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Giới Thiệu

GIỚI THIỆU

M

ãi cho đến 2018, tôi1 mới tìm ra tài liệu
này trong khi lục lọi kiện sách ba tôi2 để lại.
Trước khi về với Đức Chí Tôn, ba đã gói ghém những sách
cần thiết, lụm cụm đến nhà năm3 đứa con để gởi gắm.
Quả thật sau này, khi nghiên cứu Cao Đài Học, nhiều vấn
đề tôi gặp phải đã mở ra nhờ những tài liệu này. Người
ta có thể bảo là tôi chủ quan, nhưng cá nhân tôi tin rằng
ba cố tình làm vậy vì trong lần được Bát Nương cho phép
về Ngọc Hư Cung ba đã nhìn thấy trước mọi việc trong
Thiên thư. Ví dụ như lúc sinh thời, một hôm ông hỏi Từ
Tâm năm nay năm mấy. Khi nghe trả lời là năm 2005, ba
nói vậy còn hai năm nữa, rồi lặng thinh. Bây giờ mới biết
ba tiên tri năm ba mất là 2007. Hay như một lần ba cho
tôi một tấm vé số mặc dù ông rất ít khi mua. Tôi nói xin
ba giữ lại đi, lỡ trúng thì để dành uống cà phê chớ con
không có duyên với vé số. Ba nói rằng ba cho để mua nhà.
Tôi nói vậy thì con lấy. Ba nói thêm để nữa Từ Liêm nó lo
cho con. Quả thật, vé số thì không trúng, nhưng sau này
Từ Liêm đã giúp tôi mua được căn nhà mà lẽ ra tôi không
mua nổi. Tài liệu Bí Pháp Luyện Đạo hiện đã lan truyền
trên Internet. Nay tôi công bố luôn phần phụ bản này để
cho giới hậu sinh có phương tiện nghiên cứu về sau. Có
1
Từ Chơn.
2

Từ Huệ (Hiền Tài Nguyễn Văn Mới, Tốc ký viên của Đức Hộ
Pháp).
3
Từ Chơn, Từ Tâm, Diệu Hương, Diệu Mỹ, Từ Liêm. Riêng đứa
út là Từ Quân, ông chừa ra vì Từ Quân đã đi theo một con đường
khác.
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thể vài trăm năm nữa người ta mới cần đến tài liệu này.
Nhưng khoảng thời gian đó, suy cho cùng, chẳng thấm
tháp gì so với tuổi của vũ trụ, vốn là điều mà óc phàm tục
không bao giờ hiểu nổi.
Từ Chơn
Sài Gòn, August 2018
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LỜI NÓI ĐẦU

B

át Nương Diêu Trì Cung4 truyền dạy Bí
Pháp Luyện Đạo cho Từ Huệ 5 và Diệu Minh6 từ
năm 1979, đồng thời giao hai sứ mạng.
Một là Từ Huệ phải về Vạn Pháp Cung7 hướng dẫn
cho các vị tu chơn thuộc nam phái đoạt đạo. Ngày trước,
Vạn Pháp Cung vẫn chưa kịp xây cất. Đức Hộ Pháp chỉ
mới chọn địa điểm tại chân núi Bà Đen thuộc tỉnh Tây
Ninh vào năm 1932. Lúc đó vị trí này còn là một đám rừng
già. Đức ngài giao cho ông Chí Thiện Đại tự là Đợi khai
phá gìn giữ. Ngày nay một số tín đồ Cao Đài đã xây dựng
được một cơ sở tại đây.
Hai là Diệu Minh phải về Trí Huệ Cung8 hướng
dẫn cho các vị tu chơn thuộc nữ phái đoạt đạo. Trí Huệ
Cung đã xây cất xong năm 1932.
Bát Nương dạy rằng từ ngày Bát Nương ban cho
Bí Pháp Luyện Đạo cho đến mười năm sau, chừng nào
Chánh Phủ Cách Mạng Việt Nam có đổi mới tư duy, thì
làm đơn xin mở Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung. Quả
thật vào năm 1986, Đại Hội Đảng Cộng Sản lần thứ 6
tuyên bố đổi mới tư duy, nên chúng tôi có làm đơn để gửi
4

Vị Nữ Phật thứ 8 trong số 9 vị Nữ Phật phụ tá cho Đức Phật Mẫu.
Hiện Bát Nương phụ trách hướng dẫn các chơn hồn khi về đến
tầng trời thứ tám, tức là Phi Tưởng Diệu Thiên.
5
Hiền Tài Nguyễn Văn Mới, tốc ký viên của Đức Hộ Pháp.
6
Chánh Trị Sự Trương Hoa Đê, vợ của Hiền Tài Mới.
7
một trong ba Tịnh Thất của Đạo Cao Đài.
8
một trong ba Tịnh Thất của Đạo Cao Đài.
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đến những vị sau đây:
• Tổng Bí Thư
• Chủ Tịch nước
• Chủ Tịch Quốc Hội
• Thủ Tướng Chính Phủ
Trong đơn chúng tôi trình bày hết những lý do cần
thiết mở Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung. Nếu như các
vị này muốn đưa dân tộc Việt Nam tiến lên về cả hai mặt
vật chất lẫn tinh thần, nghĩa là, về mặt đời, làm cho dân
tộc Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh, cuộc
sống ấm no hạnh phúc; về mặt đạo, tiến lên tột đỉnh đạo
đức, tìm thấy Đức Chí Tôn nơi Huỳnh Kim Khuyết9, thì
họ sẽ cho phép. Còn nếu ngược lại thì quyển sách này sẽ
là một chứng tích cho hậu thế.
Chúng tôi tin tưởng Chánh Phủ Việt Nam sẽ cho
phép chúng tôi mở Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung để
hướng dẫn nhơn sanh đoạt đạo. Chúng tôi không phải là
những người chống lại Hội Đồng Chưởng Quản, không
phải những người mượn danh Đạo tạo danh Đời, cũng
không phải là những người chống lại Nhà Nước, mà chỉ
là hai đạo hữu Cao Đài muốn thực hành cách tu hành
thứ ba của Đạo Cao Đài và hướng dẫn con cái của Đức
Chí Tôn trở về ngôi xưa vị cũ.
Khi cả nhơn loại đều nhìn nhận có Đức Chí Tôn là
một đấng cha chung, cả chúng sanh là anh em ruột, thì
không có chiến tranh chết chóc, không có huynh đệ tương
tàn. Nghĩa là hết khổ về phần xác, tức là cứu rỗi được phần
xác, sau đó Đức Chí Tôn mới siêu rỗi phần hồn.
9

Cổng vào nơi ngự của Đức Thượng Đế.
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Thực hiện Bí Pháp Luyện Đạo không phải bày trò
mê tín dị đoan10 mà là trừ tà diệt mỵ11, bảo vệ chánh pháp
chơn truyền12. Đạo Cao Đài lấy khoa học về tâm linh
khám phá vũ trụ không gian; lấy hữu hình13 tìm vô vi14
rồi lấy vô vi xét việc vô vi, lấy chân lý tìm Đức Chí Tôn.
Khi nào các nhà khoa học trên thế giới đều nhìn nhận
có Đức Chí Tôn là đấng sanh hóa muôn loài thì khi đó
mới có hòa bình và dân chủ thực sự.
Trên thực tế, nhơn loại không biết con vi trùng ra
làm sao nhưng rốt cuộc đã nhìn nhận có vi trùng qua phát
hiện của nhà bác học Pasteur. Nhơn loại không biết hạt
nhân nguyên tử là gì, không thấy năng lượng nguyên tử
ra sao nhưng cuối cùng nhìn nhận có hai yếu tố này qua
chứng minh của nhà khoa học Einstein. Bây giờ, nếu các
nhà khoa học trên thế giới đều nhìn nhận có đấng Thượng
Đế, thì cả nhơn loại đều nhìn nhận là có. Muốn họ nhìn
nhận có, phải cho họ thấy. Muốn họ thấy phải cho họ thực
hành Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương Diêu Trì Cung.
Phải có nhiều nhà bác học trên thế giới này nhìn nhận có
Đức Chí Tôn thì Đạo Cao Đài mới thành đạo. Và như
vậy sứ mạng của Từ Huệ với Diệu Minh mới hoàn tất.
Tuy nhiên, xét kỹ lại hoàn cảnh, chúng tôi đã không
gửi đơn đi vì ba lý do sau:
1. Tuy Đảng CS có đổi mới, nhưng chỉ về kinh tế chứ
chưa đổi mới về tôn giáo.
10
tin tưởng mù quáng, không suy xét bằng lý luận khoa học.
11
loại bỏ những quan điểm sai lầm.
12
triết lý tôn giáo đúng đắn.
13
những sự thể vật chất.
14

những sự thể trong thế giới phi vật chất.
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2. Đảng Cộng Sản tuyên bố tôn trọng tự do tín ngưỡng
và không tín ngưỡng. Nhưng đối với Đạo Cao Đài
Tòa Thánh Tây Ninh thì chỉ ngầm nhìn nhận Hội
Đồng Chưởng Quản mà không nhìn nhận chính
thức. Trong khi đó, nghị định 69 cũng chỉ nói đến
Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo còn Cao Đài Giáo thì
nói phớt qua, ghép chung với các nền tôn giáo khác.
3. Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tòa Thánh Tây
Ninh, được lập ra sau khi Đạo Lịnh 01 ra đời, bị
thu gọn quyền hạn trong phạm vi quan hôn tang
tế thuộc Nội ô Tòa Thánh, chứ không được đi phổ
độ chúng sanh, không được tổ chức Đại Hội Nhơn
Sanh, không được cầu phong thăng cấp, không làm
đúng theo Pháp Chánh Truyền. Như vậy trong vài
chục năm sau Đạo Cao Đài không còn chức sắc lớn
cầm quyền Hội Thánh, chỉ còn lại đạo hữu mà thôi.
Rồi từ đạo hữu bầu ra Hội Đồng Chưởng Quản để
cầm quyền Hội Thánh Tây Ninh. Một nền tôn giáo
lớn mà như vậy thì không còn giá trị gì.
Trong Bí Pháp Luyện Đạo, Bát Nương có dạy phải
tùng lệnh Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh,
không được thành lập phe nhóm. Phải tùng luật pháp
Nhà Nước Việt Nam, không được chống Chánh Phủ. Vì
thế, nếu làm đơn xin phép mở Vạn Pháp Cung và Trí Huệ
Cung thì nhân danh ai mà ký tên? Nếu nhân danh các
vị giữ Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung thì không được,
vì họ chỉ có sứ mạng gìn giữ hai nơi ấy. Còn nhân danh
Hội Đồng Chưởng Quản thì quí chức sắc ở đó đã trả lời
họ không có sứ mạng đó. Chỉ còn một cách là nhân danh
Ông Nguyễn Văn Mới đạo hiệu Từ Huệ và Bà Trương
12 | 
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Hoa Đê đạo hiệu Diệu Minh đứng ra xin phép Chánh
Phủ Việt Nam mà thôi.
Đơn xin xây Vạn Pháp Cung và tu sửa Trí Huệ Cung
sau đây là bản thảo. Chúng tôi sẽ cho đánh máy lại sạch
sẽ trình lên Hội Đồng Chưởng Quản để xin ý kiến. Nếu
Hội Đồng Chưởng Quản chịu đứng ra xin phép với Chính
Phủ thì trọn quyền viết đơn khác hoặc sửa chữa đơn nầy
cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Lúc đó chúng tôi mới
trình lên Hội Đồng Chưởng Quản Bí Pháp Luyện Đạo
của Bát Nương Diêu Trì Cung và cương lĩnh của Vạn
Pháp Cung và Trí Huệ Cung.
Trường hợp Hội Đồng Chưởng Quản không trực
tiếp đứng ra xin phép với Chính Phủ Việt Nam, chúng tôi
sẽ gửi bản thảo nầy đến những bậc cao minh xin ý kiến và
sửa chữa ngôn từ trong đơn cho được gọn nhẹ, trong sáng
rồi chúng tôi sẽ nhân danh cá nhân xin phép với chính
phủ Việt Nam, vốn đã hứa cho phép người dân được tự
do tín ngưỡng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Biết
rằng việc nầy khó mà thành công nhưng vì lời ủy nhiệm
của Bát Nương nên chúng tôi phải cố gắng.
Trường hợp Chánh Phủ Việt nam không trả lời hoặc
trả lời không thuận, thì chúng tôi sẽ tập hợp các tài liệu
và gửi đến Bảo Tàng Văn Hóa Việt Nam để lưu truyền
cho thế hệ mai sau.
Xin quí vị nào có xem được tài liệu nầy thì cho ý
kiến để sửa chữa ngôn từ, chớ đừng photo hay sao chép
bằng mọi hình thức, vì như thế sẽ vi phạm luật lệ in ấn của
nhà nước. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương rất cao siêu
huyền bí, không phải ai đọc cũng được, chỉ trừ khi nào
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chính thức gởi đơn lên Chính Phủ Việt Nam mới kèm
theo mà thôi. Chúng tôi không công bố rộng rãi vì sợ có
người làm liều tự mình hành pháp mà không có giảng sư
chỉ dẫn sẽ đưa đến thất bại.
Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương mới đọc qua ta
thấy dễ dàng vì Bát Nương chỉ dạy từ chi tiết, nhưng khi
hành pháp sẽ có những đột biến xảy ra. Nếu không có
giảng sư tại chỗ, chúng ta sẽ hoang mang, từ hoang mang
đưa đến thất bại.
Sau khi được phép rồi chúng tôi sẽ in tài liệu ra làm
nhiều tập và lúc đó chúng ta sẽ trao đổi ý kiến với nhau
một cách chân tình, công khai cởi mở mà không bị vi
phạm một điều luật nào nữa cả.
Kính bút
Hiền Tài Nguyễn Văn Mới
Tốc ký viên của Đức Hộ Pháp
Đạo hiệu Từ Huệ
Chánh Trị Sự Trương Hoa Đê
Đạo hiệu Diệu Minh
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ĐẠI ĐẠO TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH
BỨC TÂM THƯ
Kính gửi:
HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN
TÒA THÁNH TÂY NINH.
Kính thưa chư chức sắc thiên phong,
Chúng tôi là Hiền Tài Nguyễn Văn Mới, tốc ký viên
của Đức Hộ Pháp, đạo hiệu Từ Huệ và hiền thê Chánh
Trị Sự Trương Hoa Đê đạo hiệu Diệu Minh.
Vào năm 1966, trong lúc làm nhiệm vụ phần đời
với chức vụ Quận Trưởng Phú Khương Tây Ninh, tôi có
in ra tám quyển Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp (từ năm
Kỷ Sửu đến năm Đinh Hợi) gửi vào Hội Thánh để làm
tài liệu trong việc hoằng khai Đại Đạo và phổ độ chúng
sanh. Đồng thời tôi cũng có gửi đến nhiều vị chức sắc,
chức việc đạo hữu nam nữ có một tấm lòng trung kiên
với Đạo gìn giữ số tài liệu này.
Năm 1979, tôi lại được ân điển thiêng liêng của Bát
Nương Diêu Trì Cung giáng bút truyền dạy Bí Pháp Luyện
Đạo. Đây là phương pháp bí truyền bao gồm phần lý thuyết
và thực hành để xuất Chơn thần vân du thiên ngoại về
hội kiến với Đức Chí Tôn nơi Huỳnh Kim Khuyết. Đây
là cách hội kiến của những người có duyên phần, những
người có căn cơ cao trọng. Hay nói một cách khác, sau
khi thực hành Bí Pháp Luyện Đạo có kết quả sẽ được diện
kiến với Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng khác. Sau
khi đã diện kiến, còn phải trở lại trần gian để lập công
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thêm nếu như vẫn chưa đủ công đức.
Nhận thấy đây là một bảo vật vô giá, nên vợ chồng
tôi kính dâng lên Hội Thánh để tùy nghi sử dụng trong
việc mở ra một con đường tu chơn, con đường thứ ba đại
đạo. Nhờ có Bí Pháp Luyện Đạo, cũng nhờ vào việc được
về hội kiến với Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng
nơi Ngọc Hư Cung, tôi đã được hiểu rất nhiều về đạo lý.
Từ đó, tôi mới dẫn giải kinh Thiên Đạo và Thế Đạo một
cách thông suốt. Khi được diện kiến, Đức Chí Tôn chỉ
hỏi tôi có một câu: “Con hứa với Thầy những gì, con đã
làm xong chưa?” tôi đã ngộ ngay khoảnh khắc đó. Hóa
ra, mỗi ngày chúng ta đều có hứa rằng sẽ hoằng khai đại
đạo và phổ độ chúng sanh (Ngũ Nguyện), nhưng chúng
ta chưa làm được gì cả. Kể từ đó, tôi không còn dám gặp
Đức Chí Tôn nữa mà phải tìm cách hoằng khai và phổ độ.
Ở Trí Huệ Cung có hai câu liễn:
“Trí định thiên lương qui nhứt bổn
Huệ thông đạo pháp độ quần sanh”
Nghĩa là, trí có định thì trí mới huệ, trí có huệ mới
thông đạo pháp mà thông đạo pháp rồi phải độ quần sanh.
Hay nói rõ hơn, muốn về với Đức Chí Tôn, về lại quê xưa
vị cũ, thì phải độ quần sanh. Muốn trí định ta phải vào Trí
Huệ Cung để học phương pháp làm cho trí định, tức là
phải thực hành kinh của Bát Nương. Bát Nương là chơn
sư của chúng ta đó vậy.
Để lập công, lập đức, lập ngôn đến nay chúng tôi có
trong tay các quyển sách sau:
 Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp (trọn bộ 8 quyển).
 Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương Diêu Trì Cung.
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 Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo dẫn giải.
 Giáo lý Cao Đài để dạy tại Vạn Pháp Cung và
Trí huệ Cung.
 Giáo lý nói về ý nghĩa lễ Hội Yến Diêu Trì & học
đạo, hiểu đạo, hành đạo.
Chúng tôi xin kính dâng lên Hội Thánh15 mà không
đòi hỏi một quyền lợi nào. Hội Thánh có trọn quyền sửa
chữa và sử dụng.
Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ những vị đã
giúp về vật chất lẫn tinh thần để hoàn thành năm quyển
sách này.
Vợ chồng tôi đồng kính dâng lên Hội Thánh.
Tòa Thánh, ngày 30 tháng 3 năm Ất Hợi
(ngày 10 tháng 4 năm 1995)
 Chồng, Hiền Tài Nguyễn văn Mới
Tốc ký viên của Đức Hộ Pháp
Đạo hiệu Từ Huệ
 Vợ, Nữ Chánh Trị Sự Trương Hoa Đê
Đạo hiệu Diệu Minh

15

Trên thực tế, những quyển sách trên đều không được trao cho
Hội Thánh (lúc đó là Hội Đồng Chưởng Quản) vì nhiều lý do
khách quan.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---000--ĐƠN XIN PHÉP XÂY CẤT
VẠN PHÁP CUNG VÀ TRÍ HUỆ CUNG16
Kính gửi Quí Ông:
• Đỗ Mười Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam
• Lê Đức Anh Chủ Tịch nước
• Nông Đức Mạnh Chủ Tịch Quốc Hội
• Võ Văn Kiệt Thủ Tướng Chánh Phủ
Chúng tôi tên: Nguyễn Văn Mới đạo hiệu Từ Huệ
và Trương Hoa Đê đạo hiệu Diệu Minh cùng ngụ tại ấp
Trung Hai, xã Tân Hòa, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang.
Kính thưa quí ông,
Mỗi tôn giáo đều có hai phương thức để tu tập
đó là Thể Pháp và Bí Pháp.
– Thể Pháp là những cơ sở vật chất như:
• Chùa của Phật Giáo
• Nhà thờ của Công Giáo
• Thánh Thất của Cao Đài Giáo
• Kinh kệ, cung cách hành đạo, nghi thức cúng
lạy…
– Bí Pháp là những phương pháp bí truyền làm cho
chơn thần xuất ra khỏi thể xác, đi ra ngoài vũ trụ không
16

