theo hai trục Đông Tây (Chấn Đoài) và 
Bắc Nam (Khảm Ly) của vũ trụ (không phải là Bắc Nam 
của quả đất).

Con đường Tốn Khảm Cấn Khôn cho thấy sự mạnh 
thế lần lên của Âm cho tới Thuần Khôn. Nhưng khi đã 
qua hết được chu trình của tám quẻ, do đâu mà từ Khôn 
lại chuyển ngược lên Càn? Ắt phải có cách nào đó để Địa 
giúp Thiên nên cái của Thiên, Thiên giúp Địa nên cái của 
Địa mà “Quảng khai Thiên thượng tạo quyền chí công”.

Sau khi xét xong phần Bát Quái Tiên Hậu Thiên 
hiệp nhất, chúng ta sẽ có câu trả lời cho vấn nạn này.

[1] Sau bản tuyên bố về tín ngưỡng Công Giáo 
đưa ra từ Hội Đồng Nicaea do Hoàng Đế Constantine 
triệu tập, trong phần lãnh địa của đế quốc La Mã, tín 
ngưỡng nào đi lệch khỏi các tín điều mà Hội Thánh 
Công Giáo dạy ra đều bị coi là phạm tội dân sự. Theo 
đó, môn numerology, môn chiêm tinh và các môn pháp 
thuật huyền bí đều bị bác bỏ. Tuy nhiên đức tin về tính 
cách huyền bí của các con số vẫn còn trong các giáo 
hội chính thống Hi Lạp.

Ngày nay, môn nghiên cứu numerology vẫn còn và 
có người coi nó như thuộc trường phái Pythagorean.

[2] Xin xem thêm hình 13 và những bàn luận liên 
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quan đến hình ấy.
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2. CHA CỦA SỰ SỐNG LÀ ĐẠO CỦA VẠN LINH

2.1. Chí Linh và Vạn Linh
* 2.1.1. Ngôi Thái Cực và Lưỡng Nghi
* 2.1.2. Đại Ngã Chí Tôn và Mẹ Tạo Hóa

2.2. Thiên Cơ
2.3. Biến Bát Quái thành Tứ Tượng
2.4. Đông Tây tương hiệp và Bắc Nam tương hiệp
2.5. Tiên Thiên Bát Quái tại Ngai Đàu Sư Chưởng Pháp Giáo 
Tông

Mỗi sinh linh đều có Thái Cực tính của 
mình. Khi sinh linh ấy học các kinh nghiệm đổi 

thay của ngày đêm tối sáng trong chu kỳ thời gian, đó là 
đời. Nếu sinh linh ấy đặt mình trong thế nhất quán với 
cái nhìn của Đấng sáng tạo vũ trụ, đó là Đạo.

2.1. CHÍ LINH VÀ VẠN LINH

Tương quan giữa vạn linh với nhau là đời. Tương 
quan giữa vạn linh với Chí Linh là Đạo. Nói khác đi, Đấng 
Chí Linh là Đạo của vạn linh. Khi vạn linh dù thuộc các 
cấp độ hoặc xã hội, hoặc hành tinh, hoặc ngân hà…cùng 
thống nhất nhau hướng về Chí Linh mà quên mất các 
tiểu dị của mình thì đó là Đạo. Nơi nào có sự sống là có 
Đấng Chí Linh, Cha của sự sống ấy. Do vậy Đấng Chí 
Linh và Đạo có ở mọi nơi có cái sống.
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2.1.1. NGÔI THÁI CỰC VÀ LƯỠNG NGHI

Thái Cực là chỗ Trung cung bất cấu bất nhiễm bất 
tăng bất giảm của vũ trụ, giống như trục của bánh xe hay 
tâm của cái compas, lời xưa gọi đó là Thiên quân. Ngôi 
Thái Cực của Thượng Đế là không gian vô hình xuyên 
thấu và là phần cơ bản kiến tạo cho mọi tầng trời, mọi ý 
tưởng và mọi nguyên tử vật chất.

Ngôi Lưỡng Nghi sinh hóa và dưỡng dục quần nhi 
trong cõi Vô Cực như toàn thể các điểm của vành bánh 
xe. Từ khi có tên gọi riêng, một điểm sống nhỏ nhít lần 
hồi được có bản ngã. Bản ngã ấy được xây dựng thêm lên 
thành các cá thể lần hồi có thêm phần độc lập; đó là sự 
tạo lập hình thể vật chất có một phần không gian tâm 
tình trí thức riêng.

Không gian hữu hình của mỗi thân thể cá nhân 
cũng như các hành tinh định tinh. Không gian tâm linh 
trí thức cũng như bầu trời nâng đỡ các hành tinh và định 
tinh ấy. Gọi chung không gian nhẹ nhàng và vật chất tinh 
cầu thô nặng đó là trời đất, ấy đều là hai tượng của ngôi 
Lưỡng Nghi.

2.1.2. ĐẠI NGÃ CHÍ TÔN VÀ MẸ TẠO HÓA

Chí Tôn là Đại Ngã Dương tính chủ sự nhất quán 
nhưng tâng tiu lẽ sống riêng đang trỗi phát. Phật Mẫu là 
Đại Ngã Âm tính chủ sự dưỡng dục hình hài nhưng chắt 
chiu tâm thức qui nguyên.

Trước đền thờ Chí Tôn là trụ phướn long lân thuộc 
quyền Chấn Đoài thiêng liêng hữu hình âm dương nhưng 
trụ phướn lại vuông, mang tính âm. Trước đền thờ Phật 
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Mẫu là trụ phướn Qui Phụng thuộc quyền Khảm Ly nam 
nữ âm dương nhưng không mất đi qui pháp tròn của phép 
thiên quân (cái compas vẽ hình tròn đều đặn).

Hai Đại Ngã ấy là Cha và Mẹ, không phải nói hai 
ngôi Thái Cực Lưỡng Nghi. Bầu trời không phải là ông 
trời, con mắt thấy không phải là sự thấy. Có mắt để thấy 
như là Thiên, có cái để thấy như là Địa, có cái thấy như 
là ôngTrời. Tư tưởng, tình cảm của mình tuy cao hơn 
thân thể vật chất nhưng chưa có tính của Chí Tôn, nó 
chỉ mới là công trình của Phật Mẫu. Chính cái sáng làm 
chứng nhân cho cái học cái biết của mình là công trình 
của Chí Tôn. Mẹ xây dựng Đài tâm thức, Cha xây dựng 
Cao tính tự chủ.

Các pháp linh hoạt mà từng đứa trong vạn linh do 
Mẹ sinh ra ứng tâm hướng về Đấng Cha Chí Linh ngự 
ngôi Thái Cực như các nan xe khác nhau nối liền trục xe 
và vành xe vậy. Mỗi điểm trên vành bánh xe đều cách trục 
bánh xe một khoảng như nhau dù đường về theo các nan 
bánh xe khác nhau.

Các pháp của vạn linh dùng để về với Đấng Cha 
chung tuy có thể khác nhau ít nhiều nhưng đều bình 
đẳng cùng nhau.

Hoặc lập đời tại chỗ có cá tính vạn thù của từng điểm 
trên vành xe hình chất hoặc tạo Đạo về chỗ tâm linh đại 
hòa điệu vũ trụ của trung tâm Thái Cực đều thuộc quyền 
năng Phật Mẫu phụng thừa Thiên ý mà nên.

Do tinh thần nhất quán của Cha nên bình đẳng với 
các dị biệt, do thánh chất trọng nhiên của Mẹ nên không 
có rào cản nào bế nghẽn tiến hóa.
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2.2. THIÊN CƠ

Thiên văn chi phối địa lý, địa lý chi phối nhơn tình. 
Cho nên Thiên thời quan trọng hơn địa lợi và nhơn hòa. 
Con người có thân phận là một trong tam tài có thể hoặc 
theo Đạo mà ứng được với Thiên cơ, hoặc dụng pháp mà 
chế hóa được Địa tính hoặc dụng Tình mà lập Nhơn. 
Trong ba lối ấy, việc phụng thừa Thiên cơ phải là quan 
trọng nhất.

Thiên cơ là guồng máy chuyển vận Càn Khôn Thế 
Giới và Càn Khôn Vạn Vật.

Càn Khôn Thế Giới vận chuyển theo các tương tác 
với qui luật Tạo Hoá có tính chu kỳ. Càn Khôn Vạn Vật 
được điều hành qua lẽ tôn trọng sự tự do tuyệt đối của 
mỗi chơn linh.

Và vì Thượng Đế đã ban quyền tự do ấy cho các 
đẳng Thần Thánh Tiên Phật nên cũng công nhận quyết 
định chung của Thiên Đình khi các Ngài cùng nhau hình 
thành một hiến pháp chung cho vũ trụ gọi là Thiên Điều. 
Trong khung cảnh của sự vận chuyển Càn Khôn Vạn Vật 
qua Thiên Điều, có sự hình thành cung Hiệp Thiên Hành 
Hóa. Cung này quyết định chương trình cho các bậc Thiên 
Sứ đến thế gian. Đó là mặt có can thiệp của Thiên Cơ với 
mỗi người tình nguyện. Nhưng cũng cho các đẳng nhơn 
sanh trọn quyền lựa chọn. Đó là mặt không can thiệp vào 
cuộc tiến hóa riêng của mỗi người.

Nếu không biết đến hai mặt chuyển vật[1] và khai 
tâm[2] ấy của Thiên Cơ thì không theo kịp đà tiến hóa. 
Nếu chỉ thiên về những vấn đề thuộc vật chất ắt có sự 
tranh giành, nếu quá trọng tâm lý ắt giữ mãi các giới hạn 
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của nhơn tâm bị điều kiện hóa. Chỉ do tôn trọng Thiên 
lý mà các pháp mới không bị bế nghẽn trong công thức 
lỗi thời, cái sống mới được bảo toàn.

2.3. BIẾN BÁT QUÁI THÀNH TỨ TƯỢNG

Thoạt xem thì thấy như Bát Quái Đồ nói chuyện 
lưỡng phân từ phần vật chất nhỏ nhất là Thái Cực: một 
thành hai, thành bốn, thành tám, thành vô cùng…và 
ngược lại. Nhưng thật ra Bát Quái Đồ cũng nói chuyện 
tam phân rất rõ:

Khảm, Ly là nước lửa thuộc quyền Cung Ngọc Hư 
trị thế. Càn Khôn là Thiên Địa thuộc quyền Cực Lạc thế 
Giới giáo hóa. Khảm Ly là con đường động trước mặt, 
Càn Khôn là con đường tịnh sau lưng[3].

Bên trái hình 9 này là Tiên Thiên Bát Quái còn bên 
phải là hình ảnh của bộ Tiểu Phục Giáo Tông: trên mão 
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thêu chữ Càn, sau lưng thêu chữ Khôn, trước ngực và 
bụng là Ly, tay trái vai trái là Chấn Tốn, tay phải vai phải 
là Cấn Đoài. Đem hào dương lẻ lên cao thế chỗ cho hào 
âm lẻ của các cặp quẻ Khảm Ly, Chấn Tốn, Cấn Đoài thì 
lập được ba bộ Càn Khôn. Đó là ba hướng của ba thứ giáo 
pháp Nho Lão Thích liên kết tính có không tịnh động 
của Càn Khôn. Đó cũng là ba bực đẳng pháp đào tạo thể 
chất, tâm lý và tinh thần. Một bộ Càn Khôn của Cha 
Mẹ đã giúp hình thành nên ba bộ Càn Khôn của con cái.

Có bốn tượng tương quan để hoàn phục lại Càn 
Khôn. Bốn vận động này chính là Thánh Đạo, Tiên Đạo, 
Phật Đạo và Thiên Đạo hay là bốn đoạn đường Cao Đài, 
Tiên Ông, Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát.

Vận động Khảm Ly khai nhơn tâm do chu kỳ mặt 
Nguyệt chi phối. Đạo Nho nói rõ việc trời Càn đất Khôn 
hình thành Thủy Hỏa trong quyển Thượng của kinh Dịch. 
Quyển hạ của kinh Dịch nói về tính Hàm Hằng của vợ 
chồng sử dụng Thủy Hỏa ấy mà nên công Ký Tế Vị Tế 
thế nào. Đoạn 4.3.6. có phần giải thích thêm về việc này.

Vận động Chấn Tốn dụng chơn khí do ứng hành 
với mặt Nhựt mà có. Nội môn của Đạo Tiên dạy việc sử 
dụng các lực này. Có người bảo Tiên gia lánh thế vì thấy 
khởi hướng Chấn Tốn không dính tới con đường Khảm 
Ly. Thực ra không phải vậy. Để có Chấn Tốn, trước đã 
có Khảm Ly; vào đường Chấn Tốn trước khi giải đường 
Khảm Ly cũng như nút nào buộc sau, nút đó phải được 
tháo gở trước.

Vận động Cấn Đoài hỗn hòa vào Vô Cực thuộc Thiên 
Cơ chuyển hóa các tinh tú ngân hà hay thiên thể đến thời 
điểm có thể thực hành bí pháp tâm truyền của công năng 
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Đại Bồ Tát hộ thế qui nguyên. Nó là sự chuyển hóa đem 
dương lực sanh hóa của thiếu nam  vào tinh thần nhu 
hòa của thiếu nữ . Thay vì tạo Địa lục thành chi nơi 
cõi vật chất thân thể thế gian, nay Dương lực ấy vùa giúp 
biến sự nhu hòa mềm mại trong tinh thần thành ra cương 
kiện quyết đoán mà nên Đạo.

Các đạo danh Ngọc Lịch Nguyệt, Thượng Trung 
Nhựt, Thái Minh Tinh có liên quan đến Nhựt Nguyệt 
Tinh vừa nói. Tu bản thân con người là làm sao cho Hạ 
Đơn Điền ( flexus solaire) như mặt nhựt đỏ hồng, tim như 
mặt trăng xanh, giữa hai mày như ánh minh đăng, trên 
cao và bên ngoài đầu như ngôi sao sáng.

Công năng Đại Bồ Tát phổ Đạo được là do có gần 
gủi thân cận mà cứu khổ chúng sanh. Cho nên nói:

Phật pháp, Thế pháp, Tạo Hóa Công Pháp dã.
(Phật pháp chính là Thế Pháp, là Tạo Hóa công Pháp 

vậy).
Chính Phật Mẫu là Đấng dẫn dắt Đạo Phật (Phái 

vàng Mẹ lãnh dắt dìu trẻ thơ).
Tiên Đạo là Đạo Pháp bao la trong không gian nhưng 

Phật Đạo mới là Đạo Pháp trường lưu trong thời gian. 
Nhưng nhập thế không có nghĩa là làm việc Phước Thiện, 
xây đền chùa, nhà thương, trường học, làm chánh trị. Việc 
đó ai cũng làm được cần gì Phật Đạo. Chuyển năng lực Cấn 
Đoài thành năng lực Càn Khôn mới là chuyện đáng kể.

Cấn  là Dương mới sanh ra trên Khôn  nên 
thường được gọi là Thiếu Nam, Đoài  là Âm mới sanh 
ra trên Càn  nên gọi là Thiếu Nữ. Thanh niên thiếu nữ 
muốn cuộc biến sanh nơi Thiên Đường, không ham trần 
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thế tại quả địa cầu 68 này thì đã có lời hứa muốn về Thầy 
cho về. Đó là công việc của Thầy dùng công năng Đại Bồ 
Tát và Ma Ha Tát mà lập vị cao hơn nữa cho các bậc nguyên 
nhơn đã phải lập công với quả địa cầu này quá lâu rồi.

Đó là Thiên Đạo, không buộc nhiều sự luyện mà 
chuyên chú sự hành. Hành cái Thiên Tâm đã có sẵn trong 
mình quan trọng hơn là tìm pháp để xây ngôi Thái Cực. 
Vì không có cái Pháp ấy. Chỉ khi có cái Thiên Tâm trước 
rồi mới tự nhiên nhận ra ngôi Thái Cực thôi. Do ứng hiệp 
với Thiên Tâm mà ngôi Thái Cực xuất hiện. Ngôi Thái 
Cực ấy là Phật Tánh, tuy thường hằng nhưng thấy như 
thoạt có thoạt không, do đã đánh mất cái Nhiên của Địa.

Cho nên Thiên Đạo độ nhiên để phục nguyên nhơn 
hườn tồn Phật Tánh.

Ta vừa nói Phật Tánh ấy là Ngôi Thái Cực rất khó 
thấy biết. Phật Thích Ca từ trước cũng đã ngụ ý rằng do 
mất cái nhiên chơn mà mình không biết được cái chính 
mình đang có[4]:

2.4. ĐÔNG TÂY TƯƠNG HIỆP VÀ BẮC NAM TƯƠNG HIỆP

Giềng mối đạo đức trong tương quan xã hội thoạt 
đầu là những luật tắc, phong hóa hay lễ nghi nhằm đem 
tính sống cao thượng vào vật chất ( ), vào tâm 
lý ( ) nhưng về sau, lòng nhơn mang theo sự 
thẳng thắng sấm sét phương Đông  của cõi trời, sự 
linh hoạt chất thực của đất phương Tây  đã phải biến 
hóa các luật pháp và tâm lý ấy cho thực hơn với các khả 
năng mới trong một vị thế khác trước của địa cầu này so 
với các thiên thể khác.
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Có Đông Tây Chấn Đoài (3,4) tương hiệp trước thì 
mới đủ Thẩn lực mà hiệp Nam Bắc Khảm Ly (1,2). Các 
tượng số Bát Quái từng giúp chúng ta ít nhiều trong việc 
tìm học Địa Bàn của cơ Tạo. Nó giúp ta lý giải phần nào 
các tương quan sinh khắc trong vạn vật nhưng ta chưa có 
dịp học phương pháp cụ thể thực hành Thiên Bàn. Lời 
dạy Đạo chừng như quá đơn giản và thậm chí có khi còn 
vô ngôn, nhưng nếu có duyên được khai khiếu[5] thì có 
thể được thực sự lĩnh hội.

Khoa học tìm hiểu vật chất đã chuyển hướng Đông 
Tây từ Ai Cập – Hi Lạp qua New York. Nay đã lố dạng 
khoa học Huyền Linh chuyển hướng Bắc Nam để mở 
rộng tầm nhìn vào sự thật của ba cõi Thiên Địa Nhân. 
Những sai lầm do quá đà trong phong trào nệ cổ hay canh 
tân đều đáng tránh. Khoa học Thiên Văn, Vật Lý theo 
chiều hướng của Tây Phương cũng góp phần rất nhiều 
cho Khoa Huyền Linh Học Đông Phương và ngược lại.

Nói chung, thừa thụ tính nguyên hanh lợi trinh của 
cả Càn Đạo lẫn Khôn Đạo mà Cha Mẹ chung đã truyền 
đạt, các con nam nữ nhân loại có thể mau lẹ tiến hóa để 
rồi cũng lập được một Thiên Địa mới cho mình.

2.5. TIÊN THIÊN BÁT QUÁI TẠI NGAI ĐẦU SƯ CHƯỞNG PHÁP 
GIÁO TÔNG

Tiên Thiên Bát Quái ghi nhận ảnh hưởng của mặt 
trời và hướng Đông Tây Nam Bắc của Bát Quái này là 
dựa theo vị trí tương đối với Nhị Thập Bát Tú. Thiên Văn 
cổ của Trung Quốc ghi nhận một tổng số 28 chòm sao ở 
bốn phương, mỗi phương bảy chòm. Mỗi chòm đều có 
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tính Ngũ Hành riêng và chi phối mỗi ngày trong tuần lễ 
theo Tây lịch:.

Phương và 
sao được dùng 
làm biểu 
tượng chung

Tên chòm sao Nghĩa đen

Tên của chòm 
sao liên hệ trong 
Thịên Văn Tây 
Phương

Đông Mộc
Thanh Long
(rồng xanh)

Giác Mộc Giao
Cang Kim Long
Đê Thổ Bức
Phòng Nhật Thố
Tâm Nguyệt Hồ
Vĩ Hỏa Hổ
Cơ Thủy Báo

Giao: cá sấu. Giác: sừng
Long: rồng, Cang: cổ
Đê: gốc rễ, Bức; dơi
Phòng: buồng, Thố: thỏ
Tâm: tim, Hồ: cáo
Vĩ: đuôi, Hổ: cọp
Cơ: quạt. Báo: beo

Spica
Virgo
Libra
Libra
Antares
Scorpius
Sagitarius

Bắc Thủy
Huyền Vũ
(rùa đen)

Đẩu Mộc Giải
Ngưu Kim Ngưu
Nữ Thổ Lạc
Hư Nhật Thử
Nguy Nguyệt Yến
Thất Hỏa Trư
Bích Thủy Dư

Đẩu: gáo. Giải: cua
Ngưu: bò
Nữ: gái. Lạc: Nhím
Hư: trống rỗng. Thử: chuột
Nguy:mái nhà. Yến: chim én
Thất: gia phòng. Trư: heo
Bích: tường. Dư: cừu

Sagitarius
Capricornus
Aquarius
Aquarius
Aquarius/Pegasus
Pegasus
Algenib

Tây Kim
Bạh Hổ
(cọp trắng)

Khuê Mộc Lang
Lâu Kim Cẩu
Vị Thổ Trệ
Mão Nhật Kê
Tất Nguyệt Ô
Chủy Hỏa Hầu
Sâm Thủy Viên

Khuê; chân. Lang: chó sói
Lâu: gông cùm. Cẩu: chó nhà
Vị: dạ dày. Trệ: chim trĩ
Mão: lông. Kê: gà
Tất: lưỡi. Ô: quạ
Chủy: miệng rùa. Hầu: khỉ
Sâm: ba sao Phúc Lộc Thọ. Viên: vượn

Andromeda
Aries
Aries
Pleiades
Taurus
Orion
Orion

Nam Hỏa
Chu Tước
(chim sẻ đỏ)

Tỉnh Mộc Ngạn
Quỷ Kim Dương
Liễu Thổ Chương
Tinh Nhật Mã
Trương Nguyệt Lộc
Dực Hỏa Xà
Chẩn Thủy Dẫn

Tỉnh: giếng. Ngạn: chó rừng
Quỷ: con quỷ. Dương: dê
Liễu: cây liễu. Chương: cheo
Tinh: ngôi sao. Mã: ngựa
Trương: lưới căng rộng. Lộc: hươu
Dực: cánh. Xà: rắn
Chẩn: cỗ xe ngựa. Dẫn: giun

Gemini
Cancer
Hydra
Alphard
Crater
Corvius
Corvius

Ta để ý thấy có chu kỳ Mộc, Kim, Thổ, Nhật, Nguyệt, 
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Hỏa, Thủy trong tên của Nhị Thập Bát Tú. Đó là chu 
kỳ Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche, Lundi, Mardi, 
Mercredi (Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ 
Hai, Thứ Ba, Thứ Tư) và cũng là chu kỳ Chấn, Đoài, Trung 
Cung (hiệp Cấn Tốn), Càn, Khôn, Ly, Khảm.

Do sự quay quanh trục và sự di chuyển theo quỹ đạo 

mà vị trí tương đối của Địa Cầu so với Nhị Thập Bát Tú 
có đổi thay, khiến cho tương tác Ngũ Hành Hậu Thiên 
có chuyển đổi theo giờ, ngày, tháng, năm.

Do sự quay theo quỹ đạo của toàn hệ mặt trời mà 
Tiên Thiên Bát Quái đổi hướng. Sự đổi hướng này rất chậm.

Mặt trời của chúng ta cách trung tâm của con đường 
sữa (ngân hà của mình) một khoảng từ 24.000 đến 
26.000 năm ánh sáng. Nhìn từ cực Bắc của vũ trụ, nó 
quay quanh giáp một vòng của trung tâm Ngân Hà 
này trong khoảng từ 225–250 triệu năm..

http://en.wikipedia.org/wiki/Sun

Do quyền lực Chí Tôn mà có sự dịch chuyển thẳng 
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của các Đại Ngã. Quyền lực Đại Ngã ngày nay đến dạy 
chúng ta khéo phối hợp Tiên Thiên và Hậu Thiên để thoát 
khỏi các chu kỳ tuần hoàn.

Chúng ta đã thấy hình ảnh của Bát Quái Tiên Thiên 

trên mão áo tiểu phục Giáo Tông. Hình ảnh Long Lân 
Qui Phụng thay cho Thanh Long Bạch Hổ Huyền Võ 
Chu Tước của Bát Quái Tiên Thiên này cũng được thấy 
trên bảy chiếc ngai để tại bậc thứ chín của Cửu Trùng 
Đài.

Ngai Đầu Sư có một Qui, hai Phụng và một Long 
sau lưng, hai Lân làm tay vịn. Ngai Chưởng Pháp có hai 
Long, một Lân và một Qui sau lưng, hai Phụng làm tay 
vịn. Ngai Giáo Tông có một Qui, một Phụng sau lưng và 
hai cặp Long Lân làm tay vịn.

Long Lân là trục Chấn Đoài (Đông Tây), Qui Phụng 
là trục Khảm Ly (Nam Bắc). Đường ra thì Qui 1, Phụng 
2, Long 3, Lân 4; đường về phải dò dấu phăn ngược lại: 
Lân 4, Long 3, Phụng 2, Qui 1. Tất cả đều là các số Tiên 
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Thiên âm dương.
Tiên Thiên là Dương Quang. Do cơ hội Trời Người 

hiệp một mà có Dương Quang ấy.

ĐẠO là sự CỘNG HIỆP,
TÂM là sự CỘNG THÔNG.
QUI nơi tịnh CHẤT SINH.
NGUYÊN ở thời CHƠN ĐỊNH.

Cộng thông và cộng hiệp cho tới khi nào có tịnh 
chất sinh thì Chơn Định hiển lộ. Nơi tịnh chất sinh là 
nơi có lực Tiên Thiên. Đó là người hoặc nơi có trấn thần.

Trấn thần và trấn pháp có khác nhau.
Trấn thần là đưa lực lượng tối thượng đến nơi nào 

đó để nhơn sanh có chỗ qui ngưỡng mà tu hành. Còn 
trấn pháp là sự sắp đặt các vị trí đồ hình theo một pháp 
nào đó hầu tạo kết quả tuy bất khả lượng nhưng mạnh 
mẽ. Đó là dùng các mãnh lực trong ngũ hành mà tạo ra.

