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Soá 62 ngaøy 30-6-2016

YỂM TRỢ THÁNH THẤT CAO ĐÀI PARIS
Ban Thế Đạo Hải Ngoại có nhận được báo cáo của Văn Phòng Đại diện Cao Đài Hải
Ngoại Âu Châu về việc trong tháng 6 vừa qua, Thánh Thất Paris tọa lạc tại 33 Rue Blandin

thuộc Val-de-Marne , France đã bị bị chìm trong vùng nước sâu 3m trong nhiều ngày, chịu thiệt
hại nặng nề về vật chất.
Trước việc thiệt hại như vậy mà quỹ Thánh Thất còn khoảng 10.000 € ( mười nghìn Euro),
không đủ để tu sửa Thánh Thất, huống gì sắm lại những máy móc hư hỏng và bàn ghế sinh
hoạt. Theo ước tính việc tu sữa hoàn chỉnh ước lượng khoảng 50.000 € (năm mươi nghìn Euro).
Để sớm được trở lại sinh hoạt bình thường cúng bái các Đấng Thiêng Liêng và sinh hoạt đạo
sự, Thánh Thất Cao Đài Paris xin sự yễm trợ và ủng hộ, đóng góp quý báu của các cơ sở Đạo
và của toàn thể Tín Đồ tại Hải Ngoại.
Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin quý vị Hiền Tài, Hiền Tài Dự Phong, các Cơ Sở Đạo, quý đồng
đạo và thân hữu tùy duyên yểm trợ.
		
		

1*- Check / money order:
Nơi người nhận xin ghi: Assoc Culturel Caodaiste en France

		
Gởi về địa chỉ: 		
						
						
						

Assoc Culturel Caodaiste en France
33 Rue Blandin
94190 Villeneuve, Saint Georges
FRANCE

		
2*- Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc:
						
CTS Nguyễn Văn Phé
						
ĐT: +33 9540 25803
							
+33 6958 42855
					
Email: nguyenvanpheparis@gmail.com
Trân trọng
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập Nhứt Niên)

Toà Thánh Tây Ninh

Thánh Thất Paris, 33 Rue Blandin, 94190 Villeneuve Saint Georges
---------------------------Văn Phòng Đại diện Cao Đài Hải Ngoại Châu Âu
Trân trọng kính gửi Hiền Huynh Quyền Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Đồng kính gửi Hiền Huynh Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại
Kính thưa Nhị vị Hiền Huynh,
Thánh Thất Villeneuve Saint Georges gặp thiên tai lũ lục kéo dài hơn hai tuần lễ, từ đầu tháng 6
đến ngày 12/06/2016 do nước mưa nhiều ngày, mực nước sông Seine dâng cao, đường ngập dân
hơn 3m (kể từ mặt đường).
Thiên tai, khiến cho Thánh Thất Villeneuve Saint Georges tọa lạc tại 33 Rue Blandin thuộc Valde-Marne bị chìm trong vùng nước sâu 3m trong nhiều ngày, chịu thiệt hại nặng nề về vật chất.
CTS Nguyễn văn Phé, Đầu Hương Đạo đã khai báo với Bảo hiểm (Assurance), đồng thời kêu gọi
sự giúp đỡ của đồng đạo hầu sữa chữa, trùng tu nơi thờ phượng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và
Các Đấng Thiêng Liêng. Nhưng đa số bổn đạo điều lớn tuổi, cho tới sự hiến hỹ không được là bao.
Hiện tại, quỹ Thánh Thất còn khoảng 10.000 € ( mười nghìn Euro), không đủ để tu sữa Thánh
Thất, huống gì sắm lại những máy móc hư hõng, phế bõ hoàn toàn và bàn ghế sinh hoạt. Về việc
tu sữa hoàn chỉnh ướt lượng khoảng 50.000 € (năm mươi nghìn Euro). Chờ Bảo hiểm (Assurance)
đền sẽ kéo dài nhiều tháng, có thể đến hơn năm. Muốn hoạt động đạo sự càng sớm, càng tốt để
kính lễ Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng, như lòng mong mỏi của toàn thể
Tín Đồ Paris.
Tôi, xin thay mặt toàn thể Hương Đạo, mạo muội xin sự yễm trợ, hậu thuẩn của Nhị vị và ủng hộ,
đóng góp quý báu của toàn thể Tín Đồ Hải Ngoại. Sự giúp đỡ, hiến hỷ của Đồng Đạo Hải Ngoại
giúp cho Thánh Thất Villeneuve Saint Georges và Hương Đạo Paris sớm đi vào lễ bái Đức Chí
Tôn, Đức Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng.
Kính thưa Nhị vị Hiền Huynh,
Kính thưa Huynh Tỷ Đệ Muội,
Sự hiến hỹ của quý vị là nguồn an ủi vô tận đối với anh em đồng đạo Paris, cầu nguyện Đức Chí
Tôn, Đức Phật Mẫu và Các Đấng Thiên Liêng ban đầy hồng ân cho Quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội,
đựơc nhiều sức khỏe, an khang và thành đạt.
Trân trọng kính chào.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
				

Paris, ngày 21 tháng 5 Bính Thân (DL 25/06/2016)

				

TM. VP Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại Châu Âu
CTS Nguyễn văn Phé
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VÀI HÌNH ẢNH THÁNH THẤT PARIS SAU KHI NƯỚC RÚT
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TUØNG TÖÔÙNG NHAÄP TAÙNH
(HT. Leâ Vaên Theâm)
Ngoaøi haïnh moân tònh taâm nhaèm ñi ñeán phaùp moân Toàn Taâm Luyeän Taùnh hay Tu Taâm Döôõng Taùnh
ñeå Phoái Thieân cuõng nhö Minh Taâm Kieán Taùnh ñeå ñaït quaû Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc,
ñaïo Cao Ñaøi coøn coù moät bí phaùp giaûi thoaùt ñöôïc goïi laø Bí Phaùp Daâng Tam Böûu. Vaäy Bí Phaùp
Daâng Tam Böûu la øgì ?
Theo nhö lôøi thuyeát giaûng cuûa Ñöùc Hoä Phaùp taïi Ñeàn Thaùnh keå töø ñaàu thaùng tö ñeán cuoái thaùng
möôøi naêm KyûSöõu (1949) caên cöù vaøo lôøi daïy cuûa Ñöùc Chí Toân thì daâng Tam Böûu coù nghóa laø daâng
caû xaùc thaân cuûa mình. Xaùc thaân noùi ñaây ñöôïc Ñöùc Ho Phaùp giaûi nghóa laø Tam Theå Thaân, goàm
nhuïc thaân maø trong ñoù coøn coù Chôn Thaàn vaø Chôn Linh.