Đơn này trên thực tế đã không được gởi đi vì một số nguyên
nhân khách quan.
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gian để tiếp xúc với bất kỳ ai mà mình muốn gặp như: ông
bà, cha mẹ đã chết hoặc các nhà khoa học, những người
nổi tiếng, vv... đã qua đời. Cho đến việc muốn diện kiến
với Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng nơi cõi vô hình
cũng được toại nguyện.
Bí pháp này ở các tôn giáo khác được dấu rất kỹ chỉ
truyền lại bằng khẩu khẩu tâm truyền, không viết ra thành
sách. Vì đây là cách tu luyện về phần vô vi.
Chính ông Bồ Đề Đạt Ma, đệ nhứt tổ của Phật Giáo
Trung Hoa khi bị vua Lương Võ Đế khinh khi bạc đãi,
phải khắc bí pháp luyện đạo vào bia đá rồi chôn sâu trong
lòng đất tại Thiếu Lâm Tự thuộc tỉnh Hà Tây Trung Quốc
để lưu truyền cho hậu thế.
Năm 1993, một phóng viên báo chí người Nga đi
tìm những huyền vi mầu nhiệm của Trung Hoa, khám
phá ra được và cho đăng trên báo của Liên Bang Nga. Sau
đó tuần báo Kiến Thức Ngày Nay của Việt Nam có trích
lược và đăng lại. Bí pháp của ông Bồ Đề Đạt Ma viết,
muốn khám phá vũ trụ không gian hay là muốn thành
Phật con người phải:
 Biến tiềm lực thành khí
 Biến khí thành tinh thần
 Biến tinh thần thành hư không
 Đem hư không hòa nhập với Đạo
Con người làm được như vậy, thì con người sẽ hiểu
biết tường tận về quyền năng của Đức Chí Tôn điều khiển
càn khôn vũ trụ, tức là con người đã đoạt Đạo. Ông chỉ
viết như vậy nhưng không giải thích rõ và phải làm sao
nên pháp môn này của Phật Giáo đã thất truyền.
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Tôn Giáo Cao Đài đã có thể pháp và bí pháp từ năm
1925, túc là từ khi có kinh cúng tứ thời. Trong bài Phật
Giáo, Đức Nhiên Đăng Cổ Phật có dạy:
 Công tham thái cực
 Phá nhứt khiếu chi Huyền Quan
 Tánh hiệp vô vi
 Thống tam tài chi bí chỉ
Đến năm 1979 Bát Nương Diêu Trì Cung ban cho
Từ Huệ và Diệu Minh Bí Pháp Luyện Đạo cũng để giải
thích bốn câu trên. Bát Nương dùng giáo lý giải thích từ
chữ, từ câu và phân định thời gian cho từng giai đoạn
của luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần
hườn Hư. Đồng thời Bát Nương ban cho một thời khóa
biểu để thực hành. Mỗi khóa là 100 ngày hoặc 110 ngày.
Khi mở Đạo Cao Đài Đức Chí Tôn có dạy “Đạo
không đời không sức, đời không đạo không quyền”. Đạo đời
tương đắc mới mong tạo thời cải thế.
Về phần đạo Đức Chí Tôn có dạy “Thương yêu là
chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh”. Như vậy, tôn chỉ của
Đạo Cao Đài rất rõ ràng là thương yêu chúng sanh phải
cứu vớt chúng sanh. Muốn cứu chúng sanh phải giáo
dân qui thiện.
Đức Chí Tôn lập đạo hồi thời Pháp thuộc (1925) và
bảy mươi năm qua, nền tôn giáo mới mẻ này lại phải đắm
chìm trong khói lửa chiến tranh, trong sự hiểu lầm liên
miên giữa đạo và đời, cho nên tín hữu Cao Đài chỉ thực
hành được thể pháp (cúng lạy) mà không thực hành được
bí pháp (tịnh luyện).
Giờ đây, Đạo Cao Đài phải thực hành bí pháp để
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chứng minh rằng trên vũ trụ bao la kia có Ông Trời, có
đấng Thượng Đế, có Đức Chí Tôn, có Cực Lạc Niết Bàn,
có luân hồi quả báo. Tôn Giáo không phải là thuốc gây
nghiện cũng không phải là mê tín dị đoan mà là một học
thuyết. Lấy hữu hình tìm vô vi, lấy vô vi xét việc vô vi. Tức
là lấy khoa học về tâm linh khám phá vũ trụ không gian,
lấy chân lý tìm Đức Chí Tôn.
Kính thưa quý ông,
Chúng tôi đã có Bí Pháp Luyện Đạo trong tay, chúng
tôi muốn xây cất Vạn Pháp Cung và tu sửa Trí Huệ Cung,
để làm cơ sở vật chất cho chương trình tu luyện. Vạn Pháp
Cung dành cho nam và Trí Huệ Cung dành cho nữ. Hai
cơ sở này giống như thiền viện của Phật Giáo và tu viện
của Thiên Chúa Giáo vậy.
Các nhà khoa học về vật thể, trước khi muốn khám
phá vũ trụ không gian họ cần phải có sơ đồ, mô hình,
công thức, phương trình v.v… Sau đó, họ phải xây dựng
những nhà máy để chế tạo ra hỏa tiễn hoặc phi thuyền.
Công việc này phải mất rất nhiều công sức, thời gian và
kinh phí. Trong khi đó, khoa học về tâm linh không tốn
kém là bao, chỉ cần xây dựng và tu sửa các cơ sở vật chất
là chúng ta có thể thực hành được Bí Pháp Luyện Đạo.
Một khi đã thực hành bí pháp là sẽ có kết quả mỹ mãn và
mọi kết quả đều là lợi ích cho dân tộc Việt Nam. Cũng
xin nói rõ thêm, các cơ sở này không chi dành cho các
tín hữu của Đạo mà các nhà khoa học của Việt Nam và
quốc tế cũng có thể vào để tu tập. Sau 110 ngày, họ có thể
có được những phát minh mới, hoặc bổ sung kiến thức
cho những công trình đang dang dở để phục vụ đất nước.
Vì những lợi ích không thể gì kể hết cho nước nhà,
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chúng tôi thành khẩn xin các ông cho phép và hỗ trợ
chúng tôi về mặt tinh thần xây cất Vạn Pháp Cung tại
chân núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh và tu sửa Trí Huệ Cung
ở xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành Tây Ninh. Chúng
tôi chỉ xin quý ông cho phép chúng tôi xây cất cũng như
các Chánh Phủ khác trên thế giới cho phép các nhà khoa
học của họ xây cất cơ sở vật chất, để nghiên cứu chương
trình khoa học của họ vậy.
Nếu Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung mà thành
công sẽ có giá trị rất cao, cao hơn giá trị thành tựu của các
nhà khoa học về vật thể. Dân tộc Việt Nam sẽ là Thầy của
các dân tộc khác trên thế giới. Chánh Phủ Việt Nam sẽ
được các Chánh Phủ khác kính trọng về mặt ngoại giao
và kính trọng hơn nữa về mặt thần học. Vì Chánh Phủ
Việt Nam có một nền tôn giáo có đủ khả năng cứu rỗi
phần xác và siêu rỗi phần hồn. Nghĩa là có khả năng đem
lại hòa bình, dân chủ và tự do thật sự cho toàn thế giới.
Và vì nhơn loại đã nhìn nhận có Đức Chí Tôn là một
Đấng Cha Chung nơi Huỳnh Kim Khuyết.
Về mặt kinh tế Chánh Phủ Việt Nam sẽ có được
nguồn lợi nhuận khổng lồ về mặt du lịch. Vì toàn thế giới
sẽ đổ xô về Việt Nam để chiêm ngưỡng Vạn Pháp Cung
và Trí Huệ Cung, cũng như để chiêm ngưỡng Đền Thánh
vì Đền Thánh của Đạo Cao Đài là “Chỗ Cha ta đến mà
cũng là nơi Cha ta ngự.” Y theo lời của Đức Chúa Jesus
Christs đã tiên tri cách nay gần 2000 năm trong Thánh
Kinh Tân Ước.
Nếu như quý ông thấy có điều gì chưa rõ ràng, xin
quý ông cho phép chúng tôi được trình bày trước Hội
Đồng Bộ Trưởng hoặc trước Bộ Chính Trị Đảng Cộng
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Sản Việt Nam để làm sáng tỏ thêm.
Ông Nguyễn Văn Mới và bà Trương Hoa Đê sẽ là
chủ trưởng kiêm giảng sư đầu tiên của hai cơ sở tịnh luyện
này và sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với Chánh Phủ về mặt
luật pháp của nhà nước Việt Nam.
Nếu được các Ông chấp thuận và cho phép, chúng
tôi nguyện sẽ ghi ơn. Xem các Ông là ân nhân – người
đã cho chúng tôi cơ hội để hoàn thành sứ mạng mà Bát
Nương Diêu Trì Cung đã giao phó.
Kính đơn.
Tòa Thánh, ngày 15 tháng 8 năm Ất Hợi
(ngày 22 tháng 9 năm 1995)
 Hiền Tài Nguyễn văn Mới
Tốc ký viên của Đức Hộ Pháp
Đạo hiệu Từ Huệ
 Nữ Chánh Trị Sự Trương Hoa Đê
Đạo hiệu Diệu Minh

 | 23

BÍ PHÁP LUYỆN ĐẠO

TRÍCH DẪN THÁNH NGÔN
VỀ LUYỆN ĐẠO CỦA ĐỨC CHÍ TÔN KHI
MỚI KHAI ĐẠO NĂM MẬU THÌN (1928)
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
Viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Giáo Đạo Nam Phương:
Từ ngày Đạo bế 17, luật tu18 hãy còn nguyên, luyện
pháp19 không dời đổi, song Thiên Đình20 mỗi phen đánh
tản THẦN không cho hiệp cùng TINH KHÍ. Nay Thầy
đến đặng hườn nguyên21 Chơn thần cho các con đắc đạo.
Con hiểu Thần cư tại nhãn22, bố trí cho chư đạo hữu các con
hiểu rõ nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm23 ấy.
Chơn Thần là gì?
Thầy nói: Chơn Thần thuộc về khí chất, bao bọc thân
thể các con, trung tim của nó là mỏ ác24, chữ gọi là Vi Hộ.
Nơi Hộ Pháp hằng đứng gìn giữ cho các con khi luyện đạo,
đặng giúp cho Tinh hiệp với Khí và đưa Khí đến Thần.
Tinh, Khí Thần hiệp một mới siêu phàm nhập thánh25.
Thầy cắt nghĩa:
Mỗi kẻ phàm dưới thế đều có hai xác thân, một phàm
17
đóng lại, không cho đi qua.
18
qui luật của tôn giáo.
19
cách tu luyện.
20

triều đình trên trời, chỉ bộ máy điều hành vũ trụ của Đức Chí
Tôn.
21
trả lại đầy đủ.
22
linh hồn con người ở tại con mắt.
23
điều quan trọng.
24
phần đầu nằm giữa đỉnh đầu và trán.
25
trở thành thánh nhân, không còn là người phàm tục nữa.
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gọi là nhục thân (corporel) còn một thì thiêng liêng, phàm gọi
là thần hồn (spirituel). Cái thiêng liêng do cái phàm mà ra
nên gọi là bán hữu hình vì có thể thấy đặng mà cũng không
thấy đặng… Cái xác thân vô hình, huyền diệu, thiêng liêng
ấy do tinh khí thần luyện thành. Nó nhẹ nhàng hơn không
khí, khi ở nơi xác phàm xuất ra, nó lấy hình ảnh của xác
phàm như khuôn in rập26. Còn khi đắc đạo, nếu có tinh khí
mà không có thần, thì không thể nhập mà hằng sống27 được.
Còn như có thần mà không có tinh, khí thì khó mà hườn
đặng nhị xác thân28. Vậy ba món báu ấy phải hiệp mới đặng.
Nó vốn là chất khí, tức là chất hiệp với không khí Tiên
Thiên29 mà trong khí Tiên Thiên thì hằng có điển quang30,
cái Chơn thần buộc phải tinh tấn, trong sạch, nhẹ nhàng
mới vượt ra khỏi vòng Càn khôn31 đặng. Nó phải có bổn
nguyên Chí Thánh, Chí Tiên, Chí Phật mới xuất Thánh
Tiên Phật đặng. Phải có một thân phàm tinh khiết mới
xuất Chơn thần tinh khiết. Nếu như các con còn ăn mặn
(cá, thịt) mà luyện đạo khi có ấn chứng32 thì làm sao giải
tán33 cho đặng. Như hườn đặng đệ nhị xác thân, khi đắc đạo
cái trược khí vẫn còn, mà trược khí là vật chất tiếp điển34
thì chưa ra khỏi làn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt, còn
như biết khôn ẩn nấp tại thế mà làm một bậc Nhơn Tiên
26
giống hệt về mặt ngoại hình.
27
sống mãi mãi, bất tử
28
chơn thần, phần mà người luyện đạo đạt được nếu thành công.
29
không khí mà con người vẫn thở.
30
điện lực.
31
bay ra xa trong vũ trụ.
32
đạt được kết quả, tức là xuất chơn thần.
33
quay lại trạng thái ban đầu, lúc chưa xuất chơn thần.
34

dẫn điện.
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thì kiếp đọa trần35 vẫn còn chưa mãn..
Cái xác thân thiêng liêng nầy khi còn ở nơi xác phàm
thì khó xuất ra đặng vì nó bị xác phàm níu kéo. Cái Chơn
thần của Thánh Tiên Phật thì huyền diệu vô cùng, bất tiêu,
bất diệt. Bậc chơn tu còn mang xác phàm nơi mình như
đắc đạo thì có thể xuất ra trước buổi chết mà vân du thiên
ngoại36. Cái chơn thần ấy mới đặng đến trước mặt Thầy.37

TRÍCH DẪN THUYẾT ĐẠO CỦA
ĐỨC HỘ PHÁP
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÍ PHÁP LUYỆN ĐẠO
Ngày mai nầy trấn pháp tại Trí Huệ Cung Thiên Hỷ
Động, Bần đạo lấy làm mừng vì đã làm tròn phận sự đặc
biệt của Bần đạo. Từ thử đến giờ, đã nhiều phen giảng giải
về hình thể của Đức Chí Tôn. Bần đạo đã gánh vác về thể
pháp Cửu Trùng Đài38 tạo nghiệp cho Đạo là làm dùm cho
thiên hạ chớ không phải phận sự của Bần đạo.
Ngày nay là ngày vui mừng của Bần đạo hơn hết là vì
Bần đạo còn sức khỏe đầy đủ, cầm Bí Pháp Luyện Đạo của
Đức Chí Tôn giao phó. Ấy là phận sự đặc biệt của Bần đạo.
Hộ Pháp đến Long Hoa đại hội này, cốt để rước cửu
nhị ức nguyên nhân39 (92 ức nguyên nhân) là bạn chí thân
35
bị phạt phải sống ở trần gian.
36
đi ra ngoài vũ trụ.
37
Trích Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển I.
38

khi các chi phái nổi loạn, Đức Hộ Pháp phải kiêm nhiệm luôn
Cửu Trùng Đài (Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài)
39
những chơn linh có nguồn gốc là khối ánh sáng của Đức Chí
Tôn.
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của Người đã bị đọa lạc40 nơi hồng trần không phương giải
thoát. Muốn rước các bạn chí thân của Bần đạo, Đức Chí
Tôn buộc phải lấy pháp giới tận độ chúng sanh tức là phải
hoằng khai Đại Đạo và phổ độ chúng sanh.
Hôm nay là ngày mở cửa Thiêng Liêng Hằng Sống
và đưa nơi tay các Đấng Nguyên nhân, một quyền năng
vô tận để tự giải thoát lấy mình. Quyền năng vô tận ấy là
Bí Pháp Luyện Đạo. Các Đấng Nguyên nhân muốn có Bí
Pháp Luyện Đạo phải vào Trí Huệ Cung Thiên Hỷ Động.
Trong Trí Huệ Cung có hai món Bí Pháp trấn giữ đó là:
 Cây Long Tu Phiến41 của Đức Thượng Phẩm42.
 Cây Kim Tiên43 của Bần đạo.
Hai món Bí Pháp nầy hiệp với 3 vòng Vô Vi, tức là
Diệu Quang Tam Giáo, hay là hình tượng của Càn khôn
vũ trụ, mà đó cũng là tượng ảnh Huệ Quang Khiếu44 của
chúng ta đó vậy.
Long Tu Phiến là gì?
Long Tu Phiến tượng trưng cho sanh lực của Càn
khôn vũ trụ, các đẳng chơn hồn khi thoát xác sẽ nhờ Long Tu
Phiến của Đức Thượng Phẩm diêu động45. Tức là nhờ sanh
lực của Càn khôn vũ trụ vận hành mà về với Đức Chí Tôn.
Kim Tiên là gì?
Kim Tiên tượng trưng điển lực của Càn khôn vũ trụ.
Kim Tiên tượng trưng hình ảnh điển lực điều khiển Càn
40
bị phạt phải sống ở cõi trần.
41
Quạt làm bằng râu rồng.
42
Đức Ngài Cao Quỳnh Cư.
43
Cây roi vàng.
44
còn gọi là Huyền Quan Khiếu, nằm sau trán, giữa hai con mắt.
45

phe phẩy.
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khôn vũ trụ. Chính điển lực ấy mới có thể mở Đệ Bát khiếu46,
tức Huệ Quang Khiếu của chúng ta. Khi Huệ Quang Khiếu
mở ra tức là chúng ta đoạt đạo.
Trong thân thể con người có thất khiếu hữu tướng và
một khiếu vô hình, vì là khiếu vô hình nên phải dùng điển
lực mở khiếu ấy mới đặng. Cây Kim Tiên tượng trưng cho
điển lực mà điển lực mới có quyền đào độn47 ngươn khí48,
thâu đoạt ngươn khí để trong sanh lực con người. Sanh lực
con người là Hậu Thiên Khí49, mà Hậu Thiên Khí phải nhờ
Tiên Thiên Khí giúp sức nữa mới đủ quyền năng mở Huệ
Quang Khiếu. Tiên thiên Khí là Hỗn Ngươn Khí đó vậy.
Con người nắm được quyền ấy là đắc pháp. Nhờ nó mới có
thể luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, còn Thần hườn
hư phải nhờ cây Long Tu Phiến của Đức Thượng Phẩm.
Ấy vậy, Long Tu Phiến và Kim Tiên là hai món bí
pháp trấn tại Thiên Hỷ Động Trí Huệ Cung, toàn thể không
thấy gì hết mà trong đó quyền phép vô biên vô giới. Giải
thoát cùng chăng là do bao nhiêu đó.
ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT ĐẠO
TẠI TRÍ HUỆ CUNG
(Ngày 16 tháng 12 năm Canh Dần)
Bần đạo để lời cảm ơn toàn thể con cái của Đức Chí
Tôn nam, nữ nhứt là Thánh Thể 50 của Ngài.
46

theo sách y cổ Trung Quốc, con người có thất khiếu (7 nơi
thông ra bên ngoài): hai mắt, hai tai, hai mũi, miệng. Đệ bát
khiếu (khiếu thứ tám) là Huệ Quang Khiếu.
47
tạo ra.
48
chất khí gốc của sự sống.
49
sức mạnh vật chất của cơ thể.
50
Hội Thánh Cao Đài, (bao gồm các chức sắc)
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Hôm nay, nếu chúng ta biết đặng hồng ân của Đức Chí
Tôn ban thưởng như thế nào, thì đây là ngày vui của chúng
ta không thể gì tả đặng. Bởi giờ phút nầy, sau hai mươi năm
chúng ta chịu khổ hạnh, vì đạo mà chịu lăn lóc phần xác
lẫn phần hồn. Ngày nay Đức Chí Tôn đã mở cho chúng ta
một con đường thiêng liêng hằng sống, và Bần đạo đã vâng
mạng lịnh của Đức Ngài tạo dựng một bến giải thoát cho
toàn thể nhơn loại trên mặt địa cầu nầy. Bần đạo nói, từ
đây, kể từ ngày cửa thiêng liêng hằng sống của Đạo Cao Đài
mở rộng, Bần đạo gọi toàn thể con cái cuả Đức Chí Tôn,
toàn nhơn loại, ai hiểu biết mình đứng trong hàng phẩm
cửu nhị ức nguyên nhân, hãy tỉnh mộng lại đặng cùng về
với Đức Chí Tôn! Cửa này là cửa của các người, đến đặng
đoạt pháp, đặng giải thoát lấy mình, đến trong lòng Đức
Chí Tôn. Đức Chí Tôn đã đưa tay ra nâng đỡ mà chúng
ta không đến, không tưởng nghĩ đến, thì sau nầy có bị đọa
lạc nơi cõi phong đô51, giờ phút đó không còn trách Đức Chí
Tôn rằng không thương yêu con cái của Ngài, không đem cơ
quan tận độ chúng sanh để nơi mặt địa cầu nầy cứu vớt nữa.
ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT ĐẠO
TẠI TRÍ HUỆ CUNG
(Ngày 26 tháng 12 năm Canh Dần)
Hôm nay là ngày thuyết đạo trọng đại, cả thảy ráng
để ý nghe cho rõ.
Trước khi mở lời, Bần đạo để lời cảm ơn toàn thể con
cái Đức Chí Tôn nam nữ, nhứt là để lời yếu thiết nồng
nàn cám ơn thánh thể Đức Chí Tôn, tức nhiên Hội Thánh.