Bởi vậy có khi người ta cần đi đến chỗ hoặc người 
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nào đó. Thí dụ như khi có người bệnh đến với Đức Hộ 
Pháp, Ngài bảo: “Về đi không sao đâu”. Thế là hết bệnh…

Chơn định là có tâm ý hành động tách ly khỏi các 
chu kỳ ngắn hạn để qui nguyên vào cái chơn thật của 
mìnhkhông bị các giới luật, lý giải so sánh, ngay cả pháp 
môn tu hành cũng không phải là điều kiện tuyệt đối mà 
vấn đề là sự CHƠN của TÂM đã THIỀN nên HIỆP.

Hậu Thiên là Âm Quang, Bát Quái Hậu Thiên là 
qui luật có tính chu kỳ ngắn hạn. Các chu kỳ ngắn hạn 
của những bạn hành tinh và vệ tinh đối tác trong sự sản 
sinh vật chất / phi vật chất khiến trục quay của quả đất 
không thẳng góc với mặt phẳng quỹ đạo. Mỗi cuối chu 
kỳ là một lần chuyển đổi, ngơ ngác không kịp kỳ phải 
lắm nỗi đau thương.

Cái thật của mình ở đâu tâm tự nhiên của mình 
hướng đến đó. Cái thật của thể xác Hậu Thiên hay dời 
đổi thì trong chỗ Hậu Thiên sâu xa, nhiều người biết như 
vậy. Cái thật của tâm ý Tiên Thiên thì trong chỗ ổn định 
cao vời. Là khách trần lẽ ra ta phải siêng tìm học để bắn 
sao cho trúng mục tiêu trên cao, câu sao cho được vật quý 
dưới sâu, chúng ta nong nả tìm học để có Phật, có Pháp 
vượt khỏi các chu kỳ tuần hoàn mà để bước lên đường 
dịch chuyển thẳng.

Đạo cao thâm, Đạo cao thâm,
Cao bất cao, thâm bất thâm.
Cao khả xạ, hề thâm khả điếu,
Cao thâm vạn sự tại nhơn tâm.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1

(Đạo cao sâu, Đạo cao sâu. Cao mà không cao, sâu 



 2�5� TIÊN THIÊN BÁT QUÁI TẠI NGAI ĐẦU SƯ CHƯỞNG PHÁP GIÁO TÔNG

53

mà không sâu. Ôi, cao cũng bắn đến được, sâu cũng câu lẻn 
được. Vạn sự cao sâu do nhơn tâm mà thôi).

Phật là Thần, Pháp là Tinh Khí. Chúng ta lần dò 
xem phải hiệp Tiên Hậu Thiên thế nào để có được Tinh 
Khí Thần cần thiết.

[1]. Như sự chuyển trục của địa cầu làm thay đổi Bát 
Quái Hậu Thiên..

[2]. Như sự khai mở một kỳ phổ độ ban hành những 
pháp-quyền-lý-giáo mới để nâng cao cái sống và cái 
linh lên một tầm mức khác trước.

[3]. Con đường phía trước Trí Huệ Cung có tên là Pháp 
Luân Lộ còn con đường sau lưng là Thanh Tịnh Lộ.

[4]. Xin xem bài Phật Tánh trong phần Phụ Lục.
[5]. Từng có lời nhắc nhở rằng không hề có khai khiếu 

nếu chẳng có khai tâm.
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3. HẬU THIÊN BÁT QUÁI

3.1. Trùng Quái – Bát Quái hiệp Bát Quái
3.2. Trọn Thiên Đạo là sao?
3.3. Hậu Thiên Bát Quái
3.4. Âm Dương của Hậu Thiên Bát Quái
3.5. Nhựt Nguyệt Tinh và các Bát Quái

Bát phẩm Chơn Hồn tạo thế giới hóa chúng sanh vạn 
vật hữu hình tùng thử Đạo,
Quái hào bác ái định Càn Khôn phân đẳng pháp nhất 
thần phi tướng trị kỳ tâm.

Đó là câu liễng trước Điện Thờ Phật Mẫu. 
Đấng Tạo Hóa đã nói rõ rằng con đường theo pháp 

âm dương tại Kim Bàn với gốc là tình bác ái thiêng liêng 
là cái Đạo chung cho vạn vật hữu hình tiến hóa để định 
lập các đẳng pháp Càn Khôn. Và xuyên suốt các đẳng 
pháp Càn Khôn ấy, một cái thần chuyên nhất không so 
sánh nhị nguyên là cách để tâm phàm (tâm đi ra chỗ ngọn 
ngành chia rẽ và hủy diệt) không sống dậy.

3.1. TRÙNG QUÁI – BÁT QUÁI HIỆP BÁT QUÁI – THÍ DỤ VỀ MỘT 
ĐẲNG PHÁP CÀN KHÔN

Thái Cực + Lưỡng Nghi là hình ảnh của tính nhất 
quán của phần tâm linh Cửu Thiên Khai Hóa chủ tể các 
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tầng sinh tồn. Tứ Tượng D Bát Quái là con đường nhất 
vảng nhất lai của Cửu Phẩm Thần Tiên muốn ngấp nghé 
vào ra chỗ có “ không, không”  có. Bát Quái + Bát Quái là 
hình ảnh của sự tương tác giữa các đơn vị có cái sống 
trong không gian.

Trùng Quái là cách diễn đạt việc Bát Quái tương 
tác với Bát Quái. Có rất nhiều thế tiếp cận khác nhau 
vì mỗi đơn vị sống là một Tứ Tượng tại một mốc lịch sử 
hóa sanh đặc thù.

Trước nhất, hãy xem một trường hợp hai đẳng pháp 
Càn Khôn đầu tiên, giữa hai ngôi Thiên nhất sinh Thủy 
và Thiên tam sinh Mộc. Thủy Dương vì là thiêng liêng. 
Mộc cũng là một hào Dương xạ xuống nhưng vì là hữu 
hình nên thuộc Âm.

Thiên nhất sinh Thủy trong A nhưng Địa lục có thể 
thành cho cả A lẫn B. Thiên tam sanh Mộc nhưng Địa 
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bát có thể thành cho cả A lẫn B.
Khi Thiên tam sanh Mộc trong B thì theo bảng ở 

mục 1.4, lẽ ra Địa tứ sanh Kim Thiên cửu thành chi chỉ 
xảy ra bên nam (B) mà thôi nhưng ở đây khi có trùng quái, 
4 của Nam đã hiệp được với 9 của Nữ (A). Từ Địa tứ sinh 
Kim của B mà có được Thiên cửu thành chi của A. Địa 
nhị sinh Hỏa trong B nên Thiên thất thành trong A. Và 
Thiên cửu thành chi trong B cũng hiệp được với Địa tứ 
trong A nữa.

Những tương tác giữa các Tiên Thiên Bát Quái tại 
các hướng tiếp cận khác nhau đã lần hồi tạo ra Khảm Ly 
Hậu Thiên. Vận dụng Khảm Ly Hậu Thiên ấy, việc vợ 
chồng Hàm  Hằng  đã tạo nên những tập Chấn 

 (số 51 trên tổng số 64 trùng quái), tập Cấn  (52), tập 
Tốn  (57), tập Đoài  (58)… cho đến Ký Tế  (63), 
Vị Tế  (64).

3.2. TRỌN THIÊN ĐẠO LÀ SAO?

Càn Khôn Vũ Trụ bao la, vô số pháp thức sáng tạo 
đã được hình thành để có sự quân bình tiến hóa. Nhưng 
như đã nói, Thiên Cơ có hai mặt: chuyển hình xác các 
thiên thể, ngân hà… và khai mở các tầng thức giác hay 
tâm linh mới. Điều này không loại trừ việc có thể có các 
thiên thể vô hình so với chúng ta và các thứ thức giác 
cao siêu hơn rất nhiều của các tầng lớp sinh linh thượng 
đẳng trong vũ trụ.

Những tương tác lực giữa các lực lượng thiên nhiên 
thì thật là vĩ đại khôn lường, những tầm mức cao trọng 
của tâm linh và của các thứ khả năng cũng vậy. Nhưng dù 
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các chuyển biến tạo Càn Khôn phân đẳng pháp có bí mật, 
cao sâu, phức tạp chi chi đi nữa, con đường của Đức Chí 
Tôn vẽ ra lần này cũng dễ cho chúng ta noi dấu.

Chúng ta không buộc phải học mỗi tương tác Bát 
Quái trong mỗi trường hợp địa cầu hay ngân hà của chúng 
ta chuyển trục nhưng phải học rõ hiểu kỹ xem lần chuyển 
pháp này là chuyển cái gì, tại sao, lúc nào và thế nào.

Điều cần nhất cho chúng ta là phải tỉnh thức trang 
bị cho mình đủ công, đức, huệ, và sinh lực cho buổi mở 
cửa Cực lạc Thế Giới hi hữu này.

Sau khi khai Pháp Bát Quái, Thầy mới lập các sinh 
linh, cho đến phẩm người biết để chân lên đường tiến hóa 
siêu linh thì gọi là Tăng. Thân phận của Tăng sẽ đổi thay 
khi có Phật có Pháp. Nói khác đi, đường tu tiến là đường 
học Pháp có Thầy hướng dẫn. Mà Tăng vẫn có tiềm tàng 
quyền tự chủ và Pháp tùy biến trong người, nên có thể 
moimóc, lục lọi trong tâm mình mà tìm ra Phật, Pháp.

Lực lượng thiên nhiên là hiệp âm dương hữu hiệp 
biến sanh. Nếu không Phật không Pháp, sự biến sanh có 
chiều đi ra chứ không có ngõ đi về: thành thịnh suy hủy 
hay sinh lão bệnh tử là việc tất nhiên sẽ đến.

Đường về nay đã mở, có Phật toàn năng, có Pháp cắt 
bỏ chuỗi luân hồi ấy, người hữu duyên mau chân để bước 
ắt kịp giờ siêu sanh. Đấng quyền năng chủ tể toàn vũ trụ 
nay đã đến, Càn Khôn Thế Giới đang trên đà chuyển biến 
khác trước, Bát Quái phải đổi thay.

Quyền năng biến hóa quan trọng hơn quyền năng 
tạo hóa, quyền năng tạo hóa qua thời gian không bằng 
quyền năng tạo hóa xuyên không gian. Cho nên học hành 
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thân phận Nhơn Đạo trong xã hội rồi phải học hành Thần 
Đạo sử dụng lực lượng tập thể. Học về Thần Đạo không 
bằng học hành Thánh Đạo dạy về Khảm Ly. Học hành 
Thánh Đạo dạy về Khảm Ly không bằng học hành Tiên 
Đạo dạy về Chấn Đoài. Học hành Tiên Đạo dạy Chấn 
Đoài không bằng học hành cả Tiên Đạo dạy Chấn Đoài 
lẫn Phật Đạo dạy Cấn Tốn. Học cả Tam Giáo Ngũ Chi 
thì biết hết Khảm Ly Chấn Đoài Cấn Tốn cho nên biết 
cách qui Bát Quái về Tứ Tượng. Qui về Tứ Tượng được 
thì sẽ học hành cách qui về Lưỡng Nghi. Và qui về Thái 
Cực là đi trọn Thiên Đạo.

Đến quả địa cầu nhỏ bé của chúng ta lần này, Thầy 
đã để tại cửa Cao Đài nhiều điều mới lạ, chúng ta sẽ lần 
hồi tìm hiểu được sau khi tìm biết Bát Quái Hậu Thiên. 
Chúng ta sẽ không vào rất nhiều chi tiết về những thứ đang 
đổi thay. Trong tình thế cấp bách của một người đang bị 
tên bắn, vấn đề là nhổ mủi tên ra, cầm máu và ngăn ngừa 
chất độc. Không có đủ thì giờ để tìm hiểu về mủi tên, về 
cách bắn, người bắn… Đạo khai thất ức niên nhưng giờ 
mở của Trời không kéo dài lâu như vậy.
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3.3. HẬU THIÊN BÁT QUÁI

Tiên Thiên Bát Quái là cơ cấu phối hợp hai Tứ Tượng 
vật chất Tiên Thiên như các thiên thể âm dương và con 
người nam nữ. Từ cơ cấu phối hợp đó mà có sự tương sinh 
ra Tiên Thiên Ngũ Hành và tương thành ra Hậu Thiên 
Ngũ Hành theo qui luật Hà Đồ.

Hậu Thiên Bát Quái là vị thế an định các Tứ Tượng 
Thiên thể và con người nay đã là chất Ngũ Hành Hậu 
Thiên. Lạc Đồ chỉ rõ qui luật mà Khí Ngũ Hành có thể 
được dùng để phá vỡ thế an định của chất Hậu Thiên Ngũ 
Hành mà lập lại Tiên Thiên Ngũ Hành.

Trong Lạc Đồ, Khí Ngũ Hành thuộc Dương và Âm 
Kim (9,4) đi vào nhà Hỏa phương Nam (Ly Tốn) và Khí 
ngũ Hành thuộc Âm và Dương Hỏa (2,7) đi vào nhà Kim 
thuộc phương Tây (Khôn Đoài). Hỏa khắc Kim nên đó 
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là vị thế tạo ra Hỏa bức Kim hành (Hỏa khắc Kim nên 
buộc Kim phải chuyển).

Những cơ cấu, qui luật và vị thế này vốn nhược thiệt 
nhược hư. Lập ra cơ cấu, cung cấp năng lượng là lập Đạo, 
học biết các vị trí và phương pháp là học Đạo. Nhưng dạy 
Đạo có khi là dại Đạo vì Đạo vốn thiệt với người sáng 
suốt mà có tâm hòa ái và tín thành nhưng lại là hư với 
người đang mơ màng hoặc có ý tranh tiên.

Bát Quái Hậu Thiên thường được vẽ theo trục đứng 
Ly trên Khảm dưới của thân người. Các hướng của Hậu 
Thiên Đồ được vẽ trùng với các hướng trên mặt đất: Ly 
Nam Khảm Bắc Chấn Đông Đoài Tây.

Lạc Đồ có các số chẳn 2,4,6,8 ở bốn góc Khôn, Tốn, 
Cấn, Càn. Sao Càn Khôn không chiếm vai tuồng quan 
trọng trong Hậu Thiên Bát Quái? Vì Càn Khôn ở đây 
diễn tả năng lực Thiên Địa mà con người phải tạo ra chớ 
không phải là năng lực chi phối các tương tác Hậu Thiên 
của con người.

Các số của Lạc Đồ tạo nên một tổng cộng theo từng 
hàng ngang dọc chéo đều là 15. Số 5 trung cung là TA và 
cái Ta vật chất Hậu Thiên ấy được tạo ra trong thế quân 
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bình với bốn phương.

3.4. ÂM DƯƠNG CỦA BÁT QUÁI HẬU THIÊN

Khi ba hào hiệp thành một quẻ, quẻ nào có một hay 
ba hào dương là quẻ thuộc dương. Tương tự, quẻ nào có 
một hay ba hào âm là quẻ thuộc Âm.

Vậy Càn , Khảm  , Cấn , Chấn  là 
Dương còn Tốn , Ly , Khôn , Đoài  là Âm. 
Chiều quay của hai phần âm dương này do đó sẽ khác 
nhau như ở hình 16.

Theo hướng Càn Khảm Cấn Chấn thì dương tính 
của Càn chủ động đi vào trung, thượng và hạ thể còn theo 
hướng Đoài Khôn Ly Chấn thì âm tính của Khôn đi vào 
thượng, trung rồi hạ thể.
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Sau đây là bản so sánh hai phần trái phải trong Tiên 
Thiên và Hậu Thiên Bát Quái:

.
Tả Hữu Nhận xét

Tiên Thiên  
Bát Quái

Nam tả Nữ hữu, bỏ đi tính Nam Nữ hai bên y như nhau 

Hậu Thiên  
Bát Quái Âm tả Dương hữu, vật tả hữu bất phân Nam Nữ.

Trong thân thể Hậu Thiên của con người bất phân 
nam nữ, tả âm hữu dương, trên mặt đất thì Đông và Bắc 
thuộc Dương, Tây và Nam thuộc Âm.

Khí Thiên sinh Dương Thủy 1 và Dương Mộc 3 
vẫn ở Bắc và Đông phương còn Khí Địa sinh Âm hỏa 2 
cùngÂm Mộc 4 vẫn thuộc Nam và Tây Phương nhưng 
đổi thay chỗ ở:

 ❒ Nhị Hỏa (Địa Hỏa hay Âm Hỏa) và số thành 
của nó là Thất Hỏa (Thiên hay Dương Hỏa) 
sang ở nhà Kim bên Tây Phương. Ấy là nhà 
của Kim Mẫu (Kim Đoài  Mẫu Khôn ).

 ❒ Tứ Kim (Địa Kim hay Âm Kim) và số thành của nó 
là Cửu Kim (Thiên Kim hay Dương Kim) sang ở nhà 
Hỏa bên Nam Phương. Ấy là nhà của Lão Hỏa có 
Dương Hỏa (cũng là Âm Mộc Tốn  : Mộc sinh 
Hỏa) và Âm Hỏa Ly .

Hỏa 2,7 khiến nhà của Kim Mẫu chuyển động. Kim 
4,9 khiến nhà của Lão Hỏa chuyển động. Số 7 trong Hà Đồ 
là Tốn  Âm Mộc cũng là Dương Hỏa, số 4 trong Hà 
Đồ là Đoài  Âm Kim. 7 Hỏa vào nhà 4 Kim khiến Kim 
hành Nguyên Tử Khí (Dương Kim Càn ). 4 Kim vào 
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nhà 7 Hỏa (cũng là Âm Mộc Tốn  trong Hậu Thiên Đồ) 
khiến Hỏa hành Nguyên Tử Lực (Dương Mộc Chấn ).

Những rung động của Kim trong nhà Hỏa hay Hỏa 
tong nhà Kim là những rung động Thiên Thiều. Nguyên 
Tử Lực trong bản thân là Thiên Tinh.

Vậy Tiên Thiên Bát Quái nói sự sinh, thành còn Hậu 
Thiên Bát Quái nói sự chuyển, hóa. Sinh Tiên Thiên, thành 
Hậu Thiên. Chuyển Hậu Thiên hóa Tiên Thiên.

Đồ Tiên Thiên là từ đốm vằn trên lưng con Long Mã 
hiện trên sông Hà, đồ Hậu Thiên là từ ốc xoáy trên lưng 
con Kim Quy hiện trên sông Lạc. Long Mã nói chuyện vừa 
bay trên trời vừa chạy trên mặt đất, Kim Quy nói chuyện 
vừa bò trên mặt đất vừa bơi trong nước. Chúng có chung 
một nơi thi thố là mặt đất trên cạn nhưng cũng có khác 
chỗ chuyên môn: một đàng là trời đầy chất khí và một 
đàng là biển đầy chất nước. Nhưng dù sao thì phải biển 
sâu mới chở nổi thuyền to nơi thế gian, khí dày mới đỡ 
được cánh bằng trên trời cao.

Khí dày nói đây tượng cho Hỗn Ngươn Khí (Tiên 
Thiên Khí + Hậu Thên Khí) và Nguyên Tử Khí. Nước 
sâu nói đây tượng cho Thiên Thủy 1 và Địa Thủy 6. Thiên 
Thủy là ngôi con một của Trời, đến từ Thiên đỉnh vào với 
tâm un ấp ý cao vời hiệp thượng. Địa Thủy là ngôi con 
một của Đất, đến từ Thiên để vào với tâm chiu chắt lòng 
ái từ nhuận hạ.

Xét những tương quan nội tại (giữa chu kỳ) của thế 
vận chuyển sinh khí Hậu Thiên hoặc tương đối với Tiên 
Thiên (ở các điểm đầu hay cuối của chu kỳ) người ta có thể 
được thêm các lý giải liên quan đến những chuyển biến 
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trên các phần khác nhau của địa cầu hay của những đơn 
vị không gian nhỏ hơn, gọi chung đó là môn Phong Thủy. 
Cũng có thể do theo đây mà xét trong bản thân con người. 
Các độ số và chu kỳ sinh lực đến với từng bộ phận trong 
bản thân cũng từ các mấu chốt này mà suy ra.

Do tính Nam tả Nữ hữu và Âm tả Dương hữu này 
mà khi hiệp hai Bát Quái Tiên và Hậu Thiên lại, cần có 
một sấp một ngửa đối mặt nhau để dòng chuyển lưu sinh 
khí được thông.

3.5. NHỰT NGUYỆT TINH VÀ CÁC BÁT QUÁI

Ta gộp chung các ảnh hưởng tạo nên độ nghiêng trục 
quay và trục từ trường của trái đất vào thiên thể dùng làm 
biểu tượng gần gủi nhất, đó là Nguyệt. Nguyệt chi phối 
sinh hoạt của trục Khảm Ly (tình ái, tình dục) và do đó 
ảnh hưởng mạnh trên vật chất thân thể với các chức năng 
thụ cảm Hậu Thiên là thất tình lục dục.

Nhựt chi phối sinh hoạt của tượng Chấn Tốn và 
vận dụng Tiên Thiên Khí qua Bát Quái Tiên Thiên. Ánh 
sáng mặt trời là nguồn sống nuôi dưỡng vạn linh không 
qua thất tình lục dục.

Tinh (tinh tú ngân hà) chi phối sinh hoạt của tượng 
Cấn Đoài, vì là sự tương quan của các tâm Đại Ngã nên 
có thể giúp đóng địa ngục mở tầng Thiên, ngăn cản sự 
hình thành số 6 và là hướng đạo cho nguyên tử khí (số 
4) trong và ngoài bản thân. Nhưng cũng không đòi hỏi 
phải giác trước mới ngộ sau. Ngộ duyên trước, giác sau 
vẫn được. Thiên Địa không đòi hỏi phải có Tình mới 
vận hành Nhựt Nguyệt, có danh mới trưởng dưỡng vạn 
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vật. Do năng lực và tính chất phù hợp mà ứng cảm trong 
phép Tạo Đoan thôi.

Đối với quả địa cầu có một mặt trăng như của chúng 
ta, sự vận chuyển của Bát Quái Hậu Thiên hẳn nhiên là 
đơn giản hơn nhiều so với hành tinh Jupiter có rất nhiều 
mặt trăng (nay đã được xác nhận đến con số là 63). Tùy 
nguyên căn xuất phát và tùy khung cảnh đang tồn tại 
mà các cơ hội hành tu của mỗi người có phần khác nhau 
nhưng nói chung, do trình độ vận chuyển cái sống đến 
đâu thì đạt lý đến đó mà thôi. Cái sống vật thể và tâm linh 
tự nó có năng lực khử trược lưu thanh.
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4.1. HIỆP DƯƠNG QUANG VÀ ÂM QUANG

Thiên sanh và Địa ứng sanh tạo lập các chủ thể năng 
lực Tiên Thiên. Thiên thành và Địa thành tạo lập các chủ 
thể Hậu Thiên. Người ta tạm mượn các con số để gọi tên 
các chủ thể ấy vì các con số nguyên thỉ xuất hiện khi các 
chủ thể ấy xuất hiện. Các số lẻ thuộc Thiên, các số chẳn 
thuộc Địa.

Hậu Thiên hiệp Hậu Thiên thì càng lúc càng xa ra 
ngoài ngọn ngành, chỉ khi hiệp được với năng lực Tiên 
Thiên con người mới vượt khỏi tam giới (quá khứ, hiên 
tại, tương lai) mà thôi. Ỷ lại vào vài ấn chứng nào đó hay 
vịn vào lời nói “Đạo bất khả đắc” để an nhiên trong chỗ vô 
minh là hai thứ sai lầm nhiều người bị vướng, rất đáng tiếc.

Thật ra lời nói “Đạo bất khả đắc” là nhằm giải bớt cái 
quá dụng trí của hành giả làm lạc lối nhiên chơn. Đạo vẫn 
có gấp, hưỡn, nên hư, đến đi đúng lúc; sự trưởng thành 
tâm ý và khả năng tuy mắt phàm khó dò biết được nhưng 
vì mình đã biết rõ mục tiêu và đường lối, ít ra mình đi 
tới đâu có thể biết rõ đến đó. Trong Đạo Cao Đài, từng 
có lời rằng:

Cao-Ðài, Ðấng Cao Cả,
...Trong vạn-vật hiện hữu trên qủa địa-cầu nầy, các 
con là kẻ được ban ân huệ nhiều hơn cả. Thầy đem 
các con đến tận Thầy, bằng cả tinh thần lẫn trí-huệ. 
Các con có đủ bằng chứng để tự biết mình do sự thăng 
phẩm-vị thiêng-liêng.
26 tháng tư Bính Dần (thứ Ba, 8–6–1926)
…Parmi toutes les créatures existant sur ce globe terrestre, 
vous êtes les plus bénis; je vous élève jusqúà Moi en 
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esprit et en sagesse. Vous avez toutes preuves pour vous 
reconnaître par promotion céleste.
Thảm thay, trong dư luận quần chúng, do vô minh, 

vẫn còn những ý tưởng nghịch lại với lời này khiến người 
ta hay dùn dằn, dãi đãi theo kiểu này kiểu khác.

Trong dòng sống Đạo hay Đời, trong lúc còn sức 
khỏe hay còn trong sáng tâm hồn, có một số người nhận 
được vài kinh nghiệm đặc biệt như ánh sáng, điển lực, 
thần mộng hay các hiện tượng tâm linh hoặc thần thông 
khác thường và nghĩ rằng mình là quan trọng hay ưu tiên 
hơn người khác. Nhưng thường thì những điều đó không 
phải là những đảm bảo mà chỉ là sự gợi ý hay nhắc nhở 
để các bậc hướng đạo vô hình dò xét tâm ý trước khi cho 
một bài học mới về đời hay Đạo mà thôi.

Công nhiều quả nặng, trọng quyền trọng phạt. Để 
ngừa các hậu quả rất nghiêm trọng mới có nhắc nhở, nếu 
lơ là không thực hành ngay thì về sau có ăn năn cũng vô 
ích. Xưa Nhan Hồi rất sợ được nghe thêm Đạo pháp vì 
ngại mình không thực hành nổi. Tích cực, không thụ 
động trông chờ mới khỏi sa vào mê tín.

Để khỏi lầm lạc trong đủ thứ vô minh, xin đề nghị 
một phép tự kiểm tra mình: Hãy xét xem ta có chuyển vật 
chất thân thể ta thành tâm linh và dùng tâm linh điều 
ngự tốt vật chất của ta hay chưa. Nói khác đi: “ta có biết 
cách đào tạo Âm Quang không và Âm Quang ấy có gặp 
Dương Quang chưa?”

