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ĐẾN THẾ-GIAN VÀ ĐƯỜNG VỀ CỎI THIÊNGLIÊNG HẰNG SỐNG���������������������������������������������������������������85
76. DẦU VĂN-MINH CỰC-ĐIỂM, TRÍ-THỨC CAOTRỌNG MÀ CON NGƯỜI CHƯA BIẾT CON
NGƯỜI DO ĐÂU MÀ CÓ THÌ HỌ CHƯA BIẾT
HỌ LÀ GÌ HẾT ���������������������������������������������������������������������������85
77. KHÔNG PHẢI THI-HÀI NẦY SIÊU-THOÁT MÀ
LINH-HỒN LÀ PHẬT LÀ CON CỦA ĐỨC CHÍTÔN SIÊU-THOÁT�������������������������������������������������������������������87
78. LUẬN SỰ SỐNG & SỰ CHẾT���������������������������������������������87
79. ĐẠI-TỪ-PHỤ ĐỊNH CHO TA LÀM GÌ CHÚNG
TA NÊN ĐỊNH LÀM THEO Ý-THÍCH CỦA ÔNG ���88
80. SỐNG CHẾT CŨNG TỶ NHƯ LÚC THỨC VÀ LÚC
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NGỦ ĐÓ CHỈ LÀ HAI CÁCH SỐNG�������������������������������88
81. DƯƠNG-NĂNG CỦA CHÍ-TÔN VÀ ÂM-NĂNG
CỦA PHẬT-MẪU�����������������������������������������������������������������������89
82. ĐỨC PHẬT-MẪU TẠO-DỰNG HÌNH-ẢNH VẠNLINH, ĐỨC CHÍ-TÔN BAN CHO CHÚNG TA SỰNGHIỆP VÀ TẠO-DỰNG TRÍ-THỨC TINH-THẦN
ĐỂ CHÚNG TA ĐIỀU-ĐÌNH ĐẠI-NGHIỆP ẤY���������89
83. ĐỊNH PHẬN CỦA CON NGƯỜI��������������������������������������90
84. MỤC-ĐÍCH CHÚNG TA ĐẾN TẠI ĐỜI NÀY
HOẶC ĐẾN ĐẶNG TRẢ QUẢ, HAY ĐẾN ĐẶNG
CHIA ĐAU SỚT THẢM CÙNG BẠN ĐỒNG KHỔ
CỦA CHÚNG TA�����������������������������������������������������������������������91
85. CHÚNG TA KHÔNG THỂ GÌ LÀM CHO CẢ
TOÀN THIÊN-HẠ ĐẶNG ĐỒNG TÁNH VÀ ĐỒNG
ĐỀU VỚI NHAU, MỖI CÁ-NHÂN ĐỀU CÓ MỘT
ĐẶC-PHẬN VÌ THẾ CHO NÊN TINH-THẦN,
ĐẦU ÓC HỌ ĐÃ PHÂN RA NHIỀU GIAI-CẤP
ĐẶC-BIỆT���������������������������������������������������������������������������������������91
86. CHÚNG TA PHẢI TÌM PHƯƠNG AN-ỦI BINHVỰC CÁC BẠN ĐỒNG SANH CỦA CHÚNG TA,
ĐEM CÂN CÔNG-LÝ CHỈNH-ĐỐN SỰ BẤT CÔNG
CỦA ĐỜI MÀ AI LÀM ĐẶNG, TỨC LÀ LÀM TRỌN
PHẬN-SỰ ĐỐI VỚI ĐỜI���������������������������������������������������������93
87. CÁC NỀN TÔN-GIÁO KHÔNG GIỮ ĐỊA-VỊ BAN
ĐẦU NÊN NGÀY NAY ĐÃ MẤT QUYỀN. ĐẠO
CAO-ĐÀI ĐEM CÔNG-BÌNH THIÊNG-LIÊNG
CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN ĐỂ LẠI MẶT THẾ-GIAN
NÀY���������������������������������������������������������������������������������������������������94
88. CÁI LẼ SỐNG CỦA CHÚNG TA NƠI CÕI TRẦN
NÀY���������������������������������������������������������������������������������������������������94
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89. CHÚNG TA SỐNG Ở THẾ-GIAN CÓ HAI LẼ:

MỘT LÀ ĐỂ TRẢ NỢ SỐNG, HAI LÀ CHIA KHỔ
CÙNG CÁC BẠN CHÚNG TA �������������������������������������������95
90. VÌ KHÔNG BIẾT NHỮNG BẠN TA ĐẾN THẾGIAN LÀ AI NÊN LẼ SỐNG CỦA CHÚNG TA LÀ
SỐNG ĐẶNG PHỤNG-SỰ VẠN-LINH���������������������������96
91. CÁI LẼ SỐNG CỦA TA LÀ PHẢI SỐNG TRONG
HẠNH-PHÚC TỨC LÀ TA SỐNG TRONG CÁI
HẠNH-PHÚC CỦA TOÀN THỂ CON CÁI CHÍTÔN���������������������������������������������������������������������������������������������������96
92. ĐIỀU MONG-MỎI CỦA ÔNG CHA VÔ-HÌNH LÀ
MỖI GIỜ MỖI PHÚT ĐỀU ĐỂ TÂM THỰC-HIỆN
CHO ĐƯỢC “THÙY-TỪ MẪN KHỔ”�����������������������������97
93. NHƯỜNG NHAU MÀ SỐNG THÌ THÁI-BÌNH,
TRANH SỐNG TỨC NHIÊN LOẠN-LẠC���������������������98
94. NHƯỜNG SỐNG LÀ GÌ?�������������������������������������������������������99
95. TẠI SAO NGƯỜI TA TRANH SỐNG?���������������������������99
96. BIẾT NHƯỜNG SỐNG LÀ PHẢI CÓ MỘT TÂMHỒN CAO-THƯỢNG ÁI-TRUẤT THƯƠNG-SANH
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100
97. LỄ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ LÀ GÌ?���������������������������������������� 100
98. VÌ 92 ỨC NGUYÊN-NHÂN MÀ CHÍNH MÌNH
ĐỨC CHÍ-TÔN PHẢI GIÁNG-TRẦN LẬP NỀN
CHƠN-GIÁO�����������������������������������������������������������������������������101
99. “HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ” LÀ ĐẠT CƠ SIÊU-THOÁT
NƠI CÕI THIÊNG-LIÊNG HẰNG-SỐNG�������������������103
100. NGÀY LỄ ĐỨC MẸ “DIÊU-TRÌ” . CẦU-NGUYỆN
CHO NHỮNG GIA-ĐÌNH ĐÔNG CON���������������������� 104
101. ĐỨC CHÍ-TÔN ĐẾN GIAO CHO MẤY EM MỘT
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PHẬN-SỰ TỐI-YẾU NGÀI GỞI GẤM THÁNH-THỂ
CỦA NGÀI CHO MẤY EM. CON CỦA MẤY EM
KHÔNG PHẢI CỦA MẤY EM MÀ LÀ CỦA NGÀI�105
102. TÌM COI CÁI LẼ CHƠN-GIẢ CỦA CÁC ĐẠO
GIÁO TỪ THỬ ĐẾN GIỜ���������������������������������������������������� 106
103. LÀM THẾ NÀO CHO TÂM-HỒN ĐƯỢC ANỦI, TẦM ĐƯỢC CHƠN HẠNH-PHÚC, CÓ THỂ
NƯƠNG NƠI ĐÓ MÀ GỞI TÂM-HỒN CHỖ ĐÓ
LÀ CHƠN.���������������������������������������������������������������������������������� 107
104. CHƠN VỚI GIẢ CHỈ CÓ TRÍ-ÓC MÌNH MỚI
NHẬN BIẾT ĐƯỢC CHỚ CHẲNG HỀ KHI NÀO
LẤY NGÔN-NGỮ NÓI RA ĐƯỢC���������������������������������� 107
105. NHỮNG KẺ KHÔNG LÀM NÊN GÌ HẾT, THÌ
KHÔNG BỊ AI CHỈ-TRÍCH������������������������������������������������ 108
106. NHỜ DUNG-HÒA GIỮA HAI LÝ-THUYẾT GIÀNUA CHẬM-CHẠP VÀ TRAI TRẺ LẸ-LÀNG NÊN
GIỜ NÀY ĐẠO MỚI CÓ SỰ PHÁT-TRIỂN MAU
CHÓNG VÀ TỐT ĐẸP NHƯ THẾ NÀY.���������������������� 108
107. CỬA ĐẠO CAO-ĐÀI CHỈ THỜ KỈNH TRÊN
THIÊN-THƯỢNG LÀ ĐỨC CHÍ-TÔN, DƯỚI THỜ
THIÊN-HẠ ẤY LÀ THỜ NHƠN-LOẠI������������������������ 109
108. ĐẠO CAO-ĐÀI ĐỂ CHO HÀNG TRÍ-THỨC HỌ
TÌM HIỂU MÀ ĐẾN CHỚ KHÔNG DỤ-DỖ HAY
LÀ CÁM-DỖ CHO NGƯỜI BIẾT, NÓ ĐỂ CON
NGƯỜI NHẬN THẤY TRÍ-THỨC CAO-SIÊU MÀ
NHẬN-ĐỊNH CHƠN-LÝ CỦA NÓ���������������������������������110
109. TẢ LÀ ĐỜI, HỮU LÀ ĐẠO, GIỮA LÀ PHÁP, ĐỜI
LÀ ĐỜI, ĐẠO LÀ ĐẠO, ĐÔI NGÃ PHẢI PHÂN
MINH. �������������������������������������������������������������������������������������������111
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110. ĐÀO-TẠO CHỨC-SẮC THIÊN-PHONG������������������111
111. Ý NGHĨA CỦA LẬP ĐỨC, LẬP CÔNG, LẬP NGÔN

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������112
112. NHIỆM-VỤ PHƯỚC-THIỆN �����������������������������������������112
113. PHẬN-SỰ HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN���������������114
114. HÀNH-THIỆN MUỐN LÊN GIÁO-THIỆN THEO
CHƠN-PHÁP PHẢI TẠO NGHIỆP CHO ĐỦ 12
GIA-ĐÌNH. ���������������������������������������������������������������������������������115
115. GIÁO-NHI CÓ THỂ LÊN LỄ-SANH CHỚ KHÔNG
ĐƯỢC LÊN GIÁO-THIỆN���������������������������������������������������115
116. LẬP CƠ-QUAN CỨU-KHỔ HỘI-THÁNH PHẢI
CHỌN NGƯỜI TÂM-ĐỨC BIẾT HY-SINH�����������������116
117. HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN KHÔNG CÓ
HÀM-CHỨC�������������������������������������������������������������������������������116
118. PHÂN-BIỆT GIỮA PHƯỚC-THIỆN & PHẠMMÔN�����������������������������������������������������������������������������������������������116
119. TRÍ-HUỆ-CUNG LÀ NHÀ TU CỦA NỮ PHÁI�����118
120. QUỐC-TẾ BẢO-THỦ HÒA-BÌNH THẾ-GIỚI�������118
121. BIẾT ĐÂU CƠ-QUAN HIỆP-CHÚNG-QUỐC
LÀ TỔ-CHỨC QUỐC-TẾ, ĐỂ GIÚP CHO CHƠNPHÁP CỦA ĐẠO CAO-ĐÀI ĐƯỢC THỰC-HIỆN�� 120
122. CÁI CHƠN HẠNH-PHÚC CỦA KIẾP SANH
CHÚNG TA THẾ NÀO?������������������������������������������������������ 120
123. ĐỐI VỚI NHƠN-LOẠI TỪ TÁNH-ĐỨC, TÂM-LÝ
ĐỀU KHÁC NHAU CHỈ CÓ HẠNH-PHÚC VÀ
ĐAU-KHỔ GIỐNG NHAU MÀ THÔI���������������������������121
124. CHƠN HẠNH-PHÚC CỦA TA CÓ THỂ TÌM
ĐƯỢC TRONG CÁI HẠNH-PHÚC CỦA CÁC BẠN
ĐỒNG SANH VỚI TA�����������������������������������������������������������121
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125. CON NGƯỜI THƯỜNG TÌNH CHỈ NGÓ THẤY

CÁI KHỔ CỦA HỌ VÀ CHỈ TÌM CÁCH ĐẠT CÁI
HẠNH-PHÚC GIẢ-DỐI CỦA HỌ���������������������������������� 122
126. NHƠN-LOẠI CHỈ VÌ TRANH-SỐNG MÀ TẠO
KHỔ CHO NHAU������������������������������������������������������������������ 122
127. NGÀY GIỜ NÀO CON-CÁI CHÍ-TÔN DÁM HYSINH, BIẾT THƯƠNG-YÊU VÔ-TẬN ĐỐI VỚI
NHƠN-LOẠI THÌ MỚI TẠO ĐƯỢC HẠNH-PHÚC
CHO CHO MÌNH �������������������������������������������������������������������123
128. SỰ-NGHIỆP CHÂN-CHÍNH CỦA CHÚNG TA
NƠI THẾ-GIAN���������������������������������������������������������������������� 124
129. NGUỒN-GỐC CỦA HỘI QUỐC-LIÊN NHƠNQUYỀN���������������������������������������������������������������������������������������� 126
130. VÌ CÓ ĐAU-KHỔ, CƯỜNG-QUYỀN ÁP-BỨC,
NÊN MỚI SẢN-XUẤT RA HỘI BẢO-VỆ NHƠNQUYỀN�����������������������������������������������������������������������������������������127
131. KHUÔN-LUẬT TIẾN-HOÁ VẠN-VẬT���������������������� 128
132. QUYỀN LỰC CỦA ĐẠO-ĐỨC NHƠN-NGHĨA�����129
133. TRONG KIẾP SỐNG CON NGƯỜI MUỐN BẢOTỒN CHO ĐẶNG KHÔNG THẾ GÌ HỌ XA ĐẶNG
ĐẠO-ĐỨC NHƠN-NGHĨA�������������������������������������������������129
134. HY-SINH CÁI CHẾT ĐẶNG ĐẠT CÁI SỐNG�������131
135. “ CÁI CHẾT THẬT VÀ CÁI SỐNG LÀ THẬT”�����132
136. CHẾT VỀ ĐỜI, SỐNG VÌ ĐẠO �������������������������������������133
137. THUYẾT-MINH CHỮ ĐẠO �������������������������������������������134
138. ĐẠO LÀ PHÁP-LUÂN THƯỜNG-CHUYỂN���������135
139. CÁC TÔN-GIÁO CHỈ CÓ MỘT PHẦN NGÀN
TRONG CHỮ ĐẠO CHỚ KHÔNG PHẢI THẬT
ĐẠO�������������������������������������������������������������������������������������������������136
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140. HAI CHỮ ĐẠI-ĐẠO TRONG NỀN TÔN-GIÁO

CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN BAO TRÙM CẢ CƠ-QUAN
SANH-HÓA TẠO CÀN-KHÔN VŨ-TRỤ���������������������137
141. BIẾT ĐẠO, HIỂU ĐẠO THÌ SỐNG, NẾU TRÁI
ĐẠO, LÀ CHÍNH MÌNH ĐÃ LÃNH LẤY CÁI CHẾT
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������138
142. NGÔI VỊ CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN DÀNH ĐỂ CHO
MỖI CHÚNG TA LÀ ĐI TỚI PHẬT VỊ�������������������������138
143. CHỐI ĐẠO BỎ ĐẠO LÀ CHỐI CÁI PHẬN-SỰ
LÀM NGƯỜI�������������������������������������������������������������������������������139
144. ĐỨC CHÍ-TÔN ĐẾN BAN ƠN KHI MỚI MỞ
ĐẠO������������������������������������������������������������������������������������������������140
145. HẠNH-PHÚC THAY CHO NHỮNG KẺ KHỜKHẠO, VÌ HỌ ĐƯỢC ÔNG CHA THIÊNG-LIÊNG
KIA BINH-VỰC������������������������������������������������������������������������ 141
146. MÓN QUÍ-BÁU HƠN HẾT LÀ CÁI QUYỀN
THIÊNG-LIÊNG HẰNG-SỐNG CỦA MÌNH������������142
147. ĐỨC HỘ-PHÁP GIẢNG VỀ ĐỨC CHÍ TÔN LÀ
AI?�������������������������������������������������������������������������������������������������� 143
148. CON NGƯỜI TẦM ĐẠO LÀ TẦM CÁI NGUƠNLÝ ĐÃ SẢN-XUẤT RA HỌ�������������������������������������������������� 143
149. CON NGƯỜI TẦM ĐẠO LÀ TẦM ĐẤNG TỐILINH CẦM QUYỀN AN-ỦI TÂM-HỒN TA��������������144
150. THIỆT PHẬN CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI ĐẠONGHĨA�������������������������������������������������������������������������������������������145
151. THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ��������������������������������������146
152. CẢ THẢY NHƠN-LOẠITRÊN MẶT ĐỊA-CẦU
NÀY LÀ ĐẠI GIA-ĐÌNH������������������������������������������������������ 148
153. CHỈ CÓ ĐỨC THƯƠNG-YÊU CỦA ĐỨC CHÍ17



TÔN ĐỂ NƠI TÂM-KHẢM CỦA CHÚNG TA MỚI
CÓ THỂ ĐEM HOÀ-BÌNH HẠNH-PHÚC CHO
NHƠN-LOẠI MÀ THÔI.������������������������������������������������������ 148
154. ĐỨC HỘ-PHÁP GIẢNG BỔ-TÚC VỀ CHỮ TU�� 149
155. LOÀI NGƯỜI CÓ HAI PHẦN, HAI ĐẶC TÁNH:
TÁNH THÚ VÀ TÁNH TRỜI. NGƯỜI TU LÀ
TRAU-DỒI ĐẶNG THOÁT-LY THÚ-TÁNH BẢOVỆ NHÂN-CÁCH, BẢO-TỒN THIÊN-MẠNG�������� 149
156. MỘT NGÀY KIA, NHƠN-LOẠI ĐI ĐẾN MỤCĐÍCH “CHỮ TU”, TOÀN-THỂ NHƠN-SANH
ĐIỀU LÀ PHẦN-TỬ TRONG THÁNH-THỂ CỦA
CHÍ-TÔN ĐỂ PHỤNG-SỰ CHO VẠN-LINH, LÀ
THIÊN-HẠ SẼ NHỨT GIA NHƯ ĐỨC CHÍ-TÔN
ĐÃ MUỐN�����������������������������������������������������������������������������������151
157. HỘ-PHÁP HÀNH PHÁP TRONG THỜI CÚNG
ĐÀN �����������������������������������������������������������������������������������������������151
158. NHƯỢNG SỐNG THÌ TỒN-TẠI MÀ TRANH
SỐNG THÌ TỰ-DIỆT���������������������������������������������������������������152
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LỜI ĐỨC HỘ-PHÁP

∗ Tôi nhớ một phen kẻ nghịch Đ ạo để lời dèm-pha
biếm-nhẻ rằng: Văn-từ của Thầy xem rất thường-tình.
Tôi chấp-bút phân-phiền cùng Thầy. Thầy dạy rằng:
Con ôi! Trong Anh em của con phần dốt nhiều hơn phần
hay chữ, đứa ám-muội đông hơn đứa thông-minh. Thầy
đến chăm-nom dạy-dỗ đứa ngu-dốt hơn là đứa hay-giỏi,
thà là đứa sáng-khôn quá hiểu mà chê Thầy, hơn đứa dốt
nghe Đ ạo Thầy không rõ lý. Thầy cười rồi tiếp nữa rằng:
Thầy muốn Đ ạo của Thầy làm thế nào cho trẻ con nên
ba tuổi cũng hiểu đặng.
…

Rất đổi là Thầy còn phải dùng tiếng nói dễ-dàng,
rẻ-rúng mà làm thi dạy Đ ạo… Từ đây theo ý muốn của
Thầy, dầu gặp phải vấn-đề khó-khăn cũng gắn chí luậnbàn cho giản-dị.
 Trích Phương-Tu Đại-Đạo.

∗ N hững lời thuyết Đ ạo nầy không phải của P hạmCông-Tắc.
H ộ-P háp thay lời Đ ức Chí-Tôn nói Đ ạo cho
toàn thể con cái của N gài nghe, quý hay chăng là ở chỗ đó…
B ần-Đ ạo mỗi phen lên giảng… thì đều cầu-nguyện
với Đ ức Chí-Tôn cho sáng-suốt, mà biết vẫn còn thiếu
kém, không thể gì tả bằng con mắt thần của mình đã ngó
thấy đặng một bài. B ần-Đ ạo thú thật rằng mười phần
có lẽ B ần-Đ ạo tả được năm bảy phần là nhiều, sợ còn
25
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kém hơn thế nưã…
N ếu thảng như Đ ức Chí-Tôn ban ân riêng trong
nền chánh-giáo của N gài, có cả Thánh-thể của N gài
đoạt pháp đặng, thấy đặng, có lẽ cũng chỉnh thêm dùm giúp
tay với B ần-Đ ạo mới toàn-thiện toàn-mỹ đặng.

 Trích Con-đường Thiêng-Liêng Hằng-Sống
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LỜI PHI-LỘ

Đ

ây là những Lời Giáo-huấn của Đức HộPháp đã dạy Con-Cái Đức Chí-Tôn trong buổi
Tam-Kỳ Phổ-Độ, được trích ra trong những Trước-tác,
Lời Thuyết Đạo và Bút-phê các Phúc-sự ø... trong suốt
thời-gian hành-đạo của Đức Ngài.
Đây là một tài-liệu tổng-hợp bao gồm cả các lãnh-vực
Triết-học và Đạo-lý, huyền-linh lẫn khoa-học. Tất cả các
chi-tiết về Vũ-trụ và Nhân-sinh và các lãnh-vực Thiên-Đạo
và Thế-Đạo, cho đến những chi-tiết điều-hành cơ-cấu
guồng-máy hành-chánh Đạo để phổ-tế chúng-sanh... đều
được Đức Hộ-Pháp chỉ-vẻ giảng-giải rõ-ràng khúc-chiếc,
hướng-dẫn từ đường đi nước bước… với những ẩn-dụ,
những tiên-tri vô cùng chính-xác cho hôm nay và cho
mãi tận đến nghìn sau… lại được Đức Ngài chỉ-giáo bằng
những ngôn-từ quen thuộc đơn-sơ thường dùng trong cửa
Đạo, không cao-xa cầu-kỳ khó hiểu.
Chúng tôi nhận thấy đây là ánh đuốc soi đường cho
người tầm Đao, là một tài-liệu tham-khảo vô-cùng quýgiá cho những nhà soạn Giáo-lý và khai-triển Tạng Luận
để hoằêng-dương chánh-pháp, phổ-truyền chơn-đạo trên
khắp thế-gian cho hiện-tại và tương-lai...
Đây cũng là khuôn vàng thước ngọc cho kẻ tu-hành,
nên chúng tôi đã sưu-tập trích-lục, thành nhiều tập, lấy
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tên là “Lời giáo-huấn của Đức Hộ-Pháp” với nội-dung gồm
những câu giản-dị, mỗi câu một ý, súc-tích ngắn-gọn, gần
như dưới dạng những câu danh-ngôn... chúng tôi chọn
những chủ-đề dễ hiểu dễ thực-hành, để trích-dẫn cốnghiến cho tín-hửu, nhất là ở bậc phổ-thông như con em
chúng ta, để làm tài-liệu tu-học.
Mỗi câu trích-dẫn đều có ghi xuất-xứ, vậy vị nào
muốn tìm hiểu thêm các chi-tiếc tỷ-mỉ, hoặc các ẩn-ý
cao-siêu khác, thì căn-cứ theo đó mà sưu-tầm trong các
tài-liệâu gốc, để sự hiểu biết được phong-phú hơn.
Hơn nữa có một số đồâng-đạo cho rằng ngày nay
Đức Hộ-Pháp đã về Thiêng-Liêng vị, nhiều người đã lạmdụng, nên nhiều lời nói không phải của Đức Ngài nói ra,
nhưng họ cũng gán cho là lời nói của Đức Hộ-Pháp. Để
tránh sự nghi-ngờ này, chúng tôi xin đề-nghị với các tácgiả, mỗi khi dẫn-chứng Lời của Đức Hộ-Pháp, thì phải
kèm theo lời chú-thích: Lời Đức Hộ-Pháp nói khi nào, có
thể ghi rõ thêm ngày giờ năm tháng, nói tại đâu, nói với
ai... nếu trích trong tác-phẩm, thì ghi rõ tác-phẩm nào, do
nhà xuất-bản nào, năm nào... như vậy để đồng-đạo khỏi
nghi-ngờ mức-độ chính-xác của lời nói Đức Hộ-Pháp đã
trích-dẫn, hầu đủ đức-tin để thực-hiện những lời giáohuấn của Đức Ngài được đến nơi đến chốn.
Ban Biên-tập không giữ bản-quyền, xin hoan-nghênh
mọi sự chú-thích phổ-biến lại, dưới bất kỳ hình-thức nào,
để sự truyền-bá đạo-lý được sâu rộng đến tận cơ-sở Đạo,
hầu giáo-hóa chúng-sanh biết ăn ở hiền-lương đạo-hạnh,
để có được một gia-đình hạnh-phúc, góp phần xây-dựng
một xã-hội an-lạc, một thế-giới đại-đồng.
Đây chỉ mới là những tập phát-hành đầu tiên, chắùc28
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chắn là việc làm nầy còn rất nhiều thiếu sót. Kính xin quý
Bậc cao-minh và đồng-đạo vui lòng góp ý bổ-túc để các
lần tái-bản kế tiếp được súc-tích hơn.
Dã Trung Tử
Cẩn bút
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1. Ý-VỊ VÀ Ý-NGHĨA LÝ SỐNG CỦA CON NGƯỜI CÁC TÔN-GIÁO LUÔN TÌM
HIỂU CÁI Ý-VỊ CỦA SỰ SỐNG

Bây giờ Bần-Đạo xin thuyết:
“Ý-vị và ý-nghĩa lý sống của con người”.
Vả chăng, chúng ta đến với một phần xác ở tại thế
nầy, chúng ta phải biết cái sống của nó có ý-vị gì? Đã sanh
đứng làm người sống tại mặt thế-gian nầy, chúng ta nên
tìm hiểu cho thấu đáo cái ý-vị của cái sống ấy và cái ý nghĩa
của nó thế nào trước cái đã. Vì thế mà từ Thượng-Cổ đến
giờ tinh-thần loài người vẫn đeo đuổi mãi mà thôi, vì cớ
cho nên mới có các hình-tướng tượng-trưng các nền Đạo,
các Tôn-Giáo.
2. CHÚNG TA CÓ HAI CÁI SỐNG SỐNG VỀ VẬT-CHẤT VÀ SỐNG VỀ TINH-THẦN

Chúng ta quan-sát cả triết-lý của cái sống phải có
lý-do nào? Sống đương-nhiên của chúng ta có hai cái sống.
1. Sống về vật-chất, mà nói rõ ra sống về phươngpháp thú-chất.
2. Sống về tinh-thần, tức nhiên sống về phươngpháp hiển-hách, anh-linh của nó, chúng ta thấy
có hai cái quyền-năng ấy, nó tương-tranh với
nhau mãi mà thôi.
Vì cớ cho nên mới nảy sanh ra thuyết duy-tâm và
duy-vật. Chúng ta thử nghĩ do lịch-sử của loài người, thì
chúng ta biết loài người như đã nói cái thuyết kia là phải
“Connais-toi, toi-mème”, nghĩa là: «Ngươi biết ngươi hơn
hết». Mình muốn biết mình đặng chi? Đặng tìm-hiểu
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cho thấu-đáo cái nghĩa lý sống cuả mình.
 Trích

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh
Đêm 30 tháng 10 năm Kỷ-Sửu (1949) về “Ý nghĩa sự sống
của con người”.

3. CÁI CHẾT ĐỐI VỚI NGÀI SOCRATE KHÔNG CÓ NGHĨA LÝ GÌ HẾT

Chúng ta ngó thấy Thượng-Cổ, bực cổ nhân, nhứt
là hạng vĩ nhân. Dân Âu-Châu thì có Socrate cũng trong
thời-đại nhơn-sanh đó, chính Ngài lấy Đấng Chí-Linh
trong Càn-Khôn Vũ-trụ, cái thuyết ấy làm cho các phảnđộng-lực coi Ngài như kẻ thù-nghịch, đến nước cái quyềnnăng buổi nọ họ mạnh-mẽ, đã xử tử-hình Ngài, cho Ngài
lấy chén thuốc độc mà tự tử…
Ngài nói: “Tôi biết rằng: Ngoài cơ thể Tạo-Đoan của
đời nầy nó còn có cơ-quan vô-hình tối-trọng kia, tôi đã quảquyết rằng có, thì cái chết nầy ta mong lắm chớ, giờ phút ta
cầm chén thuốc độc nầy ta uống thì ta sẽ được hội-hiệp với
các vị hiền-triết được làm bạn với họ thì có gì hơn”. Nói rồi;
Ngài bưng chén thuốc độc Ngài uống.
Cái chết đối với Ngài không có nghĩa lý gì hết.
 Trích

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh
Đêm 30 tháng 10 năm Kỷ-Sửu (1949) về “Ý nghĩa sự sống
của con người”.

4. CÁI BIẾT CỦA ĐỨC LÃO-TỬ LÀM CHO NGÀI HƯỞNG ĐƯỢC THÚ-VỊ
AN-ỦI CỦA CÁI SỐNG

Đức Lão-Tử khi đạt được bí-mật của Bát-Quái-Đồ
rồi, Ngài từ giả nhà Châu, Ngài về Côn-Lôn-Sơn mà an
nghỉ, môn-đệ của Ngài hỏi: Ngài về Côn-Lôn-Sơn để làm
gì? có hạnh-phúc hay không? Ngài trả lời: “Duy có cái biết
32
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của ta mà nó làm cho ta có cái thú vị sống đặc-biệt riêng,
không cần nói rõ hạnh-phúc ấy ra thế nào? nhưng ta chỉ
nói rằng: Cái biết của ta nó làm cho ta hưởng được thú-vị
an-ủi của cái sống ấy”.
5. CÁI SỐNG HẠNH-PHÚC CỦA ĐỨC KHỔNG-PHU-TỬ

Đức Khổng-Phu-Tử từ giả quan-trường về giáo Đạo
cho các môn-đệ của Ngài, thiên-hạ gọi là vô-phước, mà
cảnh thiệt vô-phước của Ngài là lúc làm quan cho nhà
Châu, làm quan cho nước Tề, nước Yên, và lúc châu-lưu
trong lục-quốc.
Bây giờ Ngài về sống với Thất-Thập Nhị Hiền, Tam
Thiên Đồ-Đệ của Ngài, là Ngài hạnh-phúc hơn hết, vì
Ngài biết thú-vị cái sống của Ngài thế nào, cái sống của
Ngài vui về Đạo mà thôi.
6. KẾT CUỘC ĐAU-KHỔ TRONG CÁI SỐNG CỦA CÁC BẠO CHÚA

Giờ trái ngược lại, sống chúng ta ngó thấy trước kia
sống của Tần-Thủy-Hoàng, sống như Sở-Bá-Vương, hai
tay trắng lập nên nghiệp đế, đè ép cả tinh-thần dân-chúng
buổi nọ, vị Chúa của họ sanh-sát tàn-ác không có điều chi
mà họ không làm, quyền hành của họ tàn-ác lắm.
Nả-Phá-Luân đã được cơ-hội làm nên nghiệp Đế, hồi
buổi đó làm cho cả toàn dân Âu-Châu, các nước Chư-hầu
đều cúi đầu hết thảy, đến chừng chết, chết trong ngục Le
Saint-Hélène.
Ông vua giàu có sang trọng hơn hết là Louis XIV
thiên-hạ hồi thế-kỷ đó cho Ông là vua Trời “Le Roi Soleil”
cả thiên-hạ đều tùng phục kính trọng kiêng-nể, Âu-Châu
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buổi nọ, có thể nói Ngài là một Vị Bá-Chủ của thiênhạ, không có cái gì mà anh ta không có, «Phú Hữu Tứ
Hải» sang-trọng vô-biên có một điều là đền Vua của Ngài
«Palais Louis XIV quân lính canh từng bảy vòng, cấm cái
chết vô trong Hoàng-Gia của Ngài mà không đặng, chết cả
con cháu của Ngài cho đến nỗi gần hết trong Hoàng-Gia. Rốt
chuyện Ngài truyền ngôi báu lại cho đứa cháu nội mà thôi».
Ngài than rằng: Hại thay! Hoàng-Thành của ta mấy vòng
canh nghiêm-nhặt mà không cản được cái chết đến nhà ta.
7. SO-SÁNH HAI LỐI SỐNG VẬT-CHẤT VÀ TINH-THẦN

Chức-vị sang-trọng của mình sống như cọp vậy, bắt
được thịt ăn cho đã rồi nằm ỳ ra đó ngủ, mà sanh-chúng
cũng kiêng cũng sợ, nhưng chúng chưa biết thương, sống
như cá Ông không ai thấy, mà chiếc ghe nào chìm thì cá
Ông cũng đỡ. Cái sống con cọp không có ai thờ, còn cái
sống của cá Ông có người ta thờ.
Hai cái sống đặc-biệt ấy là cái sống duy-vật và duytâm. Bần-Đạo tả ra cho can-cái Đức Chí-Tôn mỗi người
lấy đó mà suy gẫm.
 Tại Đền-Thánh Đêm 30 tháng 10 năm Kỷ-Sửu (1949) về “Ý

nghĩa sự sống của con người”.

8. LÀM NGƯỜI ĐỨNG GIỮA XÃ-HỘI , PHẢI TÌM PHƯƠNG LẬP-VỊ MÌNH

Hội-Thánh, mấy em nam, nữ lưỡng phái còn trong
hàng Tín-Đồ nghe Qua nói rõ: Thánh-thể Đức Chí-Tôn
không phải Chức-Sắc Thiên-Phong mà thôi, các phần
trong nền Chánh-Giáo của Ngài, các phần tử trong Thánhthể của Đức Chí-Tôn, Qua nói rõ chẳng phải Chức-Sắc
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Thiên-Phong mà trọng yếu, chính mình bản-đồ của Đức
Chí-Tôn đã vẽ rõ: Trên Đại-Từ-Phụ dưới là mấy em đó
nghe! chớ chẳng phải Thánh-thể Đức Chí-Tôn là ChứcSắc Thiên-Phong mà thôi, mấy em phải biết trong thân
thể của mấy em thế nào chẳng phải đầu óc mặt mũi tay
chân là cơ-quan trọng hệ gọi là trọng yếu, dầu cho một
sợi tóc móng tay cũng trọng yếu vậy.
 Trích

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh
thời Tý Rằm tháng giêng năm Canh-Dần (1950) về: “Làm
người đứng giữa xã hội phải tìm phương lập vị mình”.

9. SỐNG THẾ NÀO ĐỂ LƯU LẠI DANH-TIẾT YẾU-TRỌNG, ĐỂ CHO THIÊN-HẠ
TÔN-SÙNG

Bây giờ Qua thuyết đêm nay cho mấy em Tín-Đồ
nam, nữ với mấy đứa nhỏ hậu-tấn nghe đó vậy, phải để ý
hơn hết nghe! Phàm chúng ta đã sanh trưởng làm người
đứng giữa xã-hội nhơn-quần chúng ta đương-nhiên phải
tìm phương lập-vị mình, ai ai cũng như ai, nhưng sở-dụng
của mỗi người đều muốn làm thế nào cho giá-trị mình
trên thiên-hạ lẽ hẳn nó vẫn vậy, khi lập thân-danh của
mình rồi dầu muốn dầu không trí-não mình vẫn so-sánh
cân-lường định giá-trị của nó coi vào hạng nhơn-sanh nào,
mình đứng vào hàng phẩm nào, và thân-danh của mình
giá-trị bực nào, lẽ tự-nhiên trí-óc ai cũng vẫn vậy. Chúng
ta ngó thấy một vị quan chẳng cần nói cao-kỳ cho đến
Vương-Đế công-thần chỉ lấy bực thường theo quan-viên
có sứ-mạng cầm quyền trị dân, có cái sở-hướng định-chí
của họ làm thế nào để lưu lại miệng đời cái danh-tiết
yếu-trọng, danh để cho thiên-hạ tôn-sùng kính nễ, vì thế
cho nên trường quan-lại không luận để lại một phương
sống là Tam-Cang Ngũ-Thường còn hạng nữa, trước khi
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xuất-sĩ buộc mình phải cho có đủ là liêm, khiết, để lại
trong trí-não thiên-hạ một cái giá-trị.
 Trích

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh
thời Tý Rằm tháng giêng năm Canh-Dần (1950) về: “Làm
người đứng giữa xã hội phải tìm phương lập vị mình”.

10. TA PHẢI LÀM GÌ ĐẶNG ĐỊNH GIÁ-TRỊ CỦA MÌNH TRONG CỬA ĐẠO

Nhà giàu làm lụng cực nhọc cốt-yếu làm cho có của
tô-điểm danh-giá của mình; tôi không được sang mà đều
tôi có của tôi làm oai cũng được vậy, lẽ tự-nhiên thời-đại
nó vẫn vậy, lấy giá-trị nó cân-lường giá-trị, coi nó lập cho
mình năng-lực bao nhiêu, khinh-trọng quí-hèn dường bao,
chúng ta ngày nay cũng vậy, mấy em cũng vậy, phàm mấy
em cũng nghe một lời huyền-bí Thiêng-liêng của Đại-TừPhụ đến cùng chúng ta, với một phương-pháp phi-thường
là ngòi-bút, đến đặng tương-thân, tương-ái với chúng ta
và cả thảy đều nghe đều ngó thấy đều xu-hướng chạy theo
Ngài, chịu biết bao-nhiêu khổ-não truân-chuyên cùng
Đạo, ít nữa mình phải kiếm coi cái hy-sinh của mình ở
đâu, chạy theo Ngài giá-trị thế nào là lẽ tự-nhiên phải vậy,
ta phải làm cho được đặng định giá-trị của mình.
 Trích

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh
thời Tý Rằm tháng giêng năm Canh-Dần (1950) về: “Làm
người đứng giữa xã hội phải tìm phương lập vị mình”.

11. DANH THỂ CỦA ĐỜI NHƯ CÁI BÔNG SỚM NỞ TỐI TÀN KHÔNG GIÁ-TRỊ
CHI HẾT

Bần-Đạo nói dầu cho bực Công-Khanh Vương-Hầu
Khanh-Tể, giá như phú hữu tứ hải thế nào đi nữa, nội
trong một kiếp sanh là hết, chúng ta ngó thấy trường đời
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nào là Đài Tần Đảnh Hớn, ngày nay danh-thể có còn
tồn-tại chăng? Chúng ta đặng ngó thấy trên mặt địa-cầu
nầy đã có một quyền-hạn trị-thế biết bao-nhiêu danh-giá
cao-trọng, nhơn-loại đã lập vị nơi mặt thế nầy, chúng ta
chỉ đọc lại mấy trang sử không có chi lạ, là sự giàu-sang
của họ tạo để nơi mặt địa-cầu này, đời này qua đời kia
biết bao nhiêu là giai-đoạn. Sự tồn-tại của nó chẳng khác
như cái bông sớm nở tối tàn không giá-trị chi hết. Chúng
ta để trí-não so-sánh bao nhiêu đi nữa, chúng ta chỉ ngó
thấy hình bóng bất quá như ánh-sáng hào-quang của mặt
Trời đi ngang qua cửa sổ mà thôi, không có chi trọng-hệ.
Đương-nhiên bây giờ chúng ta đã ngó thấy con đường
trước mắt giục-thúc nhơn-loại tranh-đấu vì danh-lợi,
quyền-thế, thế nào chúng ta móc cân tinh-thần để định
giá-trị coi, thấy rằng không có giá-trị chi hết, như giấc
chiêm bao, giấc huỳnh-lương mộng mà thôi.
 Trích

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh
thời Tý Rằm tháng giêng năm Canh-Dần (1950) về: “Làm
người đứng giữa xã hội phải tìm phương lập vị mình”.

12. CHÚNG TA HƯỞNG ÂN-HUỆ THIÊNG-LIÊNG CỦA CHÍ-TÔN CHÚNG TA
PHẢI ĐẢM-NHIỆM CÁI SỨ-MẠNG ĐỘ-THẾ CỨU-ĐỜI ĐỂ TỰ ĐỊNH GIÁTRỊ LẤY MÌNH.

Chúng ta mang danh ra trước thời-kỳ ngộ Đạo,
đứng giữa con đường Đức Chí-Tôn đi ngang qua đầu
chớ không thấy hình-ảnh của Ngài, vì chưng chúng ta
cũng hưởng được mùi vị sống, mùi vị Thiêng-liêng của
Ngài, chỉ biết được điều mượn mảnh hình hài xác thịt
nay làm con thuyền Bát-Nhã độ thế cứu đời, lấy cả khối
trí-óc tinh-thần loài người đến tiến-triển trên mặt nhơnđạo của họ, đặng bảo-thủ cái sống còn trên mặt thế-gian
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này, đem mảnh thân nầy đưa trong tay Đức Chí-Tôn cho
Ngài lập phương cứu khổ, chẳng phải sống của đời mà
thôi, chúng ta còn đảm-nhiệm cái sứ-mạng Thiêng-liêng
quí-hóa hơn trước, chúng ta còn lấy linh-hồn chúng ta làm
mực thước đặng cứu vớt các linh-hồn sa-đọa làm cho họ
có danh-giá cao-trọng. Bần-Đạo nói sơ qua bao nhiêu đó
cho cả thảy con-cái Đức Chí-Tôn để ý tìm coi thể nào rồi
tự định giá-trị lấy mình.
 Trích

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh
thời Tý Rằm tháng giêng năm Canh-Dần (1950) về: “Làm
người đứng giữa xã hội phải tìm phương lập vị mình”.

13. NGÀY NÀO NHƠN-LOẠI BIẾT YÊU-ÁI NHAU. LÀ NGÀY HÒA-BÌNH
HẠNH-PHÚC THẬT SỰ

Sưu-tầm sự sống của nhơn-loại nơi mặt địa-cầu nầy,
kiếp sống của họ, chúng ta thử hỏi họ có tìm hạnh-phúc
đặng chăng? Không thế gì đặng... có tìm đặng chăng chỉ
tìm với cái bóng dáng mà thôi chớ không khi nào tìm đặng.
Nơi thế gian nầy có hai lẽ:
1. Tìm hạnh-phúc với bóng dáng thì sẽ đưa đẩy
đến con đường tận diệt.
2. Tìm hạnh-phúc chân-thật đi đến đại-đồng
thế-giới.
Chúng ta thử nghĩ theo triết-lý nhà Phật có nói rằng:
khi chúng ta mang xác phàm đến thế-gian này, chúng ta
chịu trong vòng thúc-phược của tứ-khổ, vì mình khổ cần
tìm giải-pháp nào đặng trừ cái khổ.
Khi chúng ta khổ chúng ta mong-mỏi tìm hạnh-phúc,
nhưng hạnh-phúc đâu mà kiếm.
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Bần-Đạo nói thật hạnh-phúc của nhơn-loại tìm
bây giờ chỉ là mơ-mộng, tìm chẳng khác nào tìm cá trên
ngọn cây.
Bần-Đạo không chối là do sự cố-gắng miệt-mài tìm
phương giải khổ, loài người họ đã đến được bước đường
tấn-hóa, họ đạt đến thời đại văn-minh, thời-kỳ nguyêntử-lực, họ có thể tiêu-diệt trái địa-cầu này được, muốn có
được các điều ấy phải có tiền, mà muốn cho có tiền thì
phải làm mới có đặng, khi có tiền muốn lên trời hay xuống
nước cũng được, có tiền thì dễ như không.
Như vậy muốn tìm hạnh-phúc phải làm cho có tiền,
nhưng tiền là mồ-hôi nước mắt của nhơn-loại, thì nó lại
xô đẩy nhơn-loại vào trường tranh-đấu náo-nhiệt, tranhđấu cho sự sống còn của họ.
Như vậy chúng ta thử nghĩ, rồi can-đảm nhìn nhận
kiếp sống của chúng ta từ khi mẹ đẻ tới giờ chúng ta đã
có hạnh-phúc buổi nào chưa?
Bởi vậy trường đấu-tranh giành hạnh-phúc náonhiệt ấy là tranh sống; tranh sống vì hạnh-phúc giả, họ
phải đổi giọt mồ-hôi nước mắt của họ, trường náo-nhiệt
đương-nhiên giờ này là trường tranh-đấu,
Tranh-đấu đặng tìm cái hạnh-phúc giả ấy mà tạo
ra chiến-tranh. Nhưng vì sợ chiến-tranh nên họ mới kêu
gọi hòa-bình, tìm kiếm hòa-bình với đường tên mũi đạn
của họ, họ sống mâu-thuẫn làm sao... Họ sợ chiến-tranh
mà tự-nhiên họ tạo chiến-tranh.
Tấn tuồng xảo-trá mạnh đặng yếu thua, khôn còn
dại mất nầy vẫn còn diễn mãi, sự chơn-thật đâu thấy, mà
có hòa-bình thế-giới, nếu các nước yếu-ớt toàn mặt địa39
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cầu này đừng bị cái ách thâu chiếm thì hoạ-may mới có
thể hòa-bình trở lại.
Duy có phương-pháp vô đối là: Giờ phút nào nhơnloại biết yêu-ái, biết lấy thân mình giúp thân nhơn-loại,
lấy thân mình giúp lẫn nhau, hòa-bình hạnh-phúc mới
có thiệt tướng.
Vì giả-dối với nhau thì không thể nào tìm hạnh-phúc
cho ra đặng.
 Trích

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh
Đêm mùng 1 tháng 2 năm Canh-Dần (1950) về “Ngày nào
nhân loại biết yêu ái nhau là ngày hòa bình hạnh phúc”

14. ĐỨC CHÍ-TÔN LÀ CHA CỦA CHƠN-LINH, CÒN TRÍ-NÃO VÀ XÁC THỊT LÀ
DO ĐỨC PHẬT-MẪU ĐÀO-TẠO

Hôm nay chúng ta luận một việc cần phải luận cùng
nhau, nếu chúng ta tin chắc chắn rằng: Đức Phật-Mẫu
là Mẹ sanh chúng ta, chúng ta phải để đức-tin nơi Người,
theo ý Bần-Đạo tưởng thì cái gì thuộc về xác thịt này đều
do Phật-Mẫu đào-tạo cả, Đức Đại Từ-Phụ duy làm Cha
của Chơn-linh chúng ta mà thôi, như cha mẹ phàm này
Ông cha cho duy-nhứt điểm tinh, còn huyết-khí do nơi
bà mẹ đào-tạo mà có, Đức Chí-Tôn duy cho có nhứt điểm
Linh còn tạo nên trí-não và xác thịt hình-tướng của ta là
do tay Phật-Mẫu.
Hai chủ-quyền của Đức Chí-Tôn và Phật-Mẫu ấy rất
cao-trọng, hễ khôn-ngoan muốn cầu cho được siêu-thoát
thì không ai hơn Đức Chí-Tôn, còn phần xác-thịt nếu
đau-đớn khổ-sở mỗi cái gì đều xin Mẹ thì chắc hơn hết,
có nhiều điều ta đến xin với Mẹ thì Mẹ cho chớ xin Cha thì
không đặng phải vậy không?
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Nhứt là phái nữ, tâm-hồn phải nương theo Phật-Mẫu
một cách mạnh-mẽ, hơn nữa hoặc sanh con không đặng
tráng-kiện hoặc đức-tin còn yếu-ớt sao không đến xin Mẹ;
chính Mẹ có đủ quyền-năng ban ơn ấy cho con, như mấy
em nhớ đã có vợ có chồng thì nên phụng-sự Đức Mẹ, cầu
xin cho đặng sanh con tốt, cho đứa nào đến với mình sẽ là
một chơn-linh cao-siêu, ấy là thiệt khôn đó, nhớ nếu mà
chúng ta tin quả-quyết có điều ấy, thì tự-nhiên có như vậy,
Bần-Đạo thấy nữ phái lãnh-đạm điều ấy lắm.
 Trích

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Bảo-Ân-Từ
Ngày rằm tháng 2 năm Canh-Dần (1950) về: “Đức Chí-Tôn
là cha của chơn linh, còn trí não và xác thịt là do Đức
Phật Mẫu đào tạo”.