51

Địa Ngục, nơi trừng phạt những linh hồn tội lỗi.
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Các bạn, ngày nay Bần đạo tạm giải chức 52Hộ Pháp
để đến với con cái của Ngài bằng một tình yêu ái, nồng nàn,
thắm thiết. Hộ Pháp cũng là người bạn thiêng liêng về phần
hồn với con cái của Ngài.
Trí Huệ Cung, là cơ quan tận độ chúng sanh, đã xuất
hiện nơi cửa Đạo Cao Đài nầy. Bần đạo nói rằng nó không
phải của chúng ta, đặc biệt của chúng ta, mà nó là của nhơn
loại nơi mặt địa cầu nầy. Bởi Trí Huệ Cung tượng trưng
hình ảnh Chí Linh53, tức nhiên không có quyền nào nắm nó
được. Vì nó là của nhơn loại, tức nhiên là của con cái Đức
Chí Tôn, nên nó không được phép phân biệt đảng phái, tôn
giáo hay nòi giống nơi mặt địa cầu này.
Cửa Thiên Hỷ Động là cửa Thiêng Liêng Hằng Sống
của toàn thể các đẳng linh hồn, nên không chịu thúc phược54
hay nô lệ cho một tư tưởng nào hơn là tượng trưng cái quyền
vô tận vô đối của đấng Chí Linh, hằng tạo dựng đại nghiệp
cho con cái của Ngài nơi mặt địa cầu nầy, tức nhiên toàn
nhơn loại đó vậy.
Nó đã đến, đến đặng chi? Đặng làm bạn chí thân
cùng toàn thể con cái của Ngài. Vậy nó phải độ lượng, khoan
dung, yêu ái, nồng nàn. Nó không phân biệt đảng phái, tư
tưởng hay hình thể. Nếu nó còn tư tâm55 để tinh thần theo
một chủ hướng nào thì nó phạm quyền vô biên của Đức Chí
Tôn tại thế đó vậy.
Ấy vậy, toàn thể con cái Đức Chí Tôn, các bạn cùng
52
từ bỏ.
53
Đức Chí Tôn Thượng Đế.
54
bị trói buộc.
55

ích kỷ, dành mọi thứ cho riêng mình.
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Bần đạo đã thọ mạng lịnh56 nơi Đức Chí Tôn, đến đặng
làm bạn với con cái của Ngài.
Cửu nhị ức Nguyên nhân hãy tỉnh mộng! Những
hình thức tu luyện của thiên hạ từ thử tới giờ chưa đúng,
nên chưa có ai đoạt được cơ giải thoát, vì thế nên cửu nhị
ức Nguyên nhân vẫn còn đọa lạc.
Bây giờ Bần đạo cả tiếng kêu, con cái của Đức Chí
Tôn, nhứt là cửu nhị ức Nguyên nhân hãy tỉnh mộng lại!
Hãy ngó ngay Trí Huệ Cung. Phải vào Trí Huệ Cung mới
đoạt cơ giải thoát, mới nhập vào cửa Thiêng Liêng Hằng
Sống mà Đức Chí Tôn đã tạo dựng riêng biệt cho mọi người.
Đọc xong bài Thánh ngôn của Đức Chí Tôn và ba bài
thuyết đạo của Đức Hộ Pháp trên đây, chúng ta thấy rằng
thời kỳ tận độ mà Đức Chí Tôn đã hứa khi mới khai Đạo
nay đã đến. Tuy nhiên, Bí Pháp Luyện Đạo thì Đức Hộ
Pháp chưa đưa ra, chờ mở cửa Trí Huệ Cung mới có. Rủi
thay, Trí Huệ Cung chưa mở thì thời cuộc biến thiên, cơ
Đạo bị chinh nghiêng, Đức Hộ Pháp buộc phải lưu vong
sang Tần Quốc57. Cơ hội học hỏi mà toàn Đạo mong mỏi
để đoạt cơ giải thoát nay đã vuột khỏi tầm tay. Toàn Đạo
chỉ còn ngày đêm cầu nguyện với Đức Chí Tôn và Phật
Mẫu hộ trì cho đức Ngài mau trở lại Việt Nam để dìu dắt
con cái Đức Chí Tôn đoạt cơ giải thoát.
Sau một thời gian chờ đợi, Đức Hộ Pháp đã chẳng
qui hồi cố quốc mà lại triều Thiên, làm cho toàn Đạo một
phen nữa bơ vơ, lạc lõng. Đức Hộ Pháp đã ra đi, toàn Đạo
mất đi một người Thầy yêu quý và mất luôn Bí Pháp Luyện
Đạo quý báu mà Đức Chí Tôn đã giao phó nơi tay Ngài.
56
nhận lịnh.
57

Người VN thời đó gọi Kampuchia là Tần Quốc.
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Là một tín đồ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ai cũng
muốn có Bí Pháp Luyện Đạo để đoạt cơ giải thoát trước
khi chết.
Là một tốc ký viên, tôi đã từng theo Đức Hộ Pháp
hơn mười năm (từ 1946 đến 1956) để ghi chép lời vàng
tiếng ngọc của đức Ngài trong những giờ thuyết đạo. Gần
mười năm ghi chép được rất nhiều tài liệu, nhưng có hai
tài liệu quí giá nhất là:
 Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống.
 Bí Pháp (phần giáo lý tức là phần lý thuyết).
Con Đường Thiêng Liêng Hắng Sống là con đường
mà chúng ta phải đi khi thoát xác trở về với Đức Chí Tôn.
Còn Bí Pháp là phương pháp bí truyền dẫn dắt chúng ta
đi trên Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống.
Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu tận cùng cả hai tài
liệu nầy, chúng ta thật sự chưa có Bí Pháp Luyện Đạo, tức
là phương pháp xuất Chơn thần ra khỏi thể xác trước khi
chết. Còn hai tài liệu trên chỉ hướng dẫn chúng ta khi chết
trở về với Đức Chí Tôn như thế nào mà thôi, tức là Vạn
linh hiệp Nhất linh.
Giáo lý Cao Đài là qui tam giáo hiệp ngũ chi, nên
tôi cũng tìm hiểu trong kinh Kim Cương, Pháp Hoa,
Lăng Nghiêm, Pháp Bửu Đàn Kinh của Phật Giáo, Đạo
Đức Kinh của Tiên Giáo hay Trung Dung của Nho Giáo,
tuyệt nhiên không có cách nào luyện đạo rõ ràng rốt ráo.
Thiền của Phật Giáo có Giới, Định, Huệ là pháp môn duy
nhứt nhưng cũng còn mông lung khó mà đạt được đối
với những người bình thường.
Trong lúc tâm hồn trống rỗng, chán nản tột cùng
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thì may duyên, tôi được Bát Nương Diêu Trì Cung giáng
bút truyền dạy Bí Pháp Luyện Đạo rõ ràng. Bát Nương
còn ký thác cho tôi và Diệu Minh gìn giữ tài liệu nầy đến
khi nào Chánh Phủ Việt Nam có đổi mới tư duy, thì về
Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung hướng dẫn cho những
tín đồ tu chơn.
Sau đây là những lời chỉ dạy của Bát Nương về Bí
Pháp Luyện Đạo:
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TRÍ HUỆ CUNG

VẠN PHÁP CUNG

TRÍ GIÁC CUNG
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BÍ PHÁP LUYỆN ĐẠO58
LỜI DẶN RIÊNG CỦA BÁT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG59

K

hi nào người hành pháp60 đến phần luyện
Tinh hóa Khí mà nơi Đơn điền61 có hơi đau ngấm
ngầm, và phần luyện Khí hóa Thần có hơi nhức xương
sống, hoặc nhức đầu, hoặc lùng bùng lỗ tai thì cho xuất
tịnh62 ngay. Sau khi xuất tịnh thì mọi chứng đau này
không còn nữa. Sở dĩ có những triệu chứng này là vì cơ
thể của họ không hợp với cách luyện Tam Bửu, chứng
tỏ người hành pháp ít có căn cơ63 nên khó mà luyện tập.
Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương là phương pháp
rốt ráo64, không có phương pháp nào khác. Nó có giá trị
tuyệt đối, nghĩa là từ nay về sau, lúc nào tu luyện cũng
được, không thay đổi gì nữa.
Ai ai cũng có thể luyện Tam Bửu, nhưng luyện được
hay không là do duyên phần của mỗi người và do lòng
thành khẩn, tín ngưỡng tuyệt đối của mỗi người.
Đây là chơn pháp không tà mỵ65. Đã là chơn pháp
thì không có gì đáng sợ. Sợ chăng là những kẻ không
58
Phần này do Bát Nương giáng bút. Từ Huệ chấp bút.
59
Bát Nương giáng bút. Từ Huệ chấp bút.
60
người thực hiện tịnh luyện.
61
vùng cơ thể phía dưới rốn khoảng hai lóng tay.
62
ngưng tịnh luyện.
63
những điều thiện đã làm ở các kiếp trước.
64
đầy đủ.
65

cách làm đúng, không lừa gạt.
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có duyên phần gặp nhầm tà pháp66 hay gặp phải những
phương pháp lỗi thời67 mà không có chơn sư68 chỉ dạy
tận tường. Họ chỉ đọc theo sách xưa đã thất truyền69, xét
không cùng chân lý, hành pháp theo phàm tâm70, theo sự
hiểu biết mơ hồ thì làm sao tránh khỏi thất bại, thậm chí
bị tẩu hỏa nhập ma71!
Thông thường người luyện đạo hay phạm phải những
sai lầm sau đây.
Sai lầm thứ nhứt:
Họ hiểu Huyền Quan Khiếu ở đốt xương sống thứ
7. Chỉ như vậy là đã tai hại rồi. Bởi vì đem chơn tinh nuôi
chơn khí là đem chơn tinh ở đốt xương sống số 7 lên óc
để nuôi óc. Khi óc sáng suốt rồi phải quay ngược lại đốt
xương sống số 7 để mở Huyền Quan Khiếu sao? Làm
sao quay ngược trở lại được? Huyền Quan Khiếu không
phải ở đốt xương sống số 7 mà là ở trước trán, chỗ giáp
mí hai con mắt.
Chuyển luân xa72 là phải đi một vòng tròn, nghĩa là
hít hơi vô từ mũi, dùng tư tưởng đưa hơi đó xuống phổi,
xuống đơn điền, qua hỏa hầu (đốt xương sống thứ 7),
đưa lên ót, vào óc rồi từ óc đưa ra Huyền Quan Khiếu
(chỗ giáp mí hai con mắt). Lần thứ nhì hít hơi vào bằng
mũi cũng theo thứ tự như trên và cứ tiếp tục như vậy cho
những lần tiếp theo gọi là chuyển luân xa. Chuyển luân xa
66
cách làm sai.
67
quá cũ không còn phù hợp.
68
người thầy thực sự.
69
truyền lại không đúng nguyên bản.
70
suy nghĩ của người phàm tục.
71
bị biến chứng có hại cho cơ thể.
72

luân - quay tròn. Xa - bánh xe.
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là làm cho bánh xe quay một vòng, hay là đem hơi thở đi
một vòng tròn trong cơ thể con người như bánh xe quay
vậy. Bánh xe đang quay thuận chiều bây giờ bắt nó dừng
và quay ngược trở lại hỏa hầu để mở Huyền Quan Khiếu
thử hỏi không có sự đổ vỡ sao được. Cái tai hại hơn nữa
là số hơi từ óc đem ngược xuống hỏa hầu, khi gặp số hơi
từ đơn điền đưa qua sẽ nổ tung làm cho các dây thần kinh
tê liệt. Con người bị bại liệt là như vậy.
Sai lầm thứ hai:
Một ngày 24 giờ họ ngồi tịnh trong 4 thời: Tý, Ngọ,
Mẹo, Dậu. Có nghĩa là bốn lần trong ngày và không có
ấn định thời gian là bao lâu. Ngồi hoài như vậy chừng
nào muốn thôi thì thôi, chừng nào mệt thì nghỉ. Có khi
quá lâu họ ngủ luôn. Luyện như vậy trọn một đời tu cũng
không có kết quả.
Sai lầm thứ ba:
Trong khi tịnh họ đem tư tưởng về chỗ không không,
tức là tâm trí trống rỗng, không có ai trấn giữ Nê Hườn
Cung73. Không có ai điều khiển sự sáng suốt của trí não
để mở Huyền Quan Khiếu, trong khi Nê Hườn Cung là
chỗ nhập Thần mà Thần không nhập thì ma quỉ nhập,
nên điên là vậy.
Bát Nương chỉ dạy cho các con những điều nầy là để
các con biết rõ tận tường chân lý của chơn pháp, chớ Bát
Nương không có chê, khen ai hết. Các con cũng vậy, đừng
đề cao mình mà cũng không được chê ai. Khen, chê để
hậu tấn phán xét. Khi luyện đạo tức luyện Tam Bửu, các
con phải làm đúng theo tài liệu Bát Nương chỉ dạy. Muốn
73

là phần nằm giữa mỏ ác và bộ não.
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làm đúng phải đọc đi đọc lại nhiều lần, có khi phải học
thuộc lòng là đằng khác, phải làm thử nhiều phen trước
khi hạ quyết tâm làm thật.
Vì là chơn pháp nên được thì được, không thì thôi
chớ không có bệnh hoạn hay điên khùng gì cả. Được hay
không là do căn cơ của mỗi người. Ví dụ, kẻ hành khất
đi xin ăn, nếu người ta không cho thì thôi, chớ không
lẽ người ta không cho rồi người hành khất đó điên sao?
Phần luyện Tam Bửu cũng vậy, chúng ta cầu xin với
Đức Chí Tôn ban ân cho chúng ta đoạt đạo trước khi
chết, để chúng ta chứng minh cho nhơn loại biết rằng
ngoài thể xác còn có linh hồn, ngoài cha mẹ của thể xác
còn có Cha Mẹ Thiêng Liêng nữa. Chứng minh được điều
đó mới có thể rước cửu nhị ức Nguyên nhân trở về ngôi
xưa vị cũ. Chúng ta xin như vậy Đức Chí Tôn không cho
thì thôi, chớ không lẽ nào Đức Chí Tôn buộc chúng ta
phải điên sao?
Từ Huệ, Bát Nương giao cho con về Vạn Pháp Cung
hướng dẫn cho những vị tu chơn thuộc nam phái tịnh
luyện để đoạt đạo. Diệu Minh, Bát Nương giao cho con
về Trí Huệ Cung hướng dẫn cho những vị tu chơn thuộc
nữ phái tịnh luyện để đoạt đạo. Bát Nương sẽ truyền dạy
tâm pháp74 cho hai con để làm sứ mạng nầy. Trường hợp
hai con không làm được nhiệm vụ vì lý do nào khác, Từ
Huệ giao lại cho Từ Chơn và Diệu Minh giao lại cho Diệu
Tâm. Lúc đó Bát Nương sẽ truyền dạy tâm pháp cho Từ
Chơn và Diệu Tâm để nhận nhiệm vụ cao cả nầy.
Bát Nương được biết hiện nay Vạn Pháp Cung đã
74

cách làm được truyền thẳng vào ý nghĩ, không qua lời nói hay
văn tự.
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biến thành nơi mê tín dị đoan75 do một nhóm người
tham quyền cố vị76. Họ cũng cầu cơ chấp bút để mê hoặc
chúng sanh. Việc nầy khi Đức Hộ Pháp còn sanh tiền từ
Kiêm Biên77 có gửi thư về khiển trách nhiều lần mà họ
không bỏ, vẫn tiếp tục làm nhơ danh Vạn Pháp Cung.
Trí Huệ Cung cũng vậy, cũng biến thành một cơ sở kinh
tài78 cho một nhóm người háo danh. Họ sẽ phải chịu tội
trước Ngọc Hư Cung79.
Bí Pháp Luyện Đạo là một bảo vật quý vô giá, không
phải của rẻ mà phải nài cầu80. Khi nào hai nhóm kia thức
tỉnh, họ yêu cầu thì hai con về đó, bằng không thì Bát
Nương sẽ chọn hai địa điểm khác cho hai con lo việc tu
chơn và truyền dạy Bí Pháp Luyện Đạo. Tuy nhiên, Từ
Huệ phải chấn chỉnh tài liệu Bí Pháp Luyện Đạo về mặt
văn phạm, chính tả rồi trình lên Hội Thánh quyết định.
Từ Huệ và Diệu Minh sẽ là hai vị Trưởng Trường
đầu tiên của Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung. Nơi đây
sẽ là nơi giả bỏ mọi thế lực trần thế. Vì mọi thế lực bạo
quyền, xung động không có chỗ đứng ở Bạch Ngọc Kinh,
nơi sâu thẳm của tình yêu, của mọi người. Đây sẽ là nơi
con cái Đức Chí Tôn dù mang màu da nào, chính kiến
nào, cũng cùng nhau học hỏi bài học đầu tiên của tình
yêu thương và giúp đỡ.
Con cái của Đức Chí Tôn không những đem lại
hòa bình cho địa cầu nầy mà còn bước đầu học hỏi, làm
75
tin vào những ý tưởng không đúng về tôn giáo.
76
không chịu từ bỏ chức vụ cao.
77
Pnomphenh, thủ đô Kampuchia ngày nay.
78
kinh doanh, làm ra tiền.
79
nơi Đức Chí Tôn Thượng Đế ngự.
80

năn nỉ xin người khác làm gì.
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quen với quyền lực vô đối của Đức Chí Tôn. Từ Vạn Pháp
Cung và Trí Huệ Cung sẽ có những người có nhãn lực81
nhìn xuyên vũ trụ. Câu hỏi về nguồn gốc con người sẽ
được giải quyết ở đây.
Đến đây chấm dứt Bí Pháp Luyện Đạo của Bát
Nương Diêu Trì Cung.

81

sức nhìn.
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PHỤ BẢN I
TRẤN PHÁP & TRẤN THẦN
TẠI VẠN PHÁP CUNG VÀ TRÍ HUỆ CUNG82

B

át Nương cho Từ Huệ và Diệu Minh một
bửu pháp83, đó là một chữ bùa để trấn pháp và trấn
thần tại Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung.
1. Trước hết các con phải chuẩn bị một bó nhang. Nếu
là Trấn Pháp thì 9 cây, Trấn Thần thì 5 cây rồi bó lại.
2. Tổ chức lễ khánh thành Vạn Pháp Cung hay Trí
Huệ Cung.
3. Đọc diễn văn nói về ý nghĩa và mục đích của Vạn
Pháp Cung và Trí Huệ Cung.
4. Cắt băng khánh thành
5. Tổ chức một thời cúng Đức Chí Tôn, nhưng chỉ
đọc bài: Niệm Hương, Khai Kinh và Ngọc Hoàng
Kinh mà thôi, không đọc những bài Phật Giáo,
Tiên Giáo và Thánh Giáo, cũng như không thài ba
bài dâng tam bửu và đọc ngũ nguyện. Đọc xong thì
làm phép Trấn Pháp.
Trấn Pháp khác, Trấn Thần khác. Trấn Pháp là trấn
ngay trước cửa Vạn Pháp Cung hay Trí Huệ Cung và trấn
nơi luyện và tịnh. Trấn Thần là trấn ngay bản thân người
được nhập tịnh. Vậy Bát Nương dạy cách Trấn Pháp trước.
82
Bát Nương giáng bút. Từ Huệ chấp bút.
83

phép quí giá.
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Trước hết các con làm thủ tục thỉnh bùa Diệu
Pháp.
Cúng xong, Từ Huệ hay Diệu Minh đứng ngay
trước Thiên Bàn của Thầy, lấy chín cây nhang được bó
lại, đốt cháy cho có khói, dùng tay mặt cầm bó nhang trụ
thần84 đưa thẳng bó nhang vào Thiên Nhãn của Thầy
mà cầu nguyện với đức Chí Tôn, Đức Hộ Pháp và Đức
Thượng Phẩm:
 Cầu xin Đức Chí Tôn ban cho thần lực.
 Cầu xin Đức Hộ Pháp ban cho điển lực.
 Cầu xin Đức Thượng Phẩm ban cho sanh lực.
Đoạn dùng 9 cây nhang vẽ bùa Diệu Pháp ngay trên
Thiên Nhãn của Thầy.
Sau đây là hình vẽ bùa Diệu Pháp để trấn giữ Vạn
Pháp Cung hay Trí Huệ Cung (tùy nơi được trấn pháp)85.
Kế tiếp các con bắt đầu hành pháp.
Trấn Pháp: Khi thỉnh bùa Diệu Pháp xong, người
hành pháp cầm bó nhang chín cây đến cửa Vạn Pháp Cung
hay Trí Huệ Cung. Đứng trong cửa ngó ra. Đứng nghiêm
trụ thần, tay mặt cầm bó nhang đưa thẳng ra trước mặt
vẽ bùa Diệu Pháp. Vẽ bằng nhang, vẽ khơi lên không khí,
từ trong cửa vẽ ra. Vẽ xong trụ thần nhắm mắt lại đợi chữ
bùa hiện ra mới thôi. Khi chữ bùa hiện lên, chỉ có người
hành pháp thấy chớ người đứng ngoài không thấy, tức là
thấy bằng mặc khải.
Trấn Thần: Khi đã có học viên đủ rồi, thì làm lễ cúng
84
tập trung cao độ nhìn thẳng vào một vật gì đó.
85

