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Lời Đức Hộ-Pháp:

“ Đạo chẳng phải nơi lời nói, mà 
lại nơi kết-quả sự thật mình làm, chẳng phải 
nơi câu kệ câu kinh mà tại buộc hành-vi người 
giữ Đạo. Cái khó khăn của Đạo chẳng ở nơi 
giảng dạy, mà ở sự thực-hành. Cái hay của Đạo 
chẳng phải tại nơi yếu lý, mà ở nơi cuộc kết-quả 
sự giáo-truyền.” Trích “Phương tu Đại-Đạo”
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TIỂU-DẪN

Trong trang đầu tiên của sách Phương-tu Đại-
Đạo, Đức Hộ-Pháp đã nói rằng:

“Phương-tu của anh em bổn-đạo mình, nếu tuỳ theo 
tôn-chỉ của Tam-giáo thì phải làm thế nào cho bao gồm cả 
tinh-thần của ba Đạo: Nho, Đạo, Thích mới phải; nhưng 
xét sự khó-khăn thì chẳng thể nào làm ba Đạo một lược cho 
đặng hoàn-toàn.

Vậy chúng ta cứ lần-lược luyện tinh-thần rồi tập buộc 
mình hằng ngày sửa tánh tu-thân, từ từ lần bước cho đến 
tận nẻo Đạo của Thầy đã khai ra quảng-đại, đẹp-đẽ quanh 
trước mắt ta đó.

Tục-ngữ nói: TU-HÀNH.
TU là trau-giồi lấy tinh-thần của mình.
HÀNH là luyện-tập thân mình phải biết phục-tùng 

tinh-thần sai-khiến mà làm Đạo.
Ấy phép Tu chẳng phải luyện tinh-thần mình theo 

đạo-hạnh mà thôi, mà cái thân-thể mình đây phải tuỳ-
tùng phù-hạp với đạo-tâm, thể đạo chơn-chánh bởi gương 
mình, hễ chúng-sanh ngó Đạo nơi mình, xem mình cho là 
Đạo mới phải.

Đạo chẳng phải nơi lời nói, mà ở nơi kết-quả sự thật 
mình làm, chẳng phải nơi câu kệ câu kinh mà tại buộc hành 
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vi người giữ Đạo. Cái khó khăn của Đạo chẳng ở nơi giảng 
dạy, mà ở sự thực-hành. Cái hay của Đạo chẳng phải tại 
nơi yếu lý, mà ở nơi cuộc kết-quả sự giáo-truyền.

Lạ chi mình muốn nhủ người bắt rồng, cột phụng, 
nghĩ có khó chi tiếng biểu, song cốt-yếu người ta có phương 
bắt hay là cột đặng cùng chăng.

Hễ muốn điều chi nói ra mà thế-gian làm không đặng 
thì đành cho là mị-mộng. Huống chi anh em đồng-đạo mình 
ngày nay chẳng khác nào như người đi trên nẻo lạ, tốt hơn 
nên khuyên-nhủ họ mỗi ngã khá ghi vôi, để dấu bước lần 
hồi cho khỏi lạc.» 

(Trích Phương tu Đại đạo của Đức 
Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc).

Căn-cứ vào những lời chỉ-giáo trên đây thì một 
phương tu của giáo-đồ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là cốt-
yếu ở sự thực-hành, nó không quá khó-khăn, nghe thì hay 
mà làm không được thì cũng vô-ích.

Đường hướng tu-hành của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 
ngày nay có sự kết-hợp hài-hoà giữa huyền-linh và khoa-
học, rất hoàn-hảo rốt-ráo mà lại mang tính-chất giản-dị, dễ 
hiểu, dễ thực-hành, kề cận với đời sống thực-tiễn, không 
phong-phú đa-dạng, đượm nhiều nét thần-bí, như các 
phương tu-luyện cổ-truyền, làm cho người tu nếu không 
có trình-độ thì không biết đâu mà lần, một khi không 
hiểu thì sẽ không đủ đức-tin, mà dù cho có tin đi nữa 
cũng lưu-tán vô-cùng, nó mênh-mông không biết đâu là 
yếu-quyết mà thực-hiện; thường thì chú-trọng vào ép xác, 
tịnh-luyện mà lơ-là phần công-đức, phụng-sự vạn-linh, rồi 
kết-quả cũng chỉ như xây lâu-đài trên cát, không có nền 
móng cơ-sở khi gặp cơn khảo-đảo thì tiêu-tán nghiêng-
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ngữa thật đáng thương-tâm.
Sưu-tập nầy là những «nét vôi» theo lời Đức Hộ-

Pháp dạy ghi lại của các bậc tiền-bối đã từng tuân-thủ, 
cũng như chúng tôi là những tu-sĩ đã thực-hành ít nhiều 
theo đường-hướng tu-luyện này, tuy kết-quả thu-đạt được 
cũng chỉ mới là «vỏ nghêu lường biển, miệng ống dòm trời». 
Nhưng cũng đã cho chúng tôi những lợi-lạc thiết-thực 
cả thân tâm. Kết-quả khiêm-tốn nầy không phải tại nơi 
phương tu thấp kém, mà tại vì đạo-pháp quá bao-la, mà 
con người chỉ mới hiểu và thực-hành được trong muôn 
một chưa thấm-thía vào đâu. Có một điều chắc-chắn là 
nếu hành-giả thực-hành đến đâu thì sẽ hưởng liền sự lợi-
lạc đến đó. Như thực-hiện một thời công-phu thiền-định 
nghiêm-túc, thì sau đó sẽ thấy thân tâm thư-thái, làm được 
một việc thiện giúp người sau đó lòng ta sẽ thấy liền sự 
an-vui, tự tại, đó là sự tu chứng. Bởi vì việc tu hành và 
chứng quả sẽ thể-hiện liên-tục hàng ngày đối với người 
tu, chứ không phải đợi chung cuộc mới thấy được. Người 
tu-hành theo pháp-môn của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 
nên có một sự kiên-định như vậy thì mới có thể tinh-tấn 
và sẽ có những bước đi vững-chắc và đúng hướng được.

Tóm lại đường hướng tu-hành của Đại-Đạo Tam-Kỳ 
Phổ-Độ tuy nặng về thực-hành, nhưng nó vẫn không mất 
đi tính-chất kinh-điển, vì nó kết-hợp được hai phương-
diện: vừa tu phước lẫn tu huệ, tức là một mặt lo tài-bồi 
âm-chất để hưởng phước-ấm, đồng-thời tinh-luyện phần 
thần-lực và thể-lực, để phát-triển sự sáng-suốt linh-thông 
và khang-kiện, nếu giáo-đồ nào chịu khó thực-hành thì 
chắc-chắn sẽ đạt được một linh-hồn minh-mẫn trong một 
thân thể tráng-kiện, đó cũng là ước muốn của mọi người 
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trên thế-gian chứ không riêng gì cho người có tín-ngưỡng.
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QUAN-NIỆM VỀ TU-HÀNH 
THeo PHÁP-MÔN ĐẠI-ĐẠo TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

“Đạo vẫn như nhiên, do công-đức mà đặng đắc 
Đạo cùng chẳng đặng”.

TNHT/ QI /38:10

Giáo-đồ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ tín-
ngưỡng vào Đấng Chí-Tôn toàn-năng, tạo lập 

nên vũ-trụ, vạn-hữu, là Đấng không những ở trên hết 
mọi sự mà còn hiện-hữu trong mọi vật, là một yếu-tố 
nội-tại làm nguyên-động-lực cho sự sống và phát-triển 
của muôn loài. Giáo-lý của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ bao 
gồm tinh-hoa của Tam-giáo Nho, Thích, Lão, và qui-tụ 
các phương-thức sống làm người, làm Thần, Thánh, Tiên, 
Phật; còn gọi là cách sống theo Ngũ-chi Đại-Đạo. Như 
vậy có thể nói tất cả giáo-lý và hình-thái sinh-hoạt, cùng 
phương-pháp tu-hành của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là 
một sự dung-thông hoà-hợp của nhiều «Cách Sống».

Theo nhân-sinh-quan của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 
thì mỗi con người đến thế-gian với những vai tuồng đã 
định trước gọi là Thiên-chức, tuỳ theo nhân-quả và nghiệp-
lực của mình đã tạo-dựng từ bao kiếp trước, mà đời này 
nhận-lãnh một thân-phận tương-xứng, nên sự sinh-hoạt 
và địa-vị trên trường đời có chênh-lệch, nhưng ai đã làm 
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tròn Thiên-trách của mình thì trở về cựu vị, đạt được 
mục-tiêu của kiếp sống, hoà-nhập vào bản-thể vũ-trụ tức 
là trở về nguồn-cội của mình hay siêu-phàm nhập Thánh, 
hay đoạt-vị đắc Đạo, từ-ngữ tuy khác nhau, Thể-pháp có 
phân-biệt nhưng nguyên-lý của Bí-pháp thăng-hoa vẫn là 
một. Nên ý-niệm cao-thấp, hơn-thua, khinh-trọng giữa 
các linh-hồn không có trong triết-lý của Đại-Đạo Tam-
Kỳ Phổ-Độ. Điều này dễ-dàng nhận thấy khi vào chầu lễ 
Phật-Mẫu dầu cho Giáo-Tông hay Hộ-Pháp cũng ăn mặc 
như tín đồ. Cũng như những người đi theo Con đường 
thứ Ba là tu-chơn theo tâm-pháp họ không thọ phong 
một giáo-phẩm và không hề mang bất cứ một loại áo-mão 
cân-đai đặc-biệt nào mà vẫn có người hiển Thánh.

Điều này Đức Chí-Tôn đã giải rõ như sau:
«Chim về cội, nước tách nguồn, từ xưa kiếp con người 
giữa thế, chẳng qua là khách đi đường, phận-sự muốn 
cho hoàn-toàn, cần phải bền-chí và khổ-tâm, có bền-chí 
mới đạt đặng phẩm-vị thanh-cao, có khổ-tâm mới rõ 
tuồng đời ấm lạnh; lăng-xăng xạo-xự mùi chung đỉnh 
vẻ cân đai, rốt cuộc chẳng khác chi một giấc huỳnh-
lượng mộng. Mỗi bậc-phẩm đều đặng một vai tuồng 
của Đấng Cầm-quyền Thế-giới ban cho, dầu cao sang, 
dầu hèn-hạ, cũng phải gắng làm cho rồi trách-nhiệm, 
hầu buổi chung cuộc hồn lìa khỏi xác trần, đặng đến 
nơi khởi hành mà phục hồi công cán...”

 (TNHT/QI/ trang 74).

Theo Thánh-giáo trên đây thì mục-đích và cứu-cánh 
của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là độ rỗi tất cả nhơn-sanh, 
dù họ là nguyên-nhơn, là hoá-nhơn hay quỷ-nhơn.(1)
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(1). Nguyên-nhơn là chơn-linh được Thượng-Đế tạo dựng 
từ khi khai thiên, lập địa, Hoá-nhơn là chơn-linh 
chuyển kiếp từ thú cầm lên loài người, Quỷ-nhơn là 
chơn-linh bị sa đoạ vào quỷ-vị.

Phương-tiện độc nhất dành cho mọi linh-hồn muốn 
phản bổn hoàn nguyên là phải tu-hành.

Đức Chí-Tôn đã dạy rằng:
«Dù cho một vị Đại-La Thiên-Đế xuống phàm mà 
không tu, cũng khó mà trở lại địa-vị đặng”

 (TNHT/QI/ trang 47).

Quan-niệm tu-hành của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 
là mỗi giáo-đồ phải sống một đời sống tích-cực, lấy trường 
đời để học hỏi, thực-tập sự tu-học của mình. Phương tu-
hành của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ không đòi-hỏi người 
tu phải xa lánh trần thế, đoạn tuyệt ái-ân, ẩn thân nơi 
tu-viện thâm-u ép xác khổ hạnh, hoặc phải nhận lãnh 
một phẩm-tước nào trong Đạo, tuy các loại sinh-hoạt loại 
này vẫn có, nhưng chỉ thích-hợp với một bộ-phận nào đó 
mà thôi. Về phương-diện này Đức Chí-Tôn đã dạy rằng:

“Trong các con nhiều đứa lầm tưởng hễ vào Đạo thì 
phải phế hết nhân-sự, nên chúng nó ngày đêm mơ-
tưởng có một điều rất thấp-thỏi là vào một chỗ u-nhàn 
mà ẩn-thân luyện đạo. Thầy nói cho các con biết, nếu 
công-quả chưa xong, thì không thể nào các con luyện 
thành đặng đâu mà mong. Vậy muốn đắc-quả thì chỉ 
có một điều phổ-độ chúng-sanh mà thôi. Như không 
làm đặng thế này, thì tìm cách khác mà làm âm-chất, 
thì cái công tu-luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt 
đại-vị tối-cao...”

(TNHT/QI/1947).
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Ngay trong các truyền-thống của nhiều tôn-giáo, 
theo hàng phẩm nào cũng nhắm vào sự sinh hoạt trong 
trường đời, xây dựng con người ngay tại thế gian đây mà 
thôi. Theo quan-điểm của Phật-giáo Đại-thừa cho rằng: 

“Phương pháp của Phật cũng là phương pháp của cuộc sống 
”(Phật pháp tức thế-gian pháp).

Ngay trong Nho-giáo cũng cho rằng: “Đạo không tách 
rời với đời sống con người, nếu kẻ hành-đạo mà tách rời với 
đời sống, thì không phải là làm Đạo” (Đạo bất viễn nhân, 
nhân vi Đạo nhi viễn nhân, bất dĩ Đạo/ Trung-dung).

Bởi thế nên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ không gọi là 
Phật-tông hay Tiên-tông chuyển thế, mà gọi là Nho-tông 
chuyển thế, bởi vì tôn-chỉ của Nho-giáo lấy Nhơn-đạo 
làm gốc. Nên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ ngày nay trong 
đường hướng tu-hành cũng dạy về Đạo Làm Người. Mục 
tiêu chính yếu là nhắm tạo ra hoàn cảnh và điều kiện để 
cho tín-đồ lập-công bồi-đức trau tâm dưỡng tánh. Đức 
Hộ-Pháp dạy về phương tu Đại-Đạo như sau:

“Phép tu chẳng phải luyện tinh-thần mình theo đạo-
hạnh mà thôi, mà cái thân-thể mình đây phải tuỳ tùng phù 
hạp với đạo tâm...”

“Đạo chẳng phải nơi lời nói, mà lại nơi kết-quả sự thật 
mình làm, chẳng phải nơi câu kệ câu kinh mà tại buộc hành 
vi người giữ Đạo. Cái khó khăn của Đạo chẳng ở nơi giảng 
dạy, mà ở sự thực-hành. Cái hay của Đạo chẳng phải tại 
nơi yếu lý, mà ở nơi cuộc kết-quả sự giáo-truyền.