***
Ñeå thaáu roõ taän töôøng hôn yù nghóa cuûa bí phaùp daâng hieán thaân, töùc daâng Tam Böûu ñeå giaûi thoaùt,
xin tröôùc tieân ñöôïc ghi laïi lôøi daïy sau ñaây cuûa Ñöùc Hoä Phaùp. Ngaøi daïy sau khi daâng hoa ñeå cuùng
Ñöùc Chí Toân thì moãi tín ñoà phaûi caàu nguyeän hieán daâng nhö sau: “Con xin daâng maûnh hình haøi
cuûa con cho Ñöùc Chí Toân duøng phöông naøo thì duøng.” Roài keá tieáp theo ñoù, sau khi daâng röôïu thì
nguyeän nieäm: “ Con xin daâng caû trí thöùc tinh thaàn cuûa con cho Ñöùc Chí Toân duøng phöông naøo thì
duøng”. Cuoái cuøng sau khi daâng traø thì nguyeän:
“Con xin daâng caû linh hoàn cuûa con cho Ñöùc Chí Toân duøng phöông naøo thì duøng. Caû linh hoàn, caû
trí naõo, caû hình haøi con Thaày ñaøo taïo, ñoù laø cuûa Thaày thì do nôi quyeàn haønh cuûa Thaày ñònh» 1
Vieäc hieán daâng nhö vöøa noùi treân ñaây goïi laø Daâng Tam Böûu, maøtheo nhö lôøi daïy cuûa Ñöùc Hoä
Phaùp thì Daâng Tam Böûu laø moät bí phaùp giaûi thoaùt.

***
Ñeán ñaây moät caâu hoûi caàn ñöôïc ñaët ra, ñoù laø laøm theá naøo maø sau khi daâng hieán tam theå thaân roài
thì ngöôøi tu coù theå giaûi thoaùt ñöôïc? Trong tam theå thaân naøy coù ñeä nhaát xaùc thaân hieån loä, ñoù laø
xaùc thaân do ñaát, nöôùc, gioù, löûa hay aâm döông nguõ haønh taïo thaønh, noù hoaøn toaøn höõu laäu vaø baát
tònh. Vaäy thì vieäc hieán daâng noù coù thuaän tieän vaø coù neân hay khoâng?
Ñeå traû lôøi caâu hoûi treân, xin tröôùc tieân ñöôïc xeùt qua yù nghóa cuûa xaùc thaân cuøng vôùi vieäc daâng hieán.
I. YÙ NGHÓA XAÙC THAÂN DAÂNG HIEÁN
1- YÙ nghóa xaùc thaân trong Phöông Chaâm Haønh Ñaïo cuûa Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng.
Trong quyeån Phöông Chaâm Haønh Ñaïo duøng ñeå daïy tín ñoà cuõng nhö chöùc saéc chöùc vieäc neân nhaãn
naïi, nhòn nhuïc khi ñi haønh ñaïo, Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng coù keå laïi caâu chuyeän cuûa Ngaøi Phuù Laâu
1- Bí Phaùp: Lôøi Thuyeát Ñaïo cuûa Ñöùc Hoä Phaùp- Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä-Toøa Thaùnh Taây Ninh-

NXB Mekong Printing-1998 CA-USA (Trang 89-90).
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Na, moät ñaïi ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät Thích Ca nhö sau:
Moät hoâm ngaøi Phuù Laâu Na trình xin Ñöùc Phaät cho Ngaøi ñeán haønh ñaïo taïi moät ñòa phöông noï. Ñaây
laø nôi maø ngöôøi daân raát hung döõ vaø khoâng ai daùm ñeán truyeàn ñaïo caû. Ñöùc Phaät hoûi raèng:
“Neáu truyeàn giaùo maø ngöôøi ta khoâng nghe, coøn trôû laïi maéng nhieác thì hieàn ñoà lieäu sao?
-Thöa: “Neáu ai maéng nhieác, thì ñeä töû chaéc raèng ngöôøi aáy coøn laø ngöôøi toát, vì hoï khoâng ñaùnh ñaäp.”
-Hoûi: “Neáu hoï ñaùnh ñaäp hieàn ñoà thì lieäu sao?”
-Thöa: “Ñeä töû cuõng cho hoï laø laønh toát, vì hoï chæ ñaùnh ñaäp chôù chöa heà ñaâm cheùm.”
-Hoûi: “Neáu hoï ñaâm cheùm thì hieàn ñoà lieäu sao?”
-Thöa: “Ñeä töû cuõng cho hoï laø laønh toát vì hoï khoâng ñaønh loøng cheùm ñeä töû ñeán cheát.”
-Hoûi: “Neáu hoï cheùm cheát môùi lieäu sao?”
-Thöa: “Ñeä töû seõ cho hoï laø ngöôøi ôn vì nhôø hoï ñeä töû khoûi ñau ñôùn maø thoaùt ñöôïc caùi xaùc thòt hoâi
thuùi tuø tuùng naøy.” 1
Toùm laïi, vôùi lôøi noùi sau cuøng cuûa Ngaøi Phuù Laâu Na thì caùi nhuïc thaân cuûa moãi con ngöôøi noù hoaøn
toaøn baát tònh. Noù laø moät xaùc thòt hoâi thuùi tuø tuùng.
Nhö vaäy, thöû hoûi vôùi caùi xaùc thaân baát tònh naøy cuûa ta maø daâng leân Ñöùc Chí Toân ñeå laøm gì? Laøm
nhö vaäy laø ta coù loãi vaø coù toäi khoâng?
Tröôùc khi traû lôøi caâu hoûi naøy, xin ñöôïc trình baøy qua quan nieäm cuûa Ñöùc Phaät Thích Ca veà baûn
thaân töùc laø xaùc thaân nhuïc theå cuûa moãi con ngöôøi.
2- Xaùc thaân hay baùo thaân vôùi Ñöùc Phaät Thích Ca.
1- Trong thôøi gian ngoài thieàn döôùi coäi caây boà ñeà vaø saép thaønh ñaïo, Ñöùc Phaät Thích Ca coù bò ma
vöông ñeán phaù. Caùc ma nöõ aên maëc hôû hang ñeán tröôùc maët Ngaøi ca haùt nhaûy muùa vôùi nhöõng vuõ
ñieäu kheâu gôïi duïc tình. Duïng yù cuûa chuùng laø khôi daäy loøng ham muoán cuûa Ngaøi.
Sôû dó chuùng laøm nhö vaäy vì chuùng sôï raèng moät khi Ngaøi thaønh ñaïo roài thì Ngaøi seõ tröøng trò chuùng.
Chính vì theá maø chuùng muoán Ngaøi khoâng theå ñaït ñöôïc ñaïo. Maëc duø bò ma vöông coá tình caùm doã
nhöng Ñöùc Phaät Thích Ca vaãn giöõ ñöôïc taâm an nhieân thanh tònh. Ngaøi noùi vôùi ñaùm ma nöõ raèng:
“ Caùc ñaûy da hoâi thuùi kia, haõy ñi ñi, ta khoâng coù duøng.”
Lôøi noùi cuûa Ñöùc Phaät cho thaáy Ngaøi khoâng duøng, töùc khoâng xöû duïng caùc ñaûy da hoâi thuùi kia. Noùi
roõ hôn laø Ngaøi xem phaøm than nhuïc theå naøy nhö laø caùi ñaûy da hoâi thuùi, vaø ñoù laø moät söï thaät maø
con ngöôøi, nhaát laø ngöôøi tu, neáu coøn tham ñaém thì khoâng laøm sao ñaït ñaïo ñöôïc.
1-Phöông chaâm Haønh Ñaïo, Thöôïng Ñaàu Sö Leâ Vaên Trung in chung trong quyeån Chính Trò Ñaïo