15. ẢNH HƯỞNG TRIẾT-LÝ ĐẠO-GIÁO CỦA ĐỨC THÁI-THƯỢNG ĐẠO-TỔ

Ngày nào nhơn-loại biết chỗ chơn-thật của triết-lý
Đạo-giáo đặng phụng-sự nhơn-loại với cái trí-hóa khônngoan, thì ngày giờ ấy nhơn-loại mới hưởng được đặc-ân
của Ngài đã để nơi mặt thế nầy.
Bần-Đạo ngày hôm nay chỉ thuyết ảnh-hưởng triết-lý
Đạo-Giáo của Ngài đã để lại thế nào.
Thời buổi hổn loạn, nhơn-loại nơi mặt địa-cầu nầy,
Bần-Đạo nói họ đương dung-ruổi trên con đường quyềnlợi, của triết-lý cao-siêu mà Đức Thái-Thượng Đạo-Tổ để
lại, giờ phút này nhơn-loại chịu ảnh-hưởng triết-lý ấy thế
nào Bần-Đạo xin luận thử cho cả con-cái của Đức ChíTôn tìm hiểu hơn nữa.
Đức Thái-Thượng Đạo-Tổ lấy căn-bản tinh-thần
vi-chủ của Ngài trong mỗi kiếp sanh con người có thể
tấn-triển mãi thôi, tấn-triển về trí-thức tinh-thần, thật ra
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nhơn-loại đã hưởng được sự cao-siêu của triết-lý ấy, nhứt
là các nhà học-thức đã tìm đã đạt huyền-vi bí-mật của cái
năng-lực cơ-thể tạo-đoan mà đào-luyện kiếp-sanh hôm
nay, có lẽ chúng ta đã tưởng đi đến một đặc-điểm khá cao.
Bần-Đạo nói thời-kỳ nguyên-tử này, nhơn-loại do sự xuhướng đặc-biệt huyền-vi bí-mật đã đạt đặng quyền-năng
tạo-đoan cũng khá nhiều.
Nhưng chỉ có một điều là đạt được cái năng-lực
của cơ-thể tạo-đoan ấy thay vì để phục-vụ nhơn-loại với
đạo-đức nhơn-nghĩa. Trái ngược lại cả tài-tình của họ đàoluyện thâu-hoạch quyền-lực, cơ tạo-đoan của nhơn-loại
nắm trong tay là để làm một cái lợi khí tiêu-diệt nhơn-loại.
Thật nguyên-tử-lực của các nhà học-thức Bác-sĩ, BácVật đã đạt đặng. Đức Thái-Thượng Nguơn-Thỉ đã biết nó
trước, duy có một điều vi-chủ của Ngài là hướng bảo-tồn
sanh-mạng con người chớ Ngài không tiêu-diệt loài người
như ngày nay.
Bí-truyền của Ngài để nơi tinh-thần luyện-khí cốtyếu là đạt đặng nguyên-tử-lực vào con người vậy, bí-mật
của sự luyện-khí là do đó, điều Ngài biết đã chính mình
Ngài thâu-hoạch được trước 2.500 năm. Ngài tưởng nănglực ấy để bảo-vệ nguyên-linh ta thắng được phản-lực của
hình thể ta, tinh-thần ta vi-chủ kiếp sống của chúng ta.
Hại thay! những nhà truyền-giáo tưởng đã đủ nănglực bảo-vệ sanh-mạng loài người bằng triết-lý cao siêu ấy.
Trái ngược lại, ta thấy những nhà hành đạo truyềngiáo họ thúc-giục tương-tranh, tương-đấu nhau vào đường
chiến-trận mà thôi, ta thấy lịch-sử lưu lại triết-lý Tiên-Gia
chỉ giục loạn chớ không trị bình đặng.
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Ngày giờ nào nhơn-loại biết chỗ chơn-thật của triết-lý
ấy thấu-triệt đặng phụng-sự nhơn-loại với cái trí-hóa khônngoan trong năng-lực của Ngài, thì ngày giờ ấy nhơn-loại
mới hưởng được đặc-ân của Ngài đã để nơi mặt thế nầy.
 Trích Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh thời

Tý Đêm rằm tháng 2 Canh-Dần (1950) về “ Ảnh-hưởng triết
lý đạo giáo của Đức Thái-Thượng Đạo-Tổ”.

16. MỘT DÂN-TỘC VÔ TỔ-QUỐC THÌ DÂN-TỘC KHÔNG LÀM NÊN MỘT VIỆC
GÌ; CŨNG NHƯ DÂN-TỘC CÓ TỔ-QUỐC MÀ KHÔNG CÓ ĐẠO THÌ DÂNTỘC ẤY CŨNG LÀ CÁI XÁC PHÀM-PHU

Bần-Đạo xin nói qua về tôn-chỉ của Cao-Đài. Phải
cần nhắc tới lập-trường và tôn-chỉ của Cao-Đài lúc này
vì tôn-chỉ của Cao-Đài có liên-quan mật-thiết với sự tồnvong của lãnh-thổ, sự suy-thịnh của Quốc-Gia.
Về một phần xác, một tín-đồ Cao-Đài là một tượngtrưng của sự quả-cảm, sự hy-sinh, sự tận-tụy với tổ-quốc,
vì tin rằng một dân-tộc vô tổ-quốc thì dân-tộc không làm
nên một việc gì; cũng như dân-tộc có tổ-quốc mà không
có Đạo thì dân-tộc ấy cũng là cái xác phàm-phu của Trời
ban cho không có tâm-hồn để điều khiển.
 Trích

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Hưng
Quốc Khánh Niệm. Ngày 2 tháng 5 năm Canh-Dần (1950).

17. LINH-HỒN CỦA NGƯỜI VÔ-ĐẠO LUÔN-LUÔN BỊ ĐIỀU-KHIỂN CHẾ-NGỰ
BỞI CÁI XÁC

Về phần siêu-hình, Bần-Đạo đã nhiều lần giải rõ bởi
Linh-hồn của người vô-đạo luôn-luôn bị điều-khiển chếngự bởi cái xác, sa-ngã vào cái vòng dục-vọng cạnh-tranh
phù-hoa hãnh-diện; kẻ đó còn đâu cái bản-năng cao-cả,
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cái lý-trí sáng suốt để nghĩ đến chủng-tộc giống-nòi; trái
lại cái linh-hồn của kẻ có Đạo là linh-hồn của Đấng ChíTôn tạo thành luôn luôn lựa đường quang đi, nẻo rậm
tránh, dám hy-sinh tất cả cho quyền lợi Quốc-Gia, vì kẻ
đó nghĩ rằng Quốc-Gia có chủ-quyền thì nước mới có
Đạo; mỗi nước có Quốc-Đạo thì dân-tộc ở trong nước
mới tìm thấy lẽ sinh tồn.
 Trích

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Hưng
Quốc Khánh Niệm. Ngày 2 tháng 5 năm Canh-Dần (1950).

18. QUYỀN-NĂNG VÔ-ĐỐI CỦA THƯƠNG-YÊU NẾU THỐNG-NHỨT ĐẶNG
LẠI SẼ LÀM PHƯƠNG CỨU-THẾ ĐỘ-ĐỜI

Hai mươi bốn năm qua Bần-Đạo không hề tưởngtượng được một cái hồng-ân vô-đối cuả Đức Chí-Tôn đã
chan-rưới cho giống-nòi Việt-Thường nầy giữa hồi nhơntâm điên-đão, quyền-hành tinh-thần đạo-đức điêu-linh,
tâm-hồn loài người thống-khổ vì thiếu phương an-ủi, ta
đã ngó thấy nhiều lẽ bất-công của xã-hội diễn ra trước mắt
nhiều tấn-tuồng đau thảm không thể tả ra bằng ngôn-ngữ
đặng; Bần-Đạo chỉ nói rằng trong thời buổi hổn-độn cả
nhân-luân của nhơn-loại sập đổ; Đức Chí-Tôn đến, Ngài
đến với một phương-pháp đơn-giản tạo nền Chơn-Giáo
của Ngài. Bần-Đạo nhớ lại buổi Ngài mới đến, Ngài xin
với mấy vị Tông-Đồ ba món báu gọi là Tam-Bửu.
1)-Là xác thịt.
2)-Là trí não.
3)-Là linh-hồn.
Của mọi người hiến dưng cho Ngài, đặng Ngài
làm cơ-quan cứu-thế độ-đời. Hồi buổi nọ chúng ta chưa
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hiểu nghĩa lý là gì? Biết bao nhiêu kẻ, biết bao Tín-Đồ đã
để dấu hỏi Đức Chí-Tôn đến xin ba món báu đặng tạo
quyền gì kia chớ?
Thưa cùng toàn-thể con-cái của Đức Chí-Tôn, ba
món báu ấy không có giá-trị chi hết. Ngài lấy trong một
số ít của Thánh-Đức Ngài tạo cho thành tướng một
khối thương-yêu vô-tận, có một điều làm cho chúng ta
ngạc-nhiên hơn hết là từ thử đến giờ nhơn-sanh đã hiểu
quyền-năng vô-đối của quyền-lực thương-yêu, nhưng họ
chưa hiểu biết thống-nhứt cả khối thương-yêu ấy đặng
làm phương cứu-thế độ-đời, hay là làm phương-châm
tạo hạnh-phúc cho kiếp-sanh của họ, trái ngược lại, họ
chỉ thống-hiệp tinh-thần thù-hận, oán-ghét làm cho mặt
địa-cầu nầy biết mấy phen đẩm máu, nhơn-loại tương-tàn
tương-sát với nhau là vì sự bội-tín của họ, biết thù-hận
hơn là thống-hiệp thương-yêu.
 Trích Đáp từ của Đức Hộ-Pháp trong lễ «Chúc Thọ» Ngài tại

Đại Đồng Xã. Ngày mùng 5 tháng 5 năm Canh-Dần (1950).

19. NGÀY GIỜ NÀO NHƠN-LOẠI BIẾT HIỆP LẠI LÀM MỘT GIA-TỘC TẠI THẾ
THÌ CÁI HÒA-BÌNH HẠNH-PHÚC TRONG ĐẠI-ĐỒNG THẾ-GIỚI SẼ KẾTLIỄU ĐẶNG.

Mấy em là Qua, Qua là mấy em, nam, nữ cũng vậy,
cả thảy mặt địa-cầu này ngày giờ nào nhơn-loại biết hiệp
với nhau làm cho thành-tựu cái gia-tộc tại mặt thế này là
đại gia-đình Thiêng-liêng đó vậy. Giờ ấy cần-yếu cho nhơnloại phải có và hiện-tượng cho thành-tựu mới đặng, nếu
không làm thiệt hiện ra đặng thì cái hòa-bình hạnh-phúc
trong đại-đồng thế-giới chẳng hề khi nào kết-liễu đặng.
Cây cờ cứu-thế Đức Chí-Tôn, nó đã hiện-tượng một
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cái quyền Thiêng-liêng vĩ-đại giờ phút này và còn tới nữa,
thật quyền-năng vô-đối của nó là quyền-năng thương-yêu
vô-tận của mình đó vậy.
Ngày giờ nào toàn thể nhơn-loại biết thương-yêu
với nhau như lời Đức Chí-Tôn đã dạy, thì giờ ấy là hạnhphúc cho nhơn-loại đã đoạt đặng. Chúng ta đã ngó thấy
những điều Đức Chí-Tôn đến nói không phải là mới, vì
trước kia có hai Đấng đã làm:
Đấng thứ nhứt: là Đấng mỗi bữa mang Bình Bácdu đi hành-khất xin ăn, đem về “Cấp Cô-Độc-Viên” nuôi
những kẻ đói khổ là Đức Thích-Ca Mâu-Ni-Phật đó vậy.
Đấng thứ nhì: là Đấng bẻ từ miếng bánh mì, chia
từ miếng cá, cho đến mảnh áo “Tam-Tinh” của Ngài cũng
lột cho kẻ rách, Đấng ấy là Đấng Jésus-Christ.
Bần-Đạo nói quả quyết hai vị Giáo-Chủ đã làm
nền-tảng tinh-thần đạo-đức ở cõi Á-Đông và Âu-Châu là
hai nền Gia-Tô-Giáo và Phật-Giáo. Nếu đã được thi-thố
như thế ấy lưu lại cho đời một khối vĩ-đại là do năng-lực
thương-yêu của Đấng ấy. Ấy vậy không chi mới-mẽ hết.
Cây cờ cứu khổ của Đạo Cao-Đài là THƯƠNGYÊU mà thôi, sau nữa là quyền CÔNG-CHÁNH. Nếu
thi-hành hai điều ấy được thì mới đem hòa-bình thực-hiện
nơi mặt địa-cầu này được.
 Trích Đáp từ của Đức Hộ-Pháp trong lễ «Chúc Thọ» Ngài tại

Đại Đồng Xã. Ngày mùng 5 tháng 5 năm Canh-Dần (1950).

20. LỮA OAN NGHIỆT MUÔN XE, MỘT GIỌT NƯỚC CAM-LỒ KHÔN TƯỚI TẮT

Rồi đây e cái án nhơn-loại bất-công của xã-hội nhơnquần, đã gây loạn từ trước đến giờ, nay quả-báo ấy tới nữa.
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Trận chiến-tranh 1914–1918 đã qua, Đức Chí-Tôn
đến cho biết là để khảo-đảo nhơn-loại nơi mặt địa-cầu này
cho trả quả-kiếp, chúng ta thấy nhiều bằng-cớ hiển-nhiên
trước sự tàn-ác bất-công của xã-hội nhơn-quần nơi mặt
địa-cầu này, cái án ấy không có miệng lưỡi nào chối cải
đặng, có nhơn dữ thì có quả-báo.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

đêm mùng 1 tháng 6 năm Canh-Dần (1950) về: “Lửa oan
nghiệt muôn xe, một giọt cam lồ khôn tưới tắt”.

21. SỐNG CỐT-YẾU TRẢ NỢ CHO XÁC THỊT, CHẾT VÌ NHƠN-LOẠI, VÌ ĐẠOĐỨC TINH-THẦN CHẾT ẤY MỚI VUI, TẤT-NHIÊN LÀ CƠ-QUAN GIẢI-THOÁT;
CÒN ĐẶNG TRẢ QUẢ-BÁO, CHẾT ẤY KHÔNG CÓ Ý-VỊ GÌ.

Cái sống chết, nơi cửa Đạo coi không có giá-trị gì cả,
chúng ta tưởng sống cốt-yếu trả nợ cho xác thịt vậy thôi,
đến khi thác tất-nhiên là cơ-quan giải-thoát, nên Bần-Đạo
nói quả-quyết, nếu chúng ta biết thì sẽ mong-mỏi cái chết
hơn cái sống, nhưng xét vì Thánh-đức của Chí-Tôn, chết
vì nhơn-loại, chết vì đạo-đức tinh-thần chết ấy mới vui;
còn chết có hại chăng, là chết đặng trả quả-báo, chết ấy
không có ý-vị gì.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

đêm mùng 1 tháng 6 năm Canh-Dần (1950) về: “Lửa oan
nghiệt muôn xe, một giọt cam lồ khôn tưới tắt”.

22. ĐẠO TRỄ MỘT NGÀY LÀ HẠI CHO NHƠN-LOẠI

Qua trận giặc 1914–1918 Đức Chí-Tôn Ngài nói,
nếu Đạo trễ một ngày là hại cho nhơn-loại, nên Ngài
mới thúc-dục Thánh-thể của Ngài đặng đem cơ cứu-khổ
độ-rổi cho nhơn-loại, mà thử hỏi nhơn-loại, hầu có nghe
lời từ-bi bác-ái của Ngài chăng? Bần-Đạo tưởng Chí-Tôn
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cốt-yếu Ngài lập Đạo và Ngài giục-thúc Thánh-Thể của
Ngài thọ mạng-lịnh nơi Ngài, đến trước gom cả con-cái
của Ngài lại đặng đợi Ngài, bất quá là tiếng nói của Ngài
thúc-giục cả Thánh-thể Ngài, đến nơi mặt địa-cầu để làm
theo ý muốn của Ngài là cứu toàn nhơn-loại, nhưng ngọn
lửa tàn-ác của nhơn-loại, vẫn muôn xe, mà một giọt nước
Cam-lồ của Ngài tưới sao tắt đặng?
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Thời Tý

đêm mùng 1 tháng 6 năm Canh-Dần (1950) về: “Lửa oan
nghiệt muôn xe, một giọt cam lồ khôn tưới tắt”.

23. THÁNH-THỂ CHÍ-TÔN HỢP LÀM MỘT KHỐI THƯƠNG-YÊU THÌ NGÀY
KHỐN-KHỔ VẪN ĐƯỢC TỰ-NHIÊN XA RỜI

Đây qua trận giặc 1939–1945 muốn rạp, có thể tới
trận đại-chiến thứ ba này nữa, tuy vẫn trước mặt thấy một
trường thảm-khổ vô-luận, chúng ta đã thấy một kỳ đạichiến là nhơn-loại đều phải trả quả-kiếp, nếu biến-tướng
cái quả-kiếp được, để giảm bớt tội-tình, thì oai-linh của
Đạo Cao-Đài lại tấn-triển thêm một bước nữa.
Ấy vậy cả toàn thể Thánh-thể nên bình tâm đừng ỷ
lại, một điều cần-yếu Bần-Đạo dặn-dò cả Thánh-thể ChíTôn nên hợp lại làm một khối thương-yêu vô-tận, thì ngày
khốn-khổ vẫn được tự nhiên xa-rời, còn những kẻ không
biết, chia-lìa rời-rạc nhau, thì sự khốn-khổ lại càng đeo
đuổi, lời ấy là lời Bần-Đạo dặn cho đám thanh-niên nên
nhớ. Bần-Đạo nói cái đại-nghiệp này có tồn-tại hay chăng
là do tinh-thần nơi đó phải khôn-ngoan, phải minh-mẫn
sáng suốt, phải có đạo-đức hơn nữa, đặng cầm cho vững
tương lai sau này, đó là hạng thanh-niên.
Còn một điều nữa là: Phụ-nữ, đám con ở trong lòng
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mấy người. Bần-Đạo quả-quyết nó sẽ nối truyền nơi cửa
Đạo, thì phải lấy giọt sữa từ-bi, bác-ái của Chí-Tôn mà
nuôi lấy nó, ngày kia sẽ còn nối hương-hỏa của Đạo.
Bần-Đạo gởi-gấm sắp nhỏ.
Cái trạng-huống đời bao-giờ cũng vậy, mảnh xác-thịt
này của chúng ta chung sống với nhau trong một thờigian thôi, dầu cho ngắn-ngủi bao nhiêu đi nữa, chúng ta
cũng lưu lại một thâm-tình thương-mến nồng-nàn; nếu
không có luật thiên-nhiên ấy, chắc cả kiếp sống ta vô-vị
không có chi hết.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Báo-Ân-Từ Ngày
19 tháng 6 năm Canh-Dần (1950) Trong cuộc lễ an táng ông
Phối Sư Thượng Sách Thanh.

24. NGHIỆP ĐỜI VINH-HIỂN BAO NHIÊU CŨNG KHÔNG GIÁ-TRỊ, NGHIỆP
ĐẠO LÀ MỘT CON ĐƯỜNG VINH-HIỂN ĐỜI ĐỜI

Cả thảy nên nhớ lời Bần-Đạo nói: Cửa Thiêng-liêng
vẫn mở, thì có thể ông cha của mấy em đặng hưởng tìnhyêu vô-tận trên cảnh Thiêng-liêng hằng-sống, cảnh đó
mới là cảnh hạnh-phúc, còn cảnh này đây là cảnh khổ
mà thôi. Hy-sinh mạng sống tạo-nghiệp, mà không phải
tạo-nghiệp đời cho mấy em, bởi nghiệp đời vinh-hiển bao
nhiêu đi nữa cũng không giá-trị gì hết, bao nhiêu xã-tắc,
sơn-hà, vương-đế từ trước đến giờ đã tạo-dựng mà ngày
nay còn tồn-tại cái chi không? Trái lại ông cha của mấy
em, đã tìm một con đường vinh-hiển cho mấy em là “đạonghiệp”, nghiệp-đạo còn thì giọt mồ-hôi, giọt máu của ông
cha mấy em còn, mấy em biết giữ nó cho tồn-tại là cái hiếu
của mấy em đó. Biết bao nhiêu ông cha đã thương con,
lo cho con, nhưng thương có nhiều cách khác nhau, cha
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mấy em đã tạo-dựng cơ-nghiệp cho mấy em đây, mấy em
không còn trách-cứ được nữa, cha mấy em đã làm xứngđáng một ông cha. Bần-Đạo xin làm chứng cho mấy em
đã được người cha xứng-đáng.
 Tại Báo-Ân-Từ Ngày 19 tháng 6 năm Canh-Dần (1950) Trong

cuộc lễ an táng ông Phối Sư Thượng Sách Thanh.

25. CÁI KHỔ CỦA THÁNH-THỂ ĐỨC CHÍ-TÔN

Chúng ta đã hiểu rằng: Dầu cho con người có tinhthần chiến-thắng nơi mặt thế này dường nào đi nữa, thì
phàm vẫn là phàm. Vì cớ cho nên Đức Chí-Tôn đã nói
nơi mặt địa-cầu này không có ai đặng trọn lành và cả toàn
thiên-hạ cũng không trọn lành, tức nhiên mặt thế này
nhơn-loại chẳng hề khi nào lành đặng.
Khi Đức Chí-Tôn đến tạo Đạo. Ngài đã ký hòa-ước
với chúng ta buộc chúng ta phải thiệt-hiện cho đặng cơquan cứu khổ của Ngài, trong hai chữ bác-ái và công-bình.
Ngài đem ngôi vị Thiêng-liêng Thần. Thánh, Tiên, Phật
đổi lại cho chúng ta, mong lấy có bao nhiêu đó thôi.
Hại thay! Khi Ngài đến nước Việt-Nam đã chịu
dưới ách lệ-thuộc quyền-hành sở-hữu các Tôn-Giáo, nên
họ không vui khi thấy cây phướn cứu-khổ của Ngài thiệthiện ra đặng, mà quyền-hành trị-thế cũng không vui khi
thấy cái triết-lý cứu-khổ của Ngài.
Hại thay! Ngài lựa sắc-dân nô-lệ này làm Thánh-thể
của Ngài dĩ-nhiên cái khổ-hạnh Thánh-thể của Ngài là cả
toàn con-cái của Ngài trong cửa Đạo không thế gì chối-cãi
đặng. Đạo đã chịu cái khổ-hạnh thế nào thì toàn con-cái
của Đức Chí-Tôn tức là Thánh-thể của Ngài đều chung
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chịu như thế ấy.
Ôi! Biết bao nhiêu khổ, nếu chúng ta không phải
mang danh Thánh-thể của Ngài thì chúng ta viết một
quyển sách kể cái khổ-hạnh mà chúng ta đã chịu từ-thử
đến giờ, dám chắc rằng: Không có một người nào xem
mà không đổ lụy đặng.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
mùng 1 tháng 7 năm Canh-Dần (1950) về: “Cái khổ của
Thánh-thể Đức Chí-Tôn”.

26. BAO NHIÊU CÁI KHỔ-HẠNH KIA SẼ ĐƯỢC CAO-THƯỢNG

Cái triết-lý đương tranh-đấu của loài người vẫn vậy,
mà chúng ta đem cái triết-lý cứu-khổ với nhơn-nghĩa của
Tổ-Phụ Việt-Nam đã để lại, thiệt-hiện nó ra là khó-khăn
không thể nói được.
Nếu phải đi với cây phướn cứu-khổ với hai chữ
Nhơn-Nghĩa của Đức Chí-Tôn đã định thì ngoài con
đường phụng-sự Quốc-Gia ra không thể đi con đường nào
khác nữa được. Nếu chúng ta có chiến-đấu thì cũng khó
mà định-phận được cho nó. Chiến-đấu không lẽ chúng
ta đem cái oán mà đổi oán, đem thù mà đổi thù, nếu đem
lẽ ấy chiến-đấu thì còn gì Thánh-thể Đức Chí-Tôn phải
ra phàm, trái ngược lại chúng ta phải dĩ ân báo oán.
Cái triết-lý tối cao tối thượng: Dĩ ân báo oán, từ-bi
bác-ái và công-bằng vô tận trong cửa Đạo Cao-Đài chúng
ta đã bị biếm-trách, điều ấy chúng ta đủ hiểu, chúng ta làm
thì nhứt định chịu, bởi chúng ta biết rằng biếm-trách ấy
giờ phút này nó sẽ làm đại vinh-dự cho chủng-tộc ViệtNam ở tương lai.
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Vậy Bần-Đạo xin khuyên hãy vui đi, lấy đó làm
danh-dự giá-trị của nó thì bao nhiêu cái khổ-hạnh kia sẽ
được cao-thượng, Đức Chúa Jésus-Christ đã chết trên cây
Thánh-Giá làm con tế-vật cho Ngài buổi nọ. Buổi hôm
nay chúng ta đem cả tinh-thần đạo-đức làm con tế-vật
cho Ngài đó vậy.
Từ thử đến giờ chưa có ai làm được, mà mình làm
được và đã làm được. Có như vậy mới đáng an vui và hysinh như thế thì mình mới có giá-trị cao thượng.
 Tại Đền-Thánh Đêm mùng 1 tháng 7 năm Canh-Dần (1950)

về: “Cái khổ của Thánh-thể Đức Chí-Tôn”.

27. KHÔNG CÓ CÔ-HỒN, CÓ CHĂNG LÀ NGẠ-QUỈ.

Hôm nay là ngày rằm Trung-Nguơn có một điều
từ thử đến giờ bên Phật-Giáo lạc-lầm về chỗ các đẳng
linh-hồn mà người ta gọi cô-hồn đó, không có cô-hồn đâu.
Hoặc may ra, có lẽ mấy vị khi trước đã đạt-pháp gặp
đám ngạ-quỉ súc-sanh phần nhiều là con nít, các đẳng
chơn-hồn về súc-sanh, cho nên các chơn-hồn trẻ mãi thôi,
vì cớ cho nên người ta làm áo thí cô-hồn nhỏ-nhỏ vậy.
Không có cô-hồn đâu… Các phẩm chơn-hồn đạt
phẩm-vị nhơn-phẩm không có cô-quả bao giờ. Nơi cảnh
Hư-Linh hằng-sống kia người ta còn có gia-đình, thân-tộc
bạn-tác anh em của người ta, không có một chơn-hồn nào
đã đạt nhơn-phẩm mà gọi là cô-hồn đặng. Có hay chăng là
thiên-hạ tưởng-tượng vậy thôi. Tưởng người chết không
con nối hậu, không ai phụng sự, xiêu mồ lạc mã, người
ta cho là cô-hồn, sự thật là không phải.
Bần-Đạo lập lại lần nữa, không có cô-hồn, chỉ có
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đám ngạ-quỉ súc-sanh mà thôi, như các đẳng chơn-hồn
mà chúng ta cầu nguyện trong Trung-Nguơn đây là cốtyếu để cho họ giải-quả thoát-kiếp, có lẽ trước kia người ta
biết một điều bí-mật là các ngạ-quỉ súc-sanh hay ăn uống
thường phá khuấy thiên-hạ đặng kiếm ăn.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
14 tháng 7 năm Canh-Dần (1950) về: “Không có cô hồn, có
chăng là ngạ quỉ”.

28. CHÚNG TA CÚNG-KIẾN TRONG NGÀY TRUNG-NGUƠN HAY THƯỢNGNGUƠN LÀ CÚNG TỔ-PHỤ, ÔNG BÀ VÀ BẠN-TÁC ĐỒNG SỐNG VỚI
CHÚNG TA ĐÃ QUI-LIỄU.

Còn chúng ta ngày Trung-Nguơn hay là ThượngNguơn chúng ta cúng-kiến là cúng Ông Bà Tổ-Phụ, Ông
Bà và bạn-tác đồng sống với chúng ta mới qui-liễu.
Ngày cúng ấy là ngày chúng ta nhắc lại sự đau-thảm
chia-ly với nhau trong kiếp sống. Còn kiếp chết của chúng
ta sẽ được tương-ngộ trên cảnh Hư-linh hằng-sống kia, cái
cảm-tình của chúng ta ngày đó dầu cho dưa muối mà chúng
ta nhớ cái thâm-tình ấy là quí-trọng. Quí-trọng hay chăng
là cái lòng yêu-ái của chúng ta dưng cho họ, nhớ tưởng đến
họ mà thôi, sanh như hà, tử như thị, ấy là Đạo nhơn-luân
của chúng ta, nhứt là tạo phong-hóa của nhà Nam.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
14 tháng 7 năm Canh-Dần (1950) về: “Không có cô hồn, có
chăng là ngạ quỉ”.

29. Ở THẾ-GIAN NÀY DẦU CHO CÔ-QUẠNH THẾ NÀO, NƠI CẢNH THIÊNGLIÊNG HẰNG-SỐNG LINH-HỒN CŨNG CÓ ANH EM BẠN-TÁC GIA-ĐÌNH
CỦA HỌ

Bần-Đạo lập lại lần nữa không có đám cô-hồn đâu,
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nếu vị nào đạt được nhơn-phẩm ở thế-gian này dầu cho
cô-quạnh thế nào, nơi cảnh Thiêng-liêng hằng-sống kia họ
cũng có anh em bạn-tác gia-đình của họ, chúng ta không
có người nào cô quả hết chỉ sợ có một điều là bạn-tác, anh
em chị em đồng sống với chúng ta mà họ không tu, khi về
cảnh Thiêng-liêng hằng-sống không thế gì mà gặp nhau
được, cái đó mới vô phước và đáng sợ hơn hết, ngoài ra
không có cô-hồn, chỉ có đám ngạ-quỉ súc-sanh mà thôi.
...
Giờ phút này đừng cầu-nguyện cho cô-hồn nữa, mà
chúng ta cầu-nguyện cho con-cái Đức Chí-Tôn cho họ đủ
năng-lực để minh-tâm kiến-tánh, bảo trọng sanh-mạng
của họ mà thôi.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
14 tháng 7 năm Canh-Dần (1950) về: “Không có cô hồn, có
chăng là ngạ quỉ”.

30. TAM-NGUƠN

Bần-Đạo thuyết tiếp về Tam-nguơn, tại sao trong
Càn-Khôn Võ-trụ chia làm Tam-nguơn, là khi Càn-Khôn
Võ-trụ chưa lập ra, ban đầu cả tính khối sanh-lực của CànKhôn bao trùm hết, khi biến-thiên mới tạo ra vạn-vật, hồi
lúc Đức Chí-Tôn giáng-linh gọi là Thượng-Nguơn. Người
giáng-linh nắm cả nguyên-khí ấy luyện trong Càn-Khôn
Võ-trụ biết hoạt-động nương theo cái sanh-lực là chữ Khí
đó (Đức Hộ-Pháp chỉ ra Liên-Đài Hộ-Pháp có chữ Khí)
tượng hình của mình.
Kế tiếp nữa là Trung-Nguơn Đức Chí-Tôn tạo vạnvật dầu cho loài người cũng ở trong vạn-vật ấy. Giờ phút
Đức Chí-Tôn đến cho loài người được cái Linh, tức nhiên
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cho họ cái khôn-ngoan hiển-hách khác hơn vạn-loại kia,
gọi là giáng Khí vì cớ Đức Hô-Pháp bắt ấn Trung-Nguơn
hai bàn tay phải hiệp lại với nhau là âm dương tương-hiệp,
theo cái thiên-linh của Đức Chí-Tôn đến cái nhơn-linh
của loài người.
Đến Hạ-Nguơn Đức Chí-Tôn giáng Thần, tức nhiên
là cái thiên-vị Đức Chí-Tôn mở ngôi Thần, Thánh, Tiên,
Phật cho Vạn-Linh đặng cho các chơn-hồn đạt vị của mình,
chuyển-luân trong quả kiếp sanh sanh tử tử mà đạt Pháp
lập Thiên-vị; Đức Chí-Tôn giáng trần Hạ-Nguơn là cốtyếu như vậy. Vì cớ nên Hộ-Pháp bắt ấn Hạ-nguơn là tới
tuần trà: hai bàn tay úp nhau, tả là Dương trên, Hữu là
Âm dưới; chụp lên đầu Kim-Tiên đưa xuống giáng Thần
cho thiên hạ ba cái Bí-Pháp đó là vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
14 tháng 7 năm Canh-Dần (1950) về: “Không có cô hồn, có
chăng là ngạ quỉ”.

31. DANH-TỪ TÀ VÀ CHÁNH TRONG TÔN-GIÁO

Hôm nay Bần-Đạo thuyết về danh-từ Tà Chánh mà
thiên-hạ đã ban cho các nền Tôn-Giáo, dùng nghĩa-lý của
nó trước về mặt Tôn-Giáo.
Về mặt Đạo thì chúng ta phải để tâm suy-xét cho tận
cùng, hiểu cho thấu-đáo phận-sự con người tức-nhiên là
phận-sự của nhơn-loại ở nơi mặt địa-cầu này đã làm sao?
Vả chăng con người là một vật ở trong vạn-vật cùng
tạo-đoan, vì cớ nào Đức Chí-Tôn lại giáng-linh trong
một con vật?
Tức nhiên Ngài có chủ-định cho nó làm, mới cho
55

LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập II

quyền-hành vô-đối như thế, lẽ dĩ-nhiên con người khôn
hơn vạn-vật, đã đành khôn thì làm chúa của sự dại, tứcnhiên Đức Chí-Tôn muốn cho loài người làm chúa của
vạn-vật. Chúng ta không cần kiếm hiểu hay xét-đoán, việc
làm chúa đó để làm gì? Phận-sự đối với vạn-vật thế nào?
Mình đã xuất-hiện trong khuôn-luật của tạo-đoan, tứcnhiên mình thọ-ân tạo-hóa của Chí-Tôn ban cho mình
một tánh-linh, cốt-yếu để cho mình đảm-nhiệm phần bảovệ cơ-quan tạo-đoan của Ngài, tức-nhiên dễ-dàng bảo-thủ
luật tạo-đoan chớ không phải dễ tiêu-diệt luật tạo-đoan.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh -Đêm

mùng 1 tháng 8 năm Canh-Dần (DL. 12–09–1950) về: “Danh
từ tà và chánh trong Tôn-Giáo”.

32. CƠ-QUAN BẢO-HÓA TỨC-NHIÊN CHÁNH, CƠ-QUAN NÀO DIỆT-HÓA TỨC
LÀ TÀ

Cái bảo-vệ cho tạo-đoan không có quyền diệt-hóa
phải bảo-hoá mà thôi. Cơ-quan bảo-hóa tức nhiên chánh,
cơ-quan nào diệt-hóa tức là tà. Nếu chúng ta lấy cái lý
xét-đoán dầu cho bên vật-chất hay bên tinh-thần cốt-yếu
cho loài người làm môi-giới, điều-độ các Chơn-linh tấntriển mãi cho đến Phật vị. Về mặt hình thể, cơ-quan nào
không có ích cho cơ thể tạo-đoan, tức là không có ích
cho nhơn-loại.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh -Đêm

mùng 1 tháng 8 năm Canh-Dần (DL. 12–09–1950) về: “Danh
từ tà và chánh trong Tôn-Giáo”.

33. CƠ-QUAN NÀO BẢO-TRỌNG SỰ SỐNG LÀ CHÁNH, TRIẾT LÝ NÀO XÚIGIỤC TÀN-SÁT LÀ TÀ

Việc bảo-vệ sanh-mạng của nhơn-loại trong khuôn56
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khổ tạo-đoan, tức nhiên là cơ-quan nào nâng-đỡ bảo-trọng
thêm cái sống này, giúp cơ thể tạo-đoan và bảo-vệ sanhmạng của vạn-linh nơi mặt địa-cầu này, nó là chánh, triết
lý nào giúp cho nhơn-loại tức nhiên bảo-trọng cơ-quan
tạo-đoan bền-bỉ vững-chắc nó là chánh. Triết lý nào xúigiục làm cho vạn-vật tàn-sát với nhau diệt-hóa tức nhiên
triết-lý ấy là tà.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh -Đêm

mùng 1 tháng 8 năm Canh-Dần (DL. 12–09–1950) về: “Danh
từ tà và chánh trong Tôn-Giáo”.

34. BẢO-VỆ SANH-MẠNG LÀ VƯƠNG ĐẠO, TÀN SÁT LẪN NHAU LÀ TẢ-ĐẠO,
BÀN-MÔN

Chúng ta ngó thấy cơ thể tạo-đoan trước kia cũng
vậy chớ không phải trong cửa Đạo Cao-Đài này mà thôi.
Trong Vương-Đạo và Bàn-Môn ta thấy khuôn-luật định
của nhà Vua tức nhiên là Vương-Đạo đi ngay con đường
chánh mà thôi, buộc nó phải bảo-vệ sanh-mạng cho xãhội nhơn-quần, tức nhiên bảo-vệ trong một nước phải
lấy chánh-tâm định phận con người. Lấy chánh đó là
Vương-Đạo. Còn các triết-lý hay các cơ-thể nào đi ngược
lại với cái chánh ấy là làm cho thiên-hạ phải loạn-lạc,
xao-xuyến tâm-hồn, không biết cái chủ-nghĩa kính sùng
cái sống lẫn nhau, tương-tàn tương-sát với nhau làm rối
loạn cả pháp-luật Thiêng-liêng kia; diệt-hóa tức nhiên là
Bàn-Môn, Tả Đạo.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh -Đêm

mùng 1 tháng 8 năm Canh-Dần (DL. 12–09–1950) về: “Danh
từ tà và chánh trong Tôn-Giáo”.
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35. TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ NHÂN-LOẠI ĐỀU ĐI TRONG CỬA ĐẠO

May thay cho chúng ta, nhờ Đức Chí-Tôn đến, Ngài
quả-quyết nói rằng: Những điều ở thế-gian này tín-ngưỡng
từ trước đến giờ là khi trái địa-cầu mới phục sanh lại, vạn
vật còn trong buổi sơ-sanh dốt-nát mà từ từ họ tấn-triển
đến mãi cho tới phẩm vị Phật hay ngang phẩm cùng Thầy
đều đi trong các lý-do của chữ Đạo.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh -Đêm

mùng 1 tháng 8 năm Canh-Dần (DL. 12–09–1950) về: “Danh
từ tà và chánh trong Tôn-Giáo”.

36. “RELIRON” NGHĨA LÀ TÔN-GIÁO DO CHỮ “RELIOR” LÀ LIÊN-KẾT MÀ
RA ẤY LÀ NGƯỜI LIÊN-KẾT VỚI TRỜI

Chữ Đạo ấy là Người với Trời “Reliron” do chữ
“Relior” mà ra, là liên-kết Người với Trời. Cơ-quan nào
liên-kết Người với Trời tức-nhiên là Đức Chí-Tôn đến
với chúng ta. Ngài nói: Ngài đến đặng dạy một chơn-lý
tức-nhiên đem một chơn-lý để cho các con biết; các con
thờ đây duy có thờ mình và thờ Thầy mà thôi. Bởi cơ-quan
này có hai quyền vi chủ:
1) Thầy.
2) Nhơn-loại tức nhiên các con.
Chúng ta chỉ thờ có hai Đấng ấy mà thôi.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh -Đêm

mùng 1 tháng 8 năm Canh-Dần (DL. 12–09–1950) về: “Danh
từ tà và chánh trong Tôn-Giáo”.

37. MUỐN BẢO-HOÁ DUY CÓ MẶT LUẬT THƯƠNG-YÊU MÀ THÔI

Bây giờ muốn bảo-hoá, đừng diệt-hóa Đức Chí-Tôn
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biểu gì? Ngài để một định-luật trước mặt là bác-ái và
công-bình. Chúng ta tỉ thí như con chó kia đẻ ra mấy con,
người ta đến xin, dòm thấy con nào thương được, người
ta mới xin, xin đặng nuôi dưỡng nó, vì cái thương ấy mới
nuôi dưỡng. Bây giờ trồng một cây gì người ta ham thích
nó, tức-nhiên người ta thương thích nó nên mới trồng,
mới bảo vệ mạng sống của cây ấy.
Vạn-vật muốn bảo-trọng toàn-vẹn cái luật tạo-đoan
cho bền chắc duy có mặt luật thương-yêu mà thôi. Trong
khuôn-luật thương-yêu ấy định cho mình bảo-trọng cơ
thể tạo-đoan, giúp hay cho luật tạo-đoan mà thôi.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh -Đêm

mùng 1 tháng 8 năm Canh-Dần (DL. 12–09–1950) về: “Danh
từ tà và chánh trong Tôn-Giáo”.

38. THƯƠNG-YÊU LẤY CÔNG-TÂM MÀ ĐỊNH

Bây giờ thương-yêu ấy không thể thương-yêu là tại
cần cái này, bỏ cái kia, chê cái nọ, khen cái khác. Chúng ta
phải lấy công-tâm mà định, tùy theo khuôn-luật tạo-đoan
đặng định-phận cái sống mình cho còn tồn-tại, chúng ta
muốn bảo-vệ phải có công-bình và công-tâm mới được.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh -Đêm

mùng 1 tháng 8 năm Canh-Dần (DL. 12–09–1950) về: “Danh
từ tà và chánh trong Tôn-Giáo”.

39. THƯƠNG-YÊU VÀ CÔNG-BÌNH LÀM CƠ-QUAN PHỤNG-SỰ CHO NHƠN-LOẠI

Ta sanh ra trong một nước, nhờ ơn ngọn rau tấc đất
ta mới sống, ta nhờ nương nơi đó mà ta lập-vị định-phận
của ta, nếu ta không biết thương-yêu thì phận con người
chúng ta chưa đúng vậy. Vì cái phận ấy, vì lẽ công-bình
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ấy, vì thương-yêu mới đem hy-sinh mình phụng-sự cho
toàn thiên-hạ.
Cơ-quan phụng-sự ấy Đức Chí-Tôn biểu chúng ta
dâng cả thi-hài, trí-hóa và tâm-hồn đặng Ngài làm cơ-quan
phụng-sự cho nhơn-loại bảo-tồn khuôn luật tạo-đoan
vững-chắc, tức-nhiên dắt chúng ta đi trên con đường
chánh Đạo đó vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh -Đêm

mùng 1 tháng 8 năm Canh-Dần (DL. 12–09–1950) về: “Danh
từ tà và chánh trong Tôn-Giáo”.

40. BAN PHÉP LÀNH CHO BA GIA-ĐÌNH ĐÔNG CON

Mấy em, ngày hôm nay là ngày kỷ-niệm của Đức
Phật-Mẫu.
Qua đã nhứt định để cho các gia-đình của mấy em
hưởng đặc-ân của Chí-Tôn, để một mình làm chủ một
ngày lễ đặng hiểu rằng: Có nhiều lời tâm-huyết can-đảm,
mấy em nam, nữ tức là cha mẹ của đám ấu-sinh kia, mấy
em đã lãnh trách-nhiệm Thiêng-liêng của Đức Chí-Tôn,
và Phật-Mẫu phú-thác gởi-gấm giao phó cho mấy em, các
Đấng chơn-linh đến làm Thánh-thể của Ngài. Mấy em
nam, nữ đã lãnh trách-nhiệm trọng-yếu mà gìn-giữ báuvật của Chí-Tôn và Phật-Mẫu đã phú-thác gởi-gấm và
giao phó cho. Năm nào Qua cũng căn-dặn mấy em. Tuy
vẫn trẻ ấu-sinh do huyết-khí của mấy em tượng nên hình.
Những chơn-linh đó là bạn của mấy em, Đức Chí-Tôn
phú-thác cho mấy em, mấy em nên hiểu rằng: Trước khi
Đức Chí-Tôn để chơn đến mặt thế này mấy em biết đến
với mấy em trước không? Qua nói: Ngài đến với mấy em
trước. Trong Thánh-thể đương nhiên giờ phút này Ngài
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lựa chọn, Qua vẫn biết làm cha trong gia-đình khó-khăn
thế nào? Qua cũng hiểu cái khổ-não của mấy em lo tảo
lo tần mà nuôi con-cái của mấy em, có ngày Hội-Thánh
cũng biết.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Ngày
16 tháng 8 năm Canh-Dần (1950) về: “Ban phép lành cho
ba gia-đình đông con”.