Hình vẽ này xin được giữ lại, không phổ biến vì sợ có người xấu
lợi dụng để làm điều không tốt.
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Đức Chí Tôn tại Vạn Pháp Cung hay Trí Huệ Cung, có
học viên cùng cúng. Cúng thời dậu, đọc đủ kinh cúng tứ
thời. Cúng xong thỉnh Nước Thánh.
Thỉnh Nước Thánh: Người hành pháp lấy hai chén
nước âm dương tức là nước trắng và nước trà trên bàn
thờ Đức Chí Tôn xuống, đặt hai chén kề sát bên nhau,
đổ một lượt vào một cái chén khác hòa lại.
Người hành pháp đứng ngay Thiên Bàn của Đức
Chí Tôn dùng ngón cái chân mặt viết chữ...86 xuống mặt
đất, xong hai chân đứng lên chữ... đó. Bắt ấn Hộ Pháp
bằng tay trái87.
Để chén nước âm dương lên ấn Hộ Pháp, dùng ngón
trỏ tay mặt vẽ lên mặt nước âm dương chữ... như chữ...
đã vẽ xuống mặt đất. Vẽ xong trụ thần vào hai con mắt,
ngó ngay mặt nước âm dương đến khi có một ánh sáng
nhá lên, hoặc có Thiên Nhãn Thầy giáng xuống thì được.
Thỉnh Nước Thánh xong, người hành pháp quay lại
phía học viên cho họ đứng dậy, cúi đầu xuống cầu nguyện
với Đức Chí Tôn, Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm
ban bố hồng ân cho các con đoạt đạo. Trong khi các học
viên cúi đầu cầu nguyện, người hành pháp dùng cành
dương liễu, hoặc bó hoa nhỏ, nhúng vào Nước Thánh,
rảy lên đầu các học viên ba lần. Rảy khơi phía trên đầu
chớ không phải rảy cho có nước. Rảy chung tất cả học
viên chớ không phải rảy riêng từ người. Rảy Nước Thánh
trước mặt xong, người hành pháp lấy bó nhang năm cây
đốt cho có khói, đưa ra trước mặt các học viên vẽ chữ....
Vẽ chữ lớn cho trùm lên đầu các học viên. Vẽ trước mặt
86
Xin giữ kín chữ này.
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xong, cho các học viên quay lại. Người hành pháp cũng
rảy Nước Thánh, cũng dùng năm cây nhang vẽ chữ... sau
lưng họ. Xong cho họ quay lại quỳ xuống lạy Đức Chí
Tôn ba lạy, mỗi lạy bốn gật. Lạy xong, đứng dậy bãi Đàn,
nghỉ ngơi đến 12 giờ khuya bắt đầu luyện đạo thực hành,
tức là tịnh luyện ngày thứ nhứt.
Từ Huệ và Diệu Minh phải tập vẽ chữ bùa Diệu
Pháp nhiều lần cho thành thục. Khi vẽ bùa phải nín thở,
trụ thần vào cánh tay mặt, vẽ bằng 9 cây nhang đốt cháy
cho có khói. Một chữ bùa là một hơi nín thở, một lần
trụ thần. Chỉ có Từ Huệ và Diệu Minh mới được vẽ bùa
Diệu Pháp vì Bát Nương đã truyền thần rồi. Những người
khác thì chưa được.
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PHỤ BẢN II
THỂ DỤC SÁNG CHIỀU
NHỮNG ĐỘNG TÁC CƠ BẢN88

C

ho tới nay mà Từ Huệ chưa quyết định
thời gian và những động tác cơ bản thể dục cho Vạn
Pháp Cung và Trí Huệ Cung. Vì con chú trọng quá nhiều
về thể dục quốc tế như Yoga của Ấn Độ, thể dục thẩm mỹ
của Tây phương, thể dục nhịp điệu của các trường học,
thể dục khí công của Trung Quốc. Mỗi động tác thể dục
có mục đích riêng của họ.
Hôm nay Bát Nương cho Từ Huệ và Diệu Minh một
hình thức thể dục của Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung.
Mục đích của thể dục nầy là làm cho khí huyết lưu
thông dễ dàng, làm cho các tế bào nở nang vừa phải, làm
cho hồng huyết cầu tiếp nhận được nhiều dưỡng khí. Cho
nên không cần phải lộn ngược, tréo giò như Yoga, không
cần phải cắn răng gồng gân như thể dục nhịp điệu, không
cần phải chuyển lực, vận khí nơi đơn điền để cử tạ.
Thời gian thể dục tại Vạn Pháp Cung, Trí Huệ Cung
từ 15 đến 20 phút thì vừa. Các động tác không cần phải
ăn rập, nhịp nhàng mà chỉ làm từ từ như thể dục dưỡng
sinh, hít thở điều hòa khoan thai, thoải mái. Tuy nhiên
phải có người đứng ra hướng dẫn để mọi người tuân theo
88

Phần này Bát Nương giáng bút. Từ Huệ chấp bút.
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giờ giấc và động tác.
 Động tác 1: Đứng tại chỗ, chạy đều
 Người hướng dẫn hô: Nghiêm, mọi người đứng
thẳng
 Người hướng dẫn hô: Đi tại chỗ, bắt đầu 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại 3 lần như vậy, mọi người đi
theo nhịp đếm.
 Người hướng dẫn hô: Chạy tại chỗ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 (đếm nhanh lên), lặp lại 3 lần như vậy. Mọi
người chạy theo tiếng đếm.
 Người hướng dẫn hô: Thôi – mọi người ngừng
chạy
 Người hướng dẫn hô: Nghỉ – mọi người đứng
dang hai chân ra, hai tay chấp sau lưng.
 Động tác 2: Thở
Sau khi chạy cơ thể được hoạt đông toàn thân, bây
giờ phải thở cho cơ thể điều hòa trở lại.
 Người hướng dẫn hô: Nghiêm. Hai chân dang
ra, hai tay đưa lên ngang vai, thở từ từ, bắt đầu.
Mọi người ngửa mặt ra sau, hít hơi vô bằng mũi,
hơi vô đầy phổi, hai tay đưa về phía trước khum
xuống, thở hơi ra bằng miệng.
Lặp lại ba lần như vậy.
 Người hướng dẫn hô: Thôi – mọi người đứng yên
 Người hướng dẫn hô: Nghỉ – mọi người dang
hai chân ra, hai tay chấp sau lưng, thở tự nhiên.
 Động tác 3: Xoa bóp toàn thân
 Người hướng dẫn hô: Nghiêm. Mọi người đứng
thẳng.
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 Người hướng dẫn hô: Xoa bóp toàn thân, hai
chân dang ra, bắt đầu – Mọi người lấy hai tay vò
đầu, vừa vò vừa giựt tóc. Giáp một vòng đầu thì
vuốt cổ, giáp một vòng cổ thì vuốt tay. Tay trái
bóp tay phải, tay phải bóp tay trái. Bóp từ cườm
tay vô tới nách. Bóp xong thì vuốt, xong đổi tay.
Những động tác nầy không cần đồng bộ. Vuốt
tay xong thì xoa ngực, xoa bụng, xoa hông. Xoa
xong thì khum xuống dùng hai tay bóp chân mặt,
bóp chân trái. Đặc biệt là bóp bắp chuối và bắp
vế, động tác này độ 2 phút.
 Người hướng dẫn hô: Thôi – Mọi người ngừng
hoạt động.
 Người hướng dẫn hô: Nghỉ – mọi người đứng
dang hai chân ra, hai tay chắp sau lưng.
 Động tác 4: Thể dục cổ
 Người hướng dẫn hô: Nghiêm. Hai chân dang
ra, hai tay chống nạnh, thể dục cổ bắt đầu – Mọi
người ngoái cổ, ngoái từ trái sang phải. Ngoái 4
vòng thì đổi bên cũng 4 vòng. Xong ngoái cổ đến
gật đầu: Gật đầu xuống, ngữa đầu ra. Cũng 4 lần,
những động tác nầy không cần đồng bộ.
 Người hướng dẫn hô: Thôi – Mọi người ngưng
hoạt động.
 Người hướng dẫn hô: Nghỉ – Mọi người dang
hai chân ra, hai tay chấp sau lưng, thở tự nhiên.
 Động tác 5: Thể dục ngực
 Người hướng dẫn hô: Nghiêm. Hai chân dang
ra, hai tay dang ra ngang vai, thể dục ngực bắt
đầu – Mọi người ưỡn ngực ra hít vô, hít hơi vô
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bằng mũi, hai tay đưa ra sau lưng, hết hít vô thì
thở ra. Thở bằng miệng, ngực hơi khum về phía
trước. Hai tay đưa về phía trước, hơi xấp lại, thở
3 lần như vậy.
 Người hướng dẫn hô: Thôi – Mọi người ngưng
hoạt động.
 Người hướng dẫn hô: Nghỉ – Mọi người dang
hai chân ra, hai tay chấp sau lưng, thở tự nhiên.
 Động tác 6: Thể dục bụng
 Người hướng dẫn hô: Nghiêm. Hai chân dang ra,
hai tay dang ra ngang vai, thể dục bụng bắt đầu –
Mọi người ngữa bụng ra, hai tay đưa về phía sau,
hít vô bằng mũi, hết hít vô thì thở ra, ngực khum
sâu về phía trước, thở ra bằng miệng. Động tác
nầy ba lần không cần đồng bộ.
 Người hướng dẫn hô: Thôi – Mọi người ngưng
hoạt động.
 Người hướng dẫn hô: Nghỉ – Mọi người dang
hai chân ra, hai tay chấp sau lưng, thở tự nhiên.
 7- Động tác 7: Thể dục hông
 Người hướng dẫn hô: Nghiêm. Hai chân chụm lại,
hai tay đưa thẳng lên trời, thể dục hông bắt đầu:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. – Mọi người theo tiếng đếm
của người hướng dẫn. Đếm 1 thì nghiêng người
qua bên trái. Đếm 2 thì nghiêng qua bên phải.
Cứ tiếp tục như vậy cho đến số 8. Ba lần 8 thì đủ.
 Người hướng dẫn hô: Thôi – Mọi người ngưng
hoạt động.
 Người hướng dẫn hô: Nghỉ – Mọi người dang
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hai chân ra, hai tay chấp sau lưng, thở tự nhiên.
 8- Động tác 8: Thể dục chân
 Người hướng dẫn hô: Nghiêm. Hai chân dang
ra, hai tay đưa ra ngang vai, thể dục chân bắt đầu.
 Đếm 1 – Mọi người nhón hai chân lên, ngồi xuống,
co hai tay vô vai, hít vô bằng mũi.
 Đếm 2 – Mọi người nhón hai chân lên, hai tay
đưa thẳng lên trời, thở ra bằng miệng, hai chân
đứng thẳng lên.
 Đếm 3 – Mọi người co hai tay xuống vai.
 Đếm 4 – Mọi người đưa hai tay ra ngang vai, cứ
tiếp tục như vậy 3 lần là đủ.
 Người hướng dẫn hô: Thôi – Mọi người ngưng
hoạt động.
 Người hướng dẫn hô: Nghỉ – Mọi người dang
hai chân ra, hai tay chấp sau lưng, thở tự nhiên.
 9- Động tác 9: Thể dục mắt cá
 Người hướng dẫn hô: Nghiêm. Hai chân chụm
lại, hai tay để lên hông. Thể dục mắt cá bắt đầu:
1 – Mọi người nhón hai chân lên, hít vô bằng mũi.
2 – Mọi người ngồi xuống thở hơi ra bằng miệng.
Tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại 3 lần như vậy.
 Người hướng dẫn hô: Thôi – Mọi người ngưng
hoạt động.
 Người hướng dẫn hô: Nghỉ – Mọi người dang
hai chân ra, hai tay chấp sau lưng, thở tự nhiên.
 10- Động tác 10 và 11: Chạy tại chỗ, thở
 Người hướng dẫn lặp lại động tác 1 và 2
 Người hướng dẫn hô: Thôi – Mọi người ngưng
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hoạt động.
 Người hướng dẫn hô: Nghỉ – Mọi người giải tán.
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PHỤ BẢN III
CƠM GẠO LỨT MUỐI MÈ
DÙNG TẠI VẠN PHÁP CUNG VÀ
TRÍ HUỆ CUNG89

V

ào năm 1963, tại Việt Nam có một phong
trào ăn cơm gạo lứt muối mè khá sôi nổi để trị
bệnh, nhứt là đối với những bệnh nan y. Nguyên nhân
như sau:
Bác sĩ Oshawa, người Nhật, nhận thấy sau khi đảo
Hiroshima bị một trái bom nguyên tử của Mỹ thả xuống,
nhiều người chết liền tại chỗ. Còn lại một số người khác
ở xa tầm sát hại của bom thì lại bị chất phóng xạ gây nên
những chứng bệnh hiểm nghèo rồi về sau cũng chết.
Trong phạm vi chịu ảnh hưởng phóng xạ của bom
nguyên tử có một ngôi chùa Phật Giáo. Có độ 100 tăng ni,
phật tử tu tập tại đây lại không bị chất phóng xạ làm hại.
Khi điều tra cặn kẽ, ông Oshawa được biết số tu sĩ trong
chùa sở dĩ không có người nào bị chất phóng xạ làm hại
là vì mỗi ngày họ chỉ ăn cơm gạo lứt với muối mè, ngoài
ra không ăn thứ gì khác. Ông liền làm một cuộc nghiên
cứu tỉ mỉ, thì biết:
• Gạo lứt: Là một chất có nhiều vitamin B1 và
nhiều vitamin khác.
89
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• Muối: Là một chất có tính sát trùng.
• Dầu mè: Là một chất có tính bồi dưỡng trí não.
Nước miếng (nước bọt) hoà lẫn với nước mật trong
dạ dày làm cho thức ăn mềm nhũn ra và tiêu hóa dễ dàng,
đồng thời tạo thành một chất dưỡng sinh đa dạng. Ông
bèn áp dụng y học cổ truyền và triết học đông phương lập
thành một hệ thống âm dương trị liệu, để trị các chứng
bệnh nan y và nhiều bệnh khác rất hiệu quả.
Ông viết rất nhiều sách bằng nhiều thứ tiếng, phổ
biến khắp châu Âu và châu Mỹ. Ông được các nhà khoa
học quốc tế khen ngợi và mời qua Pháp lập một làng gạo
lứt muối mè để trị các chứng bệnh nan y. Sau một thời
gian làm việc các nhà khoa học quốc tế nhìn nhận phương
trị liệu bằng gạo lứt muối mè có kết quả rất cao.
Chính bản thân Từ Huệ bị viêm mũi nhiều năm và
Diệu Minh bị bệnh dạ dày đã trị rất nhiều bằng tây y và
cả đông y mà không hết, đến khi áp dụng phương pháp
này độ một tháng thì dứt tuyệt, đến nay không tái phát.
Nay Bát Nương dạy đưa công thức gạo lứt muối mè
vào Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung vì nó có tánh thuần
dương dễ tiếp thu điển quang cho người tu học và dạy Từ
Huệ viết ra phương pháp này cộng thêm kinh nghiệm của
mình để Hội Thánh tùy nghi sử dụng.
1. Gạo lứt của lúa mùa (gạo đỏ) hay lúa thần nông (gạo
trắng) đều được. Có người cho rằng lúa mùa tốt hơn,
vì nó không bị ảnh hưởng của thuốc trừ sâu và phân
hóa học. Nhưng theo kinh nghiệm của Từ Huệ thì
lúa nào cũng được vì Từ Huệ đã ăn gạo lứt lúa thần
nông mà hết bệnh. Lúa thần nông hay lúa mùa đem
xay cho tróc vỏ trấu ra. Không cần xay cho trắng,
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miễn sao hạt gạo còn chất cám và cái mài trắng ở đầu
hạt gạo vẫn còn. Gạo lứt chủ yếu là nhờ chất cám và
cái mài trắng đó.
Cứ một lít gạo thì đổ vào hai lít nước, ngâm độ một
giờ rồi mới nấu. Để số nước đã ngâm gạo nấu luôn
chớ không cần thay nước và vo gạo, mục đích là để
cho còn nguyên chất cám. Nồi bằng gì cũng được chớ
không phân biệt nồi đồng, đất hay nhôm. Khi gạo đã
sôi, bớt lửa riu riu. Cho tới khi cạn hết nước, cào lửa
ra để than đỏ cho nồi cơm chín. Cơm dù nhão hay
khô ăn đều được.
2. Muối phải là muối hột đừng lấy muối bột. Muối đem
rang lên khi có một vài hột nổ lách tách là được. Đổ
muối ra để nguội. Xong đâm hay xay nhuyễn, để riêng
trong một cái thố.
3. Mè trắng chứ đừng dùng mè đen, đem rang lên như
rang muối, đảo đều tay đến khi nổ lách tách là được.
Đâm cho mè hơi dập là được
4. Một chén muối hòa với bốn chén mè, trộn đều. Số
muối mè nầy chỉ ăn trong một tuần (7 ngày). Nếu
quá 7 ngày thì đổ đi làm cái khác.
5. Phần ăn rất quan trọng, một chén cơm gạo lứt hòa
với vài muỗng muối mè, ta nếm sao cho vừa ăn là
được, đừng lạt quá cũng đừng mặn quá. Nếu lỡ mặn
có thể thêm cơm vào, lạt quá thì thêm muối mè. Khi
ăn phải nhai thật kỹ, thật lâu cho đến khi số cơm
được nhai nhão ra như cháo. Theo kinh nghiệm của
Từ Huệ thì số lần nhai khoảng 100. Vậy mỗi miếng
cơm cứ nhai và đếm 100 cái xem nhuyễn như thế nào
thì những lần sau cứ thấy như vậy là được mà không
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cần đếm nữa. Đừng nhai cơm như gạo trắng, phải
nhai nhuyễn ra như cháo có rất nhiều nước miếng,
càng nhiều nước miếng càng tốt.
Một ngày ăn ba lần: Sáng, trưa, chiều. Mỗi lần ăn 3,
4 chén cũng được. Khi nào muốn thôi thì thôi chớ không
thấy no. Ăn xong uống một tách nước trắng chớ không
uống nước trà. Chỉ một tách nước mà thôi, không được
uống nhiều. Như vậy chỉ có 3 tách nước trong ngày, cái
khó là ở chỗ phải cữ uống nước.
Ăn gạo lứt muối mè trong 10 ngày thì bệnh gì cũng
giảm phân nửa, một tháng thì bệnh gì cũng hết. Theo lời
ông Oshawa thì nếu ai ăn được ba tháng thì không còn
bệnh tật gì nữa. Nếu ăn được ba năm có thể trở thành
một vị chánh đẳng, chánh giác, vì sẽ có một sự sáng suốt
lạ thường. Có lẽ vì thế mà Bát Nương dạy áp dụng cho
Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung.
Đã ăn gạo lứt muối mè thì không được hút thuốc lá,
uống rượu, ăn quà vặt và không được uống nước gì khác
ngoài nước trắng.
Những kinh nghiệm trong việc ăn gạo lứt muối mè:
Mười ngày đầu là mười ngày khó khăn nhứt. Qua
được mười ngày này thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng.
Ngày 1 và 2 chưa thấy gì.
Ngày 3 hơi mỏi răng và hơi khô nước miếng.
Ngày 4 mỏi răng quyết liệt. Đưa cơm vào rồi không
muốn nhai. Khát nước, thèm nước quyết liệt phải cố nhịn.
Ngày 5 tiếp tục mỏi răng, cảm thấy chán nản không
muốn nhai cơm, ít nước miếng.
Ngày 6 là ngày khảo đảo nhứt, khát nước, khô cổ,
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thèm ăn một cái gì khác, thèm uống nước nhiều hơn. Phần
nầy ở Vạn Pháp Cung hay Trí Huệ Cung để tu luyện thì có
thể uống thêm nước. Mỗi ngày được uống 6 chung nước,
tức mỗi bữa được uống 2 chung. Nếu còn khát nước nữa
có thể ngậm một cục nước đá nhỏ từ từ nuốt nước cho
qua cơn khát. Lúc nầy tinh thần dã dượi, thối chí, muốn
bỏ cuộc, nên nếu có ai bàn ra sẽ bỏ cuộc ngay.
Ngày 7 cũng như ngày 6, hai ngày này là khó khăn
nhứt, qua được hai ngày 6, 7 thì mọi việc trở về bình
thường. Trong hai ngày này thèm ăn, khát uống một cách
lạ thường. Thèm một cọng rau luộc còn hơn là thèm cao
lương mỹ vị. Thèm một chung nước còn hơn một chung
tiên tửu. Đến lúc nầy ai là bậc chơn tu sẽ thấy cái uy lực
của vật chất thật là mãnh liệt, cái sự hấp dẫn của phàm
trần thật là đa dạng. Và cũng sẽ biết được ai là người có
đủ nghị lực, quyết tâm đến tột cùng để chịu đựng gian
khổ, không nhút nhát và không sợ chết.
Con người không ăn uống trong 7 ngày sẽ chết,
bây giờ mỗi ngày vẫn có ăn có uống nhưng hạn chế. Tuy
nhiên, tâm lý thật là phức tạp, bởi vì con người ai cũng vị
ngã, nghĩa là lúc nào cũng nghĩ đến mình, lo cho mình
hưởng thụ những khoái lạc vật chất của trần gian. Cho
nên thiếu một chút đã lo lắng, sợ sệt, từ chỗ sợ sệt mới
sa ngã, mới bỏ cuộc. Có nhiều người yếu bóng vía nên bị
hôn mê luôn. Trường hợp này cho truyền dịch thì hết.
Khi đã qua được ngày 6, 7 rồi ta sẽ thấy những triệu
chứng tốt như sau:
Ăn ngon, ngủ yên không mộng mị
Nước tiểu trắng trong
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Đại tiện dễ dàng, không táo bón, không lỏng
Nam sanh tinh, nữ sanh huyết. Nếu là người tu hành
phải kềm chế tư tưởng dục tình, không được có động tác
nào khơi dậy những tư tưởng dục tình đó.
Đến ngày 8, 9, 10 mọi việc trở lại bình thường. Các
chứng bệnh nan y tiếp tục giảm. Tinh thần khoan khoái,
vui tươi, yêu đời, yêu cảnh vật. Có sự sáng suốt lạ thường,
có sự hiểu biết về nhiều mặt.
Đến đây hết phần gạo lứt muối mè.
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PHỤ BẢN IV
CƯƠNG LĨNH VẠN PHÁP CUNG VÀ TRÍ HUỆ CUNG90