cuûa Khai Phaùp Traàn Duy Nghóa- Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi taùi baûn naêm 2003 taïi Hoa Kyø, Trang
123.
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2- Sau khi ñaït ñaïo vaø coøn taïi theá, coù moät hoâm Ñöùc Phaät giaûng cho caùc ñeä töû nghe baøi phaùp “Quaùn
Thaân Baát Tònh.” Giaûng xong, Ngaøi cho taát caû caùc tyø kheo bieát laø Ngaøi phaûi an cö moät thôøi gian
ba thaùng, khoâng tieáp xuùc vôùi baát cöù moät ai, ngoaøi ngöôøi thò giaû.
Ba thaùng an cö xong, Ngaøi trôû ra vaø ñeán thaêm laïi caùc tyø kheo ñoà ñeä cuûa Ngaøi. Ngaøi thaáy sao hoï
coøn ít quaù, vaéng maët raát nhieàu. Laáy laøm laï Ngaøi hoûi lyù do vaø ngaøi ñöôïc Ngaøi A Nan cho bieát raèng
sau khi nghe Phaät giaûng veà Thaân Baát Tònh, caùc Tyø Kheo thaáy gôùm quaù, gôùm ñeán ñoåi khoâng coøn
chòu ñöïng noãi vôùi thaân nhô nhôùp cuûa mình neân ñaõ töï töû hoaëc nhôø ngöôøi khaùc gieát mình cho cheát
ñeå khoâng coøn nhìn thaáy, cuõng nhö khoâng coøn soáng vôùi phaøm thaân nhuïc theå nhô nhôùp naøy nöõa. 1
Toùm laïi, qua hai caâu chuyeän lieân quan ñeán Ñöùc Phaät Thích Ca vaø vôùi lôøi daïy cuûa Ñöùc Quyeàn
Giaùo Toâng Ñaïo Cao Ñaøi thì ñeä nhaát xaùc thaân töùc phaøm thaân nhuïc theå cuûa moãi con ngöôøi, noù hoaøn
toaøn höõu laäu vaø baát tònh.
Söï höõu laäu vaø baát tònh cuûa nhuïc thaân roõ raøng ñaõ ñöôïc Ñöùc Qu.Giaùo Toâng Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå
Ñoä chæ roõ qua quyeån saùch Phöông Chaâm Haønh Ñaïo vaø Ñöùc Phaät xaùc nhaän qua nhöõng lôøi Ngaøi noùi
vôùi ma nöõ luùc Ngaøi ngoài thieàn saép ñaéc ñaïo, cuõng nhö khi Ngaøi daïy chuùng tyø kheo ñeä töû cuûa Ngaøi.
Nhö vaäy, thaân naøy khoâng chaéc chaén vaø hoaøn toaøn baát tònh. Theá nhöng vì lyù do gì maø Ñöùc Hoä
Phaùp baûo phaûi daâng noù cho Ñöùc Chí Toân ñeå Ngaøi duøng phöông naøo thì duøng? Coù lyù do naøo ñeå
Ñöùc Hoä Phaùp daïy tín ñoà nhö vaäy. Taïi sao Ngaøi laïi noùi vieäc daâng hieán xaùc thaân laïi laø moät bí phaùp
ñeå ñoaït cô giaûi thoaùt.
Ñeå giaûi toûa nhöõng thaéc maéc ñöôïc neâu ra qua hai ñieåm 1 vaø 2, xin quaùn xeùt laïi xaùc thaân qua giaùo
lyù cuûa ñaïo Cao Ñaøi, cuõng nhö qua caùch nhìn, caùch thaáy cuûa Ñöùc Hoä Phaùp.
3- Daâng hieán xaùc thaân theo giaùo lyù cuûa Ñaïo Cao Ñaøi vaø qua lôøi daïy cuûa Ñöùc Hoä Phaùp:
1- Thöù nhaát theo giaùo lyù cuûa ñaïo Cao Ñaøi, roõ nhaát trong phaàn giaùng cô daïy ñaïo cuûa Ñöùc Cao
Thöôïng Phaåm, thì tieáng goïi xaùc thaân laø goàm caû nhuïc thaân vaø Chôn Thaàn, Chôn Linh coäïng laïi,
chôù khoâng phaûi chæ voûn veïn coù phaøm thaân nhuïc theå maø thoâi . (Ñaøn cô ngaøy 5 thaùng 8 Canh Daàn
1950).
2- Thöù hai theo lôøi daïy cuûa Ñöùc Hoä Phaùp thì Ngaøi baûo raèng trong xaùc thaân cuûa moãi moät con
ngöôøi, khoâng nhöõng noù chæ laø nhuïc theå khoâng thoâi, maø coøn coù caû trí naõo vaø linh hoàn. Ngaøi noùi:
“Baàn ñaïo thuyeát minh raèng: con thuù naøy (töùc xaùc thaân) coù oâng Trôøi ôû troûng, oång ñoàng soáng vôùi
noù. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“ Chuùng ta ngoù thaáy trong mình chuùng ta coù THAÀN coù THUÙ, vì ôù cho neân trieát lyù Thaát Tình ñònh
duy chuû, muoán laøm Phaät thì laøm, muoán laøm Thuù thì laøm, bôûi noù ñònh theo tình duïc cuûa noù.”
Noùi roõ hôn, theo lôøi daïy cuûa Ñöùc Hoä Phaùp thì trong nhuïc thaân baát tònh cuûa moãi moät con ngöôøi,
coøn goàm coù thanh tònh thaân, an laïc thaân, giaùc ngoä thaân, nieát baøn thaân, Thaùnh Hieàn thaân hay Phaät
thaân. Chính vì theá neân khoâng theå taùch rôøi caùi thaân naøy maø coù Thaùnh Hieàn thaân hay Phaät thaân
ñöôïc. Noùi khaùc hôn laø muoán laøm hieån loä Phaät thaân thì tröôùc tieân phaûi caên cöù vaøo caùi xaùc thaân
1- Theo goùt chaân Buït- Ñöôøng Xöa Maây Traéng-Thích Nhaát Haïnh-