Bổn-phận người tu là tùng theo ba luật thiên-nhiên 
là Luật Đời, Luật Đạo, Luật Trời.”

 (Theo Phương tu Đại-Đạo của Đức Hộ-Pháp).
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Đức Hộ-Pháp thuyết-giảng về chữ tu như sau:
“Thiên-nhiên của Tạo-hoá buộc các đẳng chơn-hồn dầu 
vật loại cũng phải trau mình đặng đoạt đến nhơn-
phẩm. Khi được địa-vị làm người, còn phải tự trau 
dồi, để từ từ đi đến cảnh siêu-thoát (Phật vị).
«Sanh làm người... để được tiến-hoá thêm phần nào 
thì không ngoài chữ Tu.
«Thế-gian loài người đều có tu cả, song có phần-tử 
bất-hảo vô-tình không nhìn nhận. Tu có nhiều hình-
thức khác nhau, tuỳ theo giai-cấp và sự tiến-hoá mỗi 
cá-nhân mau hay chậm.”

 (Trích thuyết đạo của Đức Hộ-pháp về chữ Tu).

Tất cả các yếu-quyết nói về phương tu của Đại-Đạo 
Tam-Kỳ Phổ-Độ đều dạy đạo làm người cho có đầy đủ 
công đức:

 ❒ Trong toàn quyển “Phương tu Đại-Đạo” 
của Đức Hộ-Pháp: cũng dạy cách Làm cha mẹ, 
Làm chồng, Làm vợ, Làm con, Làm anh, Làm em, 
thậm chí còn dạy đến cả Làm dâu, Làm rễ v.v...

 ❒ Nữ trung tùng-phận của Chơn-linh 
Đoàn Thị Điểm: giáng cơ dạy về Nhơn-đạo mà 
lần vào Thiên-Đạo, trong đó có câu:

“Vẹn Nhơn-đạo đi lần nẻo chánh,
Đến vô ưu đặng lánh nhơn-luân.”

Nhơn-đạo thì không ngoài Tam-cang, Ngũ-thường, 
khi vẹn Nhơn-đạo rồi bước vào Thiên-Đạo là tu chơn 
giải thoát.

Ngay đến các phương Tu-luyện cũng nằm trong 
phạm vi khắc kỷ, lập đức mà thôi.
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 � Luyện tam bửu Tinh Khí Thần cũng không 
ngoài sự giữ gìn:

 ❒ Thân thể cho khoẻ mạnh tinh vi đừng để sa đà 
vào lục-đục thì thuận cùng trí lự khôn ngoan.

 ❒ Khí lực cho cường thịnh thanh bai, đừng để đến 
nỗi mê-muội bởi thất tình thì trí lự khôn ngoan 
thuận theo linh tâm mà nẩy nở.

 ❒ Linh tâm phải định tỉnh từ hoà đừng để đến nỗi 
mờ ám bởi tội tình thì thuận với lòng Trời, hiển 
linh tại thế, đặng đoạt phép huyền-vi.

(Trích bài diễn văn Đức Hộ-Pháp/ Pháp 
chánh truyền chú giải/ Ấn bản 1955).

 � Luyện ngũ hành: tức là luyện Kim (phế), Mộc 
(can), Thuỷ (thận), Hoả (tâm), Thổ (tỳ). Ngũ hành 
tương-ứng với ngũ-tạng, còn gọi là ngũ khí, ngũ 
linh. Luyện nó không ngoài ẩm-thực tinh-khiết, 
luyện-tập thân-thể khoẻ mạnh, giữ tinh-thần 
trong sạch, thì ngũ khí sẽ thăng-hoa, mà khi ngũ 
khí thanh là đắc Đạo tại thế:

“Ngũ khí thanh diệt trừ quả kiếp,
“Linh quang đầy đặng tiếp hồng ân.

“Xác tại thế đã nên Thần,
“Ba mươi sáu cõi đặng gần Linh-Thiêng.

(Nữ trung tùng phận).

Tóm lại tất cả yếu-quyết tu hành trong Đại-Đạo 
Tam-Kỳ Phổ-Độ, đều dạy Đạo làm người, nếu không 
làm tròn Nhơn-đạo thì không thể nào bước vào lãnh vực 
Thiên-Đạo được, nên cổ-nhân có câu: 

“Muốn tu Tiên-Đạo, trước tu Nhơn-đạo, nếu Nhơn-
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đạo không tu thì tiên-đạo rất xa vời” 
(Dục tu tiên-đạo, tiên tu Nhơn-đạo, Nhơn-đạo bất tu, tiên-

đạo viễn hỷ / Minh-tâm bửu giám).

Như vậy dù cho người tu nhập-thế hay xuất-thế, thì 
cũng nằm trọn-vẹn trong cuộc đời hiện-tại đây mà thôi.

Bởi vậy ngay trong Thể-pháp hữu-hình của Đại-Đạo 
Tam-Kỳ Phổ-Độ, ngay các danh xưng cũng không nằm 
ngoài chủ-đề về sự học-hỏi của con người ngay tại thế-gian:

 � Đối với bậc Hạ-thừa thì không ngoài ba 
chữ:

 ❒ Đồ là học trò, như Tín-đồ, Môn-đồ, Giáo-đồ.
 ❒ Chữ Sinh cũng là học trò, như Môn-sinh, Tu-

sinh, Nhạc-sinh, Lễ-sanh.
 ❒ Chữ Sĩ cũng là học trò, như Tu-sĩ, Nhạc-sĩ, Lễ-

sĩ, Giáo-sĩ v.v... nhưng trong ba chữ Đồ, Sinh, 
Sĩ có phân chia trình-độ cao thấp trong đó.

 � Đối với bậc Thượng-thừa cũng không 
ngoài hai chữ:

 ❒ Sư là Thầy, như Giáo-sư, Phối-sư, Đầu-sư.
 ❒ Chữ Giáo là dạy, như Giáo-hữu, Giáo-sư, Giáo-

tông.
Ngay trong việc học Đạo và hành Đạo cũng lấy 

trường đời làm cơ sở. Ở bậc Hạ-thừa thì dựa vào sinh-
hoạt trong cuộc sống thường nhật làm nơi tu-tập. Còn bậc 
Thượng-thừa tuy là tu xuất-thế nhưng cũng lấy trường đời 
để lập công bồi đức như phổ-độ, giáo-hoá, phụng-sự chúng 
sanh làm gốc, nếu chức-sắc nào không đi hành đạo, giáo 
hoá chúng sanh, hoặc hoạt-động phước-thiện như nuôi 
già, dưỡng trẻ, giúp khó trợ nghèo, danh từ Đạo gọi là 
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«xuất sư» thì không được cao thăng phẩm vị.
Như vậy đường hướng tu hành của Đại-Đạo Tam-

Kỳ Phổ-Độ là nhắm vào tu-thân mà cụ-thể hoá bằng 
tiêu-chuẩn Tam-lập là Lập đức, Lập công, Lập ngôn. Đức 
Hộ-Pháp nói rằng: 

“Nếu người không có Tam-lập thì không có ở chung với 
ai được hết. Chính mình đối với cơ-thể hữu-vi của đời, 
tức nhiên Thể-pháp mà không có bằng cớ chi hết, thì ai 
tin rằng có Bí pháp để đạt Pháp. Thể-pháp mà không 
làm đặng, Bí-pháp vẫn khó, làm sao cho rồi, nếu mà 
không rồi, hành tàng của họ về Bí-pháp tức nhiên mê-
hoặc chúng sanh mà thôi. Phải có hình mới có bóng, 
khi nào thấy bóng, tất-nhiên chúng ta quyết định có 
hình. Hình bóng phải tương liên với nhau mới đặng.”

(Trích thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp 
ngày 19 tháng 04 Tân Mão).

Vì thế mà Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ lấy tu thân làm 
tròn Nhơn-đạo và công đức phụng-sự chúng-sanh làm 
nền móng cơ-sở để bước vào Thiên-đạo.

Tu Nhơn-đạo là làm tròn bổn-phận con người, tu 
Thiên-đạo là làm Thần Thánh Tiên Phật. Nên Nhơn-đạo là 
một móc xích trong dây chuyền Thiên-đạo nối dài liên-tục 
từ khi một Chơn-linh giáng trần, cho đến khi phản bổn 
hoàn nguyên, quy hồi cựu vị, nhưng trong đường hướng 
tu-hành thường chia ra hai phần như vậy. Nói một cách 
khác, Nhơn-đạo là một phần quan-trọng, là bước đầu tiên 
và cũng dự phần vào bước cuối cùng của Thiên-đạo; bởi 
vì dù trong một kiếp sanh của một linh-hồn, có thể ngộ 
đạo thành Phật, thì thời-gian đầu của cuộc đời đó cũng 
phải làm tròn Nhơn-đạo. Do đó Nhơn-dạo và Thiên-đạo 
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có tương-quan mật thiết với nhau, nên Đức Quyền Giáo-
Tông Lê-Văn-Trung đã nói rằng: 

“Do Thiên-Đạo mà lo Nhơn-đạo, lo Nhơn-đạo cho xong 
để làm tròn phận-sự đối với Thiên-Đạo” 

(Tiểu-sử Đức Quyền Giáo-Tông Lê-Văn-Trung)

Cũng có thể nói Nhơn-đạo là lớp đầu tiên trong cái 
trường Thiên-đạo trải dài năm cấp, còn gọi là Ngũ-chi 
Đại-đạo, mà theo đường hướng tu-hành Đại-Đạo Tam-
Kỳ Phổ-Độ dù tu Nhơn-đạo hay Thiên-đạo thì cũng 
phải đạt sự chứng-ngộ từ trong kiếp sanh của con người 
tại thể-gian này, vì dù muốn hay không thì Thiên-đường 
cũng phải tìm trong đời sống thường tục, nên người xưa 
mới có câu: “Khi sống không biết nẻo vào Thiên-đường, thì 
khi chết khó rời được cửa địa ngục” (sinh tiền bất tri thiên 
đường lộ, tử hậu nan ly địa ngục môn).

Cho đến sự tấn-hoá của mỗi linh-hồn cũng phải 
nương vào chính thân xác hữu-hình này, nên kinh Thiên-
đạo có câu:

“Vòng xây chuyển linh-hồn tấn-hoá
Nương xác thân hiệp ngã Càn khôn”.

(Kinh Giải oan / Giòng 1 và 2)

Bởi vì trong lần đại ân-xá kỳ thứ ba này, Đức Chí-
Tôn có hứa với chúng ta rằng: 

“... Thầy cho một quyền rộng rải cho cả nhơn-loại Càn 
khôn thế-giới, nếu biết ngộ một đời tu, cũng đủ trở về 
cùng Thầy đặng...” 

(TNHT/quyển I/ trang 70/ dòng 9-12).

Tóm lại muốn đạt được mục-tiêu của kiếp sống, thì 
con người phải kinh-qua một trường học năm cấp, từ làm 
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người cho đến làm Thần Thánh Tiên Phật. Còn bằng cách 
nào để đạt được mục-tiêu đó thì chúng ta sẽ lần lượt tìm 
hiểu ở những phần sưu-tập sau.
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CƠ SIÊU PHÀM NHẬP THÁNH 
CủA ĐẠI-ĐẠo TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Đạo là cơ bí-mật làm cho kẻ phàm 
đặng phẩm vị Thần Thánh Tiên Phật…

Cơ bí-mật ấy nếu không phải của 
Thầy cho thì chưa chắc xin ai cho đặng.

Lời Đức Hộ-Pháp.

Theo chơn-truyền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, 
từ xưa Đức Chí-Tôn đã khai Tam-Giáo là Nho-

Giáo, Lão-Giáo, Phật-Giáo và lập ra Ngũ-chi là Nhơn-đạo, 
Thần-Đạo, Thánh-Đạo, Tiên-Đạo và Phật-Đạo, để tuỳ 
thời cơ mà độ-rỗi chúng-sanh. Ngày nay Đức Chí-Tôn 
đến không sáng-lập thêm một tôn-giáo mới, mà lại qui 
Tam-giáo hiệp Ngũ-chi, tức là ban cho con cái của Ngài 
một cơ mầu-nhiệm mà luyện Tinh–Thần để siêu-phàm 
nhập Thánh, tức là muốn cho chúng ta phải tùng theo 
ba Tôn-Chỉ để thoát khỏi luân-hồi mà trở về hội-hiệp 
cùng Ngài.

Đức Hộ-Pháp đã nói rằng:
«Muốn thoát khỏi luân hồi thì phải làm sao?
«Phải đoạt cho đặng cơ bí-mật siêu phàm nhập Thánh, 
cơ bí-mật ấy không phải của Thầy cho thì chưa chắc xin 
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ai cho đặng. Ấy vậy Đạo là cơ bí-mật làm cho kẻ phàm 
có thể đoạt đặng phẩm-vị Thần, Thánh, Tiên, Phật.

«Thầy đến qui Tam-giáo, hiệp Ngũ-chi đặng để cho ta 
hiểu cơ mầu-nhiệm mà luyện tinh thần. »

(Trích diễn-văn của Đức Hộ-Pháp đọc tại Toà-
Thánh Tây Ninh ngày 14/02/Mậu-Thìn/1928).

Tại sao trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ Đức Chí-Tôn lại 
muốn cho nhơn-sanh phải tùng theo Tôn-chỉ của Tam-
giáo, Đức Hộ-Pháp đã dẫn giải rằng: 

“Ai sanh dưới thế này cũng phải giữ đủ Tôn-Chỉ của ba 
Đạo: Nhơn-đạo, Tiên-Đạo, Phật-Đạo, mới làm đặng 
hoàn-toàn phận-sự con người. Tỷ như Nhơn-đạo thì 
dạy mình vẹn giữ tam-cang, ngũ-thường, mới biết 
bổn-phận mình đối với xã-hội nhơn-quần thế nào 
cho nhơn-loại cộng hưởng hoà-bình, chẳng nghịch lẫn 
nhau, không tiêu-diệt lẫn nhau mà phải trái với đức 
háo-sanh của Thượng-Đế.

“Muốn cho nhơn-loại đặng lòng hữu-ái mà kính mến 
lẫn nhau, thì Tiên-đạo lại dạy cho ta phải lão-luyên 
tinh-thần cho đặng thông-minh, trí-hoá, hầu kiếm 
phương-pháp binh vực lẫn nhau... Nên ta coi các Đấng 
ấy như là Địa Tiên...

“Khi chúng ta đặng đủ khôn-ngoan chiếm đoạt cơ bí-mật 
của Trời mà lập ra các cơ-khí, nếu không có Phật-giáo 
dạy ta giữ dạ từ-bi mà cứu-độ nhơn-sanh thì cái học 
thức khôn ngoan ấy nó trở lại hại nhơn-sanh hơn nữa.”