Chính Hậu Thiên Bát Quái dạy ta đào tạo Âm 
Quang còn Tiên Thiên Bát Quái dẫn ta đến Dương Quang 
đó.
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4.2. CÁC CÁCH TRÌNH BÀY BÁT QUÁI KHÁC NHAU

Để có thể hiểu cách hiệp Tiên Thiên và Hậu Thiên 
đã được kín đáo truyền thụ thế nào, trước hết chúng ta 
phải làm quen với các cách trình bày Bát Quái khác nhau:

 ❒ từ trong nhìn ra hay từ ngoài nhìn vào,
 ❒ sấp ngửa ra sao,
 ❒ hướng về phương nào.

Trước hết, Tiên Thiên Đồ không theo phương hướng 
của mặt đất. Người ta thường vẽ Tiên Thiên Bát Quái Đồ 
với Càn trên Khôn dưới Ly trái Khảm phải. Đó là tư thế 
Tiên Thiên Bát Quái sấp trước đây đi đôi với Hậu Thiên 
Bát Quái ngửa.

4.2.1. TIÊN THIÊN BÁT QUÁI SẤP VÀ NGỬA
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4.2.2. HẬU THIÊN BÁT QUÁI TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐỊA CẦU CHUYỂN TRỤC

4.2.3. ĐỊA CẦU NÀY SẼ CHUYỂN TRỤC CHĂNG?

Thầy đã dạy sự hiệp hai Bát Quái Tiên Thiên và Hậu 
Thiên trong bài thi sau đây:

Ly biệt để tìm ngọc chất Ly,
Khảm hoài Ngọc Khuyết tại Diêu Trì,
Càn khán trung Đoài Thiên đáo ngự,
Khôn giao thượng Chấn Đạo nhiên qui.

Theo đó thì Hậu Thiên Bát Quái sấp trên Tiên Thiên 
Bát Quái ngửa tại một tư thế mà Thiên Thủy Tiên Thiên 
gặp Thiên Thủy Hậu Thiên, Địa Hỏa Tiên Thiên gặp Địa 
Hỏa Hậu Thiên.

Bốn chữ đầu câu Ly Khảm Càn Khôn ý nói Hậu 
Thiên (Ly Khảm) trên, Tiên Thiên (Càn Khôn) dưới. Ngọc 
chất Ly là ngọc chất lửa, là mắt lửa tròng vàng như Tề Thiên 
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từng có sau thời gian bị thiêu trong lò Bát Quái. Hoài 
Ngọc Khuyết là mong nhớ cái cổng to bằng ngọc. Ngọc 
Khuyết cũng ngụ ý Ngọc Hư Cung Huỳnh Kim Khuyết.

Tiên Thiên Bát Quái Đồ chuyển đổi theo thế vận 
chuyển của NHẬT (và của cả Thái Dương Hệ) so với vũ 
trụ. Hậu Thiên Bát Quái Đồ chuyển đổi theo thế vận 
chuyển của hệ thống NGUYỆT + trái đất so với mặt 
trời. (Mặt trời cũng tự vận chuyển quanh trục nên cũng có 
một Bát Quái khác tại mốc thời gian tương đối của mình).

Xem bài thi trên, ta tự hỏi: “Phải chăng có sự chuyển 
trục của Địa Cầu?” Không nghe nói đến việc Thái Dương 
Hệ đang tại các ngươn, hội hay chuyển nào nhưng chỉ có 
trường hợp của hình 22 là phù hợp với bài thi trên: Thầy 
đã gián tiếp chỉ rõ sự chuyển trục của Địa Cầu. Bài thi 
trên cho thấy việc hiệp Tiên Thiên và Hậu Thiên có thời 
điểm đặc trưng cho nó. Chuyện hiệp Tiên Hậu Thiên 
của một cá nhân là do nhân duyên đặc biệt nhưng việc 
chuyển Tiên Thiên Hậu Thiên cho toàn thể địa cầu hẳn 
là một điều trong Thiên Cơ tiền định cho một cuộc đại 
ân xá hay đại phán xét. Đó hẳn là một cơ hội cực kỳ lớn 
lao cho người đã chuẩn bị.

Sau khi chuyển trục, trái đất sẽ có các phương hướng 
đồng bộ với vũ trụ, Bát Quái Hậu Thiên trong tình thếmới 
trùng phương với Bát Quái Tiên Thiên.

Chúng ta để ý thấy tại Đền Thánh, Hậu Thiên Bát 
Quái là Bát Quái sấp như hình 21 với Ly nằm về hướng 
Tây Khán Đài và Tây Lang, còn Khảm nằm vể hướng 
Đông Khán Đài và Đông Lang.

Vậy coi Hiệp Thiên Đài là đầu, Bát Quái Đài là phần 
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dưới bụng thì rõ ràng Ly Đông Khảm Tây. Và trong bản 
đồ địa dư mới, hướng Nam ngày nay sẽ là Đông và hướng 
Bắc bây giờ sẽ là hướng Tây mới, trùng hợp với điều đã 
lưu dấu từ lâu. Ấy là một lời báo trước cho nhân loại về 
cơ biến chuyển không tránh được.

4.3. TIÊN HẬU THIÊN BÁT QUÁI HIỆP NHẤT

4.3.1. SẴN SÀNG ĐỂ TIẾN HÓA

Mục đích của ta là nương theo các biến dịch Thiên 
Địa Nhân để đào tạo Tinh Khí Thần cho bản thân. Tinh 
bao nhiêu Thần bấy nhiêu. Tại thế gian này, điều quí báu 
của ta là Tinh và Thần. Có đào tạo được Ngươn Tinh rồi 
thì tự nhiên có Chơn Thần (ánh sáng của lửa sống vật chất, 
do quyền Tạo Hóa của Phật Mẫu đào tạo). Mặc cho kẻ hạ 
sĩ cười vang, bậc thượng sĩ cứ cố năng hành công giữ nhất 
thần phi tương trong tinh thần bình hòa và thánh đức tự 
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nhiên, đó là bữu pháp Phật Mẫu đã từng dạy.
Khi ánh Âm Quang thuộc Địa sanh ra đủ thanh 

sạch và mạnh mẽ, nó cất cao lên đỉnh đầu. Lúc ấy tự nhiên 
có ánh Dương Quang đến hiệp. Từ lúc Càn Khôn tương 
giao ấy, giác tánh trọn khai mở, ta là Chơn Linh, là cái 
thật TA mà ta mãi kiếm tìm.

Bài thi của Đức Chí Tôn cho vẽ nên thế hiệp nhất 
của hai Bát Quái Tiên và Hậu Thiên tại một thời gian đặc 
biệt. Nó xảy ra khi trục địa cầu chuyển sao cho ảnh hưởng 
của Nhật Nguyệt Tinh phù hợp cùng nhau.

Nhật Nguyệt và địa cầu thẳng hàng nhau trong các 
lần nhật thực và nguyệt thực tạo nên một số đồng bộ nhỏ 
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trong các khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhật Nguyệt Tinh 
và địa cầu thẳng hàng nhau trong đại biến chuyển sẽ là một 
cơ hội xảy ra đủ lâu để chúng ta có thể hành công kết quả. 
Lúc ấy, Càn (số 12 trong đồ hình27, 28) khán trung Đoài 
(số 4) hiệp nhau thành , tức là Quyết. Ta có sự quyết 
ý và “Thiên đáo ngự”. Đoài số 4 trong đồ hình 27 cũng là 
4 trong Địa tứ sanh Kim. Nhận thấy nguyên tử lực trong 
bản thân đã được thể hiện, Thiên Càn sẽ đáo ngự.

Lúc Thiên cơ chuyển đến đó, bộ máy thiên nhiên 
trong thân thể sẽ rất thuận lợi và sẽ có được sự tương 
sinh của các phẩm chất thân thể và tinh thần càng ngày 
càng tăng tiến

Hình 23 chỉ rõ sự hiệp Tiên Thiên và Hậu Thiên 
Bát Quái. Điều cần lưu ý là trong hình này, các quẻ được 
nhìn từ ngoài vào. Thí dụ:  là Cấn,  là Chấn. Từ 
đây các Bát Quái Đồ trong sách này đều được cho thống 
nhất như vậy để phù hợp với hình ảnh của Bát Quái Đồ 
để tại tôn giáo Cao Đài.
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4.3.2. HẬU THIÊN BÁT QUÁI SẤP

Ta đã biết Hộ Pháp lo về Bát Quái Hậu Thiên trong 
khi Giáo Tông là về Tiên Thiên. Tại Đền Thánh, đồ hình 
Bát Quái Tiên Thiên là trên Thánh Tượng các Đấng ta thờ 
phượng còn đồ hình Bát Quái Hậu Thiên thì cẩn trong 
nền đá mài dưới Quả Càn Khôn. Đồ hình này được trình 
bày dưới dạng úp xuống và đọc từ ngoài vào (như hình 22).

Xưa, Đức Jesus Christ mỗi khi hành pháp, Ngài dang 
rộng hai tay ra, bàn tay ngửa lên trời[1]. Lúc đó là thời Nhị 
Kỳ Phổ Độ. Từ đó cho tới lúc sự đổi thay sắp xảy ra đây, 
pháp Bát Quái Hậu Thiên ngửa Tiên Thiên sấp vẫn còn 
phần đúng dầu đã dần dần tỏ ra có sai lệch.

Để chuyển qua Tam Kỳ Phổ Độ, nhiều giáo pháp 
đã phải lần hồi được phổ biến tại nhiều nơi và nhiều sứ 
giả cõi trời đã phải lắm vất vả để tập cho nhân loại quen 
dần với những ý tưởng mới. Lý thuyết đại khoan hồng 
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phổ biến bởi Victor Hugo, những sưu khảo của Allan 
Kardec về thế giới bên kia đã cùng góp phần với nhiều 
các công trình khác.

Khi chư vị Thiên Sứ đã thực hiện xong các sự chuẩn 
bị tại nhiều nơi, Đức Chí Tôn nói rõ mục đích của lần 
mở Đạo này.

Ta vì lòng đại-từ đại-bi vẫn lấy đức háo sanh mà 
dựng nên mối Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ; tôn chỉ để 
vớt những kẻ hữu phần vào nơi địa-vị cao thượng, để 
tránh khỏi số mạng luân hồi và nâng những kẻ tánh 
đức bước vào cõi nhàn, cao hơn phẩm hèn khó ở nơi 
trần thế nầy.

Ngọc-HoàNg THượNg-Ðế viếT cao-Ðài giáo Ðạo Nam 
PHươNg , 2 THáNg 11 Năm BíNH DầN, TNHT 1.

Đó là hai việc:
1. Mở cửa Cực Lạc thế giới cho các nguyên nhân,
2. Lập đời cho hậu thế.

Với mỗi mục tiêu ấy sẽ có một thế tiếp cận Bát Quái 
khác nhau.
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4.3.3. TIÊN THIÊN BÁT QUÁI NGỬA

Cũng do hồng ân tận độ mà có sự giáng thế đặc 
biệt của các Đấng cao siêu nâng đỡ tiến hóa: bây giờ Tiên 
Thiên Bát Quái ngửa chớ không sấp. Do đâu mà biết như 
vậy? Do nhìn vào bộ tiểu phục Giáo Tông mà biết. Các 
quẻ Bát Quái Tiên Thiên được nhìn thấy từ phía trước, 
vậy Bát Quái Tiên Thiên lần này phải ngửa.

Có thể xem lại hình 9 để thấy Bát Quái Tiên Thiên 
trên áo của tiểu phục Giáo Tông.

Vấn đề Tiên Thiên ngửa Hậu Thiên sấp và đọc Bát 
Quái từ ngoài vào cũng từng được nhắc khéo từ trước 
trong Đạo Cao Đài:

Đạo là điều-hòa, tức không gian nâng đỡ; Thế là công 
bình, tức thời gian chuyển vận. Thời gian nhờ không 
gian mới an vững, không gian do thời gian tạo bình hòa.
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Nói chung, thời gian và không gian là bốn phương, 
trên, dưới. Không gian vô hình ở dưới, đi tại trong 
chuyển ra ngoài. Thời gian hữu tướng đứng trên, hiện 
từ ngoài đến trong.
Không gian chuyển từ không ra sắc, thời gian biến từ 
sắc đến không. Ây là huyền-vi của Đấng Chí-Tôn đã 
để đó vậy.

Bát Nương, đêm 12 tháng 2 Nhâm-Thìn 
(Dl. 9 / 3 / 52), Luật Tam Thể

Không gian vô hình là Tiên Thiên, thời gian hữu 
tướng đứng trên là Hậu Thiên. Không gian chuyển từ 
không ra sắc là sinh Tiên Thiên thành Hậu Thiên. Thời 
gian biến từ sắc đến không là chuyển Hậu Thiên hóa Tiên 
Thiên, lập lại Tứ Tượng, Lưỡng Nghi, qui hoàn Thái Cực. 
Ngôi Lưỡng Nghi, Thái Cực là vô tướng. Ngôi Lưỡng 
Nghi, Thái Cực là vô tướng.

Đời là Hậu Thiên công bình, là thời gian chuyển 
vận vì phải có công đức, có học hành, có khai tâm. Đạo 
làTiên Thiên điều hòa nâng đỡ vì chỉ có cho và nhận, sẵn 
sàng hiệp hộ khai khiếu cho kẻ đã khai tâm.

Việc vào với không gian hư vô trực cảm, ra với thời 
gian kinh nghiêm hữu tướng có thể được thấy trong hình 
27, 28, 29 và 30 theo sau đây.
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4.3.4. NAM CHỈ KHẢM

Biểu diễn dòng chuyển biến Tiên Hậu Thiên của 
đồ hình 27 qua hình đồ 28, ta hiểu rõ mối tương liên Âm 
Quang (Chơn Thần) Dương Quang (Chơn Linh) hơn. Âm 
Quang do tương tác Nam Nữ mà có, tưởng chừng như bị 
chi phối bởi các tương quan có tính Lưỡng Nghi (2 “ 4 “ 
6 “ 8) nhưng việc Tiên Hậu Thiên hiệp nhất này lại thực 
sự ẩn tàng các phối hợp tam phân nữa.

Hướng đi 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thể hiện SỰ NGHỊCH 
CHUYỂN HẬU THIÊN theo tam giác hướng xuống 
(tam giác của Chơn Thần). Hướng đi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 thể hiện SỰ THUẬN CHUYỂN TIÊN THIÊN theo 
tam giác hướng lên (Chơn Linh) ở vòng ngoài.

Xem hình 27, ta dễ thấy rõ việc không gian vô hình 
(Tiên Thiên) ở dưới, đi tại trong chuyển ra ngoài và thời 
gian hữu tướng (Hậu Thiên) đứng trên hiện từ ngoài đến 
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trong như Bát Nương đã nói trong Luật Tam Thể (dẫn 
tại mục 3.4.3).

Dòng vận chuyển xuyên suốt hai Bát Quái (nơi hình 
28 là thông suốt hai tam giác Chơn Linh – Chơn Thần) từ 1 
đến 16 là dòng tự nhiên của cái sống trong thế tương hiệp 
Nhật Nguyệt Tinh. Điều này không có nghĩa là ta chẳng 
cần phải làm gì. Nó có nghĩa là ta không cần khổ công 
luyện pháp nhưng ta phải hành pháp mới được. Nhắc lại: 
có Phật, có Pháp thì mới có biến chuyển. Phật ngoài ta 
là quyền chủ ngự trời đất, Phật trong ta là quyền tự chủ. 
Pháp là thánh đức tự nhiên.

Bát Nương:
“...Bặt ngõ hoàn nhiên thất Đạo trơ.”

4.3.5. NỮ TRỰC LY

Thế Bát Quái trong hai hình 27 và 29 hoàn toàn giống 
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nhau, duy đường đi của Nữ Nam (từ 1 đến 16) có khác.
Con đường tuần tự qua 16 bước của hai Bát Quái 

thuận theo chuyển biến của Nhựt Nguyệt Tinh. Dù Nam 
nhập Khảm Nữ nhập Ly có khác nhưng đó là thuận theo 
tâm ý của họ. Vậy nói chung, đây là một giải pháp hòa hợp 
cả tam tài Thiên Địa Nhân.

Cẩn thận lý giải mỗi bước, ta có thể thấy các cách 
ứng hành thích hợp. Chuyển biến của Thiên Địa Nhân 
quanh ta là Pháp. Sống trong pháp là linh hoạt ứng hành 
giữa các hoàn cảnh ấy. Sự học pháp, hiệp Thần, chuyển 
Khí đều có sự liên kết với các năng lực vô hình. Phải có 
Trời Người hiệp một thì cơ tận độ mới thực hiện được.

Hiệp một để dạy trước những điều sắp diễn ra hầu 
chuẩn bị cho kịp Thiên cơ, hiệp một để thấy dùm các 
điều mà con người chưa có khả năng nhận biết, thậm chí 
đến việc hiệp một để cho thêm Tinh Khí Thần đối với 
kẻ muốn quay về.

Nếu xem việc tiết lộ mật pháp là điều cứu độ riêng 
cho bản thân người có nhiều yêu cầu hay lễ vật phụng 
thờ thì thật không phù hợp. Trong cõi bán vật chất hay 
siêu vật chất, nói là Pháp nhưng thật ra cũng là Phật. Nếu 
không dùng Phật tâm để hành Pháp thì không có kết quả.

Phật tâm vô tướng khi thể hiện ra cũng không ngoài 
tinh, thần và thánh đức. Nhưng phải hiểu kỹ rằng do khả 
năng đào luyện chớ chẳng phải chỉ do nguyện ước hay 
thiện tâm là đủ.
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4.3.6. NAM NỮ HỖ TRỢ NHAU

Hình 30 chỉ rõ các bước song hành khác nhau của 
Nam Nữ. Nam nghịch chuyển Hậu Thiên (tam giác dưới) 
trước rồi thuận chuyển Tiên Thiên (tam giác trên) sau. Sau 
một chút nghịch chuyển, Nữ thuận chuyển Tiên Thiên 
trước rồi nghịch chuyển Hậu Thiên sau. Trên tiến trình 
của mình, Nam và Nữ đều có bốn lần chuyển hướng: tại 
ba đỉnh của tam giác và tại điểm khởi đầu của trục ngang 
hoặc trục đứng (nam 8, 16, nữ: 3, 11).

Bản sau đây là một thí dụ về vài bước thuận nghịch 
của Nam Nữ. Xét kỹ từng bước và dò kỹ ý nghĩa các quẻ 
sẽ nhận định rõ từng tình thế. Dùng Ngũ Hành mà luận 
như đây chỉ là cách tạm nói cho mau nắm bắt mà thôi.

Bước 
thứ

Nam
chuyển

Nữ
chuyển Kết Quả

4,12 Kim Thủy Kim sinh Thủy, Nam giúp Nữ đắc lực.
6 Hỏa Thổ Hỏa sinh Thổ, Nam giúp Nữ đắc lực.

14 Hỏa Mộc Mộc sinh Hỏa, Nữ giúp Nam đắc lực.
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Như đã chỉ rõ qui luật Tạo Đoan là Càn giúp cho 
Khôn thành cái của Khôn, Khôn giúp cho Càn thành 
cái của Càn, Nam Nữ giúp nhau cũng như vậy; nhưng 
không phải chỉ như vậy.

Qui luật vừa nói là khuynh hướng tự nhiên của Nam 
và Nữ. Con người đánh lạc mất cái nhiên chơn ấy của 
mình thì phải thất Đạo thôi nhưng nếu chỉ trông cậy thiên 
nhiên mà không có nỗ lực thêm thì theo hình 30 trên đây,

 ❒ Khởi nhập Ly Hậu Thiên, người Nữ chuyển sang 
con đường Tiên Thiên ngay (từ bước số 3) và từ từ 
về sau theo dòng chuyển biến tự nhiên mà không 
có pháp tu thì sẽ rơi tuột vào lẽ Hậu Thiên mà kết 
cục tại cung Khôn thuần vật chất tính.

 ❒ Khởi nhập Khảm Hậu Thiên, người Nam đi trong 
Hậu Thiên nhưng nếu phó mặc cho dòng chuyển 
biến tự nhiên, không có một kế hoạch tu hành 
cụ thể cho mình và bạn mình thì sẽ chuyển dần 
sang Tiên Thiên mà kết cục tại Càn Hậu Thiên.

Nếu Nữ dừng phép Tạo Đoan tại bước số 7 và Nam 
dừng ngay tại bước số 12 thì sẽ gặp được Càn Tiên Thiên. 
Nếu nghĩ rằng mỗi bên đều phải đi trọn con đường 16 
bước rồi ngừng ngay tại đó thì thật là vô minh vì tình thế 
sẽ quá bất lợi cho Nữ Phái. Bởi người Nữ quá cam phận 
và người Nam ích kỷ vô tâm.

Trong cuộc sống thường thấy, một thanh niên e dè 
nhút nhát do có vợ mà lần hồi xây dựng được tinh thần 
và trở nên một nam nhi đầy tính chủ nhân ông phàm thế. 
Bên cạnh đó, người thiếu nữ trong sáng ngày nào, do cam 
phận bão dưỡng miếng ăn giấc ngủ cho chồng con mà càng 
lớn tuổi càng thuần Khôn, càng thụ động chịu đựng, càng 
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kiên trì trong thân phận bình nhược hạ!
Nữ tâm dương Thủy nhứt Thiên ban,
Bình đẳng an hòa nhuận thế gian.
Nhược bất phục cao đài bất hoạt,
Hạ Khôn đáo vọng Lão Dương Càn.

Do ý nghĩ sai lầm rằng phận của Nữ là mang thân 
nữ để học Đạo Khôn trong kiếp này rồi nếu may duyên 
đủ giá trị và công đức sẽ có thể được mang thân Nam để 
học Đạo Càn trong kiếp khác!

Để được Nữ (thủ Tiên Thiên pháp từ bước số 3 đến số 
10 và Hậu Thiên pháp trong hai bước 11 và 12) hộ chuyển cho 
mình gặp được Càn Tiên Thiên tại bước số 12, ít ra Nam 
phải chuyển tâm vào với Tiên Thiên pháp từ bước số 8.

Xin lưu ý rằng hình 23, 27, 28, 29, 30 ghi nhận sự 
hòa hợp Tiên Thiên và Hậu Thiên. Nếu chỉ là âm dương 
Nam Nữ Hậu Thiên với nhau mà thôi thì sẽ bị chi phối 
bởi luật tương khắc của Ngũ Hành nên không thể tránh 
được sanh lão bệnh tử khổ. Để ngăn ngừa các ảnh hưởng 
của 2, 4, 6, 8, phải biết trọn dụng các lực Thiên sanh 1, 3 
và Thiên thành 7, 9.

Nhưng nếu chỉ chuyên theo Đạo kiến tạo phẩm tính 
Tiên Thiên cho mình mà không chịu hành công Đại Bồ 
Tát, hòa hợp với sanh chúng Hậu Thiên để giúp tiến hóa, 
không thể đến với Phật vị hay Thiên vị được.

Như đã nói Thiên cho 1, 3; đất thành 6, 8; Địa cho 2, 
4; Thiên thành 7, 9; nếu không thiết đến Tiên Thiên Khí 
(không muốn hồi phục lại khả năng ban sơ 1, 3 hay tạo ra 
khả năng tinh thần mới 7, 9), chỉ vui với 2, 4 mà toan lo 
hình thành thêm vật chất 6, 8 thuộc Địa thì sẽ chẳng có 
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chi hơn.
Dù Nam Nữ hữu duyên với bậc có phẩm tính Tiên 

Thiên, Càn Hậu Thiên và Khôn thuần vật chất tính là 
món lời lỗ tận chung mà mình sẽ mang theo nếu không 
tâm hồi phục Tiên Thiên. Còn nếu không có duyên ấy tâm 
ấy thì sinh lực không bắt kịp theo tháng năm, thân tâm 
càng lúc càng đọa vào đường vật chất thêm nữa mà thôi. 
(Nếu không có hộ hiệp từ cõi Tiên Thiên, một bậc Đại La 
Thiên Đế đến thế gian cũng không thể quay về.)

Nữ thủ Tiên Thiên pháp hộ Nam để có thể gặp Càn 
Tiên Thiên sau 12 bước, Nam lại thủ Tiên Thiên Pháp hộ 
Nữ để Nữ cũng có thể gặp Càn Tiên Thiên tại bước số 12. 
Cũng có việc Nam thủ Hậu Thiên Pháp để một Thiên Nữ 
gặp Càn Tiên Thiên ngay tại bước số 7, không cần phải 
lòng vòng lâu lắc. Ý chỉ đại cương của việc nam nữ hiệp 
Tiên Thiên Hậu Thiên là như vậy.

Trong cửa Đạo Cao Đài, trống Ngọc Hoàng Sấm 
được nổi lên trong lầu Hiệp Thiên của Nữ phái trước 
nhưng tiếp ngay sau đó là tiếng Bạch Ngọc Chung lại reo 
lên trong lầu Hiệp Thiên của Nam Phái. Có nghĩa là Nữ 
nguyệnhiệp Thiên theo Đạo Tiên Thiên (của Chơn Linh) 
để giúp Chơn Thần của Nam trước rồi ngay sau đó thì 
ngược lại, Nam nguyện hiệp Thiên theo Đạo Tiên Thiên 
để giúp Nữ. Đạo Pháp Hiệp Thiên (về với Càn Tiên Thiên) 
vốn thuận nhiên nhưng không thụ động .Cho đến Thái 
Cực Pháp thì bất phân Nam Nữ. Sự trọng trọng khinh 
khinh chỉ là tập quán thế gian mà thôi.

4.3.7. QUI NGUYÊN TRỰC CHỈ

Qui hồi cựu bổn cõi Hư Linh,
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Nguyên tánh thuần dương chốn Ngọc Đình.
Trực Ly thiện quả Nhàn Âm Đạo,
Chỉ Khảm bồi công Thượng Phẩm Tình.

Đức Chí Tôn

Xiển giáo Hư Linh đèn huệ chiếu cõi Tam Thập Lục 
Thiên.

Ly thuộc Hỏa. Hỏa Âm.
Khảm thuộc Thủy. Thủy Dương.
Sự giao phối chồng vợ cũng vậy.