NXB Laù Boái, CA-USA 1999, (Trang 378).
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naøy, töùc xaùc thaân naøy laø nôi xuaát phaùt ñeå ñaït ñeán giaùc ngoä, ñeå trôû veà vôùi Chôn Taâm, Phaät Taùnh,
Phaùp Thaân hay Phaùp Taùnh Chôn Linh.
a- CHÖÙNG MINH
Lôøi daïy neâu treân cuûa Ñöùc Hoä Phaùp hoaøn toaøn ñöôïc chöùng minh qua nhöõng gì maø Ñöùc Phaät Thích
Ca trong hôn hai ngaøn naêm ñaõ löu laïi.
Thaät vaäy, khi Ñöùc Phaät Thích Ca coøn taïi theá, coù moät hoâm Ngaøi noùi vôùi ñaïi chuùng trong ñoù coù ngaøi
A Nan raèng: “Thaân caùc oâng vaø thaân Nhö Lai khoâng khaùc gì heát, maø thaân cuûa oâng goïi laø thaân voâ
minh tröôïc aùc, coøn thaân Nhö Lai goïi laø phaùp thaân thanh tònh.”
Ngoaøi ra, trong kinh Nhö Lai Vieân Giaùc, Ñöùc Phaät Thích Ca cuõng coù noùi raèng thaân naøy laø huyeãn,
thaân naøy khoâng thaät, nhöng trong caùi khoâng thaät aáy laïi coù caùi thaät caàn ñöôïc baûo veä vaø laøm hieån
loä, ñoù laø thaân thaät, töùc Phaät thaân maø ngaøi Vænh Gia Huyeàn Giaùc toùm löôïc baèng caâu noùi “Huyeãn
hoùa voâ thaân töùc Phaùp thaân.” nghóa laø thaân huyeãn hoùa baát tònh naøy coù cuõng nhö khoâng coù. Duø vaäy,
phaûi luoân luoân nhôù raèng caùi thaân huyeãn hoùa baát tònh aáy cuõng chính laø Phaät thaân ñoù vaäy.
Toùm laïi, khi noùi veà thaân cuûa moãi con ngöôøi thì noù goàm coù xaùc thaân hay baùo thaân, öùng thaân hay
hoùa thaân, vaø Phaùp thaân hay Phaät Thaân nhö noùi theo ñaïo Phaät. Coøn vôùi ñaïo Cao Ñaøi thì noù goàm
coù xaùc thaân, chôn thaàn vaø chôn linh hay nhuïc thaân, trí naõo vaø linh hoàn. Caû hai toân giaùo khoâng
khaùc nhau ôû choã thaáy ñöôïc tam theå thaân, nhöng coù khaùc nhau trong tieáng goïi.
Cuõng gioáng nhö tieáng goïi coù khaùc maø töø caùi tam theå thaân naøy, moãi ngöôøi ôû moät goùc ñoä khaùc
nhau, ôû moãi hoaøn caûnh, khoâng gian vaø thôøi gian khaùc nhau, cuõng nhö vôùi nhöõng nhu caàu khaùc
nhau neân thaáy thaân coù khaùc. Coù ngöôøi thaáy noù nhô nhôùp baát tònh. Coù ngöôøi thaáy noù thanh tònh, an
laïc, giaùc ngoäâ, thaùnh thieän, v. . v. . . Moãi caùch thaáy cuûa moãi ngöôøi laø caên cöù vaøo caên phaàn, coâng tu
trì, hay muïc tieâu maø ngöôøi aáy muoán noùi hay muoán thaáy, töùc caùi chaân lyù maø moãi ngöôøi töïa vaøo.
Noùi veà chaân lyù thì coù hai thöù chaân lyù. Moät laø chaân lyù theá gian goïi laø Tuïc Ñeá. Hai laø chaân lyù sieâu
xuaát theá gian töùc Chaân Ñeá. Caùi maø Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng noùi, ñoù laø chaân lyù theá gian hay Tuïc
ñeá, baøy toû roõ raøng xaùc thaân theá tuïc cuûa moãi con ngöôøi laø nhô nhôùp baát tònh. Coøn caùi maø Ñöùc Hoä
Phaùp muoán chæ, ñoù laø chaân lyù xuaát theá gian hay Chaân ñeá, chæ roõ trong thaân baát tònh coøn coù Chôn
Thaàn vaø Chôn Linh, töùc hoùa thaân hay phaùp thaân nhö noùi theo ñaïo Phaät.
Vieäc thaáu roõ hai chaân lyù naøy - maø baûn chaát cuûa caû hai laø boå tuùc cho nhau - seõ giuùp con ngöôøi
khoâng coøn cheû chia phaân bieät, khoâng coøn noùi toát noùi xaáu, noùi cao noùi thaáp, noùi phaûi noùi quaáy, noùi
thò noùi phi, khen cheâ, thöông gheùt, v.v. ñeå thaáy raèng taát caû tuy hai maø laø moät, chaúng khaùc naøo nhö
Thieân Nhaõn cuûa Ñaïo Cao Ñaøi vôùi “Nhaõn thò chuû taâm” bao goàm nhieàu bí phaùp vaø coøn haøm chöùa
yù nghóa Thieân Nhaân Hôïp Nhaát töùc Trôøi ngöôøi laø moät khoâng hai vaø chaân taâm voïng taâm cuõng chæ
laø moät maø thoâi. YÙ nghóa “Moät” ñaây ñöôïc chöùng minh qua caâu keát “Thieân giaõ, ngaõ daû” nghóa laø
Trôøi cuõng ñoù maø Ta cuõng ñoù, töùc Trôøi Ngöôøi khoâng hai maø chæ laø moät, nhö Ñöùc Hoä Phaùp vaø Ñöùc
Phaät Thích Ca ñaõ daïy maø muïc ñích khoâng gì khaùc hôn laø ñeå chæ cho thaáy Töôùng vaø Taùnh hay Tuïc
ñeá vaø Chaân ñeá cuõng chaúng phaûi hai.
b. CHAÂN ÑEÁ VAØ TUÏC ÑEÁ
Ñeán ñaây, moät laàn nöõa xin duøng hai veá cuûa cuøng moät chaân lyù toái thöôïng ñeå trình baøy lôøi noùi cuûa