 (Trích diễn-văn Đức Hộ-pháp đọc tạo Toà-Thánh 
Tây Ninh ngày 14/02 năm Mậu Thìn/1928).

Theo dẫn giải trên thì Đức Chí-Tôn buộc con cái 
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của Ngài phải tùng theo Tôn-chỉ của Tam-giáo, như trải 
qua ba bực cầu thang để trở nên hoàn thiện:

 � Con người trước tiên là phải giữ nhơn-phẩm làm 
tròn Nhơn-đạo.

 � Ngoài bổn-phận giữ tròn Nhơn-đạo, con người 
còn phải trau-luyện tinh-thần, nâng cao kiến-thức, 
phát-triển khoa-học, kỹ-thuật, cung-cấp tiện-nghi 
tối-tân, phụng sự cho đời sống cho con người trở 
nên văn-minh tiến-bộ, đó là tôn-chỉ của Tiên-đạo.

 � Khi con người đã văn-minh tiến-bộ về khoa-học 
kỹ-thuật, thì con người phải tùng theo Tôn-chỉ 
của Phật-giáo là Từ-bi Bác-ái, chỉ dùng khoa-học 
kỹ-thuật để phụng sự cho đời sống, chứ đừng 
dùng nó để tàn hại lẫn nhau.

Do đó ngày nay nhơn-sanh phải tùng theo tôn-chỉ 
của Tam-giáo.

Còn hiệp Ngũ-chi, là Đức Chí-Tôn lập lại ở thế-gian 
một trường học năm lớp, Ngài cũng buộc con cái của Ngài 
phải học qua trong một kiếp sanh thì mới về hội-hiệp cùng 
Ngài. Điều này Đức Hộ-Pháp cũng đã giải rõ như sau:

“Thầy hiệp Ngũ-chi đặng làm một trường học năm lớp 
cho mình tu-luyện, chẳng khác một trường học phàm 
kia vậy, lần lần bước đến đặng đoạt thủ địa-vị của 
mình, hễ ngồi đặng ở phẩm vị nào thì địa-vị mình 
nơi ấy, chẳng còn ai tranh giành ngược-ngạo không 
nhìn nhận cho đặng.

“Mình là người tức có sẵn nhơn-phẩm, mình mới luyện 
Nhơn-hồn, theo gương của chư Thần mà chúng ta thờ-
phụng đó, thì tức nhiên cũng đoạt đặng đức tánh của 
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chư Thần mà làm Thần-vị của mình. Đặng Thần-vị 
rồi lại xem gương của các Thánh mà tu-luyện Thần-
hồn cho đặng Thánh-Đức, tất-nhiên cũng đoạt đặïng 
Thánh-vị. Khi đặng Thánh-vị rồi cũng luyện Thánh-
hồn mình theo tánh đức của chư Tiên mà đoạt cho 
đặng Tiên-vị. Khi biết mình đã vững nơi Tiên-vị rồi 
thì mình cũng cứ đào-luyện Tiên-hồn theo gương chư 
Phật mà gấm ghé vào Phật-vị.”

 (Trích diễn văn của Đức Hộ-pháp đọc tại Toà-
Thánh ngày 14 / 02 / Mậu Thìn / 1928).

Như vậy ngày nay Đức Chí-Tôn hiệp Ngũ-chi, tạo 
thành một trường năm cấp, có nghĩa là một đơì người 
muốn đạt tột phẩm-vị, thì phải trải qua năm lớp học, 
cụ-thể là: Học làm Hiền-nhân Quân-tử (tu-thân, tề-gia) 
theo Nhơn-đạo. Làm tròn trách-nhiệm với quốc-gia và 
thi-hành nghĩa-vụ quốc-tế (trị-quốc, bình thiên-hạ) theo 
Thần-đạo. Tự thánh-hoá bản-thân (siêu phàm nhập thánh) 
theo Thánh-đạo. Luyện Tinh Khí Thần thăng-hoa để 
khương-kiện minh-mẫn (phát-triển khoa-học kỷ-thuật, 
phụng-sự cho đời sống con người) theo Tiên-đạo. Thực-
hiện từ-bi bác-ái (để nhân-loại chung sống trong hoà-bình), 
tham-thiền nhập-định để thoát-đoạ luân-hồi (tự-giác, 
giác-tha) theo Phật-đạo. Như vậy con người mới đạt được 
tột phẩm-vị của mình.

Trên đây là một đường hướng tu-hành của Đại-Đạo 
Tam-Kỳ Phổ-Độ, dù cho Tam-giáo hay Ngũ-Chi cũng 
bắt đầu từ Nhơn-đạo, là học làm người, sau đó mới bước 
lần lên Thiên-đạo để đạt đến phẩm vị Thần Thánh Tiên 
Phật. Nên đối với những người tu-hành muốn đốt giai-
đoạn trên bước đường tu học, sớm bước vào sinh-hoạt 
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của Thần Thánh, tu-luyện để sớm thành Tiên, tác Phật, 
thì tuỳ nhân-duyên là nghiệp-quả mà chọn-lựa hợp với 
sức mình, đừng nên dục tốc.



CHủ-TRƯƠNG VỀ KHoA TỊNH-LUYỆNCủA ĐẠI-ĐẠo TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ, TÒA THÁNH TÂY-NINH

32



 CHủ-TRƯƠNG VỀ KHoA TỊNH-LUYỆN CủA ĐẠI-ĐẠo TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ, TÒA THÁNH TÂY-NINH

33

CHủ-TRƯƠNG VỀ KHoA TỊNH-LUYỆN 
CủA ĐẠI-ĐẠo TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ, TÒA THÁNH TÂY-NINH

“Thầy nói cho các con biết, nếu 
công quả chưa xong thì không thể 
nào các con luyện thành đâu mà 
mong”. 

TNHT/ QI / 90:17

Trong bộ Tân-luật Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, 
ban-hành vào năm 1927 đã dành một chương nói 

về sinh-hoạt tịnh-luyện, trong chương-trình phổ-độ của 
mình. Chương này có tám điều khoản đã qui-định một 
cách tổng-quát cách-thức điều-hành trong một tịnh-thất, 
như điều-kiện nhập tịnh, giờ giấc công-phu, chế độ ăn 
uống, sự phục-vụ, cùng sự quan-hệ tiếp xúc giữa tịnh-viên 
và người ngoài v.v...

Qui-định ban đầu thì chỉ đơn-giản, là tín-đồ nếu 
giữ trường trai từ sáu tháng trở lên thì sẽ được nhập 
tịnh-thất, có người hướng-dẫn tu-luyện. Về sau khi Đức 
Hộ-Pháp chấp-chưởng quyền-hành, theo Thiên-ý, Đức 
Ngài buộc người tín-đồ phải hội đủ điều-kiện Tam-lập, 
là Lập Đức, Lập Công, Lập Ngôn thì mới được thọ lãnh 
Bí-pháp tu-luyện.

Tam-lập là điều kiện tiên quyết để bước vào lãnh vực 
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tịnh-luyện. Đức Hộ-Pháp đã nói rằng:
“Con người sinh ở mặt địa-cầu này, không có Tam-lập 
thì giá-trị con người không có gì hết, Tam-lập quyết 
định cho ta, ta phải có mới sống chung với xã-hội 
nhân-quần được.

“Con người không có đức thì làm sao xử sự trong gia-
đình, ngoài xã-hội.

“Con người không có công thì ở với ai cũng không được. 
Người ta làm ngã ngửa, còn mình ngồi đó hả họng 
hưởng, không làm gì có nghĩa với người với đời, thì 
sống với ai.

“Cũng như người ta chơn-chất thật thà, hiền lương 
đạo-đức, còn mình xảo ngữ lường gạt, không chút dạ 
nhơn-từ, thì dù cho người có tài tình đến mấy mà thiếu 
ba điều đó thì không thể nào sống với ai được hết, như 
vậy địa-vị mình tại mặt thế này chưa rồi.”

 (Trích thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh 
ngày 19/04/Tân-Mão/1951 về phương pháp lập vị).

Như vậy không những Tam-lập là hành trang để 
bước vào lãnh vực tịnh luyện, mà cũng là điều tiên-quyết 
để làm con người sống trong cộng-động xã-hội.

Nhưng vấn-đề tìm hiểu người nào đã hội đủ điều-
kiện Tam-lập, để bước vào lãnh vực tịnh-luyện, cũng 
khó có thể chứng-minh được, vì nó là một nữa Thể-pháp 
lẫn một nữa Bí-pháp, không làm sao kiểm-tra rõ, nên lúc 
sinh-tiền của Đức Hộ-Pháp, Đức Ngài vẫn để cho quyền 
Thiêng-Liêng quyết định.

Cho nên người muốn tu-luyện bất kỳ theo pháp- 
môn nào, cũng phải lấy công-đức làm nền-tảng nếu kém 
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công thiếu đức, thì dù Thượng-Đế cũng không thể nào 
nâng-đỡ được, nên Đức Chí-Tôn đã nói rằng: 

“Nếu các con không tự lập ở cõi thế này, là cái đời tạm 
của các con, thì Thầy cũng không bồng ẵm các con mà 
đỡ lên cho đặng. Ấy vậy cái vấn-đề tự-lập là vấn-đề 
các con phải lo đó...”

 (TNTH/QI/98).

Vấn-đề tự-lập mà Đức Chí-Tôn bắt buộc người tu 
phải có, đó là Lập Đức, Lập Công, Lập Ngôn nên Đức 
Hộ-Pháp đã nói rằng: 

“Muốn định Thiên-vị cho mình, quyền Thiêng-liêng đã 
buộc, buộc hẳn mà chớ! Phải có Tam-lập của mình 
mới được.”
 (Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp ngày 19/04/Tân Mão).

Con đường tu-chơn luyện-kỷ là con đường quang-
minh chánh-đại, phải phụng-sự vạn-linh bằng công-
nghiệp của mình, chứ không hề có ẩn-tàng một mảy-may 
pháp-thuật mê-hoặc chúng-sanh. Nên khi thuyết-giảng 
về phương-pháp lập Thiên-vị Đức Hộ-Pháp đã nói rằng:

“Cái nền chơn-giáo của Chí-Tôn là đường đường ngay 
chánh, nhứt định về Thể-pháp chơn-truyền không hề 
mê-hoặc ai cả thảy. Bần-đạo cũng quả-quyết răng: 
Những phương-pháp mê-hoặc của thiên-hạ về đạo-lý, 
sẽ bị chơn-truyền của Đức Chí-Tôn từ từ tiêu diệt hết.”
 (Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp ngày 19/04/Tân Mão).

Tuy quyền-năng của Đức Hộ-Pháp về tu-chơn luyện 
kỷ là giữ-gìn Chơn-thần người tu để khỏi sai lạc, nhưng 
phần quyết-định là phải do chính mình, nếu có đặng Thể-
pháp là công-đức, thì mới đạt được Bí-pháp là điển-quang 
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của Chơn-thần sẽ không bị ô-trượt, mới có thể giao-tiếp 
với điển-quang của Thiêng-Liêng.

Thánh-Giáo Đức Chí-Tôn và trong Tân-Luật qui 
định, ai giữ trai kỳ 10 ngày trở lên được thọ truyền bửu-
pháp, vào tịnh-thất có người chỉ luyện Đạo. Nay Đức 
Hộ-Pháp qui-định phải hội đủ Tam-lập mới được nhập-
tịnh tại Trí-Huệ-Cung, Có người cho rằng điều này gây 
khó-khăn hơn cho người muốn tu-luyện.

Về khoản thi-hành Thánh-Giáo và điều 13 chương 
II Bộ Tân-Luật, quy-định sự tu-luyện của bậc Hạ-thừa, 
thì Đức Hộ-Pháp và Hội-Thánh đã cho phổ biến Phương 
Luyện-kỷ và Phương Luyện xác-thân, để cho hàng Hạ-thừa 
còn tu tại gia, luyện-tập dưỡng-thần, tỉnh-trí, điều-hoà 
khí-huyết hầu giúp cơ-thể được khang-kiện, tinh-thần 
minh-mẫn, hơn nữa cũng còn là bước chuẩn-bị chu-đáo, 
để khi bước vào hàng Thượng-thừa, đủ sức công-phu 
nghiêm-khắc hơn.

Cũng trong Bộ Tân-Luật, Chương nói về Tịnh-Thất, 
chỉ qui-định ai giữ tròn Nhơn-đạo, giữ trai-giới từ 6 tháng 
trở lên, được xin vào Tịnh-Thất tịnh-luyện. Nay Đức Hộ-
Pháp đưa ra tiêu-chuẩn Tam-lập, đẩy lùi sinh-hoạt tịnh-
luyện vào giai-đoạn chót của tiến trình tu-tập, có người 
cho là thiệt-thòi cho tín-đồ về phương diện tinh-luyện xác 
thân. Nên đã có một số môn phái cho tín-đồ sơ-cơ bước 
ngay vào sinh-hoạt tịnh-luyện, như vậy chỉ mất nhiều thì 
giờ, vì công đức chưa dày sẽ khó thành công, thật ra ngay 
trong phép cúng tứ thời cũng là cách gom thần định trí, 
Phương Luyện kỷ và Luyện xác thân cũng là phương tâm 
mạng song tu. Bởi vì Đức Hộ-Pháp đã khẳng định về hai 
phương tu-luyện trên rằng:
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 ❒ Phương Luyện-kỷ: “Ấy là chìa khoá mở cửa Bát 
Quái Đài tại thế này”

 ❒ Phương luyện tập xác thân: “Nếu luyện 
đặng các môn thành thuộc theo bậc Hạ-thừa cũng 
sẽ đặng trường sanh bất lão”

Hai cầu này đã nói lên ý nghĩa nếu luyện tốt được hai 
Phương đó là «đắc Đạo tại thế». Đâu phải đợi vào nhà 
Tịnh mới tu luyện được. Khi Đức Hộ-Pháp còn sinh-tiền, 
Đức Ngài đã chỉ-giáo cho nhiều bậc tiền-bối là chức-sắc 
Thượng-thừa luyện-tập trong lúc bận hành Đạo chưa có 
điều-kiện nhập tịnh-thất nhiều vị đã đạt Đạo. (Tham-khảo 
thêm tập “Phương Luyện-kỷ và 12 bài tập” phần chú thích, 
cùng một tác-giả).