41. CỦA-CẢI ĐẠO LÀ ĐỂ CHO MẤY EM NUÔI CON-CÁI, MẤY EM KHÔNG
BẢO-TRỌNG PHẬN-SỰ THIÊNG-LIÊNG PHÚ-THÁC ĐỂ CHO NÓ HUNG-TÀN
BẢO-NGƯỢC NHƯ KẺ NGOÀI ĐỜI THÌ TỘI-TÌNH CỦA MẤY EM CHẲNG HỀ
DUNG THỨ

Qua nói rõ cho mấy em hiểu rằng: Cơ thể hữu vi
của Đức Chí-Tôn đến đào-tạo đây: Mấy em có biết để
cho ai chăng?
Cốt-yếu để tạo-nghiệp cho mấy em đó vậy. Qua nói
cho mấy em hiểu, trừ ra Đền-Thánh và các Đền-Thờ, Qua
không dám nói đến, bởi nó sẽ tượng-hình mà gom-góp
thành Chí-Thánh. Qua nói của-cải Đạo tạo, là dành để
cho mấy em nuôi con-cái của mấy em đó vậy. Giờ phút nào
Qua còn thấy trước mắt Qua mấy em khổ-não nhọc-nhằn
đói-khó, Qua có can-đảm dỡ từng miếng ngói mà nuôi nó,
Qua xin mấy em đừng hất-hủi chúng nó để cho trọn-vẹn
đạo làm cha mẹ, Qua chẳng cần nói mấy em cũng chán biết.
Qua lặp lại một lần nữa, mấy em có chủ quyền trọnvẹn của mấy em để giáo-hóa là do Đức Chí-Tôn phú-thác
đó thôi.
Ngày giờ nào mấy em không phương lo nuôi không
nổi, đem nó cho Qua giao cho Hội-Thánh, ngày giờ nào
Qua còn sống thì giao lại cho Qua. Qua cấm hẳn, Qua
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không để chịu cho nó đói trách. Qua nói cho mấy em hiểu,
mấy em phải lấy giọt sữa đạo-đức mà nuôi con, hột cơm
của mấy em nuôi nó là cơm đạo-đức.
Trái lại, nếu mấy em không bảo trọng phận-sự của
Thiêng-liêng phú-thác, để cho nó hung-tàn bạo-ngược như
kẻ ngoài đời kia thì tội-tình của mấy em nơi cửa NgọcHư-Cung chẳng hề dung thứ.
Mấy em nên nhớ, giờ nào Qua cũng tìm phương-thế
sang bớt nhọc-nhằn của mấy em, nào là tạo cơ-sở Cô-Nhi,
tạo Đạo-Đức Học-Đường, tạo các cơ-quan giáo-hóa, để
giúp mấy em, nhưng trước hết làm thầy đắc-lực hơn hết
là mấy em, chớ không giáo-viên lập được tánh-đức của
nó, tương-lai của nó là do mấy em, phải tạo khuôn-luật,
cái quyền nghiêm-khắc là do nơi gia-đình, mà gia-đình
nào có con hung-tàn bạo-ngược thì gia-đình ấy phải chịu
nhọc-nhằn.
Hội-Thánh nhứt định sẽ trừng-trị, Qua cho biết
liệu nuôi nổi thì nuôi, nếu không nuôi nổi thì giao lại
cho Qua, chớ không quyền hất-hủi nó, điều ấy là điều
cần-thiết hơn hết.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Ngày
16 tháng 8 năm Canh-Dần (1950) về: “Ban phép lành cho
ba gia-đình đông con”.

42. LỄ-NHẠC LÀ HAI ĐIỀU TRỌNG-HỆ CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN

Lễ-Nhạc là hai điều trọng-hệ của Đức Chí-Tôn, khi
Ngài đến vẫn chú-ý về hai điều ấy, chúng ta cũng vẫn biết,
nền Đạo Cao-Đài là Nho-Tông chuyển thế, thì tức-nhiên
của toàn cả xã-hội nhơn-quần nơi mặt địa-cầu này nhờ
Đạo Nho sửa-đoan chỉnh-đốn thiên-hạ lại, chúng ta thấy
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xã-hội tinh-túy đạo-đức của họ dường như đảo-ngược
lại khủng-hoảng tinh-thần mà ra vậy. Nho đạo đã lập xãhội ở Á-Đông từ Tam-Hoàng qua tới nhà Châu rồi Ngài
Châu-Công chỉnh đến Tân-Dân; lễ-nhạc sản-xuất do nơi
Huỳnh-Đế với Châu-Công; ấy vậy mình phải biết nhạc
khi nào cầm cây đờn, năm mười cây hòa lại nó một giọng
thì tức-nhiên chữ “hòa” do nơi nhạc sanh ra vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Bộ Nhạc-Lễ Đêm

16 tháng 9 năm Canh-Dần (1950) lúc 8 giờ 40, Trong buổi
tiệc của nhạc sỹ tân khoa.

43. ĐỨC KHỔNG-PHU-TỬ CHỈNH-ĐỐN HOÀN-BỊ LỄ NHẠC

Lễ-nhạc do nơi âm-thinh, bởi thế nên chúng ta thấy
Vạn-Quốc giờ phút nầy, dầu văn-minh thế nào mà hiểu
đặng nền tăng-tiến của Trung-Hoa thì đều khen ngợi,
từ thử đến giờ, trên mặt địa-cầu này, có nước Tàu là do
Đức Khổng-Phu-Tử chỉnh-đốn hoàn-bị nên lễ nhạc có
phương-thế làm môi-giới làm khí-cụ cho toàn vạn-quốc
đương buổi này, lấy tư-cách lễ-độ làm ngoại-giao, tưởng
chắc không nghịch nhau, chúng ta thấy tấn-tuồng của
vạn-quốc họ đều thất lễ ấy, mà thế-giới khởi chiến-tranh.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Bộ Nhạc-Lễ Đêm

16 tháng 9 năm Canh-Dần (1950) lúc 8 giờ 40, Trong buổi
tiệc của nhạc sỹ tân khoa.

44. CÁI TINH-TÚY NGƯỜI TA CÓ THỂ ĐO-LƯỜNG ĐƯỢC CAO THẤP LÀ DO
TÁNH-CHẤT HÒA-HỢP CỦA TIẾNG ĐỜN

Mấy em nhạc tự biết mình chẳng phải làm nghề
sơ-lược của bọn đờn thổi ngoài đời như họ vậy, thành ra
hèn-hạ, còn nếu muốn biết tánh-cách quan-trọng của nó
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thì dở lịch-sử ra xem mới biết, dầu nước văn-minh nào ở
mặt địa-cầu nầy cũng không thể cãi bỏ nhạc được. Mấy
em phải biết cái tinh-túy mà người ta có thể đo-lường
nhạc cao thấp mà hiểu được, vì cớ cho nên mỗi nước có
bản quốc-thiều.
Qua nói cùng mấy em rõ, giờ phút nầy mấy em cầm
cây đờn, giữ giá-trị riêng để tự-trọng lấy mình, Qua nói rõ
hồi lúc Qua học đờn tài-tử, Qua đờn không cần ai khen,
không sợ ai chê, hễ cầm cây đờn lên giọng đều như nói
chuyện về tinh-thần với cây đờn của mình… Qua nghe
từ ngôn-ngữ của nhạc, Qua biết nó là bạn tri-âm, tri-kỷ,
cao-thâm hoạt-bát của nó… hễ cầm cây đờn thì phiêu-phi ở
giữa lừng trời, nhiều khi tiếng đờn hợp với tinh-thần, thấy
dường như ra khỏi xác thân để giúp tinh-thần cường-liệt
vô-đối, cái năng-lực của cây đờn là ấy vậy, kẻ ngoài bàn-luận,
phê-bình tánh-cách hòa-nhã mà thôi, mình biết tinh-túy
của mình, trọng hay khinh là do nơi mình, nếu mình biết
trọng thì họ trọng, nếu mình biết khinh thì họ khinh…
Con đường Thánh-thể của Đức Chí-Tôn đã mở
rộng cho mấy em cứ khoan-thai bước tới, Qua để hy-vọng
tương-lai kẻ nào cầm vận-mạng của nó phải biết giá-trị
và tánh-chất hòa-hợp với tiếng đờn yểu-diệu, hiền-từ,
lịch-lãm, khí-khái của mấy em đã đào-tạo, ngày kia nó có
giá-trị và ảnh-hưởng cho cả quốc-hồn là cây đờn của mấy
em, nó sẽ là tương-lai vận-mạng của nước, nhớ từ đây sắp
về sau phải biết tự-trọng lấy mình, mà biết tự-trọng lấy
mình thì sau thiên-hạ mới trọng mình vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Bộ Nhạc-Lễ Đêm

16 tháng 9 năm Canh-Dần (1950) lúc 8 giờ 40, Trong buổi
tiệc của nhạc sỹ tân khoa
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45. THỜI KỲ ÂN XÁ CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN

Bần-Đạo không cần nói; buổi buộc thì khó, buổi mở
thì dễ. Đức Chí-Tôn Ngài đến để hai chữ ân-xá thì chúng
ta đoán hiểu rằng: Ngài đã đến rồi và Ngài biết con cái
của Ngài đã chịu khổ nhiều rồi, đã có nhiều phương-pháp
giải-khổ của Ngài đến giao nơi mặt địa-cầu nầy, từ thử
đến giờ cái thống-khổ tâm-hồn của nhơn-loại bao nhiêu,
thì Ngài thống-khổ bấy nhiêu. Ngài đến đem Long-HoaHội cốt để bảo-thủ hai chữ ân-xá, trong bao nhiêu đó,
chúng ta cũng đủ thấy lòng thương-yêu vô-tận của Ngài
thế nào? Bần-Đạo nói thật, thời buổi nầy chúng ta không
tìm phương giải-thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ, thì không
có thời buổi nào có năng-lực độ-rỗi Cửu-Huyền Thất-Tổ
của mình cho đặng, không có buổi nào hạnh-phúc làm
đặng như vậy.
Bởi thế nên toàn-thể con cái của Đức Chí-Tôn nam,
nữ cũng vậy, có tấm lòng yêu-ái nồng-nàn hoài-vọng giọt
máu mảnh thân mình, giờ phút nầy là giờ phút nên để
trọn tâm cho thanh-tịnh đặng cầu-nguyện siêu-thoát cho
Cửu-Huyền Thất-Tổ.
Bần-Đạo dám nói giờ phút nầy, mấy người có thể
nhỏng-nhẻo với Đức Chí-Tôn được. Ngài sẳn-sàng để hai
chữ ân-xá, thì mấy người xin cái gì thì ông cũng cho cái nấy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Ngày
rằm tháng 10 năm Canh-Dần (1950) về: “Thời kỳ ân xá
của Đức Chí-Tôn”.
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46. LUẬT TIẾN-TRIỂN BUỘC CON NGƯỜI PHẢI TRANH-ĐẤU, NHƯNG
TRANH-ĐẤU KHÔNG BAO GIỜ QUA KHUÔN-LUẬT NHƠN-ĐẠO

Hành-tàng của đời, từ thượng-cổ tới giờ vẫn có một
khuôn-luật, khuôn-luật tiến-triển của tinh-thần và hìnhchất, cái khuôn-luật ấy nó xúi-giục xô-đẩy nhơn-loại phải
tranh-đấu, buổi nào cũng tranh-đấu để tìm phương-thế
bảo-trọng sanh-mạng của mình, đặng định-luật bảo-tồn
chung cho đồng-loại của mình. Luật tiến-triển buộc con
người phải tranh-đấu, nhưng có một điều là trong phép
tranh-đấu ấy không bao giờ qua khuôn-luật nhơn-đạo.
Nếu không có nhơn-đạo thì không còn công-lý nơi mặt
địa-cầu này chút nào cả.
 Trích “Lời Hiệu Triệu” của Đức Hộ-Pháp tại Đại-Đồng-Xã,

ngày mồng 8 tháng Giêng năm Tân-Mão (dl. 15–02–1951).

47. NHƠN-LOẠI PHẢI SỐNG VỚI NHAU TRONG KHUÔN-KHỔ NHƠN-ĐẠO

Nhơn-loại phải sống chung với nhau trong khuônkhổ nhơn-đạo mà thôi, nếu nhơn-đạo bị tiêu diệt, thì sanhmạng của loài người nơi mặt địa-cầu nầy phải tiêu-diệt.
 Trích “Lời Hiệu Triệu” của Đức Hộ-Pháp tại Đại-Đồng-Xã,

ngày mồng 8 tháng Giêng năm Tân-Mão (dl. 15–02–1951).

48. GIẢI-PHÁP CỨU-THẾ CÓ HAY CHĂNG LÀ DO NƠI TÂM-ĐỨC CỦA TOÀN
CON CÁI ĐỨC CHÍ-TÔN

Giải-pháp cứu-thế là giải-pháp của Đạo mà có. Chúng
ta có thể tạo ra giải-pháp đặng cứu-thế. Nếu đặng hay
chăng là do nơi tâm-đức của toàn con cái Đức Chí-Tôn
trong cửa Đạo nầy đó vậy.
 Trích “Lời Hiệu Triệu” của Đức Hộ-Pháp tại Đại-Đồng-Xã,

ngày mồng 8 tháng Giêng năm Tân-Mão (dl. 15–02–1951).
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49. NHƠN-LOẠI SẼ LÀ MỘT, MỘT VỀ NÒI GIỐNG, MỘT VỀ XÃ-HỘI, MỘT VỀ
TÔN GIÁO

Do chính Đại-Từ-Phụ, Ngài đến với một lời hứa
hẹn thiết-yếu, mà chính Ngài đến đặng hành-pháp xây
cơ chuyển-thế mà Ngài đã hứa quả-quyết: “nhơn-loại sẽ
là một”; một về nòi giống, một về xã-hội, một về tôn giáo.
Lời hứa hẹn ấy nếu chúng ta không có đủ đức-tin vữngvàng, hay chúng ta không quyết mà muốn mang trên vai
hai gánh biểu làm sao không đổ, mà nếu đổ thì đổ hết, sự
thật vậy, cấp-tốc nó có hại lắm.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Đêm
8 tháng Giêng năm Kỷ-Sửu (1949) về: “Nhơn Loại Phải
Tìm Phương Thuốc Trường Sanh Là Luật Thương Yêu”.

50. NGHĨA-LÝ VỀ VIỆC ĐỨC HỘ-PHÁP NHẬP TỊNH TẠI TRÍ-HUỆ-CUNG
NGÀY 16–01 TÂN-MÃO

Bần-Đạo xin cho cả thảy con cái Đức Chí-Tôn biết
rằng: Nền Đạo Cao-Đài Đức Chí-Tôn đến lập, do nơi
chơn-lý tối-cao, chính mình Đức Chí-Tôn đến để diệt
mê-tín dị-đoan, Ngài chỉ đem đến nền Đạo chơn-chánh
này mà thôi.
Nó có hai quyền-năng sở-hữu của nó nơi mặt thế này,
cả hành-tàng sống chết của nó đều chịu dưới hệ-thống
của hai quyền-năng:
– Sống về xác thịt của ta đây, có thời-gian sống của
nó, từ buổi sanh ra đến khi lớn lên, đến già rồi chết, luật
thiên-nhiên ấy không ai qua khỏi, luật thiên-nhiên có giới
hạn, có định-luật chuẩn-thằng cho kiếp sống của chúng
ta, nơi mặt thế gian này là hình-thể.
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– Còn về mặt Chơn-linh của chúng ta, tức-nhiên
hồn của chúng ta phải chịu hệ-thống dưới quyền vi chủ
của nó, mà người làm chủ của nó không ai khác hơn là
Đại-Từ-Phụ tức nhiên Thượng-Đế.
Nhơn-loại mê-tín dị-đoan đã nhiều rồi, tinh-thần
loài người đã bị gạt-gẫm nhiều rồi, bởi thế không gạt
được nữa. Chỉ có hai quyền-năng ấy, không còn có mặt
luật nào khác hơn nữa, ta chỉ tùng hai quyền-năng ấy mà
thôi, ngoài ra là giả-dối.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Ngày 15

tháng 01 năm Tân-Mão (1951) về: “Nghĩa Lý Về Việc Đức
Hộ Pháp Nhập Tịnh tại Trí Huệ Cung”.

51. ĐỨC CHÍ-TÔN ĐẾN THẾ-GIAN BỞI TỘI-TÌNH CỦA CON-CÁI NGÀI

Do lẽ nhơn-loại phạm Thiên-Điều, vì loài người
quá dữ, gây oan-nghệt nơi mặt địa-cầu nầy đầy-dẫy, vì cớ,
nếu không có tội tình ấy, Bần-Đạo dám quả-quyết rằng:
Chí-Tôn không có đến dạy hội-hiệp con-cái của Ngài lập
cơ giải-thoát tận độ con cái của Ngài bao giờ. Ngài đến
đây bởi tội-tình của con-cái Ngài không phương cứu-rỗi
nên chính mình Ngài phải đến.
Bằng cớ hiển-nhiên chúng ta đã thấy, vạn quốc xô
nhau đến con đường tử-lộ, bởi quả-kiếp, họ chỉ biết cái
sống của họ mà chẳng biết cái sống của người khác. Nhứt
là bạn đồng sanh của chúng ta, để mắt coi họ giết không
bao nhiêu, giết đặng ăn, ăn đặng sống. Nhưng sống đặng
bao nhiêu tuổi? Giỏi cho lắm kiếp sống của họ không quá
tám mươi tuổi rồi chết, thử hỏi, như thế biểu sao không
gây oan-nghiệt tội-tình quả-kiếp.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Ngày 15
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tháng 01 năm Tân-Mão (1951) về: “Nghĩa Lý Về Việc Đức
Hộ Pháp Nhập Tịnh tại Trí Huệ Cung”.
52. NHÂN-LOẠI LẤY CÁI KHÔN MÀ TÌM RA CÁI CHẾT CHỚ KHÔNG PHẢI
TÌM CÁI SỐNG

Các Tôn-giáo hiện-hữu họ cố tìm phương cứu-rỗi,
kiếm phương này không được họ tìm phương khác, cả
toàn thể vạn-quốc họ cũng bày ra Vạn-Quốc Thống-Nhứt,
đặng tìm giải pháp duy-trì hòa-bình, tìm một giải pháp
đặng tránh cho khỏi nạn tương-tàn, tương-sát với nhau.
Ôi! ỷ tài, ỷ tận, lấy trí khôn-ngoan để tìm cái chết.
Cả quyền-năng Thiêng-liêng kia đã ban cho họ, họ lại làm
món lợi khi tận-diệt lấy họ. Đó là bom nguyên-tử, họ lấy
cái khôn của họ mà tìm ra cái chết, chớ không phải tìm
cái sống, coi mạng sống của mình không ra chi hết, không
biết đạo-đức luân-thường chi cả, không còn kể quả-kiếp
tội ác, như thế chết cũng vừa.
Rồi họ lại tìm đủ cách để tránh tội, nhưng không qua
mặt Thiên-Điều, Thiên Điều kia họ không thể vi-chủ nó
được, vì nó là điều cầm sanh-mạng của họ, chết hay sống
đều do mặt Thiên-Điều mà thôi. Họ không tìm phươngpháp nào để giải-quyết được hết.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh Ngày 15

tháng 01 năm Tân-Mão (1951) về: “Nghĩa Lý Về Việc Đức
Hộ Pháp Nhập Tịnh tại Trí Huệ Cung”.

53. ĐẠI-TỪ-PHỤ CẦM QUYỀN SANH-MẠNG CỦA NHƠN-LOẠI MÀ KHÔNG
CỨU CHỮA TỘI TÌNH CỦA NHƠN-LOẠI ĐƯỢC LÀ VÌ CĂN-QUẢ CỦA
NHƠN-LOẠI ĐÃ ĐỊNH VẬY

Hại thay! Tạo-nghiệp của nhơn-loại từ khi có nơi
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mặt địa-cầu nầy, đến bao giờ mới bảo-vệ được sanh-mạng
của họ, cấp-tốc trong con đường giải-khổ, họ đã gây thêm
trong sự-nghiệp của họ: tội-chướng thì nhiều, mà phúc-hậu
lại ít, biểu sao không có trường lưu-huyết!.
Nếu chúng ta dỡ lịch-sử ra xem từ năm mươi năm
nay, khởi đầu thế-kỷ XX dĩ chí đến 1951, không buổi nào
nhơn-loại hưởng-đặng hạnh-phúc hòa-bình, chỉ tương-tàn
tương-sát với nhau mà thôi. Nếu không có quyền-năng
Thiêng-liêng kia của Chí-Tôn, thì Bần-Đạo nói quả-quyết
rằng: Không ai cứu chữa tội-tình nhơn-loại được. Chúng
ta thương nhơn-loại không bằng Cha sanh ra con, đã sanh
ra họ vừa hình thể, vừa linh-hồn tức là Đại-Từ-Phụ. Ngài
đã cầm quyền sanh-mạng của nhơn-loại mà không cứu
chữa tội tình của nhơn-loại được, phải chịu khoanh tay
ngồi đổ lụy, vì căn-quả của nhơn-loại đã định vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, đêm
17–04 năm Tân-Mão (1951). về “Lý Do Đức Hộ-Pháp Nhập
Tịnh tại Trí-Huệ Cung.”

54. LUẬT NHƠN-QUẢ CỦA NHƠN-LOẠI CHƯA HẾT THÌ CHƯA TẠO HẠNHPHÚC ĐƯỢC

Bần-Đạo nói rằng: Cái định-mệnh của nhơn-loại,
cũng như cái định-mạng của toàn thể quốc-dân Việt-Nam,
trong giờ phút nầy ở trong tay Đức Chí-Tôn và Bần-Đạo
dám quả-quyết rằng: Luật nhơn-quả của nhơn-loại chưa
hết thì chưa tạo hạnh-phúc được.
Cái ước-vọng của thiên-hạ đạt đặng cùng chăng là
khi nào khối Thánh-đức của họ cao hơn phàm-tâm của
họ, thì giờ phút ấy hạnh-phúc của họ mới có, và cơ-quan
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cứu-khổ của Đức Chí-Tôn mới thiệt-hiện được.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, đêm
17–04 năm Tân-Mão (1951). về “Lý Do Đức Hộ-Pháp Nhập
Tịnh tại Trí-Huệ Cung.”

55. MUỐN ĐỊNH VẬN-MẠNG TƯƠNG-LAI CHO NHƠN-LOẠI, PHẢI CÓ MỘT
TINH-THẦN ĐẠO-ĐỨC

Quốc-gia Việt-Nam may thay được ân riêng của
Đức Chí-Tôn cho trọn-vẹn cả hai năng-lực ấy. Một là
về hình-thể, hai là về tinh-thần đạo-đức… Hai điều đó,
chúng ta phải cố gìn-giữ làm cho thế nào đi đôi với nhau,
ăn một nhịp mới có thể định vận-mạng tương-lai cho
nước Việt-Nam được, bằng để sơ-xuất, mất đi rồi thì rất
có hại, về điều đó Bần-Đạo coi chừng hết sức, vì từ trước
đến giờ nó vẫn mâu-thuẩn làm cho điều-hòa không phải
dễ. Cốt-yếu Bần-Đạo làm cho điều-hòa là nâng-đỡ về
tinh-thần đạo-đức cường-liệt hơn. Bần-Đạo nói cho rõ cái
năng-lực là võ-lực chỉ nghĩa áp-lực về quân-khí, nó không
thể định vận-mạng tương-lai bền-bỉ được. Nếu nó có đủ
quyền-năng định được thì xã-hội nhơn-quần không có
tương-tàn tương-sát với nhau như ngày nay vậy.
Muốn định vận-mạng tương-lai cho nước Việt-Nam,
cho nhơn-loại, phải có một tinh-thần đạo-đức cao-trọng
chớ không phải thâu phục thiên-hạ nơi mặt địa-cầu nầy
bằng võ-lực được.
Bần-Đạo nói: Ngày giờ kia Quốc-Gia Việt-Nam sẽ
hướng-dẫn thiên-hạ với một tinh-thần đạo-đức. Ấy vậy,
cái tu-chỉnh về tinh-thần đạo-đức mà một điều tối-yếu
tối-trọng hơn hết.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp ngày 18–4 năm Tân-
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Mão (1951) về: “Trách-Vụ Thiêng Liêng”.
56. HÌNH-THỂ VÀ TINH-THẦN ĐÔI BÊN TƯƠNG-LIÊN VỚI NHAU

Hình-thể và tinh-thần đôi bên tương-liên với nhau,
yêu-ái với nhau, biết giữ mặt luật công-bình của Đức
Chí-Tôn, để hai cái đó mà thực-hiện đúng, thì không có
quyền-hành hay huyền-diệu nào dời cho nổi với năng-lực
tinh-thần đạo-đức.
Ấy vậy nên hư, đặng thất là do trong tay toàn-thể
con cai Chí-Tôn vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp ngày 18–4 năm TânMão (1951) về: “Trách-Vụ Thiêng Liêng”.

57. PHƯƠNG PHÁP LẬP THIÊN-VỊ

Ngày Bần-Đạo đến tại Trí-Huệ-Cung, có đặng nhiều
bức thơ của mấy bạn chúng ta cầu xin nhập vào TríHuệ-Cung một lượt với Bần-Đạo nhiều lắm. Ngày giờ
ấy chính mình Bần-Đạo cũng chưa biết thế nào tuyểnchọn những chơn-linh đem vào cửa Thiêng-liêng ấy đặng.
Đang lo không biết giải-quyết thế nào về phương-pháp
nhập Trí-Huệ-Cung nên chưa quyết-định. Nhứt là về
mặt tuyển-chọn không biết trả lời làm sao. May duyên
thay Đức Chí-Tôn thấy không thể giải-quyết đặng, mới
cho hội-diện cùng các Đấng cầm quyền Thiêng-liêng của
Đạo. Khi đặng hiểu rõ rồi, Bần-Đạo lấy làm hân-hạnh
thấy rằng:
“Cái nền Chơn-Giáo của Đức Chí-Tôn vẫn là đườngđường ngay chánh, nhứt định về thể-pháp chơn-truyền,
không hề mê-hoặc ai cả thảy”
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Bần-Đạo cũng quả-quyết rằêng:
“Những phương-pháp mê-hoặc của thiên-hạ về Đạo-lý
sẽ bị Chơn-truyền của Đức Chí-Tôn từ từ tiêu diệt hết”.
Muốn định Thiên-vị của mình, quyền Thiêng-liêng
đã buộc. Buộc hẳn mà chớ! Phải có Tam-lập của mình
gọi là nhơn-luân mới được.
Ấy vậy tam-lập là:
 Lập Đức,
 Lập Công,
 Lập Ngôn,
Điều ấy Bần-Đạo có truyền cho Chức-Sắc HiệpThiên-Đài hay trước rồi, và dường như Đức Trần KhaiPháp đã có thuyết-minh điều ấy rồi. Bần-Đạo không cần
luận thêm nữa. Bây giờ chỉ nói tại sao có tam-lập ấy mà thôi.
Con người sanh ra mặt địa-cầu nầy, không có tamlập, thì giá-trị con người không có gì hết. Tam-lập ấy
quyết-định cho ta, ta phải có mới sống chung với xã-hội
nhơn-quần được.
– Nếu con người không có đức thì làm sao xử-sự
trong gia-đình, ngoài xã-hội đặng.
– Con người không có công thì ở với ai cũng không
được. Người ta làm ngã-ngửa, còn mình ngồi đó hưởng,
không làm gì có nghĩa với người, với đời, thì sống với ai?
– Cũng như người ta thì chơn-chất thật-thà, hiềnlương đạo-đức, còn mình xảo-ngữ lường-gạt, không chút
dạ nhơn từ, thì sống với ai?.
Dầu cho người có tài-tình đến mấy mà thiếu hết ba
điều đó, như vậy thì địa-vị mình tại mặt thế nầy chưa rồi...
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thì không thể gì sống với ai được.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
19 tháng 4 năm Tân-Mão (1951). Về: “Phương Pháp Lâp
Thiên Vị”.

58. KHÔNG CÓ TAM-LẬP THÌ KHÔNG CÓ Ở CHUNG VỚI AI ĐƯỢC HẾT

Người nào 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, đạt Đạo. 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 tức-nhiên chúng ta quyết-định có hình,
bóng hình phải tương-liên với nhau mới đặng.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
19 tháng 4 năm Tân-Mão (1951). Về: “Phương Pháp Lâp
Thiên Vị”.

59. VÔ TRÍ-HUỆ-CUNG CŨNG DO QUYỀN-NĂNG THIÊNG-LIÊNG

Ấy vậy khi muốn bước vô Trí-Huệ-cung phải có đủ
tam-lập là tu-thân, nhưng làm sao biết họ đã lập-công,
lập-ngôn, lập-đức của họ rồi, dầu giao cho Bộ Pháp-chánh
cũng chưa chắc điều tra được bởi nó thuộc nữa Thể-pháp,
nửa Bí-pháp…
Bây giờ Bần-Đạo có một điều. Những người nào xin
đến Trí-Huệ-cung, Bần-Đạo coi màng-màng được, thì BầnĐạo trục chơn-thần của họ cho hội-diện cùng quyền-năng
Thiêng-Liêng, nếu có đủ Tam-lập thì vô, không đủ thì ra…
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp vào ngày 14 tháng tư
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năm Tân-mão (1951).
60. TRONG CƠ-BÚT THỐNG-HIỆP CẢ SỰ KHÓ-KHĂN CỦA HUYỀN-VI-CẢNH
VỚI HỮU-HÌNH-CẢNH

Đêm nay Bần-Đạo thuyết về Huyền-diệu cơ-bút cả
Thánh-Thể Đức Chí-Tôn, cả con cái của người nam, nữ
cũng vậy đã biết về Huyền-diệu cơ-bút, nó là vấn-đề chúng
ta không thể gì lấy trí khôn, tưởng-tượng của chúng ta
mà định cái chơn giả của nó đặng.
Tại sao? Trong cái Huyền-diệu Thiêng-liêng ấy nó
gồm cả bí-mật huyền-vi của cơ-thể tạo-đoan hữu-hình và
vô-vi của Càn-Khôn Võ-Trụ, chúng ta thử nghĩ các bậc
chơn tu đắc-pháp họ chỉ tìm đặng hiểu vô-vi-cảnh, đặng
lập Giáo là khó-khăn thế nào, từ thử đến giờ biết bao-nhiêu
kẻ tu mà tính lại coi được bao nhiêu người đắc Pháp đắc
Đạo? Tìm thấu-đáo cho đặng cái bí-mật huyền-vi vô-định
của Càn-Khôn Võ-Trụ nó lại khó-khăn quá lẽ, chẳng hề
khi nào chúng ta lấy trí-khôn định quyết đặng, định nó
chỉ có chúng ta tìm hiểu lấy trí-thức mình, đặng định cái
chơn-tướng của vạn-vật hữu-hình, tức-nhiên chúng ta
chỉ học phương-pháp cách-vật trí-tri. Chúng ta thấy cái
trở-lực biết bao-nhiêu khó-khăn huống chi các việc trong
cơ-bút thống-hiệp cả sự khó-khăn của Huyền-vi-cảnh
với Hữu-hình-cảnh nữa, nó khó lắm nếu luận điều ấy
Bần-Đạo phải ngồi viết không biết bao nhiêu sách mới có
thể tả ra mảy-may được, lên tại giảng-đài nầy 15 phút hay
nửa giờ thuyết về cơ-bút chẳng khác nào chúng ta cầm ly
nước đổ xuống biển.
Ấy vậy, Bần-Đạo chỉ lấy cái đại-cương của nó, nói
cho Thánh-thể Đức Chí-Tôn và toàn cả con-cái của Ngài
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Nam, nữ thấu-đáo mảy-may chút ít, đặng khỏi bị cơ-bút
làm cho tàn phá tiêu-diệt đức tin mà chớ.
61. LẤY CÁI GIẢ ĐẶNG LẬP CÁI THIỆT CHỈ CÓ TAY ÔNG TRỜI LÀM ĐƯỢC
MÀ THÔI

Bần-Đạo buộc phải lập Thánh-Lịnh định khuôn-luật
của cơ-bút, có nhiều lẽ Bần-Đạo khoan-dung. Khoan-dung
ấy làm cho phiền lòng Đức Lý, cho nên Đức Lý trách BầnĐạo cầm quyền Hộ-Pháp trong tay điều-trị, điều ấy mà
không định-luật của nó để rối-loạn cơ-bút, nên Bần-Đạo
lập Thánh-Lịnh, vì từ trước đến giờ Bần-Đạo để cho cơ-bút
tự-do, Bần-Đạo nói thật tại giảng đài này, Bần-Đạo thấuđáo được thánh-ý Đức Chí-Tôn, Ổng lấy cái giả đặng lập
cái thiệt, chớ hành-tàng của cơ đời họ cũng điều lấy cái giả
đặng lập cái thiệt, nhưng không có ai làm đặng hết, chỉ có
tay ông Trời làm được mà thôi. Chính mình Đại-Từ-Phụ
hồi mới ban-sơ đến đề 4 câu thi như vầy:
“Phong-Thần đừng tưởng chuyện mơ-hồ
Giữa biển ai từng gặp Lão Tô.
Mượn thế đặng toan phương giác thế,
Cũng như nương viết của chàng Hồ”.
Lấy cái giả của đời, Ngài tạo cái thiệt của Ngài duy
có Ông Trời làm được mà thôi.
62. ĐỨC HỘ-PHÁP LÀM TRẮC-NGHIỆM CHỨNG-MINH CHO NGƯỜI BẠN
THẤY SỰ HUYỀN-DIỆU CỦA CƠ-BÚT

Cái giả mà Đức Chí-Tôn, Ngài làm được, chính BầnĐạo có thí-nghiệm, Bần-Đạo có người bạn thiết ở ngoài
đời, thi giỏi văn hay, bạn đồng-chí với nhau biết tài-lực với
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nhau, người ấy nghĩ rằng cả cơ-bút trong cửa Đạo xuất-hiện
ra do đầu óc của Cao Thượng-Phẩm và Bần-Đạo, người
ấy cho rằng văn Cao Thượng-Phẩm cũng hay, chính mình
Bần-Đạo thì cũng giỏi, người ấy cho rằng cả Thánh-Giáo
ấy do Cao Thượng-Phẩm và Bần-Đạo xuất-hiện.
Bần-Đạo thấy cái nghi ấy bây giờ muốn độ người,
Bần-Đạo phải làm thế nào? Muốn thử giả thiệt đặng
biết ông Trời là ai, bảo bạn làm ơn cầm cây viết đây, bạn
là nhà văn muốn viết chi thì viết, còn Bần-Đạo sẽ dâng
sớ với Đức Chí-Tôn, Bần-Đạo cầu xin với Đức Chí-Tôn
làm bài thi tứ tuyệt, cho biết sự chơn giả các quyền-năng
của Ngài đặng độ bạn. Người bạn ấy cầm cây viết, viết ra
4 câu thi tứ-tuyệt, chừng viết rồi Bần-Đạo đưa 4 câu thi
Bần-Đạo đã làm để trong bao thơ, chừng ra coi họa đúng
với 4 câu thi của bạn Bần-Đạo hỏi. Bần-Đạo chỉ đầu óc
phàm, trí khôn của ta là khí-cụ của Đấng Chí-Linh kia
cho bạn ngó thấy.
Đấng Chí-Linh kia lấy cái giả của bạn làm cái thiệt
đó vậy. Người bạn ấy tỉnh giấc lại, tự mình theo Đạo, sự
thật vậy.
63. THIÊN-THƯỢNG LÀ ĐỨC CHÍ-TÔN THIÊN-HẠLÀ LOÀI NGƯỜI

Ôi! Huyền-diệu cơ bút, chúng ta không thể gì tả cho
được, trong Càn-Khôn Vũ-Trụ có hai ông chủ: ông chủ
vô-hình của Càn-Khôn Vũ-Trụ, ông chủ vô-hình trên
cảnh Thiêng-Liêng Hằng-Sống, ấy là Đấng Tạo-Đoan, là
Đấng Chí-Linh, là Đấng Đại-Từ-Phụ, ông chủ thứ nhì là
người tối-linh trong vạn-vật, tối linh trong vạn-vật cốt-yếu
của Đức Chí-Tôn sanh ra loài người đặng lấy quyền của
Ngài cầm quyền vạn-linh hữu-hình, là cầm quyền vạn77
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linh vô-hình của Ngài đó vậy. Bởi vậy Tiên-Nho chúng
ta nhìn-nhận Thiên-Thượng, Thiên-Hạ, Thiên-Thượng là
Đức Chí-Tôn, Thiên-Hạ là loài người.
64. CƠ-BÚT TUY LÀ CÂY VIẾT THIÊNG-LIÊNG CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN NHƯNG
PHẢI CÓ CON NGƯỜI HỢP-LỰC NÊN CON NGƯỜI PHẢI THÁNH THÌ
CƠ-BÚT MỚI LINH-NGHIỆM

Muốn đặng thấu-đáo Càn-Khôn Vũ-Trụ tinh-thông
trong vạn-vật, Đức Chí-Tôn dùng cơ-bút Ngài nói rằng:
“Một phần của con và một phần của Thầy hiệp nhứt
mới thấu-đáo Càn-Khôn Vũ-Trụ tinh-thông vạn-vật”.
Hai người chủ quyền ấy, một người về hữu-hình,
một người về vô-hình hiệp lại với nhau làm chủ cơ-thể
Càn-Khôn Vũ-Trụ có lạ chi? Lạ chăng là cây cơ của chúng
ta đưa lên hợp-lực hai quyền năng ấy, trong đó có cây cơ
đưa lên là lấy hai cái sống của hai ông chủ làm chủ cái sống
duy nhứt, đặng phục lịnh quyền hành Thiêng-liêng Đức
Chí-Tôn sử-dụng mà thôi, thì nó là cây viết Thiêng-liêng
của Đức Chí-Tôn đó vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, đêm
30–04 năm Tân-Mão (1951) về: “Huyền Diệu Cơ Bút”.

65. ĐỨC CHÍ-TÔN ĐÃ CHỌN GIAO TRÁCH-NHIỆM THIÊNG-LIÊNG CHO ĐỨC
HỘ-PHÁP

Một kiếp sống Bần-Đạo rất may duyên được Đại-TừPhụ, tức nhiên Đức Chí-Tôn đã chọn giao cái trách-nhiệm
Thiêng-Liêng là gầy-dựng sao cho đặng hạnh-phúc cho
toàn-thể con cái của Ngài, tức-nhiên toàn thể nhơn-loại.
Càng suy-gẫm càng tìm-tòi thấy không phải vì mê-tín mà
biết cái tư-tưởng hành-tàng cao-thượng về đời ấy. Bần-Đạo
78
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nói rằng: nếu không phải Đấng Tạo-hóa của vạn-linh chủtrương thì không có một trí-óc phàm nào chủ-trương cho
được. Bần-Đạo tự nghĩ nếu nói Ngài mà lầm, lựa chọn một
người thiếu đạo-đức giao cái trách-nhiệm đem hạnh-phúc
cho toàn-thể con cái của Ngài là Ngài lầm, Ngài phải lựa
một người dẫy-đầy lòng yêu-ái vô-tận như Ngài, đặng
thực-hiện tương-lai mong-mỏi của Ngài. Nhưng đặt nơi
nào cho chắc hơn? Ngài đã lựa-chọn Bần-Đạo, Bần-Đạo
lấy làm ngạc-nhiên, và tự hiểu rằng Ngài không có lầm.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đại-Đồng-Xã, ngày

02/5 năm Tân-Mão (1951), nhân ngày Lễ Kỷ Niệm Ngày
Hưng Quốc.

66. ĐỨC HỘ-PHÁP LỰA CHỌN GIAO LẠI CHO NGƯỜI NÀO CÓ THỂ TẠO
DỰNG HẠNH-PHÚC CHO NHƠN-LOẠI

Đức Chí-Tôn Ngài đã giao cho một trách-nhiệm
tạo-dựng hạnh-phúc cho người nào biết yêu-ái nhơn-loại
hơn hết, cái lựa-chọn của Ngài để lại nơi tâm trí của BầnĐạo một bài học là lựa chọn không lầm. Bần-Đạo cũng
phải lựa chọn người nào như Ngài đã lựa chọn Bần-Đạo
vậy. Lựa chọn những tay nào có thể tạo dựng hạnh-phúc
cho nhơn-loại, trước nhứt phải thí-nghiệm với Dân-Tộc
Việt-Nam là bạn chí-thiết của Bần-Đạo, là máu-mủ của
Bần-Đạo là đồng-bào của Bần-Đạo, thí-nghiệm trước
với một sắc dân ấy rồi mới có thể thí-nghiệm toàn thể
nhơn-loại nơi mặt địa-cầu này tức-nhiên toàn-thể các
xã-hội nhơn-quần.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đại-Đồng-Xã, ngày

02/5 năm Tân-Mão (1951), nhân ngày Lễ Kỷ Niệm Ngày
Hưng Quốc.
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67. HẠNH-PHÚC KHÔNG AI CHO ĐẶNG, KHÔNG AI CƯỚP ĐẶNG, NHƯNG
NẾU CHÚNG TA MẤT TỰ-DO, MẤT ĐỘC-LẬP, MẤT TỰ-CHỦ THÌ KHÔNG
PHƯƠNG-THẾ GÌ TẠO HẠNH-PHÚC MÌNH ĐƯỢC

Bần-Đạo hiểu rằng: Cái hạnh-phúc không ai cho
đặng, không ai cướp đặng, không có tay nào đào-tạo
cho vừa sức mình muốn đặng. Hạnh-phúc đã có sẵn
cho chúng ta, cũng như thân-thể chúng ta vậy, nó phải
phù-hạp với tâm-tình thân-thể của chúng ta, dầu cho ai
có đủ thừa hạnh-phúc ấy mà cho chúng ta, cũng không
phù-hạp với chúng ta được. Không phù-hạp thì không có
hạnh-phúc gì hết.
Vậy cơ-quan đào-tạo hạnh-phúc là một cơ-thể liênquan trọng-yếu với ta, mỗi người sanh ra phải đặng tự-do
không bị ai cướp quyền hay lệ-thuộc cho ai mới có đủ
quyền-năng tạo dựng hạnh-phúc của mình, nếu chúng ta
mất tự-do, mất độc-lập, mất tự-chủ thì không phương-thế
gì tạo hạnh-phúc mình được. Bởi vậy cho nên muốn đàotạo hạnh-phúc ấy, Bần-Đạo phải tiêu-diệt các trở-lực làm
cho chúng ta không thiệt-hiện được. Vì mỗi cá-nhân đều
ở trong vòng thúc-phược thì không thể gì tạo hạnh-phúc
cho mình được.


Đại-Đồng-Xã, ngày 02/5 năm Tân-Mão (1951), nhân ngày
Lễ Kỷ Niệm Ngày Hưng Quốc.

68. LỄ KHAI-GIẢNG HẠNH-ĐƯỜNG PHƯỚC-THIỆN

Hồi 4 giờ chiều Đức Hộ-Pháp đến chứng lễ khai
trường, trong trường có lập bàn thờ Đức Mạnh-Tử Tiên
sư. Đức Hộ-Pháp hỏi cả môn-đồ trong trường, tại sao
Đức Khổng-Phu-Tử Ngài truyền-giáo Đạo khi trước mà
không thờ Ngài, lại thờ Đức Mạnh-Tử.
80
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Cả thảy đều có trả lời nhưng không trúng lý, Đức
Hộ-Pháp nói trong thời-kỳ Đức Khổng-Phu-Tử lập Đạogiáo giáng-sanh nhằm lúc thời-bình lập đời quân-chủ, khi
Đức Mạnh-Tử giáo-dân nhằm lúc thời-loạn phong-trào
sôi-nổi, giặc-giả tứ-phương, bởi vậy cho nên Ngài lập đời
lấy cái thuyết Quân-Chủ dân-quyền, tức là Quân-Chủ
lập-hiến mới thâu-phục được lòng dân, ấy vậy mới phùhạp với thời-kỳ nầy, tại vậy mới thờ Ngài.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Hạnh-Đường Phước-

Thiệân, ngày 2–5 năm Tân-Mão (1951) Nhân dịp Lễ Khaigiảng Hạnh Đường Phước Thiện.

69. ĐẠO-NHO KHÔNG CHỈ RÕ CON ĐƯỜNG SIÊU-THOÁT CHO NHƠN-LOẠI

Đức Hộ-Pháp hỏi: Tại sao Tam-giáo qui nhứt Thích,
Đạo, Nho nghĩa là Phật, Thánh, Tiên mà sao không lập
hội Phật-tông chuyển-thế hay là Tiên-Tông chuyển-thế?
Lại lấy Đạo-Nho lập thành Hội-Thánh mà Chí-Tôn
đến khai Đạo, kỳ nầy lại dụng Nho-Tông chuyển-thế (cả
Chức-Sắc đều có trả lời nhưng không rõ tột ý)
Đức Hộ-Pháp nói: Đạo-Thánh, cốt yếu chuyển đời,
mà chỉ có biết quyền, chớ không biết người biết mình,
không biết Trời, nên còn khuyết-điểm, có công rèn-luyện
tâm-tánh, mà không chỉ rõ đường siêu-thoát cho nhơnloại, vì chỗ thiếu đó mà Đức Chí-Tôn mới đến đặng thêm
sức, Trời và Người hiệp một đặng lập Đời Thánh-Đức,
nhơn-lực phải tùng Thiên-lực để đạt cơ mầu-nhiệm, thì
tu-hành mới mong siêu-thoát nên lập Hội-Thánh ba Đài
Bát-Quái, Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng-Đài đặng chấn-hưng ba
nền Tôn-Giáo lại làm một, gọi là Tam-Giáo Qui-nguyên
Ngũ-Chi Phục-Nhứt, là thêm Thần-Đạo và Nhơn-Đạo
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gọi Ngũ-Chi Đại-Đạo.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Hạnh-Đường Phước-

Thiện, ngày 2–5 năm Tân-Mão (1951) nhân dịp Lễ Khaigiảng Hạnh Đường Phước Thiện.

70. BÍ PHÁP CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN LÀ QUYỀN-NĂNG ĐIỀU-KHIỂN CÀN-KHÔN
VŨ-TRỤ NGÀI ĐẾN BAN CHO CON CÁI CỦA NGÀI ĐỂ TỰ GIẢI-THOÁT
LẤY MÌNH

Bần-Đạo thuyết-minh cho toàn thể con cái Đức
Chí-Tôn thấu-đáo, hiểu cho tận-tường cái Bí-pháp Đức
Chí-Tôn đến trong thời-kỳ này để trong nền chơn-giáo
của Ngài. Ấy vậy Bần-Đạo có một điều ước-vọng là tìm
phương trụ cả đức tin con-cái nam nữ của Ngài, đặng cái
đức-tin ấy làm một ngọn huệ-quang Thiêng-liêng nó dìudắt Thánh-Thể của Ngài trong con đường Thiêng-Liêng
Hằng-Sống tức-nhiên con đường giải-thoát.
Bí-Pháp là gì? Là quyền-năng điều-khiển Càn-Khôn
Vũ-Trụ tức là quyền-năng vô-đối của Đức Chí-Tôn đã cầm
nơi tay, Ngài đến cùng con cái của Ngài, đặng Ngài ban
cho một quyền-hành đủ phương-pháp, đủ quyền-năng tự
giải-thoát lấy mình.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, ngày
15–5 năm Tân-Mão (1951) về: “Bí Pháp Của Đức Chí Tôn”.