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Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng vaø cuûa Ñöùc Hoä Phaùp tuy hai nhöng laïi laø moät. Hai veá cuûa chaân lyù toái
thöôïng ñoù laø Chaân ñeá vaø Tuïc ñeá.
Chaân ñeá vaø Tuïc ñeá töùc laø Nhò ñeá, cuõng coù nghóa laø hai chaân lyù maø trong ñoù Tuïc ñeá laø chaân lyù theá
gian vaø Chaân ñeá laø chaân lyù xuaát theá gian.
Nhö vaäy, vôùi Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng qua quyeån Phöông Chaâm Haønh Ñaïo, Ngaøi maëc nhieân muoán
möôïn lôøi noùi cuûa OÂâng Phuù Laâu Na nhaèm daïy veà Tuïc ñeá qua vieäc chæ thaân baát tònh ñeå khuyeán tu
nghóa laø duøng noù ñeå maø tu, ñeå maø haønh ñaïo, ñeå maø phoå ñoä.
Coøn Ñöùc Hoä Phaùp, Ngaøi muoán chæ Phaùp Thaân hay Chôn Linh, ñoù laø trí naõo, linh hoàn, coù saün trong
xaùc thaân, ñeå ngöôøi tu thaáy roõ vaø lìa boû nhuïc theå maø trôû veà vôùi Phaùp Thaân hay Chôn Linh vaø ñoù
laø giaûi thoaùt. Ñaây laø hai chaân lyù (Nhò Ñeá), maø caû hai chaân lyù naøy chæ nhaèm vaøo moät chaân lyù toái
thöôïng, ñoù laø giaûi thoaùt hay ñoaït caûnh giôùi Nieát Baøn. Ñaây cuõng laø caùch noùi, caùch goïi hai beà maët
cuûa moät ñoàng tieàn, töùc caû hai vaãn laø moät. Moät ñaøng duøng theå phaùp chæ thaúng thaân baát tònh, ñeå
khoâng coøn baùm víu noù, tham aùi noù maø phaûi lìa boû noù ñeå lo tu ñaït Ñaïo. Moät ñaøng thì chæ roõ trong
thaân baát tònh aáy coøn coù Nieát Baøn thaân, Thaùnh Hieàn thaân, Phaät thaân, vaäy thì neân mau hieán daâng
xaùc thaân, lìa boû xaùc thaân ñeå trôû veà vôùi Chaân thaân laø thaân Phaät, töùc ñaït bí phaùp giaûi thoaùt.
Toùm laïi, lôøi daïy cuûa Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng vaø cuûa Ñöùc Hoä Phaùp tuy hai nhöng laø moät. Moät
muoán chæ Tuïc ñeá laø thaân baát tònh voâ thöôøng vaø vì noù voâ thöôøng neân noù sinh dieät, do ñoù phaûi coù
can ñaûm töùc coù duõng (bi, trí, duõng) ñeå rôøi xa noù.
Thöù hai, rôøi xa noù cuõng coù nghóa laø phaûi bieát buoâng boû noù, hieán daâng noù ñeå nhôø noù vaø duøng noù
maø lo phoå ñoä nhö lôøi daïy cuûa Ñöùc Hoä Phaùp: “Con xin daâng maûnh hình haøi cuûa con cho Ñöùc Chí
Toân duøng phöông naøo thì duøng.” Nhö vaäy, coù hieán daâng noù sau khi thaáy noù sinh dieät, nghóa laø
chaéc chaén noù seõ trôû veà khoâng, ñoù laø caùi thaáy chaân ñeá, baèng trí tueä Voâ Ñoái töùc trí tueä Baùt Nhaõ
maø Ñöùc Hoä Phaùp baûo laøm nhöng Ngaøi khoâng noùi heát ñöôïc, lyù do vì bôûi coù nhöõng khoù khaên qua
ngoân ngöõ.
II. KHOÙ KHAÊN TRONG BÍ PHAÙP DAÂNG TAM BÖÛU GIAÛI THOAÙT
Trong quyeån Bí Phaùp daïy veà daâng Tam Böûu ñeå giaûi thoaùt, Ñöùc Hoä Phaùp coù noùi raèng: “Coù moät
ñieàu Baàn Ñaïo khuyeân ñöøng coù bô bô nöõa, ñieàu khoù khaên phaûi ñeå tinh thaàn trí naõo tìm hieåu cho
laém, khoù laém, phaûi raùn hoïc môùi coù theå ñoaït phaùp ñaëng” 1
Qua lôøi daïy treân ñaây, Ñöùc Hoä Phaùp baûo toaøn theå con em cuûa Ñöùc Ngaøi “ñöøng coù bô bô nöõa”
nghóa laø phaûi coù söï quan taâm chuù yù ñaëc bieät, chôù ñöøng coi bí phaùp daâng Tam Böûu laø moät vieäc taàm
thöôøng, heã cöù nieäm hieán daâng xong laø giaûi thoaùt. Khoâng phaûi vaäy ñaâu, ñeå ñaït Ñaïo, caùc con em
cuûa Ñöùc Ngaøi caàn phaûi ñeå tinh thaàn trí naõo tìm hieåu cho laém”, vì vaán ñeà ñaït Ñaïo raát khoù khaên,
“khoù laém”, phaûi raùn hoïc môùi coù theå ñoaït phaùp ñaëng.
Noùi khaùc hôn, lôøi daïy Ñöùc Ngaøi cho thaáy Bí Phaùp Daâng Tam Böûu Giaûi Thoaùt töôûng ñaâu laø deã,
töôûng ñaâu cöù chaáp tay leân traùn nieäm roài laïy laø xong, laø giaûi thoaùt, nhöng thaät ra coù raát nhieàu vieäc
caàn phaûi tìm hieåu cho thaáu ñaùo taän töôøng, roài phaûi raùn tu, raùn hoïc cho ñeán nôi ñeán choán vaø sau
ñoù haønh trì vieân maõn môùi mong coù keát quaû ñöôïc.
1- Thuyeát giaûng veà Bí Phaùp taïi Ñeàn Thaùnh ñeâm 05 thaùng 04 Kyû Söõu (1949).
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Thaät vaäy, neáu cöù nieäm xong Bí Phaùp Daâng Tam Böûu thì ñöôïc giaûi thoaùt, vaäy thöû hoûi töø tröôùc ñeán
giôø, bieát bao nhieâu vò chöùc saéc vaø tín ñoà ñaõ daâng Tam Böûu, thaäm chí khoâng bieát bao nhieâu laàn,