S

au năm 1975, Hội Thánh Cao Đài Tòa
Thánh Tây Ninh bị phân hóa do đạo lịnh 01, tức
là đạo lịnh giải tán Cao Đài, không còn Hội Thánh Cửu
Trùng Đài, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Hội thánh
Phước Thiện mà chỉ còn Hội Đồng Chưởng Quản. Nhân
dịp nầy quí ông giữ Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung biến
hai nơi nầy thành của riêng tư, không tùng Hội Thánh,
không tuân theo pháp chánh truyền và tân luật. Vì thế,
Bát Nương Diêu Trì Cung mới ban cho một cương lĩnh
của Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung như sau:
Vạn Pháp Cung dành cho nam phái, Trí Huệ Cung
dành cho nữ phái.
Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung là cơ quan nghiên
cứu khoa học về tâm linh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh.
KHOẢN I

V Ề M ẶT ĐẠO
?? ĐIỀU 1:— Cơ quan nghiên cứu khoa học về tâm linh lấy
danh hiệu là Vạn Pháp Cung dành cho nam phái, Trí Huệ
90
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Cung dành cho nữ phái đặt dưới quyền bảo trợ của Hội
Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.
Trụ sở Vạn Pháp Cung tại chân núi Bà Đen thuộc tỉnh
Tây Ninh. Trí Huệ Cung đặt tại xã Trường Hòa huyện
Hòa Thành tỉnh Tây Ninh.
?? ĐIỀU 2:— Trọn tùng luật pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ, lấy Pháp Chánh Truyền và Tân Luật làm tiêu chuẩn.
?? ĐIỀU 3:— Tu học theo Ngũ Giới Cấm và Tứ Đại Điều
Qui, nhưng chỉ thực hành bí pháp luyện đạo, tức là luyện
và tịnh, hay còn gọi là thực hành nội giáo tâm truyền dành
cho bậc thượng thừa hay là những vị có tiền căn cao trọng
muốn đi vào con đường thứ 3 của Đại Đạo.
?? ĐIỀU 4:— Chủ trưởng kiêm giảng sư của Vạn Pháp
Cung và Trí Huệ Cung chịu trách nhiệm trực tiếp về
mặt đạo với Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa
Thánh Tây Ninh.
?? ĐIỀU 5:— Chuyên nghiên cứu về mặt thần học, áp dụng
phương pháp luyện và tịnh (còn gọi là thiền) của Bát Nương
Diêu Trì Cung để tạo nên phương tiện khoa học về tâm
linh với mục đích khám phá Vũ trụ không gian để chứng
minh có ông Trời, có đấng Thượng Đế, có Đức Chúa Cha,
Đức Chúa Trời, có Cực Lạc Niết Bàn, có luân hồi quả báo.
?? ĐIỀU 6:— Mỗi khóa luyện và tịnh là 100 ngày, mãn khóa
này mở khóa khác. Đạo Cao Đài còn thì Vạn Pháp Cung
và Trí Huệ Cung còn mở khóa luyện tịnh đến thất ức niên.
?? ĐIỀU 7:— Chủ trưởng kiêm giảng sư đầu tiên của Vạn
Pháp Cung là Từ Huệ. Chủ trưởng kiêm giảng sư đầu tiên
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của Trí Huệ Cung là Diệu Minh. Hai vị nầy đã được ân
điển của Bát Nương Diêu Trì Cung truyền dạy Bí Pháp
Luyện Đạo. Chính Từ Huệ đã một lần được hội kiến với
Đức Chí Tôn nơi Huỳnh Kim Khuyết.
?? ĐIỀU 8:— Những vị chủ trưởng kiêm giảng sư kế tiếp
của Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung tại Tòa Thánh Tây
Ninh hay nước ngoài sẽ do vị chủ trưởng kiêm giảng sư
trung ương chỉ định bằng một đạo lịnh có ấn ký hẳn hòi.
Những vị chủ trưởng kiêm giảng sư tại các địa phương
khác hay là nước ngoài, phải phục tùng mạng lịnh của vị
chủ trưởng kiêm giảng sư tại Tòa Thánh Tây Ninh.
?? ĐIỀU 9:— Vì là khóa đầu tiên nên nam, nữ đều tu tập
tại Vạn Pháp Cung. Những khóa sau nam tu tại Vạn Pháp
Cung, nữ tu tại Trí Huệ Cung.
?? ĐIỀU 10:— Vì Hội Thánh chưa đủ phương tiện bảo trợ
về vật chất cho Vạn Pháp Cung, Trí Huệ Cung nên Vạn
Pháp Cung phải tự tổ chức đời sống (tự túc) cho mình.
Vì thế mà những người tu tại Vạn Pháp Cung phải chia
ra hai nhóm:
 Toán tu hành
 Toán tu luyện
Người ở toán tu hành sẽ được tuyển chọn vào toán
tu luyện, tu luyện 100 ngày không có kết quả thì phải trở
về toán tu hành làm công quả thêm để được tuyển vào
toán tu luyện lại.
Toán tu hành là những vị đạo hữu nam, nữ tình
nguyện vào Vạn Pháp Cung làm công quả để lập công
bồi đức. Ban ngày làm công quả, ban đêm học đạo (sẽ có
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nội quy riêng).
Toán tu luyện là những vị đã được tuyển dụng từ:
 Toán tu hành
 Những vị do Hội Thánh gửi đến
 Những vị do chính phủ Việt Nam gửi đến
 Những vị do chính phủ các nước ngoài gửi đến
 Những vị do chủ trưởng kiêm giảng sư tuyển chọn
?? ĐIỀU 11:— Số người tu hành hay tu luyện tại Vạn Pháp
Cung không ấn định tùy khả năng của Vạn Pháp Cung.
KHOẢN II

V Ề M ẶT ĐỜ I
?? ĐIỀU 1:— Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung đặt dưới
quyền bảo trợ và kiểm soát của chánh phủ Việt Nam.
?? ĐIỀU 2:— Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung không làm
chính trị, không bảo trợ cho những đảng phái đối lập
với chính phủ Việt Nam, không tham gia vào bất cứ một
chính phủ nào.
?? ĐIỀU 3:— Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung trọn tùng
luật pháp của chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam làm tròn bổn phận công dân của một đất nước.
Không trốn lính, không trốn thuế đồng thời cộng tác với
chính phủ trong những công tác xã hội như xóa đói giảm
nghèo, cứu trợ thiên tai, đền ơn đáp nghĩa…
?? ĐIỀU 4:— Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung chuyên lo
tu luyện và tiếp tục tu luyện.
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?? ĐIỀU 5:— Chủ trưởng kiêm giảng sư Vạn Pháp Cung và
Trí Huệ Cung chịu trách nhiệm trực tiếp với chính phủ
Việt Nam về mặt luật pháp của chính phủ trong phạm
vi Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung theo cương lĩnh của
Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung.
KHOẢN III

V Ề M ẶT TỔ CH ỨC
?? ĐIỀU 1:— Tổ chức Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung
gồm có:
 Một chủ trưởng kiêm giảng sư điều hành tổng
quát.
 Một văn phòng có một chánh văn phòng do chủ
trưởng chỉ định.
 Một ban trật tự, an ninh, có một trưởng ban do
chủ trưởng chỉ định.
 Một ban nghi lễ, giao tế, tiếp tân có một trưởng
ban do chủ trưởng chỉ định.
 Một ban sản xuất, đời sống có một trưởng ban
do chủ trưởng chỉ định.
 Một ban xây dựng và tu sửa có một trưởng ban
do chủ trưởng chỉ định.
Mỗi ban có nhiều tiểu ban do nhu cầu của nhiệm
vụ, mỗi tiểu ban do trưởng ban chỉ định.
?? ĐIỀU 2:— Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung không có cấp
bậc không có chức phận, chỉ có một chủ trưởng kiêm giảng
sư, còn lại là anh em bạn đạo, xưng hô tùy theo tuổi tác.
 Nam phái lớn tuổi gọi huynh, nhỏ tuổi gọi đệ
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 Nữ phái lớn tuổi gọi tỷ, nhỏ tuổi gọi muội.
?? ĐIỀU 3:— Y phục có 3 thứ chung cho mọi người:
a. Lễ phục cúng Đức Chí Tôn
❒❒ Nam: Khăn đóng đen 7 vành chữ nhứt, áo dài
trắng cổ đứng, tay rộng, quần dài trắng.
❒❒ Nữ: Đầu bịt ni cân trắng, áo cổ trịch tay rộng
màu trắng, quần dài trắng.
❒❒ Chủ trưởng: Mặc quần áo như nam phái nhưng
màu vàng.
b. Đạo phục đi ra ngoài hoặc ở trong nhà: Quần áo
bà ba trắng.
c. Công quả phục: Nam, nữ đều mặc bà ba nhưng màu
nâu (màu dà).
?? ĐIỀU 4:— Nam, nữ đều hớt tóc ngắn, không cạo đầu,
không để tóc dài.
Nam đi ra ngoài đội nón vành lớn.
Nữ đi ra ngoài đội nón lá.
?? ĐIỀU 5:— Ẩm thực ngày ba bữa.
Sáng cháo với tương.
Trưa cơm chay.
Chiều cơm chay.
Cơm chay có 2 loại: cơm chay theo lối cổ truyền Việt
Nam và cơm gạo lứt muối mè theo người Nhật.
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KHOẢN IV

N H I ỆM V Ụ QU Y ỀN H Ạ N
?? ĐIỀU 1:— Vị chủ trưởng kiêm giảng sư toàn quyền quyết
định về mọi mặt từ vật chất đến tinh thần.
?? ĐIỀU 2:— Mọi người trong Vạn Pháp Cung hay Trí Huệ
Cung phải tùng lịnh chủ trưởng kiêm giảng sư.
?? ĐIỀU 3:— Vị chủ trưởng kiêm giảng sư có toàn quyền
quyết định về sơ đồ, vật liệu để xây cất Vạn Pháp Cung
đầu tiên.
?? ĐIỀU 4:— Vị chủ trưởng kiêm giảng sư toàn quyền quyết
định về phương pháp tu tập, luyện tịnh và thực hành.
?? ĐIỀU 5:— Vị chủ trưởng kiêm giảng sư sẽ trấn pháp trấn
thần tại Vạn Pháp Cung hay Trí Huệ Cung và các nơi khác.
 Chủ tọa hoặc giảng giải các buổi học tập và giáo lý.
 Chủ tọa các buổi lễ khai giảng, bế giảng các khóa
luyện tịnh.
 Điều khiển các giờ luyện, tịnh.
 Quyết định việc xuất nhập Vạn Pháp Cung hay
Trí Huệ Cung để làm công quả hay luyện, tịnh.
?? ĐIỀU 6:— Các vị trưởng ban điều khiển các vị trưởng
tiểu ban, các vị trưởng tiểu ban điều khiển các nhân viên
trực thuộc.
?? ĐIỀU 7:— Văn phòng Vạn Pháp Cung hay Trí Huệ Cung
có nhiệm vụ điều hành:— Hành chánh, văn thư, kế toán,
thủ quỹ. Việc xuất nhập do chủ trưởng kiêm giảng sư trọn
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quyền quyết định hay ủy quyền cho một người khác.
?? ĐIỀU 8:— Ban trật tự có nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật
tự tổng quát trong Vạn Pháp Cung hay Trí Huệ Cung.
Những vị nầy có một băng đỏ bề ngang một tấc, đeo bên
cánh tay mặt (sẽ có tiêu lệnh riêng).
Giữ an ninh, trật tự trong các buổi lễ.
Giữ an ninh, trật tự trong các giờ tịnh, luyện.
?? ĐIỀU 9:— Ban nghi thức, giao tế, tiếp tân có nhiệm
vụ:— tổ chức các buổi lễ cúng Đức Chí Tôn tại Vạn Pháp
Cung hay Trí Huệ Cung.
 Tổ chức những lễ khai giảng, bế giảng của các
khóa luyện tịnh.
 Tổ chức các buổi học đạo tại Vạn Pháp Cung hay
Trí Huệ Cung cho người tu hành.
 Giữ gìn giờ giấc làm việc và giờ giấc luyện, tịnh.
 Tổ chức những buổi tiếp xúc với khách thập
phương, kể cả khách nước ngoài. Thuyết trình
cho những phái đoàn muốn hiểu biết về Vạn Pháp
Cung hay Trí Huệ Cung.
?? ĐIỀU 10:— Ban sản xuất và đời sống có nhiệm vụ:
 Tổ chức về sản xuất như làm ruộng, làm rẫy, làm
vườn, làm mọi thứ có thể trong tiểu thủ công
nghiệp.
 Những hiện vật, hiện kim làm ra phải giao về Vạn
Pháp Cung để tổ chức đời sống cho Vạn Pháp
Cung và Trí Huệ Cung.
 Tổ chức về đời sống: Một nhà bếp, một nhà may,
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một tiểu bệnh xá, một toán vệ sinh phòng dịch.
?? ĐIỀU 11:— Ban xây cất Vạn Pháp Cung có nhiệm vụ:
Cất Vạn Pháp Cung đầu tiên bằng ngói hoặc bằng
tranh trên nền Vạn Pháp Cung mà Đức Hộ Pháp đã
chọn sẵn rồi, tại chân núi Bà Đen hoặc tại một chỗ khác
thuận tiện.
?? ĐIỀU 12:— Vạn Pháp Cung đầu tiên xây cất bằng vật
liệu nhẹ sau sẽ xây cất bằng vật liệu nặng, đặc biệt là xây
cất trên đỉnh núi Bà Đen. Lúc đó, sẽ có sơ đồ xây cất mới.
Vạn Pháp Cung lúc đó là đệ nhất kỳ quan thế giới.
?? ĐIỀU 13:— Chi phí xây cất ban đầu do toàn đạo hỷ cúng,
về sau sẽ do toàn con cái Đức Chí Tôn cùng nhau xây cất.
?? ĐIỀU 14:— Trước Vạn Pháp Cung là trụ cờ và phướng.
Cờ là cờ Đạo và nước Việt Nam, phướng là phướng Vạn
Pháp Cung.
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PHỤ BẢN V
PHẦN KỂ LẠI NHỮNG PHÉP LẠ
MÀ BÁT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG ĐÃ BAN
CHO TỪ HUỆ VÀ DIỆU MINH.91
1.– Phép lạ thứ nhứt:
Năm 1964, Từ Huệ (Hiền Tài Nguyễn Văn Mới)92
được về bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Việt Nam Cộng
Hòa để học Anh ngữ chuẩn bị xuất dương du học. Học
trong một năm thì mãn khoá. Lúc đó trường Sinh Ngữ
Quân Đội tổ chức thi tuyển lấy 5 người trong số 200 học
viên để du học bên Mỹ Quốc. Trong thời gian học, Từ
Huệ đem theo gia đình và thuê nhà trọ ở cổng xe lửa số
7, Phú Nhuận, ở gần trường.
Ở khu nhà trọ này, có nhiều sinh viên cùng ở trọ.
Trong khi chờ đợi kết quả sau một kỳ thi, họ thường vui
đùa với nhau bằng cách cầu cơ bằng bảng cầu cơ93 để biết
ai đậu, ai rớt. Khi họ đã đi ngủ hết rồi, Diệu Minh cũng
muốn cầu thử để biết xem Từ Huệ đậu hay rớt. Hai mẹ
con (Diệu Minh và đứa con trai đầu là Từ Chơn) ngồi
vào cầu hoài mà cơ không lên. Diệu Minh nghĩ rằng Từ
Chơn còn nhỏ quá không đủ điển lực nên gọi Từ Huệ
dậy vì lúc nầy Từ Huệ đã ngủ rồi. Từ Huệ đã biết chuyện
nầy từ mấy đêm trước, nhưng vì không tin và nghĩ rằng
91
Phần này do Từ Huệ biên soạn.
92
Lúc đó là Trung Uý Nguyễn Văn Mới.
93

Cầu cơ theo kiểu Âu Mỹ (ouija board). Đạo Cao Đài gọi là Tiểu
Ngọc Cơ.
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quỉ, ma là điều không có nên không quan tâm. Bây giờ
Diệu Minh yêu cầu thì nể tình mà ngồi vào chớ thật lòng
không muốn.
Khi Từ Huệ và Diệu Minh để tay vào nút cơ94 độ
một phút thì cơ bắt đầu chuyển động, xoay vòng tròn
phía dưới hàng chữ cái A, Ă, Â, B, C…. Lúc nầy Từ Huệ
nghĩ rằng nút cơ di động là do Diệu Minh tác động chớ
không có vong hồn nào nhập cả, nên cố tình dùng ngón
tay ấn mạnh nút cơ xuống, mục đích không cho nút cơ
xoay theo lực đẩy của Diệu Minh. Ngược lại, Diệu Minh
cũng nghĩ vì Từ Huệ không tin nên cố tình đẩy cho nút cơ
chạy theo ý mình, nên cũng cố gằng ghìm chặt lại không
cho cơ chuyển động. Mặc dù vậy cơ vẫn chạy, vẫn quay.
Cơ chạy có vẻ lựng khựng, không mượt lắm. Những khi
cơ chỉ vào các chữ cái thì chỉ không tới nơi tới chốn vì lực
kềm của cả hai người. Cầu như vậy thêm một chút nữa
thì thôi vì thấy không có kết quả. Nhưng khi Từ Huệ hỏi:
“Hồi nãy em đẩy cơ phải không?” thì Diệu Minh rất ngạc
nhiên hỏi lại: “Em không có quay. Vậy không phải anh quay
sao?”. Lúc này mới biết không ai đẩy hay quay cả mà đã có
một sức mạnh nào đó tác động lên nút cơ.
Qua đêm sau, hai người cầu nữa nhưng lần nầy thống
nhất rằng không ai được kềm cơ mà phải thành khẩn cầu
xin một đấng thiêng liêng nào đó nhập cơ, để hỏi xem Từ
Huệ đậu hay rớt trong số 200 người thi tuyển lấy 5 người.
Đêm nay cơ chạy nhanh hơn, dễ dàng hơn. Cơ chạy vòng
tròn phía dưới rồi chỉ vào bảng chữ cái. Từ Chơn lật đật
94