Khi đưa ra chương-trình tu-tập cụ-thể, các bậc tiền-
bối cầm quyền Hội-Thánh, cũng như Đức Hộ-Pháp đã 
cân-nhắc về hiệu-quả của chương-trình phổ-độ, làm thế 
nào giúp đỡ thiết-thực các linh-hồn nhập-thế còn mang 
hình-hài và sau khi thoát xác, tạo trợ-duyên, thúc-dục 
họ trên đường tấn-hoá để tròn câu tận-độ của Đức Chí-
Tôn. Nên vấn-đề phản-bổn hoàn-nguyên, không bao giờ 
chủ-trương tất cả giáo-đồ đều đi trên một con đường lập 
vị duy nhất, mà có nhiều con đường khác nhau để mỗi 
người tuỳ theo căn-cơ mà kiến-công lập vị. Vì theo nhân-
sinh-quan của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ thì mỗi linh-hồn 
đến thế-gian, với một vai tuồng đã định sẵn dù cao sang 
hay hèn hạ, là do nghiệp-quả của mình, nhưng làm tròn 
Thiên-chức thì đều có giá trị ngang nhau.

Tóm lại chủ-trương tịnh-luyện của Đại-Đạo Tam-Kỳ 
Phổ-Độ Toà-Thánh Tây-Ninh, buộc giáo đồ phải có đủ 
Tam-lập, không phải là điều gây khó-khăn, cũng không 
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làm thiệt-thòi cho giáo-đồ, mà các đường hướng đó dẫn-
dắc người giáo-đồ trong sinh-hoạt tu-luyện phải chậm rãi, 
tuần-tự, sẽ dễ thành-công hơn là chạy thật nhanh rồi vấp 
ngã. Như vậy là có lợi, buộc người tu đi từng bước vững 
chắc để tránh tình-trạng dục-tốc bất-đạt.

Tiến-trình tu-luyện của một giáo-đồ Đại-Đạo Tam-
Kỳ Phổ-Độ tùy theo mức độ thăng-tiến trong Tam-Thừa 
Cửu-Phẩm (1) mà có sự theo dõi của quyền Thiêng-Liêng 
và hữu-hình hướng-dẫn đúng lúc. Sự thăng-tiến này do 
trình-độ đạo-đức và công-nghiệp mà định-vị.

(1). Tam-Thừa: Hạ-thừa, Trung-Thừa, Thượng-thừa. 
Cửu-Phẩm: Nhơn-thần, Địa-thần, Thiên-thần. 
Nhơn-Thánh, Địa Thánh, Thiên-Thánh, Nhơn-Tiên, 
Địa-Tiên,Thiên-Tiên, còn gọi Cửu phẩm Thần Tiên.

Trong các đường hướng tu-hành ngày nay vẫn thấy 
người đời hay bày-bố ra những chuyện hư-hư thực-thực, 
sản-xuất từ trí-não của mình. Thần vọng-tưởng gọi là 
ấn-chứng công-phu, khuyến-dụ nhơn-sanh phế bỏ hết 
thực-trạng xác phàm đói no ấm lạnh của muôn vạn sinh-
linh đang phiền-nảo, đó là phương-pháp mơ-màng vẽ 
màu không tưởng.

Thực-tế của loài người phải ăn mới sống, phải học 
mới hay, phải tìm mới hiểu, cái hay cái khéo của đời, do 
trí thức tinh-thần của nhơn-loại cũng đủ chứng chắc rằng 
nhân-loại đang bước đi từng bước cả xác lẫn hồn trong 
cơ tấn-hoá, nhưng nhiều phương-tu lại xuất-phát từ cái 
trí đầy huyển-ảo, mộng-mị, dị-đoan, vẽ vời làm che khuất 
chân-lý của Đức Chí-Tôn. Hại thay những điều mê-tín 
dị-đoan lại sản-xuất ra từ cửa Đạo-giáo, thì tránh sao cho 
khỏi tội-tình cùng Đại Từ-Phụ.
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Cũng vì lý-do đó Đức Chí-Tôn đã dạy rằng: 
“Trước Thầy giao chánh-giáo cho tay phàm càng ngày 

lại càng xa Thánh giáo mà làm ra phàm giáo. Thầy 
lấy làm đau đớn hằng thấy gần trót mười nghìn năm, 
nhơn-loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn a-tỳ!

“Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, 
chẳng chịu giao Chánh giáo cho tay phàm nữa...” 

(TNHT/QI/ trang 18).

Khi mở Tam-Kỳ Phổ-Độ Đức Chí-Tôn đã cho biết 
rằng nhiều tôn-giáo đã thất chơn-truyền cho nên Đạo bị bế, 
người tu theo các pháp-môn đó tuy nhiều, nhưng không 
thành chánh-quả. Điều này Đức Chí-Tôn đã dạy rằng:

“Lắm kẻ chịu khổ hạnh hành đạo...
Ôi! Thương thay! Công có công mà thưởng chưa hề có 
thưởng, vì vậy mà ta rất đau lòng...” 

(TNHT / QI / trang 22).

“Nguyên từ buổi bế Đạo, tuy chánh pháp ra cũ mặt 
dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền, Luật-lệ tuy cũ, 
chớ Đạo vẫn như nhiên. Do công-đức mà đắc Đạo 
cùng chăng. Nhưng có một điều là Ngọc-Hư Cung 
bác luật, Lôi-Âm tự phá cổ, nên tu nhiều mà thành ít”. 

(TNHT / QI / trang 38).

Ngày nay Đức Chí-Tôn mở Tam-Kỳ Phổ-Độ để cứu 
vớt chúng sanh. Nên đã giáng bút truyền cho Hộ-Pháp tất 
cả Bí-pháp tu luyện. Nên Đức Chí-Tôn đã khuyến-cáo rằng: 

“Chư chúng sanh hửu căn hửu kiếp đặng gặp Tam Kỳ 
Phổ Độ này là lần chót, phải ráng sức tu-hành, đừng 
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mơ mộng hoài trong giả luật”
 (TNHT/QI/trang 22).

«Ta nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam-Kỳ Phổ-Độ 
nầy mà không tu, thì không còn trông mong gì siêu rỗi.”

 (TNHT/QI/ trang 21).

Như vậy Đức Chí-Tôn đã khẳng-định rõ là con 
đường siêu-rỗi duy có tu mới đạt, mà muốn đạt được cùng 
chăng, thì duy có công-đức mới đặng đắc Đạo cùng chẳng 
đặng, nào phải ngồi tịnh-luyện để tinh-thần lim-dim mơ-
màng trong ảo-giác mà chứng đắc được.

Tuy là trong tiến-trình tu-luyện của Đại-Đạo Tam-Kỳ 
Phổ-Độ, Toà Thánh Tây Ninh buộc giáo-đồ phải có đủ 
tiêu-chuẩn Tam-lập tức là chú-trọng phần công đức, nên 
đã đẩy lùi sinh-hoạt tịnh-luyện vào giai-đoạn chót của tiến 
trình tu-tập. Nhưng về mặt hình-thể và nội-dung đã có 
một sự chuẩn-bị chu-đáo và đầy đủ.

Về hình thể, khi Đức Hộ-Pháp còn sinh-tiền Đức 
Ngài đã xây-dựng được hai trung-tâm tịnh-luyện đó là 
Trí-huệ-cung và Trí-giác-cung, còn trung-tâm thứ ba là 
Vạn-pháp-cung chưa kiến-tạo được.

Về phần nội-dung thì Toà-Thánh Tây-Ninh cũng 
có đủ hai phần: phần Công-truyền (Phổ-thông) và Tâm-
truyền (Bí-pháp).

Về công-truyền thì Đức Hộ-pháp đã phổ-biến rộng-
rãi hai phương luyện tập đó là:

 ❒ Phương Luyện kỷ đặng vào con đường thứ ba 
Đại-Đạo. Các Bí-pháp Thương-yêu, Bí-pháp chữ 
Hoà, Bí-pháp Ngôn ngữ…

 ❒ Mười hai bài luyện tập thân thể gồm ba môn 
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Khí-công Thể-dục Đạo dẫn.
Mục-đích để cho giáo-đồ còn nhập-thế, tu tại gia 

chưa làm tròn Nhơn-đạo luyện-tập. Nhưng nhiều người 
đánh giá sai lầm, cho hai phương tu-luyện này là tầm-
thường:

 ❒ Đối với Phương Luyện-kỷ, và các Bí-pháp thương-
yêu, Bí-pháp chữ Hoà… có người cho rằng đây chỉ 
là bài học luân-lý (morale) sơ-cấp!!!

 ❒ Còn phương Luyện tập thân thể họ cho là giống 
như những bài tập của trẻ con trong thể-dục học-
đường!!!

Do sự nhận-định sai lầm như vậy mà it người quan-
tâm. Nhưng đây lại là những “Công-án Thiền” đổi mới 
danh xưng, nếu thực-hành đến nơi đến chốn là đắc-Đạo 
tại thế. Nhất là 12 thức luyện-tập thân-thể, nếu thực-hiện 
mà tư-tưởng tập-trung, đừng cho tạp-niệm xen vào, kết 
hợp với tín-thành và suy nghĩ chơn-chánh (chánh-niệm) 
thì chẳng khác gì một thời “công-phu thiền-định”. Nên Đức 
Hộ-Pháp mới khẳng-định rằng nếu luyện thành-thuộc 
theo bậc Hạ-thừa cũng sẽ đặng “trường-sanh bất lão”.

Theo Tiên-gia thì người đạt đặng trường-sanh bất 
lão là đắc Đạo tại thế.

Một triết-gia đã khuyên rằng: “Bạn cứ làm tốt những 
điều tầm-thường, rồi bạn sẽ trở nên phi-thường”. Chứ đâu 
cần phải ngồi ép xác, nuốc nước bọt, hít hơi cho thật sâu… 
lim-dim đắm chìm trong ảo-giác, mới là người tu-luyện 
theo bậc Thượng thừa!!!

Hơn nữa nếu luyện-tập được các Bí-pháp và hai 
phương tu trên cho đến khi công-đức và nội-lực người 
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tu đã thâm hậu, thì dù chưa có điều-kiện nhập tịnh-thất, 
tự- nhiên cũng sẽ có được sự điều-động của quyền Thiêng-
Liêng, khiến cho các Thầy dạy Tâm-Linh trợ thần đúng lúc, 
để người tu tiếp-tục đi trọn tiến-trình tu học của mình.

Còn về tâm-truyền thì ngay từ khi mới khai Đạo, 
Đức Hộ-Pháp vâng lệnh Chí-Tôn mở ra sinh-hoạt Phạm-
môn, nơi đây Đức Ngài đã chọn lựa một số giáo-đồ có đủ 
điều-kiện công-đức để truyền Bí-pháp tham-thiền nhập-
định tịnh-luyện cho từng người. Theo lời Đức Hộ-Pháp 
thì sứ-mạng của Phạm-môn là thi-hành Bí-pháp tu-chơn, 
luyện Đạo, nên tất cả các cơ sở tịnh-luyện đều do các kỳ-lão 
Phạm-môn đảm-trách (Theo hiểu-thị của Đức Hộ-Pháp 
ban trong buổi lễ khai-mạc Hội Nhơn-Sanh Phước-Thiện 
ngày 30/08 Tân-Mão / 1951).

Như vậy chủ-trương về khoa tịnh-luyện của Toà-
Thánh Tây-Ninh đã có một tổ-chức chu-đáo và đường-
hướng rõ-rệt cho cả ba bậc Hạ-thừa, Trung-thừa và 
Thượng-thừa, vượt qua không gian và thời gian. Về không-
gian Đức Chí-Tôn cho biết rằng:

 “Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế”. 
(TNHT/QI/ trang 05).

Hoặc là:
“Nam bắc cùng rồi ra ngoại quốc.
Chủ-quyền chơn đạo một mình ta” 

(TNHT/QI/ trang 49).

Như vậy Đạo Cao-Đài trong tương-lai sẽ phổ-truyền 
khắp thế-gian. Cũng như về thời-gian sự trường tồn Đại-
Đạo sẽ trải dài lưu truyền đến bảy trăm ngàn năm. Nên 
Đức Chí-Tôn cho biết rằng: 
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“Thanh Đạo tam khai thất ức niên”. 
(TNHT/QI/ trang 36).

Như vậy thì nền Đạo chắc-chắn sẽ có một hệ-thống 
giáo-đoàn đủ sức bảo-thủ chơn-truyền và kế thừa liên-tục 
để cơ phổ-độ chúng-sanh phát-huy triệt-để, đúng theo 
Thánh ý của Đức Chí-Tôn.

Hiện nay người ta thấy một dòng tư-tưởng chủ-
trương chia cắt tổ-chức Đạo Cao-Đài thành nhiều phái 
sinh-hoạt riêng biệt, tư-tưởng này lớn mạnh dần với thời-
gian, và đến nay hơn nửa thế-kỷ đã trôi qua mà vẫn chưa 
thấy có một giải-pháp nào hàn gắn làm một khối đoàn-kết 
thương yêu, thống nhất. Tiêu-biểu là hệ tư-tưởng chia 
cắt Đạo Cao-Đài thành hai phần vô-vi và phổ-độ riêng 
biệt. Từ-ngữ thông-dụng lưu-hành hiện nay còn gọi là 
nội-giáo tâm-truyền do phái Cao-Đài vô-vi đảm-trách, 
và phần ngoại-giáo công-truyền do Toà-Thánh Tây-Ninh 
đảm-trách. Sự phân chia này xuất-phát từ lòng người chưa 
thấu đấo chơn-truyền tận-độ của Đức Chí-Tôn, vì có vị 
Thầy hoặc người Cha nào lại muốn cho đệ-tử hay con cái 
chia rẽ bao giờ, nên Thánh giáo Đức Chí-Tôn đã dạy rằng:

“Mặt nhựt hồi mô thấy xẻ hai,
Có thương mới biết Đấng Cao-Đài.
Cũng con cũng cái cũng môn đệ,
Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai?”

(Thánh giáo ngày 22/ 01/1926 trích TNHT/ QII / IIO).

Đức Chí-Tôn còn khẳng định rằng:
«... Cả môn đệ của Thầy duy có biết một chớ không 
biết hai...»
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«Chi chi cũng tại Tây-Ninh đây mà thôi...»
(TNHT/QI / trang 52 - 91).

Sự phân chia này để lại trong giòng lịch-sử của Đạo 
những dấu vết của sự thiếu hoà-hợp, gây không ít trở-
ngại cho vấn-đề hành-đạo và phổ-thông giáo-lý Cao-Đài 
hiện nay.