Như vậy là từ Hậu Thiên hoá Tiên Thiên. Đây là bí 
quyết âm dương song tu mà nếu ngộ được thì một kiếp 
trở về cùng Đại Từ Phụ. Đây là cái Đạo tự nhiên cởi 
trên Thất Đầu Xà có Hỉ, Ái, Lạc được phát triển theo 
hướng Thượng Phẩm + Thượng Sanh tức Hiệp Thiên.
Ấy vậy nếu Cửu Trùng Đài mà có sự kết hợp tương 
liên với Hiệp Thiên Đài thì lo chi không được vào Bát 
Quái Đài. Vì mình có cả chìa lẫn khoá, muốn đóng thì 
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đóng, muốn mở thì mở. Nhưng thật ra không còn cả 
“muốn” nữa vì dây là do ý chỉ của Đạo (Chí Tôn vi chủ).
Xem lại hình 30 và các bàn luận trên:

Dương 
trên Âm,
bước thứ

Nam
chuyển

Nữ
chuyển

Kết Quả

1 Khảm Hậu Thiên Ly Hậu Thiên

9 Khảm Tiên Thiên Ly Tiên Thiên

Âm trên 
Dương,

bước thứ

Nữ
chuyển

Nam
chuyển

Kết Quả

1 Khảm Hậu Thiên Ly Hậu Thiên

9 Khảm Tiên Thiên Ly Tiên Thiên

 Trên đây là các điều đại cương về sự tự động hóa cơ 
Hiệp Pháp Tiên Hậu Thiên. Nhưng ngoài việc đắc pháp, 
còn có các vấn đề đắc Phật, đắc duyên, đắc vị do Thầy chủ 
định nữa. Thầy từng dạy:

Phẩm vị Tiên Phật để thưởng cho kẻ lành mới đáng 
phẩm vị, chớ chẳng phải của để treo tham cho thế gian 
phòng toan đạt đặng. Tuy luật lệ siêu phàm nhập 
Thánh thì vậy mặc dầu, chớ cũng do cơ thưởng phạt 
của Thiên đình mới đạt phẩm vị ấy đặng, của vô vi 
chưa chắc ai muốn lấy thì lấy tùy-ý. Nếu làm Tiên 
Phật đặng dễ dàng thì cả thế gian, miễn có học chút 
ít thì đã đặng làm Tiên Phật rồi, vì luân hồi đâu có 
phòng sanh sanh tử tử.

Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài 
Giáo Đạo Nam Phương, ngày 12 tháng 6 
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năm Bính-Dần (21–7–1926),TNHT 2.

4.3.8. THÁNH TƯỢNG THỜ TẠI TƯ GIA

Thánh Tượng trên bàn thờ tại tư gia là một nơi có 

trấn thần. Phép trấn thần biến nơi ấy thành một chỗ có 
thể tìm học Đạo với Sư Hư Vô. Người thành tâm hữu 
duyên ắt biết chắc nơi đó có thể nghe, thấy được và giúp 
mình có thể nghe, thấy, hiểu được.

Đó không phải là chỗ tích chứa và phản dội lại tâm 
tình của tập thể người kính ngưỡng. Các tượng ảnh 
không trấn thần quả có việc ấy và cung cách thờ phượng 
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đó không phải là chỗ ta có thể học hỏi con đường sinh 
hoạt thật (Chơn Đạo) của trời đất vũ trụ.

Thánh Tượng này là phần quan trọng nhất trong 
mười hai món bày tại Thiên Bàn, đó là nơi lưu dấu các 
giáo huấn chính yếu về Thiên Đạo:

 ❒ Thiên Nhãn và Nhựt Nguyệt,
 ❒ Thánh Tượng tám vị Giáo Chủ, thường được gọi 

là Thánh Tương Ngũ Chi,
 ❒ Tranh vẽ bảy chiếc Ngai của ba phẩm Giáo Tông, 

Chưởng Pháp và Đầu Sư.

4.3.8.1. Thiên Nhãn và Nhựt Nguyệt

Nhựt Nguyệt là hai thứ ánh sáng chủ tể. Một là Tiên 
Thiên Dương Quang và một là Hậu Thiên Âm Quang. 
Được cả hai thứ ấy thì mở được Thiên Nhãn.

Thánh Tượng Thiên Nhãn và Nhựt Nguyệt dạy ta 
tìm hoc nơi Tiên Thiên (Nhựt) và Hậu Thiên (Nguyệt). 
Học qui luật Tiên Thiên từ bảy chiếc Ngai. Học qui luật 
Hậu Thiên từ Thánh Tượng các vị Giáo Chủ. Nhật dương, 
dươnglà bên phải thân người, Nguyệt âm, ãm là bên trái 
thân người. Trên Thánh Tượng thì Nhật bên trái Nguyệt 
bên phải, vì sao? Vì ngửa ra chớ không phải sấp xuống vậy.

Thiên Nhãn là sự làm chứng, người có Thiên Nhãn 
có thể tự tâm chứng biết cái đúng sai của mình. Hiệp Hộ 
Pháp Giáo Tông cũng nghĩa là hiệp Hậu Thiên với Tiên 
Thiên, hiệp Đời với Đạo.

4.3.8.2. Tám vị Giáo Chủ

Vì Đạo khai tại Việt Nam nên đó là những vị giáo 
chủ mà người Á Đông quen thuộc chứ không phải rằng 
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lịch sủ Tây Phương thiếu các tinh thần ấy. Tám vị Giáo 
Chủ tượng hình quyền pháp trấn tại các vị trí mà xưa 
nay từng được gọi là Lạc Đồ. Thiên Cơ (bộ máy vận hành 
các Thiên thể và Thiên Đình) vẫn có các chuyển biến chứ 
không cố định, cho nên vị trí này còn hàm ngụ những ý 
nghĩa cao sâu khác nữa.

Như đã nói, không cần giác trước mới ngộ sau, ngộ 
trước giác sau cũng được. Có duyên hội ngộ với các tinh 
thần ấy thì con đường đến bến giác cũng sẽ được rút ngắn 
lại rất nhiều. Không phải chỉ nói sự ngộ lý. Có cả một cơ 
duyên lớn lao về sự hộ hiệp Tinh, Khí, Thần nữa.

Ở chỗ tám vị giáo chủ ấy, có ba quyển Thiên Thơ: của 
Đức Lý, của Đức Khổng Thánh và của Đức Quan Thánh 
Đế Quân. Quyển của Đức Quan Thánh thì mở rộng còn 
hai quyển kia thì quấn tròn (không phổ biến).

Liên hệ lại với hình 14 và 15, ta có thể thấy rõ rằng 
Đức Jesus Christ đang ngự tại vị trí Thiên nhất sinh Thủy, 
Đức Thái Thượng tại vị trí Thiên tam sinh Mộc còn việc 
Hỏa Kim hoán chỗ cho nhau cũng dễ nhận ra: Đức Thái 
Bạch Kim Tinh ngự nơi nhà Hỏa còn Đức Quan Thánh 
Lão Hỏa Nam Hoa lại ngự nơi nhà Kim...

4.3.8.3. Bảy cái Ngai

Đoạn 2.5 đã có nói bảy chiếc ngai này diễn tả con 
đường của năng lực Tiên Thiên. Đây xin nói thêm về một 
ý nghĩa khác nữa liên hệ đến Thượng Tam Thể và Hạ Tam 
Thể của con người:

Khi phần Hạ Tam Thể vô hình của con người (Phách- 
Vía – Hạ Trí) tiến hóa đủ mức thì Tam Trấn sẽ hộ hiệp 
thêm Dương Quang để kiến tạo phần Thượng Tam Thể 
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(Thượng Trí – Trực Giác – Linh). Hiệp Thiên Đài lãnh 
nhiệm làm việc hộ hiệp này. (Xin xem bài “Sự Thành Lập 
Cơ Tiến Hóa” ở phần Phụ Lục).

Ai là người của Hiệp Thiên Đài? Ai cũng có phần 

Tiên Thiên và Hậu Thiên trong người cả, tuy năng khiếu 
hoặc trỗi hoặc lặn có khác nhau. Để điều hành việc tôn 
giáo, cần có phân biệt chức năng nhưng để điều ngự bản 
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thân mình, mình phải dùng cả hai cái mão Giáo Tông và 
Hộ Pháp của mình mới được.

Dấu hiệu trên hình 33 là ở quanh bửu tháp Đức Hộ 
Pháp. Dấu hiệu này xem ra cũng có cùng nguyên lý như 
các tam giác Raelien trong các hình 28 và 30. Tác giả chưa 
có dịp biết đến lý giải của Claude Vorilhon Raël về biểu 
tượng đặc trưng của phong trào Raelien, nhưng qua các 
phần đã nói từ hình 25 cho tới đây, chúng ta có thể phăn 
lần ra manh mối của bí pháp Diêu Cung Cửu Chuyển.

Qua suốt tiến trình Cửu Chuyển, để có năng lực 
Thượng Sanh, phải hiệp hành chơn thật, để có tâm đức 
Thượng Phẩm phải đoạn trí phục tình và để có khai khiếu, 
phải nhờ điển lực từ cây Kim Tiên của Hộ Pháp.

Nói cách khác, tiến trình tương hiệp âm dương có 
ba bậc: hiệp Chất, hiệp Khí và hiệp Quang. Đó là ba mức: 
Hạ Đạo, Trung Đạo và Thượng Đạo. Chơn thật khi ứng 
phó hiệp qui luật của vật thể ngũ hành; linh hoạt hiệp 
Thiênkhi biết cắt bỏ tư tưởng, không đứng mãi một chỗ 
do bị trí tình tâm thức quen thuộc chi phối. Còn điển lực 
hộ hiệp là do phép công bình cảm ứng mà có: khai tâm đến 
đâu thì ứng với lực khai khiếu đến đó.

Qui luật chung của sự chuyển hóa Tiên Hậu Thiên 
là như vậy, không phân biệt sắc dân hay tôn giáo. Do có 
một số bí pháp ẩn tàng ít người khai triển ra nên người 
ta tưởng là khác nhau thôi.

Phần Nghi Thức Động Quan đưa quan tài ra khỏi 
nhà tiếp ngay sau đây là một ví dụ về việc từ thể pháp mà 
học được bí pháp. Thể pháp như những tiêu mốc cấm sẵn 
trên đường đi để hành giả khi nào đến đó thì biết rằng 
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tiền nhân cũng từng đi như mình vậy. Lấy lớn tìm nhỏ, 
lấy nhỏ tìm lớn, lấy thể tìm bí, hiểu bí để biết thể, việc ấy 
tuy không dễ nhưng có nhấc chân bước tới thì đích đến 
mới gần hơn.

4.4. NGHI THỨC ĐỘNG QUAN ĐƯA QUAN TÀI RA KHỎI NHÀ

4.4.1. TỰU VỊ

Xong lễ cầu siêu, Lễ Sĩ xướng :”Đạo giả tựu vị.” Sau 
khi khắc ba tiếng nhịp sanh, vị Trưởng Ban dẫn đầu 12 
nhân viên Nhà Thuyền Bát Nhã xếp hàng một đi vào và 
bắt đầu đi theo Lưỡng Nghi Tứ Tượng Bát Quái qua các 
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giai đoạn:

4.4.1.1. Vào một hàng dọc mười hai người chuyển Bát Quái:

Quay lên quay xuống theo đường mũi tên, quay trái 
một lần, quay phải bốn lần rồi quay trái ba lần nữa. Tổng 
cộng là bốn lần lên bốn lần xuống, trong đó có bốn lần 
quay phải bốn lần quay trái.

Việc động quan hàm ngụ ý linh hồn nay tách rời sự 
lôi kéo của thể xác phàm tục. Muốn tách rời nó phải có 
pháp, pháp ấy là hiệp Tiên Thiên và Hậu Thiên như đã nói.

Phép chuyển tại hình 35 có bốn lần nghịch thuận, 
giống như ở các hình từ 27 đến 30.

4.4.1.2. Ra Lưỡng Nghi vào Tứ Tượng

Tại điểm I, người trưởng ban khắc ba tiếng nhịp sanh, 
nhân viên rẽ ra từ một hàng thành hai hàng trở xuống.

Tại điểm số II, khi nghe ba tiếng sanh gỏ thì tuần 
tự quay lên, biến hai hàng dọc thành bốn dọc ba ngang.

4.4.2. BÁI QUAN

Vị Trưởng Ban đứng trước vòng tay cầm hai đèn 
cầy chờ nghe Lễ xướng “Dân Quan Giả Bái Quan” thì 
bắt đầu bái[2].

Đối với đạo hữu thì bái quan bằng cặp sanh. Người 
Trưởng ban ốp cập sanh lại, nắm hai đầu mà bái. Khi bái 
quan, làm mạnh dạn theo kiểu con nhà võ, cung tay đưa 
lên chí trán, xá sâu ba xá, đưa ngang tầm mắt từ trái qua 
mặt, chân trái bước trước chân mặt một bàn chân, hai tay 
vòng cung để trên đầu gối chân trái. Quì gối xuống, rút 
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chân vô và lạy xuống tay chõi đất. Khi ngóc đầu lên, tay 
vòng cung quay từ trái sang phải, rút chân trái vào một 
lượt với hai tay áp ngực, xá sâu một xá, rồi một xá, rồi một 
xá nữa.

Tân Pháp Cao Đài (hoặc ám dụ như trong nghi lễ 
vừa thấy, hoặc như trong các hình thể kiến trúc, hoặc minh 
bạch nói rõ) luôn nhắc nhở phải chuyển Bát Quái để tạo 
Càn Chơn Dương (Tiên Thiên):

Ba mươi sáu cõi Thiên tào,
Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc Hư…

Kinh Khi Đã Chết Rồi[3]

Trong khi chuyển như vậy, các phẩm tính thể chất và 
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tâm linh sẽ xuất hiện. Nếu tâm vẫn một mực trong sáng, 
khiến có thể dừng lại đúng lúc tại các bước cần thiết thì 
việc chuyển Tứ Tượng, hoàn Lưỡng Nghi…ắt không khó.

4.4.3. NHẬP CỬU

4.4.3.1. Chuyển bốn lại thành hai

Bái xong, người Trưởng ban khắc một tiếng sanh 
(III) làm lịnh từ hàng tư trở lại hàng đôi.

4.4.3.2. Trong quay ra, ngoài quay vào, đan chéo nhau

Nghe một tiếng sanh hướng dẫn (IV), hai người 
số một ở hai bên bắt đầu quay vào trong đi ra. Nghe ba 
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tiếng sanh (V), lại quay ra ngoài để đi lên, đan chéo đổi 
bên trái cho bên phải, bên phải cho bên trái mà đi vào tận 
chỗ quan tài. Hai người đi đầu đi qua khỏi quan tài, chéo 
nhau lần nữa để đứng hai bên.

4.4.3.3. Triệt linh tà

Nghe Lễ Sĩ xướng “Chấp sự giả triệt linh tà”, người 
Trưởng ban khắc một tiếng sanh, nhân viên đứng nghiêm. 
Khắc tiếng thứ hai, chào. Khắc tiếng sanh thứ ba: nghỉ, 
để tay xuống.

Chào bằng cách đưa tay ngang ngực mà phát ra. 
Đứng ngoài nhìn vào thì người bên phải chào bằng tay 
trái, người bên trái chào bằng tay phải.

4.4.4. PHÁT HÀNH

Nghe xướng “Đạo giả cử cửu thăng xa phát hành” thì 
đó là lúc chuẩn bị cử quan tài đem ra khỏi nhà, theo lệnh 
sanh, lệnh còi hay lệnh miệng.

4.5. VIỆC TÌM HỌC BÍ PHÁP

Xem nghi thức đi Bát Quái trong việc chuẩn bị động 
quan, ta thấy việc Tiên Thiên Hậu Thiên hiệp nhất đã 
được kín đáo truyền đạt từ lâu. Vậy,

 � Thể pháp là những tiêu mốc mà khi ta đã tìm ra 
manh mối của bí pháp thì thấy con đường ta đang 
đi có tương hợp với con đường người xưa đã đi. 
Đó là phương cách tiền nhân nói mà không nói, 
không nói mà nói,
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 � Trong thể pháp có ẩn tàng bí pháp, do tâm ứng 
thần hội mà biết lý thuyết, cũng do tâm ứng thần 
hội mà thực hành có kết quả. Không phải cứ cắm 
cúi hành thể pháp là sẽ có bí pháp.

 � Tương quan giữa thế giới vô hình và hữu hình 
cũng là tương quan của đạo Càn Khôn : Càn 
tự cường bất tức (không nghỉ) mà nên việc của 
Khôn, Khôn chí nhu nhi động dã cương (cực kỳ 
mềm nhưng động lên thì rất cứng) giúp cho nên 
việc của Càn.

 � Bí pháp của Mẹ là Diêu Cung Cửu Chuyển. Thể 
pháp của Mẹ là toàn cả mọi thứ mà cơ Tạo Hóa 
biểu hiện. Bí pháp của Cha ở Huyền Khung màu 
đen tuyền, thể hiện ra ngoài bằng ba màu vàng, 
xanh và đỏ. Khi dạy thể pháp tôn giáo thì Thầy 
xưng danh Ngọc Hoàng Thượng Đế, hiệp Thần 
thì Thầy hiển hiện Huyền Khung Cao Thượng Đế, 
hiệp Khí thì Mẹ dùng danh Diêu Trì Kim Mẫu. 
Danh nào pháp nấy. Xin hãy khéo nghĩ, khéo học.

 � Một vấn đề quan trọng của Thiên Điều là không 
tiết lộ Thiên Cơ. Trong lúc tầm tu, chúng ta có 
thể phô bày đủ lẽ với tư cách bạn đồng tu nhưng 
khi nặng mang trách nhiệm rồi, không thể dùng 
bạch văn nữa. Lúc bấy giờ, mỗi lời nói ra như một 
hạt giống gieo, do may gặp đất ướt hay rủi gặp nền 
khô mà kết quả có khác nhau.

[1]. Hình 25 Jesus the Redeemer ( Jesus, Đấng Cứu 
Chuộc) ở Rio de Janeiro, Brazil. Tượng cao 30 mét 
được xây trên đỉnh núi Corcovado cao 700 m nhìn 
xuống thành phố. http://www.turnbacktogod.com/
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pics-of-christ-the-redeemer-statue-brazil/
[2]. Khi bái quan, đèn lịnh được dùng thay cho còi hay 

nhịp sanh nơi Báo Ân Từ và đối với các phẩm từ 
Lễ Sanh trở lên dù là tại Khách Đình hay tư gia. 
Khi đi Tứ Tượng hay Bát Quái trong Báo Ân Từ 
vẫn dùng nhịp sanh.

[3]. Nếu biết rằng các câu kinh độ tử ấy cũng có nghĩa 
độ sanh nữa thì khỏi phải cẩn đến Hội Thánh vô 
hình phải nhọc công nhắc nhở:

Khi dương thế không phân phải quấy,
Nay Hư Linh đã thấy hành tàng…
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Đã Qui Liễu
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5. PHÁP VÔ PHÁP

5.1. Qui ở Tâm
5.2. Tâm Vô Pháp Định
5.3. Tầm Pháp
5.4. Chỉ và Quán
5.5. Quán Phật Quán Pháp thế nào?
5.6. Linh – Pháp – Tình

QUI ở Tâm, Tâm vô pháp định.
CHƠN thành tấn, tấn tự nhiên ưng.
CHẲNG quản kiếm cầu hay quán chiếu,
KHÓ gì một mảy. Khó nên mừng.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

5.1. QUI Ở TÂM

Cái linh ứng hiệp nhất có/không hay âm/dương 
không theo công thức hay lý giải nào nhất định mà là sự 
thông tâm và ứng tâm với các chủ thể quyền pháp.

Không có lý giải nào hoàn toàn thuyết phục kẻ cố 
tình bài bác. Hơn nữa, lý giải thường là thay từ vựng này 
bằng từ vựng khác, ý này bằng ý khác. Cho dù khéo kết 
cấu ý tứ ấy thành một hệ thống lý thuyết chặt chẻ như lý 
thuyết khoa học đi nữa, nó vẫn chưa hẳn là thực tế của 
cuộc tiến hóa.

Và cho dù nói rằng qui nơi tịnh chất sinh nhưng cũng 



ĐẤNG CHA CHUNG

102

do tâm mình có tin rằng chỗ này nơi kia sinh được tịnh 
chất hay không.

Tuy nhiên, dù tâm không thể tự chứng minh nhưng 
nó có thể tự chứng biết nếu có Sư Hư Vô rọi sáng các mức 
độ chơn thật của mình để tập cho mình quen với lý sáng 
và khả năng cao siêu tại các tầng Tinh Khí cao hơn.

Tinh bao nhiêu Thần bấy nhiêu. Tâm ưng trưởng 
Tinh bồi Thần thì mới hết sức hành hiệp cho tới khi có 
thể diệu ứng với thiên nhiên.

5.2. TÂM VÔ PHÁP ĐỊNH

Một bực nguyên nhơn khi đã câu thông được với 
Nguyên Tâm của mình tất biết đó là chiết linh của Trời, 
là sự sáng bất cấu bất nhiễm, không thêm không bớt, lúc 
nào cũng sẵn sàng soi sáng cho mình. Cho dù là thượng 
trí đi nữa cũng vẫn là thành tố thấp nhất của tam thể 
thượng (hình 34) chứ chưa phải là cái nguyên tâm này.

Không chi ràng buộc được tâm này. Tâm này không 
hề bị điều kiện hóa. Nó vẫn là cái huyền bí tối linh trong 
mỗi người không vì gì mà thêm bớt đổi thay. Người chưa 
từng có kinh nghiệm sống với tâm này chỉ coi cái trí là tối 
thượng mà thôi, do đó chưa biết trọng mình trọng người 
cho đúng mức.

Hoặc khi tâm thức được cách ly hẳn với dòng đời 
mà tự thắp sáng được mình, hoặc khi khai tâm mưốn biết 
mà được cõi vô hình khai khiếu cho, người ta có thể biết 
việc này là thế nào.

Trong một thoáng chốc nào đó đặc biệt như khi sắp 
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chết ngạt hoặc khi bị rơi vào chỗ cực cùng không hi vọng 
tính toán chi được nữa, người ta có thể nhớ lại chuyện xưa 
rất rõ nhưng đó chỉ mới là bước đầu và vẫn chưa phải là 
cái nguyên tâm của bậc nguyên nhơn. Người ta dùng các 
kỹ thuật thiền định hay cố tình cách ly tránh việc thế sự 
cũng với hi vọng vào được với nguyên tâm này.

Nhưng ngay khi cố công hành thiền, người ta lại 
rẻ vào một ngã khác của cái sống chứ không phải để cho 
cái sống tột mức của thân tâm (Tinh Khí Thượng Sanh, 
Thần Thượng Phẩm) tự thể hiện. Các bậc chơn sư đã cảnh 
giác về việc này rất nhiều nhưng các lối sai lệch vẫn ngày 
càng đậm nét.

Sự sai lệch chính yếu là tầm Pháp mà không tầm Phật. 
Kế đó nữa là cố tìm cách hiệp Tăng chứ không hiệp Phật.

5.3. TẦM PHÁP

 ❒ Tất cả các thứ biểu hiện ra đều là Pháp. Tầm 
Pháp cũng như tầm kiếm mọi món đồ trong một 
tòa nhà với hi vọng sẽ biết thêm về chủ nhà.

 ❒ Như vậy thì có thể khám phá được phần nhỏ 
nào đó về chủ nhà chứ chưa hề biết hết về chủ 
nhà vì vẫn có cái bên trong của ông ấy chưa 
thể hiện ra.

 ❒ Nhưng ta hãy thí dụ thực tế hơn một chút: người 
đang bệnh ngặt cần liền phương chi đó để hết 
đau. Trong cơn cấp bách, người ta cần Pháp 
hơn cần Phật đấy chứ?

 ❒ Vâng, trong hầu hết các Pháp cấp bách không 
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hề thấy có hiện ra lý giải gì về Phật tâm hay 
Phật lực bất biến. Người đang giữ thăng bằng 
cho khỏi té không cần lý giải gì về cơ cấu thần 
kinh hệ giữ cho não biết thăng bằng. Người ta 
chỉ sống với cái tâm ưng vô sở trụ của người 
ta là tốt rồi.

 ❒ Nói vậy tức là nói “Thiên hạ vốn vô sự.”
 ❒ Ta đang dụng Phật tâm của ta, người đang 
dụng Phật tâm của người.

 ❒ Phật tâm có khác biệt nhau hay sao?
 ❒ Phật không khác nhau, chỉ Pháp mới khác nhau. 
Như ánh sáng mặt trời phản chiếu khác nhau 
trên các vật khác nhau. Mài cọ vật cho nhẵn 
bóng ra thì sự phản chiếu sẽ tốt hơn.

 ❒ Vậy tu vật chứ không là tu tâm sao?
 ❒ Cái tâm mà ta phải tu đó thực sự là trí tình, 
là vật.

 ❒ Vậy tâm nào tầm tâm nào? Tầm thế nào?
 ❒ Hạ đẳng tầm liên tâm, trung đẳng tầm hòa tâm, 
thượng đẳng theo ái tâm tự có.

 ❒ Vậy để cho mau chóng đến đích, tôi theo cái 
Thượng Phẩm Tình, cái ái tâm của bậc thượng 
đẳng được chăng?

 ❒ Ái tâm tự có vốn dĩ tự nhiên thôi, vẽ ra thành 
công thức thì không chơn thật và sai lầm. Ta 
biết là sai lầm khi nó vi phạm lẽ liên tâm và 
hòa tâm.

 ❒ Theo liên tâm và hòa tâm có đến được cái 
Thượng Phẩm Tình, nhiên ái tâm của Phật 
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chăng?
 ❒ Có thể được nếu Tinh Khí càng thêm. Không 
thể được nếu Tinh Khí do đó mà mất.

 ❒ Vậy làm sao để Tinh Khí ngày càng thêm mà 
có nhiên ái tâm?

 ❒ Do có “Thần”.
 ❒ Có cái chi đó huyền bí phi thực tế ư?
 ❒ Thần thực tế hiển lộ thành khả năng tư chủ 
tự điều hòa. Nó là sự khác biệt giữa Thánh 
Hiền và nho sĩ.

Ngọc hạo tô giồi nhu chí mạ,
Cung trung dáng vật ái chơn hoài.
Tô điểm cho tình sanh hiệp ý,
Giồi trau tín chí nguyện hòa chung.
Nhu sĩ sờn lòng do thất chí,
Thánh Hiền trổ mặt bởi tâm Ông.

Thầy

Thánh Hiền muốn vẽ lối xây dựng cho người. 
Nho sĩ muốn học để xây dựng cho mình. Do vị 
tha mà Tâm của bậc Thánh Hiền được trời cao 
(Ngọc Hạo) tô giồi để bỏ đi sự tranh tiên, thân do 
vậy mà tươi nhuận ái chơn hoài.
Giồi trau tín chí, giữ cho tình ý của chúng sanh 
được hiệp thông, thì Trời Đất cùng vùa giúp, cho 
nên chẳng những có Thần mà còn có cả Tinh 
Khí nữa.
Có Thần thì có tâm tự chủ tự điều hòa, gọi là tâm 
Ông, tâm giống như tâm của Đấng Cha Tối Cao.