Thông thường người ta làm cơ bằng một miếng gỗ nhỏ hình trái
tim. Có người nói rằng dùng gỗ quan tài cũ là tốt nhất. Chỗ khu
nhà trọ này người ta dùng nắp chai nước ngọt đặt nằm ngửa trên
bàn cầu cơ. Từ Huệ và Diệu Minh cũng dùng cơ giống như vậy.
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lấy giấy viết ra ghi. Khi ráp chữ thành câu xong mới hay
về cơ hôm đó là Ông Địa. Ông Địa là Thổ Thần mà người
bình dân hay gọi là đất đai viên trạch. Ông Địa cho hay
sẽ có một vị Tiên Nương giáng cơ, hai người phải thành
khẩn trang nghiêm để tiếp đón vị Tiên Nương đó. Từ
Huệ và Diệu Minh lật đật thay đồ cho nghiêm trang rồi
tái cầu. Quả thật có một vị Tiên Nương giáng cơ, đó là Bát
Nương Diêu Trì Cung. Bát Nương nói hai con có duyên
phần làm đệ tử của Bát Nương, kể từ đây Bát Nương là
thầy, hai con là đệ tử. Bát Nương cho Nguyễn Văn Mới
đạo hiệu là Từ Huệ, Trương Hoa Đê đạo hiệu là Diệu
Minh, người con lớn Nguyễn Văn Dũng đạo hiệu là Từ
Chơn và người con nhỏ Nguyễn Thị Thu Nguyệt đạo
hiệu là Diệu Lý. Bát Nương gọi chung ba người cầu cơ là
các con, vì phải có ba người mới cầu cơ được. Bát Nương
cho biết Từ Huệ thi đậu nhưng không đi du học được.
Thật đúng vậy, trong số 5 người thi đậu đó có Từ Huệ,
nhưng sau một tháng Chánh Phủ Hoa Kỳ thông báo
chỉ lấy 4 người vì lý do kỹ thuật. Để cho công bằng, bộ
Tổng Tham Mưu tổ chức bốc thăm, kết quả là Từ Huệ ở
lại. Ứng vào câu tiên tri của Bát Nương, Từ Huệ thi đậu
nhưng không đi du học.
Kể từ đó, Bát Nương dạy phải ăn chay một tháng 10
ngày và phải cầu Bát Nương vào ngày sóc vọng để học đạo.
2.– Phép lạ thứ hai:
Năm 1965, Từ Huệ được đổi về Bộ Tư Lệnh Quân
Đoàn III, Quân Khu III đóng tại sân bay quân sự Biên
Hòa. Công việc hằng ngày bình thường, nhưng ban đêm
vẫn cầu Bát Nương về dạy đạo. Bát Nương chú trọng dạy
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Diệu Minh nhiều hơn. Có lẽ Bát Nương thấy nữ phái yếu
hơn nam phái về mặt đạo đức tinh thần, nhờ thế mà Diệu
Minh biết rất nhiều đạo lý nhiệm mầu về mặt vô hình.
Sau cùng, Bát Nương dạy Từ Huệ phải cùng gia đình lo
việc tu hành để cứu Cửu Huyền Thất Tổ và lập ngôi vị
trên cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống. Mặc dù dạy như vậy
nhưng phận sự còn buộc ràng, con cái còn nhỏ dại, mãi
lo cái ăn cái mặc nên Từ Huệ vẫn không thực hiện được.
Có một đêm Bát Nương nói với Từ Huệ:
“Con không đi tu được là vì con còn ham danh, ham
lợi. Ham danh Bát Nương cho danh. Ham lợi Bát Nương
cho lợi thử coi danh lợi đưa con về đâu. Bát Nương sẽ cho
con làm Quận Trưởng Phú Khương Tây Ninh. Về mặt đời
Bát Nương ủng hộ con, che chở cho con; về mặt đạo con phải
thực hiện các nhiệm vụ sau:
a. In lại những bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp để gửi
vào những tâm hồn vì Đạo vì Thầy gìn giữ. Vì những
tài liệu nầy chỉ có một mình con là còn mà thôi. Nếu
để mất đi thì không bao giờ có lại nữa.
b. Sử dụng quyền Quận Trưởng Phú Khương Tây Ninh
để trả lại Trí Huệ Cung cho Hội Thánh vì Trí Huệ
Cung là nơi thiêng liêng cao quý của Đạo Cao Đài.
Hiện nay Hội Thánh bị quyền đời95 ép buộc, phải cho
mượn để làm một cái đồn quân sự. Quân lính và gia
đình ở trên đó làm ô uế Trí Huệ Cung. Sau đó phải
cất bên kia Đoạn Trần Kiều một cái chợ lấy tên là chợ
Thiên Vương96 theo thánh ý của Đức Hộ Pháp.
c. Mở thêm hai con đường tại chợ Long Hoa cho đủ 8
95
Chính phủ Ngô Đình Diệm
96

Bây giờ (2018) là chợ Trường Lưu
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hướng, hoàn thành bản đồ Bát Quái của Đức Hộ
Pháp để lại. Bởi vì chợ Long Hoa cất trên huyệt Tứ Hổ
Phục Triều, Bát Long Dẫn Thủy nên Đức Hộ Pháp
cất chợ có 4 cánh và 8 con đường đưa ra 8 hướng. Đức
Hộ Pháp đã mở được 6 con đường rồi, bây giờ phải mở
thêm 2 con đường nữa.97
d. Mở con lộ từ trước Chánh Môn Tòa Thánh chạy thẳng
ra Tây Ninh. Đường này hàm ý mở đường cho nhơn
loại về Tây Phương Cực Lạc. Đền Thánh day mặt về
hướng Tây, mở đường ra Tây Ninh là mở đường về
hướng Tây.
e. Trả khu đất làm dinh Quận cho Hội Thánh để Hội
Thánh cất trường Đại Học Cao Đài. Khu đất nầy là
huyệt Trạng Nguyên98, cho nên ai đi học tại trường
nầy sẽ được đỗ đạt vinh hiển về sau.
f. Giúp Đạo về mọi mặt, tạo bầu không khí Đạo đời
tương đắc. Nhứt là giúp Đạo hoàn thành Chánh Môn
Toà Thánh. Hoàn thành đài Phát Thanh cho Đạo.
Giúp Đạo hoàn thành hàng rào ciment cốt sắt chung
quanh Nội ô Thánh Địa 96 mẫu.”
Bát Nương nói vậy thì hay vậy, chớ làm Quận Trưởng
97
Ý nghĩa của Tứ Hổ Phục Triều, Bát Long Dẫn Thủy:
*

Tứ Hổ Phục Triều: Hổ là loài thú hung ác, giết người tàn bạo,
gian ngoa xảo quyệt mà nay nó đã phục triều, nghĩa là nó quỳ
xuống, nó tu. Như vậy, chợ Long Hoa cất trên huyệt Tứ Hổ Phục
Triều, nghĩa là người mua bán tại chợ nầy sẽ được hiền lương,
chơn chất không xảo trá, điêu ngoa.
*
Bát Long Dẫn Thủy: Long là con linh vật sức mạnh phi thường,
bay nhanh hơn gió. Có Rồng thì có mây, có mây thì có mưa. Mưa
tượng trưng sức mạnh về kinh tế. Cất chợ trên huyệt Bát Long
Dẫn Thủy thì chợ Long Hoa sẽ được sung túc phi thường.
98
Hiện nay (2018) là trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh.
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lúc nầy là một việc khó. Chức Quận Trưởng phải mua mới
có, hoặc quen thân với cấp trên, là cấp có thẩm quyền ban
phát. Từ Huệ và Diệu Minh không có tiền cũng không có
thân thế, cho nên mọi việc đành phải chờ xem.
Trở lại năm 1950, khi Đức Hộ Pháp ra Hà Nội mở
Đạo ở miền Bắc Việt Nam, sau một buổi giảng đạo tại
một trường đại học, có một vị linh mục ghi ra 3 câu hỏi
nhờ một sinh viên hỏi Đức Hộ Pháp:
– Câu hỏi 1:
Thưa Ngài, Ngài nói ông Trời là Đức Chí Tôn mở
Đạo Cao Đài, tức là Giáo Chủ Đạo Cao Đài. Vậy Ngài có
thể cho tôi thấy Đức Chí Tôn được không?
– Câu hỏi 2:
Tu theo Đạo Cao Đài rồi kết quả thành “ ông”99 gì?
– Câu hỏi 3:
Nếu tu theo Đạo Cao Đài để thành “ ông Trời” thì
phương pháp tu như thế nào? Chớ nếu cũng rao giảng tình
thương, từ bi, bác ái, cũng dạy chúng sanh làm lành lánh
dữ, tu tâm dưỡng tánh thì các nền tôn giáo trước đã làm
hơn 2000 năm nay rồi.
Ba câu hỏi này có dụng ý đả phá rất cao. Câu hỏi 1
đưa Đức Hộ Pháp vào thế kẹt, vì Đức Chí Tôn là Đấng
vô hình thì làm sao mà thấy được. Câu hỏi 2 cũng đưa
Đức Hộ Pháp vào thế kẹt, vì Thần, Thánh, Tiên, Phật
thì bao nhiêu vị cũng được, còn ông Trời chỉ có một mà
thôi. Nếu tu theo Đạo Cao Đài rồi thành “ông Trời” hết
99

Người bình dân hay nghĩ rằng tu theo đạo Phật thì thành Phật,
tu theo đạo Thiên Chúa thì thành Thánh v/v...
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thì chỗ đâu mà ngồi100?
Đức Hộ Pháp trả lời:
“Em hỏi ba câu có hơi nhiều. Vì chỉ nội câu thứ nhứt
thôi, đã cần phải viết thành sách để trả lời cho em hiểu. Ở
đây chúng ta không có thì giờ, vậy khi nào có cơ hội vào Sài
Gòn101, mời em lên Tây Ninh, vào thăm Đền Thánh. Đền
Thánh sẽ trả lời được ba câu hỏi của em vì Đền Thánh là
hình thể của Đức Chí Tôn tại thế. Chẳng những có tiếng
nói mà còn có cả câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Đền
Thánh sẽ trả lời cho em ba câu hỏi này và những câu hỏi
khác nữa, nếu có.”
Đức Phạm Hộ Pháp trả lời ba câu hỏi rất hay. Đức
Ngài đã ứng dụng câu “Thị không, thị sắc. Nhược thiệt,
nhược hư bất ngôn nhi mặc tuyên đại hoá”, nghĩa là, có trả
lời mà như không trả lời. Không trả lời mà như có trả lời.
Người sinh viên đó vừa là người trí thức vừa là một
tín đồ Công Giáo. Đó là ông Nguyễn Bảo Trị. Về sau ông
Nguyễn Bảo Trị học trường võ bị Đà Lạt, khi ra trường
mang quân hàm Thiếu Uý. Đến năm 1965 ông lên tới cấp
bậc Trung Tướng và được bổ nhiệm làm Tư Lệnh Quân
Đoàn III, Quân khu III kiêm đại biểu Chánh Phủ miền
Đông Nam Bộ. Tòa Thánh Cao Đài thuộc tỉnh Tây Ninh,
như vậy cũng dưới quyền kiểm soát của ông.
Từ ngày được Đức Hộ Pháp mời thăm Đền Thánh
để được trả lời ba câu hỏi hóc búa do vị linh mục Công
Giáo viết ra, Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị ước mong
100

Thực sự ra triết lý Cao Đài dạy rằng người ta có thể đạt được
phẩm vị ngang hoặc hơn cả Đức Chí Tôn. Lúc đó người đạt pháp
có thể mở một vũ trụ mới cho riêng mình.
101
Lúc đó đi từ Hà Nội vào Sài Gòn còn rất khó khăn.
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có dịp viếng Đền Thánh. Nay thì cơ hội đã đến, Trung
Tướng điện cho Trung Tá Hồ Đức Trung, tỉnh trưởng
Tây Ninh, thu xếp cho ông viếng thăm Đền Thánh. Sau
khi viếng thăm, ông thấy Đền Thánh không có gì gọi là
trả lời được ba câu hỏi của ông cả. Trung Tướng hỏi Đức
Thượng Sanh Cao Hoài Sang, hiện cầm quyền Hội Thánh,
thì cũng được trả lời qua loa cho xong việc.
Trung tướng Nguyễn Bảo Trị không thỏa mãn. Ông
muốn biết cặn kẽ hơn nữa. Ông nghĩ rằng mình thử hỏi
những Sĩ Quan Cao Đài chuyển sang quân đội Quốc
Gia dưới quyền mình xem có ai biết chút đỉnh gì không.
Những sĩ quan gốc Cao Đài như Thiếu Tướng Văn Thành
Cao, Trung Tá Hồ Đức Trung đều được Trung Tướng
Nguyễn Bảo Trị hỏi nhưng không có ai trả lời cho ông
thoả mãn được.
Có lẽ Bát Nương xui khiến nên Trung Tướng Nguyễn
Bảo Trị cho lục hồ sơ lý lịch sĩ quan trong bộ tham mưu
Quân Đoàn III thấy có tên Trung Uý Nguyễn Văn Mới
là tín đồ Cao Đài. Lúc đầu ông nghĩ hàng tướng tá Cao
Đài còn không biết gì thì cấp úy làm sao biết được. Tuy
nhiên, do Trung Uý này ở trong bộ tham mưu, hễ gọi thì
có ngay, nên ông quyết định hỏi thử xem sao.
Ông liền cho lệnh gọi Trung Uý Nguyễn Văn Mới
đến. Sau câu chào hỏi khi bước vào phòng, Trung Tướng
Trị liền nói:
“Anh là tín đồ Cao Đài phải không? Sao mà Cao Đài
thờ con mắt thấy ghê quá!?”
Từ Huệ trả lời:
“Thưa Trung Tướng, thờ con mắt đâu có gì thấy ghê.
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Trung Tướng thử so sánh xem. Có tôn giáo thờ cục đá, có
tôn giáo lại thờ bộ phận sinh dục nam nữ bằng đá102, có
nơi lại thờ con bò, con heo vậy thì cái nào thấy ghê hơn?
Mỗi một việc làm của một cá nhân đều có lý do của người
ta. Đạo Cao Đài thờ một con mắt cũng có lý do. Nếu như
Trung Tướng biết lý do vì sao thì Trung Tướng càng kính
trọng chứ đâu có gì thấy ghê”.
Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị có vẻ suy nghĩ. Rồi
ngồi ngay ngắn lại, ông nói tiếp:
“Anh hiểu giáo lý Cao Đài phải không? Anh có thể
nói lý do vì sao Đạo Cao Đài thờ một con mắt cho tôi nghe
được không?”
Rồi Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị chỉ chiếc ghế
trước mặt:
“Mời anh ngồi”.
Từ Huệ đáp:
“Thưa Trung Tướng, Trung Tướng mời tôi ngồi để
nói chuyện với tư cách một Trung Uý nói chuyện với Trung
Tướng, hay một người tầm đạo muốn hiểu đạo?”.
Trung Tướng Trị đáp:
“Với tư cách một người tầm đạo muốn hiểu đạo”.
Thế là Từ Huệ ngồi xuống và bắt đầu nói đạo:
“Đạo Cao Đài thờ con mắt (Thiên Nhãn) là thờ lương
tâm của mình. Thờ lương tâm là thờ đức tin, mà thờ đức
tin là thờ Trời. Ông Trời bên Đạo Cao Đài gọi là Đức Chí
Tôn, đạo Công Giáo gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời.
102

Ấn Độ Giáo tối cổ thờ bộ phận sinh dục gọi là Linga và Yoni
(tượng trưng sanh lực càn khôn vũ trụ.)
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Chính Đức Chúa Jesus Christ đã chỉ vào quả tim của Ngài
mà nói: “Các ngươi hãy thờ lương tâm của các ngươi, mà
thờ lương tâm tức là thờ Đức Chúa Cha đó.” Vì lương tâm
không có hình tướng, nên Đức Chúa Jesus Christ mượn trái
tim để chỉ lương tâm. Đạo Cao Đài thì mượn con mắt để
chỉ lương tâm.
Đức Chí Tôn dạy thờ Thiên Nhãn như sau:
Nhãn thị chủ tâm (Con mắt là chủ cái tâm).
Lưỡng quang chủ tể (Hai yến sáng là chủ tể.)
Quang thị Thần (Ánh sáng là Thần.)
Thần thị Thiên (Thần là Trời.)
Thiên giã ngã dã (Trời là Ta vậy.)
Giải nghĩa thông thường là như vậy, nhưng nếu dùng
triết học, thần linh học thì lại cao siêu, nhiệm mầu hơn nữa.
Muốn nói đến một vật thể không có hình tướng mà ta biết
có như gió. Gió không có hình tướng mà ta biết có nhờ gió
làm cho ngọn cây lung lay. Linh hồn không có hình tướng
mà ta biết có là nhờ có sự sống. Thể xác không có linh hồn là
một thể xác chết. Vi trùng không có hình tướng mà ta biết
có là nhờ có kính hiển vi. Nguyên tử không thấy mà ta biết
có nhờ vào phương trình E=MC2. Đức Chí Tôn không thấy
mà ta biết có nhờ triết học, nhờ thần linh học, nhờ khoa học
về tâm linh, nhờ mặc khải, nhờ vào Huyền Quan Khiếu.
Theo Cao Đài thì Đền Thánh là hình thể của Đức Chí
Tôn tại thế. Chẳng những có hình thể mà còn có cả tiếng nói
nữa. Tiếng nói của Đức Chí Tôn là những câu kinh, tiếng
kệ, những câu liễn trước trong và ngoài Đền Thánh và còn
có cả những nét đắp vẽ, những nét điêu khắc nữa. Đức Chí
Tôn đã trả lời trước những câu hỏi mà sau này có những
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người tầm đạo muốn hỏi.”
Nghe tới đây Trung tướng Nguyễn Bảo Trị sáng
mắt lên, dường như đắc ý một điều gì đó. Từ Huệ đâu có
biết hồi năm 1950 Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị đã hỏi
Đức Hộ Pháp ba câu hỏi và đã được Đức Hộ Pháp mời
đến Đền Thánh để tìm câu trả lời. Và lời Từ Huệ nay đã
ngầm trả lời câu hỏi số một ngày trước.
Trung tướng Trị có vẻ trang nghiêm và thành thật
nói:
“Anh nói nghe hay quá mà có lý nữa. Anh nói tiếp đi”.
Lúc nầy Từ Huệ thấy phấn khởi một cách lạ thường,
có lẽ Bát Nương đã bố hóa nên từ tốn và rõ ràng nói tiếp:
“Trong Thánh kinh Tân Ước, Đức Chúa Jesus Christ
có nói 2000 năm sau, Cha ta sẽ đến với các ngươi một lần
nữa. Chỗ Cha ta đến là sơn lâm103, nơi Cha ta ngự là một
con vật linh động104 xung quanh có nhiều con mắt. Các
ngươi muốn thấy Cha ta thì đầu óc các ngươi phải minh
mẫn và sáng suốt, tấm lòng của các ngươi phải thành khẩn
và tín ngưỡng thì mới thấy Cha ta”.105
Trung tướng Trị là người đạo Công Giáo, khi nghe
nói đến Thánh Kinh Tân Ước và Đức Chúa Jesus Christ
thì ông chú ý và lắng nghe không chớp mắt. Ông tỏ vẽ suy
nghĩ nhiều lắm và sau cùng nói:
“Tôi cũng có nghe như vậy nhưng không biết sơn lâm
là cái gì và ở đâu? Có người đi tìm chỗ Cha ta đến, họ lên
non cao, rừng thẩm mà không thấy. Đến câu nơi Cha ta
103
Sơn – núi. Lâm – rừng.
104
cử động liên tục.
105

Phần này không tra cứu được nguồn gốc. (Từ Chơn)
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ngự là một con vật linh động có nhiều con mắt… thì mọi
người nghĩ rằng đây là một con vật nguy hiểm nên họ bỏ
luôn không tìm nữa”.
Từ Huệ nói thêm:
“Khi cất Đền Thánh không có bản vẽ. Ban đêm Đức
Lý Giáo Tông106 vẽ bằng cơ bút thiêng liêng107, sáng ra Đức
Hộ Pháp thực hiện bằng sức phàm. Đức Lý nói Đền Thánh
là hình thể của Đức Chí Tôn tại thế, là Bạch Ngọc Kinh108
tại thế. Sau này khi có những nhà bác học khám phá ra thì
mới biết Đền Thánh là nơi thiêng liêng cao quý nhứt. Bây
giờ cũng có người khám phá ra đôi điều rồi. Đền Thánh là
Sơn, là núi. Hai đám rừng phía trước là Lâm, là rừng. Khi
vẽ bản đồ Đền Thánh, Đức Lý để hai đám rừng trước Đền
Thánh là có dụng ý rất sâu sắc. Theo chữ nho109 thì chữ Sơn
(
) là núi. Chữ Sơn gồm 4 nét: Nét dài ở giữa là Đền
Thánh. Nét ngắn bên trái là Đông Lang. Nét ngắn bên phải
là Tây Lang. Nét ngang ở dưới là hậu điện. Bốn nét nầy ráp
lại thành chữ Sơn (
). Ở trước Đền Thánh có hai đám
rừng thiên nhiên nằm hai bên đại đồng xã là Lâm (
),
như vậy Đền Thánh có đủ Sơn và Lâm. Đền Thánh giống
như con Long Mã110 đang múa, xung quanh Đền Thánh
có nhiều Thiên Nhãn. Điều này quá rõ ràng, không còn tìm
kiếm đâu xa nữa. Trong Đền Thánh thờ Thiên Nhãn tại quả
106