daâng lieân tuïc thaùng naøy qua naêm noï, nhöng coù giaûi thoaùt ñöôïc chöa? Neáu chöa thì taïi sao? Khoù
khaên trôû ngaïi ôû choã naøo?
1- KHOÙ KHAÊN DO NGOÂN NGÖÕ
Ñieàu khoù khaên thöù nhaát khieán cho vieäc daâng Tam Böûu maø khoâng giaûi thoaùt ñöôïc laø do nôi ngoân
ngöõ. Noùi roõ hôn, ngoân ngöõ khoâng nhöõng gaây khoù khaên maø coøn laø moät trôû ngaïi cho vieäc giaûi thoaùt.
Thaät vaäy ngoân ngöõ theá gian coù ba ñaëc tính caûn trôû con ñöôøng giaûi thoaùt.
A- Ñaëc tính thöù nhaát
Ngoân ngöõ theá gian khoâng phaûi laø söï töôùng, maø chæ laø bieåu töôïng cuûa söï töôùng.
Noùi khaùc hôn, ngoân ngöõ chæ laø moät giaû danh cuûa söï theå vì noù khoâng phaûi laø söï theå, nghóa laø teân
goïi ñoù chæ bieåu töôïng cho söï theå chôù khoâng phaûi baûn thaân thöïc taïi cuûa söï theå. Do ñoù, khi nguyeän
hay nieäm hieán daâng thì chöa phaûi laø moät söï hieán daâng thaät söï. Vì chæ nguyeän hay nieäm hieán daâng
maø chaúng heà coù söï hieán daâng neân haäu quaû ñöông nhieân laø söï giaûi thoaùt khoâng theå coù ñöôïc. Söï
giaûi thoaùt chæ thaønh töïu laø khi naøo coù moät chuoãi daøi tieáp noái töø ngoân ngöõ töùc nguyeän nieäm ñeán
thaân vaø taâm troïn veïn hieán daâng ñaày ñuû thì môùi ñöôïc.
B- Ñaëc tính thöù hai
Ngoân ngöõ theá gian giaû taïm vaø höõu laäu.
Thaät vaäy, ngoân ngöõ voán laø bieåu töôïng cuûa suy nghó, hay noùi roõ hôn laø hình thöùc cuûa tö duy, maø
tö duy thoâng thöôøng baét nguoàn töø caùc giaùc quan.
Do giaùc quan coù nhaän caùi gì ôû traàn caûnh beân ngoaøi neân môùi yù thöùc ñeán caùi ñoù. Theá roài caùi ñoù taïo
ra yù kieán, suy nghó, ñoù goïi laø tö duy. Noùi khaùc hôn, tö duy laø duøng caùc giaùc quan vaø yù thöùc phaân
bieät ñeå phaân bieät moïi söï vaät vôùi nhöõng hình töôùng khaùc nhau ñeå maø bieát töùc laø nhaän bieát.
Vì tö duy coù nguoàn goác töø caùc giaùc quan, maø caùc giaùc quan laø höõu vi, höõu laäu, neân ngoân ngöõ ñeán
töø tö duy cuõng khoâng traùnh khoûi höõu laäu.
Höõu laäu noùi ñaây coù nghóa laø coøn nhuoäm saéc traàn, maø ñoái vôùi con ngöôøi thaân phaøm xaùc thòt thì
cuõng coù nghóa laø vaãn coøn phaøm phu oâ tröôïc, vì theá ngoân ngöõ chæ laø phöông tieän ñeå tìm tôùi Chaân
Chính vì lyù do naøy maø khi duøng ngoân ngöõ ñeå nguyeän nieäm daâng xaùc thaân cho Thaày, roài cho ñoù
laø xong, laø ñuû, laø ñoaït cô giaûi thoaùt thì hoaøn toaøn sai.
Ngoân ngöõ laø ngoân ngöõ coøn giaûi thoaùt laø giaûi thoaùt.
Noùi daâng xaùc thaân maø taâm mình coù daâng thaät hay khoâng; hay mieäng thì noùi daâng maø taâm vaø thöïc
teá laïi khoâng daâng. Neáu ñuùng laø coù daâng thì thaân ñaâu coøn laø cuûa mình nöõa, nhö theá môùi coù theå
noùi nhö lôøi Ñöùc Hoä Phaùp ñaõ baûo laø “con khoâng bieát nöõa”. Nhö vaäy môùi thaät ñuùng theo lôøi noùi
cuûa Ñöùc Hoä Phaùp, nghóa laø lôøi noùi cuûa Ñöùc Hoä Phaùp laø ñuùng hoaøn toaøn ñoái vôùi baát cöù tín ñoà naøo
mieäng nieäm daâng vaø taâm thaät söï cuõng ñaõ daâng. Ñaøng naøy, neáu traùi laïi, ngoân ngöõ thì daâng
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töùc mieäng nieäm daâng nhöng taâm laïi khoâng daâng. Chính vì taâm khoâng daâng neân sau khi cuùng, taâm
môùi coøn chaïy theo xaùc thaân trôû ra ngoaøi ñôøi ñeå phaân bieät toát xaáu, tranh ñua hôn thua, phaûi quaáy,
khen cheâ, thöông gheùt roài chaáp nhöùt, caõi coï, gaây goå giaän hôøn nhau. Ñoù laø noùi daâng maø chaúng coù
daâng gì caû. Chæ laø noùi mieäng thoâi. Theá laø chæ coù tu mieäng chôù chaúng coù tu taâm.
Muoán bieát mình coù thaät daâng hay khoâng thì sau khi cuùng baùi ñaøn xong roài ñi ra ngoaøi, neáu coù ai
chöôûi thì mình cuõng boû qua khoâng giaän, ai noùi mình ngu mình cuõng cöôøi, ai baûo mình khoân mình
cuõng khoâng möøng, mình vaãn bình taâm, nhö vaäy môùi ñuùng laø taâm mình thanh tònh, taâm cuûa Hieàn,
cuûa Thaùnh, laø taâm giaûi thoaùt. Taâm ñöôïc thanh tònh, trôû thaønh taâm cuûa Hieàn Thaùnh laø vì thaân naøy