71. CẢNH SỐNG THỂ NÀO CHẾT CHÚNG TA THỂ NẤY

Càn-Khôn Vũ-Trụ không có gì khác, có cảnh sống
có cảnh chết, sống chúng ta thể nào chết chúng ta thể nấy,
không có chi lạ.
“Sống chúng ta là khách của Quán tục này, ta chết tức
nhiên ta trở về quê Tổ, tức nhiên ta nhập trong cảnh Thiêng82
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Liêng Hằng-Sống chớ không có chi lạ”.
Bây giờ hai hình-trạng ấy chúng ta thử nghĩ có liênquan mật-thiết với chúng ta thế nào? Đơn-sơ chúng ta
nên lấy tỉ-thí một cách khoa-học là khi chúng ta thức
mơ-vọng điều gì, làm điều gì cái năng-lực trong hành-tàng
thường-thức của chúng ta, trong giấc ngủ chúng ta nằm
mộng-mơ nói tầm-xàm làm đối-cảnh của nó, đối buổi thức
tức-nhiên buổi sống ấy vậy. Thức ngủ là trong khuôn luật
sống chết, có cái sống phải có cái chết, hành-tàng của cái
sống chúng ta thể nào thì buổi chết của chúng ta cũng
hiện-tượng ra nguyên vẹn, ấy vậy không có điều gì lạ hết.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, ngày
15–5 năm Tân-Mão (1951) về: “Bí Pháp Của Đức Chí Tôn”.

72. TỪ XƯA ĐẾN NAY QUẢ-NHIÊN CÓ MÊ-TÍN LÀ DO BÍ-PHÁP

Bần-Đạo hứa mỗi kỳ Đàn thuyết về Bí-Pháp. Tại
sao Bần-Đạo phải thuyết minh về Bí-Pháp? Đáng lẽ theo
cổ-truyền Bí-Pháp là huyền-bí không thể gì truyền một
cách rõ ràng được. Nhưng đối với Đạo Cao-Đài tức-nhiên
đối với nền Chơn-giáo của Đức Chí-Tôn nó không phải
như trước, Đức Chí-Tôn đã nói rõ ràng rằng: Ngài đến
cốt-yếu để diệt-trừ mê-tín mà hại thay từ trước đến giờ các
Đạo-giáo nếu quả-nhiên có mê-tín là do Bí-Pháp hơn hết.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
01–6 năm Tân-Mão (1951) về “Bí Pháp”.

73. THỂ-PHÁP CỦA ĐẠO CAO-ĐÀI LÀ MỘT TRƯỜNG CÔNG-QUẢ CÒN BÍPHÁP LÀ CƠ-QUAN HUYỀN-BÍ ĐỂ CON NGƯỜI SIÊU-THOÁT

Thể-Pháp của Đạo Cao-Đài là một trường công-quả
của chúng ta, trường công-quả ấy để cho chúng ta lập đức,
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lập công và lập ngôn.
Còn Bí-Pháp Chơn-truyền Đức Chí-Tôn tức nhiên
cơ-quan huyền-bí để cho con cái của Ngài siêu-thoát.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
01–6 năm Tân-Mão (1951) về “Bí Pháp”.

74. ĐỨC CHÍ-TÔN ĐÃ DÀNH CƠ-HỘI CHO CHÚNG TA THỰC-HIỆN TAM-LẬP

Nói về Thể-Pháp chúng ta hân hạnh làm sao, muốn
cho chúng ta lập đức, chính mình Đức Chí-Tôn đã cho
chúng ta mượn danh thể của Ngài, chúng ta đã làm ThánhThể của Ngài nơi mặt thế này. Ôi! Quyền-lực về phươngpháp lập đức đối lại với cảnh Thiêng-Liêng là mua ngôi
vị của chúng ta đó vậy.
Lập công là Ngài đã tạo hình-thể của Ngài để tại mặt
thế này, chúng ta phải lập công với sanh-chúng, tức nhiên
lập công cùng con-cái của Ngài. Ngài để cho chúng ta lập
công chớ không phải làm nô-lệ cho ai tất cả. Chúng ta thấy
Ngài phụng-sự cho con-cái của Ngài, chúng ta lập-công
là tạo danh-thể của Ngài, do lập-công mà ra.
Bây giờ lập ngôn, chính mình Ngài, Ngài phải làm,
cầm cây cơ-bút viết dạy chúng ta từ lời nói việc làm, từ
tánh đức, từ đạo-lý. Còn ngôn, có ngôn gì hơn Ngài nữa
để cả thảy các thể-pháp đặng chúng ta định-vị chúng ta,
chính tay Ngài cho ta mượn cả thảy.
 Trích
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75. BÍ-PHÁP LÀ ĐIỀU TRỌNG-YẾU HƠN HẾT SẼ DÌU-DẪN CHÚNG TA ĐI
TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN THẾ-GIAN VÀ ĐƯỜNG VỀ CỎI THIÊNG-LIÊNG
HẰNG SỐNG

Bí-Pháp là điều trọng-yếu hơn hết, nếu không phải
chúng ta cầu nơi quyền-năng vô-biên của Ngài đặng đoạt
cơ siêu-thoát thì dám chắc rằng: Dầu Thánh-Thể của Ngài
hay con-cái yêu-dấu của Ngài nam nữ cũng vậy, thì giờ
phút này không có ai ngồi đây, trong cửa Đạo Cao-Đài
này, chúng ta vì một kiếp-sanh thọ khổ Tứ-Diệu-Đề chúng
ta chỉ mơ-ước một điều là đạt đặng huyền-linh Bí-Pháp,
trước khi thực-hiện đặng Bí-Pháp, chúng ta phải có một
đức-tin mạnh-mẽ, đức-tin ấy phải đủ năng-lực trong tinhthần của Hội-Thánh.
Muốn có đức-tin vững-chắc thì chúng ta phải có
đức tự-tín, có tự-tín mới đạt đặng Thiên-tín, tức-nhiên
đạt đặng Đạo-tín của chúng ta. Muốn thấu-đáo và muốn
đạt cho đặng tự-tín chúng ta phải tự biết chúng ta, rồi ta
mới biết địa-vị đứng trong hoàn-vũ này đương đầu với
Vạn-Linh, ngôi vị ở trong hàng phẩm nào, chúng ta phải
biết chúng ta ở đâu mà đến, chúng ta mới hiểu con đường
chúng ta sẽ về, Bí-Pháp sẽ dìu-dẫn chúng ta đi trên con
đường ấy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
01–6 năm Tân-Mão (1951) về “Bí Pháp”.

76. DẦU VĂN-MINH CỰC-ĐIỂM, TRÍ-THỨC CAO-TRỌNG MÀ CON NGƯỜI
CHƯA BIẾT CON NGƯỜI DO ĐÂU MÀ CÓ THÌ HỌ CHƯA BIẾT HỌ LÀ GÌ HẾT

Ôi! Cho cái hay biết của con người còn gì luận nữa,
biết thật, giỏi thật, nhưng có một điều là họ chưa biết họ,
con người chưa biết con người do đâu mà có. Giờ phút
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này dầu văn-minh cực điểm, trí-thức quá cao-trọng mà họ
chưa biết họ là gì hết. Sự thật vậy, bởi họ không biết họ
cho nên sản-xuất ra thuyết duy-vật và duy-tâm. Duy-vật
đang hy-vọng lấy vật-lý-học họ tìm con người, nhứt hơn
hết là họ tìm căn nguyên con người, họ lấy theo vật-lý-học
họ nói con người là con vật, họ nói con vật này cũng đồng
sống như vạn-vật kia, họ tiềm-tàng vật-lý-học họ nói bổn
căn con người là do tinh-trùng nam và cái trứng nữ, khi
nam nữ giao-cấu với nhau hai thứ ấy hiệp với nhau sanh
ra con người, con tinh-trùng nguyên-nhân nó là con sâu,
tinh trùng nam là cốt, trứng của nữ là nhục, hai thứ đó
hiệp với nhau thành cục huyết đỏ lòm rồi lần-lần mọc
đầu, mọc tay biến ra thành nhơn-hình. Con thú gì trước
kia cũng bởi do hai yếu-tố ấy hợp với nhau rồi biến ra
hình-tượng của nó vậy.
Bây giờ duy-tâm là đạo cũng nhìn con người là con
vật, nhưng lúc nó biến ra nhơn-hình, quyền-năng nào biểu
nó biến, do quyền-năng nào cho phép nó biến, kẻ muốn
tìm sự thật đem lý vật-chất đánh đổ tinh-thần, như vậy
có đúng chơn-lý chăng?.
Chính Bần-Đạo cũng nhìn sự thật chúng ta là con
vật, mà lạ chướng hơn hết lúc biến thân ra nó, cái linh cái
sống của nó thế nào chúng ta không biết, hồi thời buổi
nó tượng nhơn hình của nó rồi, hỏi vậy cái sống của nó ở
đâu? Ai cho mà có? Và cái linh ở đâu mà có?
Đạo-giáo chúng ta đã cho rằng thi-hài chúng ta không
phải là con vật đâu. Chính nhà Phật có nói thân con người
chúng ta là con kỵ-vật để cho Tánh-linh cỡi nó đi đường,
từ mặt địa-cầu nầy qua mặt địa-cầu khác, con thú ấy là
thân-xác của ta, còn người cỡi thú ấy là Phật, tức-nhiên
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là cái tánh-linh của chúng ta đó vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
01–6 năm Tân-Mão (1951) về “Bí Pháp”.

77. KHÔNG PHẢI THI-HÀI NẦY SIÊU-THOÁT MÀ LINH-HỒN LÀ PHẬT LÀ
CON CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN SIÊU-THOÁT

Bây giờ không phải thi-hài nầy siêu-thoát được, vì
thú là thú, sanh ra từ Thổ huờn lại thổ, còn người cỡi nó
là Phật cho nên không có quyền-năng nào giam-hãm hay
trói lại được, Phật ấy mới thật là con-cái của Đức Chí-Tôn,
chính mình con thú vật-lý-học đã nói, con thú có người
cỡi, mà người cỡi ấy là Phật là con đẻ của Đức Chí-Tôn.
Ấy vậy cơ-quan siêu-thoát là Phật siêu-thoát chớ không
phải con thú nầy siêu-thoát được.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
01–6 năm Tân-Mão (1951) về “Bí Pháp”.

78. LUẬN SỰ SỐNG & SỰ CHẾT

Vấn-đề cái sống của chúng ta nơi mặt địa-cầu nầy
và cái sống của ta nơi cõi Thiêng-Liêng Hằng-Sống, kiếp
sống ấy người đời họ thường gọi là kiếp chết.
Bần-Đạo nhớ lại khi học Đạo cùng các Đấng ThiêngLiêng, chúng ta đã có luận hai chữ sống, chết. Các Đấng
Thiêng-Liêng cho rằng: Dùng hai tiếng ấy không có chơnthực và không chơn-lý, đó chỉ là cái tướng hữu-ngã của
chúng ta, hữu-ngã tức nhiên như bàn tay chúng ta vậy,
không lẽ bàn tay này lật ngửa là sống, bàn tay này lật úp
là chết, bất quá xây qua xây lại gọi là xoay-chuyển mà thôi,
chớ có chết sống gì đâu.
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Sống hay chết không có nghĩa lý gì. Sống nơi mặt thếgian nầy và sống nơi cảnh Thiêng-Liêng Hằng-Sống cũng
gọi là cái sống mà thôi. Ấy vậy sống chết là sự chuyển-luân.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
30–6 Tân-Mão (2–8–1951) về: “Khuôn Luật Nào Chúng
Ta Đã Sống”.

79. ĐẠI-TỪ-PHỤ ĐỊNH CHO TA LÀM GÌ CHÚNG TA NÊN ĐỊNH LÀM THEO
Ý-THÍCH CỦA ÔNG

Hôm nay Bần-Đạo giảng khuôn-luật nào chúng ta
sanh ra nơi mặt thế nầy, hay chúng ta sống nơi cửa ThiêngLiêng Hằng-Sống.
Đại-Từ-Phụ ta, cũng có tính chất như ta vậy thôi.
Chúng ta nên lấy tỉ-thí người Cha của chúng ta nơi mặt
thế-gian nầy, chúng ta tìm biết thử coi Ông biết cho chúng
ta làm gì, hay là Ông định cho ta làm gì, mà ta định làm
theo ý-thích của Ông, hay nói rõ cả toàn-thể các Ông cha
đã muốn cho con-cái làm gì, tức nhiên toàn-thể nhơn-loại
muốn cho ta làm gì, ấy là định-luật đó vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
30–6 Tân-Mão (2–8–1951) về: “Khuôn Luật Nào Chúng
Ta Đã Sống”.

80. SỐNG CHẾT CŨNG TỶ NHƯ LÚC THỨC VÀ LÚC NGỦ ĐÓ CHỈ LÀ HAI
CÁCH SỐNG

Chúng ta có hai cái sống: Sở-năng chúng ta khi thức
chúng ta đã muốn làm gì, khi chúng ta ngủ hành-tàng
chúng ta đã làm gì? Định-luật buổi sống chúng ta đã làm
gì, buổi chết chúng ta đã làm gì? Hai khuôn-luật ấy định
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chung nhau.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
30–6 Tân-Mão (2–8–1951) về: “Khuôn Luật Nào Chúng
Ta Đã Sống”.

81. DƯƠNG-NĂNG CỦA CHÍ-TÔN VÀ ÂM-NĂNG CỦA PHẬT-MẪU

Đức Chí-Tôn có hai phần năng-lực như ta đươngnhiên bây giờ:
– Phần vô-đối, vô-cực, vô-thượng của Ngài là phần
“Dương-năng” đó là “huyền-vi phạm quảng-đại” của Ngài
vô-cùng vô-tận, nơi đó tạo Càn-Khôn Vũ-Trụ, bát phẩm
chơn-hồn, và định số của Vạn-linh.
– Còn về phần “Âm-năng» của Ngài, tức-nhiên Ngài
cũng có như ta một luật «thất tình lục dục» rồi Ngài phân
tánh ấy ra. Ngài phân Âm-năng ra Phật-Mẫu, chúng ta
đang thờ buổi nầy.
Chúng ta nói rằng: Phật-Mẫu với Đức Chí-Tôn, Đức
Chí-Tôn với Phật-Mẫu là hai quyền-năng tạo dựng CànKhôn Vũ-Trụ, Ngài cầm quyền tinh-thần, Đức Phật-Mẫu
cầm quyền hình-thể. Hai quyền-năng đó là Cái Dươngnăng của Chí-Tôn và Âm-năng của Phật-Mẫu.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
30–6 Tân-Mão (2–8–1951) về: “Khuôn Luật Nào Chúng
Ta Đã Sống”.

82. ĐỨC PHẬT-MẪU TẠO-DỰNG HÌNH-ẢNH VẠN-LINH, ĐỨC CHÍ-TÔN BAN
CHO CHÚNG TA SỰ-NGHIỆP VÀ TẠO-DỰNG TRÍ-THỨC TINH-THẦN ĐỂ
CHÚNG TA ĐIỀU-ĐÌNH ĐẠI-NGHIỆP ẤY

Khi Kim-Bàn sản-xuất, Bát phẩm chơn-hồn từ đó
đi ra, chính mình Đức Phật-Mẫu tạo-dựng hình-ảnh
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vạn-linh, vì cớ cho nên với quyền-năng vô-đối của Đức
Chí-Tôn, Ngài muốn thế nào cho toàn-thể Bát-phẩm
chơn-hồn tức-nhiên toàn-thể vạn-linh được hưởng giatài dành để là: Toàn-thiện, toàn-năng, toàn-tri của Ngài
về tinh-thần, về hình-thể, Ngài muốn con cái của Ngài,
tức-nhiên vạn-linh có đủ quyền-năng vô-cực vô-thượng
của Ngài, đặng điều-đình Tam thập lục-thiên, Tam-thiên
thế-giái, và Tứ đại bộ-châu. Ấy là Ngài dành cho con cái
của Ngài, Ngài phải cho sản-xuất, hồi mới sản-xuất nơi
Kim-Bàn ra đơn-sơ lắm, không đủ quyền-năng điều-khiển
Càn-Khôn Vũ-Trụ như Ngài, muốn cho đặng toàn-năng
toàn-tri, vô-cực, vô-thượng như Ngài, Ngài muốn cho
chúng ta tạo-dựng sự-nghiệp, muốn cho chúng ta có đủ
trí-thức tinh-thần điều-đình đại-nghiệp ấy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
30–6 Tân-Mão (2–8–1951) về: “Khuôn Luật Nào Chúng
Ta Đã Sống”.

83. ĐỊNH PHẬN CỦA CON NGƯỜI

Kỳ đàn trước Bần-Đạo có hứa kỳ này giảng về địnhphận của con người, tức nhiên định-phận của chúng
ta. Dầu cá-nhân, dầu xã-hội nhơn-quần hay là toàn-thể
nhơn-loại cũng vậy, chúng ta đã ngó thấy trước mắt một
tấn-tuồng đau-khổ mà Đức Phật-Tổ đã tìm thấy chơn-lý
ấy là Tứ-Diệu-Đề. Chúng ta tự-nhiên nhận biết rằng,
sống của ta ở nơi cõi thế này không phải sống đặng hưởng
hạnh-phúc, trái ngược lại chúng ta đã sống một nơi cảnh
khổ, Tứ-Diệu-Đề tức nhiên tứ khổ đó vậy.
Chúng ta để mắt xem thấy cơ đời đã vẽ ra trước mắt
chúng ta nhiều lẽ bất công, chúng ta đã ngó thấy một
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tấn-tuồng, khôn hiếp ngu, mạnh hiếp yếu, sang hiếp hèn,
hung-dữ hiếp hiền-từ, tàn-bạo hiếp đạo-đức, lẽ bất-công
ấy dẫn loài người từ thử đến giờ đi tới biết chỗ nguyênnhân của nó.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm 14–7

năm Tân-Mão (1951) về: “Định Phận Của Con Người”.

84. MỤC-ĐÍCH CHÚNG TA ĐẾN TẠI ĐỜI NÀY HOẶC ĐẾN ĐẶNG TRẢ QUẢ, HAY
ĐẾN ĐẶNG CHIA ĐAU SỚT THẢM CÙNG BẠN ĐỒNG KHỔ CỦA CHÚNG TA

Chúng ta đã thấy Đạo-Pháp định chơn-lý của kiếpsanh mình. Vậy chúng ta đến tại đời này, hoặc đến đặng
trả quả, hay đến đặng chia đau sớt thảm cùng bạn đồng
khổ của chúng ta nơi cảnh thế-gian này, hai lẽ ấy chúng ta
nên tìm-hiểu chơn-lý của nó đặng định-phận cho chúng ta.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm 14–7

năm Tân-Mão (1951) về: “Định Phận Của Con Người”.

85. CHÚNG TA KHÔNG THỂ GÌ LÀM CHO CẢ TOÀN THIÊN-HẠ ĐẶNG ĐỒNG
TÁNH VÀ ĐỒNG ĐỀU VỚI NHAU, MỖI CÁ-NHÂN ĐỀU CÓ MỘT ĐẶC-PHẬN
VÌ THẾ CHO NÊN TINH-THẦN, ĐẦU ÓC HỌ ĐÃ PHÂN RA NHIỀU GIAI-CẤP
ĐẶC-BIỆT

Đáng tiếc hơn hết những người không biết chơn-lý
Tứ-Diệu-Đề, phần nhiều họ không biết tại sao họ đau-khổ,
vì thế nên họ đau-khổ chừng nào, thì họ oán-hận kiếp sanh
chừng nấy, bởi kiếp sanh họ khổ nhiều hơn hạnh-phúc,
họ giận mọi lẽ bất-công của xã-hội hỏi: Người tại sao sanh
ra nằm trên đống vàng, giàu có sang trọng, thong-dong,
còn người đẻ ra trong cảnh hàn-vi cơm không đủ bữa, còn
người đẻ ra ngồi trên ngai vàng bệ ngọc, người lại đẻ ra
nơi xó bếp chuồng gà.
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Sống trong cảnh bất-đồng biểu sao họ không phẩnuất, không thù-hận kiếp sanh, trong kiếp sanh ấy họ thùhận mà không biết ai đặng trả cái thù-hận ấy, thành thử
họ oán-hận toàn-thể bạn đồng sanh của họ, tức-nhiên
toàn-thể nhơn-loại.
Chúng ta đã ngó thấy tấn-tuồng họ đi tìm hạnh-phúc
nhơn-loại giờ phút này họ đương tìm hạnh-phúc. Ôi! BầnĐạo thấy họ muốn kết bạn với cả thiên-hạ, kết bạn đặng
họ nhơn-danh toàn-thể thiên-hạ, mà đánh đổ lẽ bất-công
ấy, họ hy-vọng cho tới ngày giờ nào đó, cả giai-cấp trong
thiên-hạ, nhơn-loại nơi mặt địa-cầu này không còn nữa,
đặng đồng đều với nhau, thì ngày ấy họ nghĩ rằng sẽ tạo
hạnh-phúc cho nhơn-loại đặng! Họ lầm!
Chúng ta ngó thấy từ buổi sanh ra và trong trườnghợp cùng đồng-thể với nhau mà tại sao kẻ quan người dân.
Vì chúng ta không thể gì đem kẻ ngu mà sánh với người
trí, đem trẻ mới sanh sánh với ông già, dầu cho muốn đem
lại nét công-bình, kẻ trí phải dạy bảo người ngu, ông già
đủ lịch-lãm thế-tình dạy cho người trẻ, dạy đó bất quá là
một phương-pháp giải-kết mà thôi, chớ không đủ một
vấn-đề định vận-mạng của họ được.
Chúng ta ngó thấy đặng người trí họ thông-minh
sáng-suốt họ định-phận lấy họ, họ định đặng lấy mình,
thì mình tự-chủ được mình, còn có kẻ chỉ nương nơi
người mà sống, vì thế cho nên tinh-thần ấy, đầu óc ấy là
có giai-cấp đặc-biệt, chúng ta không thể gì làm cho cả toàn
thiên-hạ đặng đồng tánh và đồng đều với nhau, thì làm
sao họ quyết-định tạo hạnh-phúc cho nhơn-loại được;
điều mơ-mộng ấy không hề khi nào thiệt-hiện ra đặng.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm 14–7
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năm Tân-Mão (1951) về: “Định Phận Của Con Người”.
86. CHÚNG TA PHẢI TÌM PHƯƠNG AN-ỦI BINH-VỰC CÁC BẠN ĐỒNG SANH
CỦA CHÚNG TA, ĐEM CÂN CÔNG-LÝ CHỈNH-ĐỐN SỰ BẤT CÔNG CỦA ĐỜI
MÀ AI LÀM ĐẶNG, TỨC LÀ LÀM TRỌN PHẬN-SỰ ĐỐI VỚI ĐỜI

Những Đạo-Giáo đã sản-xuất nơi mặt địa-cầu có một
đặc-phận cũng như ta, mỗi cá-nhân đều có một đặc-phận,
là đem cân công-bình Thiêng-liêng kia cân cái tình-ái
của chúng ta cho bằng cái sống của mỗi cá-nhân. Chúng
ta biết rằng: Bạn đồng sanh của ta tức-nhiên, toàn-thể
nhơn-loại đang khao-khát hạnh-phúc, chúng ta vẫn biết
hạnh-phúc không bao giờ thiệt-hiện đặng, chúng ta chỉ
tìm phương-pháp đặng an-ủi tinh-thần họ, nếu chúng ta
có phương-pháp ấy, thì mới sống gần Thánh-Thể Đức ChíTôn. Giờ phút nào chúng ta ngó thấy trước mắt chúng ta
một người bạn thiệt-thòi ngu-dốt, ít-oi bị một người khôn
hơn, mạnh-mẽ hơn hiếp đáp, lại có một người đứng gần
bên kẻ ấy mà nói với người kia rằng: Em tôi khờ-khạo dốtnát, ông thì thông-minh sáng-suốt không nên hiếp nó chi,
ông cứ ăn hiếp tôi đây, tôi có thể đối thủ lại với ông. Hoặc
có một người bạn thiệt-thà yếu-đuối bị một kẻ mạnh-mẽ
oai-quyền hiếp-đáp thì lại có một người đứng gần bên kẻ
ấy nói: Em tôi yếu-ớt bạc-nhược không thể gì đương đầu
với người, nếu người muốn ra mặt anh-hùng với người
này, thì đương đầu với tôi, tôi có đủ sức đương đầu với
người, đem cân công-lý chỉnh-đốn sự bất công của đời mà
ai làm đặng, tức là làm trọn phận-sự đối với đời đó vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm 14–7

năm Tân-Mão (1951) về: “Định Phận Của Con Người”.
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87. CÁC NỀN TÔN-GIÁO KHÔNG GIỮ ĐỊA-VỊ BAN ĐẦU NÊN NGÀY NAY ĐÃ
MẤT QUYỀN. ĐẠO CAO-ĐÀI ĐEM CÔNG-BÌNH THIÊNG-LIÊNG CỦA ĐỨC
CHÍ-TÔN ĐỂ LẠI MẶT THẾ-GIAN NÀY

Các nền Tôn-Giáo kia dành cầm cân phân-phát lẽ
công-bình ấy, chúng ta thấy Tôn-Giáo mới sản-xuất, họ
có định-phận của họ rõ-rệt, họ là bạn của những người
khó, an-ủi những người khổ-não, có nhiều khi chia từng
miếng ăn, phát từng mảnh áo, tới chừng đặng quyền trong
tay rồi, chính họ là người cầm cân công-bình ấy không giữ
địa-vị ban đầu, mà kẻ cầm cân trở lại làm chúa cả thiênhạ, vì thế nên các nền Tôn-Giáo ấy ngày nay mất quyền.
Đạo Cao-Đài sản-xuất đem công-bình Thiêng-Liêng
của Đức Chí-Tôn để tại mặt thế-gian này, Bần-Đạo ước-ao
rằng: Cân Công-bình ấy sẽ còn tồn-tại mãi mãi để chúng
ta định-phận chúng ta, còn về quyền xoay-chuyển do Đức
Chí-Tôn quyết đoán.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm 14–7

năm Tân-Mão (1951) về: “Định Phận Của Con Người”.

88. CÁI LẼ SỐNG CỦA CHÚNG TA NƠI CÕI TRẦN NÀY

Đêm nay Bần-Đạo thuyết cái lẽ sống của chúng ta
nơi cõi trần này, mỗi người của chúng ta có một cái thắc
mắc, từ thử đến giờ cũng tìm hiểu. Chúng ta thấy ta có
nơi cõi trần không phải chúng ta muốn, có nhiều lý-do làm
cho chúng ta phải tìm hiểu là cái định-mệnh của chúng ta,
chúng ta không có làm chủ, dầu cho bực trí-thức cao-siêu
thế nào đi nữa cũng chưa chắc mình làm chủ định-mệnh
của mình đặng. Ôi! Cái thắc-mắc của đường đời, kiếp
sống của chúng ta, chúng ta đã thấy nhiều lý-lẽ làm cho
chúng ta phải uất-hận, nhưng không biết nguyên-do thể
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nào loài người phải thọ-lãnh, có nhiều kẻ thấy uất-hận
ấy không có phương thế giải-quyết đặng, đến đổi xô-đẩy
họ đến một phương-pháp chót là tự sát lấy họ mà thôi.
Định-mạng của chúng ta, chúng ta tự hỏi tại sao
chúng ta phải sống? Sống nơi cõi trần để làm gì? Khi biết
được lý-lẽ ấy, chúng ta mới có phương-thế tự an-ủi được,
mà nếu chúng ta không biết lý-do ấy, chúng ta không biết
mạng sanh của chúng ta, hay là con người của chúng ta,
cái giá-trị sống của nó do nơi đâu, thì không có phươngthế nào an-ủi được.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
29–7 năm Tân-Mão (1951) về: “Cái lẽ sống của chúng ta
nơi cỏi trần này”.

89. CHÚNG TA SỐNG Ở THẾ-GIAN CÓ HAI LẼ: MỘT LÀ ĐỂ TRẢ NỢ SỐNG,
HAI LÀ CHIA KHỔ CÙNG CÁC BẠN CHÚNG TA

Chúng ta có hai lẽ sống:
– Lẽ thứ nhứt, ta đến cõi thế-gian này để trả nợ sống,
bởi chúng ta trả nợ sống ấy mà chúng ta mất hạnh-phúc
hưởng an-nhàn cực-lạc nơi cõi Thiêng-Liêng Hằng-Sống,
ta đến đây trả nợ sống đặng đạt hạnh-phúc nơi cõi ThiêngLiêng Hằng-Sống, đó là cái lý-do đầu tiên hết. Hễ chiếu
theo lý-do ấy, chúng ta ở trong thế-gian này do tại quả kiếp.
– Lý do thứ nhì nữa, là chúng ta đến đây đặng chia
khổ cùng các bạn chúng ta đã chịu khổ nơi thế-gian này,
chúng ta đến đặng tìm bạn. Đức Chí-Tôn đã nói: Biết
đâu trong cánh hoa kia không phải là một vật, mà là một
chơn-linh giáng-kiếp, biết đâu trong vạn-linh, trong vật-loại
mà trong ấy lại không có người bạn yêu-ái vô-cùng vô-tận
của ta nơi đó. Bởi lẽ ta thiếu nợ sống chúng ta phải trả.
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Ấy vậy chúng ta đến đặng trả nợ, tức-nhiên ta đến đặng
phụng-sự cho vạn-linh.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
29–7 năm Tân-Mão (1951) về: “Cái lẽ sống của chúng ta
nơi cỏi trần này”.

90. VÌ KHÔNG BIẾT NHỮNG BẠN TA ĐẾN THẾ-GIAN LÀ AI NÊN LẼ SỐNG
CỦA CHÚNG TA LÀ SỐNG ĐẶNG PHỤNG-SỰ VẠN-LINH

Còn một lý-lẽ sau nữa. Nếu chúng ta đến tìm bạn,
thì phải xót thương họ nhưng không biết bạn ta là ai?
Tới trong sự mơ-hồ nên chúng ta không biết bạn chúng
ta đã đến nơi nào? Ở nơi thân một đứa bé, ở nơi thân
của người tôi đòi tàn-tật, ở nơi người phụ-nữ, ở nơi thân
của người nam kia mà đã bần hàn đói khó, hay là sống
trong sang-trọng vinh-hiển chúng ta không biết. Vì lẽ
không biết ấy mà định lẽ sống của chúng ta là sống đặng
phụng-sự vạn-linh.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
29–7 năm Tân-Mão (1951) về: “Cái lẽ sống của chúng ta
nơi cỏi trần này”.

91. CÁI LẼ SỐNG CỦA TA LÀ PHẢI SỐNG TRONG HẠNH-PHÚC TỨC LÀ TA
SỐNG TRONG CÁI HẠNH-PHÚC CỦA TOÀN THỂ CON CÁI CHÍ-TÔN

Mấy bạn đứng trong hàng Thánh-Thể Đức Chí-Tôn
chúng ta, mấy em nam nữ, mấy đứa thư-sinh nam nữ các
em đã đặng hạnh-phúc ngồi trong lòng yêu-ái vô-tận vôbiên của Đức Chí-Tôn…
Chúng ta thấy “Thùy từ mẫn khổ” của Đức Chí-Tôn
vô-tận vô-biên, từ thử đến giờ, thùy từ mẫn khổ nó buộc ta
rằng: Cái lẽ sống của ta phải sống trong hạnh-phúc, tức là
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ta sống trong cái hạnh-phúc của toàn thể con cái của Ngài.
Nếu các bạn thấy mình đặng mạnh-mẽ hơn người
em, người bạn của mình, tức-nhiên Đức Chí-Tôn định
cho cái mạnh của ta, để đặng gánh vác sự nặng-nề cho em
cho bạn. Nếu chúng ta thấy trong đầu óc của chúng ta
có khôn hơn em ta, cái khôn của chúng ta ấy là Đức ChíTôn ban cho để bênh-vực sự dại-dột của nó, nếu chúng
ta thấy chúng ta sống trong vinh-hiển, thì chúng ta nói
rằng Đức Chí-Tôn ban cho sự vinh-hiển không phải để
dành riêng cho ta hưởng, mà ta có phận-sự đem cái cái
sang-trọng vinh-hiển ấy chia cho cả toàn thể em, bạn của
ta; lẽ sống của chúng ta là lẽ sống của toàn-thể, lẽ sống
của chúng ta là để lau giọt nước mắt của kẻ khổ não, lẽ
sống của chúng ta là nắm cho chắc Bình Cam-Lồ-Thủy
của Ngài chan rưới cho đồng đều đặng hưởng. Ngày giờ
nào trong phần tử Thánh-Thể của Ngài làm như thế ấy,
thì tới ngày về nơi cõi Thiêng-Liêng Hằng-Sống, tôi dám
bảo-kiết rằng: Cả thảy gặp được mặt Đức Chí-Tôn là
ngày vui hứng của mình, gặp được Ngài và cả thảy Thần,
Thánh, Tiên, Phật đều mừng và thấy rằng Đức Chí-Tôn
có phúc-hạnh được bầy con chí hiếu của Ngài thay thế
Ngài tại mặt thế-gian này xứng-đáng phận của Ngài đã
định, ấy là lẽ sống của chúng ta đó vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
29–7 năm Tân-Mão (1951) về: “Cái lẽ sống của chúng ta
nơi cỏi trần này”.

92. ĐIỀU MONG-MỎI CỦA ÔNG CHA VÔ-HÌNH LÀ MỖI GIỜ MỖI PHÚT ĐỀU
ĐỂ TÂM THỰC-HIỆN CHO ĐƯỢC “THÙY-TỪ MẪN KHỔ”

Toàn thể con-cái của Chí-Tôn xin mỗi ngày, mỗi giờ
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mỗi phút đều để tâm thực-hiện cho được. “Thùy-từ mẫn
khổ” là điều mong-mỏi của Ông cha vô-hình chúng ta đem
tất-cả sự yêu-ái vô-tận vô-biên và đại-tạo đại từ-bi của Ngài
mà rưới chan nơi thế-gian này. Giờ phút nào trong tay của
chúng ta phân-phát cho đồng đều đó là lẽ sống của chúng
ta hoàn-toàn đó vậy. Nếu chúng ta không biết phân-phát
để hao-hớt đi thì cũng uổng một kiếp sanh vô lối.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
29–7 năm Tân-Mão (1951) về: “Cái lẽ sống của chúng ta
nơi cỏi trần này”.

93. NHƯỜNG NHAU MÀ SỐNG THÌ THÁI-BÌNH, TRANH SỐNG TỨC NHIÊN
LOẠN-LẠC

Bần-Đạo đã thuyết-minh rằng: Chúng ta có sanh tại
thế, nguyên-do tại sao mà ta đương sống đây, cả cái sống
chung cùng cái sống của vạn-linh đặng làm gì?
Bần-Đạo đã chỉ rõ rằng: Cái thi-hài của chúng ta
đồng-sanh với vạn-vật, là con kỵ-vật của chúng ta đến cõi
trần này đặng tìm bạn hay trả quả kiếp của chúng ta. Hôm
nay thuyết hai cái lẽ sống ấy:
– Chúng ta đã đồng sanh cùng vạn-vật tức nhiên
chúng ta cũng có đủ năng-lực, đủ trí-thức khôn-ngoan
để định-phận bảo-vệ sanh-mạng của chúng ta.
– Ta phải nhìn-nhận rằng: Cái sống của chúng ta
không khác cái sống của bạn đồng sanh với chúng ta.
Bần-Đạo nói, bạn đồng sanh của chúng ta không
phải là nhơn-loại mà thôi, mà cả vạn-vật hết, bởi chúng
ta thấy hiển-nhiên trước mắt nơi cõi trần này, chúng ta
đã sống chung cùng họ và họ đã giúp cho chúng ta sống,
chúng ta đã ngó thấy trong khuôn-khổ cái sống của đời
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tạo ra hai lẽ; từ thượng-cổ đến giờ, Bần-Đạo tưởng có hai
loại người tới giờ họ đã định tìm hai lẽ sống ấy, đặng họ
quyết-định họ sống với thái-bình hay sống với loạn-lạc, hai
lẽ sống ấy nơi mặt địa-cầu này nhường sống thì thái-bình,
tranh sống tức nhiên loạn-lạc.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm 15

tháng 8 năm Tân-Mão (1951) về: “Cái lẽ sống của chúng
ta nơi cỏi trần này”

94. NHƯỜNG SỐNG LÀ GÌ?

Nhường sống là gì? chúng ta đã hiểu rằng: Chúng
ta đã chịu cùng một định-luật chung là sống với vạn-vật,
chính mình ta phải tôn-sùng kính-trọng cái sống ấy, chúng
ta phải liệu phương nào định cái sống của chúng ta, trong
mực thước không phạm đến cái sống cuả vạn-linh, tứcnhiên không phạm đến cái sống của kẻ khác, mà nói họ
có phương-pháp nhường sống cho nhau.
Từ thử đến giờ, các nhà triết-học các Đạo-Giáo, tìm
lý-thuyết đạo-đức tinh-thần dầu cho Nho, Thích, Đạo hay
là các Tôn-Giáo khác chỉ có tìm mực-thước bày ra phươngpháp để tạo cho nhơn-loại biết kính-trọng cái sống cho
nhau tại mặt địa-cầu này, làm một cái định-luật đặng họ
biết cung-kính biết nhường-nhịn, tức-nhiên có hòa-bình
an-tịnh, được an-ủi, được thỏa-mãn, được hạnh-phúc.
95. TẠI SAO NGƯỜI TA TRANH SỐNG?

Còn trái lại nếu như cái sống của chúng ta đã khókhăn bởi chúng ta sống trong thuyết Tứ-Diệu-Đề của nhà
Phật là sanh, lão, bịnh, tử, chúng ta đã ngó thấy trường
đời chẳng buổi nào tìm đặng chơn hạnh-phúc. Cái sống
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ấy bảo-tồn khó-khăn lắm, nếu không có đạo-đức làm
phương thuần-tâm đặng định chí-hướng của mình thì
khó sống, tức-nhiên cái khó ấy giục cho người ta tranh
sống, tấn-tuồng đời chúng ta đã ngó thấy, dầu cho cá-nhân,
dầu cho xã-hội, dầu cho toàn thể nhơn-quần, họ chỉ vì cái
tranh sống mà tiêu-diệt lẫn nhau.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm 15

tháng 8 năm Tân-Mão (1951) về: “Cái lẽ sống của chúng
ta nơi cỏi trần này” (tiếp theo).

96. BIẾT NHƯỜNG SỐNG LÀ PHẢI CÓ MỘT TÂM-HỒN CAO-THƯỢNG ÁITRUẤT THƯƠNG-SANH

Người biết nhường sống trong cái cảnh khó-khăn, là
mình phải có một tâm-hồn cao-thượng ái-truất thươngsanh, chúng ta mới có phương-thế chịu khổ, có tâm-đức
nhượng sống cho kẻ khác. Muốn cho đặng có tâm-đức ấy
ít ra phải có đạo-đức và lấy tinh-thần đạo-đức làm cănbản, nếu bỏ tinh-thần ấy là xu-hướng theo thuyết tranh
sống với nhau mà thôi. Tranh sống thì cơ tận-diệt lẫn
nhau vẫn tiếp-tục mãi-mãi, chẳng hề buổi nào nhơn-loại
trên địa-cầu này trọng hưởng hạnh-phúc hòa-bình đặng.
Ấy vậy nhượng sống cho nhau thì tồn-tại, mà tranh
sống với nhau là tự-diệt đó vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm 15

tháng 8 năm Tân-Mão (1951) về: “Cái lẽ sống của chúng
ta nơi cỏi trần này”

97. LỄ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ LÀ GÌ?

Hôm nay là ngày chúng ta, toàn thể con-cái của Đức
Chí-Tôn nam, nữ hội-hiệp trong đại gia-đình Thiêng-Liêng
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của Chí-Tôn đã đào-tạo cho ta, Bần-Đạo nhơn-dịp này
giải-nghĩa rõ-rệt cái lễ Hội-Yến Diêu-Trì là gì? Cả thảy concái Đức Chí-Tôn đều biết, chúng ta tu, cốt-yếu mong-mõi
một điều trọng-yếu hơn hết là đạt cho đặng cơ giải-thoát
hay là có phương-thế trở lại cựu-vị Thiêng-Liêng của
chúng ta, các phẩm chơn-hồn trong Càn-Khôn Vũ-Trụ
của Đức Chí-Tôn đã lấy quyền cho Phật-Mẫu đào-tạo
tám phẩm chơn-hồn, tức là chơn-hồn vật chất, thảo-mộc
thú-cầm, nhơn-loại, Thần, Thánh, Tiên, Phật. Trong
tám phẩm chơn-hồn ấy xuất-hiện nơi Kim-Bàn do theo
luật Thiêng-Liêng của Đức Chí-Tôn đã định, thì họ phải
từ từ tăng-tiến mãi, cái luật tăng-tiến ấy nó buộc ta mỗi
kiếp sanh đều đều kiếm phương tu, đặng chi? Đặng tạo
Thiêng-Liêng vị cho chúng ta, các đẳng chơn-hồn ấy khi
đạt đến nhơn-phẩm rồi, lại chia ra hai phẩm hồn đặc-biệt:
– Ở trong vật-loại tăng-tiến lên đạt nhơn-phẩm của
mình gọi là Hóa-nhân.
– Các chơn-hồn ở trong Kim-Bàn đã xuất-hiện với
địa-vị nhơn-phẩm của mình là Nguyên-nhân.
Hai phẩm hồn ấy nếu không noi theo đạo-đức đặng
từ từ bước lên con đường Thánh-Đức của mình, đặng
đạt cho tới địa vị cuối cùng là Phật-Vị, lại làm tội-lỗi thì
phải sa vào Quỉ-Vị.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đài Cửu-Long
buổi chiều ngày 15–8 năm Tân-Mão (1951) về: “Lễ Hội Yến
Diêu Trì Là Gì?”.

98. VÌ 92 ỨC NGUYÊN-NHÂN MÀ CHÍNH MÌNH ĐỨC CHÍ-TÔN PHẢI GIÁNGTRẦN LẬP NỀN CHƠN-GIÁO

Ấy vậy phần con người có Nguyên-nhân, Hóa-nhân,
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Quỉ-nhân. Hại thay 100 ức nguyên-nhân do Đức Chí-Tôn
đã để cho xuống mặt thế này, đặng làm bạn với các đẳng
chơn-hồn trong Vạn-Linh sanh-chúng của Ngài, trong
số nầy các tôn-giáo đã đào-tạo lên được Phật-vị có sáu ức,
Tiên-Vị có hai ức, còn chín mươi hai ức Nguyên-nhân
đương bị đọa trần. Từ ngày Đạo bị bế họ có lắm công
tu mà thành thì không thành. Tội nghiệp thay, vì 92 ức
nguyên-nhân ấy mà chính mình Đức Chí-Tôn phải giángtrần mà lập nền chơn-giáo của Ngài, chúng ta đã ngó thấy
cái Thánh-ân, đặc-biệt hơn hết là Đức Chí-Tôn đã thấy rõ
rằng: Các nguyên-nhân ấy không phương gì tự giải-thoát
đặng vì quá tội tình, quá mê-luyến hồng-trần hoặc tạo ra
nhiều quả-kiếp nặng-nề quá đổi, vì cớ cho nên tu thì có
tu mà thành thì không có thành, tức-nhiên từ ngày Đạo
bế thì cơ siêu-thoát đã mất tại thế này, chính mình Đức
Chí-Tôn biết rằng không thế gì các nguyên-nhân tự mình
đạt cơ giải-thoát đặng.
Hôm nay, Đức Chí-Tôn Ngài đến lập nền chơn-giáo
của Ngài chúng ta đã ngó thấy lòng yêu-ái vô-tận của
Ngài là thế nào? Chúng ta thử suy-đoán không ai nói cho
mình nghe hơn Mẹ của mình, không ai dạy-dỗ mình có
oai-quyền hơn Mẹ của mình, cái tình trạng ấy đối với mặt
thế chúng ta thế nào thì quyền-năng nơi cỏi Thiêng-Liêng
Hằng-Sống như in không có mảy-may chi khác. Ngài lập
giáo rồi còn một nỗi là kêu nó không đến. Ngài dạy mà họ
không biết chi, chính mình Ngài đã nhiều lần hạ trần lập
Đạo mà 92 ức nguyên-nhân vẫn đui và điếc mà thôi, không
biết để chưn vào lòng yêu ái vô-tận của Ngài, đặng hưởng
cái hạnh-phúc vô-biên của Ngài đã đào-tạo. Vì cớ cho nên
Đức Chí-Tôn giao cho Đức Phật-Mẫu, mà Bần-Đạo đã
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thuyết-minh là Đức Phật-Mẫu đã nắm quyền tạo-hóa của
Càn-Khôn Vũ-Trụ hữu hình trong tay. Có thể nói vào
xác thịt chúng ta, để cho chúng ta nghe lời nói tinh-thần
Thiêng-liêng của Đức Chí-Tôn, lời nói mà từ trước đến giờ
chúng ta không biết thế gì nghe được, nhưng Đức ChíTôn giao cho Đức Phật-Mẫu cơ-quan siêu-thoát ấy, chúng
ta ngó thấy Đức Phật-Mẫu đã làm gì? Đức Chí-Tôn giao
cho Đức Phật-Mẫu nắm quyền-hành để rước hết những
cái chơn-hồn khi đã đạt pháp tức-nhiên đạt cơ siêu-thoát,
lập vị mình đặng vào cái địa-vị Thiêng-Liêng, đạt đặng thì
phải về Hội-Yến cùng Đức Phật-Mẫu, lễ Diêu-Trì Cung
Hội-Yến mà người ta gọi là hội, nhưng thật ra chúng ta về
hội-hiệp vui cùng Mẹ sanh của chúng ta đó vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đài Cửu-Long
buổi chiều ngày 15–8 năm Tân-Mão (1951) về: “Lễ Hội Yến
Diêu Trì Là Gì?”.