Lãnh đạo cao nhất của Cao Đài. Đức Ngài có một lần đầu kiếp
ở Trung Hoa là đại thi hào Lý Thái Bạch. Tín đồ Cao Đài gọi tắt
là Đức Lý.
107
Đại Ngọc Cơ.
108
Trung tâm điều hành vũ trụ của Đức Chí Tôn trên cõi thiêng
liêng hằng sống.
109
Hán Tự, chữ của người Trung Hoa cổ. Người Việt ngày xưa
không có chữ viết riêng, phải học chữ viết của người Tàu.
110
con vật huyền thoại, mỉnh ngựa đầu rồng.
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Càn Khôn. Thấy Thiên Nhãn tức là thấy Đức Chí Tôn. Vì
Đức Chí Tôn là một Đấng vô hình nên ai muốn mượn cái
gì để tượng trưng cũng được. Thí dụ như Đạo Công Giáo
mượn quả tim tượng trưng cho lương tâm. Thờ lương tâm
là thờ Đức Chúa Cha, là thờ ông Trời. Cao Đài Giáo thờ
con mắt tức thờ lương tâm, là thờ đức tin, là thờ Trời. Như
vậy thờ con mắt đâu có gì thấy ghê.”
Nghe đến đây Trung tướng Trị có vẻ đăm chiêu.
Ông nói:
“Thật ra bây giờ tôi rất hối hận khi đã thốt ra những
lời ấy. Hiểu được rồi chẳng những không thấy ghê mà còn
rất trân trọng”.
Từ Huệ nói tiếp:
“Bây giờ đến câu thứ ba của Đức Chúa Jesus Christ.
Nếu các ngươi muốn thấy Cha ta thì đầu óc các ngươi phải
minh mẫn và sáng suốt. Các ngươi phải có một tấm lòng
thành khẩn và tín ngưỡng thì mới thấy Cha ta. Thật đúng
vậy! Vì câu kinh đầu tiên của Đạo Cao Đài là: Đạo gốc
bởi lòng thành tín hiệp”.
Từ Huệ nói thêm:
“Giáo lý Cao Đài cũng rất dễ hiểu, khi Đức Chí Tôn
dùng quyền năng thiêng liêng tạo thành Càn khôn vũ trụ thì
ở phần trên Ngài tạo ra 36 từng trời (tam thập lục thiên)
và ba ngàn thế giới (tam thiên thế giới). Ở phần dưới Ngài
tạo 72 quả địa cầu111 và bốn bộ châu lớn (hạ ốc thất thập
nhị địa, tứ đại bộ châu). Khi vũ trụ đã thành hình rồi,
Đức Chí Tôn mới chiết Chơn linh của Ngài ra tạo thành 100
111

quả địa cầu nhân loại đang sống là quả thứ 68.
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ức112 Nguyên nhân, giao cho Đức Phật Mẫu. Đức Phật Mẫu
để 100 ức Nguyên nhân vào Kim Bồn 113tạo hình hài tức là
tạo ra thể xác và cho xuống trần để học hỏi luật làm Trời.
Nơi kim bồn vàn vàn nguyên chất
Tạo hình hài các bậc nguyên nhân
Một trăm ức Nguyên nhân kia, thay vì xuống trần
học luật thương yêu và quyền công chánh114 để trở về Cảnh
Thiêng Liêng Hằng Sống lập vị mình thêm cao trọng, lại mê
luyến hồng trần (công danh, quyền lợi) cho đến nỗi phải sa
đọa không trở về ngôi xưa vị cũ được. Một trăm ức Nguyên
nhân này gọi là chúng sanh mà cũng là con cái của Đức Chí
Tôn. Đức Chí Tôn vì thương yêu con cái của Ngài nên chiết
Chơn linh lần nữa, cho xuống trần lập đạo cứu đời.
 Lập đạo lần thứ nhứt (Thượng cổ thời đại)
Nhứt kỳ phổ độ (dạy đạo lần một)
 Đức Nhiên Đăng Cổ Phật lập Phật Giáo
 Đức Thái Thượng Lão Quân lập Tiên Giáo
 Đức Văn Tuyên Đế Quân lập Thánh Giáo
Nhứt kỳ phổ độ cứu được hai ức Nguyên nhân
 Lập đạo lần thứ hai (Trung cổ thời đại)
Nhị kỳ phổ độ (dạy đạo lần hai)
 Đức Phật Thích Ca lập Phật Giáo
 Đức Lão Tử lập Tiên Giáo
 Đức Khổng Phu Tử lập Thánh Giáo tại Á Đông
 Đức Chúa Jesus Christ lập Thánh Giáo tại Âu Châu
112
mười triệu.
113
Bình chứa bằng vàng.
114

Công bình (justice).
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Nhị kỳ phổ độ cứu được sáu ức Nguyên nhân, tổng
cộng hai kỳ cứu được tám ức Nguyên nhân. Còn lại 92 ức115
Nguyên nhân vẫn mê luyến hồng trần (Cửu thập nhị tào
chi mê muội) không trở về ngôi xưa vị cũ được.
 Lập Đạo lần thứ ba là hiện nay. Lần thứ ba cũng là
lần chót. Chính Đức Chí Tôn giáng trần lập Đạo,
qui tam giáo116 hiệp ngũ chi117, phổ độ chúng sanh chớ
không phân tánh giáng trần118 như mấy lần trước, với
thời gian là thất ức niên119.
Thanh Đạo tam khai thất ức niên
Thọ như địa uyển thạnh hòa thiên
Vô hư quy phục nhơn sanh khí
Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên
Lập Đạo kỳ nầy Đức Chí Tôn quyết độ hết 92 ức
Nguyên nhân trở về ngôi xưa vị cũ. Đức Chí Tôn là ông
Trời, là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, là Đức Chúa Cha,
Đức Chúa Trời, là Cha của chúng sanh, là Chúa của chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật. Cho nên, khi Đức Chí Tôn giáng
trần lập Đạo cứu đời có cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật
xuống theo để phổ độ chúng sanh. Đức Chí Tôn lấy danh
hiệu là Cao Đài, lập Đại ĐạoTam Kỳ Phổ Độ. Việc Đức
Chí Tôn giáng trần lập Đạo, các vị giáo chủ đều có nói trước.
Khi Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết Bàn120, ông
Ma Ha Ca Diếp và ông A Nan121 hỏi: “Thầy đi rồi ai thay
115
Chín triệu hai trăm ngàn.
116
Phật Giáo, Lão Giáo, Khổng Giáo.
117
Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, Thần Đạo, Nhơn Đạo.
118
tách một phần của mình ra, cho xuống trần gian làm con người.
119
bảy trăm ngàn năm.
120
Nirvana, cõi giới giải thoát của Phật Giáo.
121

Hai đệ tử cao nhất của Phật Thích Ca.
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thế dạy dỗ chúng con?” Đức Phật Thích Ca nói: “Sau ta sẽ có
một đấng tự hữu, hằng hữu; một đấng toàn tri, toàn năng122
(ông Trời) mở đạo cứu đời. Đấng đó có đủ quyền năng độ rỗi
phần xác và siêu rỗi phần hồn cho cả chúng sanh”.
Đức Chúa Jesus Christ nói: “2000 năm nữa, Cha ta
sẽ đến với các ngươi một lần nữa. Chỗ Cha ta đến là sơn
lâm, nơi Cha ta ngự là một con vật linh động xung quanh
có nhiều con mắt. Các ngươi muốn thấy Cha ta, các ngươi
phải có một đầu óc minh mẫn và sáng suốt. Các ngươi phải
có một tấm lòng thành khẩn và tín ngưỡng hiệp lại mới
thấy Cha ta.”
Đức Lữ Tổ Thuần Dương viết:
“Cao như Bắc Khuyết nhơn chiêm ngưỡng
Đài tại nam phương đạo thống truyền”
Tóm lại, Đức Chí Tôn xưng danh Cao Đài mở Đạo
tại nước Việt Nam để rước 92 ức nguyên nhân trở về ngôi
xưa vị cũ. Cho nên, tu theo Đạo Cao Đài không phải để
thành Thần, Thánh, Tiên, Phật hay thành Trời mà để trở về
ngôi xưa vị cũ – Vạn linh hiệp Nhất linh. (Từ Huệ không
biết câu này đã ngầm trả lời câu hỏi thứ hai ngày xưa của
Trung tướng Nguyễn Bảo Trị).
Các nền tôn giáo trước có dạy thương yêu nhưng không
chú trọng đến công bình, nghĩa là họ lo cho tôn giáo họ mà
không lo cho các tôn giáo khác. Họ phân biệt tôn giáo này
với tôn giáo khác, coi tôn giáo mình là chính các tôn giáo
khác là tả đạo bàng môn123. Họ hành đạo với một quyền
độc đoán, bắt chúng sanh phụng sự cho họ, chớ họ không có
122

Toàn tri – biết tất cả mọi việc. Toàn năng – có quyền hành tuyệt
đối.
123
Những tôn giáo dạy điều không đúng.
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phụng sự cho chúng sanh. Họ dạy chúng sanh niệm Phật
để được thành Phật. Họ dạy chúng sanh xưng tội để được
tha tội, nghĩa là họ dạy chúng sanh vị kỷ chớ không vị tha.
Cách tu của Đạo Cao Đài khác với cách tu của các nền
tôn giáo khác ở chỗ thương yêu chúng sanh, nhưng phải công
bình nữa, nghĩa là phải độ hết mọi người, không phân biệt
tôn giáo, nòi giống.
Khi vào Đền Thánh ta thấy có bức tượng Tam Thánh124.
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victo Hugo) cầm viết lông
chim viết hàng chữ:
DIEU et HUMANITÉ
AMOUR et JUSTICE
Đức Sư Trưởng Bạch Vân (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Trạng Trình cầm cây viết lông mèo viết hàng chữ:
THIÊN THƯỢNG, THIÊN HẠ
BÁC ÁI, CÔNG BÌNH
Ông Tôn Trung Sơn (Tôn Dật Tiên) cầm nghiên mực,
nghĩa là ông đại diện văn hóa đông phương và tây phương.
Bởi vì không có ông, không có nghiên mực thì ông Victo Hugo
và ông Nguyễn Bỉnh Khiêm không viết ra chữ.
Ba ông Tôn Trung Sơn, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Victo
Hugo đại diện cho nhơn loại ký với Đức Chí Tôn một bản
giao ước. Nhơn loại phải thương yêu nhau, đối xử công bình
với nhau. Nước mạnh không xâm lăng nước yếu để nhơn
loại sống trong hòa bình hạnh phúc. Nếu được như vậy Đức
Chí Tôn sẽ ban cho họ một ngôi vị nơi Cảnh Thiêng Liêng
Hằng Sống.”
124

Ba vị Thánh: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Victor Hugo, Tôn Dật Tiên.
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Câu nầy ngầm trả lời câu hỏi thứ ba của ông Nguyễn
Bảo Trị mà cũng là câu trả lời của Đức Hộ Pháp: “Mời em
vào Đền Thánh sẽ được trả lời tất cả các câu hỏi của em.”
Đến đây Trung Tướng Trị mới thấy Đền Thánh rất
huyền diệu, nhiệm mầu và thiêng liêng cao quý. Ông ra vẻ
hân hoan và sung sướng vì đã thỏa mãn được ba câu hỏi
mà trước kia do một vị linh mục trao cho ông để hỏi Đức
Hộ Pháp. Bây giờ vô tình Từ Huệ thay Đức Hộ Pháp trả
lời ba câu hỏi ấy. Cuối cùng ông bảo Từ Huệ:
“Anh nói nghe rất thú vị. Có lẽ anh còn muốn nói
nhiều hơn. Nhưng chúng ta không thể ngồi đây nói suốt
buổi. Vậy anh hãy về viết thành một quyển sách. Vào giờ
nghỉ, tôi sẽ đọc.”
Từ Huệ thận trọng nói:
“Nhưng thưa Trung Tướng, tôi còn phải thi hành công
vụ, sợ không hoàn thành cả hai nhiệm vụ cùng một lúc.”
“Anh cần bao lâu?”
“Khoảng một tháng.”
“Được. Tôi sẽ ký giấy cho anh nghỉ phép một tháng để
hoàn toàn lo việc viết sách cho tôi.”
Thế là Từ Huệ bắt tay vào việc nghiên cứu lại các
quyển sách đã có từ trước của các bậc tiền bối và nhận
thấy rằng công việc tưởng đơn giản hóa ra lại vô cùng phức
tạp! Triết lý đạo mênh mông không bờ bến, làm sao cô
đọng trong một quyển sách mỏng để thuyết phục được
một người ngoại đạo? Nếu viết quá chi tiết, sợ người đọc
không đủ kiên nhẫn; trái lại, nếu viết quá đơn sơ, thì lập
luận e có nhiều mâu thuẫn, khiến người đọc hiểu lầm!
Nhưng đã trót phóng lao, Từ Huệ chỉ còn biết cầu nguyện
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các Đấng Thiêng Liêng thêm sức để hoàn thành quyển
sách theo yêu cầu.
Đúng một tháng sau, Từ Huệ đem trình quyển sách
“Sơ Lược Về Đạo Cao Đài” cho Trung Tướng Trị rồi trở
về công việc cũ, hồi hộp chờ đợi. Khoảng một tuần sau,
Trung Tướng Trị lại cho mời Từ Huệ. Lần này thái độ
của vị Trung Tướng đã đổi khác. Với thái độ niềm nở và
chân tình, ông nói:
“Lúc đầu tôi khích tướng anh để xem anh đối phó ra
sao. Nhờ vậy, bây giờ tôi đã hiểu tương đối nhiều về Đạo
Cao Đài. Tôi sẽ cho anh biết tại sao tôi muốn tìm hiểu về
Đạo Cao Đài. Ngày xưa, lúc còn là một sinh viên, tôi đã
có duyên gặp Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc trong một lần
Ngài thuyết giảng về đạo pháp. Lúc đó tôi đã có ấn tượng
sâu sắc về lý thuyết mới mẽ của nền tôn giáo này. Khi Ngài
thuyết giảng xong, tôi có vài câu hỏi đại khái là muốn tìm
hiểu thêm về Đạo Cao Đài. Lúc ấy, Ngài khuyên tôi nên
đến Đền Thánh Tây Ninh vì mọi bí mật về Cao Đài đều
được tượng hình tại đó. Thế rồi thời gian trôi qua, tôi cũng
quên mất chuyện cũ. Nhưng cách đây vài tháng, tôi được
lệnh về trấn nhậm ở đây và chợt nhớ ra chuyện này, bởi vì
Đền Thánh Tây Ninh nằm trong khu vực trách nhiệm của
tôi. Thú thật với anh, tôi đã về Đền Thánh và xem xét mọi
nơi theo lời khuyên của Đức Hộ Pháp ngày xưa. Nhưng
tôi vẫn không hiểu thêm được chút gì. Cuối cùng tôi có yêu
cầu thuộc cấp tìm cho tôi một sĩ quan theo Đạo Cao Đài.
Vì anh mới đổi về, nên bộ phận phụ trách quân số còn nhớ
lý lịch của anh ghi là Cao Đài ở phần tôn giáo, và họ giới
thiệu anh với tôi.”
Trong lúc câu chuyện càng lúc càng cởi mở thì bỗng
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Tướng Trị trầm ngâm:
“Tôi tâm sự với anh một điều. Tự nhiên, tôi có cảm
giác là tôi có duyên với Đạo Cao Đài. Một ngày kia, khi về
hưu có lẽ tôi sẽ xin làm tín đồ đại đạo. Hiện giờ, tôi muốn
làm điều gì đó giúp Đạo để gọi là “ lập công” trước, nhưng
tôi lại quá bận rộn. Thôi được rồi, tôi đề nghị thế này. Tôi
sẽ đưa anh về làm Quận Trưởng Quận Phú Khương (Đền
Thánh Tây Ninh nằm trong khu vực này). Có mặt tại chỗ,
anh sẽ biết rõ Đạo cần gì để giúp. Coi như anh thay tôi giúp
Đạo. Được không?”
Tưởng cũng nên nói thêm về tình hình chính trị
lúc bấy giờ. Các Tư Lệnh Vùng Chiến Thuật như Tướng
Trị sẽ bổ nhiệm các chức vụ Tỉnh Trưởng, Quận Trưởng
trong khu vực trách nhiệm của mình. Các chức vụ Phó
Tỉnh Trưởng, Phó Quận Trưởng dân sự sẽ do Chính Phủ
dân sự bổ nhiệm. Khi nghe Tướng Trị nói như vậy, Từ
Huệ vô cùng sửng sốt. Bởi vì thông thường các vị tướng
lãnh bổ nhiệm người thân, bạn bè hoặc những người sẽ
đem lại lợi ích gì đó cho họ. Tình hình như thế này quả
thật là không thể có được. Tuy nhiên, Từ Huệ cũng hiểu
rằng cơ hội giúp Đạo mà Bát Nương đã hứa chính là đây.
Từ Huệ cẩn thận trả lời:
“Nếu được vinh hạnh này, thì bản thân tôi vô cùng
biết ơn Trung Tướng. Tôi xin hứa sẽ cố hết sức để không phụ
lòng tin của Trung Tướng.”
Sau đó, Từ Huệ nhận lệnh về trấn nhậm ở quận Phú
Khương, tỉnh Tây Ninh. Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị
muốn lập công quả với Đạo Cao Đài nên mới cho Trung
Uý Nguyễn Văn Mới về làm Quận Trưởng Phú Khương
Tây Ninh để giúp Đạo. Thông thường người ta cho đây
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là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng với Từ Huệ thì
đây là phép lạ của Bát Nương lần thứ hai.
3.– Phép lạ thứ ba:
Năm 1969, sau khi thôi chức quận trưởng Phú
Khương Tây Ninh Từ Huệ được đổi ra đơn vị tác chiến.
Năm 1971, Từ Huệ chỉ huy một đại đội nghĩa quân bảo
vệ công trường Túc Mễ cách Long Định 2km, thuộc tỉnh
Tiền Giang.
Trong một đêm cầu Bát Nương để học đạo, sau khi
dạy đạo xong Bát Nương nói:
“Gia đình các con sẽ gặp nạn lớn. Nhưng không sao
Bát Nương sẽ che chở cho”.
Cách ba đêm sau, trong khi đang ngủ Diệu Minh
nghe một tiếng gọi:
“Có pháo kích!”125
Giật mình tỉnh giấc, Từ Huệ và Diệu Minh không
thấy gì. Đang nghĩ là nằm mơ như thường lệ thì bỗng
dưng nghe một tiếng đề pa (Depart)126 của pháo binh cách
xa khoảng 1km. Sau đó là một tiếng nổ lớn ngay trên nóc
phòng ngủ của Diệu Minh và Từ Huệ. Sức mạnh của loại
hỏa tiển 107 ly làm cho cả căn phòng khoảng 20 m2 biến
thành đống gạch vụn, cho tới một cái chén, cái ly cũng
không còn. Vậy mà, có một điều đặc biệt là tám con người
trong căn phòng đó vẫn nguyên vẹn, không có người nào
bị thương, không ai bị làm sao cả! Đặc biệt hơn, người
con gái thứ ba là Diệu Lý bị bại liệt từ hồi ba tuổi, chỉ nằm
125
Tấn công bằng pháo binh.
126