mình ñaõ hieán daâng troïn veïn cho Thaày roài, nghóa laø thaân duø coù nhöng cuõng nhö khoâng. Mình phaûi
thaáy noù laø khoâng vì noù voâ thöôøng, noù seõ hö hoaïi vaø bieán dieät, vaäy thì neân buoâng boû noù chôù ñöøng
baùm víu noù laøm gì. Heã coøn baùm víu noù laø hôn thua, thöông gheùt seõ luoân luoân vaãn coøn. Nhöng neáu
bieát buoâng boû noù, thaáy noù laø khoâng, vì voâ thöôøng bieán hoaïi, thì ñaâu coøn laø cuûa mình nöõa, cuõng
nhö Ñöùc Hoä Phaùp noùi “heã daâng roài thì coøn gì cuûa mình nöõa”. Coù thaät ñöôïc nhö vaäy, nghóa laø coù
laøm ñuùng ñöôïc nhö vaäy, thì ñoù môùi ñuùng theo lôøi daïy cuûa Ñöùc Hoä Phaùp, vaø nhö vaäy môùi ñoaït cô
giaûi thoaùt ñöôïc.
Toùm laïi, neáu muoán ñoaït ñöôïc cô giaûi thoaùt thì khi daâng Tam Böûu xong vôùi nguyeän nieäm daâng
hieán xaùc thaân, ngöôøi tín ñoà sau ñoù ra haäu ñieän hay trôû veà cuoäc soáng theá gian ngoaøi ñôøi chôù neân
noùi toát noùi xaáu, noùi hay noùi dôû, noùi cao noùi thaáp, noùi ñuùng noùi sai, noùi thò noùi phi, chôù neân khen
cheâ, thöông gheùt, chaúng coøn tham aùi, meâ ñaém hay baùm víu nöõa. Nhö vaäy môùi thaät söï laø ñaõ hieán
daâng xaùc thaân.
Daâng xaùc thaân ngoaøi muïc ñích phuïng söï vaïn linh ñeå ñoaït bí phaùp giaûi thoaùt veà sau, laïi coøn laø theå
phaùp trong hieän taïi daïy mình phaûi tu söûa, maø quan troïng nhaát vaø tröôùc tieân nhaát laø phaûi tu thaân.
Tu thaân ñaây coù nghóa laø phaûi coù chaùnh kieán, chaùnh tö duy vaø chaùnh nieäm veà thaân. Chaùnh kieán,
chaùnh tö duy vaø chaùnh nieäm ñoù haøm chöùa söï thaáu hieåu taän töôøng thaân naøy laø vay möôïn, thaân naøy
laø duyeän hôïp, thaân naøy laø voâ thöôøng. Noù chæ laø moät giaû töôùng hö voïng, nhö moäng, nhö huyeãn,
nhö boït, nhö boùng, nhö laèn ñieän chôùp, höõu hoaøn voâ, nhö vang cuûa tieáng, nhö boùng cuûa hình, noù
chaúng tröôøng toàn. Vaäy thì ñöøng neân baùm víu noù vaø phaûi bieát buoâng boû, daâng hieán noù ñeå phuïc vuï
vaïn linh. Coù thaáy ñöôïc nhö vaäy thì môùi ñaït ñöôïc cô giaûi thoaùt. Baèng traùi laïi, neáu cöù voïng nieäm
vôùi ngoân ngöõ giaû taïm vaø höõu laäu thì khoâng laøm sao thaáy ñöôïc Nieát Baøn, khoâng laøm sao coù theå
trôû laïi Baïch Ngoïc Kinh ñöôïc.
C- Ñaëc tính thöù ba:
Ngoân ngöõ khoa hoïc vaø toaùn hoïc coù giôùi haïn.
Ngaøy nay, ngoân ngöõ theá gian tieâu bieåu ñöôïc öa chuoäng vaø ñöôïc ñaëc bieät chuù troïng, ñoù laø ngoân
ngöõ khoa hoïc hay toaùn hoïc. Ñaây laø loaïi ngoân ngöõ thaät chính xaùc, toû roõ, coù theå duøng vôùi nhöõng kyù
hieäu öôùc ñònh. Vì chính xaùc vaø toû roõ neân lyù luaän cuûa loaïi ngoân ngöõ naøy trôû thaønh tieâu bieåu, daãn
töø tieàn ñeà ñaõ chaáp nhaän ñeán keát quaû taát nhieân khoâng theå choái caõi ñöôïc.
Do tính caùch chính xaùc, toû roõ vôùi keát quaû khoâng theå choái caõi ñöôïc neân haàu heát ai ai cuõng ñeàu öa
chuoäng vaø döïa vaøo loaïi ngoân ngöõ naøy ñeå chöùng minh hay keát luaän nhöõng gì maø mình muoán noùi,
thaäm chí caû nhieàu vò laõnh ñaïo cuûa moät hai toâng phaùi toân giaùo cuõng muoán döïa vaøo loaïi ngoân ngöõ
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khoa hoïc naøy ñeå chöùng minh raèng giaùo lyù cuûa toân giaùo mình laø khoa hoïc chôù chaúng phaûi hoaøn
toaøn do nieàm tin, neáu khoâng noùi laø meâ tín.
Ñaây laø moät yeâu caàu caàn thieát vaø taát nhieân, khoâng ngoaøi thaønh taâm thieän yù thoûa maõn nhu caàu phoå
thoâng giaùo lyù, chaúng coù gì phaûi thaéc maéc caû.
Tuy nhieân, maëc duø ngoân ngöõ hay lyù luaän khoa hoïc raát toû roõ, hính xaùc, maëc duø ngaøy nay khoa hoïc
ñaõ tieán raát xa, nhôø khoa hoïc maø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi ñaõ ñöôïc caûi thieän vöôït böïc,
chaúng haïn nhö ngaøy nay khoa hoïc ñaõ ñi vaøo khoâng gian ñeå chinh phuïc vuõ truï, nhöng khoâng ai
bieát ñöôïc laø trong töông lai khoa hoïc seõ tieán ñeán ñaâu. Duy chæ coù moät ñieàu maø ngöôøi ta coù theå
bieát chaéc chaén, ñoù laø coù nhöõng laõnh vöïc maø khoa hoïc chöa bieát ñöôïc, chöa ñi ñeán ñöôïc, chöa