Sự thật thì chưa có một quyền-hành nào chia riêng 
ra được trí-tuệ với hình-vóc con người, thì cũng không 
có chơn-pháp nào cho phép chia cắt Đạo Cao-Đài thành 
hai phần Vô-vi và Phổ-độ riêng rẻ. Nhà truyền-giáo làm 
công việc phổ-độ chúng-sanh, không phải là những kịch-sĩ 
trên sân khấu, đang nhả ra những lời hoa-mỹ đạo-đức từ 
một nội-tâm rỗng-tuếch, và ngược lại người hành công-
phu tịnh-luyện cũng không phải là quay mặt vào thế-giới 
nội-tâm sống ích-kỷ riêng cho mình. Chơn-pháp tu-hành 
của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ không những cầu sự giải-
thoát cho mình mà còn nguyện phổ-độ chúng sanh nữa. 
Hơn nữa có mấy khi chân-lý được trình-bày và biện-giải 
một cách hợp với lý-luận mà có sức thuyết-phục bao giờ, 
nhưng chính vì chân-lý đó được phát ra từ dòng tâm-lực 
đầy cảm-kích của nhà truyền-giáo. Trước hết đánh thức 
trực-tiếp vào Chơn-thần người nghe một đức-tin và sau 
đó họ mới thử chứng-nghiệm lại chân-lý. Thật vậy giáo-lý 
phải được luận-giải trong ánh sáng linh-tâm giác-tánh 
của bậc chân-tu mới có sức lôi cuốn người nghe, hơn là 
những lời đó phát ra một cách lưu-loát như đọc một bài 
học thuộc lòng, từ một nội-tâm rổng tuếch như một cái 
máy nói. Một khi ánh sáng nội-tâm tràn đầy do công-phu 
tịnh-luyện, nó sẽ gắn liền với phổ-độ chúng-sanh ở một 
tầng sinh-hoạt vi-diệu, hơn là hình-thức mượn âm-thanh 
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sắc-tướng để phô-diễn chân-lý, dẫn-dụ lòng người vào 
nẻo thiện.

Chơn-pháp tu hành của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 
là Độ-kỷ và Độ-tha tức là tự giải-thoát cho mình và tế-độ 
chúng-sanh. Hai phần này tương-liên như hình với bóng, 
không bao giờ rời nhau. Do đó Đức Chí-Tôn đã ban cho 
Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (Toà-thánh Tây-
ninh) vẹn toàn pháp-môn này. Người chịu trách nhiệm 
thọ lãnh, bảo thủ, ban truyền cho đời sau và trực tiếp giám 
sát sự thực hành của từng giáo đồ là Hộ Pháp. Vì Thánh 
giáo Đức Chí Tôn dạy rằng: 

“Chơn thần là nhị xác thân các con... nơi xuất nhập là 
mỏ ác... nơi ấy Hộ-Pháp hằng đứng giữ gìn chơn linh 
các con khi luyện Đạo...”

 (TNHT/Q2/ trang 65).

Nên Toà-Thánh Tây-Ninh có nhiệm-vụ thực-hiện cả 
hai phần: Công-truyền là Thể-pháp Phổ-độ chúng-sanh 
và Tâm-truyền là Bí-pháp Tu-chơn tịnh- luyện. Để thực 
hiện sứ-mạng này Toà-Thánh Tây-Ninh luôn có một sự 
chỉ đạo chặt chẽ của Quyền Thiêng-liêng và hữu-hình 
đủ sức bảo-thủ chơn truyền, kế thừa trong thời gian dài 
đến thất ức niên.

Nên chắc chắn trong chơn-truyền tận-độ của Đức 
Chí-Tôn không bao giờ có sự phân chia hai phần công-
truyền và tâm-truyền do hai hệ phái Cao-Đài biệt-lập đảm-
trách, như chia thể xác của Đạo một đàng, còn linh-hồn 
của Đạo một nẻo được.

Cũng như trên thực-tế không bao giờ có sự phân chia 
phái Nhơn-đạo lo dạy về tu, tề, trị, bình; phái Thiên-đạo 
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lo về tu-chơn giải thoát, hoặc người xử tròn Nhơn-đạo 
muốn bước vào Thiên-đạo phải rời phái Phổ-độ nhập-môn 
vào phái Vô-vi mới được thọ truyền bí pháp tịnh-luyện.

Thậm chí có một số ít Giáo-đồ lại không chịu tiếp-
tục sự-nghiệp của các bậc tiền-bối lo lập-công bồi-đức 
phổ-độ chúng-sanh, mà lại nôn-nã muốn cho mau thành 
Tiên tác Phật đã gia-nhập vào các môn-phái tịnh-luyện, 
tứ thời ép mình ngồi lim dim mơ-màng trong ảo-giác, 
bởi chắc gì trí họ đã an-tịnh được, khi tâm còn phủ đầy 
dục-vọng, dù cho dục-vọng có mang tính chất muốn mình 
mau đắc Đạo để làm Tiên làm Phật đi nữa. Đây là những 
người không muốn đi theo đường thẳng thênh-thang có 
bản-đồ chỉ dẫn, mà lại cứ khăng-khăng tìm những lối 
mòn đường tắt mà đi, dĩ-nhiên họ sẽ lạc lối vào rừng sâu, 
dẫm lên gai góc chịu nhiều đau khổ, cho đến khi rút được 
những bài học khổ đau, thì đã quá muộn-màng. Không 
chỉ có vậy mà khiến cho mình thất-thệ phản-bội Sư môn, 
vì khi nhập-môn chúng ta đã thề rằng: “Từ đây chỉ biết 
một Đạo Cao Đài Ngọc Đế không đổi dạ thay lòng, hiệp 
đồng chư môn đệ gìn giữ luật lệ Cao Đài, nếu có lòng hai, 
thề có Thiên tru Địa lục”

Nội-dung lời Minh-thệ này quả quyết-liệt nặng-nề 
chớ nên khinh suất.
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NGUYÊN-LÝ CủA HIỆN-TƯỢNG THĂNG-HoA 
TINH HoÁ KHÍ, KHÍ HoÁ THẦN, THẦN HƯờN HƯ

Trích một đoạn trong “Đời người” của Nhàn-Cư 
Đạo Sĩ

TINH, KHÍ, THẦN

Đầy khắp trong vũ-trụ bao la, không có nơi nào là 
không có sự sống, dù đó là hiện tượng hoá thạch 

nằm sâu dưới lòng đất phải mất hàng mấy nghìn năm 
mới hình thành được viên sỏi, hay là sự tử sanh ngắn 
ngủi của những loài vi-khuẩn cực kỳ bé nhỏ phải dùng 
đến kính hiển-vi phóng đại mới thấy được, hay là sự vận-
hành thật diễm-lệ của các tinh-đẩu, biết tuân theo trật-tự 
của quỹ đạo trong không gian. Nếu nhìn về phương diện 
một khoảng không gian nhỏ bé chừng một mét khối, 
nơi đó thân con người đang chiếm ngự, thì con người là 
một tổng thể của ba phần lồng vào nhau, trong khoảng 
không gian ấy, một xác thân phàm tục là thân thể, một 
xác thân Thiêng-Liêng là Chơn-thần, một sự sáng linh 
hiển là Chơn-linh. Nếu nhìn từ phương diện yếu tố gì 
cấu-tạo nên con người, thì con người là một tổng thể gồm 
có: Một khối thể đặc và lỏng gồm thịt, xương, da, lông, 
tóc, máu huyết gọi là Tinh, một khối sinh lực làm chân 
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tay biết cử động, đi dứng nói năng được gọi là Khí. Một 
sự sáng suốt khôn ngoan của trí não biết sáng-tạo, cải biến 
môi-trường để gìn giữ mạng sống gọi là Thần. Ấy vậy thân 
là Tinh, lực là Khí, trí là Thần. Nói rõ ra, sanh-lực làm 
cho cơ thể con người sống là một khối điển-lực, nghĩa là 
tác động của trí não. Thần là gốc vô hình ảnh, trí là ngọn 
biểu hiện của Thần, trí hoạt động, hiện ra điển lực, điển 
lực làm thân thể con người có thể diễn tả như sau:

 ❒ Tinh là thân thể.
 ❒ Khí là điển lực là cơ-năng của sự sống.
 ❒ Thần là linh hồn là sự khôn ngoan.

Ba món báu ấy hoà hợp cùng nhau thì thuận với lý 
thiên-nhiên, sự phát triển của con người được điều-hoà 
về ba phương-diện thể chất, tình-cảm, trí-tuệ. Thuật rèn 
luyện cho Tinh Khí Thần hiệp nhất có thể tóm tắc như sau:

 � Thân thể cho mạnh mẽ tinh vi đừng để sa đà vào 
lục đục thì thuận cùng trí lự khôn ngoan.

 � Khí lực cho cường thạnh thanh bai đừng để đến nỗi 
mê muội bởi thất tình thì trí lự khôn ngoan thuận 
theo linh tâm mà nẩy nở.

 � Linh tâm phải định tỉnh từ hoà đừng để đến nỗi 
mờ ám bởi tội tình thì thuận với lòng Trời, hiển 
linh tại thế, đặng đoạt phép huyền-vi. 

(Trích bài diễn văn Đức Hộ-Pháp/ Pháp 
chánh truyền chú giải/ Ấn bản 1955).

Nói rõ ra, thân thể con người phải ăn uống hít thở 
khí Trời, vận động, đặng thu nhập sinh-lực từ môi trường 
sống tạo thành khí lực của mình, ấy là một khối năng 
lượng luân-chuyển hoá sanh có thu nhập và đào thải một 
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cách tự nhiên trong nội thân, con người phải biết gìn giữ 
khối năng-lượng ấy đừng để tiêu hao một cách thái-quá, 
vì lối sống sa đoạ của thân xác, đắm đuối trong lục đục thì 
thân xác mới lớn mạnh được. Hình thể con người có lớn 
mạnh thì khí lực mới cường thạnh, lực của một em bé sơ 
sinh chỉ nâng nổi một bình sữa đưa lên miệng, nhưng khi 
nó trưởng thành, lực của một thanh niên có thể khuân 
nổi một tản đá. Thân là Tinh, nếu thân bệnh hoạn tật 
nguyền, thì lực là Khí phải giảm suy yếu đuối. Thân cho 
vẹn toàn, đầy đủ hình chất, trong ngoài to lớn, thì Khí sẽ 
cường thạnh. Vậy Tinh là nền tảng của Khí phát-triển, ấy 
là phép biến hoá tự nhiên trong nội thân con người. Tùng 
theo khuôn luật tự-nhiên nầy của Đấng Hoá-Công đã an 
bài, người tu biết gia công gìn giữ khối tinh lực của mình 
bằng phương-pháp dưỡng-sinh đặc-biệt, gọi là khắc kỷ 
tu thân, hay tu tâm dưỡng tánh, thiền, tịnh, luyện Đạo, 
tuy khác nhau ở danh gọi và hình thức sinh-hoạt, nhưng 
có cùng một tác dụng là làm sao Tinh Hoá Khí. Chẳng 
những gìn giữ khối sinh lực cho cường-thịnh, mà phải 
biết làm thay đổi tính-chất của nó trở nên thanh-bai, 
nghĩa là điều-chỉnh tầng số rung động của điển lực con 
người theo chiều hướng chế ngự các rung động của khí 
Nộ, Ố Ai, Dục, và kích thích các rung động của khí Ái, 
Hỷ, Lạc. Nếu để cho khối điển lực rung động nhiều và 
thường xuyên theo nhóm Nộ, Ố, Ai, Dục, thì Khí bị ô 
trượt, và ngược lại rung động nhiều thường xuyên theo 
nhóm Ái, Hỷ, Lạc, thì Khí sẽ thanh. Biểu hiện của Khí 
thanh là đời sống tình-cảm cao thượng vị tha. Việc đìều 
chỉnh tầng-số rung động của điển lực con người rất khó, 
vì nó có liên-hệ trực tiếp đến nghiệp-quả tiền-khiên, khi 
đầu kiếp để chọn một hình-hài, mỗi linh hồn phải mang 
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theo khối nghiệp-chướng tiền-khiên của mình như một 
bản án gọi là định mệnh, luật công bình Thiêng-liêng 
buộc Chơn-linh phải lựa chọn nơi đầu kiếp, và tác-động 
theo sự an bài của luật nhân-quả, để có Chơn-thần hay là 
Khí-thể của bào-thai được cấu-tạo từ căn-bản có những 
ưu, khuyết-điểm, sẽ hiện lên sau này thành những đặc tính 
bẩm-sinh của đứa bé hoặc tốt, hoặc xấu về cả ba phương-
diện hình-hài nhục-thể, tình-cảm và trí-tuệ.

Phép luyện Khí cho cường-thạnh thanh-bai của kẻ tu 
hành, công-phu dù hình-thức nào đi nữa cũng chữa bệnh 
ở ngọn, nó sẽ có kết quả tốt, khi nào cái gốc của vấn-đề 
là tiền-khiên nghiệp-chướng đã được đền-bồi trang-trải 
xong. Vì vậy khi lập Tam-Kỳ Phổ-Độ Đức Chí-Tôn đã 
phán định tối hậu rằng: “Do công đức mà đặng đắc Đạo, 
cùng chẳng đặng”.

Bởi vì công-đức biểu-hiện cho điều thiện, và chỉ có 
thiện mới trừ được ác, ác-nghiệp còn mang trong Chơn-
thần nếu chưa được giải trừ dù cố công luyện Đạo, tham-
thiền đến đâu, cũng sẽ dẫn đến tình-trạng đốn củi ba năm, 
đốt một giờ, hoặc là sống trong trạng-thái ảo-giác tâm-linh 
mà ngở là cỏi chơn-thật.

Tóm lại tìm phương pháp công-phu tịnh luyện không 
khó, mà khó chăng là ở chỗ công-đức của mình tạo được 
bao nhiêu, để xây dựng một nền tảng vững chắc cho đời 
tu đến nơi đến chốn.

Tinh hoá Khí là một tiến trình thăng-hoa tự nhiên 
trong biến dưỡng nguồn năng-lượng của thức ăn, nước 
uống và khí Trời, do cơ-thể thu-nhập được từ môi-trường 
sống. Nguồn năng-lượng ấy luân-chuyển điều-hoà trong 
nội thân sẽ tạo cho con người một sức khoẻ tốt, khí-lực 
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được cường-thạnh. Gìn giữ giới-luật dù theo pháp-môn 
nào đi nữa, cũng có cùng tác dụng làm giảm thiểu tối đa 
cách tiêu hao sinh lực của mình vào những chuyện không 
cần thiết, những cơn loạn động thất tình lục đục đưa đến 
tình trạng mất sinh-lực một cách hoang-phí, làm mờ ám 
lương tri lương năng con người, là việc tối kỵ của người 
tu, khi đã tự đặt mình trong nguyên tắc sống tăng thu 
nhập, giảm thiểu tiêu hao sinh-lực, thì phần tồn-đọng 
sinh-lực sẽ vượng lên. Luyện tánh cho thuần đạo-đức 
hiền-lương, chế-ngự các tình-cảm thấp kém, nuôi dưỡng 
các tình-cảm cao-thượng sẽ làm cho Khí thanh. Khi cơ 
thể được nuôi dưỡng bằng khối thanh Khí luân-chuyển 
điều-hoà, thì ngũ quan con người sẽ sống theo Thiên-lý, 
Thần-trí được an-tỉnh sáng-suốt.