 ❒ Như vậy là tầm Phật chứ không phải tầm Pháp?
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 ❒ Khi đã có Phật sẽ có Pháp. Cho nên phải tạo 
Thánh Thất trước rồi mới tạo Điện thờ Phật 
Mẫu sau. Tức là mở ngõ câu thông với nguồn 
Thần của Hư Vô Cao Thiên trước khi câu thông 
với nguồn sanh khí của Tạo Hóa Huyền Thiên.

5.4. CHỈ VÀ QUÁN

– Tầm Phật bằng cách bỏ hết cái phàm ư?
– Lập mặt trận để tâm phàm của mình đánh lại tâm 

phàm của mình thì không có chi hay.
– Phải làm sao để hết sự phàm tục?
– Phàm là đâu? Tiên Phật là đâu? Khi mình dụng 

trí kinh nghiệm để làm cho nhân tận thiện vật tận mỹ 
thì cứ tự nhiên phát huy nhưng khi linh tánh ngăn cản 
mình lúc mình quá đà, phải biết dừng lại liền. Đó là tri 
chỉ (biết dừng). Sách Trung Dung từng nói:

Tri chỉ nhiên hậu năng định.
Định nhiên hậu năng an.
An nhiên hậu năng lự.
Lự nhiên hậu năng đắc.

Biết dừng rồi mới có thể định. Định rồi mới khỏi 
vướng vào các vòng rối mà an. An rồi mới có thể lo tính 
được. Có lo tính mới có thể đắc. Khi sự lo tính của mình 
hiệp Thiên Điều, hiệp Thiên Cơ thì mình như chiếc tàu 
trên đầu ngọn sóng, không muốn cao cũng tự nhiên vươn 
cao. Không biết dừng, không biết lo tính mà cứ lao lên 
theo dòng đời rồi hi vọng hão huyền về một ngày được 
cứu chuộc, đó không phải là chánh tín.
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− Do ảnh hưởng của Ngũ Hành mà người ta có các 
kiểu hành tàng hay tư tưởng khác nhau. Có thể làm cho 
các ảnh hưởng của Ngũ Hành dừng lại ư?

− Trong cơ hội có sự đại cứu độ, người ta có thể hiệp 
các lực Tiên Hậu Thiên theo như đã trình bày và đó là 
lối thoát.

− Muốn hiệp được Tiên Hậu Thiên phải rành rẽ các 
Bát Quái như đã nói ư?

− Nếu rành rẽ thì tốt. Bằng không, các Đấng cũng có 
các phương pháp hộ hiệp và đào tạo khác, miễn trọn tất 
thành thì được mở cửa, cửa ấy có khi là riêng cho mình 
hoặc chung cho mọi người. Hơn nữa, thế tương hiệp Bát 
Quái như ở hình từ 27 đến 30 cũng sẽ thay đổi trong một 
tương lai rất gần.

− Thí dụ về các phương cách đào tạo khác?
− Nhân loại đã từng biết sự cùng nhau cúng kiến, 

đọc kinh, ngâm thơ, là một phương xây dựng tần số tốt 
cho các rung động của tâm thức và thân thể con người. 
Riêng trong mối Đạo Thầy mở ra lần này, song song với 
các thể pháp ấy, người có lòng tín thành còn được khai 
mở những cánh cửa bí pháp nữa.

Ngoài việc tham thiền tập thể qua âm thanh, còn 
có phương pháp tham thiền bằng màu sắc. Đây cũng 
chẳng phải là chuyện hoàn toàn mới mẻ. Kinh Duy Ma 
Cật có nói tới việc các môn đệ của ông luôn sống trong 
hào quang màu vàng, do vậy mà có thể ngự trên các tòa 
sư tử cao ngất. Trong Đạo Cao Đài, từng trời thứ tư là 
tầng Huỳnh Thiên, nhờ sắc vàng ấy mà hành giả sĩ tử qua 
được trường thi:
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Cửa lầu Bát Quái chung ngang,
Hỏa tinh tam muội thiêu tàn oan gia.

Trời đất có nhiều pháp thức, người thành tâm nguyện 
cầu vẫn được hộ hiệp dù không biết chuyển Bát Quái hay 
không biết các pháp khác nữa. Ngay trong cấu trúc tự 
nhiên của thân thể linh hồn con người đã có Pháp rồi. 
Trở lại sự cùng cực tự nhiên là Tự Chơn, là Thiền, là Đạo.

Xin hãy đọc bài “Ba Nguồn Lửa Sống và bài “Tám 
Món Báu trong nhà của Duy Ma Cật” ở phần Phụ Lục.

5.5. QUÁN PHÁP QUÁN PHẬT THẾ NÀO?

– Quan sát thấy được rằng các pháp đều là những 
nhân duyên xiềng níu nhau, do có cái này mới có cái kia, 
đó là bước đầu của sự quán pháp.

– Quán như vậy để thấy rằng vạn pháp đều bị điều 
kiện hóa, chúng không phải là thường hằng bất biến, cho 
nên nói vạn pháp vốn vô thường.

– Vô thường pháp là pháp có điều kiện mới phát sinh. 
Như khi thấy người ta quá thiên tả, Phật bảo hãy thiên 
hữu một chút nữa, thấy người ta quá vì tinh thần, Phật 
bảo hãy lo thêm về vật chất chút nữa. Pháp tùy trường 
hợp mà hiển lộ không phải bất cứ lúc nào và bất cứ ai 
dùng cũng đúng. Ngoài vô thường pháp như vậy, còn có 
thường pháp. Thường pháp là cái tự nhiên nó như vậy, là 
trời đất sinh nó như vậy. Nếu cượng cầu cho nó phải khác 
hơn, đó là nghịch Thiên ý.

– Thí dụ như pháp nào là thường pháp?
– Như pháp “hiệp âm dương hữu hạp biến sanh”.
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– Quả thật chẳng một mảy lông không bẫm thọ âm 
dương đào tạo, nhưng biến sanh là ra hay là về?

– Sanh thì ra, biến thì có thể về. Biến là do Thần mà 
được. Thần thuộc quyền năng Chí Tôn, sanh thuộc quyền 
năng Phật Mẫu.

– Có biến mà không cần sanh, có Thần mà không 
cần Khí được chăng?

– Ngươn Tinh là tiềm năng sinh hoạt của vật chất 
thân thể, khi nó hướng theo các tần số cao thượng thì 
biến thành Nguơn Khí. Khi nó hướng về các tần số thấp 
(của giận buồn muốn ghét) thì biến thành trược khí và 
trược tinh. Bổn nguyên cuả Chơn Thần là sức tự chủ 
để ngăn chận ngõ trược hóa. Thần mà không Tinh Khí 
thì như sức lửa đun nồi không có nước, khiến cho mình 
bị bồn chồn bực bội mà vẫn không tạo được đệ nhị xác 
thân. Tinh Khí mà không Thần thì không tự chủ được, 
nên không thể hằng sống.

– Một hồn người sau khi thoát xác thân ngũ hành có 
thể làm cho Chơn Thần mạnh sáng thêm chăng?

– Do sự biến hóa của vật chất và phản vật chất ngũ 
hành Nam Nữ mà có năng lượng và ánh sáng. Tránh né 
việc mang xác thân vật chất thì khó tiến hóa hơn.

– Phải thấy Phật như vậy mới hoằng dương Phật 
pháp như vậy chứ?

– Trước khi sáng chế bóng đèn điện, ông Edison chưa 
hề thấy bóng đèn của ai để mình bắt chước.

– Người bình thường thì có tâm trí lành mạnh còn 
ông ấy là người hơi điên nhưng hữu ích!
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– Đó là quan điểm của đại chúng đã lạc mất sự thật 
tự nhiên.

– Quần chúng không đang sống theo Thường Đạo 
đó ư?

– Nếu hiểu thường là tầm thường thì sẽ chậm có biến 
chuyển và tiến hóa. Chúng sanh vốn có căn bệnh gọi cái 
có điều kiện (vô thường) là Thường Đạo nên cần có thuốc 
cơm của giáo pháp.

Ngồi trông con đặng phi thường,
Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh.
Phật Mẫu Chơn Kinh

– Sao là phi thường?
– Biết tỉnh thức ngay giữa cơn mê. Khó như đang 

say mà phải tỉnh. Nhưng do Thiên tánh bẫm phú vốn còn 
mà tỉnh thức được. Thiên tánh ấy được xạ đến cho hiệp 
với Phật Tánh khi Phật Tánh trỗi rõ.

– Có biết Phật Tánh mình sẵn có là gì rồi mới biết 
bảo trì Phật Tánh ấy. Nhưng Phật Tánh là sao?

– Xin xem thêm ở phần Phụ Lục.

5.6. LINH – PHÁP – TÌNH

Phật tùng Vô.
Pháp hiệp hữu.
Tăng:
không danh phận vẫn có thể có Thiên vị,
không lập vị vẫn có thể đạt Thiên vị,
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Đó là Đại Vô Lượng, là Chơn Linh Hiển Pháp Hiệp 
Tình.

Phật Pháp Tăng chung có ba âm A, Ă, Â.
A, Ă, Â chung có một vần A.
Phật Pháp Tăng cùng là sức sống nhưng hiển lộ trong 

ba cõi khác nhau: Thiên Địa Nhân.
Phật Pháp Tăng cũng là Linh Pháp Tình.
Phật, Pháp, Tăng cùng có Linh Pháp Tình.
Chúng đồ thiếu Linh Pháp Tình nên lâm bệnh trọng.
Thuốc Tiên Thiên cơm Hậu Thiên gồm cả Linh Pháp 

Tình để cứu bệnh và hồi sinh đó vậy.
Biết Thiên Cơ nơi cõi vô hình tùy trình độ thế gian 

mà hiển Pháp, Tăng không danh phận, không lập vị, nếu 
theo được Chơn Linh của cái sống, pháp hiệp Thiên Địa 
Nhân của cái sống và tình Thượng Phẩm Tình của cái sống 
thì Thiên vị sánh vai với những bậc hằng sống.
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1. PHẬT TÁNH

Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Như Lai Tánh, 
thứ mười hai:

Phật dạy: “Nầy Thiện nam tử! Ngã tức là nghĩa Như 
Lai tạng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh tức là nghĩa 
của ngã. Nghĩa của ngã như vậy từ nào tới giờ thường bị 
vô lượng phiền não che đậy, vì thế nên chúng sanh chẳng 
nhận thấy được.

Như cô gái nghèo, trong nhà có nhiều kho tàng vàng 
vòng, tất cả người nhà không ai biết. Một hôm có người 
khách lạ khéo biết phương tiện bảo cô gái nghèo: “Nay 
tôi thuê cô dọn cỏ rác cho tôi”.

Cô gái liền đáp: “Nếu ông có thể chỉ kho vàng cho tôi, 
rồi tôi sẽ dọn cỏ rác cho ông”.

Người khách nói: “Tôi biết cách thức, có thể chỉ kho 
vàng cho cô.”

Cô gái nói: “Tất cả người nhà của tôi còn chẳng biết 
được, huống là ông mà có thể biết!”

Khách lại nói: “Nay tôi có thể biết chắc chắn”.
Cô gái nói: “Tôi gấp muốn thấy, ông nên chỉ cho tôi”.
Người khách liền ở trong nhà cô, đào được kho vàng 

ròng. Cô gái thấy kho vàng lòng rất vui mừng ngạc nhiên 
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lạ lùng, kính trọng người khách.
Nầy Thiện nam tử! Phật tánh của chúng sanh cũng 

như vậy, tất cả chúng sanh chẳng nhận thấy được. Khác 
nào cô gái nghèo có kho vàng mà chẳng biết. Hôm nay 
ta chỉ bày Phật tánh sẵn có của tất cả chúng sanh hiện bị 
các phiền não che đậy. Như cô gái nghèo kia trong nhà 
sẵn có kho vàng nhưng không thấy được. Hôm nay đức 
Như Lai chỉ bày kho báu giác tánh cho chúng sanh, đây 
chính là Phật tánh. Chúng sanh thấy được tánh nầy lòng 
rất vui mừng quy ngưỡng đức Như Lai.

Người khách khéo biết phương tiện dụ cho Như 
Lai. Cô gái nghèo dụ cho vô lượng chúng sanh. Kho vàng 
ròng dụ cho Phật tánh.

Nầy Thiện nam tử! Ví như cô gái sanh một trai trẻ 
nầy mắc bịnh, cô gái buồn rầu tìm y sĩ. Y sĩ đến xem bịnh, 
dùng ba thứ bơ, sữa đường phèn hiệp lại bảo cho đứa trẻ 
uống. Y sĩ dặn cho cô gái, đứa trẻ sau khi uống thuốc chớ 
cho nó bú, phải chờ thuốc tiêu hóa, rồi mới được cho bú

Cô gái liền lấy chất đắng thoa trên vú rồi bảo đứa bé: 
“Vú của mẹ đã thoa thuốc độc, con chớ chạm đến”.

Đứa bé đói khát muốn bú, nhưng nghe mùi đắng trên 
vú bèn chẳng dám gần. Thời gian sau thuốc uống đã tiêu 
hoá, người mẹ lấy nước rửa sạch vú mình, gọi con đến bú.

Lúc đó đứa trẻ mặc dầu đói khát nhưng nhớ mùi 
đắng nên chẳng dám đến bú.

Người mẹ bảo: “Vì con uống thuốc nên mẹ lấy chất 
đắng thoa trên vú. Thuốc con uống đã tiêu hóa, vú của mẹ 
cũng đã rửa sạch, giờ đây con có thể đến bú không hại gì.”
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Đứa trẻ nghe mẹ bảo lần lần đến bú.
Nầy Thiện nam tử! Đức Như Lai cũng vậy. Vì độ 

tất cả chúng sanh nên dạy tu pháp vô ngã. Nhờ tu pháp 
đó dứt hẳn tâm chấp ngã, được nhập Niết bàn. Vì trừ 
những vọng kiến trong đời nên thị hiện pháp xuất thế 
gian. Lại chỉ rõ quan niệm chấp ngã của người đời là hư 
vọng chẳng phải chơn thật, nên dạy tu pháp vô ngã để 
được thân thanh tịnh.

Như cô gái kia chữa bịnh cho con, nên lấy chất đắng 
thoa trên vú. Cũng vậy, Đức Như Lai vì dạy tu pháp không 
nên nói các pháp đều không có ngã.

Như cô gái kia rửa sạch vú rồi kêu con đến bú. Cũng 
vậy, đức Phật hôm nay nói Như Lai tạng.

Vì thế nên các Tỳ kheo chớ sanh lòng kinh sợ.
Như đứa trẻ kia nghe mẹ kêu lần lần đến bú. Cũng 

vậy, các Tỳ kheo nên tự phân biệt Như Lai tạng, chẳng 
được, chẳng có.

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: “Thế Tôn! Thiệt không 
có ngã. Vì lúc đứa trẻ mới sanh không hiểu biết. Nếu là 
có ngã thời ngày mới sanh lẽ ra liền có hiểu biết. Do nghĩ 
nầy nên định biết là không ngã.

Nếu quyết định có ngã, sau khi đã thọ sanh, lẽ ra 
không chết mất. Nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. 
là thường trụ, lẽ ra không hư hoại. Nếu là không hư hoại, 
sao lại có Sát đế lợi, Bà la môn, Tỳ xá, Thủ đà, Chiên đà la, 
Súc sanh v.v… sai biệt nhau. Hiện nay thấy các thứ nghiệp 
duyên chẳng đồng, các loài đều riêng khác. Nếu quyết 
định có ngã, thời tất cả chúng sanh lẽ ra không hơn kém.
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Do những nghĩa trên đây nên định biết Phật tánh 
chẳng phải là pháp thường trụ.

Nếu cho rằng Phật tánh quyết định là thường trụ, 
thời do duyên gì lại nói có sát sanh, trộm cướp, tà dâm, 
lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ, tham lam, sân 
khuể, tà kiến.

Nếu ngã tánh là thường trụ, cớ gì sau khi uống rượu 
lại say mê.

Nếu ngã tánh là thường trụ, thời kẻ mù lẽ ra thấy 
sắc, kẻ điếc lẽ ra nghe tiếng, kẻ câm lẽ ra nói được, người 
què lẽ ra có thể đi.

Nếu ngã tánh là thường trụ, lẽ ra chẳng còn tránh 
hầm lửa, nước lụt, thuốc độc, dao gươm, kẻ ác, thú dữ.

Nếu ngã là thường trụ, thời những việc đã từng nghe 
thấy lẽ ra chẳng quên. Nếu chẳng quên cớ gì lại nói: tôi 
đã từng thấy người nầy ở chỗ đó.

Nếu ngã là thường, thời lẽ ra chẳng nên có niên thiếu, 
tráng niên, lão thành v.v… Lẽ ra chẳng nên có thạnh, suy, 
mạnh, yếu cùng nhớ đến việc đã qua.

Nếu ngã là thường, thời nó ở chỗ nào? Nó ở trong 
nước mũi, nước miếng, hay ở trong các màu sắc xanh, 
vàng, đỏ, trắng ư!

Nếu ngã là thường, lẽ ra nó phải khắp trong thân, 
như dầu mè không chỗ hở trống. Nếu như vậy lúc chặt 
đứt thân thể, thời ngã đó lẽ ra cũng bị đứt!”

Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: “Thiện nam tử! Ví như nhà 
vua có đại lực sĩ. Trên trán lực sĩ gắn hột châu kim cương. 
Lực sĩ nầy cùng người đánh vật. Hột châu kim cương bị đầu 
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kẻ địch đụng lún khuất trong da, Nơi đó thành vết thương. 
Liền nhờ y sĩ cứu chữa. Y sĩ tài giỏi xem vết thương biết là 
do hột châu lún vào ở khuất dưới da. Y sĩ hỏi lực sĩ: “Châu 
kim cương trên trán của ông đâu rồi ?”

Lực sĩ kinh hãi đáp: “Hột châu trên trán của tôi đã 
mất rồi ư? Nó rơi rớt ở đâu?” Nói xong lo rầu khóc lóc.

Y sĩ an ủi: “Nay ông chẳng nên buồn khổ. Vì lúc ông 
đánh vật, hột châu lún vào ở ẩn dưới da, bóng nó hiện ra 
nơi ngòai. Lúc các ông vật đánh nhau, lòng quá giận tức, 
nên hột châu lún vào trán mà chẳng hay biết.”

Lực sĩ chẳng tin lời của y sĩ. Nghĩ rằng : Nếu hột châu 
ở dưới da, máu mũ chảy tuôn cớ sao hột châu chẳng trồi 
lên. Còn nếu hột châu ở trong gân, lẽ ra không thể thấy. 
Hoặc giả y sĩ gạt gẫm ta chăng? Bấy giờ y sĩ cầm gương soi 
trên mặt lực sĩ. Hột châu kim cương hiện ánh sáng trong 
gương. Lực sĩ nhìn thấy, ngạc nhiên mừng rỡ.

…
Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật : “Thế Tôn! Phật tánh ấy 

rất sâu, khó thấy, khó vào như thế nào?”
Phật nói : “Nầy Thiện nam tử! Như trăm người 

mù đến lương y để trị bịnh mắt. Lúc đó lương y dùng 
kim vàng lột màng mắt của họ, lột xong, giơ một ngón 
tay hỏi rằng: Thấy không? Người mù đáp rằng: Tôi vẫn 
chưa thấy. Lương y lại giơ hai ngón, ba ngón; người mù 
mới nói rằng thấy mờ mờ.

Nầy Thiện nam tử! Kinh điển Đại Niết Bàn vi diệu 
nầy, lúc đức Như Lai chưa nói cũng lại như vậy. Vô lượng 
Bồ Tát dầu đầy đủ thật hành các ba la mật, nhẫn đến bậc 
thập trụ vẫn còn chưa thấy được Phật tánh. Lúc Như Lai 
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đã nói, mới thấy được chút ít. Lúc Bồ-Tát nầy đã được 
thấy, đều nói rằng: “Thế Tôn! Lạ lùng thay, chúng tôi lưu 
chuyển thọ vô lượng sanh tử, thường bị vô ngã làm mê lầm.”

Nầy Thiện nam tử! Bồ Tát nầy lên bực thập địa còn 
chưa thấy được Phật tánh rõ ràng, huống là hàng Thanh 
Văn, Duyên Giác mà có thể thấy đặng.

Nầy Thiện nam tử! Ví như có người ngước mặt nhìn 
đàn chim nhạn trên hư không, nhìn kỹ phưởng phất thấy 
dạng bầy nhạn. Bực thập trụ Bồ Tát đối nơi Phật tánh, 
thấy biết được chút ít cũng lại như vậy, huống là hàng 
Thanh Văn, Duyên Giác mà thấy biết được!

Nầy Thiện nam tử! Ví như người say, đi trên đường 
xa, ngó thấy mập mờ. Bực thập trụ Bồ Tát đối với Phật 
tánh thấy biết được ít phần cũng như vậy.

Nầy Thiện nam tử! Như người khát nước, đi trong 
đồng trống, khắp nơi tìm nước, thấy có lùm cây, trong lùm 
có chim bạch hạc, người đó bị cơn khát bức ngặt, mê muội 
chẳng phân biệt được là cây hay là nước. Đến lúc nhìn kỹ 
mới biết là chim bạch hạc cùng với lùm cây. Bực thập trụ 
Bồ Tát, đối với Phật tánh, thấy biết phần ít cũng như vậy.

Nầy Thiện nam tử! Ví như có người ở trong biển lớn, 
nhẫn đến trăm ngàn do tuần, trông thấy chiếc thuyền lớn 
ở ngoài khơi xa, liền nghĩ rằng: Đó là chiếc thuyền hay 
là khoảng không. Nhìn lâu, trong tâm quyết định biết là 
thuyền lớn. Bực thập trụ Bồ Tát, ở trong tự thân, thấy 
Phật tánh cũng như vậy.

Nầy Thiện nam tử! Ví như vị Vương tử, thân rất 
yếu đuối, dạo chơi suốt đêm, đến sáng ngày sau, mắt mờ 
thấy không được rõ. Bực Thập trụ Bồ Tát dầu ở nơi thân 
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mình thấy được Phật tánh nhưng chưa được rõ ràng 
cũng như vậy.

Nầy Thiện nam tử! Ví như quan lại, vì công sự suốt 
đêm trở về nhà chớp nhoáng thấy bầy trâu, liền nghĩ rằng: 
Đó là trâu ư, hay là dãy nhà, nhìn lâu, dầu nhận là trâu mà 
còn chưa định chắc. Bực Thập trụ Bồ Tát, dầu ở nơi thân 
mình thấy Phật tánh, chưa có thể định chắc cũng như vậy.

Nầy Thiện nam tử! Như Tỳ kheo trì giới, nhìn trong 
bát nước không có trùng, mà thấy tướng trùng, liền nghĩ 
rằng: Trong nước đây là trùng hay bụi đất, nhìn lâu, dầu 
biết là bụi nhưng chẳng rõ ràng. Bực Thập trụ Bồ Tát, ở 
trong thân mình thấy Phật tánh chẳng được rõ ràng lắm 
cũng như vậy.

Nầy Thiện nam tử! Ví như có người, xa thấy đứa trẻ 
đứng trong bóng tối, liền nghĩ rằng: Đó là con vật, là chim, 
hay là người? Nhìn lâu, dầu nhận thấy là đứa trẻ, nhưng 
vẫn chẳng rõ ràng. Bực Thập trụ Bồ Tát ở nơi thân mình 
thấy Phật tánh chẳng rõ ràng lắm cũng như vậy.

Nầy Thiện nam tử ! Ví như có người ở trong đêm tối, 
thấy bức họa tượng Bồ Tát liền nghĩ rằng: Đây là tượng Bồ 
Tát hay làtượng Thiên thần, nhìn lâu dầu nhận là tượng 
Bồ Tát, nhưng chẳng rõ ràng. Bực Thập trụ Bồ Tát ở nơi 
thân mình thấy Phật tánh chẳng rõ ràng lắm cũng như vậy.

Nầy Thiện nam tử! Phật tánh ấy rất sâu như vậy, khó 
biết khó thấy, chỉ Phật biết rõ, chẳng phải hàng Thanh 
Văn, Duyên Giác đến được. Người trí phải quan sát như 
vậy để rõ biết Phật tánh.
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2. CÁI BIẾT

2.1. Biết Cái Biết
* 2.1.1. Biết cái gì? Biết bằng cách nào?
* 2.1.2. Cái Biết và Cái Thật
* 2.1.3. Cái Biết và Đức Tin

2.1.3.1. Tin người biết chi đó nên mình nghĩ mình 
biết cái chi đó.
2.1.3.2. Tin vào phương pháp chứng minh nào đó ...

* 2.1.4. Cái Biết và sự Phán Đoán
2.2. Biết cái không biết
2..3. Không Biết Cái Biết

Cực kỳ tự nhiên là chơn. Mọi hành động 
phát sinh từ cái nhiên chơn của bản thân đều là 

đạo tiến hoá trong trời đất.
Cha mẹ thiêng liêng cũng như cha mẹ nơi phàm thế, 

không hề mong con cái mình lúc no mà bảo đói, khi dốt 
mà tự thị mình khôn. Kiểng chân không thể đứng lâu, 
xoạt cẳng không thể đi lâu. Chỉ do sự thật mới trường 
tồn. Dù kết quả của hành động do chơn tâm có thành bại 
đặng thất ra sao đi nữa, đó vẫn là hiệp Thiên ý. Cho nên 
nói Đạo Thầy là đạo chơn thật và giữ cho tâm nhiên như 
tâm của đứa bé con còn đỏ hỏn là theo Đạo.

Cái biết chơn thật của nguời này khác với cái của 
nguời khác. Thông thuờng, ngũ quan cảm nhận các sự 
thấy sờ nghe ngửi nếm những thứ này thứ khác và cái trí 
ghi nhận, đào độn chúng để thành sự phán đoán nhưng 
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ngoài những thứ đó, còn có thể có những quan năng và 
khả năng khác nữa.

Cái trí, nhất là trí nhớ tuy tiện dụng nhưng vẫn là 
một chuớng ngại cho việc hiển lộ hay đón nhận những cái 
chơn tự phát của mình hay của kẻ khác trong từng hoàn 
cảnh: Hôm qua thấy thỏ chạy va vào thân cây mà chết, 
ngày nay bỏ buổi cày để ôm cây đợi thỏ. Đó là cách suy 
nghĩ tuy có khi là chơn thật trong các kinh nghiệm quẩn 
quanh có giới hạn và khuyết điểm của mình nhưng nếu 
mình tự hỏi tự hỏi thêm nữa thì có thể sẽ biết khác hơn.