99. “HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ” LÀ ĐẠT CƠ SIÊU-THOÁT NƠI CÕI THIÊNG-LIÊNG
HẰNG-SỐNG

Đạo-Pháp gọi là “Hội-Yến Diêu-Trì” tức-nhiên chúng
ta đã đạt đặng cơ siêu-thoát nơi cõi Thiêng-Liêng HằngSống kia, nếu chúng ta không tu thì chưa biết con đường
ấy là gì mà chớ! Chính mình Đức Chí-Tôn biểu Đức PhậtMẫu tức nhiên Mẹ sanh của chúng ta cầm cả quyền-năng
giải-thoát trong tay, đến lập Hội-Yến Diêu-Trì tại mặt thế
này và cả con-cái của Ngài, nhứt là 92 ức nguyên-nhân
ấy, nếu nhập vào cửa Đạo tùng theo chơn-pháp thì đặng
hồng-ân của Đức Chí-Tôn cho hưởng cái Bí-Pháp HộiYến Diêu-Trì tại thế này, cái cơ siêu-thoát thiên-hạ đã đạt
trong tay họ sẵn, tức-nhiên giờ phút cuối cùng này là giờ
phút hứng-thú, giờ phút chết của họ, thì họ đạt-vị một
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cách dễ-dàng, ngôi vị nào cơ-quan siêu-thoát Đức ChíTôn đã cho không họ đó vậy. Nhờ đó mà cơ-quan tận-độ
Vạn-Linh của Đức Chí-Tôn đã lập lại tại thế này, từ đây sẽ
mở rộng cửa Thiêng-Liêng Hằng-Sống đặng đến gom-góp
cả con-cái của Ngài, trở về hiệp một cùng Ngài, Bí-pháp
Hội-Yến Diêu-Trì là vậy đó.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đài Cửu-Long
buổi chiều ngày 15–8 năm Tân-Mão (1951) về: “Lễ Hội Yến
Diêu Trì Là Gì?”.

100. NGÀY LỄ ĐỨC MẸ “DIÊU-TRÌ” . CẦU-NGUYỆN CHO NHỮNG GIA-ĐÌNH
ĐÔNG CON

Mấy em, vợ chồng mấy em nhơn ngày lễ Đức Mẹ,
Qua làm lễ đặc-biệt đặng cầu-nguyện cho gia-đình mấy
em, Đức Chí-Tôn đã giao-phó cho mấy em nắm cơ nhơnluân trong tay, đào-tạo nhơn-loại tại mặt thế này, mấy em
không có chồng vợ chắc nhơn-loại không có tại thế này.
Đức Chí-Tôn giao phó trách-nhiệm trọng-yếu cho mấy
em hay Ngài đặng tạo Đời, trong kinh-luật, Đức Chí-Tôn
đã giải rõ, Qua nói ít mấy em hiểu nhiều. Mấy em trước
kia chỉ nghe Nho-Tông phú-thác cho mấy em một phậnsự tối-yếu, tối-trọng, biểu mấy em gìn-giữ tông-đường
nặng-nề thế nào, nợ máu thịt của mấy em đối với Đấng
đã sanh-thành mấy em, nếu mấy em không có con-cái để
kế-nghiệp hương-quả cho tông-đường, thì con người của
mấy em bị bất-hiếu, “Bất-hiếu hữu tam vô hậu kế đại” luật
thiên-nhiên đã định vậy, vì lo nhơn-luân tối-trọng là thế
nào, Qua nói cho mấy em thấu-đáo.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, ngày
16–8 năm Tân-Mão (1951). Trong ngày lễ Đức Mẹ “DiêuTrì”cầu-nguyện cho những gia-đình đông con.
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101. ĐỨC CHÍ-TÔN ĐẾN GIAO CHO MẤY EM MỘT PHẬN-SỰ TỐI-YẾU NGÀI
GỞI GẤM THÁNH-THỂ CỦA NGÀI CHO MẤY EM. CON CỦA MẤY EM
KHÔNG PHẢI CỦA MẤY EM MÀ LÀ CỦA NGÀI

Hôm nay Đức Chí-Tôn đã đến giao cho mấy em một
phận-sự tối-yếu, tối-trọng hơn nữa, giao trong khí-huyết
của mấy em, Ngài gởi gấm Thánh-Thể của Ngài cho mấy
em. Con của mấy em nó không phải là của mấy em mà
chính là của Ngài đã cho mấy em đó vậy. Mấy em tự nghĩ
đại-nghiệp của Đạo tức nhiên gia-tài của gia-đình nhơnluân của mấy em đây. Thoảng như mấy em không có concái đặng mà nối cơ-nghiệp của Đức Chí-Tôn, công-nghiệp
mà chúng ta từ giọt nước mắt, từ giọt mồ-hôi đào-tạo cho
chúng ta nó đây làm chủ, rồi Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn
ai kế-truyền? Ấy vậy, Qua nói con cái của mấy em sanh ra
là khách của Đức Chí-Tôn đã giao, đã gởi gấm, mấy em
đạo-đức đầy-đủ, mấy em xứng đáng làm cha làm mẹ nó,
nếu mấy em thiếu đạo-đức Qua e cho mấy em không tròn
phận, thì có thể nào mấy em định nghiệp kia cho đặng?
Qua nói thật, cả của-cải đào-tạo cho Đạo đây đặc-biệt của
mấy em, ấy là của mấy em đó.
Mỗi năm, kỳ trước Bần-Đạo đã nói, chỉ trừ hai nơi
Bần-Đạo không dám xâm-phạm tới:
1.-Là Đền-Thờ của Đức Chí-Tôn.
2.-Là Đền-Thờ của Đức Mẹ để tượng-trưng hìnhảnh vô-tận vô-biên của hai Đấng ấy, Qua không dám đá
động tới.
Nếu ngày nào con cái của mấy em nghèo đói khổ-não
quá, Qua dám lấy từ miếng gạch, miếng ngói của Đạo đem
bán đặng nuôi con-cái của mấy em.
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Ấy vậy, Qua nhơn-danh Hội-Thánh của Đạo và nhơndanh Đức Chí-Tôn, Qua để lời với mấy em rằng: Của-cải
vô-tận của Đức Chí-Tôn và toàn thể Hội-Thánh cũng
nhờ nơi tay của mấy em. Qua cúi đầu trước cái khổ-não
nhân-nghĩa của mấy em vì gia-đình thế nào, Qua chỉ biết
cúi đầu gởi-gấm cho mấy em, sự nên hư của Đạo trong tay
của mấy em, mấy em phải sống cho đáng giá. Thánh-Thể
của Đức Chí-Tôn do nơi mấy em mà thôi.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, ngày
16–8 năm Tân-Mão (1951). Trong ngày lễ Đức Mẹ “DiêuTrì”cầu-nguyện cho những gia-đình đông con.

102. TÌM COI CÁI LẼ CHƠN-GIẢ CỦA CÁC ĐẠO GIÁO TỪ THỬ ĐẾN GIỜ

Đêm nay Bần-Đạo mời cả Thánh-Thể của Đức ChíTôn và con-cái của Ngài nam nữ, hiệp trí lại đặng tìm coi
cái lẽ chơn giả của các Đạo giáo từ thử đến giờ, cả trí-não
con người đã tầm Đạo phân-vân bất nhứt.
Bao giờ cũng vậy, từ thượng-cổ đến giờ, những tinhthần mộ Đạo, lẽ thường người ta nói tầm chơn, cái chơn
ở đâu? mà giã thế nào? Họ lấy phương-diện nào phân-biệt
được cái chơn mà họ tầm chơn.
Vả chăng luật tương-đối của vạn-vật hữu-hình nó
khó phân-biệt lẽ tương-đối của nó. Thảng như chúng ta
không ngó thấy cái chơn, thì chúng ta không thể gì nói
đến cái giả. Chúng ta không ngó thấy cái chơn, thì chúng
ta không thể gì nói đến cái thiệt. Luật tương-đối ấy vẫn
một mà thôi.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
30–08 năm Tân-Mão (1951) về: “Tìm Coi Cái Lẽ Chơn
Giả Của các Đạo Giáo từ thử đến giờ”.
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103. LÀM THẾ NÀO CHO TÂM-HỒN ĐƯỢC AN-ỦI, TẦM ĐƯỢC CHƠN HẠNHPHÚC, CÓ THỂ NƯƠNG NƠI ĐÓ MÀ GỞI TÂM-HỒN CHỖ ĐÓ LÀ CHƠN.

Những lý-lẽ ấy làm cho đầu óc con người tầm chơn
càng suy-nghĩ càng khó quyết-định được. Ta tự hỏi, thế
nào gọi là chơn? Thế nào gọi là giả? Theo lý-trí của con
người có lẽ này “Tầm chơn là đúng sự thật hơn hết”. Vả
thân tôi đang sống về phần hồn, nhưng phần hồn đã đau
khổ, nếu làm thế nào cho tâm-hồn an-ủi được, tầm chơn
hạnh-phúc được, có thể nương nơi nào mà tôi gởi tâm-hồn
tôi được an-ủi, chỗ đó là chơn.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
30–08 năm Tân-Mão (1951) về: “Tìm Coi Cái Lẽ Chơn
Giả Của các Đạo Giáo từ thử đến giờ”.

104. CHƠN VỚI GIẢ CHỈ CÓ TRÍ-ÓC MÌNH MỚI NHẬN BIẾT ĐƯỢC CHỚ
CHẲNG HỀ KHI NÀO LẤY NGÔN-NGỮ NÓI RA ĐƯỢC

Trong thế-gian này, không ai chơn, không ai giả, và
cũng không phân-biệt thế nào là chơn với giả được chỉ
có trí-óc của mình nhận biết được, suy-đoán được, chớ
chẳng hề khi nào ngôn-ngữ nói ra được.
Ấy vậy từ thử đến giờ có người tầm chơn mà không
biết đặng chơn ở đâu. Đạo Cao-Đài mà chúng ta đã theo,
chúng ta đã gởi tâm-hồn xác-thịt cho Đấng Tạo-Đoan
rồi có ai kiêu-ngạo là giả, chúng ta cứ tưởng chơn mà
thôi, ngoài Đấng Tạo-Đoan ra, không ai sanh mình ra
được, mình cứ tưởng Ông đó là chơn, ngoài ra ai nói cái
gì cũng thây kệ.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày
30–08 năm Tân-Mão (1951) về: “Tìm Coi Cái Lẽ Chơn
Giả Của các Đạo Giáo từ thử đến giờ”.
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105. NHỮNG KẺ KHÔNG LÀM NÊN GÌ HẾT, THÌ KHÔNG BỊ AI CHỈ-TRÍCH

Lạ gì cái tuồng đời, duy có những kẻ không làm nên
gì hết, thì không ai chỉ-trích, vì có gì đâu mà có nên, có hư,
trắng-trợn như vậy thôi, thì có gì mà trích-điểm. Chúng
ta có làm gì thì lẽ cố-nhiên chúng ta phải gặp việc nên hư,
phải quấy, ấy là lẽ thường chúng ta có làm, nên chúng ta
bị trích-điểm và ta biết cầu cho thiên-hạ chỉ-trích.
 Trích lời thuyết-minh của Đức Hộ-Pháp trong lễ Khai Mạc

Hội Nhơn Sanh Của Quyền Vạn Linh tại Nữ Đầu-Sư-Đường
ngày 30–08 năm Tân-Mão (1951).

106. NHỜ DUNG-HÒA GIỮA HAI LÝ-THUYẾT GIÀ-NUA CHẬM-CHẠP VÀ TRAI
TRẺ LẸ-LÀNG NÊN GIỜ NÀY ĐẠO MỚI CÓ SỰ PHÁT-TRIỂN MAU CHÓNG
VÀ TỐT ĐẸP NHƯ THẾ NÀY.

Hiện nay Bần-Đạo phân đoán chí-lý nội-tình của
Đạo nhận thấy một bên là Hội-Thánh thì mấy ông già-nua,
còn một bên là trai trẻ có tinh-thần giục-tấn.
Một bên là hình ảnh Thánh-Thể Đức Chí-Tôn đi
trên đường mực thước từ từ nhi tiến, còn một đàn thì
chạy theo cho kịp trào-lưu biến-chuyển, nên chí quyết
tiến cho hơn, một đàn thì mỗi khi đi để chơn đi thì sợ
đạp nhầm đến con kiến. Còn một đàn thì nếu thân mình
không nhanh-chóng lẹ-làng thì một mũi đạn đủ đưa họ
làm người thiên-cổ.
Hai đàn bất đồng với nhau làm cho Bần-Đạo ngồi
giữa bực mình làm sao đâu!
Hạng thanh-niên thì xô đẩy quyết đi cho mau, nên
cho hạng già-nua đi như rùa bò quá chậm. Thật Bần-Đạo
kiếm phương thế dung-hòa đôi đàng vừa quá mệt.
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Bần-Đạo thú thật rằng: nhờ lý-do đó mà Đạo CaoĐài tiển-triển đến đường nầy cũng đã mau chóng và tốt
đẹp lắm rồi.
Một đàng muốn tiến mạnh dầu có níu cũng không
chuyển.
Một đàng nếu không ngó đến thì ngồi bí xị đó không
đi.
Hai đàng cặp-kè với nhau mà đi dầu chậm cũng phải
đi từ-từ nhi tiến.
Nhờ hai lý-thuyết dung-hòa nhau nên giờ này Đạo
mới có hình-ảnh và phương-diện này.
 Trích lời thuyết-minh của Đức Hộ-Pháp trong lễ Khai Mạc

Hội Nhơn Sanh Của Quyền Vạn Linh tại Nữ Đầu-Sư-Đường
ngày 30–08 năm Tân-Mão (1951)

107. CỬA ĐẠO CAO-ĐÀI CHỈ THỜ KỈNH TRÊN THIÊN-THƯỢNG LÀ ĐỨC CHÍTÔN, DƯỚI THỜ THIÊN-HẠ ẤY LÀ THỜ NHƠN-LOẠI

Bần-Đạo luận về sự truyền-bá chơn lý Đạo:
Cả con cái Đức Chí-Tôn nên hiểu rằng: Triết-lý cao
thượng của Đạo Cao-Đài lấy tính-chất nó ở buổi sơ khởi
khai Thiên lập Địa của Đức Chí-Tôn sanh-hóa vạn-loại
nơi mặt địa-cầu nầy. Trong tạo-đoan Đạo Cao-Đài chỉ
thờ kỉnh có hai quan-niệm mà thôi. Trên là thờ ThiênThượng là Đức Chí-Tôn, dưới là thờ Vạn-Vật, mà tối-linh
của Vạn-vật là Nhơn-loại ấy là thờ Thiên-hạ.
Nó không biết chỉ-trích ai, dầu các Tôn-Giáo tríchđiểm hay đàm-thuyết thế nào cũng mặc. Đạo Cao-Đài
chỉ biết nắm lấy căn-bản cái nguyên-lý của nó mà thôi.
Trong Nho-Giáo có nói: “Thiên-ngôn Vạn-Ngữ bất
109

LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập II

quá hồ-thiệt”, thì chúng ta chỉ thấy chơn-lý chỉ có một,
không phải ngôn-ngữ diệt-tiêu chơn-lý đặng.
Đạo Cao-Đài nắm chặt cái căn-bản của nó, nên
không chỉ-trích ai, từ-từ nó đi theo con đường chơnchánh của nó.
 Trích lời thuyết-minh của Đức Hộ-Pháp trong lễ Khai Mạc

Hội Nhơn Sanh Của Quyền Vạn Linh tại Nữ Đầu-Sư-Đường
ngày 30–08 năm Tân-Mão (1951)

108. ĐẠO CAO-ĐÀI ĐỂ CHO HÀNG TRÍ-THỨC HỌ TÌM HIỂU MÀ ĐẾN CHỚ
KHÔNG DỤ-DỖ HAY LÀ CÁM-DỖ CHO NGƯỜI BIẾT, NÓ ĐỂ CON NGƯỜI
NHẬN THẤY TRÍ-THỨC CAO-SIÊU MÀ NHẬN-ĐỊNH CHƠN-LÝ CỦA NÓ

Đạo Cao-Đài để cho hàng trí-thức họ tìm hiểu mà
đến, chớ không dụ-dỗ hay là cám-dỗ cho người biết nó. Để
hết trí-não tìm hiểu, con người nhận thấy trí-thức cao-siêu
và nhận-định chơn-lý của nó. Tiếng Pháp nói đức-tin là
sự nhận-thức chơn-lý (Foi raisonnée) do nơi đức-tin ấy mà
định quyết cái tinh-thần đạo-đức của mình, chớ không
phải do nơi sự cám-dỗ nhồi-sọ, tạo thành mê-tín.
Đạo Cao-Đài truyền-bá là lấy ngôn-ngữ để chỉ hơn,
chỉ thiệt, vì cớ nên đối với các Tôn-Giáo, Đạo Cao-Đài
thường bị trích-điểm là vậy. Cái đức-tin của Đạo Cao-Đài
không cần cầu-chứng nơi ai, nó chỉ cầu-chứng với trí-thức
tinh-thần của nó, về việc truyền-giáo Đạo Cao-Đài đi
từ từ bước một, Chức-Sắc trong hàng Thánh-Thể Đức
Chí-Tôn cầm quyền mối Đạo là phát ngôn-viên của Đức
Chí-Tôn từ từ tiến bước chớ không cần chi phải giục tấn.
 Trích lời thuyết-minh của Đức Hộ-Pháp trong lễ Khai Mạc

Hội Nhơn Sanh Của Quyền Vạn Linh tại Nữ Đầu-Sư-Đường
ngày 30–08 năm Tân-Mão (1951)
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109. TẢ LÀ ĐỜI, HỮU LÀ ĐẠO, GIỮA LÀ PHÁP, ĐỜI LÀ ĐỜI, ĐẠO LÀ ĐẠO, ĐÔI
NGÃ PHẢI PHÂN MINH.

Bần-Đạo nói đến việc chỉnh đốn nội-dung nền Đạo
trong buổi hổn-tạp này, ta sẽ phân-tách ra Đạo và Thế
phân-biệt, không thể để Thế và Đạo lẫn-lộn nhau được,
cũng như quyền-năng Chí-Tôn phân ra tả hữu vậy. Tả là
Đời, hữu là Đạo, giữa là Pháp, Đời là Đời, Đạo là Đạo
đôi ngã phân minh.
Từ đây toàn thể con-cái Đức Chí-Tôn sẽ chỉnh-đốn
lại hai đường ấy, dầu hiện nay còn hổn-tạp cũng không
hại gì.
 Trích lời thuyết-minh của Đức Hộ-Pháp trong lễ Khai Mạc

Hội Nhơn Sanh Của Quyền Vạn Linh tại Nữ Đầu-Sư-Đường
ngày 30–08 năm Tân-Mão (1951)

110. ĐÀO-TẠO CHỨC-SẮC THIÊN-PHONG

Về vấn-đề đào-tạo Thiên-Phong Chức-Sắc. Việc nầy
không phải quyền của Hội-Thánh mà không phải quyền
của Chí-Tôn, quyền Chí-Tôn chỉ giao-phó phận-sự cho
toàn con-cái của Ngài.
Chí-Tôn đến lập Đạo, Ngài để quyền Vạn-Linh là
quyền con-cái của Ngài mạnh hơn quyền Ngài.
Quyền Chí-Tôn là quyền một Ông Cha chỉ để dunghòa các con-cái của Ngài chớ không phải để trị. Có trị
chăng là quyền Vạn-Linh đó vậy.
Việc đào-tạo Chức-Sắc là quyền sở hữu của Vạn-Linh,
nếu Chức-Sắc trong Thánh-Thể Đức Chí-Tôn thiếu thì
Bần-Đạo có thể để cho quyền Vạn-Linh bất-lực.
Bần-Đạo đã nói do quyền Vạn-Linh thì việc đào-tạo
111

LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập II

Chức-Sắc do quyền Vạn-Linh định quyết, chớ Học-Đường,
Hạnh-Đường lập ra trọng-yếu là để tạo nhơn-tài mà thôi,
chỉ có con đường chơn-lý của Đạo mới đào-tạo tánh-đức
cho họ. Ngài muốn lập thân danh thì phải lập Đức, lập
Công, lập Ngôn.
 Trích lời thuyết-minh của Đức Hộ-Pháp trong lễ Khai Mạc

Hội Nhơn Sanh Của Quyền Vạn Linh tại Nữ Đầu-Sư-Đường
ngày 30–08 năm Tân-Mão (1951)

111. Ý NGHĨA CỦA LẬP ĐỨC, LẬP CÔNG, LẬP NGÔN

❒❒ Lập Đức thì phải nhớ Đạo-lý.
❒❒ Lập Công thì phụng sự Nhơn-sanh.
❒❒ Lập Ngôn thì phải để hết trí-óc tìm hiểu về triếthọc tinh-thần, tìm-tòi mọi lẽ cao sâu để thuyết
minh chánh-giáo.
Học-đường là nơi con người học hỏi để lập Ngôn.
Lập Đức là do đường đạo lý.
Lập Công là do quyền Vạn-Linh định đoạt.
Người biết dùng ba điều trên thì nên, còn không thì
phải chịu mai-một và do quyền Vạn-Linh biết dùng họ thì
họ mới lập công với Đạo được.
 Trích lời thuyết-minh của Đức Hộ-Pháp trong lễ Khai Mạc

Hội Nhơn Sanh Của Quyền Vạn Linh tại Nữ Đầu-Sư-Đường
ngày 30–08 năm Tân-Mão (1951)

112. NHIỆM-VỤ PHƯỚC-THIỆN

Đương-nhiên thiên-hạ đương sống khó-khăn trong
thời buổi loạn-ly. Bần-Đạo tưởng cả toàn con-cái Đức
Chí-Tôn đều có hai sở-vọng:
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❒❒ Sở-vọng đầu tiên hơn hết là làm sao bảo-vệ sanhmạng và tài-sản thiên-hạ cho khỏi bị tiêu-diệt.
❒❒ Sở-vọng thứ hai nữa là tìm phương nào làm cho
thiên-hạ bớt khổ.
Hai cơ-quan ấy chúng ta sẵn có trong cửa Đạo. BầnĐạo cho toàn thể con-cái của Đức Chí-Tôn nam, nữ đều
biết rằng:
Đạo phải giữ nền văn-hiến của nòi giống chúng ta
bốn ngàn năm sẵn có từ thử đến giờ ở trong khuôn-khổ
đạo-đức tinh-thần của Tổ-Phụ chủng-tộc nước nhà cho
còn tồn-tại. Ấy là phận-sự của Hành-Chánh. Còn muốn
bảo-sanh là quân-đội đã thiệt-hiện nhơn-nghĩa để dìu dẫn
thiên-hạ đi đến cảnh đại-đồng.
Bây giờ cơ-quan cứu khổ, dầu không nói mấy người
cũng đã biết, ấy là trách-vụ của người Phước-Thiện đó vậy.
Đức Chí-Tôn đến, có điều thiết-yếu hơn hết, Ngài
đến là vì con cái của Ngài quá khổ, Ngài đến với cái sở
định của Ngài, là đến cứu-khổ cho toàn thể con cái của
Ngài. Cơ cứu-khổ ấy trong lúc ban-sơ, Đức Chí-Tôn đã
đưa trong tay Hiệp-Thiên-Đài. Bần-Đạo không biết làm
sao thiệt-hành ra được. Hồi đó Hội-Thánh Phước-Thiện
chưa thành-lập, giao cơ cứu-khổ, Bần-Đạo không biết
phải làm thế nào, nhưng chẳng bao lâu Ngài lập thành
Hội-Thánh Phước-Thiện, chừng đó Bần-Đạo mới biết cơ
cứu-khổ là đây.
Ấy vậy, Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài là Hội-Thánh
của Giáo-Tông, còn Hội-Thánh Phước-Thiện là của HộPháp. Hội-Thánh bên kia bảo-vệ văn-hiến Tôn-Giáo. Hội-
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Thánh bên này cứu khổ, còn có chỗ nào hay-ho hơn nữa.
 Trích Huấn-từ của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Khai Mạc Hội

Nhơn Sanh Phước Thiện tại Cửu-Viện Phước-Thiện ngày
30–8 năm Tân-Mão (1951).

113. PHẬN-SỰ HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN

Phận-sự Hội-Thánh Phước-Thiện là phận-sự tượngtrưng hình-ảnh Đức Chí-Tôn đặng cứu-khổ cho con-cái
của Ngài, thử nghĩ coi trách-vụ đơn-sơ mà nặng-nề làm
sao. Hiểu nghĩa-lý sâu-xa của nó, chúng ta sợ không bao
giờ thực-hiện trách-vụ nặng-nề đó được. Bao giờ cũng
vậy, nền Tôn-Giáo từ hai ngàn năm nay là nền ThiênChúa-Giáo hay là Đạo Gia-Tô mà về Phước-Thiện họ còn
sơ-sót chưa mỹ-mãn, huống chi mình, Bần-Đạo không
trách nhưng chỉ có một điều là trong Thánh-Thể Đức
Chí-Tôn gánh-vác cái khổ cho con-cái của Ngài rất nên
yếu-ớt. Không đủ tâm-lực, không đủ phương-chước. Chỉ
ước-mong Đức Chí-Tôn ban ân riêng đặc-biệt vì tráchvụ nặng-nề ấy, đặng cầm cơ cứu-khổ của Đức Chí-Tôn
mạnh-mẽ và cương-quyết, nhưng ta cũng nên biết thêm
rằng: An-ủi cho được một người thống-khổ không phải
dễ, đem cơ cứu-khổ ấy thiệt-hiện ra đặng cho cả thiên-hạ
được hưởng hồng-ân của Đức Chí-Tôn, chúng ta thấy lại
càng thêm khó. Phải cố-gắng đã đành, xong nên chăng là
do quyền-năng Thiêng-Liêng giúp sức.
 Trích Huấn-từ của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Khai Mạc Hội

Nhơn Sanh Phước Thiện tại Cửu-Viện Phước-Thiện ngày
30–8 năm Tân-Mão (1951).
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114. HÀNH-THIỆN MUỐN LÊN GIÁO-THIỆN THEO CHƠN-PHÁP PHẢI TẠO
NGHIỆP CHO ĐỦ 12 GIA-ĐÌNH.

Về phương-pháp hành-thiện Bần-Đạo nói: ChơnPháp bên Phước-Thiện có điều này trọng-yếu hơn hết, từ
bực Hành-Thiện muốn lên Giáo-Thiện phải tạo nghiệp
cho đủ 12 gia-đình theo chơn-pháp.
…
Tạo nghiệp cho 12 gia-đình không phải đem bà con
vào đó mà được, tạo-nghiệp cho mỗi gia-đình phải có
bằng chứng là ngoại nhân chớ không phải đem bà con
cật-ruột thì truất-bỏ chẳng kể công nghe vậy chưa? Bởi
vì bậc Hành-Thiện phải làm thiện, nhưng nếu làm cho
thân-bằng mình, anh em của mình, làm cho gia-đình
mình thì không phải kể cho là Hành-Thiện.
 Trích Huấn-từ của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Khai Mạc Hội

Nhơn Sanh Phước Thiện tại Cửu-Viện Phước-Thiện ngày
30–8 năm Tân-Mão (1951).

115. GIÁO-NHI CÓ THỂ LÊN LỄ-SANH CHỚ KHÔNG ĐƯỢC LÊN GIÁO-THIỆN

Giáo-Nhi từ trước cho lên Giáo-Thiện là thể theo
lòng từ-bi bác-ái của Đức Chí-Tôn mà ân-tứ, nhưng GiáoNhi có thể lên Lễ-sanh chớ không được lên Giáo-Thiện,
vì thiếu luật tạo nghiệp cho 12 gia-đình. Nếu thiếu một
người trong số 12 người ấy, thì phải dừng lại bực HànhThiện mà thôi, chớ không thăng lên Giáo-Thiện.
 Trích Huấn-từ của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Khai Mạc Hội

Nhơn Sanh Phước Thiện tại Cửu-Viện Phước-Thiện ngày
30–8 năm Tân-Mão (1951).
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116. LẬP CƠ-QUAN CỨU-KHỔ HỘI-THÁNH PHẢI CHỌN NGƯỜI TÂM-ĐỨC
BIẾT HY-SINH

Ấy vậy cơ-quan cứu-khổ Hội-Thánh phải chọn người
tâm-đức biết hy-sinh mình đặng thực-hiện cơ-quan cứukhổ ấy. Phải tuyển chọn người tâm-đức hiền-lương từ-bi
bác-ái vị-tha vô vị kỷ mới đáng giá phẩm vị mình.
 Trích Huấn-từ của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Khai Mạc Hội

Nhơn Sanh Phước Thiện tại Cửu-Viện Phước-Thiện ngày
30–8 năm Tân-Mão (1951).

117. HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN KHÔNG CÓ HÀM-CHỨC

Nên nhớ, Hội-Thánh Phước-Thiện không có hàmchức như Hành-chánh, phải đi theo lên cho tới tột
phẩm Phật-Tử.
 Trích Huấn-từ của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Khai Mạc Hội

Nhơn Sanh Phước Thiện tại Cửu-Viện Phước-Thiện ngày
30–8 năm Tân-Mão (1951).

118. PHÂN-BIỆT GIỮA PHƯỚC-THIỆN & PHẠM-MÔN

Đức Chí-Tôn định mở Phạm-Môn là mở cửa tu-chơn,
thi-hành Bí-Pháp chớ không phải Thể-Pháp. Phước-thiện
không phải là phận sự của họ.
Những yếu-nhân đương-quyền về Phước-Thiện, BầnĐạo thấy giờ phút nầy là do mấy em Kỳ-Lão Phạm-Môn,
nhưng họ lại có đặc quyền khác, họ còn ở Phước-Thiện
là bởi Phước-Thiện thiếu người cầm quyền chấp-chánh,
nên Bần-Đạo để họ qua cầm quyền, không phải là phậnsự đặc-biệt của họ.
Giờ phút này những phần-tử Phạm-Môn còn cầm
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quyền Phước-Thiện, do Hội-Thánh Phước-Thiện còn thiếu
người. Chủ-quyền của họ là ở các nơi tịnh-thất trong cửa
tu-chơn, là đặc-điểm của họ. Đã hai mươi sáu năm họ chịu
khổ-nhọc đã nhiều. Hy-sinh từ tóc sanh đến bạc đầu, laotâm lao-lực. Bần-Đạo tưởng đến càng làm thêm ra nữa,
là càng thêm khổ cho họ. Hai mươi mấy năm lập PhướcThiện, đoàn tiền-bối qui-liễu lần hồi, chỉ đám thanh-niên
lúc nọ còn lại năm bảy người, họ cũng đã da mồi tóc bạc.
Mấy người đã biết sở-yếu của mình là thiếu ChứcSắc Thiên-Phong thì do nơi mấy người định-vị cho họ,
xúm đưa họ lên cầu-nguyện cùng Đức Chí-Tôn, cho có
các chơn-linh hiếu-hạnh của Ngài cùng Phật-Mẫu, đem
vô làm Thánh-Thể của Ngài cho cường-liệt mạnh-mẽ.
Bần-Đạo nói gánh khổ của đời nặng-nề lắm, đã nghe nói
nặng-nề lắm thì không tâm-lực, không đủ quyền-hành
gánh-gồng chi nỗi. Phận-sự đặc-biệt ấy muốn làm cho
trọn-vẹn phải cố-gắng cho lắm làm mới được, xem đàn
anh họ đã hy-sinh thế nào rồi, đàn em bắt-chước theo.
Họ dám hy-sinh cả sanh-mạng tài-sản, cả kiếp sanh của
họ, không biết gì là gia-đình, không biết gì là danh-vọng,
không biết gì tới thân hình. Có nhiều người phải lao-lực
mà chết biết bao nhiêu kể, mấy em hiển-nhiên ngó thấy.
Những Chức-Sắc hàm chức gốc Phạm-môn ngày nay,
Bần-Đạo sẽ kiếm thế đưa qua Ban kỳ-lão Phạm-môn hết.
Tiếp-tục đây rồi, Bần-Đạo sẽ rút cả mấy vị Chức-Sắc
Thiên-Phong ở Phạm-Môn đặng mở con đường tu chơn,
nam cũng vậy, nữ cũng vậy.
Mấy bạn Kỳ-Lão. Bần-Đạo cho hay trước cả ChứcSắc bên Phạm-Môn Bần-Đạo sẽ rút hết và sẽ giao quyền
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Phước-Thiện cho mấy vị Tân-Phong điều-khiển.
 Trích Huấn-từ của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Khai Mạc Hội

Nhơn Sanh Phước Thiện tại Cửu-Viện Phước-Thiện ngày
30–8 năm Tân-Mão (1951).

119. TRÍ-HUỆ-CUNG LÀ NHÀ TU CỦA NỮ PHÁI

Trí-Huệ-Cung bên Phạm-Môn tạo-tác đây là nhà
tu của Nữ phái, giờ phút này Bần-Đạo mới nói thiệt tại
sao làm nhà tu cho Phái-Nữ trước. Đáng lẽ Bần-Đạo
phải làm cho Phái-Nam trước trên Sơn-Đình mới phải
chớ. Nhưng, nếu Bần-Đạo làm cho Phái-Nam trước rồi
họ sẽ bỏ Phái-Nữ không làm. Bần-Đạo làm cho Phái-Nữ
trước đặng họ phân-bì, dầu Bần-Đạo có qui thì họ cũng
cố-tâm làm cho nên việc.
 Trích Huấn-từ của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Khai Mạc Hội

Nhơn Sanh Phước Thiện tại Cửu-Viện Phước-Thiện ngày
30–8 năm Tân-Mão (1951).

120. QUỐC-TẾ BẢO-THỦ HÒA-BÌNH THẾ-GIỚI

Ngày hôm nay là lễ Hiệp-Chúng-Quốc, Bần-Đạo
cũng nên thuyết minh cái lễ nay là cái lễ gì? Và nó ra sao?
Bần-Đạo nói: Nó đối với nền Đạo của Đức Chí-Tôn tức
nhiên Đạo Cao-Đài cũng trọng-hệ lắm vậy.
Hiệp-Chúng-Quốc là một tổ-chức Quốc-Tế để bảothủ hòa-bình tự-do hạnh-phúc cho nhơn-loại. Tổ-chức
ấy đương tiếp-tục với Liên-Hiệp-Quốc buổi nọ. Do sao
Liên-Hiệp-Quốc đề-xướng ra? Ban sơ chỉ có Ngũ-Cường
là Pháp, Trung-Hoa. Anh, Mỹ và Nga, mà ngày nay đã có
trên 50 nước hội-viên và nước Việt-Nam ta cũng có thể
nương vào hội ấy đặng bảo-thủ nhơn-quyền.
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Cái vinh-diệu của nước Pháp hơn hết, là hội nhơnquyền buổi nọ để bảo-thủ tự do nhơn-loại của Pháp đềxướng, ngày hôm nay Hiệp-Chúng-Quốc đã công-nhận
và truyền-bá cho cả toàn cầu thi-hành thiệt-hiện ra cũng
như nước Pháp đã thi-hành từ thử.
Ấy vậy, chúng ta đã biết rõ rằng: Hiệp-Chúng-Quốc
cốt yếu bảo-thủ hòa-bình và tự-do cho nhơn-loại, tức là
muốn đem cả toàn cầu làm một, làm một cái đại gia-đình
Quốc-Tế, tức nhiên là đại gia-đình của nhơn-loại đó vậy.
Thật ra chúng ta ngó thấy cái tổ-chức ấy đang gặp nhiều
nỗi khó khăn gay trở, nhưng Bần-Đạo quả-quyết rằng: Ấy
là một cơ-thể do nơi Thiên-thơ đã tiền định. Chính Đức
Chí-Tôn buổi nọ (Năm 1925) giảng dạy. Ngài nói rằng:
“Nhơn-loại sẽ cộng-hiệp với nhau mà thôi, một về xãhội, một về chủng-tộc, một về tín-ngưỡng”.
Ấy vậy, cái chơn-pháp của Đức Chí-Tôn Thiên-cơ
đã muốn cho toàn thể nhơn-loại hiệp-nhứt cùng nhau
trong đại gia-đình Quốc-Tế, vì cớ cho nên khiến ra các
Liệt-Cường trên mặt địa-cầu, giờ phút này chỉ chủ hướng
theo một mục-đích là làm thế nào cho cả toàn-cầu chung
hiệp với nhau trong đại gia-đình của nhơn-loại. Bần-Đạo
có thể mơ-mộng một ngày kia, một ngày gần đây cả các
chủng-tộc trên toàn-cầu này sẽ duy-nhứt một Chánh-Phủ
mà thôi. Chỉ có một phương ấy thiên-hạ mới hòa-bình và
toàn cả nhơn-loại mới mơ-ước hưởng được tự-do hạnhphúc.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, đêm
24–9 năm Tân-Mão (1951). Trong dịp Lễ Hiệp Chủng Quốc
Tổ Chức Quốc Tế để bảo thủ Hoà-Bĩnh Thế Giới.
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121. BIẾT ĐÂU CƠ-QUAN HIỆP-CHÚNG-QUỐC LÀ TỔ-CHỨC QUỐC-TẾ, ĐỂ
GIÚP CHO CHƠN-PHÁP CỦA ĐẠO CAO-ĐÀI ĐƯỢC THỰC-HIỆN

Cái chánh-nghĩa của Hiệp-Chúng-Quốc ngày nay
thiên-hạ đều ngó thấy trên con đường duy nhứt phải đi,
và con đường ấy có thể tạo hạnh-phúc cho nhơn-loại, phải
có sự hiệp một cùng nhau không còn tranh quyền lợi giai
cấp, họ sẽ đi đến một cảnh hòa-bình trong bác-ái, trong
công-chánh, cũng như Đạo Cao-Đài đã theo giỏi từ ban
sơ đến giờ. Biết đâu cái cơ-quan Hiệp-Chúng-Quốc là
một tổ-chức Quốc-Tế, để giúp cho chơn-pháp của Đạo
Cao-Đài được thực-hiện, tức nhiên để giúp Đạo Cao-Đài
làm tròn phận-sự, hiệp nhứt con cái Đức Chí-Tôn vào
lòng yêu-ái vô-tận vô-biên của Ngài.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, đêm
24–9 năm Tân-Mão (1951). Trong dịp Lễ Hiệp Chủng Quốc
Tổ Chức Quốc Tế để bảo thủ Hoà-Bĩnh Thế Giới.

122. CÁI CHƠN HẠNH-PHÚC CỦA KIẾP SANH CHÚNG TA THẾ NÀO?

Đêm nay Bần-Đạo giảng cái chơn hạnh-phúc của
kiếp sanh chúng ta thế nào? Và chúng ta sẽ gặp nó tại
nơi đâu?
Chúng ta đã quá biết rằng: Ta sống nơi thế này chẳng
hề buổi nào gặp được chơn hạnh-phúc, vì nếu chúng ta gặp
nó một cách dễ-dàng, thì dám chắc thuyết Tứ-Diệu-Đề
của Đức Phật Thích-Ca không có giá-trị chi hết.
Sống nơi cảnh khổ mà tìm hạnh-phúc khó lắm, hạnhphúc ấy có hay chăng. Bần-Đạo để dấu hỏi? Có chớ, thật
ra nếu chúng ta biết tìm nó cũng có thể được.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày 14

tháng 9 năm Tân-Mão (14–10–1951) về “Cái chơn hạnh-phúc
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của kiếp-sanh chúng ta thế nào?.
123. ĐỐI VỚI NHƠN-LOẠI TỪ TÁNH-ĐỨC, TÂM-LÝ ĐỀU KHÁC NHAU CHỈ CÓ
HẠNH-PHÚC VÀ ĐAU-KHỔ GIỐNG NHAU MÀ THÔI

Chúng ta thấy trước mắt dầu cho toàn thể nhơn-loại
nơi mặt địa-cầu này họ đã khác tánh-đức, tinh-thần, tâm-lý
với nhau, cái gì cũng khác hết, chỉ có cái cười và cái khóc
là giống nhau mà thôi. tại sao cái cười và cái khóc của con
người lại giống nhau? Cười ấy phải chăng là tượng-trưng
cho hạnh-phúc. Khóc phải chăng tượng-trưng cho sự
đau-khổ của loài người.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày 14

tháng 9 năm Tân-Mão (14–10–1951) về “Cái chơn hạnh-phúc
của kiếp-sanh chúng ta thế nào?.

124. CHƠN HẠNH-PHÚC CỦA TA CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC TRONG CÁI HẠNHPHÚC CỦA CÁC BẠN ĐỒNG SANH VỚI TA

Ấy vậy, chơn hạnh-phúc của ta, ta có thể tìm nó được,
tìm nó ở trong cái cười hạnh-phúc của các bạn đồng sanh
với ta nhưng họ ở trong cảnh khổ thì làm sao họ có cái
cười hạnh-phúc được? Chúng ta phải làm thế nào, cho họ
hưởng được hạnh-phúc, mặc dầu hạnh-phúc ấy mảy-mún,
chúng ta phải làm thế nào cho họ có cái cười hạnh-phúc
ấy, chúng ta lúc nào cũng muốn cho họ hưởng được mãimãi hạnh-phúc, dù hạnh-phúc ấy chỉ thoảng qua như gió
thoảng hay một đám sương sa, mà có hưởng, còn hơn
không có chi hết.
Khi chúng ta ngó thấy người bạn đồng khổ của
chúng ta hưởng được điều chi của ta đã làm cho được
hạnh-phúc vui-vẽ, cái đó phải chăng là cái hạnh-phúc
121

LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập II

của ta đây.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày 14

tháng 9 năm Tân-Mão (14–10–1951) về “Cái chơn hạnh-phúc
của kiếp-sanh chúng ta thế nào?.

125. CON NGƯỜI THƯỜNG TÌNH CHỈ NGÓ THẤY CÁI KHỔ CỦA HỌ VÀ CHỈ
TÌM CÁCH ĐẠT CÁI HẠNH-PHÚC GIẢ-DỐI CỦA HỌ

Hại thay! Đâu có người nào có cái tâm yêu-ái vô-tận
vô-biên hy-sinh mình đặng tạo hạnh-phúc cho kẻ khác,
họ chỉ ngó thấy cái khổ của họ và họ chỉ tìm cách đạt cái
hạnh-phúc giả-dối của họ mà thôi, họ dám lấy cái khổ trọn
kiếp sanh mua trận cười giả-dối, họ chưa biết lấy khổ-nhọc
của đời thiệt-hiện một trận cười hạnh-phúc cho bạn đồng
sanh của ho, thản như chúng ta thấu-đáo được triết-lý ấy
chúng ta nên để cái trí-não tinh-thần, chúng ta hy-sinh
tạo hạnh-phúc cho con-cái Đức Chí-Tôn, tức nhiên tạo
hạnh-phúc cho toàn-thể nhơn-loại, thì cái hạnh-phúc
mà họ hưởng mỗi người đó, có thể tổng-số lại làm cái
hạnh-phúc lớn cho ta chớ có mất đâu.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày 14

tháng 9 năm Tân-Mão (14–10–1951) về “Cái chơn hạnh-phúc
của kiếp-sanh chúng ta thế nào?.

126. NHƠN-LOẠI CHỈ VÌ TRANH-SỐNG MÀ TẠO KHỔ CHO NHAU

Hại thay! Nhơn-loại chỉ vì tranh-sống, thay vì họ
gieo rắc-rối trong tâm-hồn bạn đồng-sanh của họ cái cười
hạnh-phúc ấy, trái lại họ chỉ làm cho đổ lụy mà thôi, cái
suối Cửu-tuyền kia, nếu chúng ta ngó thấy được cái suối
Cửu-tuyền là nước mắt của nhơn-sanh đã thống-khổ, thì
dám chắc rằng kiếp-sanh của chúng ta không có hạnh122
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phúc gì hết. Chỉ giành cái sống mà tạo khổ cho nhau, chớ
chưa hề biết hy-sinh mình đem cả tâm-hồn bác-ái từ-bi
vô-tận vô-biên đặng tạo hạnh-phúc cho người, làm nên
cho người, họ chỉ giành hạnh-phúc ấy mà hưởng được hay
không, không biết, cứ giành để mà hưởng cái hạnh-phúc
giả-dối mà thôi. Nếu thế họ chẳng hề buổi nào hưởng
được chơn hạnh-phúc.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày 14

tháng 9 năm Tân-Mão (14–10–1951) về “Cái chơn hạnh-phúc
của kiếp-sanh chúng ta thế nào?

127. NGÀY GIỜ NÀO CON-CÁI CHÍ-TÔN DÁM HY-SINH, BIẾT THƯƠNG-YÊU VÔTẬN ĐỐI VỚI NHƠN-LOẠI THÌ MỚI TẠO ĐƯỢC HẠNH-PHÚC CHO CHO MÌNH

Bần-Đạo đã nói hôm nay con-cái của Đức Chí-Tôn
Nam, Nữ cũng vậy, sẽ có hạnh-phúc. Bần-Đạo nói quảquyết điều ấy, Bần-Đạo để lời hỏi, tỉ như ngày giờ nào
con-cái Đức Chí-Tôn hoàn toàn thay thế hình-ảnh cho
Ngài, dám hy-sinh mình đem lòng thương-yêu vô-tận vôbiên, tạo hạnh-phúc cho nhơn-loại. Để dấu hỏi? cả thảy
con cái Đức Chí-Tôn suy-gẫm.
Bần-Đạo thú thật những người chỉ lo tạo hạnh-phúc
cho gia-đình, gầy con cháu tông-đường sum-hiệp lại với
nhau gọi là hạnh-phúc. Hạnh-phúc ấy bền vững hay chăng?
Không bền vững được, chỉ như ngọn gió thoảng qua mà
thôi. Biết bao nhiêu gia-đình ở mặt thế-gian này sang cả,
mà họ hưởng được cái thiệt hạnh-phúc hay chưa? Bần-Đạo
nói: Họ hưởng đặng tạm-thời trong giây-phút mà thôi.
Bây giờ kiếm nó nơi đâu mà có? Bởi chúng ta có thể
đến trước mặt Đức Chí-Tôn mà nói rằng: Thưa Thầy, con
đã làm tròn bổn-phận của con đối với Thầy, Thầy muốn
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con thay thế hình-ảnh cho Thầy đặng tạo hạnh-phúc cho
con-cái của Thầy, con đã làm đặng. Rồi day lại nói với các
bạn đồng-sanh của chúng ta rằng: Nầy các bạn, tôi xin
kiếu từ các bạn và trông đợi các bạn. Lúc nào tâm-hồn
cũng rung-chuyển cho mấy người. Giờ phút này tôi còn
trông-mong nơi cảnh Thiêng-Liêng Hằng-Sống kia, là nơi
chúng ta hưởng được hạnh-phúc thiệt-thọ với nhau, Tôi
mong các bạn đến đó đặng tạo dựng một hạnh-phúc lâu
dài. Tôi xin đợi mấy người tại chỗ đó.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh ngày 14

tháng 9 năm Tân-Mão (14–10–1951) về “Cái chơn hạnh-phúc
của kiếp-sanh chúng ta thế nào?.