Vậy khí-lực thanh-bai là nền tảng để thần-trí phát-
triển, ấy là phép Khí hoá Thần, xảy ra một cách tự-nhiên 
trong sự sống của bất kỳ con người nào. Những kẻ mà 
đời sống thân xác đầy-dẫy những thói hư tật xấu của 
dục-vọng thấp hèn, tình-cảm loạn-động thường-xuyên, 
thường thì tư-tưởng của họ chẳng bao giờ thanh-cao được, 
nghĩa là thiếu hẳn ánh-sáng tâm-linh trong kiếp sống. 
Phép tu-hành đúng theo chơn-pháp của Đức Chí-Tôn 
là phải rèn luyện cho Khí thanh, nghĩa là tầng-số rung-
động của khối điển-quang con người thay đổi dần dần 
tương-ứng với rung-động của điển-quang Thần Thánh, 
thì luật đồng thanh tương-ứng đồng-khí tương-cầu sẽ 
đưa đến trạng-thái giao-cảm tinh-thần giữa người sống 
và thế- giới Thần-linh.

Thức ăn vào tỳ vị biến thành khí huyết, khí huyết 
luân-chuyển điều-hoà làm cho trí-não hoạt-động sáng- suốt, 
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con người trở nên khôn-ngoan lanh-lợi, đó là chuyện 
thường tình của kiếp người. Nhưng rèn luyện cho Khí-
thể tinh-anh, ngũ-quan cảm-ứng được với những làn sóng 
rung-động của thế-giới Thần-thánh thanh-cao là bước 
đầu chuyển-hoá Thần-trí thuận theo Linh-tâm mà nẩy 
nở. Đây là giai-đoạn rất khó-khăn, vì vấn-đề điển-quang 
trong không gian và trong nội-thân con người rất phức-
tạp, trừu-tượng, tế-vi, mầu-nhiệm.

Ngũ khí thanh diệt trừ quả kiếp,
Linh quang đầy đặng tiếp hồng ân.

Xác tại thế đã nên thần,
Ba mươi sáu cõi đặng gần linh thiên.

(Nữ trung tùng phận)

Đó là nguyên-lý của hiện-tượng thăng hoa Khí hoá 
Thần. Thuật làm gia tốc hiện tượng thăng hoa nầy rất 
nguy-hiểm, nếu cơ thể chưa hội đủ những điều kiện cần 
thiết nếu công đức chưa đầy đủ, Khí còn ô trược, mà lại 
dục tốc, ép mình luyện-tập, sẽ dễ dàng bị rơi vào tình-trạng 
Thiên-đình đánh tản Thần không cho hiệp cùng Tinh 
Khí, là những cơn khủng-hoảng xáo-trộn thần-kinh có 
hại cho sức khoẻ và tánh-mạng, Những trở lực ấy do nơi 
tiền-khiên nghiệp-chướng của mình chưa được giải trừ 
đúng mức, nghĩa là ác-nghiệp còn đọng trong Chơn-thần 
dưới dạng tiềm ẩn, Khí thể chưa đủ thanh, những rung 
động của khí Nộ, Ố, Ai, Dục tuy có được chế ngự, nhưng 
chưa lắng đọng nhiều, nên khi gặp những chuyện ngang 
trái trong cuộc đời, nó sẽ bùng lên một cách dữ dội, vì bị 
dồn nén bấy lâu, nay có dịp tung-hoành như một hồi lực. 
Âu đó cũng là phép công-bình Thiêng-Liêng của Đấng 
Hoá-Công, nếu chưa xứng mặt Thần Thánh thì đừng 
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làm ra vẻ.
Vẫn biết rằng đường tu càng lên cao, càng gay trở, 

phép thăng-hoa, Khí thanh nuôi dưỡng Thần an, theo 
thời-gian làm cho Thần-khí định-tỉnh từ hòa. Khi tư 
tưởng đã quen hướng về chỗ thanh-cao Thánh-thiện, mức 
độ giao-cảm tinh thần giữa người và Thần-Thánh càng 
thêm mật-thiết. Cánh cửa của thế-giới vô hình sẽ mở hoát 
ra đi dần đến chỗ Trời người hiệp nhứt. Sự sống của con 
người lúc bấy giờ thuận với lòng người hiển-linh tại thế, 
bước đường ấy chẳng do ước muốn mà được, trái lại phải 
do nơi công đức sáng chói phi thường, nghĩa là sức sống 
tâm-linh phải mãnh-liệt mới thu hút được sự trợ- thần 
cao độ của các chân-sư và nhờ đó Chơn-thần dần dần 
trở nên linh-hiển, xuất nhập xác thân dễ dàng tương liên 
cùng thế-giới Thần Thánh. Thần trở về cỏi hư-linh được 
nên gọi là hườn Hư. Chơn-thần đã hoà nhập được vào 
trong khối ánh sáng của tâm linh, của Thần Thánh, vẫn 
phải tiếp-tục phụng sự vạn linh để dục thúc cơ tấn-hoá 
của nhơn-loại với phương tiện xác phàm đã được rèn luyện 
tinh tấn, và quyền năng của điển lực Chơn-thần làm bửu 
pháp. Cơ sanh-hoá trong càn khôn vũ-trụ tiếp nối không 
ngừng nghỉ, con đường phản bổn hườn nguyên Tinh hoá 
Khí, Khí hoá Thần, Thần hườn Hư cũng tiếp nối không 
ngừng nghỉ, sự sinh hoạt của linh-hồn ngày càng đến 
những cảnh giới thanh cao trừu tượng.

Tóm lại phép vô-vi phải có hửu-hình làm nền tảng, 
nên có tốt thì thượng tầng mới vững. Đức Chí-Tôn đã 
dạy rằng:

«Phải có thân phàm tinh-khiết mới xuất Chơn-thần 
tinh-khiết, nó phải có bổn-nguyên chí-Thánh, chí Tiên, 
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chí Phật mới xuất Thánh Tiên Phật đặng»,
Do đó chúng ta phải hiểu rằng những ai nong-nả đi 

trên con đường huyền-linh, nếu còn để thân phàm ô-uế, 
Chơn-thần không có bổn-nguyên chí Thánh, thì những 
sinh-hoạt thượng tầng vẫn còn đầy huyền-ảo, nghĩa là 
kiếp đoạ-trần vẫn còn chưa mãn”.

Như vậy nguyên-lý của hiện-tượng thăng-hoa Tinh 
Khí Thần là một quá-trình nội chuyển, nó diễn ra trong 
tự thể của ba phần: Thể-chất, tình-cảm và trí-huệ, với 
một cơ-chế rất tự-nhiên, cũng có thể nói là rất logic và 
khoa-học, không hề ẩn-tàng, một mảy-may pháp-thuật ảo-
huyền. Trong dụng-công tu-hành ngày nay có nhiều người 
chuyên đeo đuổi theo hình-tượng bên ngoài, hoặc sa-đà 
trong các tưởng-niệm từ bên trong, một cách phiến-diện; 
họ đã huyền-bí hoá phương-pháp trên bằng, cái gọi là phép 
công-phu chế linh-đơn, cấu-tạo và nuôi lớn thánh-thai mà 
chẳng màng đến Tam-lập. Hiện nay có nhiều trường-phái 
đã thâu nhận đệ-tử, cũng dạy họ luyện Tinh Khí Thần, 
nhập-định xuất hồn, khai mở luân-xa... thậm-chí có nhiều 
Thầy có phép mở luân-xa cho đệ-tử từ xa (qua không gian) 
mà chẳng cần quan-tâm đến công-đức cùng mức-độ thanh-
khiết trong Chơn-thần của đệ-tử ra sao. Đây là một điều 
khá tai-hại cho những ai cả tin và nôn-nả muốn mau đạt 
được phép thần-thông. Một Chơn-sư đã dạy rằng:

“Con đừng ham những phép thần thông, con sẽ có khi 
Chơn-sư xét đã đúng ngày giờ, hễ cưỡng-bách luyện-tập 
thì thường mang đủ thứ phiền-não” 

(Theo Dưới Chân Thầy của Krishnamurti).

Theo các nhà chân-tu tiền-bối thì Luân-xa (Chakra) 
là những điểm tương-ứng với một số hội-huyệt quan-
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trọng của cơ thể, là nơi giao-tiếp thu-nhập năng-lượng 
giữa con người và vũ-trụ, khi công-đức đệ-tử chưa đầy 
đủ, thất-tình lục-dục chưa lắng đọng, tức là Chơn-thần 
chưa thanh-khiết, mà đã khai mở nó, sẽ lay tỉnh luồng 
Hoả-xà (Kundalini) trường lên, dẫn lửa đi thiêu thân, 
nên thay vì có kết-quả tốt là khiến con người đạt được 
các quyền-năng siêu-việt, thì ngược lại nó thúc-đẩy lửa 
thất-tình lục-dục dấy lên mãnh-liệt hơn nữa. Nên Đức 
Hộ-Pháp đã khẳng định rằng: 

“Cái nền chơn-giáo của Chí-Tôn là đường-đường ngay 
chánh không hề mê-hoặc ai cả thảy... Những phương-
pháp mê-hoặc của thiên-hạ về đạo-lý sẽ bị chơn-truyền 
của Chí-tôn từ từ tiêu diệt hết...” 

(Thuyết đạo ngày 19 / 04 / Tân Mão).

Sự tiêu-diệt này chính là cái bệnh-hoạn và chết chóc. 
Vì những sai-lầm dẫn đến hậu-quả như vậy, nhưng nhiều 
người vì không hiểu, nên khi bị như vậy lại đổ thừa cho 
nghiệp-chướng tiền-khiên… Chúng ta cần khẳng-định 
rằng dù người tu đã mang nghiệp-chướng nặng-nề đến 
đâu mà biết lập-công bồi-đức kết-hợp với tu-luyện và dinh-
dưỡng đúng phép, cũng có thể hoá-giải nhẹ-nhàng bớt đi 
được. Đây là một qui-luật tất-yếu, vì hành-tàng đúng hay 
sai của mõi người đều có một sự trả giá rất xứng-đáng, chứ 
Đức Chí-Tôn là Đấng công-bình, không trừng phạt ai cả.
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TIẾN TRÌNH THĂNG HoA 
GIỚI ĐỊNH HUỆ

“Các con duy có trông cậy nơi Thầy, bước 
đường cứ thủng thẳng đi lên tới, đừng gấp quá 
cũng đừng thối lui, thì một ngày kia sẽ đặng 
toại kỳ sở-nguyện”

– TNHT/QI/61:11

Trong tu-hành bất kỳ hàng phẩm nào cũng theo 
tiến trình tam học Giới Định Huệ.
 � Giới:

Bước đầu tiên là nhập-môn cầu Đạo giữ gòn 
giới luật, xa lánh tội ác, làm phải làm lành, khép 
vào mình khuôn-khổ.

 � Định:

Nhờ trì giới, lễ bái, tham-thiền, nhập-định... 
thân tâm được an-tịnh.

 � Huệ:

Thân tâm an tịnh, thần-khí được ổn-định 
thì trí-huệ phát triển.

Tiến-trình này nhanh hay chậm tuỳ theo căn-trí, có 
thứ tâm phải tinh lọc lần hồi sau nhiều năm, có thể nhiều 
kiếp tu-tập mới đạt ngộ, còn những tâm có căn-cơ thì đạt 
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ngộ một cách mau chóng, bất thần gọi là đốn ngộ. Căn cơ 
này có được là cũng do công-đức tích-luỹ của nhiều kiếp 
nay được khai-thị thì đột-nhiên hiển-thị.

Theo Ngài Lục Tổ Huệ-Năng đã nói rằng: 
“Giới, Định, Huệ bổn lai có sẵn trong tự tánh, không 

cần chấp theo ngoại cảnh để sửa mình. Vì theo Ngài 
thì tự tâm vốn không bao giờ quấy đó là tự tánh giới. 
Tự tâm vốn không bao giờ loạn, đó là tự tánh định, 
tự tâm vốn không bao giờ si-mê, đó là tự tánh huệ.”

 (Theo Thiền luận/ Suzuki/ Trúc Thiên dịch).

Đây là chỗ Đạo Nho đã nói: «Nhơn chi sơ tánh bổn 
thiện».

Buối sơ sinh của con người luôn có gốc lành, nhưng 
vì do nhiều kiếp tập nhiễm mê lầm, chôn vùi tự tánh, nên 
tâm địa mờ tối, do đó người tu phải dùng công-phu để 
hiện-thực, phép này Tam-giáo gọi là:

 ❒ Minh tâm Kiến tánh (Phật).
 ❒ Tu tâm Luyện tánh. (Lão)
 ❒ Tồn tâm Dưỡng tánh (Nho)

Giới, Định, Huệ ngày nay không còn nằm trong 
phạm-vi huyền-học, nặng màu sắc tôn-giáo nữa, mà ngay 
trong giới khoa-học họ cũng nhận ra rằng: Cách làm 
cho tâm-trí thanh-tịnh sẽ khai mở được trí-huệ, đào tạo 
nhân-tài.