Hơn nữa, bên trên các qui luật vật chất còn có các ý 
chí tự do. Tích lũy cái nhớ chuyện xưa để dự đoán tương 
lai là một cách suy tư hàm ngụ ý nghĩ rằng chẳng hề có ý 
chí tự do trong trời đất.

Một khả năng khác thuờng với đại đa số không hẳn 
là điều kỳ quái đáng chê. Lắm khi chính cái trí nhớ đã 
lẫn lộn cùng cái biết và dẫn con nguời lạc mất cội nguồn 
nguyên thuỷ tự chơn tự phát và tự do của mình.

Một số lớn các lý thuyết hay kế hoạch đã chỉ dựa 
trên những dự đoán chớ không phải dựa vào cái biết cho 
nên dẫn tới những tương lai bấp bênh vô định, gọi đó là 
nghiệp lực. Cho nên biết cái biết là buớc đầu của nỗ lực 
giải phóng con nguời khỏi các mê tín, kể cả các thứ mê 
tín mang màu khoa học nữa.
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2.1. BIẾT CÁI BIẾT

2.1.1. BIẾT CÁI GÌ? BIẾT BẰNG CÁCH NÀO?

Biết cái gì như biết rằng toà nhà có mấy từng. Biết 
bằng cách nào như biết cầu thang để đi lên các tầng lầu 
ấy. Thuờng thì hai thứ biết có khác nhau nhung có khi 
hai thứ biết ấy là một, như kẻ ở trong toà nhà do leo các 
cầu thang mà biết có mấy tầng (hai cái biết là một). Ai đó 
ở ngoài toà nhà do thấy mà biết có mấy tầng dù chẳng 
biết cầu thang, thang máy hay thang cuộn ở đâu (hai cái 
biết khác nhau).

Có khi do biết thực hành cách nào đó mà biết cái 
gì đó, như khi dùng kính hiển vi mà thấy đuợc vi trùng. 
Cũng có khi do có quan năng cảm nhận tinh vi (bản năng, 
ngũ quan, linh tánh) mà biết cái chi đó không cần phải 
dùng phương pháp đo đạc, thống kê nào, như nguời có 
thần nhãn.

Ngay cả những khả năng cụ thể như biệt tài âm 
nhạc hay thủ công cũng khó đuợc giải thích và dạy truyền. 
Biết thực hành việc sàn gạo cho thóc gom lại một nơi gạo 
tụ một chỗ chưa hẳn có thể nói hay dạy lại lý thuyết và 
phương pháp nào để làm đuợc như vậy. Con dơi có thể 
định huớng các chuớng ngại trên đuờng bay mà không 
cần mắt thấy ánh sáng, nó cũng không cần hay không thể 
giảng giải là do máy móc hay cơ chế chi.

Nói như vậy là để nhắc rằng không phải mọi việc 
đều cần phải do thực nghiệm hay phải do lý giải mới có. 
Ngoài tầm nghe thấy của người nào đó hay khoa học nào 
đó không hẳn là không có sự tồn tại cụ thể. Con mối không 
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thể cảm nhận đuợc văn chương trên tờ giấy mà nó đang ăn.

2.1.2. CÁI BIẾT VÀ CÁI THẬT

Có những sự thật ngoài tầm biết của nguời này 
nhưng trong tầm biết của nguời kia. Có những sự thật 
ngoài tầm biết của mọi nguời nhưng không thể có cái 
biết nào ngoài sự thật. Có thể nói cái ta biết là cái có thật 
nhưng không thể nói cái ta không biết là không có.

2.1.3. CÁI BIẾT VÀ ĐÚC TIN

Có cái tin chẳng phù hạp với cái thật (như khi tin 
rằng cái nhà nào đó có năm tầng trong khi thực sự nhà ấy 
có bảy tầng) nên chẳng thể gọi là cái biết nhưng không thể 
có cái biết nào mà không có cái tin. Biết ắt hẳn là tin, tin 
chưa hẳn là biết nhưng khi đã không tin thì không biết.

Có cái không biết mà tin nhưng không thể có cái 
không tin mà biết. Không tin rằng Thuợng Đế đã ban cho 
con nguời quyền tự do tuyệt đối nên không thể biết những 
khả năng tiềm ẩn của mình và của nguời khác, không có 
ý tìm hiểu cách phát triển các khả năng ấy. Và chánh tín 
rất cần cho sự tiến hoá. Dùng chiêu bài đánh đổ mê tín 
mà lại mê tín vào một số lý thuyết hạn hẹp nào đó (dù là 
nhân danh khoa học đi nữa) cũng là một thứ mê tín sâu 
nặng vào thân phận nô lệ các qui luật vật chất mà mình 
xúm nhau vẽ ra và tin vào.

Cho nên kẻ khiêm nhuờng thuờng nói tôi chưa biết 
đuợc như vậy chứ chẳng nói tôi không tin.
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2.1.3.1. Tin người biết chi đó nên mình nghĩ mình biết cái chi 
đó

Có khi vì tin A biết việc nào đó nên mình cũng biết 
việc nào đó. Cái học thuờng là như vậy nhưng khi khởi 
nghi A thì cũng nghi luôn cái biết của mình về việc đó.

2.1.3.2. Tin vào phương pháp chứng minh nào đó nên mình 
nghĩ mình biết cái chi đó

Có lúc vì B có đức tin dựa trên một tiến trình có tỉ 
lệ xác quyết cao (như dựa theo tiến trình “nếu và chỉ nếu 
Xlà thật“) nên có thể nói là biết X.

Nhưng như truờng hợp con két nọ – không có năng 
khiếu tìm hỏi lý do hay trình bày lý do, tức không có quan 
điểm, không có đức tin – do đuợc luyện tập mà phản xạ 
nói ra tiếng “đỏ“ mỗi khi đuợc cho thấy màu đỏ, tuy phát 
biểu ấy là đúng, cơ chế tạo ra phát biểu ấy có tỉ lệ xác quyết 
cao (con két nhiều lần nói đúng như vậy), khó mà nói rằng 
nó biết màu sắc ấy là đỏ.

Có kẻ chủ trương rằng để nói con chó biết đuợc ông 
A là nguời quen của nó, phải

Có sự thật như vậy, có việc rằng con chó mừng rỡ 
đi theo ông A,

Có thể chứng minh,
Điều chứng minh đó phải là cần thiết để dẫn tới 

kết luận, như việc con chó đó từ khi gặp ông A, cứ nhất 
định theo ông ấy thôi,

Phải không thể phản biện. Nếu có thể chứng minh 
đuợc rằng ông A là nguời lạ, chỉ mặc y phục của chủ con 
chó thôi, kết luận trên là sai.
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2.1.4. CÁI BIẾT VÀ SỰ PHÁN ĐOÁN

Thoạt đầu mình chỉ tin cái gì có thể lý giải đuợc. 
Nhờ vậy mà cái trí của mình được hình thành. Con nguời 
thuờng hay tầm lý nên không tin được cái Đạo nào không 
có lý pháp chi cả.

Nhưng rồi mình lại nhận ra rằng điều mình tin là 
có lý (có thể giải thích hay giải nghĩa nó) chưa hẳn là cái 
thật biết (hữu lý pháp chưa hẳn là hữu chơn Đạo). Vì sao? 
Vì có các lý pháp của tà quái vốn không chơn chánh và 
làm mình mất hẳn sự tự chủ và tự kỉnh, biến mình ra 
như con vật. Kẻ có tâm tự kỉnh không chịu tin theo các 
lý pháp phi chơn ấy.

Không tâm tự kỉnh cho nên không thấy Đạo. Lại 
cũng ví không thấy biết Đạo mà không tâm tự kỉnh. 
Không thấy cái lẽ chơn thật bình hoà như vậy nên tuởng 
phép lạ là Đạo, các pháp lý cao kỳ là Đạo.

Trong cái chơn thật bình hoà, có cái Tâm pháp làm 
ta thật biết có xảy ra cái chi đó dù ta không có lý pháp giải 
thích hay giải nghĩa nó đuợc.

Những cái gọi là phán đoán thuờng là dựa vào cái 
đã nhớ, tin, và biết có tính cách giới hạn. Chúng tạo nên 
một hệ thống các định đề hay tín niệm không chứng 
minh để từ đó mà so sánh, phán đoán, tích lũy thêm 
những cái biết có tính buộc ràng thêm nữa vào hệ thống 
ấy. Hệ thống ấy, cho dù có nhiều điều ly kỳ hấp dẫn, càng 
đi sâu vào càng có cái độc đáo, vốn là sản phẩm của cái tự 
do của TA chớ không phải là cái khách quan ràng buộc 
TA. Nếu cho đó là cái khách quan ràng buộc ta, ta đành 
phải chấp nhận nó, thì hệ thống ấy lại thành ra khối biệt 
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nghiệp hay cộng nghiệp của mình, khiến mình không 
đuợc tự do, tự phát, tự tin.

Đó thật không phải là cái biết có tính giải phóng con 
nguời. Chưa có câu trả lời cho vấn đề thế nào là một tư 
duy khoa học (scientific speculation) để khám phá chân lý, 
mặc dù có cái gọi là những trình tự và lý luận khoa học 
(scientific procedures and reasoning) để khám phá và dò theo 
các công trình sáng tạo theo đó nguời ta phải dùng các 
thiết bị để đo đạc theo trình tự nào đó và trình bày các số 
liệu, rồi giải nghĩa các số liệu ấy bằng các từ ngữ khoa học.

Nhà khoa học thực nghiệm giống như nguời cẩn 
thận lần dò theo từng mảng ánh sáng mà cây đèn của ông 
ta rọi lên trên cánh đồng bao la đầy dẫy những manh mối 
mới nên thuờng báo cáo lại những quan điểm mình đã 
đạt đến mỗi lúc một khác.

Triết gia nghiên cứu khoa triết học về cái biết 
(epistemology) cũng mãi còn nhiều manh mối cho tới khi 
ông ấy thôi truy tìm về cái biết hay nói khác đi, khi có 
kinh nghiệm về cái không biết.

2.2. BIẾT CÁI KHÔNG BIẾT

Nếu có thể dùng cái biết để biết cái biết, hoá ra chủ 
thể quan sát phân thân thành khách thể bị quan sát. Lửa 
không đốt đuợc lửa, cây thuớc không đo đuợc cây thuớc. 
Ai biết việc phân thân như vậy là lầm thì không làm như 
vậy nữa. Nhưng hiếm khi tâm trí ta rơi vào trạng thái 
không nghĩ nghị như vậy. Đó là trạng thái đại định, có 
sự chiêm nguỡng mà không có sự đánh giá.
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Có kinh nghiệm về tình trạng trí não tâm thức 
ngưng nghỉ như vậy là biết cái không biết. Nhưng làm 
sao khi tâm thức ngưng nghỉ lại cũng biết là mình đang 
ngưng nghỉ? Nếu mình động lên cái biết như vậy thì đâu 
còn cái không biết nữa.

Có lẽ phải bảo rằng mình biết thôi dùng tâm trí 
(thôi biết) truớc khi mình rơi vào đại định. Và khi xuất 
định, mình đuợc ai đó khác dạy rằng làm như hồi nảy là 
đại định đó. Ai có lần đuợc bảo như vậy ắt hiểu việc này 
ra sao. Khi cố hình dung lại chính tình trạng của mình 
trong khoảnh khắc truớc đó, mình ắt nhớ là mình đã 
chỉ lắng nghe thôi, không cố hiểu cố nhớ, cũng không lo 
luờng việc chi. Cũng thấy cảnh vật, thấy nguời nói, không 
là ngủ, không là xuất hồn, không là mê, thức mà không 
nghĩ mình thức để chi, không có tư thế đứng ngồi chi 
đặc biệt, chỉ có sự chuyên tâm mà không cố chuyên, nếu 
có ai hỏi chi ắt có thể trả lời chớ không phải là hoàn toàn 
ngu si ngơ ngẩn.

Khi viết ra chữ TH, có thể là mình không nghĩ sẽ 
hình thành chữ THI hay chữ THẦY; đó là truờng hợp 
của nguời được dùng làm đồng tử để cõi vô hình giáng 
bút (muợn tay mà viết chữ vẽ hình). Cũng có thể truớc khi 
viết ra chữ mình đã biết đó là chữ gì, như mình nghĩ ra 
vậy. Đó là sự giáng tâm.

Không động lên cái cố biết, duy có nguời rất khiêm 
nhuờng, chẳng nghĩ mình hơn thiên hạ mới làm được. 
Đức Lão Tử (tức là Đức Thái Thượng Lão Quân) nghe nói 
là một Đấng rất cao siêu vô vi cư Thái Cực chi tiền, hữu 
thỉ siêu quần chơn chi thượng mà lại nói Ta có ba món báu: 
một là từ, hai là kiệm, ba là không thấy mình hơn nguời 
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khác. Phải chăng ta có thể nhân đó mà hiểu rằng có từ, 
kiệm và không cảm thấy mình hơn thiên hạ như vậy thì 
thân tâm mình mới rỗng ran mà cư Thái Cực chi tiền?

Lại nữa, phải chăng có như Thái Thuợng (vô vi) rồi 
mới chứng Thái Cực và sau đó mới đến đuợc Thái Bạch? 
Do Thái Cực mà có Luỡng Nghi nuớc lửa. Do hoà đuợc 
nuớc lửa mà có ánh sáng. Ngụ từ ánh sáng là ngọn lửa lạnh 
ý nói điều này. Hiện Kim Tinh trọng trách Linh Tiêu[1] là 
nói về cơ hữu vi sau Thái Cực đó vậy.

Cho nên chẳng phải cái Vô trong cuộc tương tác mà 
mình đã đến được (biết duy trì cái không biết) có nghĩa là 
Thực Vô (như sự hoàn toàn không có chi). Nó là cái Hư Vô 
vì là nguồn của vô vàn cái có.

Từ chỗ Hư Vô đó mà tự nhiên có cái biết đón không 
thấy đầu theo không thấy cuối cho nên nói Không biết 
cái biết.

2.3. KHÔNG BIẾT CÁI BIẾT

Cái biết từ Hư Vô chi khí là cái sáng của Thiên Nhãn. 
Do Phật tâm ứng với Phật Tánh mà có. Sự ứng đó có thể 
thoạt có thoạt không nhưng cái biết do đó rất chắc thật 
và có thể kiểm chứng đuợc.

Phật Tánh là kho báu giác tánh, như là Căn.
Phật tâm là đối tuợng cảm nhận, như là Trần.
Thiên Nhãn là cái thấy biết làm chứng, như là Thức.
Do được khai khiếu mà có thêm các thứ biết khác 

thường: người được khai nhãn thì thấy, khai nhĩ thì nghe, 
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khai tâm thì cảm nhận, khai trí thì biết. Căn tốt hơn thì 
thức sẽ tinh vi hơn.

Nếu may duyên được Khai Sanh Quang, một phần 
thưởng của Thiên Đình, thì Căn Đức thêm hiển lộ, Chơn 
Đạo hướng về sự qui hiệp Vạn Linh với Chí Linh được 
khai mở, Phật Tâm, Phật Tánh và Thiên Nhãn đồng ứng 
cùng nhau.

Thái học ĐẠO chơn TÂM,
Thượng trường THI Đạo PHÁP,
Đạo qui CĂN diệu LÝ,
Tổ thiện ĐỨC tầm TU.

Thiên tình là đại đồng, Thiên tính là nhất quán. Tâm, 
pháp, lý Tiên Thiên không giống sự chấp vào tiểu ngã như 
tâm, pháp, lý Hậu Thiên cho nên phải tu mới qui vào Tổ 
của Đạo Thái Thượng được.

Khởi học qui thiện trước rồi sau mới có thể diệu tầm 
Chơn Đạo. Thiện là lành, hiền, tốt, giỏi. Thiện lành là do 
văn hoá, tập quán mà có. Thiện lành của thời nầy, chỗ nầy 
có thể khác với thiện lành của thời khác, lúc khác nhưng 
học trường qui thiện là học bỏ ác tệ để nhập hoà với đồng 
loại, vậy là tập tành áp dụng cái chơn ngã tự trung của 
mình vào cuộc sống, không để cho những cảm giác ngoại 
nhiễm chủ trị nữa.

Chơn thần của con người là một thể chịu sự xúc 
cảm để kinh nghiệm chính mình và thế giới chung quanh. 
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đó là tính của chơn 
thần. Khi đem tâm qui thiện là bắt đầu dùng trí và sau 
đó để linh tánh (chơn linh) chủ ngự mà quyết đoán. Đó là 
lần theo chơn Đạo, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ràng 
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buộc chi hoặc về giới luật, lý giải, hay pháp môn tu hành 
(như đã nói ở cuối đoạn 2.5) để tìm cho ra cái chính thật 
ta của mình.

Vì sự Thiện không sánh bằng với sự Chơn nên phẩm 
Chí Thiện vẫn dưới phẩm Chơn Nhơn, huống hồ là Chơn 
Phật. Mãi chấp vào thiện ác phải quấy thì lạc mất lẽ chơn.

Căn là rễ, còn dùng với nghĩa là gốc gác (của sự việc gì). 
Sáu thứ căn tạo nên sự biết của con người là mắt thấy biết, 
tai nghe biết, lưỡi nếm biết, mũi ngửi biết, da chạm xúc 
biết và trí nghĩ biết. Những thứ biết ấy đã quen vào mức 
độ, tánh chất nào thì cái tâm biết có màu sắc, kiểu vở đó.

Nếu được khai mở thêm đệ thất và đệ bát khiếu, 
sự thấy biết của con người ắt được rộng mở và chính xác 
hơn, không ưa bị gò bó trong các căn thức thấp kém nữa.

Sự gở bỏ ảnh hưởng của các buộc ràng từ các thứ 
căn thức giống như việc tháo các nút buộc, nút nào cột 
sau cùng thì phải mở trước. Các thứ nghiện ngập hay nhu 
cầu, ý tưởng không thật thiết yếu phải lần hồi bỏ đi, cho 
đến khi gốc lõi của cái sống thiên nhiên và cái biết bày 
chình ình ra đó tất mhiên mình sẽ nếm mùi của sự thật. 
Đạo qui căn là như vậy.

Cơ Đạo nay đã đến giai đoạn Đạo Tâm, trọng điểm 
là lập cho được con đường tiếp nhận các giáo huấn vô 
ngôn tự nơi chơn tâm mình để từ đó thọ pháp, hành pháp. 
Phương tu là theo cái Lý của Tâm Pháp và phương ngộ là 
Căn Đức. Lý chuyển từ Thái Cực nhất trung, căn thọ từ 
tông tộc thông dung (cùng thấu tỏ nhau).

Gốc của Thiện Đức là Chơn Trung, tu Thiện Đức 
gốc ở nghe theo tâm chính nhiên tự trung của mình. Đó 
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là tâm có cả âm dương lẫn trọng tài nhưng cũng là không 
chấp trước gì cả mà khi động dụng thì vô tận vô cùng.

[1] Tệ Huynh xin chỉ rõ quyền hành lớn lao của 
Ðức Lý Ðại Tiên Thái Bạch Kim Tinh cho mấy em rõ:

Ánh Thái Cực biến sanh Thái Bạch,
Hiện Kim Tinh trọng trách Linh Tiêu.
Quyền năng dâng thửa Thiên Triều,
Càn Khôn Thế Giái dắt dìu Tinh Quân.
Tinh Quân thọ sắc thuở Phong Thần,
Cho đến Ðường Triều mới biến thân.
Thái Bạch Kim Tinh đương trị thế,
Trường Canh Trích Tử đến thăm trần.
Ðộng Ðình thi rượu đong muôn đấu,
Bồng Ðảo câu Tiên nắm một cần.
Vâng lịnh Ngọc Hư nay xuống thế,
Tam Kỳ độ rỗi các Nguyên Nhân.

Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc 
tại Tòa Thánh, 8–4–Giáp Tuất (1934).
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3. BA NGUỒN LỬA SỐNG

Nói chung, có ba cấp độ của lửa sống:

 ❒ Lửa nội tại của thế giới vật thể, hiện thực ra thành 
lửa ma xát và đó là lửa chuyển từ trong ra ngoài 
qua sự chuyển động quanh trục.

 ❒ Lửa Minh Thương từ ngôi Thái Dương, tức lực 
hấp dẫn tạo chuyển động theo chu kỳ quĩ đạo.

 ❒ Lửa Qui Phục vào cõi Chí Chơn của vũ trụ, tức 
điển lực thu hút theo hướng di chuyển thẳng.

Sinh hoạt còn bị chi phối bởi cái ta (tiểu ngã) thì chỉ 
biết có lửa ma xát thôi. Qui luật trong trường hợp này là 
tiết kiệm và triết lý sống là hành động khôn ngoan theo 
thuật dưỡng sanh.

Khởi có sự thương yêu kính mến một nguồn sống 
nào đó hấp dẫn mình, dòng sinh lực vật thể/tâm linh 
sống dậy và từ đó mới có chiều hướng thượng. Bấy giờ 
mình mới biết đến lửa trí huệ là thế nào. Qui luật trong 
trường hợp này là luật hút đẩy hay đồng thanh tương ứng 
đồng khí tương cầu.

Hai trường hợp trên đây là việc của ta hay của phe 
ta. Qua mức tiến hóa cao hơn nữa, những ý thức về ta và 
về phe ta hoàn toàn nhường chỗ cho ý thức làm việc vì 
Thiên Cơ. Sự làm việc này không nhằm để lập công cho ta 
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hay cho bất cứ phe nào của ta. Do ta đã qui phục vào khối 
Đại Toàn, coi tất cả là một mà sự câu thông với nguồn Đại 
Toàn xuất hiện. Cũng do nguồn Đại Toàn đã ứng theo sở 
nguyện mà xóa dùm bản ngã cho ta. Lửa sinh hoạt bấy giờ 
là điển lực, bất kể các chu kỳ thời vận của Nhựt Nguyệt. 
Luật tắc sinh hoạt là luật tổng hợp. Nói khác đi, sự làm 
việc của ta nhằm vào công cuộc tiến hóa chung.

Tình trong trường hợp thứ nhất là từ cái Dục trong 
nội tại thân thể vật chất mà có. Các nhu cầu ăn uống ngủ 
nghỉ…tạo ra lửa Dục này. Lửa Dục này sở dĩ chuyển được 
thành lửa trí huệ cũng do nhân duyên gặp người đồng 
thanh đồng khí khiến cho giận-buồn- muốn- ghét bị triệt 
tiêu, chỉ còn mừng-thương-vui mà thôi. Trong trường 
hợp thứ ba, mừng-thương-vui theo kiểu vì ta và vì phe ta 
tự nhiên nhường chỗ cho tình ái vũ trụ giữa những bậc 
có khả năng và tâm thức Đại Ngã, tức là tâm trí và tình 
ái của các Đấng Tạo Hóa chắt chiu từng mầm sống nhỏ 
nhít nhưng không lụy vào bất cứ giới hạn nào.

Ba cấp độ thị hiện của ba thứ lửa ấy là:
1. Thế giới cụ thể khách quan,
2. Thế giới tâm lý chủ quan,
3. Nguồn tâm linh tại vị trí trung ương của mỗi 

thế giới.
Các bước từ 1 đến 16 trong các đồ hình từ 27 đến 

30 là các bước đi xuyên qua thế giới cụ thể của vật chất có 
qui luật khách quan và thế giới của tâm lý chủ quan. Qui 
luật khách quan của thân thể vật chất thì có tính chu kỳ 
theo dòng thời gian. Tâm lý chủ quan thì do lực Tiên 
Thiên từ nguồn Thái Dương đào tạo. Và bên trên hai thứ 
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lực Hậu Thiên và Tiên Thiên này là lửa điển tâm linh xây 
dựng nguồn ý chí.

Liên hệ tâm linh không mở ra được thì ý chí không 
xây dựng được.

Alice Bailey và Djwhal Khul đã viết:
Một yếu tố nữa tạo ra chu ký tuần hoàn là các ảnh 

hưởng của các định tinh hay các tú lên hệ thống của chúng 
ta và ngay cả trên bất cứ tầm mức cơ cấu nào trong hệ thống:

Chòm Đại Hùng Tinh.
Chòm Tiểu Hùng Tinh.
Sao Bắc Cực (nơi mà hành tinh của chúng ta đặc biệt 

có tương quan)
Chòm sao Pleiades,
Chòm sao Capricorn.
Sao Draco.
Sao Sirius.
Nhiều Tinh và Tú trong hệ Zodiac.
Bí ẩn đươc dấu trong khoa Thiên Văn dạy cho nội 

môn, và cho tới khi chủ thể của năng lượng có làm việc 
xuyên qua thể cái vía, hay qua sự phóng xạ, và có sự thấu 
hiểu hơn về việc thăng hoa toàn thân từ tình trạng thấp 
đến tình trạng cao, điều bí mật thực sự của “ảnh hưởng” 
của những thiên thể này lên chính mình sẽ vẫn trong tình 
trạng như hiện tại – một bí mật không được phát hiện. Nếu 
tác dụng phóng xạ của con người hay một nhóm con người 
qua lại nhau vẫn còn là một điều chưa được khoa học thực 
nghiệm rõ biết thì ảnh hưởng huyền bí của những (thiên) 
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thể lớn lao này cũng vẫn chưa được biết. Khoa học nhận 
biết một số các chất dẫn đến hay hướng đến sự mạch lạc 
trong vũ trụ, giống như các luật tổng quát của trật tự xã 
hội trong nhân loại đều được công nhận, nhưng người ta 
ít biết về các sự phóng xạ năng lượng từ các thể vía của các 
thiên thể mặt trời và nhóm mặt trời và từ các hành tinh 
và nhóm hành tinh này. Người ta đã biết các hoạt động 
nguyên tử của chúng nhưng biết rất ít về việc chúng có cái 
phần tương tự như “từ lực thú vật” nơi con người. Người 
ta cũng hoàn toàn không tính đến hoặc không chấp nhận 
việc các thể vía của chúng có từ lực phóng xạ rất mạnh. 
Phải tính đến các yếu tố này khi nghiên cứu đến yếu tố 
thời gian và chu kỳ, và sự dùng hạ trí để nghiên cứu các 
số liệu không giúp hiểu rõ bí pháp được. Sự hiểu biết ấy 
đến từ trực giác do cuộc điểm đạo kích hoạt.