128. SỰ-NGHIỆP CHÂN-CHÍNH CỦA CHÚNG TA NƠI THẾ-GIAN

Cái kiếp sanh của chúng ta nơi thế-gian này có hai
sự-nghiệp:
– Sự nghiệp về linh-hồn của chúng ta, nói rõ ra là cái
sự-nghiệp do nơi năng-lực của tâm-hồn ta gầy tạo.
– Cái sự-nghiệp phần đời của chúng ta, nẽo đời nơi
cõi thế này duy có mấy điều trọng-yếu: Công-danh, quyềnlợi. Chúng ta nên xét-đoán tìm thử coi công-danh thể
nào bền vững chắc-chắn, công-danh thể nào là tiêu-hủy,
mơ-hồ bóng-dáng.
…
Chúng ta xét cổ-kim, chúng ta đã ngó thấy thiên-hạ
sống trong vinh-hiển đã nhiều, đời sang giàu ai cho bằng
Thạch-Sùng, Vương-Khải, ai mà giàu sang quyền thế đạt
một ngôi vị Đế-Vương, giàu có bốn biển, thống nhứt cả
nước Trung-Hoa buổi nọ, Kiệt, Trụ, Sở Bá-Vương, Tần,
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mà chúng ta thử xem lại coi cái công-danh phú-quí sang
trọng ấy giờ phút này còn tồn-tại chi chăng? Cái sống
trong vinh-hiển của đời này nó phải tùng theo khuôn-luật,
hình-chất của con người còn thì công-danh phú quí ấy
vẫn còn, mà mất thì công-danh phú-quí ấy vẫn mất.
Hại thay! Còn mất ấy nó ở trong đời tạm con người
một trăm năm là quá cao rồi.
Chúng ta đã ngó thấy một người ăn-mày với một
bình-bát đi xin đặng độ nhựt, đặng sống vì Đạo, cái bìnhbát ấy nó đựng cả Càn-Khôn Vũ-Trụ, cái bình-bát ấy nó
“đựng” cả tinh-thần tâm-hồn toàn-thể nhơn-loại là Đức
Phật Thích-Ca.
Một kẻ bị xử án, tội nhơn chết trên cây Thánh Giá
không có một manh áo, chỉ trơ mình tấm thân trần-lỗ, kẻ
ấy hôm nay làm Chúa của toàn thiên-hạ trên thế-gian này.
Hai công danh tôi tưởng không cần gì để lên mặt cân mà
lường… chúng ta biết lựa con đường ấy biết cái trọng, cái
khinh, khôn ngoan hơn hết, bỏ cái khinh giữ cái trọng.
Chúng ta thử nghĩ, chúng ta vì gia-đình là cho Tôngđường ta và ông cha ta, tưởng ra nó còn lại với một cái
tình yêu-ái của toàn-thể thiên-hạ, cái nào hơn, cái nào
thua, cái nào trọng, cái nào khinh, chúng ta không nói
cũng có thể hiểu được.
Ước-mong đoàn em biết cái lập-trường quí-báu của
mình, đứng trong lập-trường ấy thế nào đặng vững tinhthần giữ danh-thể, giữ cái oai-võ của mình cho toàn-vẹn
giá trị mình.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh, đêm
12–10 năm Tân-Mão (1951) về: “Đại Công Nghiệp Của
Đức Quyền Giáo Tông”.

125

LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập II

129. NGUỒN-GỐC CỦA HỘI QUỐC-LIÊN NHƠN-QUYỀN

Hôm nay là ngày Hội Quốc-Liên, là ngày kỷ-niệm
tuyên-dương của Hội Nhơn-quyền. Nhơn-Quyền của Hội
Quốc-Liên hôm nay do căn-bản của Hội Nhơn-Quyền
do Pháp đào-tạo và là cái danh-dự cao-trọng của Pháp
hơn hết. Y như lời Bần-Đạo đã thuyết-minh ngày lễ của
Hội Quốc-Liên về cái danh-dự tạo Hội Nhơn-Quyền cho
nhơn-loại, cái danh-dự nước Pháp đã đạt đặng và đã đem
lại cái danh-thể cho nước Pháp thêm lớn-lao với toàn cả
thiên-hạ, là chính nước Pháp đã đề-xướng Nhơn-quyền.
Phàm mỗi việc nó khởi đương ra vẫn nhỏ rồi mới biến
sanh ra lớn, mỗi sự chi ở thế-gian này, vận-mạng con người
vẫn do theo cái luật tiến triển của tinh-thần, của hình-thể,
của năng-lực cả toàn nhơn-loại trên mặt địa-cầu này. Ban
sơ tại sao và do nơi cớ gì đã xuất-hiện Hội Nhơn-Quyền
của nước Pháp buổi nọ? Có một vị sĩ-quan kia tên Dreyfus
bị cường-bức phải mất chức và bị lao-tù, nhưng cái lẽ bấtcông ấy một người không thể chi minh-oan đặng. Các
bạn đồng kiếm phương giải cứu. Một khối người họ nghĩ
cũng chưa đủ, thế nên họ phải đề-xướng lên làm thế nào
cho toàn cả quốc-dân nước Pháp phải chung hiệp với họ,
đặng quyết-định thâu-hoạch nhơn-quyền, các Hội-viên
của Hội Nhơn-Quyền gọi danh là Dreyfusards, thành thử
buổi nọ có nhiều trường-hợp chiến đấu kịch-liệt, một bên
nhà cầm-quyền, một bên nhứt định phản-kháng cái bấtcông của chánh-phủ làm phương nào cứu đặng Dreyfus ra.
Họ chiến-đấu một cách khó-khăn nhưng mà họ đã
đắc-thắng. Ngày hôm nay cả toàn thể thiên-hạ tức-nhiên
các liệt-cường điều nhìn-nhận rằng: Tổ-chức ấy rất trọngyếu, chánh-đáng cho toàn-thể nhơn-loại được hưởng vậy,
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vì cớ cho nên Hội Quốc-Liên mới tuyên-dương ra các
nước dân-chủ trên mặt địa-cầu này, cả thảy điều tùng theo
cái tổ-chức ấy là thiệt-hiện cho toàn thể quốc-dân hưởng
quyền sở-hữu làm người của họ. Cái sở-năng của họ muốn
cho nhơn-quyền đạt đặng làm thế nào cho cả toàn thể dầu
cho cá-nhân, dầu cho xã-hội nhơn-quần điều đặng tự-do
tư-tưởng, tự-do sinh-sống, tự do định-phận của mình đối
với mọi người bất cứ xã-hội nào, cần-yếu là trọng tự-do ấy
họ có cái đặc-phận đối với xã-hội của họ mà thôi.
Ấy vậy, hôm nay tại sao chúng ta là Đạo Cao-Đài mà
làm lễ long-trọng dâng sớ cho Đức Chí-Tôn, cầu-nguyện
Thiêng-Liêng bảo-hộ, binh-vực cái tổ-chức ấy được thiệthiện nơi mặt địa-cầu này. Bởi chúng nó là khuôn-luật
cho nhơn-đạo, nó phải có để giúp Đạo Cao-Đài dìu-dắt
nhơn-loại đi đến đại-đồng thiên-hạ trong bác-ái công-bình.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
11 tháng 11 năm Tân-Mão (1951) Trong Ngày Lễ Của Hội
Quốc Liên Nhơn Quyển.

130. VÌ CÓ ĐAU-KHỔ, CƯỜNG-QUYỀN ÁP-BỨC, NÊN MỚI SẢN-XUẤT RA HỘI
BẢO-VỆ NHƠN-QUYỀN

Bao giờ cái phản động-lực của mình cũng do nơi
quyền-năng vô-đối của năng-lực nhơn-quyền ThiêngLiêng kia đã đem đến, hễ có dữ, có hiền, vì có bất-công, vì
có đau-khổ, của những kẻ cô-thế bị cường-quyền áp-bức,
họ không biết nương tựa nơi đâu đặng họ tự-vệ lấy họ,
tự bảo lấy họ, cái bất-công ấy dẫy-đầy nơi mặt thế-gian
này. Vì cớ mới sản-xuất phản-động chủ-nghĩa, phải có
một phương-pháp chi bảo-vệ nhơn-quyền của họ, bằng
chẳng vậy cái lẽ bất-công trên mặt địa-cầu này, chúng ta
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đã đoán-xét thấy một tấn-tuồng trước mắt làm cho thiênhạ đau-khổ không thể gì giúp đặng, nên mới sản-xuất ra
phản động-lực mạnh-mẽ bảo-vệ Hội Nhơn-Quyền. Phải
có một năng-lực bảo-vệ đặng đối-thủ với lẽ bất-công xã-hội
ấy đã làm cho thiên-hạ phải thống-khổ, làm cho thiên-hạ
phải ly-loạn, phải tương-tàn tương-sát với nhau, sanh ra
một cơ tận diệt.
Muốn đem lại hạnh-phúc hòa-bình, hòa-bình thiệthiện được, phải bảo-vệ quyền-hành cho cá-nhân, cho xã-hội
và cho toàn-thể nhơn-loại, tất phải đem lại công-chánh
bác-ái để nơi mặt thế-gian này mới đặng. Vì cớ cho nên
Đức Chí-Tôn khiến Hội Quốc-Liên dung-nạp cái tổ-chức
Hội Nhơn-Quyền của Pháp tuyên-dương cùng toàn mặt
địa-cầu đặng thiệt-hiện đại-đồng thiên-hạ đó vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
11 tháng 11 năm Tân-Mão (1951) Trong Ngày Lễ Của Hội
Quốc Liên Nhơn Quyền.

131. KHUÔN-LUẬT TIẾN-HOÁ VẠN-VẬT

Đêm nay Bần-Đạo giảng về cái quyền-lực đạo-đức
nhơn-nghĩa. Chúng ta đã hạnh-phúc nhờ Đấng Đại-TừPhụ đã đến chung hiệp cùng chúng ta và giao-phó cho
chúng ta một cái sứ-mạng Thiêng-Liêng, là làm thế nào
cho toàn thể con cái của Ngài, tức-nhiên là Vạn-Linh hiệpđồng làm một cùng nhau. Vì cớ cho nên Ngài đã dạy cho
ta hiểu rõ cả cái thể Tạo-đoan cái quyền-lực thiên-nhiên
Đại Từ-Phụ đã vạch rõ cho chúng ta thấu hiểu, thấu-đáo
đặng huyền-vi-mầu-nhiệm ấy, sao là sanh, sao là tử, sao là
còn, sao là mất? Chúng ta đã hiểu rõ rằng: Cuộc thế này
nó ở trong khuôn-luật tiến-hoá, buộc vạn-vật và các đẳng
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linh-hồn phải tiến-triển mãi thôi, cơ-thể tiến-triển của nó
muôn hình ngàn tướng đạo-pháp vô-biên, chúng ta chẳng
vì lẽ không theo kịp sự tiến-triển của nhơn-loại hay là các
xã-hội nơi mặt địa-cầu này mà tủi phận.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm 14

tháng 11 năm Tan-Mão (1951). Về: “Quyển-Lực của ĐạoĐức Nhơn-Nghĩa”.

132. QUYỀN LỰC CỦA ĐẠO-ĐỨC NHƠN-NGHĨA

Chúng ta lấy làm hãnh-diện rằng: Đối với Đạo CaoĐài cả cơ-thể của Đạo không có chi là lạ, không có làm
cho họ ngạc-nhiên chút nào hết. Bởi họ hiểu thấu huyền-vi
mầu-nhiệm sống chết còn mất của họ, nếu lấy đạo-đức
làm căn-bản bảo-sanh cho họ, thì chúng ta bất quá giống
như kẻ bàng-quang kia; vì thế đối với một nhơn-vật mà
họ không biết cái sống của họ, họ chưa định giá-trị kiếp
sống của họ hay là phương sống của họ, chúng ta nên để
lòng khuyên-nhủ dìu-dẫn vậy thôi, còn nên đặng hay hư
của họ vốn là chuyện chúng ta có thể gọi rằng do họ tự
quyết. Vì đạo-đức nhơn-nghĩa giá-trị thế nào mà thiên-hạ
lại không ngó thấy rõ, hiểu cho thấu-đáo, biết tận-tường
giá-trị của nó thế nào đặng lợi-dụng lấy nó làm cái phương
sống của mình.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
14 tháng 11 năm Táân-Mão (1951). Về: “Quyển-Lực của
Đạo-Đức Nhơn-Nghĩa”.

133. TRONG KIẾP SỐNG CON NGƯỜI MUỐN BẢO-TỒN CHO ĐẶNG KHÔNG
THẾ GÌ HỌ XA ĐẶNG ĐẠO-ĐỨC NHƠN-NGHĨA

Trên xã-hội nhơn-quần nơi mặt địa-cầu này, xét
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ra thì họ bỏ cái quí, mà họ ham cái khinh, họ biết rằng:
Trong kiếp sống của họ muốn bảo-tồn cho đặng không
thế gì họ xa đặng đạo-đức nhơn-nghĩa. Từ thượng-cổ đến
giờ, dầu cho cá-nhân, dầu cho xã-hội, dầu cho toàn-thể
nhơn-quần, hỏi nếu họ muốn sống cho yên, cái sống của
họ đặng hạnh-phúc, cái sống của họ bền-bỉ ta thử để dấu
hỏi: Họ có xa được đạo-đức nhơn-nghĩa hay chăng?
Nói vậy cá-nhơn chẳng cần gì luận tinh-thần, hành-vi
quân-tử, trượng-phu, ta tỷ lại một kẻ tiểu nhơn, kẻ tiểunhơn hèn-tiện kia hỏi muốn bảo-vệ cái sống của nó, nó có
buộc mình phải giữ đạo-đức nhơn-nghĩa hay không chớ?
Dầu cho nó thiệt hay giả, đạo-đức nhơn-nghĩa thiệt hay
giả, nó cũng phải nương đạo-đức nhơn-nghĩa mà sống.
......
Luận xa hơn nữa, thiên-hạ tưởng cái võ-lực của họ
là hơn hết, nếu võ-lực quả-nhiên bảo-thủ cái sống của họ
còn tồn-tại, thì Sở-Bá-Vương kia, nào bạo Tần nọ, hỏi
cái nghiệp của họ còn bền-bỉ hay chăng, nếu không có
thượng cờ nhơn-nghĩa thì cái nghiệp Hớn không còn
tồn-tại tới 800 năm, không có thượng-cờ nhân-nghĩa thì
nhà Châu chưa hề cướp đặng cái Đế vị của nhà Trụ. Lấy
nhơn-nghĩa mà luận thế-gian này, giờ phút này, dầu cho
liệt-cường nào họ cũng phải dùng màu nhơn-nghĩa đứng
trước thiên-hạ đặng làm bá-chủ thiên-hạ, họ cũng phải
mượn màu nhơn-nghĩa, chúng ta đã ngó thấy hiện-tượng.
Ấy vậy, đạo-đức nhơn-nghĩa là cái huờn thuốc sống
của kiếp-sanh nhơn-loại, dầu cho cá-nhân, dầu cho xã-hội,
dầu cho toàn thể nhơn-quần cũng vậy, nếu họ bỏ đạo-đức
nhơn-nghĩa tức nhiên họ tự-diệt lấy họ, họ tự kêu án tửhình lấy họ. Chúng ta thử để mắt coi cái con đường của
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nhơn-loại họ tàn-ác khởi dậy quá lẽ tưởng-tượng, hungbạo ấy nó sẽ đi đến mức nào cho biết! Nếu có còn đi tới
nữa sẽ tự-diệt, nhơn-loại sẽ bị tự-diệt, mà nếu muốn sống
còn của nó, Bần-Đạo nói quả-quyết rằng: Nó phải trở
lại, sống trở lại với lẽ đạo đức nhơn-nghĩa mới bảo-tồn
sanh-mạng đặng.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm 14

tháng 11 năm Tan-Mão (1951). Về: “Quyển-Lực của ĐạoĐức Nhơn-Nghĩa”.

134. HY-SINH CÁI CHẾT ĐẶNG ĐẠT CÁI SỐNG

Đêm nay là ngày kỷ-niệm của Đức Chúa Jésus-Christ
tức nhiên Chúa Cứu-Thế Giáng-Sinh.
Bần-Đạo lấy lời triết-lý của Ngài đã nói lưu trong
thánh-ngữ của Ngài để lại cho các Thánh-Tông-Đồ có
câu nói cao-sâu bí-ẩn mà thiết-thật làm sao, hay làm sao.
Ngài nói rằng:
“Biết hy-sinh cái chết đặng đạt cho đặng cái sống”.
Vì lời thánh-giáo ấy mà những kẻ tìm Đạo thường hay
bàn-luận tìm cái nghĩa-lý của nó, Đức Chúa Jésus-Christ
đã sanh ra thì bị cường-bức, Đạo của Ngài truyền-giáo
thiên-hạ không hiểu thấu và người ta đã bắt-bớ, người ta
đã đè-nén, người ta đã âm-mưu hại Ngài, cho nên lời nói
ấy cốt-yếu giục các môn-đệ của Ngài quyết chiến-đấu và
quyết thắng, điều ấy chưa phải lẽ.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
26 tháng 11 năm Tân-Mão (24/12/1951)Trong Lễ Kỷ Niệm
Đức Chúa Jésus Christ.
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135. “ CÁI CHẾT THẬT VÀ CÁI SỐNG LÀ THẬT”

Bần Đạo đã thuyết-minh tới đây, kẻ thì nói Đức Chúa
Jésus Christ lập nền Thánh-Giáo của Ngài, Ngài lập cái
đền-thờ Thiêng-liêng Đạo-Giáo của Ngài tại thế-gian này,
Ngài xưng mình là con chiên hy-sinh đặng làm con tếvật của Đức Chúa Trời, để cứu rỗi tội-tình thiên-hạ, tức
nhiên con chiên chí-thánh, sanh-mạng của Ngài, thi-hài
của Ngài chịu chết trên cây Thánh-Giá, cốt-yếu làm con
tế-vật ấy để dâng cho Đức Chí-Tôn đó vậy. Sự hy-sinh của
Ngài làm con tế-vật ấy là Thánh-Thể, tức-nhiên của toàn
cả tín-đồ tin-tưởng nơi Ngài, đã thọ phép chơn-giáo của
Ngài coi như Đấng Chí-Thánh. Vì lẽ ấy nên Ngài thuyết
câu đó, cốt-yếu Ngài dám hy-sinh tử-đạo đặng bảo-thủ
chơn-truyền của Ngài, cũng có lý nhưng chưa phải lẽ, cái
bí-mật trong lời nói ấy là vầy:
“Phải biết làm sao cái chết thật, mà phải biết làm sao
cái sống là thật”.
Cái sống và cái chết, ta cũng nên tìm hiểu điều ấy. Vả
chăng chúng ta sanh ra có hai cái sống và có hai cái chết.
Chúng ta ngó thấy xác-thịt của chúng ta không phải là
cái sống, bởi vật-thể nó phải chết tiêu-hủy tức-nhiên nó
phải chết mà thiệt cái chết của nó, chẳng phải chết gì cái
xác-thịt mà thôi, mà chết vì danh-giá, kiếp sống của mình,
cái lời nói là chết.
Còn bây giờ cái sống không phải cái xác-thịt chúng
ta đã ngó thấy trước mắt, bất quá con người sanh ra một
trăm năm là nhiều rồi chết trước mắt.
Ấy vậy cái sống thật ở chỗ nào? Cái sống thật của
chúng ta là cái sống về tinh-thần hiện-tại của chúng ta cho
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trường-tồn, tức-nhiên nó về linh-hồn chúng ta vậy. Cái
đó mới thiệt sống, cái sống với linh-hồn là cái sống thật,
sống với xác-thịt tức-nhiên sống giả.
Bây giờ còn cái sống nữa, sống thế nào đồng sống cả
vạn-loại, cả cái sống đại-đồng sống trong cái sống ấy mà
muốn đồng sống, chúng ta phải hiệp làm một cùng vạn-loại,
biết nó là cái sống của mình, biết mình là cái sống của nó.
Cái sống ấy là cái sống của Đức Chí-Tôn nắm trong tay của
Ngài đó vậy. Cái sống trên cảnh Thiêng-Liêng Hằng-Sống
của Ngài đã tạo dựng cho nó, trước khi ta đến đầu kiếp
làm con người ở mặt thế-gian này, cái sống ấy phải sống.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
26 tháng 11 năm Tân-Mão (24/12/1951)Trong Lễ Kỷ Niệm
Đức Chúa Jésus Christ.

136. CHẾT VỀ ĐỜI, SỐNG VÌ ĐẠO

Bây giờ luận theo Đức Chúa Jésus-Christ, phải biết
hy-sinh cái chết, mới tìm cái sống. Đạo-giáo nào kiếm
mắc-mỏ khó-khăn, chớ Đạo-giáo Cao-Đài Đức Chí-Tôn
để Bí-pháp ấy trong Thánh-Thể của Ngài. Ngài nói những
kẻ nào dám chết về đời, sống vì Đạo, những kẻ ấy mới
đáng làm Thánh-Thể của ta nơi mặt thế-gian này. Cả
toàn Thánh-Thể đã hiểu lắm, tới phẩm Giáo Hữu phải
chết, chết vì đời rồi sống lại, sống vì Đạo. Tức nhiên Đức
Chúa Jésus-Christ nói cao sâu rằng:
“Nếu ai đã biết ai, đã biết cái sống của chúng ta đã ban
cho mà dám hy-sinh cái kiếp chết của họ, là cái xác thịt này
thì mới đạt đặng cái sống trường-tồn vĩnh-cửu, tức nhiên
Thiêng-Liêng Hằng-Sống của Cha ta đã dành để”.
Bần-Đạo thuyết điều ấy cốt-yếu nói cả toàn-thể con133

LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập II

cái của Đức Chí-Tôn, dầu cho hàng tín-đồ nam nữ dĩ chí
Đại Thiên-Phong cũng vậy, mỗi phần-tử Thánh-Thể của
Ngài phải biết cái mạnh của mình là cái sống thật, cái yếu
của mình là cái sống giả, phải có can-đảm hy-sinh cái chết,
cái thi-hài thúi-tha của ta đây đặng mà đạt cho đặng cái
danh hằng sống và chúng ta đặng ngôi-vị Thiêng-Liêng
Hằng-Sống nơi cửa Thiêng-Liêng kia của Ngài đã dành
để, tức nhiên là đại-nghiệp của Ngài đã chia chung cho
mỗi đứa con. Đức Chí-Tôn nói rằng:
“Thầy đành để đaị-nghiệp cho các con, Thầy không có
quyền đem cho kẻ khác duy có kẻ nào từ bỏ, thì Thầy mới có
quyền đem cho kẻ khác mà thôi”.
Cái sống đó mới sống thật, sống trường-tồn sống
vĩnh-cửu. Sống Thiêng-Liêng Hằng-Sống của Đức ChíTôn mới thật sống đó.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền-Thánh đêm
26 tháng 11 năm Tân-Mão (24/12/1951)Trong Lễ Kỷ Niệm
Đức Chúa Jésus Christ.

137. THUYẾT-MINH CHỮ ĐẠO

Đêm nay Bần-Đạo giảng một cái đề cũ mèm mà
toàn-thể đều nghe, là buổi giảng về chữ Đạo.
Chúng ta đã ngó thấy các nền Tôn-Giáo xưng mình
là Đạo, chúng ta thấy họ lạm-dụng Đạo quá lẽ, nhưng
chúng ta không thể gì cải chối được tại lý-do nào?
Bần-Đạo thuyết-minh chữ Đạo, từ khi tạo thiên lập
địa có loài người đến giờ, thì vì trí khôn-ngoan linh-hoạt
của chúng ta thấy trạng-thái của Càn-Khôn Vũ-Trụ vôbiên vô-tận, vô-đoán và thấy cái bí-ẩn huyền-linh đang
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điều-động cả cơ-thể tạo-đoan mà chẳng có một ngôn-ngữ
miệng lưỡi nào đặt ra tên cái huyền-linh ấy đặng, nên để
chữ Đạo, tức nhiên chúng ta đã giải rõ là cưởng danh viết
Đạo (Không biết đặt tên gì nên để chữ Đạo) trong cái trạngthái ấy, chúng ta ngó thấy nó có động, có tịnh, động tức
nhiên (Dương-quyền) Dương quyền biến sanh Càn-Khôn
Vũ-Trụ, trong sanh-hoạt của nó, chúng ta ngó thấy có khi
nó ổn-định đặng nó đào-luyện cái thể-chất của nó tức là
(Âm-Quyền) đó vậy.
Bần-Đạo lấy tỷ-thí con vật chúng ta dễ hiểu hơn
hết là con tằm, khi nó còn là con sâu tức nhiên Dương,
nó vận-động đặng sống, nó ăn, nó lớn rồi chín, nó kéo tơ
làm ổ, bây giờ tới Âm, tức nhiên đặng biến ra nhộng bất
động, đặng nó định cái thể của nó.
 Trích

Thuyết Minh Chữ Đạo của Đức Hộ-Pháp tại ĐềnThánh Đêm 14 tháng 12 năm Tân-Mão (1951)

138. ĐẠO LÀ PHÁP-LUÂN THƯỜNG-CHUYỂN

Trong vạn-vật ở mặt địa-cầu này có hai trạng-thái
luôn luôn, cái sanh của nó, phải tùng theo khuôn-luật
tạo-đoan, nó phải phù-hạp lại với hình-thể, tức-nhiên
cái sống phải phù-hạp với cái chết đặng biến hình, cũng
như con nhộng bất động, nếu đem tay nắm lấy nó thì
nó chết. Vì như vậy là trái với khuôn-luật tạo-đoan, tức
nhiên nghịch lại Đạo.
Linh-hoạt vô-biên vô-tận, là không-gian thời-gian
biến-chuyển không ngừng, Đạo để pháp-luân thườngchuyển, nó do nơi không-gian, thời-gian biến ra hình
trạng chớ không khi nào trong thời-gian ấy dìu-dẫn cho
nó biến chuyển. Vì cớ cho nên trong kinh Phật-Mẫu để:
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“Thập thiên-can bao hàm vạn tượng, tùng địa-chi hóa
trưởng Càn-Khôn”.
Tùng Vũ-Trụ là do nơi đại-thể của nó trong vạn-vật,
cái đại-thể của nó thế nào, là cái tiểu-thể cũng vậy, một
khuôn-luật ấy mà thôi, nó phải tùng theo khuôn-luật đã
định, tức-nhiên pháp-luân ấy người xưa không biết hìnhtrạng, không hiểu quyền-năng thế nào nên để chữ Đạo.
 Trích

Thuyết Minh Chữ Đạo của Đức Hộ-Pháp tại ĐềnThánh Đêm 14 tháng 12 năm Tân-Mão (1951)

139. CÁC TÔN-GIÁO CHỈ CÓ MỘT PHẦN NGÀN TRONG CHỮ ĐẠO CHỚ
KHÔNG PHẢI THẬT ĐẠO

Ấy vậy, Đạo vì tinh-thần, vì thể-chất của vạn-vật
hữu-hình mặt thế-gian này đặng nó sống, biết định cái
chết, định cái sống, hay biết định cái thể của nó, cái thể
định vận-mạng, cái thể định tính, hai cái đó tương-hiệp
với nhau, phù-hạp với nhau một khuôn-luật là Đạo, bằng
trái lại là nghịch Đạo, mà hễ nó thuận thì nó còn, nó
nghịch nó phải tiêu-diệt.
Bây giờ luận, họ lấy một triết-lý của cơ-thể tạo-đoan
trong pháp-luân thường-chuyển mà định giáo-lý của họ,
nhưng có một điều trọng-yếu hơn hết là toàn cả cơ-thể
tạo-đoan tức nhiên Đạo, mà mỗi một điều chi cũng đều
để Đạo, chữ Đạo họ không biết, chúng ta không thể cải
chối, trong hình-thể đó họ lợi-dụng, nhưng sự thật Đạo
của họ chỉ có một phần ngàn trong chữ Đạo mà thôi, chớ
không phải thật Đạo.
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140. HAI CHỮ ĐẠI-ĐẠO TRONG NỀN TÔN-GIÁO CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN BAO
TRÙM CẢ CƠ-QUAN SANH-HÓA TẠO CÀN-KHÔN VŨ-TRỤ

Bây giờ Đức Chí-Tôn để trong nền Tôn-giáo của
Ngài hai chữ Đại-Đạo, đó là Ngài để hình-tượng bao
trùm toàn-thể vô-biên đó là Đại-Đạo, nếu Ngài không
nói thì chúng ta không làm sao biết được, suy-đoán được.
Ngài luận chữ Đạo thì nó bao trùm hết, vì cớ cho nên
có cơ-quan sanh-hóa, Đức Chí-Tôn đã tạo Càn-Khôn
Vũ-Trụ trong quyền-năng ấy. Chúng ta nhìn biết có một
chủ-quyền đặng định khuôn-luật của nó, nếu không có
chủ-quyền duy-nhứt thì cả vạn-vật trên Càn-Khôn Vũ-Trụ
không thể gì còn.
Trong cái hình-thể tối-thiểu của nó, từ tiểu nguyêntử và đến các tinh-đẩu trong thế-giới nó vẫn định ở trong
đại-thể của nó, chúng ta không thể gì suy đoán, nếu không
có huyền linh vô-đối của Đấng đã cầm quyền tạo-đoan
thì không có ai làm chủ nó được, vì cớ cho nên chúng ta
đã ngó thấy quyền-năng ấy định quyền người chủ của nó.
......
Ấy vậy, Bần-Đạo nói, Giáo-lý của mỗi nền Tôn-giáo
đều khác nhau, nhưng nó có hình-ảnh của một nền Tôngiáo, cho nên họ xưng mình là Đạo, chúng ta không thể
cải chối, duy chúng ta nên biết rằng pháp-luân đạo-pháp
vô-biên kia, hình-ảnh kia, vô-biên vô-tận, thì chúng ta chỉ
nhìn rằng: Một Tôn-giáo nào đã tùng theo khuôn-luật
tạo-đoan đúng mực thước về danh lý của nó, biến tướng
của nó theo một khuôn-luật tối thiểu, thì chúng ta nhìn.
Còn ngoài ra, trái lại chữ Đạo, chúng ta có quyền giục
họ tiến hay không, hay cứ để họ tự tiến vậy thôi. Chúng
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ta không thể gì cải chối được, chúng ta không có quyền
công-kích hay sửa-cải được.
 Trích

Thuyết Minh Chữ Đạo của Đức Hộ-Pháp tại ĐềnThánh Đêm 14 tháng 12 năm Tân-Mão (1951).

141. BIẾT ĐẠO, HIỂU ĐẠO THÌ SỐNG, NẾU TRÁI ĐẠO, LÀ CHÍNH MÌNH ĐÃ
LÃNH LẤY CÁI CHẾT

Ta biết Đạo, ta hiểu rõ mối Đạo là ta sống, nếu chúng
ta trái Đạo ấy thì chúng ta dầu có sống tự-do đi nữa, thì
cũng như chúng ta đã lên án lấy cái chết của ta, tức-nhiên
chính mình chúng ta đã lên án lấy mình.
Nếu nói kẻ kia vô Đạo, người nọ thất Đạo hay là họ
chối Đạo. Họ làm sao chối cái sống của họ được? Chúng
ta chối được hay chăng là chối cái hình-ảnh của họ và cái
thể-xác của họ mà thôi.
Trong vạn-vật có quyền cải chối cái sống của họ
chăng? Mà gọi họ chối Đạo? Có người không biết chữ
Đạo là gì xưng rằng nghịch Đạo, cải Đạo là mâu-thuẩn, là
dốt-nát, chính mình họ không biết họ, thì luận với ai chớ.
 Trích

Thuyết Minh Chữ Đạo của Đức Hộ-Pháp tại ĐềnThánh Đêm 14 tháng 12 năm Tân-Mão (1951).

142. NGÔI VỊ CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN DÀNH ĐỂ CHO MỖI CHÚNG TA LÀ ĐI TỚI
PHẬT VỊ

Trong Thể-pháp tinh-thần của chúng ta, chúng ta
sống trong hai cái đó: sống với hình-thể, sống với tinhthần, là ta đã đặng một đặc-ân của Đức Chí-Tôn ban cho.
Hại thay trong cái đặc-ân ấy, Đức Chí-Tôn cốt-yếu để cho
chúng ta đau-khổ, sống trong cảnh đau-khổ đặng biến hình,
biến thể, mà biến sanh hoặc chúng ta thấy kiếp sống mà
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đi tới, đi từ con đường phàm dĩ chí Phật vị, là ngôi vị của
Đức Chí-Tôn dành để cho mỗi đứa con. Chúng ta có thể
đi tới phẩm vị Trời nữa mà chớ.
Hễ luận theo cái khuôn-luật tạo-đoan, đặng định
tiến-triển của ta, thì ta thuận Đạo, đạt Đạo, còn trái lại
thì theo con đường vật-loại, là Đời. Tinh-thần mà ta bỏ,
tức nhiên chính mình chúng ta từ chối địa-vị Thiêng-liêng
ta có, hay là chúng ta tự lên án cho chúng ta.
 Trích

Thuyết Minh Chữ Đạo của Đức Hộ-Pháp tại ĐềnThánh Đêm 14 tháng 12 năm Tân-Mão (1951).

143. CHỐI ĐẠO BỎ ĐẠO LÀ CHỐI CÁI PHẬN-SỰ LÀM NGƯỜI

Ai đã chối Đạo theo thường tình gọi là bỏ Đạo, là
người đó họ chối cái phận-sự làm người, tức-nhiên từ-chối
phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, điều đó không có philý. Chúng ta đặng hạnh phúc, Đấng cầm quyền tạo-đoan
hôm nay đến chung sống cùng ta. Cái hạnh-phúc của ta
còn gì hơn nữa. Trong cái sống cũng thế, chết cũng thế,
sống dầu cho khỗ não bao nhiêu chết mất đi nữa, chúng
ta cũng an vui với bạn đồng sanh của chúng ta nơi mặt
thế-gian này.
Có một điều đau thảm hơn hết, thay vì ngó thấy cái
khổ của nhau họ lại phụ rãy nhau, tận-diệt nhau, họ không
biết tôn-trọng mạng sống của bạn đồng-sanh đặng định
phận của mình, kẻ đã đoạt đặng cái “Tứ” của Trời đất,
hiểu thấu-đáo huyền-vi của Đạo, dòm thấy bạn đồng-sanh,
con mắt họ không buổi nào ngớt giọt nước mắt.
Cả Thánh-Thể Đức Chí-Tôn cốt-yếu để an-ủi nângđỡ tinh-thần đàn em, cả Chức-Sắc Thiên-Phong thay thế
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hình-ảnh cho Ngài để nâng đỡ cái sống của chúng nó. BầnĐạo nói thật, chúng ta không có quyền làm cho đau-khổ
kiếp-sống của chúng nó, bởi nó đã sống đau-khổ nhiều rồi.
 Trích

Thuyết Minh Chữ Đạo của Đức Hộ-Pháp tại ĐềnThánh Đêm 14 tháng 12 năm Tân-Mão (1951).

144. ĐỨC CHÍ-TÔN ĐẾN BAN ƠN KHI MỚI MỞ ĐẠO

Đêm nay là đêm giao-thừa, cuối năm Tân-Mão bước
qua đầu năm Nhâm-Thìn, Bần-Đạo nhớ lại năm BínhDần, Đức Chí-Tôn đến mở Đạo, làm lễ khai-Đạo nhằm
ngày 15 tháng 10 năm Bính-Dần tới năm Đinh-Mão, tức
nhiên cũng giờ giao-thừa này, Đức Cao-Thượng-Phẩm và
Bần-Đạo phò-loan, Đức Chí-Tôn đến kêu toàn thể con-cái
của Ngài nam nữ, lớn nhỏ, dặn rằng: Hễ Thầy đưa cái cơ
lên, các con chun ngang qua đặng Thầy ban ơn cho nghé!
Rồi Ngài xách Bần-Đạo và Cao-Thượng-Phẩm đứng dậy
ra giữa Thiên-Bàn đưa cơ lên, cả con-cái của Ngài đều
chun ngang qua, Ngài đã làm một tấn-tuồng cảm-mến
mà chỉ có cây cơ không mà thôi, tấn-tuồng ấy làm BầnĐạo cảm-xúc quá lẽ. Hễ mỗi người chun ngang qua cái
cơ làm như thế vuốt-ve mươn-trớn vậy. Hạnh-phúc thay!
cho những người ngộ-Đạo đã được ân đặc-biệt ấy. Tiếc
thay lúc đó con-cái của Ngài không đông nhiều như bây
giờ. Bần-Đạo tiếc chớ phải chi cả thảy toàn-thể con-cái
của Ngài hôm nay được Ngài ban-ơn như thế ấy, chỉ nghĩa
với một phương-pháp cụ-thể hữu-hình của Ngài, tỏ cái
tình thương-yêu vô tận.
Tuy vẫn biết và Bần-Đạo dám quả-quyết rằng: Giờ
phút này Đại-Từ-Phụ đã chung ở với chúng ta. Ấy vậy toàn
thể con-cái của Ngài định tâm cầu-nguyện đặng cho Ngài
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ban ơn (Toàn thể đều thành-tâm cầu-nguyện).
Hạnh-phúc cho chúng ta đã sanh ra lại ngộ Đạo.
Đấng đã cầm quyền cả Càn-Khôn Vũ-Trụ nơi tay, làm
Chúa cả cái sống cái chết của Càn-Khôn Vũ-Trụ đến
chung ở chúng ta. Một ông Cha thương-yêu vô-tận, cái
hạnh-phúc ấy, cái vinh-diệu ấy còn chi hơn nữa. Bởi thế
cho nên khi Ngài đến cầm cây linh-bút đặng mở chơntruyền của Ngài, những kẻ phàm-tâm kia lấy làm lạ-lùng
và không có thể tưởng-tượng đặng, và không có thể tin
đặng. Ôi! Một trường ngôn-luận buổi nọ biết bao nhiêu
kẻ chê-bai, khinh-rẽ là thế nào. Trong một bài thơ Ngài
than như vầy:
“Cười khan mà khóc bởi thương bây,
Chẳng mất một con nghiệt cả bầy,
Biết phận già không chờ chống gậy.
Nương theo con dại mới ra vầy”
Thật vậy, Ngài quá thương con-cái mới ra nông-nỗi
đó, tưởng lòng thương-yêu vô tận ấy không thể gì ta tưởngtượng đặng, không thể gì chúng ta biết đặng cái giá-trị
nồng-nàn yêu-ái vô-biên vô-tận ấy, chỉ “vì thương con dại
mới ra vầy” câu ấy nồng-nàn thấm-thúy đau đớn làm sao,
câu nói đó là vì thương con dại của Ngài, mà toàn-thể
anh em chúng ta có hiểu cái tiếng dại ấy là thế nào không?
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Giao Thừa
Cuối Năm Tân Mão, Đầu Năm Nhâm Thìn tại Đền-Thánh,
đêm 30 tháng 12 năm Tân-Mão (1951).

145. HẠNH-PHÚC THAY CHO NHỮNG KẺ KHỜ-KHẠO, VÌ HỌ ĐƯỢC ÔNG CHA
THIÊNG-LIÊNG KIA BINH-VỰC

Bần-Đạo xin nhắc lại lời nói của Đức Chúa Jésus141
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Christ đã nói hạnh-phúc thay cho những kẻ khờ-khạo, vì
nó được quyền-năng của ông Cha của Thiêng-Liêng kia
binh-vực nó, hồi nó sống đây nó dại khờ, nhưng không
phải cái dại ấy mà nó cô-độc, bởi vì nó còn ông Cha
oai-quyền vô-tận vô-biên, Ổng thay thế cái khôn cho nó.
Hạnh-phúc thay cho những kẻ yếu-hèn, những kẻ yếu-hèn
với những người sang-cả, khi trở về cùng Cha của họ nơi
nước Hằng-Sống của Đức Chí-Tôn đã dành để cho concái đau-khổ của Ngài, cái giá-trị vẫn khác.
Nếu quả-nhiên sắp con của Ngài phải chịu hèn-hạ
khổ-não, ngu-khờ là tại Ngài muốn vậy, Ngài muốn dành
để cái oai-quyền binh-vực của Ngài cho chúng nó.
Khốn-khổ thay cho những kẻ miệt-sát kẻ yếu-hèn,
khốn-khổ thay cho những kẻ áp-bức, hiếp đáp những
người cô-thế, trẻ con, góa-bụa, tật-nguyền, bởi vì nó miệtsát nhục-mạ con-cái của Ngài, tức là nhục-mạ Đấng Tạođoan, như vậy là còn tội-tình nào lớn hơn điều ấy.
Ấy vậy muốn tránh khỏi chỉ có một điều thôi, phải
thương-yêu con-cái của Ngài được như Ngài vậy, nếu
được cái tình thương-yêu vô-tận tại thế này, được cái tình
thâm yêu-ái vô-biên ấy là một kiếp-sanh hạnh-phúc của
chúng ta hơn hết. Cả thảy đều tịnh-tâm cầu-nguyện cho
Bần-Đạo ban phước lành (Đức Hộ-Pháp ban phước lành).
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Giao Thừa
Cuối Năm Tân Mão, Đầu Năm Nhâm Thìn tại Đền-Thánh,
đêm 30 tháng 12 năm Tân-Mão (1951).

146. MÓN QUÍ-BÁU HƠN HẾT LÀ CÁI QUYỀN THIÊNG-LIÊNG HẰNG-SỐNG
CỦA MÌNH

Bần-Đạo nói: Dù sang-cả nơi mặt thế-gian này, ngày
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chúng ta qui rồi với một cái hòm, với một khoảnh đất, với
một cái lổ mà thôi. Sang trọng vinh-hiển mà làm gì? giàu
có mà làm gì? Phải kiếm món quí-báu hơn nữa là kiếm cái
quyền Thiêng-Liêng Hằng-Sống của mình đấy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp trong Lễ Giao Thừa
Cuối Năm Tân Mão, Đầu Năm Nhâm Thìn tại Đền-Thánh,
đêm 30 tháng 12 năm Tân-Mão (1951).

147. ĐỨC HỘ-PHÁP GIẢNG VỀ ĐỨC CHÍ TÔN LÀ AI?

Đêm nay là đêm Lễ Vía Đức Chí Tôn. Bần Đạo sẽ
nói, Đức Chí Tôn là ai? Nhưng cốt yếu Bần Đạo nhắc lại
đây là nhắc cho con cái của Ngài để Đức Tin nơi Ngài
đặng siêu-rỗi.
Đức Chí-Tôn chúng ta đã gọi là Ngọc-Hoàng
Thượng-Đế, Đấng Thượng-Đế dầu cho các nước, các sắc
dân-tộc trên mặt địa-cầu này có đặt tên của Ngài khác
nhau, nhưng Đấng làm Chủ-Quyền Tạo-Đoan CànKhôn Vũ-Trụ, tạo-dựng thi-hài và hồn-phách của chúng
ta. Đấng ấy là Đấng vô-đối mà bao-giờ con người cũng
gởi tâm-hồn nơi Ngài.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
mùng 8 tháng 1 Nhâm Thìn (1952) về: Đức Chí Tôn là ai?.

148. CON NGƯỜI TẦM ĐẠO LÀ TẦM CÁI NGUƠN-LÝ ĐÃ SẢN-XUẤT RA HỌ

Bần Đạo thuyết: Vì cớ nào con người từ tạo Thiên
lập Địa đến giờ vẫn cố-tâm tầm Đạo, tiếng tầm Đạo là
tầm cái gì chớ? Họ có biết chữ Đạo ấy, họ đặt tên là gì
chăng? Thật sự ra họ tầm nguơn-lý đã sản-xuất ra họ, hay
là cái năng-lực chủ-quyền đã tạo-dựng nên hình-hài và
tâm-hồn của họ. Bần Đạo đã thuyết chữ Đạo là thế nào
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cả thảy đều nghe và hiểu rồi không cần lập lại.
Thật sự ra, con người có tâm tầm Đạo ấy mà chi? Bần
Đạo xin giải rõ: Vả chăng chúng ta đã sanh ra cõi thế-gian
này, chúng ta tự biết rằng: Nếu chủ-quyền nơi ta buộc ta
phải sống đặng nuôi cái hình-hài xác-thịt này, sống nơi
cõi này chịu đau-đớn khổ-não mọi đường thì chúng ta
chẳng khi nào khứng chịu mà chớ. Vì cớ cho nên chúng
ta, đặng rủi sanh, chúng ta đã biết có chủ-quyền, có đủ
năng-lực cầm linh-hồn chúng ta đã có mặt nơi thế-gian
này, nhưng lại chịu đau-khổ ấy, chúng ta muốn hiểu giátrị ấy đối với Đạo vì cớ gì? Tìm hiểu giá trị ấy đặng chi?
Đặng an-ủi tâm-hồn của ta đồng sanh chịu trong «Tứ
Diệu Đề» chơn-lý của nhà Phật đã để và chúng ta đã
nhìn, chúng ta không chối-cãi, chúng ta đau-khổ, chúng
ta không biết gởi nơi ai.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
mùng 8 tháng 1 Nhâm Thìn (1952) về: Đức Chí Tôn là ai?.

149. CON NGƯỜI TẦM ĐẠO LÀ TẦM ĐẤNG TỐI-LINH CẦM QUYỀN AN-ỦI
TÂM-HỒN TA

Bây giờ chúng ta kiếm ai? Đặng gởi cái đau-khổ ấy,
kiếm ai có năng-lực đặng an-ủi ta. Để dấu hỏi tức-nhiên
phải trả lời: Đấng đã tạo sanh ra ta, ta không biết mà ta
đã hiểu rằng Đấng Tối-Linh cầm quyền cả Càn-Khôn
Vũ-Trụ. Chúng ta quả-quyết rằng Đấng ấy đã sanh ra ta
và tạo đoan cả hình-hài và linh-hồn của chúng ta đó vậy.
Chúng ta đã biết chúng ta có một phương-thế mà thôi,
chúng ta không hiểu nguyên-do thế nào chúng ta đã
sanh ra đây, chúng ta vẫn khổ, chúng ta tìm người sanh
ta đặng gởi tâm-hồn ta và nếu quả-nhiên Đấng ấy đã có
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hiển-nhiên như tâm-linh của ta đã định, Đấng ấy sẽ có
phận-sự an-ủi ta, bởi Đấng ấy đã sanh ta làm chủ ta; làm
chúa ta, làm chúa chẳng phải làm Chúa xác-thịt mà thôi,
có quyền-năng kiềm-thúc ta, trừng-phạt ta, có quyền
diệt thi-hài này dìm linh-hồn ta xuống địa-ngục. Đấng
ấy quyền-năng như thế, chúng ta còn tuyển-chọn nơi ai
khác hơn Ngài đặng ta gởi tâm-hồn ta chăng?.
Ấy vậy, nếu ĐấngThượng-Đế ấy có theo cái tâm
phàm của Đời đã biếm-nhẻ, đã chối cải, nếu quả-nhiên
Đấng ấy có hay không có, mà ta gởi cho Đấng Tạo-Đoan
cái linh-tâm của ta chịu khổ-não nơi trần này đau-đớn
quá đổi, không ai bênh-vực, không ai an-ủi, ta cứ gởi lúng
cho Đấng đó mà ta quả-quyết rằng: Người đó làm Chủ
ta, ta gởi cho Người đó có thể đem chủ-quyền của mình
có năng-lực, có quyền-hành định phương-pháp an-ủi
tâm-hồn ta đặng.
Ấy vậy ta gởi tâm-hồn ta cho Đấng đó tức-nhiên ta
tầm Đạo đó vậy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
mùng 8 tháng 1 Nhâm Thìn (1952) về: Đức Chí Tôn là ai?.