Ngày nay nhiều nước đã coi trọng vấn-đề đầu-tư 
trí-tuệ, đào tạo nhân-tài và khai-thác nhân-tài vào các 
mục tiêu làm cho quốc-gia họ cường-thịnh. Nhiều nước 
đã đào-tạo nhân-tài qua con đường luyện-tập tỉnh-tâm 
định-trí; tuy tên gọi là sự thực-hành có khác nhau, nhưng 
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kết-quả là một; đó là làm cho Não lành mạnh, gọi là kiện-
não-pháp, thực-chất của nó là làm cho não yên-tĩnh, còn 
gọi là “Não-tỉnh-công” Tiêu-biểu nhất là Nhật-bản, sau 
thế chiến thứ hai (1945) nước Nhật hầu như kiệt quệ, 
nhất là về kinh-tế nhưng họ đã biết khai-thác nguồn tài-
nguyên “Chất xám”, bằng cách tỉnh-tâm, dưỡng-thần để 
khai-trí. Họ nâng cao trí-lực cho tuổi trẻ bằng cách đưa 
vào học-đường những giờ học gọi là “tỉnh-tâm khai-trí”, 
theo hướng luyện-tập thiền-định để tăng-trưởng trí-tuệ, 
họ tạo thành một phong-trào “hưng thiền hộ quốc” (phát-
triển Thiền để giúp nước). Cuối cùng trong một thời-gian 
ngắn chỉ chừng mấy thập niên mà đất nước họ trở nên 
giàu mạnh, nhất là về kinh-tế. Cũng theo chiều hướng 
đó ngày nay nhiều nước trên thế-giới đã lưu-ý đến vấn-đề 
này, họ đặt vào hàng sách-lượt đào-tạo nhân-tài, như Ấn-
Độ họ đã dạy Yoga ngay từ bậc tiểu-học. Ở Trung-Quốc, 
một số nhà giáo-dục cũng đã thành-công trong việc áp 
dụng phép “tĩnh-tâm dưỡng-thần” nâng-đỡ trí-lực cho 
thế-hệ trẻ. Ở Mỹ trong giáo-trình “Sáng-tạo trong kinh-
doanh” của trường Đại-học Stanford có những chương 
dạy về Yoga, Khí-công và Thiền. Hai tác-giả R. Targ và K. 
Harary công-tác tại sở nghiên-cứu Stanford, đã cho xuất-
bản cuốn chuyên-luận “Chạy đua về trí-tuệ” trong đó đã 
xem tỉnh-tâm là phương-pháp hữu-hiệu nhằm khai-thác 
tiềm năng trí-tuệ con người. Theo sự thống-kê hiện nay 
trên thế-giới có 120 nước áp-dụng “Kiện-não-pháp”, tuy 
tên gọi khác nhau, nhưng thực-chất chính là làm cho 
đầu óc yên-tĩnh. Ngày nay trong chiến-lược về xây-dựng 
con người, thế-giới lại hướng về phương-pháp tỉnh-tâm 
để khai mở trí-tuệ, đã có ở Đông phương trên bốn nghìn 
năm nay. Ngay các kinh-điển xa xưa của nhiều tôn-giáo 
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đều xác-nhận vấn-đề này:
 ❒ Phật thì gọi “Thiền-định” sẽ cho trí-tuệ.
 ❒ Tiên thì nói “hư-tỉnh vô-vi” thì thần-trí sẽ linh-

thông sáng-suốt.
 ❒ Nho thì chủ-trương “định-tỉnh” thì suy-tư mới 

chính-xác, lương-tri lương-năng mới xuất-hiện.
Ngày nay các công-trình nghiên-cứu của các nhà 

khoa-học như Kasamats và Hirai (Nhật), Dương Vạn 
Lương và Hồ Tùng Xương (Trung-Quốc), Mahalishi và 
Yogendraji (Ấn-Độ), R.W.Colier và R.K.Wallace (Mỹ)... 
điều khẳng-định tác dụng khai-trí của “Não tỉnh công”:

1. Tăng cường trí-nhớ.
2. Phát-triển sức tập-trung chú ý.
3. Nâng cao tính linh-hoạt chính xác của tư-duy.
4. Kích-thích óc tưởng-tượng và trí sáng tạo.
5. Nâng cao thành-tích học-tập của thanh thiếu 

niên.
Nếu luyện-tập Não-tỉnh-công kiên-trì sẽ có khả-năng 

tăng-cường chức-năng của não, huy-động được những 
năng-lực tiềm-tàng trong cơ-thể. Bác-sĩ Hirai (Nhật) nói 
rằng: “Trong suốt quá-trình lịch-sử loài người não-tỉnh-công 
đã có một tác-dụng vô cùng to lớn. Nó trở thành vũ-khí 
tinh-thần của những nhân-vật kiệt-xuất, là phương-pháp 
hữu-hiệu, giúp con người làm chủ lấy mình, làm vật kích-
thích óc sáng-tạo của con người một cách mầu-nhiệm” (Theo 
Almanach Những nền văn-minh nhân loại / Thế-Tường 
sưu-tập).

Nói chung các phương-pháp tham-thiền, tỉnh-tâm, 
khí-công, não-tỉnh-công, Yoga... ngày nay đã được các 
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sách-báo và phương-tiện truyền-thông đã đề-cập rất nhiều, 
nhiều nước đã thực-hành phương-pháp này, không những 
lẻ-tẻ trong gia-đình mà còn ứng-dụng ngay cả trong học-
đường và ngoài xã-hội; đã có nhiều hội-đoàn, nhiều câu-
lạc-bộ đã nghiên-cứu luyện-tập tỉnh-công, với hy-vọng 
cải-thiện và tăng-cường năng-lực chuyển-hoá các quá-trình 
ức-chế và hưng-phấn, cũng như tính ổn-định của vỏ não, 
giúp cho não luôn ở trạng-thái tối ưu. Hầu hết những 
người đã cố-gắng luyện-tập chuyên-cần đều nhận thấy 
tỉnh-công là phương-pháp hữu-hiệu nhất, giúp não phát-
huy hết mọi năng-lực tiềm-ẩn của nó.

Sở dĩ sưu-tập trên, nêu lên những dẫn chứng thành-
tựu của khoa-học trong lãnh-vực tỉnh-tâm, định-trí, để 
tăng cường thần huệ, là để chứng-minh cho phương-thức 
tu-luyện của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, tuy mang nặng 
tính-chất huyền-linh (Bí-pháp) nhưng nó cũng có những 
cơ-sở khoa-học, không phải hoang-đường hay dị-đoan 
mê-tín, nhưng thật ra:

“Rằng hay thì thực là hay,
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào.”

(Truyện Kiều/Nguyễn-Du)

Vì chẳng có một phương-pháp nào mà không có sự 
phản tác-dụng, tức là mặt trái của nó, cho nên lắm người 
tham-thiền nhập-định đã trở nên điên-loạn huỷ-hoại cả 
cuộc đời. Đó là những người thiếu công-đức mà muốn 
gấp-rúc đạt sự thần-thông để phục vụ cho mục-tiêu trần-
tục của mình. Có thể nói não-tỉnh-công là những liều 
thuốc kích-thích tâm thần cực mạnh, phải có những thầy 
thuốc lão-luyện biết sử-dụng thích hợp với từng người, 
chứ không phải chỉ nghe mách thuốc là uống bừa được.
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Thật ra những người đạt đạo, có được các phép 
thần-thông là họ đã tích-luỹ công-đức từ nhiều kiếp, nên 
khí thể họ đã tích-luỷ sẵn sự thanh-khiết, nên ngày nay 
mới dễ-dàng đắc Pháp. Cũng như thời xưa con người còn 
thuần-phát thiên-lương, nên khi bước vào đường tu họ đã 
sẵn công-đức, nên chỉ cần tịnh-luyện là đắc-Pháp. Người 
thời nay đã cảm-nhiễm nhiều nghiệp-chướng nặng-nề 
nếu không lập công-đức để hoá-giải, mà khi mới bước 
chân vào Đạo đã lo tịnh-luyện thì không thể nào chứng 
quả được. Sự tu-luyện thời xưa tỷ như xây nhà trên gò núi 
sỏi đá, nên người tu không cần quan-tâm đến nền móng, 
người tu thời nay tỷ như xây nhà trên đầm lầy, nếu không 
quan-tâm đến nền móng mà chỉ lo kiến trúc thượng tầng 
thì chắc phải sụp đổ.

Do đó đường hướng tu-hành của Đại-Đạo Tam-Kỳ 
Phổ-Độ buộc giáo-đồ phải đi từng bước như lần theo 
cầu thang. Trước hết tập ăn chay giữ giới, tuân-thủ điều-
quy, cầu-nguyện, lễ bái, tụng-niệm, làm lành lánh dữ, 
suy-nghĩ chơn-chánh (chánh-niệm). Về mặt thể-chất ăn 
uống tinh-khiết, luyện-tập thân thể khoẻ mạnh, nếu có 
điều-kiện thì tập gom thần định trí bằng tham-thiền, tự 
tỉnh nhắm vào khuyết-điểm lỗi lầm để ăn-năn hối-cải... 
đồng thời lập-công bồi-đức, làm tròn trách-nhiệm trong 
gia-đình và ngoài xã-hội, tức là làm trọn Nhơn-đạo. Đến 
khi âm-chất dày, đạo hạnh cao, bước lên hàng Thượng-
thừa nhập-định tại tịnh thất sẽ có Chơn-sư hướng-dẫn 
theo dỏi luyện Đạo, khai-khiếu, xuất thần, giao-tiếp với 
Thiêng-liêng.

Đó là tiến-trình của người tu-hành theo pháp môn 
của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, tuy tiệm-tiến nhưng chắc-
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chắn hơn là bước nhảy vọt rồi vấp ngã.
Trên đây là phần đạo-lý thực-hành để người tu tại 

gia luyện-tập hầu giúp cho tinh-thần trong sạch, cơ-thể 
khang-kiện. Đây cũng là một Bí-pháp tạo cho mỗi hành 
giả có thêm cơ-hội gần gủi tiếp xúc với các Thầy dạy tâm-
linh (Các Đấng Thiêng-Liêng) dễ gần-gũi với mình, để 
dìu-dắc mỗi người trong các sinh-hoạt tinh-thần, bằng 
các huyền-linh mặc-khải. Đường hướng này bất-kỳ giới 
nào, nếu tin-tưởng thực-hành cũng có thể đem lại kết-
quả tốt cho thân tâm. Mỗi hành-giả chỉ cần bước đi một 
cách chậm rãi theo trình-tự tam-học «Giới, Định, Huệ» 
thì chắc-chắn sẽ nắm được chiếc chìa khoá vàng để bước 
vào Thiên-đường ngay khi còn tại thế-gian không còn là 
chuyện viễn-tưởng nữa.
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KHÁI NIỆM ĐẠI-ĐỒNG TRoNG GIÁo-PHÁP TU-HÀNH 
CủA ĐẠI-ĐẠo TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Theo tín-niệm của Cao-Đài-giáo thì mỗi Tôn-
giáo tuy có những sắc-thái riêng, nhưng cùng có 

chung một Thiên-trách là dạy cho con người lánh dữ 
làm lành, để có một đời sống thanh cao, hơn nữa là tìm 
phương lánh khỏi sanh-tử luân-hồi, đó là giải-thoát, được 
vào Thiên-đàng, hay Niết-bàn, tức là cỏi Thiêng-Liêng 
hằng-sống.

Thời xa xưa con người sống cách biệt nhau, nên mỗi 
vì Giáo-chủ tuỳ theo địa-phương, thời-đại và tâm-lý của 
nhơn-sanh mà có những giáo-pháp thích-nghi với trình-độ 
con người ở mỗi địa-phương cùng thời-điểm đó, để họ dễ 
nạp-dụng, ngày nay nhân-loại đã hiệp-đồng, các quốc-gia 
tiếp xúc với nhau như những làng mạc nhỏ bé, các tôn-giáo 
chính-thống cũng được truyền-bá song-hành với nhau, 
nhưng bản-chất của đại đa số con người vẫn còn phân-
biệt giai-cấp, chia rẻ sắc-tộc, kỳ-thị tôn-giáo. Nên những 
chi-tiết khác biệt giữa các giáo-pháp cũng như đường lối 
tu-hành của mỗi tôn-giáo, đã làm cho những người khác 
tôn-giáo với nhau trở thành đối nghịch.

Bởi vì có một số phần-tử cực-đoan trong nhiều tôn-
giáo đã nâng quan-điểm sự khác biệt này thành những 
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ý-thức-hệ trái ngược nhau: Họ cho một số tôn-giáo đã 
tôn thờ tin-tưởng Thượng-Đế là Đấng Tạo-Hoá nên vũ 
trụ vạn-hữu là những tôn-giáo “Hữu-thần” còn cho một 
số tôn-giáo không tin tưởng Thượng-Đế là Đấng Hoá-
công là những tôn-giáo “Vô-thần”. Các tôn-giáo được gọi 
là “Vô-thần” chỉ vì họ không xưng danh Thượng-Đế là 
Đấng Tạo-hoá, nhưng họ lại cho rằng vũ-trụ cũng do một 

“Nguồn Gốc Nào Đó”, vận-hành bằng “Một Cách Nào Đó” 
để tạo ra vạn-hữu chúng-sanh. Như Phật gọi cái đó bằng 
Chân-như, Lão-giáo gọi cái đó bằng Đạo, Khổng giáo gọi 
cái đó bằng Thái-cực. Sự tạo dựng và diễn-biến ra sao thì 
trí-thức và ngôn ngữ hữu hạn của con người không thể 
nào mô-tả một cách cụ-thể được, nên họ gọi “cái đó” bằng 
nhiều danh xưng khác nhau. Khác với cái vô thần của các 
trường phái duy-vật, và khoa-học thực-nghiệm, họ cho rằng 
không có Thượng-Đế nào cả, mà sự hình-thành vũ-trụ 
vạn-hữu là do sự kết-hợp ngẫu-nhiên của vật-chất, rồi do 
thích-nghi được với môi-trường sống mà tiến-hoá. Như 
vậy cái Vô-thần của các tôn-giáo cũng tương đối mà thôi.

Từ những tín-niệm sơ-khởi khác nhau mà đưa đến 
đường lối tu-hành của mỗi tôn-giáo không giống nhau, 
nhưng chúng ta cần tìm hiểu sự gặp-gỡ trong đường hướng 
tu-hành của những tôn-giáo tin-tưởng vào Thượng-Đế 
và không tin-tưởng Thượng-Đế giống và khác nhau như 
thế nào?

– Đối với những tôn-giáo tín-ngưỡng Thượng-Đế thì 
đường lối tu-hành của họ là tuân-thủ những lời răn của 
Thượng-Đế qua các vì giáo-chủ để cầu được sự cứu-rỗi 
của Thượng-Đế mà vào Thiên-Đàng.

– Đối với những tôn-giáo không tin-tưởng Thượng-
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Đế thì đường hướng tu-hành của họ là kiến chiếu vào nội 
tâm, tự tánh để đạt đến sự giác-ngộ mà giải-thoát: Nho-
giáo thì chủ-trương tồn Tâm dưỡng Tánh, Lão-giáo thì tu 
Tâm luyện Tánh, Phật-giáo thì minh Tâm kiến Tánh, vì 
Tâm Tánh là yếu tố sẵn có trong mỗi người, mà Chân-tâm 
và Thiện-tánh theo quan-điểm của Cao-đài-giáo cũng là 
Thượng-Đế tánh là Phật-tánh hay nói một cách khác là 
Thượng-Đế là Phật ngự ngay trong tâm mỗi người.

Như vậy mới lướt qua về hình-thức thì ta có thể nói 
hai đường hướng này khác nhau: một nhắm vào tha-lực 
(cầu sự cứu-rỗi của Thượng-Đế), còn một nhằm vào nội-
lực (cầu sự giải-thoát ở chính mình). Nay chúng ta thử 
đi sâu vào địa-hạt chuyển-hoá trong tâm-linh của những 
người tu về hai đường hướng nêu trên có gì khác biệt?.