A Treatise on Cosmic Fire, tr. 796
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4. ĐỒ HÌNH THIÊN QUỐC CỦA 
VALENTINIUS

Valentinus (còn viết là Valentinius) (khoảng 
100–160 sau công nguyên) được biết là một nhà tu 

của trường phái Ngộ Đạo (Gnosticism), tiếp thu học vấn 
từ Alexandria, một khu vực đô thị lớn chịu ảnh hưởng 
của Công Giáo. Clement of Alexandria ghi nhận rằng 
Valentinus theo học với Theudas và Theudas là môn đệ 
của St. Paul of Tarsus. Valentinus nói rằng ông đã được 
Theudas truyền thụ giáo lý biệt truyền mà ông đã nhận 
được từ Paul. St. Paul of Tarsus này chính là thánh Paul, 
mà cùng với Simon Peter và James the Just là ba vị môn 
đồ nổi bật nhất của Đức Jesus Christ. Nhưng những bí 
pháp này đã bị Tòa Thánh La Mã bỏ qua kể từ giữa thế 
kỷ thứ hai.

Ông dạy rằng có ba hạng người, người có bản chất 
tinh thần, người tâm linh và người vật dục. Chỉ người có 
bản chất tinh thần mới nhận được đủ trí huệ giúp mình 
trở về Thiên quốc. Người có bản chất tâm linh (những 
người Công Giáo bình thường) nhận được một sự cứu rỗi 
kém hơn, còn người có bản chất vật dục thì phải chịu 
phận bị tàn diệt mà thôi.

Valentinus đã viết về nhiều vấn đề nhưng giáo pháp 
của ông đã bị lảng quên rất lâu cho đến khi Charles William 
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King, trong sách the Gnostics and their Remains (1864, 
1887 2nd ed.) nói rằng nguồn gốc của trường phái Ngộ 
Đạo (Gnosticism) là từ Đông Phương, nhất là từ Phật Giáo.

Bà Blavatsky cho rằng điều này cũng có thể tin được 
nhưng GRS Mead, một thành viên của hội Thông Thiên 
Học từ năm 1884 và là một thư ký riêng của bà Blavatsky 
từ 1889 cho tới khi bà qua đời năm 1891, lại cho rằng sách 
của King›s thiếu tính trọn vẹn của chuyên gia.

Trong các năm 1890–1 Mead cho in bản dịch của 
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Pistis Sophia trên tạp chí Lucifer, và từ đó, nhiều công 
trình của ông đã làm cho phái Gnosticism có thể được 
công chúng thông minh ngoài giới hàn lâm biết đến. Sách 
của ông đã tiếp tục có ảnh hưởng rộng rãi.

Giáo hội Gnostic được lập ở Pháp năm 1890, những 
trường phái dạy về diệu pháp của tình dục lần lượt được 
mở ra ở nhiều nơi như Paschal Beverly Randolph ở Mỹ, 
Ordo Templi Orientis (Order of Oriental Templars, OTO) 
ở Đức và Áo. Nhiều hội đoàn liên quan đến giáo pháp này 
đã được mở ra ở nhiều nơi

The Gnostic Society, được thành lập năm 1928 để 
nghiên cứu giáo lý gnostic và từ khoảng 1993, the Gnosis 
Archive từ một usenet newsgroup đã phát triển mau chóng 
thành một website trên internet cho đến nay.

Sau đây là đồ hình của Valentinius xuất hiện trên tạp 
chí Lucifer, tháng 5 1890, dẫn bởi Alice Bailey & Djwhal 
Khul, A Treatise on Cosmic Fire -Một khảo Luận về Lửa 
Tiên Thiên và Hậu Thiên). Những chú thích kèm theo đồ 
hình là trong sách A Treatise … nói trên.

Trước nhất là một điểm(Điểm), ngôi một Monad, 
ngôi Bythus (ngôi Thậm Thâm), Đấng Từ Phụ không 
được biết và không thể biết. Kế đó là (Tam Giác), ngôi 
Bythus và bộ đôi Lưỡng Nghi Duad, là Nous (Trí) và đối 
phần của nó là Aletheia (Sự Thật). Sau đó là  (Hình 
Vuông), Lưỡng Nghi kép Duad, Tetraktys hay Tứ Tượng, 
Nhị Dương , Ngôi Lời và Anthrôpos (Con người), Nhị 
Âm, đối tác của nó,  Zoê (Đời sống) và ngôi Ekklesia 
(Giáo Hội), Tấ cả là Bảy. Tam Giác là Tiềm Năng của Tinh 
Thần, Hình Vuông là Tiềm Năng của Vật Chất; đường 
sổ dọc là Tiềm Năng của Tinh Thần, và đường ngang là 
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Tiềm Năng của Vật Chất.
Kế đó là ngôi sao năm cánh , ngôi Pentad, dấu hiệu 

huyền bí của Manasaputras hay các Con của Trí Huệ, mà 
cùng với bạn đối tác của nó làm thành Mười. rồi đến các 
tam giác đan chéo nhau  thành Ngôi sao Sáu  Cánh 
Hexas, mà cùng với đối tác của nó làm thành con số 12, 
hay Thập Nhị Chi. Đó là phần nội dung của Thiên Quốc 
và, cộng chung với ngôi Ý trong Thiên Tâm, có tất cả là 
28, vì Bythus hay Đức Từ Phụ không được nhận biết, vì 
ấy là Căn cội của tất cả. Hai vòng tròn nhỏ bên trong 
Thiên Quốc là cặp đối tác Christos-Pneuma (Christ và 
ngôi Thánh Thần); đó là Hậu Thiên (after-emanations), 
và, như vậy, một mặt, nó biểu trưng cho sự hạ thế của 
Chơn Linh để khai tâm và thăng tiến Vật Chất, mà chủ 
yếu nó cũng phát ra từ một nguồn cội, và mặt kia, ấy là 
sự giá lâm hay sự nhập thể của Kumâras hay của các Đại 
Linh Căn của nhân loại.



 2�3� KHÔNG BIẾT CÁI BIẾT

143

5. BẢY MÓN BÁU TRONG NHÀ 
CỦA DUY MA CẬT

Bấy giờ trong nhà ông Duy Ma Cật có một 
Thiên nữ thấy các vị trời, người đến nghe pháp, liền 

hiện thân ra tung rải hoa trời trên mình các vị Bồ Tát và 
Ðại đệ tử. Khi hoa đến mình các vị Bồ Tát đều rơi hết, 
đến các vị Ðại đệ tử đều mắc lại. Các vị Ðại đệ tử dùng 
hết thần lực phủi hoa mà hoa cũng không rớt.

Lúc ấy, Thiên nữ hỏi Ngài Xá Lợi Phất :
– Tự sao mà phủi hoa ?
Xá Lợi Phất nói :

– Hoa này không như pháp nên phủi.
– Chớ bảo hoa này là không như pháp. Vì sao ? Hoa 

này nó không có phân biệt, tự Nhân giả phân biệt đó 
thôi ! Nếu người xuất gia ở trong Phật pháp có phân biệt 
là không như pháp, nếu không phân biệt là như pháp. 
Ðấy, xem các vị Bồ Tát, hoa có dính đâu ? Vì đã đoạn hết 
tưởng phân biệt. Ví như người lúc hồi hộp sợ, thời phi 
nhơn mới thừa cơ hại đặng. Như thế, các vị Ðại đệ tử 
vì sợ sanh tử nên sắc thinh, hương, vị, xúc mới thừa cơ 
được, còn người đã lìa được sự sợ sệt thì tất cả năm món 
dục không làm chi đặng. Do tập khí kiết sử chưa dứt hết 
nên hoa mới mắc nơi thân thôi, còn người kiết tập hết 
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rồi, hoa không mắc được.
Ngài Xá Lợi Phất nói :

– Thiên nữ ở nhà này đã được bao lâu ?
– Tôi ở nhà này như Ngài được giải thoát.
– Ở đây đã lâu ư ?
– Ngài giải thoát cũng lâu như thế nào ?
Ngài Xá Lợi Phất nín lặng không đáp.
Thiên nữ nói :
– Tại sao bực kỳ cựu đại trí lại nín lặng ?
– Giải thoát không có ngôn thuyết, nên ở nơi đó ta 

không biết nói làm sao !
Thiên nữ nói :
– Ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Vì sao 

? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở hai 
bên, văn tự cũng không ở trong, không ở ngoài, không 
ở hai bên. Thế nên, Ngài Xá Lợi Phất, chớ rời văn tự mà 
nói giải thoát. Vì sao ? Vì tất cả pháp là tướng giải thoát.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi :
– Không cần ly dâm, nộ, si, được giải thoát ư ?
Thiên nữ nói :
– Phật vì kẻ tăng thượng mạn nói ly dâm, nộ, si là 

giải thoát thôi, nếu kẻ không tăng thượng mạn thời Phật 
nói tánh của dâm nộ, si là giải thoát.

Ngài Xá Lợi Phất nói :
– Hay thay, hay thay, Thiên nữ ! Nàng được cái gì, 

chứng cái gì mà biện tài như thế ?
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Thiên nữ nói :
– Tôi không được, không chứng, mới được biện tài 

như thế. Vì sao ?
– Nếu có được, có chứng thời ở trong Phật pháp là 

kẻ tăng thượng mạn.
Ngài Xá Lợi Phất hỏi Thiên nữ :

– Ở trong ba thừa, ý nàng cầu thừa nào ?
Thiên nữ nói :
– Cần pháp Thanh Văn để hóa độ chúng sanh, tôi 

làm Thanh Văn; cần pháp nhơn duyên để hóa độ chúng 
sanh, tôi làm Bích Chi Phật, cần pháp đại bi để hóa độ 
chúng sanh, tôi làm Ðại thừa. Thưa Ngài Xá Lợi Phất ! 
Như người vào rừng chiêm bặc(19), chỉ ngửi có mùi chiêm 
bặc, chứ không còn mùi hương nào khác. Cũng như người 
vào nhà này chỉ ngửi mùi hương công đức của Phật chớ 
không ưa ngửi mùi hương công đức của Thanh Văn và 
Bích Chi Phật.

– Thưa Ngài Xá Lợi Phất ! Có những vị Ðế thích 
Phạm Vương, Tứ Thiên Vương và chư Thiên, long thần, 
quỉ cả thảy vào trong nhà này nghe Thượng nhân đây 
giảng nói chánh pháp, đều ưa mùi hương công đức của 
Phật phát tâm rồi ra.

– Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi ở nhà này đã mười hai 
năm chưa từng nghe nói pháp Thanh Văn, Bích chi Phật, 
Chỉ nghe đại từ đại bi của Bồ Tát và những pháp bất khả 
tư nghị của chư Phật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất ! Nhà này 
thường hiện ra tám pháp “chưa từng có, khó đặng”. Tám 
pháp là gì ?
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– Nhà này thường dùng ánh sáng sắc vàng soi chiếu 
ngày đêm không khác, chẳng cần ánh sáng của nhật nguyệt 
soi chiếu, đó là pháp “chưa từng có, khó đặng” thứ nhất, 

– Nhà này hễ ai vào rồi không còn bị các thứ cấu nhiễm 
làm não loạn, đó là pháp “chưa từng có khó đặng” thứ 
hai. – Nhà này thường có các vị Ðế Thích, Phạm Thiên, 
Tứ Thiên Vương và các Bồ Tát ở phương khác nhóm 
họp không ngớt, đó là pháp “chưa từng có, khó đặng” thứ 
ba. – Nhà này thường nói sáu pháp Ba la mật và pháp bất 
thối chuyển, đó là pháp “chưa từng có, khó đặng” thứ tư. 
Nhà này thường trổi âm nhạc bực nhứt của trời, người, 
vang ra vô lượng tiếng pháp, đó là pháp “chưa từng có, khó 
đặng” thứ năm. – Nhà này có bốn kho tàng lớn chứa đầy 
các món báu, giúp khắp cho kẻ nghèo thiếu, hễ cầu liền 
được không bao giờ hết, đó là pháp “chưa từng có, khó 
đặng” thứ sáu. – Nhà này Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A 
Di Ðà, Phật A Súc, Phật Bửu Ðức, Phật Bửu Diệm, Phật 
Bửu Nguyệt, Phật Bửu Nghiêm, Phật Nan Thắng, Phật 
Sư Tử Hướng, Phật Nhứt Thiết Lợi Thành, vô lượng 
chư Phật trong 10 phương, khi Thượng Nhân đây niệm 
đến liền hiện tới rộng nói tạng pháp bí yếu của chư Phật, 
khi nói xong các Ngài đều trở về, đó là pháp “chưa từng 
có, khó đặng” thứ bảy. – Nhà này tất cả cung điện tốt đẹp 
của chư Thiên và các cõi Tịnh độ của chư Phật đều hiện 
ở trong đây, đó là pháp “chưa từng có, khó đặng” thứ tám.

– Thưa Ngài Xá Lợi Phất ! Nhà này thường hiện ra 8 
pháp “chưa từng có, khó đặng” như thế, ai thấy được việc 
không thể nghĩ bàn đó mà lại còn ham ưa pháp Thanh 
Văn ư ?

Ngài Xá Lợi Phất nói :
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– Vì sao ngươi không chuyển thân nữ kia đi ?
Thiên nữ nói :
– Mười hai năm nay tìm kiếm mãi cái tướng nữ nhơn 

hẳn không thể đặng, phải chuyển đổi cái gì ? Ví như nhà 
huyễn thuật hóa ra một người nữ huyễn, nếu có người 
hỏi rằng : Sao không chuyển thân nữ đó đi ? Vậy người 
hỏi đó có đúng chăng ?

Ngài Xá Lọi Phất nói :
– Không đúng. Huyễn hóa không có tướng nhứt 

định còn phải chuyển đổi gì nữa.
Thiên nữ nói :
– Tất cả pháp cũng như thế, không có tướng nhứt 

định, tại sao lại hỏi không chuyển thân nữ ?
Tức thời Thiên nữ dùng sức thần thông biến Ngài 

Xá Lợi Phất thành ra Thiên nữ, Thiên nữ lại tự hóa mình 
giống như Ngài Xá Lợi Phất mà hỏi rằng: Tại sao Ngài 
không chuyển thân nữ đi?

Ngài Xá Lợi Phất mang lấy hình tướng thân nữ mà 
đáp rằng :

– Ta nay không biết tại sao lại biến thành thân đàn 
bà này?

Thiên nữ nói :
– Thưa Ngài Xá Lợi Phất ? Nếu Ngài chuyển được 

thân đàn bà đó, thời tất cả người nữ cũng sẽ chuyển được. 
Như Ngài Xá Lợi Phất không phải người nữ mà hiện thân 
nữ, thời tất cả người nữ cũng lại như thế, tuy là hiện thân 
nữ mà không phải người nữ đâu. Vì thế, Phật nói : tất cả 
các pháp không phải đàn ông, không phải đàn bà.
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Bấy giờ Thiên nữ thu nhiếp thần lực, thân Ngài Xá 
Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ hỏi Ngài Xá Lợi Phất:

– Tướng đàn bà bây giờ ở đâu ?
Ngài Xá Lợi Phất đáp :

– Tướng đàn bà không ở đâu, mà ở tất cả.
Thiên nữ nói :
– Tất cả pháp lại cũng như thế, không ở đâu mà ở tất 

cả. Vả lại không ở đâu mà ở tất cả là lời Phật nói.
Ngài Xá Lợi Phất hỏi Thiên nữ :

– Nàng ở nơi đây chết rồi sẽ sanh nơi đâu?
Thiên nữ đáp:
– Phật hóa sanh thế nào, tôi cũng hóa sanh thế ấy.
Ngài Xá Lợi Phất nói :

– Phật hóa sanh không phải chết rồi mới sanh.
Thiên nữ nói :
– Chúng sanh cũng thế, không phải chết rồi mới sanh.
Ngài Xá Lợi Phất hỏi Thiên nữ :

– Ngươi bao lâu sẽ chứng được Vô Thượng Chánh 
Ðẳng Chánh Giác?

Thiên nữ đáp :
– Khi nào Ngài Xá Lợi Phất trở lại phàm phu, tôi sẽ 

được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.
Ngài Xá Lợi Phất nói :

– Có khi nào ta trở lại phàm phu.
Thiên nữ nói :
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– Có khi nào tôi lại được Vô Thượng Chánh Ðẳng 
Chánh Giác. Vì sao? Vì Bồ Ðề không xứ sở nên không 
có được.

Ngài Xá Lợi Phất nói :
– Hiện nay các Phật chứng Bồ Ðề vô thượng (A nậu 

đa la tam miệu tam bồ đề), các Phật đã chứng, sẽ chứng 
nhiều như số cát sông Hằng thời gọi là gì?

Thiên nữ đáp :
– Ðấy là theo số mục văn tự ở đời mà nói có 3 đời, chớ 

không phải nói Bồ Ðề có quá khứ, vị lai và hiện tại. Thưa 
Ngài Xá Lợi Phất! Ngài đặng đạo A la hán ư?

Ðáp :
– Không có đặng mà đặng.
Thiên nữ nói :
– Các Phật, Bồ Tát cũng như thế, không đặng mà 

đặng.
Bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo ngài Xá Lợi Phất :
Thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức Đức Phật, 

đã được thần thông du hý của Bồ Tát, nguyện lực đầy đủ, 
chứng vô sanh nhẫn không có thối lui, vì theo bổn nguyện 
nên tùy ý mà hiện ra để giáo hóa chúng sanh.
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6. SỰ THÀNH LẬP CƠ TIẾN HÓA

Một Thí Dụ: Sự Tiến Hóa Của Loài Thú

(Chapter Seven: THE EVOLUTION 
OF ANIMALS, First Principles of 

Theosophy by C. Jinarajadasa)
Khi nghiên cứu thiên nhiên, ta có thể từng thấy rằng 

số nhiều các sinh thể không phải được thấy trong loài 
người mà trong giới thú vật và thảo mộc. Các lý thuyết 
khoa học hiện đại cho ta biết rằng có một cầu nối trong 
sự tiến hóa hình thể từ thảo mộc đến thú vật, và từ thú 
đến người; cho nên rõ ràng rằng, vì cho tới mức này con 
người là bậc cao nhất trong tiến hóa, tất cả các hình thể 
thấp hơn con người phải đang hướng về kiểu cách này.

Kiểu cách cao nhất trong giới thú và gần với con 
người hơn hết là “cái mắc xích bị mất”; và con vượn người 
là hình thức hiện còn tồn tại gần cái “cái mắc xích bị mất” 
ấy nhất. Về mặt hình thể vật chất, ta có thể thấy đủ rõ 
ràng sự chuyển tiếp từ vượn người đến người; nhưng khi 
xét đến trí thông minh trong giới thú vật, có một khoảng 
trống rất lớn trong quan điểm tiến hóa khoa học. Ta có vài 
loại thú vật nhà như chó, mèo và ngựa trong đó có xuất 
hiện những đặc trưng của trí thông minh và xúc cảm có 
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tính người; về bản tính bên trong nhiều con trong loài 
chó lại gần với loài người hơn là con vượn người. Rõ ràng 
rằng không thể có sự chuyển tiếp, về mặt hình thể, từ 
chó đến người; do vậy, chắc hẳn rằng, nếu sự tiến hóa lại 
tiến hành cứng nhắc theo bậc thang hình thể như khoa 
học đề ra, các tánh chất cao cấp của con người đã có phát 
triển trong những con thú nuôi của chúng ta phải thực 
tế bị phí uổng đi.

Để hiểu rõ hơn việc thiên nhiên hoạt động ra sao, ta 

phải bổ túc quan điểm tiến hóa hình thể trong giới thú 
vật bằng quan điểm về tiến hóa của mạng căn của chúng. 
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Chỉ với quan điểm sau này ta mới có thể hiểu rõ vai tuồng 
của giới thú vật trong diễn trình tiến hóa.

Mạng căn nào, dù là kim thạch, thảo mộc, thú cầm 
hay con người, trên cơ bản vẫn là Cái Sống Duy Nhất, nó 
là sự thị hiện bản chất và hành động của Đấng Tạo Hóa; 
nhưng mạng căn này phát lộ những thuộc tính của mình 
hoặc đầy đủ hoặc thiếu sót, là do nó có đã vượt nhiều 
hay ít những giới hạn trong cuộc tiến hóa của mình hay 
không. Trong giới kim thạch, những giới hạn này là lớn 
nhất, nhưng trong giới thảo mộc, thú cầm và con người 
thì ít hơn. Trong sự tiến hóa những thuộc tính của mình, 
Mạng Căn tuần tự vượt qua những giới hạn này; sau 
khi trãi qua cái giới hạn trong vật chất kim thạch, và đã 
học nơi đó cách tự biểu lộ mình trong việc hình thành 
các hình dạng kỹ hà qua sự kết tinh, nó tiếp tục tiến đến 
việc trở thành mạng căn trong giới thảo mộc. Giữ lại tất 
cả những khả năng mà Mạng Căn đã học qua vật chất 
kim thạch, nay nó lại thêm vào đó những khả năng như 
một cái cây, và khám phá ra những phương cách mới để 
tự phát hiện. Khi đã làm đủ các công tác tiến hóa trong 
giới thảo mộc rồi, Mạng Căn này, với tất cả những kinh 
nghiệm thu được trong cuộc sống kim thạch và cây cối, 
xây dựng những cơ thể trong giới thú vật, để có thể phát 
hiện thêm nữa những thuộc tính của mình qua những 
hình thức phức tạp hơn và dễ uốn nắn hơn của cuộc sống 
thú vật. Khi công tác tiến hóa trong giới thú vật của nó 
đã xong, giai đoạn tự khám phá tiếp theo của nó là trong 
giới loài người.

Xuyên qua tất cả những giai đoạn vĩ đại này, trong 
tư cách một loài kim thạch, thảo mộc, thú vật hay con 
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người, chính Cái Sống Duy Nhất ấy đang hành động, 
đang xây dựng, tái xây dựng, tái xây dựng, luôn luôn xây 
dựng những hình thể cao hơn và cao hơn nữa. Mạng Căn 
này, lâu trước khi bắt đầu công việc của mình trong vật 
chất kim thạch, đã tự phân ly mình để nhập vào bảy dòng 
sống lớn, mỗi dòng có tính chất đặc trưng và bất biến của 
mình (hìnhPL 6.1).

Trong đồ hình, Nguồn Sống Duy Nhất được tượng 
trưng bằng hình tam giác trong vòng tròn.

Mỗi dòng trong bảy dòng này tự phân biệt mình để 
đi vào bảy lối biến thái. Nếu ta tượng trưng bảy dòng lớn 
bằng những số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, những biến thái trong mỗi 
dòng sẽ như bảng sau đây.

Bây giờ ta đã rõ cách thức theo đó kiểu sống thứ nhất 
có bảy biến thể. Trong loại thứ nhất, tính chất riêng của 
nó được nhấn mạnh lên gấp đôi (1.1), nhưng từ biến thái 
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thứ hai tới thứ bảy, tính cách riêng của nó lại được biến 
thái bởi sáu loại tính cách cơ bản kia 1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7. 
Với sáu loại cơ bản kia cũng cùng một nguyên lý như vậy, 
như ta sẽ thấy trong bảng. Các kiểu này được biết như 
những “Tia”.

Mỗi một trong bốn mươi chín biến thái của Sự Sống 
Duy Nhất đi theo sự phát triển đặc tính riêng của mình 
kinh qua tất cả những tầng giới sự sống, kim thạch, thảo 
mộc, thú cầm và nhơn loại. Kiểu sống trong Giới thú vật 
thuộc vào biến thái 3.2, đi từ giới kim thạch qua thế giới 
thảo mộc dọc theo kênh riêng của mình, và là sự sống 3.2 
của giới thảo mộc. Khi đã đến lúc để bước vào giới thú 
vật, nó xuất hiện ở đó vẫn theo sự sống 3.2, và qua hình 
thức của thú vật đặc biệt dành riêng cho sự phát triển 
kiểu sống này. Khi đời sống thú vật lại tới giai đoạn bước 
qua giới nhân loại, nó sẽ xây dựng nên một kiểu người 
3.2, chứ không phải theo một kiểu nào khác. Bốn mươi 
chín biến thái này của dòng sống duy nhất theo bốn mươi 
chín kênh chuyên biệt qua suốt các giới, và không có sự 
trộn lẩn kiểu sống này với kiểu sống kia.

Khi bốn mươi chín dòng sống trong giới thú vật sẵn 
sàng bước qua giới nhân loại, từng loại trong bảy biến thái 
của mỗi kiểu cơ bản lại đồng qui vào thành một vài hình 
thức thú vật tiền định, ở giai đoạn cao nhất của cuộc sống 
thú vật của mình. Những hình thức thú vật này được 
Thiên Cơ sắp xếp sao cho đến gần được với nhân loại như 
là thú vật nuôi; và, dưới ảnh hưởng của những chăm sóc 
hào phóng dồn cho chúng nó, mạng căn thú vật ấy phát 
lộ được các thuộc tính ẩn của mình, và phát triển chúng, 
và “hình thành cá tính riêng” cho chính mình để tiến vào 
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giới nhân loại.
Ngày nay, chúng ta có vài loài thú vật đứng cương vị 

như cánh cửa mở vào giới con người; những loài đó như 
là chó, mèo, ngựa, voi và có lẽ cả khỉ nữa. Cuộc chuyển 
hóa từ thú sang người có thể diễn ra qua các cửa này, với 
điều kiện là có các ảnh hưởng thích đáng từ các hành vi 
của con người được mang đến cho chúng. Dù rằng kiếp 
chó và mèo là kiểu cách cao nhất đi theo hai “Tia” của 
mình, sự chuyển hóa chỉ xảy ra được khi một con chó hay 
mèo đặc biệt nào đó đã phát triển được trí thông minh 
và sự từ ái của mình từ hành vi trực tiếp của con người.

Các thú vật nuôi của chúng ta đã từng phát triển từ 
các thứ thú vật lúc trước hoang dại hơn; loài chó là hậu 
duệ của loài sói, và loài mèo là từ nhiều giống thuộc nhà 
họ miêu, như loài báo, loài cọp v.v. Ở giai đoạn này, dòng 
chảy của Cái Sống thể hiện trong dòng sống chó, dòng 
Khuyển (Canine), tất cả đều hội tụ vào chó nhà để tiến 
vào giới nhân loại; và tương tự như vậy, các loại mạng căn 
dòng Miêu (Feline) hội tụ vào loài mèo nuôi. Trong những 
kỷ nguyên tương lai, ta sẽ có những thú vật “được thuần 
hóa thành vật nuôi” cũng từ những hình thức khác, tạo 
ra bảy cửa tiến vào nhân giới.