150. THIỆT PHẬN CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI ĐẠO-NGHĨA

Hôm nay là ngày Rằm Thượng-nguơn, thừa dịp
Nguơn trọng-hệ đối với các Đẳng linh-hồn tiền-vãng,
hậu-vãng, nên Bần Đạo giảng cái đề thiệt-phận của chúng
ta đối với đạo-nghĩa, là đối với toàn-thể nhơn-loại nơi
mặt địa-cầu này.
Vả chăng chúng ta, mỗi cá-nhân đều đặng một quyền
vinh-diệu tức-nhiên là cái quyền làm phần-tử của nhơn145
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loại. Ta là một phần tử, nói rõ ra tức-nhiên ta là một phần
trong 2.500 triệu con người ở mặt địa-cầu này mà chúng
ta gọi là Đời ấy, chúng ta ít nữa cũng phải biết Đời là gì?
Rồi mới định-phận của mình đối với họ trong mực-thước
chuẩn-thằng, đặc-phận của mình, nếu mình không biết
giá-trị của toàn-thể nhơn-loại, e cho chính mình không
biết cái giá-trị của mình nữa mà chớ.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
14 tháng 1 Nhâm Thìn (1952) Lễ Thượng Nguơn Về: “ Thiệt
phận của chúng ta đối với đạo-nghĩa”.

151. THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ

Đức Chí-Tôn đã để trong lòng dạ của Ngài, nên Ngài
đem đến Thánh-Giáo đến lập Chơn-Truyền của Ngài, cốt
yếu Ngài đến đặng lập thiệt-vị cho con cái của Ngài. Cái
thiệt-vị con cái của Ngài từ thượng-cổ đến giờ, nhơn-loại
đã hiểu mảy may chút ít. Nhứt là văn-minh Á-Đông của
chúng ta đã để một tiếng rất nên hữu-duyên và hữu-vị,
đã nói toàn-thể nhơn-loại trên mặt địa cầu này, gọi là
Thiên-hạ, nói rõ ra cái tên ấy là “Ông Trời dưới”, Thiên
là Trời, Hạ là dưới, Ông Trời dưới nghĩa là kết với Ông
Trời trên, Thiên-hạ ấy nó đã tỏ ra cho thấy cái đặc-phận
của loài người trên mặt địa-cầu này.
Đức Chí-Tôn muốn dành để cho loài người phẩm
vị gì? Và phận-sự của họ phải làm gì? Từ tạo Thiên lập
Địa đến giờ chúng ta đã rõ được nguồn sử của nhơn-loại
tiềm-tàng khảo-cứu, chúng ta đã ngó thấy tinh-thần của
con người, dầu ai có muốn chối cãi tinh-thần ấy chủ-quyền
của cái sống họ cũng không được. tại sao? tại họ đã thọlãnh cái điểm linh về tinh-thần của họ nơi Đấng Tối-linh
146



LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập II –

ấy ban cho họ, muốn cho nhơn-loại từ từ đi từ phẩm-vị
con người đạt cho đến quyền-năng, đạt cho tới cái địa-vị
làm Trời hữu-hình tại thế này đó vậy.
Chúng ta đã gọi Đức Chí-Tôn dành để phận-sự họ
làm Trời hữu-hình tại thế này, cái phận-sự ấy thế nào
Bần Đạo không cần minh-tả cả thảy con cái của Ngài
tầm hiểu, mình đã gọi Đấng tạo Thiên lập Địa làm Chúa
cả Càn-khôn Vũ-trụ là Chủ, là Trời, là Chúa-tể của chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật vinh-quang cao-trọng quyền-năng
vô-đối ấy, nó ra thế nào thì Bần Đạo nói quả-quyết rằng
Ông Trời con, tức nhiên Ông Trời dưới cũng quyền năng
như thế ấy. Bởi vì Đức Chí Tôn tức nhiên Đấng Tạo-Hoá
Càn-Khôn Vũ-Trụ muốn cho họ thế ấy, và ban quyền cho
họ đoạt đặng địa-vị thế ấy, nói rõ ra cái giá-trị của toànthể Nhơn-loại là Ông Trời hữu-hình tại thế này đó vậy.
Khi chúng ta đã nhìn quyền của họ, nhìn tước của họ,
là Ông Trời hữu-hình tại thế này, chúng ta tự biết phận
của chúng ta, chúng ta chỉ biết làm tôi, chỉ biết phụng-sự
cho Đấng ấy mà thôi, chớ không mong-mỏi gì làm chúa
của họ đặng, biết bao nhiêu kẻ mon-men muốn làm chúa
toàn thể Nhơn-loại trên mặt địa-cầu này với võ-khí, với
phương-pháp hung-bạo tàn-ác, chiếm thâu những kẻ yếuhèn bạc-nhược để họ sai làm tôi-mọi cho họ bất quá là một
phần thiểu số kia mà thôi, nếu toàn thể Nhơn-loại mà
họ muốn làm chúa thế ấy, thì người Chúa của họ (Thiênthượng) có thể định sống chết của họ mà chớ!.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
14 tháng 1 Nhâm Thìn (1952) Lễ Thượng Nguơn Về: “ Thiệt
phận của chúng ta đối với đạo-nghĩa”.
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152. CẢ THẢY NHƠN-LOẠITRÊN MẶT ĐỊA-CẦU NÀY LÀ ĐẠI GIA-ĐÌNH

Chúng ta đã ngó thấy ở nơi mặt địa-cầu này tuy khác
màu da nước tóc, nhưng không người nào khác nhau,
trong hàng-phẩm nhơn-loại kia là anh em đồng-sinh của
ta, cả thảy nhơn-loại trên mặt địa-cầu này là Đại Gia-đình,
là anh em cốt nhục của ta, chúng ta không có quyền làm
chúa, chỉ biết làm tôi làm tớ họ theo Thánh Ý của Đức
Chí Tôn muốn mà thôi.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
14 tháng 1 Nhâm Thìn (1952) Lễ Thượng Nguơn Về: “ Thiệt
phận của chúng ta đối với đạo-nghĩa”.

153. CHỈ CÓ ĐỨC THƯƠNG-YÊU CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN ĐỂ NƠI TÂM-KHẢM CỦA
CHÚNG TA MỚI CÓ THỂ ĐEM HOÀ-BÌNH HẠNH-PHÚC CHO NHƠN-LOẠI
MÀ THÔI.

Ngày giờ nào không lấy Luật Thương-yêu, thiênnhiên của Đức Chí-Tôn để trong tâm-não, thì con người
chưa hề có can-cảm làm phận-sự tôi-tớ của họ mà phụng-sự
Nhơn-loại một cách đắc-lực, một cách vui-vẻ, một cách
hữu-hạnh, hữu-phước, một cách làm cho mình có thể
chung lại với nhau đặng hưởng hoà-bình yêu-ái của toàn
nhơn-loại nơi mặt địa-cầu này.
Muốn làm Chúa thời phải thiệt-hiện hoà-bình tinhthần trước đã và hoà-bình hình-chất sau. Nhưng chỉ có
Đức Thương-yêu của Đức Chí-Tôn để nơi tâm-khảm của
chúng ta làm khí-cụ, làm môi-giới dìu-dắt và nâng đỡ họ,
thì họ mới có thể hưởng cái hạnh-phúc ấy mà thôi.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
14 tháng 1 Nhâm Thìn (1952) Lễ Thượng Nguơn Về: “ Thiệt
phận của chúng ta đối với đạo-nghĩa”.
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154. ĐỨC HỘ-PHÁP GIẢNG BỔ-TÚC VỀ CHỮ TU

Hôm nay là ngày Lễ của Đức Thái Thượng, tức là
ngày Kỷ Niệm của Đạo Giáo. Bần Đạo nhơn dịp ngày
Vía của Ngài, Bần Đạo tiếp giảng chữ Tu mà Ông Truyền
Trạng Trấn đã giảng bửa hôm trước. Đề mục còn sơ sót
song đến cái đích đề-mục ấy nói lại trúng, khi nói kết-luận
ông đã nói rằng:
“Duy có Tu mới có thể dìu-dắt Nhơn Loại đi đến mụcđích Đại Đồng Thế Giới, đem hoà bình toàn thiên hạ”, đây
là trúng.
155. LOÀI NGƯỜI CÓ HAI PHẦN, HAI ĐẶC TÁNH: TÁNH THÚ VÀ TÁNH TRỜI.
NGƯỜI TU LÀ TRAU-DỒI ĐẶNG THOÁT-LY THÚ-TÁNH BẢO-VỆ NHÂNCÁCH, BẢO-TỒN THIÊN-MẠNG

Bần Đạo giải rõ chữ Tu và tầm chủ-hướng của nhơnloại, phải để trong mục-đích nào, ấy là một cái đề chúng
ta có thể nói từ thượng-cổ đến giờ, tiền nhân chư Hiền,
chư Thánh, chư Tiên, chư Phật đã lập Giáo và đã viết ra
không biết bao nhiêu Điển Luật Kinh Sách, mà nói không
hết, giải không cùng, huống chi đứng trên giảng đài này,
lấy đề mục ấy mà nói không bao giờ đủ đặng.
Duy luận-định nguyên-lý của nó, bổn-căn của loài
người nó có tánh vật của nó sanh trong vạn vật, cũng
như con vật kia vậy, duy trong tánh vật của nó, có Đức
Chí-Tôn đến định Thiên-mạng của nó, nó có hai phần,
hai đặc tánh. Tánh thú và tánh Trời.
Bây giờ luận về tánh thú của nó thì nó cũng như con
thú kia vậy. Tánh của nó buộc nó đói phải cần kiếm ăn,
lạnh rách phải kiếm mặc, nó khổ nó phải kiếm phương
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làm cho nó hạnh-phúc, nó có khó-khăn nó phải làm cho
nó sung-sướng cái phàm-nghiệp của nó, thích cái gì phải
kiếm phương-thế nào làm cho nó thoả-thích, thoả-thích
ấy là cái tánh thú dục nó vậy.
Huống chi nó sanh nơi thế-gian này chịu trong luậtđịnh của nó là tứ khổ, thì bây giờ nó phải tìm phương kiếm
thế thoát khổ cho đặng; thoát khổ và tìm hạnh-phúc với
hình-thể thì chẳng hề buổi nào tìm đặng, chẳng khi nào
thấy hưởng được hạnh-phúc do nơi hình-thể mà nó chịu
khổ, tức-nhiên tánh thú của nó cốt-yếu đến đặng chịu khổ,
mà nó muốn thoát-khổ, ấy là nó nghịch lại tánh-đức luật
định Thiêng-liêng của nó.
Ấy vậy, khi nó còn tánh thú, nó muốn làm sao thoảmãn, hể thoả-mãn thú-tánh của nó, thì nhân-cách của nó
bị huỷ-diệt, nhân-cách không thể bảo-thủ được cho lâu,
thiên-mạng nó không có phương bảo-thủ, tâm-linh của
nó không có phương làm chủ nó đặng, thì nó phải trở nên
con vật mà thôi. Vì cớ cho nên các Đạo-Giáo, các Triết-lý
cốt-yếu tìm phương nào dung-hoà tánh thú của nó, cho
phù-hạp với chơn-mạng của nó, tức-nhiên làm phương nào
bảo-trọng sống thú của nó, phù-hạp với nhân-cách đó vậy.
Ấy vậy làm chủ cái tánh thú đặng bảo-trọng thiênmạng, tức-nhiên phải dồi-mài sửa-đổi, luyện cả tinh-thần
và hình-chất của mình thoát khỏi tánh thú, đặng bảo-tồn
nhân-cách, tức-nhiên bảo tồn Thiên-mạng của mình gọi
là “Tu”. Chữ Tu cốt yếu là để trau-dồi cho đặng thoát cái
tánh thú, bảo-vệ nhân-cách của mình đó vậy.
 Trích

giảng bổ-túc về Chữ Tu của Đức Hộ-Pháp tại Đền
Thánh, đêm 14 tháng 1 Nhâm Thìn (1952) Lễ vía Đức Thái
Thượng Kỷ niệm của Đạo giáo.

150



LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC – Tập II –

156. MỘT NGÀY KIA, NHƠN-LOẠI ĐI ĐẾN MỤC-ĐÍCH “CHỮ TU”, TOÀN-THỂ
NHƠN-SANH ĐIỀU LÀ PHẦN-TỬ TRONG THÁNH-THỂ CỦA CHÍ-TÔN ĐỂ
PHỤNG-SỰ CHO VẠN-LINH, LÀ THIÊN-HẠ SẼ NHỨT GIA NHƯ ĐỨC CHÍTÔN ĐÃ MUỐN

Ấy vậy, cái lời của Chí-Tôn để trên mặt thế-gian này
có hai phương-pháp, siêu-hình cũng trong đây, mà siêu-vật
cũng trong cửa Đạo này. tại sao? tại vì có một Đạo Giáo
Ngài đến một thân Ngài mà thôi. Cả con cái của Ngài đã
cho đầu kiếp dưới thế gian này trước, rồi Ngài mới đến
sau, Ngài chung hiệp lại làm Thánh thể của Ngài, Ngài
biểu nó dâng Tam Bửu là dâng xác-thịt, trí-não, dâng cả
tâm-hồn tức-nhiên dâng cả sanh-mạng của nó cho Ngài
để làm chữ Khí, rồi Ngài trả chữ Khí của Càn-Khôn VũTrụ, tức-nhiên cái sống của nhơn-loại đi đến mục-đích
“chữ Tu”, Ngài biểu cả toàn-thể dâng xác-thịt cho Ngài,
Ngài trả lộn lại cái sống của Càn-Khôn Vũ-Trụ, trong
mình nó sống vậy mà làm Thánh-thể của Ngài. Chúng
ta tưởng-tượng một ngày kia, toàn-thể nhơn-sanh đứng
làm phần-tử Thánh-Thể của Ngài phụng-sự cho vạn-linh,
tức-nhiên phụng-sự cho nhơn-loại, hiệp trí-não tâm-hồn
dâng cho Ngài hết, còn trở-lực nào ngăn-cản nữa, nhơnloại sẽ đến một cái tối-trọng và thiên-hạ nhứt gia như Đức
Chí-Tôn đã muốn.
 Trích

giảng bổ-túc về Chữ Tu của Đức Hộ-Pháp tại Đền
Thánh, đêm 14 tháng 1 Nhâm Thìn (1952) Lễ vía Đức Thái
Thượng Kỷ niệm của Đạo giáo.

157. HỘ-PHÁP HÀNH PHÁP TRONG THỜI CÚNG ĐÀN

Mỗi kỳ Đại Đàn kể từ 12 giờ cho đến 2 giờ, trong 2
giờ đồng hồ nếu mấy người mặc một bộ đồ võ-phục như
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vầy, có buộc dây như tôi, chịu thử như tôi coi ra sao mấy
người biết. Từ lúc mới vô dĩ chí cho tới mãn lễ, không có
lúc nào ở không, luôn luôn Hành Pháp không nghĩ, tới
xong lễ lại lên giảng đài Giáo-đạo cho con cái Đức Chí
Tôn, nếu ngày kia có tuổi thêm chút nữa, chắc làm không
nỗi, không thể đứng nổi, chịu không nổi nữa.
Hạng nhứt dòm trở lại thấy họ làm biếng đi cúng,
thấy nó não-nề làm sao, thối-chí làm sao, Bần Đạo cho
hay lần này là lần chót, ngày giờ nào có đại lễ như vầy,
Bần Đạo ngó thấy trước mắt nếu còn sự biếng-nhác của
con cái Đức Chí-Tôn, Bần Đạo không thuyết Đạo nữa,
lần này là lần chót.
 Trích

thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
18 tháng 2 năm Nhâm Thìn (1952)Về: Hộ-Pháp hành-pháp
trong thời cúng Đàn.

158. NHƯỢNG SỐNG THÌ TỒN-TẠI MÀ TRANH SỐNG THÌ TỰ-DIỆT

Từ Thượng Cổ đến giờ đã lắm người tự-nhiên biết
rằng: Cả hai khuôn luật thiên-nhiên của Tạo-đoan thế nào
là Thánh-ý của Đức Đại Từ Phụ cũng đã định vậy. Luật
thiên-nhiên của Tạo-đoan buộc chúng ta phải nhìn nhận
cái khuôn luật tối-yếu, tối-trọng của Ngài. Trong vạn-vật
hữu-sinh, chúng ta thấy con người đứng đầu hơn hết, vì
chúng ta linh hơn vật. Vì cớ cho nên khi chúng ta còn
thiếu-niên chúng ta chưa đủ trí-thức, chúng ta vẫn thường
theo một khuôn-luật là tìm sống thôi. Bởi phương bảo-vệ
cái sống của mình là khuôn luật thiên-nhiên đã định vậy,
hễ khi nào chúng ta tìm được lối sống tức-nhiên chúng ta
làm thế nào cho chúng ta sống được. Tức nhiên chúng ta
không chịu nhịn sống cho ai hết, nói rõ ra cái tấn-tuồng
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sống mà Bần Đạo đã thuyết cái yếu-lý của toàn-thể nhơnloại trên mặt địa-cầu này, để định vận-mạng tương-lai của
họ, cái yếu-lý ấy hệ-trọng hơn hết. Hễ nhượng sống thì
còn tồn tại với nhau, mà tranh sống thì tức nhiên tự-diệt
với nhau vậy.
 Trích

thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
18 tháng 2 năm Nhâm Thìn (1952)Về: Hộ-Pháp hành-pháp
trong thời cúng Đàn.

159. TÁNH VÀ MẠNG PHẢI SONG TU

Kỳ trước Bần Đạo đã thuyết hai cái cơ-thể: Nhục-thể
và Linh-hồn của chúng ta tức-nhiên là cái nguơn-linh của
chúng ta vậy. Nó phải tương-liên mật-thiết với nhau, đặng
nó điều-độ dìu-dẫn trên con đường Tu, tức-nhiên trong
con đường Đạo của chúng ta là tánh và mạng phải song
Tu, ta phải biết cái tánh của ta vẫn còn cái thú-tánh của nó,
trong xác thịt thú này, ta tìm phương nào cho thoát-ly nó,
đừng chịu quyền-năng của nó ràng buộc, ta phải đạt được
cái tinh-thần Thiêng-liêng vô-đối đó. Chúng ta đồng-thể
cùng Đấng Chí-Linh tức-nhiên đồng-thể cùng Đạo.
 Trích

thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
18 tháng 2 năm Nhâm Thìn (1952) về: Hộ-Pháp hành-pháp
trong thời cúng Đàn.

160. XƯA KIA CON NGƯỜI ĐI TÌM ĐẠO

Đêm nay Bần Đạo thuyết cái đề rất trọng-yếu là: Con
người đi tìm Đạo, hay Đạo đi tìm người?
…
Đạo là cơ-quan mà toàn thể nhơn-loại từ thượng-cổ
đến giờ, tìm kiếm đó vậy. Họ tìm Đạo là tìm gì? Họ tìm
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Đạo đặng đạt được chơn-pháp giải-thoát kiếp-sinh của
họ. Nhà Phật tìm phương chước đặng diệt quả-kiếp của
mình, đặng đạt cơ siêu-thoát. Đạt cơ siêu-thoát đặng làm
gì? Đặng lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật và có phương-thế
đồng-thể cùng Đức Chí-Tôn đặng cầm quyền tạo-đoan của
Càn-khôn Vũ-trụ, ấy là mơ-vọng của toàn-thể Nhơn-loại
từ xưa đến nay đi tìm Đạo là vậy đấy.
Chúng ta tìm Đạo làm gì? Làm cho chúng ta thoátly cho đặng cái thú-tánh, để bảo-tồn cái thiên-mạng của
mình. Dầu cá-nhân của chúng ta, dầu toàn-thể nhơn-loại
cũng vậy, duy chịu có khuôn luật ấy mà thôi.
 Trích

thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
18 tháng 2 năm Nhâm Thìn (1952) về: Hộ-Pháp hành-pháp
trong thời cúng Đàn.

161. NAY ĐẠO ĐI TÌM NGƯỜI

Giờ phút này Đấng cầm-quyền cả Càn-khôn Vũ-trụ,
làm Chúa cả Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, Ngài đến
cùng ta đem cái địa-vị của Ngài để trong mình của mỗi
đứa, tức là Ngôi Chí-Thánh của Ngài, Ngài đến lấy cả
hình-xác của chúng ta đặng làm phần-tử Thánh-thể của
Ngài. Phải chăng nếu chúng ta lấy cái Triết-lý Chơn-lý
ấy tìm tòi, chúng ta thấy rằng: Ông Trời đến ở cùng ta,
ta là ông Trời tại thế này, Cửu Phẩm Thần Tiên ở trong
Thánh Thể của Ngài, Thần, Thánh, Tiên, Phật, Ngài đem
để trong tay của chúng ta cả thảy. Lý-do là Đạo đến tìm ta,
chớ ta không có tìm Đạo. Thượng-cổ không biết chừng
nhiều Đấng đã muốn trông thấy như ta đã trông thấy, và
họ muốn đặng như ta đã đặng hôm nay, nhưng họ chưa
đặng mà chúng ta đã đặng.
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Ấy vậy Bần Đạo quả quyết rằng, xưa kia thiên-hạ
tìm Đạo một cách khó-khăn mà giờ phút nầy ta lại thấy
Đạo đến tìm ta.
 Trích

thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
18 tháng 2 năm Nhâm Thìn (1952) về: Hộ-Pháp hành-pháp
trong thời cúng Đàn.

162. ĐỨC CHÍ-TÔN THẤY NHƠN-LOẠI CON CÁI CỦA ÔNG ĐÃ SA-NGÃ, TỘICHƯỚNG QUÁ NHIỀU CHÍNH MÌNH ÔNG CẦM GẬY ĐẾN Ở CÙNG CON CÁI
CỦA ÔNG

Hồi chiều mấy anh em chúng tôi có ngồi luận Đạo
với nhau, đặng nhắc Ngài. Khi Đức Chí-Tôn mới đến
Ngài có than rằng:
“Cười khan mà khóc bởi thương bây,
Chẳng mất một con nghiệt cả bầy,
Biết phận già không chờ chống gậy,
Nương theo con dại mới ra vầy”.
Ông thấy mình tội-tình quá lẽ, Nhơn-loại con cái của
Ông đã sa-ngã, đã tội-chướng quá nhiều chính mình Ông
cầm gậy đến ở cùng con cái của Ông. Một là tìm phương
giải-tội cho nó. Hai là tìm phương đem quyền-pháp cơquan siêu-thoát đến trong tay nó. Nếu toàn-thể con cái
từ Tín-đồ dĩ-chí Thiên-phong Chức-sắc không có đạt vị
đặng, dám chắc khi trở về cõi Thiêng-liêng Hằng-sống
cái hổ-nhục chẳng thế gì chúng ta thấy đặng các bạn của
chúng ta đặng tiếp chúng ta nơi cửa hư-linh đó vậy, và lẽ
sao đạt không đặng không có gì tệ mạt hơn.


Đền Thánh, đêm 18 tháng 2 năm Nhâm Thìn (1952) về: HộPháp hành-pháp trong thời cúng Đàn.
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163. HIẾU LÀ CĂN-BẢN CỦA ĐẠO NHƠN-LUÂN

Thiệt hiện cho được một Đạo Nhơn-luân của chúng
ta, chữ hiếu là đứng đầu hết, không trọn hiếu thì không
thế gì làm mọi điều khác được, chúng ta muốn có một
nghiệp Đạo của mình cho đặng tận-thiện tận-mỹ vĩ-đại,
có thể nói rằng ta muốn cho danh-thể tồn-tại nơi mặt thế
này bền-bỉ lâu dài, đại-nghiệp thiệt của chúng ta nói rằng:
“Lập thân Hành Đạo dương danh ư hậu thế, dĩ hiễn
phụ mẫu hiếu chi chung dã”
Ta làm Đạo lập thân danh ta là ta đã làm được trọn
hiếu đó vậy, mà Hiếu là căn-bản đầu tiên hết.
 Trích thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Trí giác Cung, ngày

25 tháng 2 năm NhâmThìn (1952) trong phiên hội về Phạm
phủ-từ.

164. BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VÔ TRƯỜNG LÀ LẬP-THÂN HÀNH-ĐẠO ĐỂ HIỂN-TỔ
VINH-TÔNG

Bài học đầu tiên vô trường học Đạo lập thân danh
để lại hậu thế, là dìu dẫn Tông Đường cho vinh-quang,
tạo hạnh-phúc Tông-đường được to lớn, vì từ trước đến
giờ Đạo Cao-Đài lấy Tông-đường làm nền móng cho Đạo,
Không vì Đạo mà vì Tông-đường ta tạo dựng, ngày kia
ai không Đạo họ cũng về Tộc họ, như vậy công-nghiệp
mấy em đối với Đạo Cao-Đài một cách gián-tiếp đó vậy,
mấy em đã không thất Đạo, mà lại là một gương vĩ-đại
đối với Đạo mà chớ!
Hiếu-nghĩa là đầu hết của các mối Đạo đó, ấy vậy
giờ phút này chúng ta vì hiếu-nghĩa mà làm, hiểu nghĩa
mà thiệt hiện không đặng, thì đứng trong cửa Đạo cũng
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như hình gỗ, dám chắc không bao giờ hữu-dụng được.
 Trích thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Trí giác Cung, ngày

25 tháng 2 năm NhâmThìn (1952)Trong phiên hội về Phạm
phủ-từ.

165. QUYỀN-NĂNG ĐỨC THÍCH-CA

Bần Đạo xin nói thật, Đức Phật Thích-Ca dầu sự
trị-thế của Ngài đã hết, chúng ta chỉ nói là hết thôi. Hai
ngàn năm trăm (2.500) năm lập Đạo trên cõi Thiêng-liêng
Hằng-sống kia, Môn Đệ của Ngài nhiều lắm, các người
đừng tưởng Ông Già ăn mày ấy không đủ quyền-năng, mà
các người khi dễ. Nội cái bình Bát-du của Ông đựng cả
Chơn-hồn trong Càn-khôn Vũ-trụ, Ông ăn mày tại thế
này vậy mà Ngôi Vị Cực-lạc Thế-giới của Ông các người
xin một phẩm Liên-hoa, Ông có thể cho, là một người
không nên khi dễ, không nên nguội lạnh với người đó,
bởi vì Môn-đệ của Ngài trên cõi Thiêng-liêng Hằng-sống
nhiều lắm.
 Trích

thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
mùng 7 tháng 4 năm Nhâm Thìn (1952) về: “Quyền-năng
Đức Thích-Ca”.

166. KIẾP SỐNG TẠI THẾ-GIAN NÀY KHÔNG MẤY LÁT, CAO-TRỌNG CẦN-YẾU
HAY CHĂNG LÀ PHẦN HỒN

Bần Đạo nói thật mấy Chị, Ôi! Không phải kiếpsanh dễ gì ngộ Đạo, Bần Đạo đã chán biết khó-khăn kiếp
sống của mình tại thế bao giờ cũng vậy, nó làm cho mình
nặng-nề khổ-não về tinh-thần, nhưng chúng ta đem lên
mặt cân Thiêng-liêng, chúng ta lấy trí-khôn ngoan để
suy-đoán cho cùng, chúng ta phải lấy trí khôn-ngoan công157
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chánh mà phán-đoán, phần nào xác là xác, phần nào hồn là
hồn, cái xác-thịt nó không phải ở đây cho đến lúc tận-thế
đa nghe! Kiếp sống tại thế-gian này của mấy người không
mấy lát, cao-trọng cần-yếu hay chăng là phần hồn, đừng sa
xuống Địa-ngục, đừng xuống đó là hơn hết. Xuống cửa đó
rồi khó giải-thoát lắm đa nghe! Còn phần xác là xác, hồn
là hồn, mình lấy cái trí-não của mình, lấy cái trung-dung
của mình làm sao cho Đạo có công-chánh, hoà-bình, xác
cũng vậy, hồn cũng vậy. Chỉnh cầm cân giữ mực thước
làm sao cho xác thế nào, thì phần hồn kia cũng vậy, đừng
trọng bên này, phụ bên kia, là khôn ngoan hơn hết.
 Trích

thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
mùng 7 tháng 4 năm Nhâm Thìn (1952) về: “Quyền-năng
Đức Thích-Ca”.

167. PHỤNG-SỰ ĐỨC CHÍ-TÔN, CÔNG-NGHIỆP ẤY KHÔNG BAO GIỜ MẤT

Còn một cái trọng-yếu hơn nữa là phải nhớ luônluôn phụng-sự Đức Chí-Tôn, công-nghiệp ấy không bao
giờ mất, bởi Ông Già đó chẵng chịu thiếu nợ ai hết, trái
lại nếu chúng ta có phương-thế lập-vị chúng ta rồi, mà
chúng ta còn dư-thừa công-nghiệp đối với Ngài. Nhớ lại
trong Cửu-huyền Thất-tổ của ta chưa chắc họ đều siêuthoát đặng, để chút của-cải ấy đặng độ họ, tội-nghiệp biết
đâu trong Cửu-huyền Thất-tổ của mỗi đứa ta lại không có
người ở dưới Phong-đô, rán tiện-tặng chút đỉnh cho có
của-cải Thiêng-liêng cho họ hưởng mới khỏi uổng kiếpsanh của mình. Đức Chí-Tôn có nói:
“Đài Vân Quan Võ để Phong Trần,
Còn của Thầy đây để nhắc cân,
Muôn Đức ngàn Lành không sót một,
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Bao nhiêu Công-Quả bấy nhiêu phần”.
Đấng đó không biết thiếu nợ ai hết và đã nói chẳng
hề khi nào sai lời.
 Trích

thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
mùng 7 tháng 4 năm Nhâm Thìn (1952) về: “Quyền-năng
Đức Thích-Ca”.

168. BIẾT ĐẠO MÀ NGUỘI LẠNH TỐT HƠN HẾT ĐỪNG CÓ Ở TRONG CỬA ĐẠO

Đã ngộ Đạo, đã biết Đạo, đã theo chân Đức ChíTôn mà không biết tự mình tìm phương giải-thoát, dầu
chúng ta không mong-mỏi cứu-độ Cửu-huyền Thất-tổ đi
nữa, cũng mong-mỏi tự giải-thoát cho mình là trọng-yếu
hơn hết, biết Đạo mà nguội lạnh tốt hơn hết đừng có ở
trong cửa Đạo, tốt hơn đừng ngồi trong cửa Đạo, ngồi
nữa thêm tội không ích gì. Thử chúng ta để dấu hỏi chúng
ta Tu đây trông mong cái gì? Đừng như kẻ mờ hồ kia mà
Đức Chí-Tôn đã để:
“Ngồi lì mà đợi Lý Ngưng Vương,
Biểu xuống thuyền Tiên nói chẹt lườn,
Co cẳng muốn vào rồi lại thụt
Biểu thương sao đặng buộc người thương”.
Thử xét lộn lại một ngày kia, mấy người về cõi Thiêngliêng mà ngó thấy Tôi đứng giữa không-trung đó, mấy
người kêu Tôi biểu Ông cứu-độ tôi, vì hồi đó tôi có gặp
Ông tại thế, thì bây-giờ Ông cứu-độ tôi với, tình-trạng
đó Tôi biết trả lời với mấy người làm sao chớ? Có thể một
ngày kia Tôi sẽ dâng sớ cho Đức Lý lập một hình-phạt,
hình phạt của Tôi ngộ-nghỉnh lắm: Không cho Phái nữ
đi vô Đền-Thánh một thời gian, hành lễ ngoài sân một
thời gian, bằng xin không được nữa, thì không khi nào
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lên Chức-sắc Thiên-phong được với Tôi mà chớ!
 Trích

thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
mùng 7 tháng 4 năm Nhâm Thìn (1952) về: “Quyền-năng
Đức Thích-Ca”.

169. CÁI THIỆT PHẬN CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI VẠN LINH

Đêm nay Bần Đạo xin giảng cái thiệt phận của chúng
ta đối với Vạn-Linh, tức nhiên cái thiệt phận của chúng
ta đối với bạn đồng-sinh của chúng ta. Phải chăng chúng
ta khổ vì cái sống của chúng ta mỗi ngày, hễ còn ngày
nào sống, chúng ta vẫn bị khuôn-luật bảo-vệ sống còn ấy,
nó làm cho chúng ta phai-lợt một tâm-tình của chúng ta
đối với bạn đồng-sinh của chúng ta, nghĩa là vì chúng ta
đã quá khổ, chúng ta đã vô-tình với bạn chúng ta đó vậy.
Chúng ta thử để cái trí-não bình-tĩnh một lúc cũng
như các thi-gia, các văn-sĩ kia để rảnh-rang cái trí-não
của mình giây phút dòm cả vạn-vật đồng-sinh với ta, rồi
chúng ta tìm-tòi hiểu cái khuôn-luật Thiên-nhiên kia đã
định phận cho họ thế nào? Thì ta biết cái định-phận của
ta thế ấy. Vạn-vật đồng-sinh với ta, tức-nhiên bạn đồngsanh với ta trên mặt thế này có cái khuôn-luật hiệp-quần.
Hiệp-quần cốt-yếu để bảo-thủ cái sanh-mạng của mình đối
với một năng-lực đa-số, tức-nhiên cái năng-lực mạnh-mẽ
hơn cái năng-lực cá-nhân mình, dầu cho ong kiến hay các
thú-vật, hiển-nhiên trước mắt của chúng ta đã ngó thấy
cái khuôn-luật ấy nó buộc mình phải sống hiệp-quần với
nhau mà thôi. Thảng như có cái tình-cảnh éo-le mà họ
phải lìa cái đoàn-thể của họ, nó tỏ ra trước mắt ta ngó thấy
cái tình-trạng buồn-thảm thê-lương thế nào?.
Các thi-gia khi cầm cây bút để tinh-thần thi-sĩ của
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mình dòm vạn-vật ngó thấy cái cảnh-tượng ấy, nó làm cho
họ cảm-kích thế nào? Chúng ta thử thấy một buổi chiều
kia trời hầu khuất, vạn-vật đìu-hiu, giữa không-trung một
con nhạn lạc nào nó bay vơ-vẫn một mình, đời nó chích
đôi lìa bạn không có đoàn-thể thì cái tâm-hồn của ta nó
cảm-kích thế nào? Đau-đớn cho tình-trạng con vật đó biết
bao-nhiêu mà nói. Trước mắt chúng ta đã ngó thấy con
kiến, thử thấy một con kiến đã chết, đàn kiến cốt-yếu cả
ngày lo ăn, duy có kiếm sống kiếm ăn mà thôi, có một con
kiến chết giữa đường, nó liền bỏ phận kiếm ăn ấy, phận-sự
vĩ-đại trọng-hệ là vác con kiến ấy về ổ.
Chúng ta muốn thí-nghiệm, bắt một con ong trong
một ổ ong liệng vô trong cái mành-mành của con nhện
cho dính, thì thấy một bầy kia nhẩy vô dính cả bầy cả lũ.
Cốt-yếu đến giải-vây cho bạn, đến nước nhào vô không
còn năng-lực nào cản-nổi, đã quá đông thì sẽ tiêu đứt
mảnh nhện ấy, đặng cứu bạn.
Con chim ở trên trời, loài người đã khôn-ngoan bắt
một con bạn của nó cột cẳng hay xỏ mũi cho dính trong bầy
đặng gài, nó nhảy nha nhảy nhót, những con kia thấy cảnh
thương-tâm, nó xuống chịu khổ với bạn, nên mới bị bắt.
Chúng ta ngó thấy vạn-vật, hỏi vạn-vật đã đối với
nhau dường ấy, Thiên-luật định vạn-vật đối với nhau như
thế. Còn ta đây. Hỏi ta đối với bạn đồng-sinh của ta thế
nào? Đối với vạn-vật chúng ta có biết đau-đớn khổ-não
của họ chăng? Đối với bạn đồng-sinh của chúng ta, bạn
loài người của chúng ta, ta biết có đau thảm, có sầu tủi khổ
não của họ chăng, biết tình-trạng của họ sống thế nào?
Bạn khổ ta biết được định được cả cái khối đau-đớn trong
thân-thể của họ, trong tâm-hồn của họ, đối với vạn-vật ta
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thấy cảnh thê-lương như thế. Còn trong Đạo đối với bạn
đồng-sinh, bạn người của ta đây một kiếp sống trọn-vẹn
chung cùng với họ, chia đau sớt thảm, tình-trạng họ như
ta, hễ họ khổ thế nào ta khổ thế đó. Rồi thử chúng ta làm
bộ để dấu hỏi thiệt-phận của chúng ta đối với họ thế nào?.
Hại thay! Trong vạn-vật dầu cho thú-cầm côn-trùng
đi nữa cũng như quả kiếp con người. Nó có nguyên-vật,
hoá-vật, quỉ-vật như người vậy. Nó cũng bị quả kiếp vậy.
Trong khi quả-kiếp ấy, khuôn-luật quả-kiếp ấy, nó có thể
để cho chúng ta biết rằng: Con người của ta duy có Tu,
chơn-tu của mình có thể đầu-kiếp lên trong cảnh hiềnlành chất-phát, còn những kẻ không Tu thì hung-hăng
bạo-ngược. Con vật kia cũng thế, hễ nó có thiện-căn của
nó, nó hiền-lương, kêu là lương-vật. Bởi như thế có quảkiếp thì nó phải vay trả với nhau thành ra ác-vật, chẳng
phải vì ác-vật ấy mà ta bỏ qua lãnh-đạm với bạn đồngsinh của ta, chúng sẽ để câu hỏi: Ngài thật hiền-lương
ạ! Ngài thương vạn-vật, như con cọp, như beo, thú kia,
Ngài định-phận nó như thế nào? Bần Đạo nói nó đã bị
quả-kiếp, một ác-kiếp của nó, ta duy có biết thương quảkiếp yêu-nghiệt của nó. Cũng như loài người, con người
kia sẽ hỏi Ngài, có tình-cảm đối với tất-cả kẻ hiền-lương
nhơn-đức, kẻ hung-bạo tàn-ác kia đã giết người cướp
của, tàn-sát thiên-hạ kia có tình-cảm với họ, đồng với
tình-cảm kẻ thiện-lương kia chăng? Chắc Bần Đạo cũng
trả lời như thế ấy. Vì quả-kiếp nó tàn-ác: Con đường đi
lên nó không đi, nó đi xuống mang thú-hình, thì ta thây
kệ nó. Ta chỉ biết đau-đớn tủi-hổ dùm cho nó vậy thôi, ta
chỉ biết khóc với giọt huyết-hệ của ta với nó mà thôi, chớ
chúng ta không có quyền oán-ghét nó, bởi kiếp-sống nó
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đau-khổ như kiếp-sống của ta. Lời tục ta có nói:
– Đồng bịnh tương thân.
– Đồng khí tương cầu.
Của nó thế nào ta thế ấy, đau khổ nó thế nào ta thế
ấy, không quyền ghét bỏ tàn-sát nó. Đó là thiệt-phận của
ta đó vậy.
 Trích

thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, Đêm
14 tháng 4 năm Nhâm Thìn (DL. 7–5–1952) về: “Cái thiệt
phận của chúng ta đối với vạn-linh”.

170. SỰ HY-SINH CAO-THƯỢNG LÀ DÁM HY-SINH TÍNH-MẠNG CỦA MÌNH
CHO KẺ KHÁC

Không có hy-sinh nào cao-thượng hơn là dám hy-sinh
tính-mạng của mình cho kẻ khác, không có cái hy-sinh
cao-thượng nào hơn là hy-sinh mình đặng bảo thủ NhơnNghĩa, đặng làm cho tiêu-diệt cả cường-quyền.
Toàn-thể con cái của Đạo đã hy-sinh một cách sangtrọng, một cách vô-đối, có lẽ sự hy-sinh ấy, sẽ làm môi-giới
cho toàn thiên-hạ, các sắc dân trên mặt địa-cầu này đi đến
cảnh hoà-bình đại-đồng thế-giới.
 Trích Đáp từ của Đức Hộ-Pháp nhân buổi tiệc chúc mừng

sinh-nhật Đức Ngài. tại Trí Huệ Cung, ngày mùng 5 tháng
5 năm Nhâm Thìn (1952).

171. HAI CHỮ “TÍN NGƯỠNG”

Đêm nay Bần Đạo giảng hai chữ “Tín Ngưỡng”.
Tín-ngưỡng – Tiếng ngưỡng ấy Đức Đại Từ Phụ đã
có nói Nguỡn, thiệt tiếng Việt Nam gọi là Nguỡn bị cấm
tự nghiã là tên một vị Đế Vương trào nào đó, rồi mình
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sửa cải đọc trại lại thành ra là Ngưỡng.
Tín là tin, Ngưỡng là cậy, Tín Ngưỡng tức-nhiên là
tin cậy, tiếng Việt chúng ta đã nói từ xưa đến giờ. Ngày
xưa thời phong-kiến danh từ Tín Ngưỡng có nghĩa là:
“Tin cậy với sự thành kính một Đế Vương hào kiệt nào?”.
Chữ tín ấy trong Đạo-giáo đã tôn-trọng coi nó là
yếu-trọng vô-cùng, nên để cho nó là một cái Đức, gọi là
Đức-Tin. Cái Đức-Tin Bần Đạo có dịp viết ra cho Chánh
Phủ Pháp buổi nọ biết, sự tin của Đức-Tin ấy. Bao giờ con
người cũng phải có, nếu không có tức-nhiên con người đó
chẳng hề khi nào làm phận-sự con người cho đúng đặng và
cũng nói rằng không thế nào làm người nên đặng mà chớ.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm 14

tháng 5 năm Nhâm-thìn (1952) về: “Hai chữ Tín-ngưỡng”.

172. ĐỨC-TIN CHIA RA 2 GIAI ĐOẠN, 2 HÌNH THỨC LÀ : “THA-TÍN” VÀ “TỰ-TÍN”

Đức Tin chia ra hai giai đoạn, hai hình thức là: Tha
tín và Tự tín. Tha tín là mình tin người, hay là, có những
phương pháp nào tin người chủ định cho mình, buộc mình
phải tin gọi là Tha tín. Còn Tự tín là ta biết lấy ta, ta hiểu
sở năng của ta, ta tin lấy ta gọi là Tự tín. Con người bao
giờ cũng đi trong hai giai đoạn ấy.
Khi thư sinh chúng ta phải học, học phải hỏi, hỏi
phải tin, phải biết quan tiền dũ hậu, tiên học nhi hậu
hành. Học cốt yếu để thâu đoạt cái Tha tín ấy, đặng giồi
mài hay là tạo dựng cho mình cái Tự tín của ta. Từ cổ chí
kim Tiên Nho của chúng ta đã có nói: Quan tiền dũ hậu,
ấy là một phương pháp của mình tạo Tha tín của mình
đó vậy. Dầu bực Thánh Nhơn, dầu bực Phật cũng không
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qua khỏi khuôn luật ấy. Bần Đạo đã chỉ rõ điều ấy.
Nếu Đức Phật Thích Ca không có cái Tha tín nơi
các giáo lý trước là Ba La Môn Giáo tức là Brahmanisme
hay là Civaisme hay là Đạo của Krishna Vishnou, thì Bần
Đạo dám quả quyết rằng: Dầu Ngài có đạt đặng giáo lý
của Ngài, thì Ngài cũng chưa có biết phương pháp truyền
giáo ra thế nào, hay Ngài chưa định đi truyền giáo mà
chớ. Bởi cái phương pháp truyền giáo trước kia cho Ngài
một bài học, đặng Ngài truyền chơn lý của Ngài cho toàn
nhơn loại đều hưởng đó vậy.
Đạo của Đức Lão Tử cũng thế. Tự tín là Ngài đạt
được giáo lý của Ngài về căn nguyên, võ trụ mà sanh tồn,
Ngài gọi tên là Đạo, còn do nơi Tha tín Ngài mới truyền
giáo.
Đức Chúa Jésus Christ thâu đoạt cơ giải tội cho
thiên hạ, Ngài có phương thế Ngài biết rằng: Ngài phải
trả cái ơn cho Đức Chí Tôn, cái ơn sanh thành dưỡng dục
của Ngài và toàn nhơn loại, Ngài làm con tế vật đặng cứu
rỗi tội tình nghiệp chướng của chúng sanh tức nhiên là
tội Tổ Tông ở bên Thánh Giáo đã nói; còn ta, ta lại hiểu
rằng, Ngài cốt yếu giải nợ để cho tinh thần khỏi làm tôi
mọi cho con thú, là thú chất vật hình của mình. Ngài làm
con tế vật Ngài dâng cho Đức Chí Tôn, đặng Đức Chí
Tôn nhìn nhơn loại là con cái của Ngài, chớ không nhìn
nó là con thú nữa. Đạt Bí Pháp ấy do nơi Tự tín của Ngài,
còn truyền giáo của Ngài, Ngài học của Moise và các tay
Giáo Chủ trước Ngài, đã lập giáo. Cái truyền giáo của Đức
Chúa Jésus Christ là do nơi Tha tín, còn cái chơn truyền
Bí Pháp là do nơi Tự tín của Ngài. Dầu Tiên Giáo cũng
vậy, nếu không có Đức Hồng Quân Giáo Chủ đã truyền
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giáo thì Đức Lão Tử cũng chưa biết phải truyền bá Tiên
Giáo của Ngài cho nhơn loại là thế nào mà chớ.


Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm 14
tháng 5 năm Nhâm-thìn (1952) về: “Hai chữ Tín-ngưỡng”

173. DẦU CHO THIÊN KINH VẠN ĐIỂN KHÔNG BẰNG DẠY NGƯỜI MỘT LỜI
LÀNH ĐẶNG LÀM HOÀN THUỐC CỨU-KHỔ LOÀI NGƯỜI

Đức Khổng-Tử có nói: Bất học nhi tri, phi Thánh
nhi hà, Ngài chỉ biết nói rằng:
« Thiên Kinh vạn điển bất vị nhi giáo nhơn nhứt
ngôn thiệt thiện» (Dầu cho Thiên Kinh vạn điển không
bằng dạy người một lời lành).
Thiên hạ đã để nơi thế gian này 2.000 triệu cuốn sách
mà ở trong đó chỉ tổng-số có một điều là: Kiếm phươngpháp dạy người đặng lành, từ thử tới giờ khuôn-luật ấy
vẫn một mà thôi.
Hỏi, Đức Chí-Tôn đã đến chung hiệp cùng ta đem
nền Chơn-Giáo của Ngài để trong Thánh-Thể của Ngài,
để trong cửa Thánh bây giờ đây, ta để dấu hỏi, Ngài muốn
tìm gì? Thật sự Ngài tìm lành, Ngài muốn cho con cái của
Ngài lành, sự hung-bạo của thế-gian đã quá lắm rồi, Ngài
đến Ngài trồng giống lành, đặng làm hoàn thuốc cứu loài
người, là hoàn thuốc Cứu-Khổ.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm 14

tháng 5 năm Nhâm-thìn (1952) về: “Hai chữ Tín-ngưỡng”.

174. NỀN CHƠN-GIÁO CỦA CHÍ-TÔN LÀ MỘT KHỐI LÀNH VÔ-ĐỐI

Bần Đạo giảng rằng: Nền Chơn-Giáo của Ngài là
một khối lành vô-đối của thế-gian đương mơ-vọng, đương
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khao-khát đặng hưởng lấy nó. Hưởng cho đặng nó, đặng
bảo-vệ sanh-mạng của mình. Nếu khối lành này, không
hiện-tượng được thì sự hung-bạo của Nhơn-Loại sẽ xôđẩy họ đi đến con đường tận-diệt mà chớ.
Ấy vậy, trước khi muốn làm sứ-mạng Thiêng-Liêng
của Đức Chí-Tôn đã giao-phó cho ta, cái sứ-mạng ấy
trọng-yếu thế nào Bần Đạo không cần phải nói, cả toànthể con cái của Ngài trước qua sau đến, không biết chừng
Thánh-Thể của Ngài nó phải còn tồn-tại mãi mãi, mới đặng
chắc-chắn vững-bền khối lành của Ngài, ấy sẽ làm hoàn
thuốc phục-sanh cho thiên-hạ. Muốn đặng thế ấy thì ít
ra con cái của Ngài phải thâu đoạt cho được cái Tha-Tín
của Nhơn-Loại hay biết lành của họ, biết ác của họ, đặng
tạo dựng Tự-Tín của mình, Tự-Tín đặng có thể tìm nên
giải-pháp đặng cứu-vãn sanh-mạng của họ, giờ phút nào
hiện-tượng được cái đức-tin ấy, mà toàn-thể Thánh-Thể
của Ngài phải đạt cho kỳ đặng mới có đủ năng-lực cứuvãn toàn-thể sanh-mạng của Nhơn-Loại, tức-nhiên con
cái của Đức Chí-Tôn đó vậy.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm 14

tháng 5 năm Nhâm-thìn (1952) về: “Hai chữ Tín-ngưỡng”.

175. NGÀY NÀO KHỐI TỰ-TÍN TRONG CỬA ĐẠO CHƯA THÀNH LẬP, NẠN
TƯƠNG-TÀN KHÔNG CÓ PHƯƠNG-PHÁP GIẢI QUYẾT ĐƯỢC

Ngày giờ nào khối Tự-Tín trong cửa Đạo này chưa
thành lập, thì Nòi Giống Việt-Nam phải chịu tai-nạn
tương-tàn trước nhứt hơn hết, trước các chủng-tộc khác,
chịu một thứ tại-nạn khổ-não, nếu không có phương-pháp
giải quyết được, vì chính Quốc-Dân Việt-Nam đương làm
cơ-khí cho Đức Chí-Tôn tạo dựng Đức-Tin ấy. Ngày giờ
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này sẽ làm cho Nòi Giống Việt-Nam tuyệt-chủng trước,
rồi thiên-hạ sẽ tuyệt-chủng sau, nếu Cơ-Quan Cứu-khổ
không thành, Đạo phải cố-gắng mới đặng, Bần Đạo cho
hay rằng: Thành-tựu hay chăng là do nơi tâm-hồn thiênlương của con cái Đức Chí-Tôn đào-tạo, tâm-hồn Thánh
của Ngài đã tạo dựng từ trước. Bần Đạo gởi gấm cả khối
lành ấy trong tay toàn-thể con cái của Ngài, cả Nam và
Nữ làm phương-châm giải-khổ và gầy toàn hạnh-phúc
cho toàn Nhơn-Loại.
 Trích Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm 14

tháng 5 năm Nhâm-thìn (1952) về: “Hai chữ Tín-ngưỡng”.

176. SỰ KHÓ KHĂN CỦA ĐẠO TÂM

Đêm nay Bần Đạo giảng về sự khó-khăn của Đạo
Tâm, vì chúng ta phải đương-đầu với phàm-tánh. Tiếng
Đạo tâm Bần Đạo đã giải rõ, Tiên-Nho chúng ta khi
trước không có lấy tiếng chi mà tả được cái Huyền-Bí TạoĐoan nên đã dùng tiếng «Tâm» chỉ vật Vô-Hình ấy gọi
là: «Cường danh viết Đạo» Mượn danh ấy đặng chỉ vật
vô-hình mà thôi, thật sự Đức Chí-Tôn đã đến giải rằng
chữ «Tâm» thiên-hạ đã dùng để chỉ cái nguơn-linh của
chúng ta đó vậy. Cái nguơn-linh là Tâm thuộc về Đạo, là
cả cơ-quan tạo-đoan của Càn-Khôn Vũ-Trụ, cái bí-mật
đã sanh-sanh hoá-hoá, vạn-linh tức là nguyên-linh của
chúng ta, đó cũng là huyền-bí của Càn-Khôn Vũ-Trụ, hễ
chúng ta đã nói rằng: Nguơn-linh của chúng ta, thì hai
tiếng nguơn-linh ấy chúng ta đã tầm hiểu do Đấng Chílinh sản-xuất, mà xuất nơi Đấng Chí-linh tức-nhiên nó là
một phần-tử vạn-linh và nó đã xuất-hiện trong chí-linh mà
ra, tức-nhiên cả cơ-quan tạo-đoan của Càn-Khôn Vũ-Trụ
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nó đã có một phần-tử nơi đấy, hễ chúng ta đã nói rằng có
thể suy-đoán cơ-thể chủ-quyền của Càn-Khôn Vũ-Trụ,
thì chúng ta có thể nói rằng: Nó có thể làm chủ cả cơ-thể
tạo-đoan nơi mặt Địa-Cầu này. Càn-Khôn Vũ-Trụ vĩ-đại
thế nào thì cái nguyên-linh của ta nó cũng phải đạt đặng
nguơn-linh nó mới chịu, vì cớ cho nên Bần Đạo đã thường
nói cái tương-lai của loài người họ sẽ đi đến mục-đích làm
chủ Tạo-Đoan Càn-Khôn Vũ-Trụ nơi mặt thế hữu-hình
này, hay họ sẽ làm Ông Trời tại thế này đó vậy. Hễ nói
rằng có tánh-chất Càn-Khôn Vũ-Trụ thì phải quảng-đại
bao-la, cơ-thể tạo-đoan vĩ-đại thế nào thì nguơn-linh
của chúng ta phải vĩ-đại như thế ấy, Càn-Khôn Vũ-Trụ
huyền-bí thế nào, cái nguơn-linh của chúng ta phải nương
theo huyền-bí ấy thế đấy.
Bởi vậy cho nên, nó tự biết phạm-vi nó là Trời, nó
thấy cả sự đau-khổ của Nhơn-Loại đã chịu, nó đã biết
cái đau-khổ của nó, mà nó hoài-bão cám-cảnh yêu-đương
kính-trọng cái khổ của thiên-hạ, khổ của toàn-thể nhơnloại, nó đã biết cái sống của nó rằng khổ, nó phải thương
cái sống của thiên-hạ, nó biết cái giả của nó khổ, nó phải
thương cái giả của thiên-hạ, nó biết bịnh của nó là khổ,
nó phải thương cái bịnh của thiên-hạ, nó biết cái chết của
nó là khổ nó phải thương cái chết của thiên-hạ.
Cái tánh-chất nguơn-linh của chúng ta, tức nhiên
Đạo-Tâm của chúng ta đây vậy, nó phải quyền-năng chủđịnh của nó, nó phải có quyền-năng làm chúa cái sở-năng
của nó, nó có thể cải được cái quyền-lực của Quả-kiếp
Luân-hồi, nó có thể sửa-cải đặng đạt cơ giải-thoát đặng
định-chủ lấy nó. Ấy vậy cái Đạo-tâm của ta là thế đấy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
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29 tháng 5 năm Nhâm Thìn (DL. 21–6–1952) về: “ Sự khó
khăn của Đạo Tâm”.
177. CHÚNG TA CÓ THỂ THẮNG MỘT TRẬN GIẶC MUÔN BINH NHƯNG MÀ
TA THẮNG PHÀM-TÁNH CỦA TA RẤT KHÓ

Bao giờ phàm-tánh là vật hình vẫn hoài-bão tánhchất thú của nó, mỗi sự chi làm cho nó phải ham-muốn,
vừa ý thích của nó theo cái năng-lực của nó mạnh-mẽ
thế nào, nó thấy được sắc đẹp nó ham, nó mê, nó nghe
được một tiếng thanh-tao nó biết muốn mê-mẫn, nó nghe
được mùi-vị thơm-tho ngon ngọt nó biết ham ăn, ham
ngửi, nó thấy một cái địa vị sang-trọng, nó biết giục tâm
chiếm đoạt cho đặng, rồi nó dùng đủ phương-pháp đòi
hỏi cả tinh-thần nó đem ra thi-thố mâu-thuẩn đoạt được
sở-vọng của nó, nó ham-muốn phú-quí, giàu-sang trên
mặt địa-cầu, cái vật hình dù đã làm cho nó kích-thích, nó
lấy cả tinh-thần làm năng-lực nó làm sao đặng, có nhiều
khi trước cảnh-ngộ ấy, chúng ta ngó thấy Đời Đạo đang
tương-đối cùng nhau. Một bên đạo-tâm giải-quyết thắng
phàm-tánh, mà hại thay! Không thể dễ gì thắng.
Tiên-Nho của chúng ta đã nói trước một đạo binh
có thể thắng một trận giặc muôn binh kia, mà ta thắng
với phàm-tánh của ta rất khó, không thể đoán đặng. Nếu
chúng ta thắng được phàm-tánh chúng ta, cái đạo-tâm
chúng ta đủ năng-lực thắng đặng, tức-nhiên là cái cơ-quan
tự-giác chúng ta đạt đặng.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
29 tháng 5 năm Nhâm Thìn (DL. 21–6–1952) về: “ Sự khó
khăn của Đạo Tâm”.
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178. TỰ-GIÁC NHI GIÁC-THA

Ta có đạt được năng-lực tự-giác của mình, ta mới có
thể giác thiên-hạ, tức-nhiên thức-tỉnh toàn thể thiên-hạ,
tự-giác nhi giác-tha là thế ấy. Phương-pháp tự-giác mà
Phật, Đức Chúa Jésus Christ hay các vì Giáo-Chủ đã tìm
cái bí-quyết ấy chuyển cả các bí-mật của các nền Tôn-Giáo.
Chữ Tu ta để dấu hỏi, cái thực-hành tiếng Tu của thiên-hạ,
đã tìm cái cơ-quan tự-giác ấy họ đã đặng chưa? Cả thảy
chúng ta đều để dấu hỏi mờ-hồ, nếu toàn thể thiên-hạ đạt
đặng cơ-quan bí-pháp tự-giác ấy, thì Bần Đạo dám chắc
nơi thế-gian này cả thảy thiên-hạ là Thánh, mà giờ phút
này họ phàm, thì Bần Đạo nói có một phần thiểu số đạt
đặng chớ không phải cả toàn thể thiên-hạ đạt đặng.
Đức Chí-Tôn đã đến, Ngài chỉ Bí-Pháp có một điều là:
“Các con không cần tìm kiếm Triết-Lý cao-siêu hơn
nữa, các con tìm kiếm cái sống của toàn-thể bạn đồng-sinh
của các con, rồi kỉnh-trọng phụng-sự cái sống ấy. Hễ các con
tận-tâm phụng-sự cái sống của Vạn-Linh, thì cơ-quan giảithoát của các con, Thầy đã để nơi tay của các con đó vậy”.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
29 tháng 5 năm Nhâm Thìn (DL. 21–6–1952) về: “ Sự khó
khăn của Đạo Tâm”.

179. LUẬT NHƠN QUẢ

Đêm nay Bần Đạo giảng về Luật Nhơn Quả.
Hai chữ Nhân, Quả là hai danh-từ mà Tiên-Nho đề
chung thành chữ “Nhân-quả”. Chữ Nhân ấy đóng khuôn
chữ “Đại”. Chữ Nhân theo nghĩa chánh của nó là “bởi
vì”, hay “theo đó”. Nói luôn theo Quả, thì Quả là “kết cục
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của việc” còn có nghĩa là chắc-chắn mạnh-mẽ, chúng ta
thường hay dùng tiếng quả-quyết lắm, dùng chữ quả-quyết
hay mạnh-mẽ chẳng hạn.
Nhân-quả là cái nguyên-nhân và kết-quả (causes et
effets), còn quan-hệ nhân-quả (causalité) có nghĩa là cái
nguyên-nhân thuở trước sinh ra quả-báo ngày nay. Luật
Nhân-quả (Principe de causalité) cho rằng sự-kiện nào cũng
đều có nguyên-nhân của nó và cùng những nguyên-nhân
đó sẽ sinh ra cùng kết-quả của nó.
Chữ Nhân-Quả dịch ra nghĩa lý tiếng Phạn là tiếng
Karma, thiệt tiếng Phạn có nghĩa là: Làm cái chi phải trả
cái ấy, phải bồi thường, ta có thể hiểu nó là khuôn luật
«vay trả» đó vậy.
Khuôn luật ấy huyền-bí vô-cùng, tại liên-hệ với chữ
Karma. Quyền Chí-Tôn tiếng Phạn đề «Boudha, Shama,
Saya». Tức-nhiên câu niệm của chúng ta: Phật, Pháp,
Tăng. Tiếng Karma liên hệ với Pháp như thế ấy, có định
Luật Thiêng-Liêng của nó, vì không thể lấy trí khôn-ngoan
của chúng ta mà suy-đoán luận-biện cho đặng. Chúng ta
thấy cũng như cả toàn-thể từ xưa đến giờ dầu cho bực
Thánh-Nhân Hiền-Triết ta để con mắt quan-sát tiềm-tàng
thấy khuôn-luật ấy nó vô-hình mà nó quả-quyết làm sao,
chắc-chắn làm sao. Người ta kiếm tìm khuôn-luật ấy thì
thấy rằng: Có một quyền-năng vô-đối là Quyền-năng của
Đức Chí-Tôn, tức-nhiên Đấng tự-hữu kia để trong tay
Đấng đó mới có thể cầm-quyền về khuôn-luật đó mà thôi.
Bởi sự quan-sát ta thấy Luật Nhơn-Quả ấy về cánhân cũng thế, gia-đình cũng thế, xã-hội cũng thế, mà
nói chung toàn-thể nhân-quần trên mặt Địa-Cầu này
cũng thế. Nhân-Quả ấy, người ta đã tìm hiểu thấu-đáo,
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hễ càng tìm-tòi càng thấy kinh-khủng làm sao.
Tỉ như một gia-đình, trong một cơ-quan tạo-dựng
gia-đình ấy, nó do nơi ác-hành tạo-dựng, thì gia-đình ấy
chẳng hề tồn-tại. Một xã-hội nào, một quốc-dân nào do
nơi ác-hành mà tạo-nghiệp, thì xã-hội đó, quốc-dân đó
không bao-gờ bền-vững. Nếu chúng ta không nói quảquyết rằng nó sẽ bị tiêu-diệt mà chớ! Nhơn-quần và cả
nhơn-loại giờ phút nầy chúng ta thấy quả-quyết làm sao
không thể gì luận được.
Luận về nhơn-quả cá-nhân ta hay một đại-nghiệp ta
nói: Tỉ như Tần-Thủy-Hoàng, muốn đem Văn-hiến của
Ấn thay thế Văn-hiến Nho dám đang tay khi Nho, đốt
sách chôn học trò, tưởng thi-hành thủ-đoạn ấy tiêu-diệt
nhà Nho được, chúng ta thấy nhà Nho vẫn còn, còn cơ
nghiệp của Tần đã tiêu diệt, Bần Đạo không nói cả cơnghiệp của Tần mà thôi, mà cả cá-nhân của Tần-ThủyHoàng cũng vậy. Ngài Sở-Bá-Vương vô lấy Ly-Sơn rồi biết
Tần-Thuỷ-Hoàng chôn nhiều vật báu, khi đào lên thì của
báu ấy đã tiêu-huỷ. Chúng ta tưởng coi có một đại-nghiệp
của Hớn, Hớn-Bái-Công đã lấy tính Đức lập-nghiệp, lấy
Nhơn-Nghĩa làm căn bản tới 800 năm, khi đến nạn diệt
tận rồi cũng còn Hớn Hiến-Đế nối-nghiệp, qua Hớn
Chiêu-Liệt tức-nhiên Lưu-Bị biết khí-số nhà Hớn đã
mãn, muốn kiếm phương kéo dài mãy mún, tức-nhiên
để lại cho Hậu Chúa một đôi giáp quý vô cùng, Ngài nói
với Hậu Chúa tức nhiên Á Đẩu rằng:
– Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi,
– Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi.
Nghĩa là đừng vì ác nhỏ mà làm và cũng đừng vì vì
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thiện nhỏ mà không làm. Về cá-nhân hay xã-hội đều đứng
trong khuôn-luật ấy cả.
Bây-giờ nói về Tôn-Giáo, thì Đức Phật Thích-Ca cầm
Bình Bát đi xin ăn đặng nuôi kẻ nghèo nàn đói khó nói
“Cấp Cô Độc Viên” mà cái Đạo của Ngài tới 2.500 năm vẫn
còn bền vững, nó vẫn giàu có cả Văn-Minh Phật-Giáo đã
truyền-bá toàn cõi Á-Đông này, nếu chúng ta thấy của-cải
vô-biên vô-tận của nó, chúng ta không thể gì tính-toán
được (vô toán).
Thêm nữa Đấng chịu khổ-nhục đi ăn xin từ bữa, chịu
hèn-hạ ấy lại còn bị chúng bắt đóng đinh trên cây Thập Tự
Giá “Lên án là kẻ côn-đồ” kẻ hung-bạo, cướp-bóc. Đấng
ấy đã tạo Đạo của Ngài. Giờ phút này nếu cả toàn-mặt
Địa-Cầu này cũng chưa có ai sang cả cho bằng.
Nhơn-Quả của một người tạo-nghiệp hay NhơnQuả của vị tạo Đạo; hai cái đó trọng-yếu vô-cùng không
thể gì luận được.
Nãy giờ nói của người ta, bây giờ mình phải nói tới
của mình. Đức Chí-Tôn nói với môn-đệ của Ngài. Ngài
lấy kẻ nghèo khó, hạng nhứt là Ngài đến với một QuốcDân hèn-hạ, Quốc-Dân còn bị lệ thuộc của người, làm
tôi-đòi thiên-hạ, Ngài lấy phần-tử ấy làm Thánh-Thể của
Ngài mà tạo nền Chơn-Giáo, Ngài lấy Quốc-Dân nô-lệ
trong giờ phút tạo-nghiệp của Đạo.
Cả con cái của Ngài tạo-dựng nên hình-tướng của nó,
không cướp-bóc của ai không cầu-lụy ai cho mình mà làm
cái nhân ấy quý-báu làm sao, lại nữa người tượng-trưng
lấy nó, cơ thể hữu-hình là người chủ-quyền lo tạo dựng
nó, thân phải hèn-hạ truân-chuyên, bị thiên-hạ áp-bức
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đè-nén hiếp-đáp, đến nổi thân của họ bị đồ-lưu, tù-tội,
cái nhục-nhã hèn-hạ của họ, ngày nay đem vô Luật NhânQuả thế nào? Thì toàn-thể con cái của Đức Chí-Tôn luận
lại thì hiểu.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
30 tháng 5 năm Nhâm Thìn (1952) về: “Luật nhân-quả”.

180. TAM DỤC: THỂ DỤC, TRÍ DỤC & ĐỨC DỤC

Đêm nay Bần Đạo giảng về Tam Dục, dục đây là lấy
chữ dục tức-nhiên là nuôi.
Vả chăng trong kiếp sống của chúng ta nơi thế-gian
nầy, chỉ chúng ta có 3 món cần-ích đặng định-mạng của
chúng, sống nơi mặt thế này 3 món trọng-yếu ấy phải nuôidưỡng ta như: Thể-Dục, Trí-Dục và Đức-Dục. Chúng ta
nói chữ “dục” tức-nhiên chúng ta có thể nói rằng dưỡngdục. Ba món ấy có 3 chủ-quyền của nó đặc-biệt.
Thân-thể chúng ta đã nên người đây, đương sống đây
chúng ta thọ-ân vô-biên vô-tận trong kiếp-sinh của ta là
Cha là Mẹ. Nếu hai Đấng ấy không có dưỡng-dục ta, thì
ta đã chết, đã tiêu xác hồi nào rồi. Điều ấy Bần Đạo không
cần phải minh-biện rõ-rệt cho lắm, cả toàn thể con cái
Đức Chí-Tôn Nam cũng vậy, Nữ cũng vậy các con có hiểu
điều ấy. Bởi thế Tiên-Nho chúng ta đã có nói: «Dưỡng tử
phương tri phụ mẫu ân». Chúng ta có nuôi con mới biết
được ơn Cha Mẹ đã sanh-thành dưỡng-dục.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
14 tháng 6 năm Nhâm Thìn (1952) về: Tam-dục: “Thể-dục,
Trí-dục và Đức-dục”
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181. DƯỠNG-DỤC VỀ THÂN-THỂ

Ấy vậy quyền-năng dưỡng-dục về Thể-Dục ta, đó
thuộc chủ-quyền Cha và Mẹ ta, nếu không có nhờ mớm
cơm vú sữa thì thân ta ngày hôm nay không được làm
người đấy, thử lãnh-đạm đi, thi-hài phàm-tục đã bị tiêuhuỷ rồi, không tiêu-huỷ về phương-diện này, cũng tiêu-huỷ
về phương-diện khác, đừng nói chi không có nuôi-dưỡng
chăm-nom săn-sóc thi-phàm chúng ta, thử nghĩ coi chúng
ta có thể sống được hay chăng. Điều ấy cả thảy đều ngó
thấy dễ-dàng không cần phải luận.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
14 tháng 6 năm Nhâm Thìn (1952) về: Tam-dục: “Thể-dục,
Trí-dục và Đức-dục”

182. DƯỠNG-DỤC VỀ TRÍ-THỨC

Trí-Dục, trí của chúng ta đã khôn-ngoan tài-tình, hễ
có trí thì có tài mà ai cần dùng tài của chúng ta và ta lấy
trí ấy nơi đâu mà đặng, tức nhiên ta phải nhớ đồng sống
cùng xã-hội nhơn-quần, tức-nhiên đồng sống cùng chủngtộc, ta mới có thể mở-mang trí-lực được. Có đồng sống
với họ, họ mới mở quyển sách Đời cho ta đủ khôn-ngoan
tài-đức, ta mới đồng sống với họ đặng. Thảng như chúng
ta thiếu, Bần Đạo nói thiếu, Bần Đạo quả-quyết duyên-cớ
hiển-nhiên rằng: Thử bỏ xã-hội nhơn-quần chúng ta lên
non cao rừng rậm chúng ta ở từ thưở bé xuân, thì con
người chúng ta sự khôn-ngoan sẽ yếu-kém, trí-thức chúng
ta không thể mở-mang đặng rộng-rãi hoạt-bát như chúng
ta đã đồng sống trong xã-hội nhơn-quần. Mà xã-hội nhơnquần cần-yếu chúng ta có trí-tài đặng chi? Đặng chúng ta
mới có phương-thế giúp ích cho họ, nếu không đủ tài-trí
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thì chúng ta sẽ làm một con vật mà thôi, làm một vật ăn
bám của xã-hội nhơn-quần không có hữu-ích gì hết. Bần
Đạo nói đây cả thảy con cái của Đức Chí-Tôn ngó thấy
một người ngơ-ngơ không đủ trí, ngu-xuẩn thì bao giờ họ
cũng chỉ làm bậy làm quấy, không thế gì biểu họ làm điều
phải với hay cho đặng. Hạng nhứt xã-hội nhơn-quần sợ
cái đó hơn hết, nên cần nhứt họ phải giáo-hoá mở-mang
trí-lự toàn-thể quốc-dân của họ. Ấy vậy lập-trường họ
viết sách, họ luận-biện họ thuyết cả lý-do chia sống của
chúng ta, họ đem cả phương-pháp tạo cho đặng trí-tài ấy
hầu giúp ích cho sự sống cùng toàn-thể chủng-tộc của họ.
Ấy vậy về Trí-Dục là về phần của xã-hội nhơn-quần,
nói trắng ra thuộc về phận-sự tối-yếu tối-trọng của quốcgia xã-hội của nhà-nước.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
14 tháng 6 năm Nhâm Thìn (1952) về: Tam-dục: “Thể-dục,
Trí-dục và Đức-dục”

183. ĐỨC-DỤC LÀ PHẢI LẬP ĐỨC

Bây giờ tới Đức-Dục phải lập Đức, họ có kiếm nơi
nào không được hay chăng, không phải do quyền Thiêngliêng mà có, chúng ta tự tạo lấy mà có, chớ không hề xin
ai đặng, chưa xin ai mà đặng. Nơi mặt thế này thì bao giờ
cũng tranh sống thì chẳng hề khi nào chúng ta định quyết
họ đã lập Đức, với sự tranh-đấu kịch-liệt của họ, mà họ đã
lập Đức đặng, chữ Đức ấy thiên-hạ đã nói khẩu-thuyết rất
nhiều, mà thiết-tưởng của họ tưởng cả phần đông xã-hội
nhơn-quần nơi mặt thế này, giờ phút này Bần Đạo đứng
tại Tòa giảng nói rằng: Chưa biết kiếm nơi nào cho đặng
phương-pháp lập Đức ấy, chưa biết nơi đâu mà họ tìm.
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Nếu xã-hội nhơn-quần mà có Đức, cả toàn nhơnloại mà có Đức, thì trường tương-tàn tương-sát đương
náo-nhiệt kia không thể có được, bị họ thiếu Đức ấy, mà
thiên hạ đã điên-đảo, thiên-hạ đã thống-khổ tương-tàn
tương-sát với nhau, không buổi nào trên mặt thế-gian này
đặng hòa-bình, là thiên-hạ do thiếu Đức.
184. TÍCH ÂM ĐỨC LÀ KẾ-SÁCH TRƯỜNG-CỬU LƯU LẠI CHO TỬ TÔN

Tiên-Nho của chúng ta chỉ có giáo-hóa dân mà thôi,
đã nói một câu rất hay:
“Tích kim dĩ di tử tôn,
Tử tôn vị tất năng thủ,
Tích thơ dĩ di tử tôn,
Tử tôn vị tất năng độc,
Bất như tích âm đức,
Ư minh minh chi trung,
Dĩ di tử tôn trường cửu chi kế”.
Nghĩa là: Chúng ta để vàng cho con chưa biết con giữ
gìn còn hay chăng, chúng ta để sách cho cốt yếu mong cho
nó làm quan, trên thiên-hạ, khôn hơn thiên-hạ, giỏi hơn
thiên-hạ, trí-tài hơn thiên-hạ, chưa biết nó đọc hay chăng,
chẳng bằng chứa Đức lại mà nó vẫn còn tồn tại mãi thôi.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
14 tháng 6 năm Nhâm Thìn (1952) về: Tam-dục: “Thể-dục,
Trí-dục và Đức-dục”

185. LẬP ĐỨC TÌM ĐÂU MÀ CÓ? DUY TRONG CỬA ĐẠO MỚI CÓ ĐỦ ĐIỀUKIỆN MÀ THÔI

Lập Đức, bây giờ chúng ta để dấu hỏi Đức ấy tìm
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đâu mà có? Bần Đạo lại giải-nghĩa quả-quyết rằng: Ngoài
cửa tinh-thần Đạo-Đức ở đâu mà có được món ăn ThiêngLiêng ấy, duy có trong cửa Đạo Cao-Đài này mà thôi. Bần
Đạo lại còn nói quả-quyết rằng: Bất kỳ tôn-giáo nào giúp
cho ta đạt đặng cái Đức, nền tôn-giáo ấy gọi là “Chơn”.
Nhưng bất-kỳ tôn-giáo nào dầu họ đem lý-thuyết caosiêu bao-nhiêu mà giục nhơn-sanh tàn-ác vô-lương thấtđức, thì nền tôn-giáo ấy bất quá là giả đạo. Chúng ta thử
nghĩ lại coi cửa Đạo Cao Đài chúng ta, Đức Chí-Tôn lấy
Triết-Lý nó là gì, coi chúng ta lập Đức được hay không,
suy-đoán thử coi? Ổng đến Ổng tuyển-chọn lương-sanh
làm Thánh-Thể của Ổng, mà phụng-sự cho nhơn-loại
đương thống-khổ, tưởng không nền Chơn-Giáo nào Tu
tâm có năng-lực hơn phương-pháp ấy.
 Trích

Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh, đêm
14 tháng 6 năm Nhâm Thìn (1952) về: Tam-dục: “Thể-dục,
Trí-dục và Đức-dục”.

HẾT TẬP II
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NỘI DUNG
❒❒ Lời phi lộ
1. Ý-vị và ý-nghĩa lý sống của con người
2. Chúng ta có hai cái sống:sống về vật-chất
và sống về tinh-thần
3. Cái chết đối với ngài Socrate không có nghĩa
lý gì hết
4. Cái biết của đức Lão-Tử làm cho ngài hưởng
được thú-vị an-ủi của cái sống
5. Cái sống hạnh-phúc của đức Khổng-Phu-Tử
6. Kết cuộc đau-khổ trong cái sống của các bạo
chúa
7. So-sánh hai lối sống vật-chất và tinh-thầân
8. Làm người đứng giữa xã-hội phải tìm phương
lập-vị mình
9. Sống thế nào để lưu lại danh-tiết yếu-trọng, để
cho thiên-hạ tôn-sùng
10. Ta phải làm gì đặng định giá-trị của mình
trong cửa đạo
11. Danh thể của đời như cái bông sớm nở tối tàn
không giá-trị chi hết
12. Chúng ta hưởng ân-huệ Thiêng-liêng của ChíTôn chúng ta phải đảm-nhiệm cái sứ-mạng
độ-thế cứu-đời để tự định giá-trị lấy mình.
13. Ngày nào nhơn-loại biết yêu-ái nhau là ngày
hòa-bình hạnh-phúc thật sự
14. Đức Chí-Tôn là cha của chơn-linh, còn trí-não
và xác thịt là do Đức Phật-Mẫu đào-tạo
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15. Ngày nào nhơn-loại biết... hưởng được đặc-ân
của ngài đã để nơi mặt thế nầy.
16. Một dân-tộc vô tổ-quốc thì dân-tộc không làm
nên một việc gì;...
17. Linh-hồn của người vô-đạo luôn-luôn bị điềukhiển chế-ngự bởi cái xác
18. Quyền-năng vô-đối của thương-yêu nếu thốngnhứt đặng lại sẽ làm phương cứu-thế độ-đời
19. Ngày giờ nào nhơn-loại biết hiệp lại làm một
gia-tộc tại thế thì cái hòa-bình hạnh-phúc trong
đại-đồng thế-giới sẽ kết-liễu đặng.
20. Lữa oan nghiệt muôn xe, một giọt nước cam-lồ
khôn tưới tắt
21. Sống cốt-yếu trả nợ cho xác thịt chết vì nhơnloại, vì đạo-đức tinh-thần chết ấy mới vui,
tất-nhiên là cơ-quan giải-thoát còn đặng trả
quả-báo, chết ấy không có ý-vị gì.
22. Đạo trễ một ngày là hại cho nhơn-loại
23. Thánh-thể chí-tôn hợp làm một khối thươngyêu thì ngày khốn-khổ vẫn được tự-nhiên xa rời
24. Nghiệp đời vinh-hiển bao nhiêu cũng không
giá-trị nghiệp đạo là một con đường vinh-hiển
đời đời
25. Cái khổ của Thánh-thể Đức Chí-Tôn
26. Bao nhiêu cái khổ-hạnh kia sẽ được cao-thượng
27. Không có cô-hồn, có chăng là ngạ-quỉ.
28. Chúng ta cúng-kiến trong ngày trung-nguơn
hay thượng-nguơn là cúng tổ-phụ, ông bà và
bạn-tác đồng sống với chúng ta đã qui-liễu.
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29. Ở thế-gian này dầu cho cô-quạnh thế nào, nơi
cảnh Thiêng-liêng hằng-sống linh-hồn cũng có
anh em bạn-tác gia-đình của họ
30. Tam-nguơn
31. Danh-từ tà và chánh trong tôn-giáo
32. Cơ-quan bảo-hóa tức-nhiên chánh cơ-quan
nào diệt-hóa tức là tà
33. Cơ-quan nào bảo-trọng sự sống là chánh triết
lý nào xúi-giục tàn-sát là tà
34. Bảo-vệ sanh-mạng là vương đạo tàn sát lẫn
nhau là tả-đạo, bàn-môn
35. Từ trước đến giờ nhân-loại đều đi trong cửa
đạo
36.“Reliron” nghĩa là tôn-giáo do chữ “Relior” là
liên-kết mà ra ấy là người liên-kết với trời
37. Muốn bảo-hoá duy có mặt luật thương-yêu
mà thôi
38. Thương-yêu lấy công-tâm mà định
39. Thương-yêu và công-bình làm cơ-quan phụngsự cho nhơn-loại
40. Ban phép lành cho ba gia-đình đông con
41. Của-cải đạo là để cho mấy em nuôi con-cái mấy
em không bảo-trọng... thì tội-tình của mấy em
chẳng hề dung thứ.
42. Lễ-nhạc là hai điều trọng-hệ của Đức Chí-Tôn
43. Đức khổng-phu-tử chỉnh-đốn hoàn-bị lễ nhạc
44. Cái tinh-túy người ta có thể đo-lường được cao
thấp là do tánh-chất hòa-hợp của tiếng đờn
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45. Thời kỳ ân xá của Đức Chí-Tôn
46. Luật tiến-triển buộc con người phải tranh-đấu,
nhưng tranh-đấu không bao giờ qua khuônluật nhơn-đạo
47. Nhơn-loại phải sống với nhau trong khuônkhổ nhơn-đạo
48. Giải-pháp cứu-thế có hay chăng là do nơi tâmđức của toàn con cái đức chí-tôn
49. Nhơn-loại sẽ là một một về nòi giống, một về
xã-hội, một về tôn giáo
50. Nghĩa-lý về việc Đức Hộ-Pháp nhập tịnh tại
trí-huệ-cung ngày 16-01 Tân-Mão
51. Đức Chí-Tôn đến thế-gian bởi tội-tình của
con-cái Ngài
52. Nhân-loại lấy cái khôn mà tìm ra cái chết chớ
không phải tìm cái sống
53. Đại-Từ-Phụ cầm quyền sanh-mạng của nhơnloại mà không cứu chữa tội tình của nhơn-loại
được là vì căn-quả của nhơn-loại đã định vậy
54. Luật nhơn-quả của nhơn-loại chưa hết thì chưa
tạo hạnh-phúc được
55. Muốn định vận-mạng tương-lai cho nhơn-loại,
phải có một tinh-thần đạo-đức
56. Hình-thể và tinh-thần đôi bên tương-liên với
nhau
57. Phương pháp lập thiên-vị
58. Không có tam-lập thì không có ở chung với
ai được hết
59. Vô Trí-Huệ-Cung cũng do quyền-năng Thiêng184
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liêng
60. Trong cơ-bút thống-hiệp cả sự khó-khăn của
huyền-vi-cảnh với hữu-hình-cảnh
61. Lấy cái giả đặng lập cái thiệt chỉ có tay ông trời
làm được mà thôi
62. Đức Hộ-Pháp làm trắc-nghiệm chứng-minh
cho người bạn thấy sự huyền-diệu của cơ-bút
63. Thiên-thượng là Đức Chí-Tôn thiên-hạ là loài
người
64. Cơ-bút tuy là cây viết Thiêng-liêng của Đức
Chí-Tôn nhưng phải có...
65. Đức Chí-Tôn đã chọn giao trách-nhiệm
Thiêng-liêng cho Đức Hộ-Pháp
66. Đức Hộ-Pháp lựa chọn giao lại cho người nào
có thể tạo dựng hạnh-phúc cho nhơn-loại
67. Hạnh-phúc không ai cho đặng...
68. Lễ khai-giảng hạnh-đường phước-thiện
69. Đạo-Nho không chỉ rõ con đường siêu-thoát
cho nhơn-loại
70. Bí pháp của Đức Chí-Tôn là quyền-năng điềukhiển càn-khôn vũ-trụ...
71. Cảnh sống thể nào chết chúng ta thể nấy
72. Từ xưa đến nay quả-nhiên có mê-tín là do
bí-pháp
73. Thể-pháp của đạo Cao-Đài là một trường côngquả còn bí-pháp là cơ-quan huyền-bí để con
người siêu-thoát
74. Đức Chí-Tôn đã dành cơ-hội cho chúng ta
thực-hiện tam-lập
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75. Bí-pháp là điều trọng-yếu hơn hết sẽ dìu-dẫn
chúng ta đi trên con đường đến thế-gian và
đường về cỏi Thiêng-liêng hằng sống
76. Dầu văn-minh cực-điểm, trí-thức cao-trọng
mà con người chưa biết con người do đâu mà
có thì họ chưa biết họ là gì hết
77. Không phải thi-hài nầy siêu-thoát mà linh-hồn
là phật là con của Đức Chí-Tôn siêu-thoát
78. Luận sự sống & sự chết
79. Đại-Từ-Phụ định cho ta làm gìchúng ta nên
định làm theo ý-thích của Ông
80. Sống chết cũng tỷ như lúc thức và lúc ngủ đó
chỉ là hai cách sống
81. Dương-năng của Chí-Tôn và âm-năng của
Phật-Mẫu
82. Đức Phật-Mẫu tạo-dựng hình-ảnh vạn-linh...
83. Định phận của con người
84. Mục-đích chúng ta đến tại đời này hoặc đến
đặng trả quả, hay đến đặng chia đau sớt thảm
cùng bạn đồng khổ của chúng ta
85. Chúng ta không thể gì làm cho cả toàn thiênhạ...
86. Chúng ta phải tìm phương an-ủi binh-vực các
bạn đồng sanh của chúng ta
87. Các nền tôn-giáo không giữ địa-vị ban đầu...
88. Cái lẽ sống của chúng ta nơi cõi trần này
89. Chúng ta sống ở thế-gian có hai lẽ...
90. Vì không biết những bạn ta đến thế-gian là ai
nên lẽ sống của chúng ta là sống đặng phụng186
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sự vạn-linh
91. Cái lẽ sống của ta là phải sống trong hạnhphúc...
92. Điều mong-mỏi của ông Cha vô-hình...
93. Nhường nhau mà sống thì thái-bình, tranh
sống tức nhiên loạn lạc
94. Nhường sống là gì?
95. Tại sao người ta tranh sống?
96. Biết nhường sống là phải có một tâm-hồn caothượng ái-truất thương-sanh
97. Lễ Hội Yến Diêu Trì là gì?
98. Vì 92 ức nguyên-nhân mà chính mình Đức
Chí Tôn phải giáng-trần lập nền chơn-giáo
99. Hội Yến Diêu Trì” là đạt cơ siêu-thoát nơi cõi
Thiêng-liêng hằng-sống
100. Ngày lễ Đức Mẹ “Diêu Trì” cầu-nguyện cho
những gia-đình đông con
101. Đức Chí Tôn đến giao cho mấy em một phậnsự tối-yếu
102. Tìm coi cái lẽ chơn-giả của các đạo giáo từ
thử đến giờ
103. Làm thế nào cho tâm-hồn được an-ủi,...
104. Chơn với giả chỉ có trí-óc mình mới nhận
biết được...
105. Những kẻ không làm nên gì hết, thì không bị
ai chỉ-trích
106. Nhờ dung-hòa giữa hai lý-thuyết...
107. Cửa Đạo Cao Đài chỉ thờ kỉnh trên thiên187
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thượng là Đức Chí Tôn...
108. Đạo Cao Đài để cho hàng trí-thức họ tìm
hiểu mà đến...
109. Tả là đời, hữu là đạo, giữa là pháp,
110. Đào-tạo chức-sắc thiên-phong
111. Ý-nghĩa của lập đức, lập công, lập ngôn
112. Nhiệm-vụ Phước-Thiện
113. Phận-sự Hội-Thánh Phước-Thiện
114. Hành-Thiện muốn lên Giáo-Thiện theo chơnpháp phải tạo nghiệp cho đủ 12 gia-đình.
115. Giáo-Nhi có thể lên Lễ-Sanh chớ không được
lên giáo-thiện
116. Lập cơ-quan cứu-khổ Hội-Thánh phải chọn
người tâm-đức biết hy-sinh
117. Hội-Thánh Phước-Thiện không có hàm-chức
118. Phân-biệt giữa Phước-Thiện & Phạm-Môn
119. Trí-Huệ-Cung là nhà tu của nữ phái
120. Quốc-tế bảo-thủ hòa-bình thế-giới
121. Biết đâu cơ-quan hiệp-chúng-quốc là tổ-chức
quốc-tế, để giúp cho chơn-pháp của đạo CaoĐài được thực-hiện
122. Cái chơn hạnh-phúc của kiếp sanh chúng ta
thế nào?
123. Đối với nhơn-loại từ tánh-đức, tâm-lý đều
khác nhau...
124. Chơn hạnh-phúc của ta có thể tìm được...
125. Con người thường tình chỉ ngó thấy cái khổ
của họ
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126. Nhơn-loại chỉ vì tranh-sống mà tạo khổ cho
nhau
127. Ngày giờ nào con-cái Chí-Tôn dám hy-sinh,
biết thương-yêu vô-tận đối với nhơn-loại...
128. Sự-nghiệp chân-chính của chúng ta nơi thếgian
129. Nguồn-gốc của hội quốc-liên nhơn-quyền
130. Vì có đau-khổ, cường-quyền áp-bức, nên mới
sản-xuất ra hội bảo-vệ nhơn-quyền
131. Khuôn-luật tiến-hoá vạn-vật
132. Quyền lực của đạo-đức nhơn-nghĩa
133. Trong kiếp sống con người muốn bảo-tồn cho
đặng...
134. Hy-sinh cái chết đặng đạt cái sống
135. Cái chết thật và cái sống là thật”
136. Chết về đời, sống vì đạo
137. Thuyết-minh chữ đạo
138. Đạo là pháp-luân thường-chuyển
139. Các tôn-giáo chỉ có một phần ngàn trong chữ
đạo chớ không phải thật đạo
140. Hai chữ đại-đạo trong nền tôn-giáo của Đức
Chí-Tôn...
141. Biết đạo, hiểu đạo thì sống...
142. Ngôi vị của Đức Chí-Tôn dành để cho mỗi
chúng ta là đi tới Phật vị
143. Chối đạo bỏ đạo là chối cái phận-sự làm người
144. Đức Chí-Tôn đến ban ơn khi mới mở đạo
145. Hạnh-phúc thay cho những kẻ khờ-khạo,...
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146. Món quí-báu hơn hết là cái quyền Thiêng-liêng
hằng-sống của mình
147. Đức Hộ-Pháp giảng về Đức Chí Tôn là ai?
148. Con người tầm đạo là tầm cái nguơn-lý đã
sản-xuất ra họ
149. Con người tầm đạo là tầm đấng tối-linh cầm
quyền an-ủi tâm-hồn ta
150. Thiệt phận của chúng ta đối với đạo-nghĩa
151. Thiên thượng thiên hạ
152. Cả thảy nhơn-loại trên mặt địa-cầu này là đại
gia-đình
153. Chỉ có đức thương-yêu của Đức Chí-Tôn để
nơi tâm-khảm của chúng ta...
154. Đức Hộ-Pháp giảng bổ-túc về chữ tu
155. Loài người có hai phần, hai đặc tánh...
156. Một ngày kia, nhơn-loại đi đến mục-đích “chữ
tu”
157. Hộ-Pháp hành pháp trong thời cúng đàn
158. Nhượng sống thì tồn-tại mà tranh sống thì
tự-diệt
159. Tánh và mạng phải song tu
160. Xưa kia con người đi tìm đạo
161. Nay đạo đi tìm người
162. Đức Chí-Tôn thấy nhơn-loại con cái của ông
đã sa-ngã, tội-chướng quá nhiều
163. Hiếu là căn-bản của đạo nhơn-luân
164. Bài học đầu tiên vô trường là lập-thân hànhđạo để hiển-tổ vinh-tông
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165. Quyền-năng Đức Thích-Ca
166. Kiếp sống tại thế-gian này không mấy lát...
167. Phụng-sự Đức Chí-Tôn, công-nghiệp ấy không
bao giờ mất
168. Biết đạo mà nguội lạnh tốt hơn hết đừng có
ở trong cửa đạo
169. Cái thiệt phận của chúng ta đối với vạn linh
170. Sự hy-sinh cao-thượng là dám hy-sinh tínhmạng của mình cho kẻ khác
171. Hai chữ “tín ngưỡng”
172. Đức-tin chia ra 2 giai đoạn, 2 hình thức là :
“tha-tín” và “tự-tín”
173. Dầu cho thiên kinh vạn điển không bằng dạy
người một lời lành...
174. Nền chơn-giáo của Chí-Tôn là một khối lành
vô-đối
175. Ngày nào khối tự-tín trong cửa đạo chưa thành
lập...
176. Sự khó khăn của đạo tâm
177. Chúng ta có thể thắng một trận giặc muôn
binh...
178. Tự-giác nhi giác-tha
179. Luật nhơn quả
180. Tam dục :thể dục, trí dục & đức dục
181. Dưỡng-dục về thân-thể
182. Dưỡng-dục về trí-thức
183. Đức-dục là phải lập đức
184. Tích âm đức là kế-sách trường-cửu lưu lại cho
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185. Lập đức tìm đâu mà có?
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