Tiếng nổ của súng lớn khi bắn đi.
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một chỗ, lại được một sức mạnh huyền bí hất xuống dưới
gầm giường còn gạch đá của ngôi nhà thì lại đổ lên mặt
giường đó một đống lớn! Thật là hi hữu! Một người khỏe
mạnh bình thường còn không nhảy xuống kịp huống hồ
gì chui vào gầm giường nằm như không có gì xảy ra. Một
điều đặc biệt nữa là, loại hoả tiển 107 ly ngoài sức công
phá cực mạnh còn bắn ra rất nhiều mảnh nhỏ để tăng
tính sát thương127. Tất cả mùng mền mọi người đắp khi
ngủ đều thủng lỗ chỗ, vậy mà không có ai bị thương. Khi
xem xét những chiếc chiếu thì mới thấy hết sự phi thường
của phép lạ này. Chiếu dệt bằng sợi nylon, nên khi các
mảnh đạn nóng bắn vào, nylon chảy ra giữ lại mảnh đạn.
Dấu những mảnh đạn còn đó cho thấy mảnh chỉ ghim
xung quanh cơ thể người nằm trên chiếu! Tận mắt quan
sát điều này, viên cố vấn Mỹ phải thốt lên: “Gia đình ông
đúng là có tu chín kiếp!”
Phép lạ lần nầy có phần hơi đặc biệt, chỉ có người
trong cuộc mới tin, chứ người ngoài nghe qua tưởng chừng
như nói khoác.
4.– Phép lạ thứ tư:
Năm 1973 sau khi giải ngũ ra đời thì mua bán làm
ăn không thấy khá, nên Từ Huệ và Diệu Minh dìu dắt
nhau về quê ngoại làm ruộng sinh nhai. Đến năm 1975
cách mạng thành công, tình đời ly tán tình đạo lung lay,
Từ Huệ và Diệu Minh chán nản cuộc đời mới cầu xin
Bát Nương ban cho một phương tu nào có kết quả nhãn
tiền mà khoa học không bác bỏ được. Cầu xin như vậy
127

giết chết hay làm bị thương con người.
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từ năm 1975 đến 1979 (đêm 14 rạng 15 tháng 4 năm Kỷ
Mùi) thì Bát Nương mới ban cho Bí Pháp Luyện Đạo,
đồng thời dạy Từ Huệ giữ tài liệu nầy về sau về Vạn Pháp
Cung, Diệu Minh về Trí Huệ Cung chỉ lại cho những vị
tu chơn đoạt đạo. Một sứ mạng vô cùng thiêng liêng cao
quí mà Bát Nương chỉ gói gọn có hai từ “chỉ lại”. Thật
giản dị làm sao! Từ Huệ và Diệu Minh nghe vậy hay vậy
chớ không dám hỏi lại. Đó là phép lạ lần thứ năm mà Bát
Nương ban cho gia đình Từ Huệ.
Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương Diêu Trì Cung
giống như một công án thiền đổi mới của Đạo Cao Đài.
Từ trước tới nay không có một tôn giáo nào có. Theo đạo
Phật, Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội bồ đề 49 ngày thì
thành Phật. Đức Bồ Đề Đạt Ma ngồi cửu niên diện bích128
thì thành Phật. Còn Đạo Cao Đài chỉ cần 100 ngày thì
thành đạo, nhưng phải vào Vạn Pháp Cung và Trí Huệ
Cung để làm những việc mà Đức Phật Thích Ca đã làm
khi ngồi dưới cội bồ để 49 ngày hay như Đức Bồ Đề Đạt
Ma ngồi cửu niên diên bích tại Thiếu Lâm Tự. Không có
sách vở nào nói trong những ngày đó Đức Phật Thích Ca
và Bồ Đề Đạt Ma đã làm những gì. Giờ thì Bí Pháp Luyện
Đạo của Bát Nương Diêu Trì Cung sẽ nói rõ điều đó.
Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương Diêu Trì Cung có
lý thuyết và thực hành rất rõ ràng và đã được Đức Nhiên
Đăng Cổ Phật chấn chỉnh lại rất đầy đủ. Chờ khi vào
Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung thì mọi người sẽ được
toại nguyện. Vì sao phải vào hai nơi này? Vì hai nơi này
đã được Đức Lý Giáo Tông và Phạm Hộ Pháp chọn sẵn
rồi đồng thời có Hội Thánh lo việc sinh hoạt và đời sống.
128

ngồi nhìn vô vách chín năm.
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Đây là pháp môn thứ ba của Đạo Cao Đài. Tuy nhiên
cần phải có sự chấp thuận của Hội Thánh và Chánh Phủ
Việt Nam chấp thuận. Muốn được vậy, có lẽ phải chờ phép
lạ lần nữa của Bát Nương Diêu Trì Cung.
5.– Phép lạ thứ năm:
Sau khi được Bát Nương truyền dạy Bí Pháp Luyện
Đạo, Từ Huệ rất lấy làm hoang mang lo lắng vì Bát Nương
đã dạy: “Muốn vào Con Đường Thứ Ba Đại Đạo phải có
đủ Tam lập129”. Thêm vào đó Từ Huệ chưa biết mình có
đủ Tam lập hay một phần trong Tam lập chưa, mặc dù đã
làm xong những việc mà Bát Nương giao phó:
 In lại những bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp.
 Mở thêm hai con đường tại chợ Long Hoa cho
đủ bản đồ Bát Quái130 của Đức Hộ Pháp để lại.
 Mở lộ Chánh Môn131 từ Tòa Thánh ra Tây Ninh.
 Trả Trí Huệ Cung cho Tòa Thánh và cất chợ
Trường Lưu bên kia Thiên Thọ Lộ.
 Trả trụ sở công ty Vĩnh Sanh (công ty bột mì)
cho Hội Thánh.
 Trả khu đất làm dinh quận cho Hội Thánh cất
trường Đại Học Cao Đài.
 Hiến 100 bao ciment cất đài phát thanh cho
129
Lập công, lập đức, lập ngôn.
130

Bây giờ xem Google Map sẽ thấy hình Bát Quái của chợ Long
Hoa rất đẹp.
131
Đường này hiện nay (2018), đã bị người dân lấn chiếm cất nhà.
Con đường ngày xưa rộng 80m nay hầu như không còn nữa.
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Đạo.132
 Hiến 100 bao ciment cất Điện Thờ Phật Mẫu tại
chợ Trường Lưu.
 Hiến 500 bao ciment tráng nền chợ Long Hoa.
 Hiến 100 bao ciment làm cửa Chánh Môn.
 Tráng đá đỏ các đường chung quanh chợ Long
Hoa.
 Hoàn thành hàng rào ciment cốt sắt xung quanh
Nội ô Tòa Thánh.
Còn về phần luyện đạo, thời gian phải đúng theo
thời khóa biểu không được sai chạy, không được dư mà
cũng không được thiếu. Bởi vậy, khi tịnh luyện phải có
người canh giữ. Khó nhất là điểm đem tư tưởng về chỗ
không không, nghĩa là không suy nghĩ gì hết. Trong khi
đó, hằng ngày còn phải lao động cần cù, lo ăn lo mặc cho
gia đình, cho đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn, thử hỏi làm
sao không suy nghĩ bây giờ?
Đêm 10 tháng 9 năm Ất Sửu, Bát Nương giáng cơ,
dạy rằng:
“Từ Huệ, con chưa luyện đạo được vì con còn bổn phận
làm chồng, làm cha, làm công dân của một đất nước. Bát
Nương sẽ cho con về hội kiến với Đức Chí Tôn và các Đấng
Thiêng Liêng không qua phần tịnh luyện, để con biết huyền
vi mầu nhiệm của Đức Chí Tôn điều khiển Càn khôn vũ trụ
và biết bổn phận của con trong lúc Đức Chí Tôn mở Đạo.
Đồng thời con sẽ được các Đấng Thiêng Liêng dạy thêm về
132

Số ciment này không phải Từ Huệ mua, mà chủ yếu là của viên
cố vấn Mỹ tặng. Số ciment này bị hư khoảng 50% trong kho.
Người Mỹ cho là để dọn kho dùm cho họ. Thay vì bán đi lấy tiền
bỏ túi, Từ Huệ dùng tất cả để giúp đạo.
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luyện đạo, để sau này con về Vạn Pháp Cung và Diệu Minh
về Trí Huệ Cung hướng dẫn lại cho các Chơn linh cao trọng
cách tu chơn. Vậy ngày rằm tới đây, con phải tắm rửa sạch
sẽ, mặc quần áo dài trắng mà ngủ, Bát Nương sẽ đem con
về hội kiến với Đức Chí Tôn cho khỏi thất lễ.”
Đúng theo ngày được căn dặn, Từ Huệ làm đúng
như lời Bát Nương dạy. Nửa đêm, khi còn đang say ngủ,
Từ Huệ nghe một tiếng gọi:
“Từ Huệ! Ra đây Bát Nương đem con về hội kiến với
Đức Chí Tôn”.
Từ Huệ bật dậy, bước ra ngoài133. Vừa ra khỏi thềm
nhà bỗng có một vầng hào quang màu vàng, rực rỡ chói
chang từ trên chụp xuống, trùm lên người Từ Huệ như
một cái chài cá134 vậy. Từ Huệ nhìn xung quanh thấy cái
chài có nhiều sợi như sợi chỉ vàng óng ánh nghe ấm áp
lạ lùng. Cái chài không phải rút người lên mà là dồn hết
xuống chân. Từ Huệ nhìn xuống chân cái chài bấy giờ
như mây như khói cuồn cuộn nâng bổng người lên. Từ
Huệ thấy hàng cây bên hiên nhà từ từ tụt xuống, bầu trời
quang đãng, toàn sao, còn Mặt Trăng lúc này đang bị che
khuất 1/3 vì bị Nguyệt Thực. Hiện tượng này đã được các
báo đài loan tin từ trước.
Thấy hiện tượng Nguyệt Thực, Từ Huệ bỗng có
ý muốn đến đó cho biết. Vừa có ý muốn như vậy thì đã
tới Mặt Trăng rồi mà lại đứng ngay chỗ giáp mí trắng và
đen. Nơi Từ Huệ đứng có hơi mát, cát thì mịn có hơi
lún. Nhìn chung quanh là một vùng sa mạc mênh mông
133
Bước ra bằng chơn thần.
134

Một loại lưới đánh cá, khi ném ra để bắt cá thì bung ra theo hình
chóp nón rất đẹp.
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không có cây cỏ gì cả. Xa xa có viền đồi núi chạy dài, chỗ
trắng là có ánh sáng Mặt Trời, chỗ đen là bóng trái đất
che khuất, nhưng thật ra trắng hay đen cũng thấy rõ ràng
như ta đang đứng trên mặt đất mà có đám mây che vậy.
Đặc biệt, không có một bóng người mà cũng không có
một Chơn linh nào lai vãng.
Đúng lúc này Từ Huệ bỗng nhớ tới việc hội kiến.
Từ Huệ nghĩ Đức Chí Tôn đang ngự nơi Huỳnh Kim
Khuyết thì bỗng dưng Chơn thần Từ Huệ nhập về đó
ngay, chứ không có đi hay bay gì cả. Cảnh thay đổi như
chớp mắt, như mình ngồi trước TV, cảnh này đổi qua
cảnh kia trong nháy mắt.
Đứng trước Huỳnh Kim Khuyết như đứng trước
đền vua, ngó thẳng lên ngai vua, chung quanh là bá quan
văn võ đang đứng chầu. Trước sau và hai bên mình đều
có các Chơn linh cao trọng đang chờ cúng Đức Chí Tôn.
Đông lắm, không biết bao nhiêu, không thể đếm hết. Cũng
không biết người ta cấp bậc gì, mình cấp bậc gì, chỉ biết
mình là một người khách, đi đâu cũng được, còn người
ta có chỗ có nơi, nên người ta an vị đàng hoàng.
Đột nhiên mọi người đứng dậy xá vô Huỳnh Kim
Khuyết, giống như mình đứng giữa Đền Thánh xá vô Bát
Quái Đài. Họ xá xong quì xuống. Từ Huệ cũng xá rồi quì.
Xong, chợt nhìn lên thấy một ngai Vua hào quang rực rỡ,
sau ngai Vua là một cái khung đen. Thật ra là một khoảng
đen rộng mênh mông, nhìn vô tới mút mắt không thấy gì
nữa nên thấy đen. Trong khoảng rộng mênh mông đen
kịt đó tự nhiên có một đốm sáng lóe lên, lúc đầu nhỏ sau
to dần rực rỡ, và cuối cùng là tỏa rộng khắp khuôn đen.
Bây giờ thì không còn là khuôn đen nữa mà là một vừng
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hào quang sáng rực, chính giữa vầng hào quang đó hiện
ra một Ông Già. Hình Ông Già ban đầu là một bóng mờ
mờ, không rõ lắm, trong khoảnh khắc hình bóng ấy hiện
rõ ra giống như mình đứng kế bên. Ông Già đẹp lão lắm,
râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ, tướng mạo thật là
tiên phong đạo cốt, mặc áo rộng màu vàng. Tự nhiên Từ
Huệ biết ngay đó là Đức Chí Tôn. Khi thấy Đức Chí Tôn
rồi Từ Huệ vui sướng quá, mừng quá, vui mừng không
bút mực nào tả hết, đến nỗi quên hết những người xung
quanh. Có lẽ giây phút này nhà Phật gọi là nhập Cực Lạc
Niết Bàn. Cùng lúc đó những câu hỏi được chuẩn bị từ
trước như “Căn số con ra sao, có bao nhiêu kiếp, phẩm vị
của con ra sao, còn hay mất, tu như thế nào để đoạt đạo, tại
sao người ta thì giàu sang còn gia đình con thì thiếu thốn
đủ thứ???” tự nhiên không còn giá trị nữa vì Từ Huệ chợt
hiểu rằng những câu hỏi này vị kỷ không vị tha. Vị kỷ hay
vị tha khi tâm linh rọi soi phàm ngã mới thấy. Lúc này
tâm linh mạnh mẽ hơn.
Trong lúc Từ Huệ đang lúng túng không biết nói gì,
hỏi gì thì Đức Chí Tôn lại hỏi trước. Tiếng nói nghe bên
tai nhưng không thấy miệng Đức Chí Tôn mấp máy. Tức
là giao tiếp bằng tư tưởng chứ không phải bằng âm thanh.
Câu hỏi đó là: “Con hứa với Thầy những gì con đã làm
xong chưa?” Câu hỏi này làm Từ Huệ ngạc nhiên vô cùng
vì Từ Huệ đã gặp Đức Chí Tôn hồi nào và đã hứa những
gì sao bản thân không biết? Đang hoang mang như vậy
thì nghe trên đầu nơi xa xa có tiếng đồng nhi đọc kinh,
dường như trên Nghinh Phong Đài vọng xuống mà có
cả tiếng của mình nữa, câu kinh đó là: “Nam mô nhứt
nguyện đại đạo hoằng khai, nhì nguyện phổ độ chúng
sanh…” Khi nghe hai câu kinh này, tự nhiên Từ Huệ hiểu
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rằng mình đã gặp Đức Chí Tôn mỗi ngày vào những giờ
cúng và mình đã hứa với Thầy khi đọc ngũ nguyện. Bên
tai vẫn còn nghe ba câu kinh tiếp theo nhưng nhỏ dần rồi
mất hẳn. Nhìn qua nhìn lại, những Chơn linh mà mình
đã thấy khi nãy, giờ bỗng nhiên đâu mất hết, chỉ còn một
mình Từ Huệ với Đức Chí Tôn. Giờ Từ Huệ đã hiểu thêm
rằng cuộc hội kiến này Thầy chỉ dành riêng cho mình.
Nhìn lên Huỳnh Kim Khuyết thấy Đức Chí Tôn
vẫn còn đó. Thầy nhìn Từ Huệ với nét mặt thương yêu
trìu mến. Lúc này Từ Huệ mới nghĩ ra rằng từ trước tới
giờ đi cúng thì chỉ biết đọc kinh chứ không biết để làm
gì. Bây giờ mới hiểu ra đi cúng là để gặp Đức Chí Tôn, là
để xét nét kiểm điểm lại xem trong 24 giờ qua chúng ta
đã làm được gì cho bản thân tức tu thân (giác nhi), làm
gì được cho chúng sanh (giác tha). Đọc kinh để ca tụng
công đức của Đức Chí Tôn và các vị giáo chủ Phật, Tiên,
Thánh và các Đấng Thiêng Liêng khác đã giáo hóa chúng
sanh trong đường đạo và đường đời, tạo điều kiện cho
chúng sanh nên đạo nên đời. Dâng tam bửu là dâng thể
xác, trí não, linh hồn, là hiến thân cho Đức Chí Tôn để
làm phương tiện cứu rỗi chúng sanh. Đọc Ngũ Nguyện
là hứa với Thầy rằng con sẽ hoằng khai đai đạo và phổ độ
chúng sanh. Sau cùng, chúng ta xin Đức Chí Tôn xá tội
cho bản thân. Muốn Đức Chí Tôn xá tội cho thì trước
hết phải phổ độ chúng sanh và hoằng khai đại đạo. Lập
công trước xin ân huệ sau.
Bây giờ Từ Huệ đã giác ngộ, nên càng hiểu cặn kẽ
hơn nữa.
 Ăn chay, giữ giới, đọc kinh là thể pháp, là tu thân.
 Làm công quả, hiến của tiền là làm âm chất.
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 Ăn ở hiền lương, chơn chất, khiêm cung, hòa ái
là dọn mình.
Ba việc này là lo cho mình, là tu thân, là nhơn đạo
cũng là việc phụ. Việc chính là lo cứu vớt chúng sanh, vì
thế mà tôn chỉ của Đạo Cao Đài là phổ độ. Có phổ độ
chúng sanh mới có công quả, có công quả Đức Chí Tôn
mới lập vị cho mình trên Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Đức Chí Tôn thường nói: “Thầy là các con, các con là Thầy”
vì thế mà trong Ngũ Nguyện có lời nói của chúng ta mà
cũng có lời nói của Thầy nữa. Đức Chí Tôn nói: “Các con
hãy hoằng khai Đại Đạo và phổ độ chúng sanh, nếu các con
làm được thì Thầy sẽ chẳng những xá tội kiếp này mà còn
xá tội cho con từ muôn kiếp trước nữa.”
Nghĩ như vậy, rồi tự xét mình thì thấy từ trước tới
nay mình chưa làm được hai điều đó. Từ Huệ tự thấy xấu
hổ vô cùng! Từ Huệ tự thấy mình ích kỷ, tham lam, lười
biếng quá! Biết thì không biết mà làm cũng chẳng làm gì
cả, lại xin xỏ đủ điều! Không có công lao gì thì cũng chẳng
xứng đáng trở về ngôi xưa vị cũ, mong gì về được Cực Lạc
Niết Bàn!? Hối hận quá Từ Huệ vội chắp tay cầu nguyện:
“Xin Thầy cho con trở lại trần gian. Phen này con sẽ quyết
tâm tìm cách hoằng khai Đại Đạo và phổ độ chúng sanh”.
Điều này rất quan trọng, vì nếu ta chết rồi mới giác ngộ và
xin với Đức Chí Tôn cho tái kiếp trở lại trần gian thì kiếp
đọa trần vẫn còn chưa mãn, luân hồi không bao giờ dứt.
Nguyện xong, ngẩng mặt lên thì thấy Đức Chí Tôn
vẫn còn đó. Dường như Thầy chờ Từ Huệ giác ngộ. Khi
thấy Từ Huệ đã giác ngộ rồi Thầy có vẻ hài lòng nên vui
vẻ gật đầu, đồng thời hình ảnh nhỏ dần rồi biến mất.
Thấy Đức Chí Tôn bằng lòng Từ Huệ mừng quá mà quên
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chưa hỏi những khó khăn trong phương pháp luyện đạo.
Bỗng có một vị Phật hiện ra, tự nhiên Từ Huệ biết đó là
Nhiên Đăng Cổ Phật. Ngài chỉ dẫn rất nhiều về phương
pháp tịnh luyện ở Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung rồi
cũng biến mất.
Lúc này Từ Huệ thấy có nhiều việc phải làm, nhưng
trước khi trở lại trần gian Từ Huệ muốn về thăm Đền
Thánh xem lúc này Đạo ra sao. Vừa nghĩ như vậy, Chơn
thần Từ Huệ nhập về Đền Thánh liền. Bấy giờ khoảng
độ hai, ba giờ khuya. Đền Thánh vắng hoe, quạnh hiu,
không một bóng người lai vãng. Từ Huệ buồn quá nên
có ý định về nhà, thế là tỉnh dậy.
Sau khi được hội kiến với Đức Chí Tôn, Từ Huệ
thấy tinh thần hăng hái một cách lạ thường, thấy được
quyền lực của Đức Chí Tôn thật là đơn giản nhưng rất
huyền diệu phi thường. Hạnh phúc ở Cõi Thiêng Liêng
Hằng Sống mới vĩnh cửu trường tồn. Nhưng muốn có
hạnh phúc đó thì tại thế gian này, trong kiếp này ta phải
lập công, lập đức, lập ngôn. Muốn làm được ba điều ấy
phải hy sinh, bỏ hết các lạc thú trên thế gian để lo cho
chúng sanh. Đức Hộ Pháp thường nói:
 Lập công phải theo Hội Thánh Cửu Trùng Đài
phổ độ và giáo hóa chúng sanh.
 Lập đức phải theo Hội Thánh Phước Thiện làm
ra của cải vật chất nuôi sống thi hài toàn đạo và
toàn sanh chúng nghèo khổ.
 Lập ngôn phải thuyết đạo hoặc viết sách về văn
hóa đạo đức, hướng dẫn chúng sanh hồi đầu hướng
thiện biết thương yêu giúp đỡ nhau đi trọn trên
con đường đạo và đời.
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Xét hoàn cảnh Từ Huệ lúc bấy giờ thì không thể lập
công và lập đức được vì nền đạo đang lúc chinh nghiêng,
nên Từ Huệ cố gắng viết quyển sách Dẫn Giải Kinh Thiên
Đạo và Thế Đạo. Âu cũng là lập ngôn đó vậy. Ngoài ra Từ
Huệ còn một bổn phận mà Bát Nương giao phó là cùng
Diệu Minh về Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung, hướng
dẫn cho các vị tu chơn đoạt đạo. Muốn làm được việc này
cần có sự chấp thuận của Hội Thánh và Chánh Phủ Việt
Nam. Nếu được chấp thuận thì đây là một ân huệ thiêng
liêng quí báu ngàn đời.
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