Để hiểu cuộc tiến hóa của loài thú, ta cần biết rõ ý 
niệm về hồn khóm. Theo cái nhìn của Thông Thiên Học, 
cá thể con người không phải là thân thể vật chất của người 
đó, mà là chủ thể tâm linh đang mang một hình hài thể 
chất, vốn cũng là một con thú thôi. Y như vậy, con thú 
thật sự cũng không phải là thể chất, đó là một mạng căn 
vô hình tác động lên một hình thể thú vật giống như linh 
hồn tác động lên thân thể con người. Cái mạng căn vô 
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hình kích hoạt những hình hài thú vật đó được gọi là hồn 
khóm (Group-Soul).

Hồn khóm là một số lượng xác định chất của cái trí 
có năng lượng mà Đấng Tạo Hóa thêm cho. Chất cái trí 
này có chứa sinh lực nhất định ở cấp bậc tiến hóa thú vật, 
và trong sinh lực ấy có chứa trữ tất cả các phát triển khả 
hữu của tâm thức và sinh hoạt thú vật. Cái hồn khóm này, 
ở những chu kỳ tiến hóa trước, là hồn khóm thảo mộc; và 
ở những chu kỳ trước đó, là hồn khóm kim thạch. Cho 
nên giờ này, ở giai đoạn ta đang xét tới đây, hồn khóm thú 
vật đã trở nên có tính chuyên môn cao độ rồi, do kinh 
nghiệm chúng thu được từ thảo mộc và từ vật chất kim 
thạch. Ở giai đoạn tiến hóa này, không có một hồn khóm 
thú vật cho giới thú vật nữa, cũng như không có một loại 
thể chất cho mọi con thú, và cũng giống như trong sự tiến 
hóa của các hình thể ngày nay ta có sự phân nhánh thành 
các giới, chi (sub-kingdom), nhóm (group), lớp (class), các 
bộ (order), họ ( family), giống (genus) và loài (species) cho 
nên trong hồn khóm cũng có những phân loại tương tự. 
Đồ hình kế tiếp, hình PL 6.3, sẽ cho ta ý niệm về cung 
cách hoạt động của hồn khóm.

Cho như có một hồn khóm, trên cảnh giới cái trí, 
của vài loại mạng căn thú vật nào đó; hồn khóm này sẽ 
luân hồi trở đi trở lại trên trái đất qua các đại biểu thú vật 
của mình. Mạng căn của hai con thú trong hồn khóm này 
sẽ hoàn toàn khác nhau trong suốt thời gian chúng còn 
sống; nhưng khi chúng chết, mạng căn của mỗi con trở lại 
với hồn khóm, và được hòa trộn với tất cả mạng căn trở 
lại như vậy của những con thú khác để hình thành nên 
hồn khóm của thứ loài đó. Nhìn đồ hình PL 6.3, nếu ta 
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xem A và B là hai đại biểu của hồn khóm trên cảnh giới 
vật chất, thì, khi chúng sinh con – A sinh ra a, b, c, d và 
e và B sinh ra f và g – mạng căn có linh hồn nằm trong 
thể xác của thế hệ mới đến thẳng từ hồn khóm trên cảnh 
giới cái trí. Cho như trong lứa đẻ của A, các con thú con 
được tượng trưng bằng a, d và e phải chết non vì yếu sức, 
hay bị hủy diệt vì những kẻ thù của giống loài; và cũng 
thế một đứa con của B, tượng trưng bằng g cũng đồng 
chịu số phận như vậy. Khi các con thú này chết, mạng căn 
của chúng quay thẳng về hồn khóm, và đóng góp vào kho 
kinh nghiệm những kinh nghiệm mới mẻ mà chúng đạt 
được trước khi chết.

Bây giờ, theo đồ hình, ta thấy rằng g cho sinh ra h, i, 
j và c sinh ra k và l và f cho ra đời m, n và o. Mạng căn có 
linh hồn trong thể xác của thế hệ thứ ba cũng đến thẳng 
từ hồn khóm, nhưng nó sẽ được khắc ghi lên đó những 
kinh nghiệm thu thập được bởi những phần tử của các 
thế hệ trước đã chết trước khi chúng được bào thai. Khi 
mỗi con thú chết, mạng căn mang hồn trong hình hài 
con thú ấy được đổ trút lại vào hồn khóm, và khi mạng 
căn này trở lại với hồn khóm, thêm vào các kinh nghiệm 
mà chúng thu thập được trong các thứ môi trường vật 
thể khác nhau, để tạo ra phần trí nhớ bẩm sinh. Chính 
trí nhớ của những kinh nghiệm thời trước này tự hiện ra 
thành bản năng trong loài thú; và ý thức của hồn khóm 
thay đổi dần, tùy theo mức đóng góp mà nó nhận được 
từ các đại biểu trên thế gian sau khi chúng trở về.

Sẽ rõ ràng rằng b, c và f chỉ sống còn được vì chúng 
có khả năng tự thích ứng với môi trường thiên nhiên, lúc 
nào cũng thay đổi quanh chúng và a, d, e và g phải chết vì 
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chúng không đủ mạnh để tự thích ứng với môi trường 
đó. Mấy con trước sống còn vì chúng là những con mạnh 
nhất, thích ứng nhất, trong một môi trường đầy chiến 
đấu và cạnh tranh; và vì là thành phần thích ứng để sống 
còn, chúng trở nên những mạch dẫn truyền cho các mạng 
căn đang tiến hóa của hồn khóm, thế là chúng cho sinh 
ra những hậu duệ có phẩm chất đã được phát triển thích 
ứng để sống còn cho môi trường nào đó.

Trong hành vi chọn lựa hình thức thích hợp nhất 
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để sống còn này của thiên nhiên, trong thế giới vô hình, 
có những bậc mà đồ hình này gọi là “Các Đấng Kiến Tạo”. 
Các Nguồn Thông Minh này thuộc vào một giới cao hơn 
giới nhơn loại, và được biết với tên là các Tiên Thánh 
(Devas hay Angels).

Một bộ phận mà các “Đấng Soi Sáng” này có khi làm 
việc là hướng dẫn tiến trình sống với thiên nhiên; chính 
họ đã hướng dẫn Cuộc Chiến Đấu để tồn tại, và, trong 
phần trách nhiệm của mình, trông chừng sự phát triển 
các đặc tính hướng tới những hình thức lý tưởng cho thứ 
loài. Họ phối hợp các genes di truyền vốn liên hệ rất gần 
gủi với sự phát hiện những đặc tính tiềm ẩn của mạng 
căn đang ngụ trong hình hài vật thể. Những Đấng Kiến 
tạo này có trước mặt mình một số Những Kiểu Mẫu phải 
phát triển cho được trong thiên nhiên, để có thể phục vụ 
tốt nhất cho Cái Sống; với những Nguyên Mẫu trước 
mặt mình, họ trông chừng và rèn đúc những cơ quan từ 
những thế giới vô hình, sao cho có thể mang tới sự đến 
của kẻ thích ứng nhất mà những lý thuyết tiến hóa thông 
thường khó thể giải thích được.

Các lý thuyết về sinh vật ngày nay không đủ để giải 
thích “ba vấn đề chánh yếu của sự tiến hóa” – nguyên ủy 
của các giống loài, nguyên ủy của sự thích ứng, và sự bảo 
trì các khuynh hướng trường kỳ. Ý tưởng theo kiểu cái 

“tự nhiên mù” kia lại có thể làm việc một cách có chủ định 
bằng phương pháp thuần túy máy móc “mò mẫm học tập 
qua thử và sai” không có tính thuyết phục. Việc thích 
nghi quả có định hướng tới một mục đích hữu định trong 
trường kỳ. Quan điểm về hồn khóm và về các Đấng Kiến 
Tạo Thiêng Liêng cho ta một sự giải thích hợp lý. Chính 
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các Đấng Kiến Tạo này đã dùng phương pháp thử nghiệm 
và sai lầm trong các hoạt động trường kỳ của mình qua 
các thời đại nhưng ngay từ đầu trước mặt họ đã có cái 
kiểu mẫu tận chung.

Sự phấn đấu để tự tồn của các sinh linh là phương 
pháp được chấp nhận bởi Các Đấng Kiến Tạo, để tìm ra 
sinh linh nào trong số chúng nó sẽ phát triển, trong cuộc 
phấn đấu ấy, những kiểu thích nghi có thể dùng làm 
mẫu giúp ngày càng gần giống hơn với các Nguyên Mẫu. 
Phải nhớ rằng trong cái chết của bất cứ cơ thể sống nào, 
mạng căn của nó không phải tan biến vào chỗ chẳng còn 
chi nữa; mạng căn ấy, với kinh nghiệm của mình, quay 
lại với hồn khóm của mình, và rồi về sau lại phát sinh ra 
để cư ngụ trong một hình thù mới. Cho nên khi ta thấy 
rằng trong số một trăm hạt giống có lẽ chỉ có một hạt 
tìm được chỗ đất mầu để nẩy mầm, và chín mươi chín 
hạt phải bị phí đi, cái phí phạm đó chỉ là biểu kiến (thấy 
được bên ngoài) vì mạng căn của chín mươi chín cái “bất 
xứng” ấy lại xuất hiện trong thế hệ sau như là hậu duệ của 
hạt giống “xứng hợp”.

Với nguyên lý này về sự bất khả hủy diệt của cái Sống 
trước mặt mình, các Đấng Kiến Tạo sắp xếp cho có một 
cuộc phấn đấu để trường tồn trong giới thực vật và thú 
cầm. Phương pháp này đưa tới một sự tàn nhẫn dữ dội 
trong thiên nhiên, nhưng ở mặt vô hình của nó cũng có 
một sự cộng tác thân ái nhất giữa các Đấng Kiến Tạo đang 
điều hành sự phát triển của những lực lượng thù nghịch 
nhau. Tất cả họ đều có chung một mục đích, đó là thực 
hiện Thiên Ý, vốn đã đặt trước mặt họ cái Nguyên Mẫu 
phải được tái sản xuất trong sự tiến hóa của các hình hài.
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Bây giờ ta phải hiểu bằng cách nào mà một mạng 
căn thú vật lại tự tách ly mình trong diễn trình dẫn tới sự 
cá biệt hóa. Nếu ta coi xét đến bất cứ hồn khóm nào, thí 
dụ như của loài chó (Canine – hình 58), ta sẽ trước nhất 
để ý rằng hồn khóm của nó nằm trong cảnh giới cái trí.

Ta hãy coi như hồn khóm của giống khuyển tự biểu 
lộ chính mình trong các hình thể loài Khuyển (Canine) 
ở nhiều nơi trên thế giới. Sự khác biệt khí hậu và những 
chuyển biến trong môi trường sẽ làm cho những cá thể 
khác nhau đưa ra những đáp ứng khác nhau, tùy theo 
phần thế giới nơi mà mỗi mạng căn thể hiện; mỗi cá thể 
trong một xứ khi chết sẽ mang lại cho hồn khóm một kiểu 
kinh nghiệm và khuynh hướng khác nhau. Khi những 
kinh nghiệm này được tích lũy lại qua một khoảng thời 
gian, trong hồn khóm sẽ nổi lên những trung tâm khác 
nhau, mỗi trung tâm xuất hiện ra những khuynh hướng 
và kinh nghiệm khác nhau. Nếu ta nghĩ rằng mỗi kinh 
nghiệm là một tần số rung động trong mạng căn của phần 
tử trong cuộc, thì, nơi nào một đám đông có sinh ra hai tần 
số rung động, đám đông ấy có khuynh hướng phải phân 
chia ra, giống như cái ly bị vỡ khi nước sôi được rót vào 
đó, vì tần số rung động của các hạt bên trong thình lình 
bị làm cho rung động mau hơn các hạt cấu tử bên ngoài.

Tượng tự, ta sẽ thấy ra rằng, sau nhiều thế hệ, hồn 
khóm của họ Khuyển sẽ chia nhỏ ra thành các hồn khóm 
chuyên biệt của họ sói, chồn, chó, chó rừng và các giống 
loại khác. Tương tự, hồn khóm của họ nhà Miêu (Feline 

– hình PL 6.4) sẽ chia ra, tùy theo những chuyên biệt kinh 
nghiệm, thành những nhóm hồn khóm của sư tử, cọp, 
mèo v.v. Thật vậy, cũng y như giống chia nhỏ thành những 
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họ, hồn khóm cũng từ từ tự chia thành các hồn khóm 
nhỏ hơn chứa những tính chất và khuynh hướng ngày 
càng chuyên biệt hơn.

Trong tiến trình chia nhỏ hồn khóm này, ta sẽ đến 
một điểm mà một nhóm hồn khóm nhỏ sẽ là chỗ trú của 
chỉ một số ít các hình thù thể chất; khi việc này xảy ra, và 
khi các hình thể có thể được mang tới để chịu ảnh hưởng 
của con người, sự chuyển hóa từ thú đến người có thể xảy 
ra và đã gần đến việc hình thành cá tính.

Nếu giả như ta xét đến hồn khóm nguyên thỉ của họ 
nhà Miêu, ta sẽ, theo dòng thời gian, có một hồn khóm 
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nhỏ kích hoạt ra một giòng mèo nuôi có tính chuyên biệt 
cao (hình PL 6.4); ở giai đoạn này, có thể có sự cá thể hóa. 
Nếu ta xét đến hai con mèo, số 1 và số 2, ta có thể coi như 
kinh nghiệm của chúng nó không giống nhau; ta sẽ coi 
con mèo số một tìm được một hộ gia cư nơi đó nó được 
hoan nghênh và nó được dồi dào sự thích thú và tình yêu 
thương, còn con mèo số 2 lại được sinh ra trong một hộ 
gia cư khác nơi đó nó bị bỏ xó trong bếp và bị cấm không 
cho vào phòng khách. Con mèo số một, trong môi trường 
thuận lợi của mình sẽ bắt đầu đáp ứng lại những tần số 
rung động cao từ những ý nghĩ và cảm xúc của ông bà 
chủ tác động lên nó; và cả lúc trước khi nó chết nữa, điều 
này sẽ mang đến một sự chuyên biệt cao trong hồn khóm 
nhỏ nhoi đến nỗi phần hồn khóm mà con mèo số 1 đại 
diện sẽ tách ly khỏi phần còn lại của hồn khóm. Trong 
trường hợp con mèo số 2, khi nó chết, cái mạng căn trong 
nó sẽ trở về với hồn khóm, để hòa nhập vào đó với những 
mạng căn khác quay về.

Khi con mèo số 1 phải tự tách ly khỏi hồn khóm của 
mình trong cuộc sống, những giai đoạn sau nữa của của sự 
cá thể hóa có thể được hiểu nhờ đồ hình tiếp theo (PL 6.5).

Nhưng bây giờ con vật ta xét đến không phải là con 
mèo mà là một con chó, “Jack”. Jack trước là một con chó 
thuộc nòi chó sục cáo hết lòng với ông bà chủ của mình, 
và cũng là một bạn tốt của tác giả. Nếu ta nhìn đồ hình 
và tưởng tượng cái hồn khóm có Jack trong đó trước khi 
nó đến với chủ nó là một hình chữ nhật, rồi tình thương 
đặc biệt dồn cho Jack sẽ có kết quả, như được chỉ ra trên 
đồ hình, là hút cái phần hồn hóm của Jack thành ra một 
hình tháp hướng lên trên. Sau đó, cái số lượng vật chất 



 2�3� KHÔNG BIẾT CÁI BIẾT

165

cõi trí, tượng trưng cho “hồn của Jack” từ từ tự tách ly 
khỏi phần còn lại của vật chất cõi trí tạo nên hồn khóm, 
như chỉ rõ trong cột ba của đồ hình.

Bấy giờ đã đến lúc Jack tách ly khỏi hồn khóm chó, 
không chỉ vì tần số cao cấp mà ông bà chủ và các bạn gởi 
cho nó, mà còn do một Nhất Nguyên, một “phần chiết ra 
của Thiên Tính” đang tìm cách hình thành một cái “ngã” 
hay là một cái Hồn để bắt đầu cuộc hành hương của mình 
vào giới con người.
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Ngôi Nhất Nguyên này đã từ lâu cấp cho nó một 
nguyên tử trung tâm của mỗi cõi, như là một “điềm báo” 
ký gởi trước về viễn cảnh của công tác tương lai của nó. 
Những “nguyên tử trường tồn” này của nó đã được tiếp 
nối gởi ra cho các chất cơ bản, cho kim thạch, thảo mộc, 
và các hồn khóm thú vật để từ đó tiếp nhận bất cứ kinh 
nghiệm nào có được.

Khi “nguyên tử thường trực” thấy có tiếp cận được 
với một phần hồn khóm thú vật có tính chuyên biệt cao, 
như là “hồn của Jack” thì, từ cảnh giới cao của mình, 
ngôi Nhất Nguyên lại gởi xuống một vài ảnh hưởng, 
để đáp ứng lại những việc mà các bạn nhân loại đã làm 
cho “hồn của Jack”. Những ảnh hưởng này được tượng 
trưng trong đồ hình như là lực từ Ngôi Nhất Nguyên ban 
rải xuống trên “hồn của Jack”. Ngôi Nhất Nguyên được 
tượng trưng bằng hình nón ngược đầu ở bê trên và mỗi 
ngôi sao trong hình nón này tượng trưng cho phẩm chất 
mà Ngôi Nhất Nguyên đang thị hiện trên mỗi cảnh giới 
hoạt động của Jack.

Khi “hồn của Jack”, do kết quả của những bức xạ 
thiêng liêng hơn và mạnh mẽ hơn từ Ngôi Nhất Nguyên[2], 
tự tách ly khỏi hồn khóm, trông bên ngoài Jack vẫn còn 
hình thù là chó, nhưng nó thật sự đang trong giai đoạn 
chuyển tiếp, vì nó không còn là chó nữa dù chưa phải là 
người. Giai đoạn này được mô tả trong cột ba của đồ hình.

Giai đoạn kế đó, được mô tả trong cột cuối cùng 
của đồ hình, là khi, do kết quả của sự ban bố của Ngôi 
Nhất Nguyên từ những cảnh giới cao hơn, Cái Vía được 
thành lập.

Chuyện thật xảy ra chỉ có thể được mô tả bởi một ví 
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von, nếu ta tưởng tượng rằng “hồn của Jack” được tượng 
trưng trong cột ba bằng hình tháp dưới thấp, giống như 
một khối hơi nước không có tính kết dính mạch lạc, không 
hình thù chi chính xác; rồi ta lại nghĩ rằng tất cả hơi nước 
này bây giờ đông đặc thành một giọt nước, rồi ta lại nghĩ 
rằng không khí được thổi vào trong nước ấy và bọt bong 
bóng được tạo ra; thì đây là chuyện giống như điều đã xảy 
ra cho “hồn của Jack” khi Ngôi Nhất Nguyên đi xuống 
để tạo ra cái vía. Một cảm hứng thiêng liêng, ấy là năng 
lượng của Ngôi Nhất Nguyên tuôn đổ vào chất cõi trí[3] 
và đối với Jack ấy là cái linh hồn nhỏ bé của mình. Vật 
chất cõi trí tự nó sắp xếp thành ra Cái Vía, để trở thành 
chiếc xe chở của cái gọi là “Đứa Con Trong Lòng của Cha” 
đi xuống dưới để trở thành một hồn người.

Nên nói rõ rằng, trong tiến trình hình thành cá tính 
này, con thú không trở thành con người theo cùng cách 
mà thảo mộc đã trở thành con thú; trong việc hình thành 
cá tính, tất cả những gì mà từ lâu vốn là con thú bây giờ 
lại biến thành chiếc xe để chở một phần của Thiên Tánh, 
Ngôi Nhất Nguyên, đến từ trên cao. Ngôi Nhất Nguyên 
này không thể làm cho Cái Vía thành ra có Ngã tính cho 
tới khi tất cả những giai đoạn trước của các kinh nghiệm 
trong cõi thú vật và các cõi trước đó đều được hoàn tất, 
trong khi nó sử dụng những gì mà giới thú vật đã chuẩn 
bị cho nó, thật ra nó là một dòng năng lượng và tâm thức 
rất khác với những gì có trong các giới thấp hơn con người. 
đó là lý do tại sao có một khoảng trống vô biên giữa con 
vượn người cao cấp nhất và cái hồn cá thể trẻ trung nhất; 
trong hồn này là cái sống của một ngôi Nhất Nguyên, còn 
trong con vượn, ta chỉ có những biểu hiện cao cấp hơn 
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của đời sống thú vật mà thôi.
Từ lúc mà “hồn của Jack” tự phân ly khỏi hồn khóm 

chó, thực ra nó đã thôi làm chó, dù nó vẫn còn hình hài con 
chó. Từ điểm phân ly này cho tới lúc thực sự hình thành 
cái vía, có nhiều giai đoạn chuyển hóa. Những giai đoạn 
này có thể được làm cho nhanh hơn do sự hiểu biết thích 
đáng của con người về tiến trình hình thành cá tính, sao 
cho các bạn bè thú vật của chúng ta có thể nhanh chóng 
bước qua sự tiếp nhận Ân Thiêng để biến mỗi chúng nó 
thành ra một Hồn Người.

Một trong những đặc ân lớn nhất trong cuộc sống 
mà con người có được là cộng tác với Thiên Cơ để làm 
nhanh lên tiến trình hình thành cá tính của các con thú 
cao cấp, nhưng đấy là một cái ân mà thời nay, vì không 
biết, chỉ một ít người sẵn sàng tiếp nhận mà thôi. Ngày 
nay hầu hết người ta coi như dĩ nhiên rằng thú vật tồn 
tại chỉ nhằm mục đích phục vụ cho con người; dù rằng 
thú vật thật ra để cho ta sức mạnh và trí thông minh của 
chúng, để giúp ta phát triển nền văn minh của mình, 
nhưng chúng tồn tại không phải chủ yếu là vì con người, 
mà là để hoàn tất mục đích của chúng trong Cõi Thiêng 
Liêng. Trong sự đối xử của ta với thú vật, ta phải nhớ rằng 
trong khi chúng cho ta sức mạnh, bổn phận tiên khởi của 
ta vẫn phải là coi sóc xem chúng có phát triển theo cách 
thức làm nhanh lên cái tiến trình xây dựng cá tính của 
chúng hay không.

Thời đại này chúng ta huấn luyện trí thông minh 
của loài ngựa để có hãnh diện với tốc độ, của loài chó để 
phát triển tài khéo đi săn, của loài mèo để thành ra “tay 
giỏi bắt chuột”. Tất cả những thứ này đều cực kỳ sai lầm, 
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vì thú vật được cho tiếp cận với con người để chúng nó 
cai cái bản năng man rợ của mình, và để khơi dậy những 
nhân tính cao cấp hơn từ trong chúng nó. Mỗi hành vi 
của con người nhằm sử dụng cái khéo léo thuần túy thú 
vật để thỏa mãn dục vọng của mình là một điều tai hại 
cho cái sống của con thú đang tiến hóa. Bây giờ ta phải 
học cho biết rằng trong khi sự thông minh thượng đẳng 
và khả năng điều ngự thiên nhiên của chúng ta đã cho 
ta điều ngự được loài thú, sự điều ngự ấy vẫn phải thực 
hiện vì sự lợi ích của giới thú vật chớ không phải vì chính 
chúng ta[4].

[1] Đây chính là Thầy với ba sự thị hiện: tạo Càn 
Khôn Thế Giới, tạo Càn Khôn Vạn Vật và tạo Đạo phục 
hồi các con về với Thầy. (LND)

[2] Trong sự hình thành cá tính, hai đối cực được 
đặt gần nhau, và tại lúc gặp nhau, ánh sáng tuôn ra, chiếu 
sáng cái hang vật chất và chiếu sáng lối đi mà hành giả 
phải theo trên đường về ngồn cội.

Liên hệ với loài người, sự chiếu rọi này dẫn đến:
Sự tự biết mình,
Mục tiêu,
Tách rời khỏi tất cả các bản ngã hay các lãnh vực có 

tính cá nhân
Ý thức (điều quan trọng nhất),
Khả năng tiến hóa,
Khả năng “chiếu sáng hơn nữa hơn nữa cho đến ngày 

trọn lành”.
Điều này đúng cho cả Đức Thái Dương Thượng Đế 
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lẫn cho người ỡ Thiên Đường.
Sự hình thành cá tính có nghĩa đen là sự đến với 

nhau (từ trong bóng tối của sự lơ đãng) của hai yếu tố Vật 
Chất và Tinh Thần bằng phương tiện của một yếu tố thứ 
ba, ấy là ý chí thông minh, mục tiêu và hành động của một 
Cá Thể. Do việc tiếp cận nhau của hai cực này mà ánh 
sáng được sản sinh, một ngọn lửa được chiếu rọi, một quả 
cầu vinh quang chói lọi được dần dần thấy rõ có gia tăng 
cường độ của ánh sáng, sức nóng và sự rực rỡ cho tới khi 
đạt được khả năng hoặc đến cái mà ta gọi là trọn lành. Ta 
nên lưu ý rằng những từ ánh sáng, sức nóng và sự rực rỡ 
là những dấu hiệu đặc trưng của mọi cá thể có cá tính từ 
các Đấng thiêng liêng cho tới loài người

Alice Bailey & Djwhal Khul – A Treatise on Cosmic 
Fire – Sollar Fire, The Fire of Mind

[3] Thông Thiên Học gọi Tam Thể Tối Cao là “Adi- 
Amupadaka – Atma”, Tam Thể Thượng của con người 
là “Atma – Buddhi – Manas” (trong đó Manas là Thượng 
Trí). Tam Thể Hạ là “Hạ Trí – Tình Cảm – Xác Thân Vật 
Chất”. (LND)

[4] Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cũng từng dạy:
“Nếu ta thấy được cõi hư-linh kia cái tinh của các 

vạn-loại bị giết chóc một cách tàn nhẫn, bởi loài người 
kết oán thù thâm với nó, chực chờ thù ghét vì vậy mà nó 
có vay trả luân-hồi mãi mãi đọa đày bất-năng thoát tục.

Mong sao chúng ta từ đây phải biết trọng lấy lẽ ấy 
mà luyện đệ nhị xác thân cho đủ đầy sự tinh khiết, là 
phải thương loài vật, phải thương tất cả để chấm dứt 
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cái oan-nghiệt ấy mà truyền bá cái huờn thuốc linh-đơn 
nầy là đạo-đức của Chí-Tôn, để cứu vớt quần-sanh thoát 
vòng đọa lạc.”

Đền Thánh, đêm Rằm tháng 2 Năm Đinh-Hợi (1947)
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