Trên bình-diện ngôn-ngữ ta thấy hai giáo-pháp tu-
hành không giống nhau, nhưng trên thực-tế nếu xét về sự 
chuyển-hoá của dòng thần-lực diễn ra trong tự-thể khi con 
người có một quyết-tâm tu-hành vẫn giống nhau, cũng 
tỷ như về phương-diện thể-chất hể thức ăn no dạ-dày thì 
chịu sự chuyển-hoá hấp-thu, chất bổ nuôi cơ thể, cặn-bả 
thải ra ngoài, ở con người thì luật biến-dưỡng đó xảy ra 
ai cũng như ai, còn thức ăn loại gì, từ đâu đến, chế-biến 
như thế nào đều không thành vấn-đề.

Trong địa-hạt tâm-linh dầu có cầu đến tha-lực 
(Thượng-Đế) hay không, một khi con người đã phát tâm 
tu-hành, tức là khi một ý-tưởng hoàn-thiện phát khởi trong 
tự-thể mà có những hành-tàng tích-cực thể-hiện ra bên 
ngoài, thì thần-khí của con người đó sẽ biến đổi từ trược 
sang thanh, từ xấu đến tốt, do đó luật giao-cảm “đồng thanh 
tương ứng, đồng khí tương cầu” cũng sẽ được cải-thiện. 
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Từ-điển của dòng thần-lực người tu phát ra, sẽ giao-cảm 
được với tầng điển-quang thanh-khiết trong không-gian, 
tức là những nguồn sống vô-hình gọi là Thần Thánh Tiên 
Phật, là Thượng-Đế. Sự giao-cảm này làm tăng cường-độ 
rung động của lằn từ-điển trong Chơn-thần người tu, từ 
đó đương-nhiên thần-lực họ sẽ được mạnh-mẽ hơn lên. 
Hiện tượng gia-tăng nội-lực nầy nếu nói là do Thượng-Đế 
ban cho, hay do công phu nội-thân của mình, thì cũng 
chỉ là cách nói, cách nhìn vấn-đề tinh-luyện bản-thân từ 
một góc-độ nào đó mà thôi.

Khi người tín-đồ thành-tâm cầu-nguyện sự cứu-rổi 
của Thượng-Đế, hay tập trung ý-chí kiến-chiếu vào tự-
tánh để chứng-ngộ thì kết-quả vẫn giống nhau ở chỗ làm 
cho sức sống tâm-linh của mình trở nên mãnh-liệt hơn. 
Như vậy cầu-nguyện Thượng-Đế cũng là hình-thức kiến-
chiếu vào tự-tánh, còn sự kiến-chiếu vào tự-tánh cũng là 
hình-thức đón nhận sự cứu rổi của Thượng-Đế qua luật 
giao-cảm giữa Trời và Người. Ấy là chỗ gặp nhau của hai 
đường hướng tu-hành.

Ngoài ra theo đức tin của Cao-Đài-giáo thì con 
người là đền ngự của Thượng-Đế, vì Thánh ngôn có câu:

“Thầy là các con, các con là Thầy”
“Nơi lòng Thầy ngự động Thầy hay”. 

(TNHT/QI trang 30 dòng 13 và 113: 25).

Như vậy kiến-chiếu vào nội tâm thì cũng là hình- 
thức tiếp-cận với Thượng-Đế. Lại nữa theo tín-niệm của 
Cao-Đài-giáo thì Thượng-Đế không phải là một Ông Già 
ngồi trên cao soi xuống, đối-lập với thế-gian để ban ơn bố 
đức, mà bản-nguyên của Thượng-Đế là một Lý Siêu-Nhiên, 
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là Nguồn Sống tự-hữu và hằng-hữu, đã sinh-thành vũ-trụ 
vạn-vật, bàng-bạc khắp vũ-trụ bao-la, đó là Đấng vô-sở-trú, 
vô-trụ-xứ biến-hoá vô cùng, hiện-hữu từ trong từng hạt 
tiềm nguyên-tử cho đến mỗi đại tinh-cầu, là nguyên-động-
lực cho sự sinh-tồn và tấn-hoá của muôn loài. Ấy là Đấng 
trên tất cả, của tất-cả và ở trong tất-cả. Thượng-Đế tuy là 
Đấng vô-hình, nhưng quyền-lực vô-biên, thống suất cả 
hiện-tượng-giới lẫn siêu-linh giới, làm chủ cả tinh-thần 
lẫn vật-chất, soi-dẫn, chỉ-đạo, hàm-dưỡng, phán-xét và 
chủ-trì mọi quy-luật, mọi sự-lý, ngự-trị cả không-gian và 
thời-gian. Như vậy Thượng-Đế và Chúng sanh không 
phải là hai thực-tại tách-biệt.

Từ các tín-ngưỡng căn-bản nầy người giáo-đồ Cao-
Đài tin rằng nếu tập-trung với một linh-hướng cao, cầu-
nguyện một cách chân-thành thì sẽ huy-động được hai 
nguồn thần lực: một từ cỏi tâm-thức (bên trong) và một 
từ cỏi vô-thức (bên ngoài). Bằng-chứng là trong khi dạy 
về chấp bút Đức Chí-Tôn đã dạy rằng: 

“Một phần của con và một phần của Thầy hiệp nhứt, 
mới thấu đáo càn-khôn tinh thông vạn vật...” 

(TNHT/QI/6: 27).

Nên đối với Cao-Đài-giáo không thấy có sự khác 
biệt nào trong hai giáo-pháp nêu trên, nếu người tu dốc 
hết lòng thành-tâm tín-ngưỡng vào Thượng-Đế đồng thời 
làm phải làm lành, để nhìn thấy được chân-tâm và thiện-
tánh của mình, thì sẽ đắc Đạo tại thế. Bởi vì yếu-quyết 
của sự đắc-Đạo là ở lòng thành-tín và công đức. Nên kinh 
Thiên-Đạo có câu:

“Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp” 
(Niệm hương / giòng I)
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hoặc là câu:
“Gốc bởi lòng làm phải làm lành”

(Khai kinh / giòng 6)

Nếu người tu không có lòng thành-tín và công- đức 
thì dù có hướng vào đâu cũng chỉ là hoài-công vô-ích mà 
thôi. Bằng chứng chúng ta thường thấy những người 
bệnh-hoạn tìm đến các đền điện cầu-khẩn mà hết bệnh, 
đây không phải là Thượng-Đế và Thần-linh quá dễ-dãi 
trước những lời cầu xin hời hợt mà phù-hộ họ lành bệnh 
đâu, mà chính lời cầu-khẩn đó phát-xuất từ một dòng tâm-
lực đầy thành-tín thiết-tha, đã thức-tỉnh Thượng-Đế tính 
ẩn-tàng trong người họ bừng sáng, làm cường-độ rung-
động của khối điển-quang trong Chơn-thần của họ thêm 
mạnh-mẽ, đã tương-giao với Thần-lực của Thượng-Đế 
trong cỏi siêu-linh, mà khiến chánh-khí họ phục-hồi, tăng 
sức đề-kháng trong cơ-thể mà lành bệnh. Ta thường thấy 
một số tật-bệnh chỉ dùng tàn nhang nước lã, là những thứ 
không ăn nhập vào đâu mà lành, khiến các nhà khoa-học 
không thể giải-thích được, là nằm trong trường-hợp này. 
Đó là tất cả bí quyết của câu: “Một phần của Thầy và một 
phần của con phối hiệp...”

Nên trong đường hướng tu hành của Đại-Đạo Tam-
Kỳ Phổ-Độ chủ-trương dung-thông kết-hợp giữa tha-lực 
và nội-lực, tức là tín-ngưỡng mạnh mẽ nơi Chí-Tôn và 
Phật-Mẫu đồng thời quán-chiếu vào tự-thể để lo tu tâm 
luyện tánh, lập-công bồi-đức thì sẽ đạt đến chứng-ngộ.
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Tóm lại giáo-pháp và đường-hướng đại-đồng dung-
thông hoà-hợp trong tu-hành của Đại-Đạo Tam-

Kỳ Phổ-Độ là một liều linh-đơn hoá-giải cái bệnh “Quá 
mẫn-tính” đã gây nên sự dị-ứng giữa tôn-giáo này với 
tôn-giáo khác, chi-phái này với chi-phái khác, mà người 
giáo-đồ nào mắc phải, không những sẽ đem đến một 
bệnh-tật nguy-hiểm cho chính mình, mà còn gây tai biến 
cho cộng-đồng nữa.

Tôn-Chỉ của Cao-Đài giáo chủ-trương Tam-giáo 
quy-nguyên, Ngũ chi phục nhứt, vì tin rằng mỗi tôn-giáo 
là một chữ trong câu kinh vô-tự, huyền-bí, thiêng-liêng 
mà Thượng-Đế đã ban cho loài người; đã đến lúc các tôn-
giáo phải cùng đọc lên một cách rập-ràng hoà nhịp với 
nhau như một dàn nhạc giao-hưởng, thì mới chứng tỏ hết 
cái quyền-năng vô-biên của Thượng-Đế, cái diệu-ảo của 
Chơn-Như, cái huyền-vi của Đạo, cái bao-la của Thái-cực. 
Hơn nữa thời-đại của chúng ta là thời-đại giao-lưu giữa 
hai nền văn hoá Đông và Tây, là thời-đại hội-ngộ của hai 
ý-thức-hệ duy-tâm và duy-vật, cũng là thời-đại tiếp-cận 
giữa khoa-học và huyền-linh. Nên bổn-phận của mỗi con 
người tồn-tại trong cộng-đồng nhân-loại là phải dung-hoà 
mọi mâu-thuẫn dị-biệt để chung sống với nhau trong 
hoà-bình. Thiền-sư Suzuki đã nhận-định rằng: “Tất-cả 
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mâu-thuẫn, tất-cả dị-biệt, đều thống nhất, đều dung-thông 
nhau trong cái toàn thể thân-thiết và nhịp-nhàng” (Theo 
Thiền-luận / Suzuki).

Vấn-đề này không những ngày nay con người mới 
nhận-định ra, mà từ xa Đức Khổng Phu-Tử đã khuyên 
can rằng:

“Công-kích Đạo khác là chỉ hại mà thôi” 
(công hồ dị đoan, tự hại giả dĩ/ Luận-ngữ/Vi-chính).

Để làm được điều sống còn này, chúng ta cũng không 
cần-thiết phải thay đổi hoặc từ bỏ tôn-giáo hay chi-phái của 
mình đang theo, hoặc ráng gân cổ để tranh-luận chánh-tà, 
giả-thiệt với nhau… bởi vì tất-cả Chân-tâm, Phật-tánh, 
Thượng-Đế tánh là những sự-kiện tâm-linh ẩn-tàng bên 
trong con người đều giống nhau, không liên-quan gì đến 
những hình-thức tôn-giáo bên ngoài.

Hơn nữa các Tôn-giáo được Đức Chí-Tôn khai-sáng 
ra với mục-đích cứu-vớt nhân-loại, để con người tu-hành 
theo đó mà đạt được ngôi vị Thần, Thánh,Tiên, Phật hầu 
thoát-đoạ luân-hồi, trở về hợp-nhất với Thượng-Đế. Nên 
Đức Chí-Tôn đã nói rằng:

“Thầy là Phật, chủ cả Pháp và Tăng, lập thành các Đạo 
mà phục-hồi các Con hiệp một cùng Thầy” 

(TNHT/ Q1/tr.48).

Chứ không phải Thượng-Đế tạo ra con người để 
bảo-vệ cho sự độc-tôn của một tôn-giáo nào, hoặc khuyến-
khích con người hy-sinh mạng sống để bảo-vệ tôn-giáo của 
mình, và chống đối huỷ-diệt các tôn-giáo khác, như một 
số tín-đồ cực-đoan của một vài tôn-giáo hiện nay đang 
theo đuổi…!!! Nói cách khác Thượng-Đế lập ra tôn-giáo 
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là vì con người, chứ không phải Thượng-Đế sinh ra con 
người để vì tôn-giáo…

Thượng-Đế đã tạo-dựng nên con người, nên bẩm-
sinh mỗi con người đều có chung một chất-liệu với Thượng-
Đế, vì thế con người chỉ cần nhìn vào nội-tâm của mình, 
tức-khắc sẽ tìm thấy nét đại-đồng tại đó, nên mỗi giáo-đồ 
của từng tôn-giáo, từng chi-phái cần tự tìm cho mình một 
chỗ đứng chung, một tiếng nói chung, xoá bỏ những tiểu-dị 
để sống trong tình huynh-đệ đại-đồng. như vậy là chúng 
ta đã đẩy nhanh quá-trình tạo-dựng một xã-hội hoà-bình 
an-lạc, loài người được sống trong công-bằng tự-do như 
mong muốn của Thượng-Đế đã khải-thị trong mục-tiêu 
của Cao-Đài-giáo:

“Cao thượng Chí-Tôn Đại-Đạo hoà-bình dân-chủ mục.
Đài tiền sùng bái Tam-Kỳ cộng-hưởng tự-do quyền.”

Mục tiêu này đã nêu lên trong hai câu liễn trước 
chánh-môn vào Toà Thánh Tây-Ninh.

Đây là nói về phần Thế-đạo, còn về mặt Thiên-đạo 
thì cũng sẽ đưa người tu trở về với Thượng-Đế, hay hợp-
nhất với Chơn-Như, hoà-nhập với Đạo, đồng-hoá với 
Thái-cực, tức là đưa con người nhập cảnh Thiêng-liêng 
hằng sống đó vậy. n

CHUNG
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TƯ LIỆU THAM KHẢo

 ❒ Thánh-ngôn Hiệp Quyển I và II.
 ❒ Diễn văn Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc đọc tại 
Toà-Thánh Tây Ninh ngày 4/02 Mậu-Thìn/1982.

 ❒ Tân-luật, pháp-Chánh-Truyền.
 ❒ Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp Quyển các quyển 
1, 2, 3, 4. 5 và 6.

 ❒ Nữ Trung Tùng Phận.
 ❒ Phương luyện kỷ đặng vào con đường thứ ba 

Đại-Đạo.
 ❒ 12 bài luyện tập thân thể do Đức Hộ-Pháp Phạm-

Công-Tắc chỉ giáo.
 ❒ Đời người của Nhàn-Cư Đạo-Sĩ.
 ❒ Nhìn lại 50 lịch-sử Đạo Cao-Đài của Từ-Trí-Đạt.
 ❒ Lượt giải kinh Duy-Ma của Thượng Toạ Thích-
Trí-Quảng.

 ❒ Almanach những nền văn-minh nhân-loại.
 ❒ Thiền-luận Nguyên tác của Suzuki bản dịch của 
Trúc-Thiên và Tuệ Sỹ.
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