khaùm phaù ñöôïc, chöa chöùng minh ñöôïc, ñoù coù phaûi chaêng laø vì khoa hoïc chæ duøng ngoân ngöõ theá
gian maø loaïi ngoân ngöõ naøy xuaát phaùt töø tri thöùc, roõ nhaát laø tri thöùc thöôøng nghieïâm (experiments)
töùc nhieân ñaây laø loaïi ngoân ngöõ hieän taïi coøn coù nhöõng giôùi haïn do ñaëc tính vaø vai troø cuûa noù. Noù
khoâng laøm sao dieãn baøy heát ñöôïc nhöõng gì saâu kín hay laéng ñoïng trong laõnh vöïc tình caûm, taâm
tö hay loøng tin maø nhö Pascal ñaõ noùi raát roõ laø “ Dans le domaine des sentiments le language est
insuffisant” coù nghóa trong laõnh vöïc tình caûm cuõng nhö loøng tin thì ngoân ngöõ theá gian hoaøn toaøn
thieáu soùt, khoâng ñuû ñeå dieãn taû heát, töùc ngoân ngöõ theá gian hoaøn toaøn khoâng theå dieãn taû moät caùch
khoa hoïc hay toaùn hoïc nhöõng traïng thaùi taâm linh, loøng tin hay tình caûm maø khoa hoïc hay toaùn
hoïc chöa ñi tôùi ñöôïc vaø khoâng naém baét ñöôïc.
Khoa hoïc hay toaùn hoïc chæ coù theå lieân heä vôùi, ñeán vôùi theå töôùng voâ thöôøng chöù chöa ñuû khaû naêng
khai thò, giaûi minh thaät töôùng, hay dieãn ñaït heát ñöôïc thaät töôùng voâ ngaõ, thaät töôùng phi töôùng hay
thöïc taïi voâ ngoân nhö Ñaïo chaúng haïn (Ñaïo boån voâ ngoân).
Ñoù laø taïi vì noù coøn lieân heä ñeán yeáu toá hay ñieàu kieän theá gian, roõ nhaát laø ngoân ngöõ theá gian, maø
chính ngoân ngöõ theá gian laïi laø moät caûn trôû chaùnh yeáu cho con ñöôøng giaûi thoaùt.
Thaät vaäy, neáu lôøi nguyeän nieäm daâng xaùc thaân vaãn coøn laø moät loaïi ngoân ngöõ theá gian, vaãn coøn
höõu laäu, mieäng thì nieäm daâng maø taâm laïi khoâng daâng, vaäy thì khoâng laøm sao giaûi thoaùt ñöôïc.
Ñaây laø lyù do thöù nhaát chæ roõ ra taïi vì sao maø bieát bao nhieâu laàn, bieát bao nhieâu thaùng naøy ñeán
naêm noï ngöôøi tín ñoà cöù nieäm daâng Tam Böûu ñeå giaûi thoaùt maø vaãn chöa giaûi thoaùt.
Toùm laïi, nguyeän nieäm hieán daâng Tam Böûu vôùi ngoân ngöõ vaø taâm haïnh theá gian thì khoâng laøm sao
giaûi thoaùt ñöôïc. Ñoù laø nguyeän nieïâm chæ ñeå taäp nguyeän nieäm vaäy thoâi, chôù muoán nguyeän nieâm ñeå
giaûi thoaùt thì coøn “caàn phaûi raùn hoïc môùi ñoaït phaùp ñaëng” nhö lôøi Ñöùc Hoä Phaùp ñaõ daën.Ngaøi daën
tín ñoà phaûi bieát duøng ngoân ngöõ theá gian ñeå ñeán vôùi vaên hueä, tö hueä, tu hueä haàu tröïc nhaän ngoân
ngöõ Kinh Luaän coù dieäu löïc truyeàn ñaït ñeå khai thò nhaèm tuøng töôùng nhaäp taùnh. Noùi roõ hôn, laø neáu
muoán ñaït ñöôïc Bí Phaùp Giaûi Thoaùt thì tröôùc tieân phaûi bieát daâng hieán xaùc thaân nhö theá naøo môùi
ñuùng, nghóa laø phaûi tuøng töôùng nhö theá naøo môùi coù theå nhaäp taùnh.
2- NGOÂN NGÖÕ VAØ GIAÙO PHAÙP TUØNG TÖÔÙNG NHAÄP TAÙNH
Tuøng töôùng laø tuøy vaøo thaân hieån loä, nöông theo Ñôøi, theo ngoân ngöõ traàn theá, töùc döïa vaøo Theå
Phaùp.
Nhaäp taùnh laø sôû caäy vaøo taâm ñeå theå nhaäp vaøo Ñaïo, nöông theo Ñaïo ñeå ñoaït Bí Phaùp.
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Veà tuøng töôùng nhaäp taùnh, cuõng nhö nöông theo Theå Phaùp ñeå ñaït Bí Phaùp, Ñöùc Hoä Phaùp coù daïy
nhö sau: “Phaûi bieát Theå Phaùp roài môùi thaáu ñaùo ñöôïc Bí Phaùp. Theå Phaùp cuûa Ñôøi vaø Bí Phaùp cuûa
Ñaïo coù lieân quan maät thieát vôùi nhau. Neáu laøm bieáng maø khoâng nghe Ñôøi thì khoâng theå gì bieát ñeán
Ñaïo.” Töùc laø phaûi thaáu hieåu Theå Phaùp roài môùi coù theå ñaït ñöôïc Bí Phaùp, cuõng coù nghóa phaûi tuøng
töôùng thì môùi coù theå nhaäp taùnh ñöôïc.
Noùi khaùc hôn ñoù laø phaûi nöông vaøo Ñôøi ñeå ñaït Ñaïo, phaûi nöông vaøo Theå Phaùp ñeå ñaït Bí Phaùp
töùc nöông vaøo ngoân ngöõ theá gian thì môùi coù theå caûm nhaän, thaåm thaáu ñeå tröïc nhaän ñöôïc ngoân
ngöõ xuaát theá gian, moät loaïi ngoân ngöõ giaûi minh thaät töôùng ñöa ñeán giaûi thoaùt.
Toùm laïi, phaûi tröôùc tieân xöû duïng ngoân ngöõ theá gian ñeå nhôø ñoù thaåm thaáu ngoân ngöõ xuaát theá gian,
töùc nöông vaøo Theå Phaùp ñeå ñaït Bí Phaùp, nöông vaøo Thaân ñeå nhaäp Taâm Hieàn Thaùnh. Toång quaùt
laïi, ñoù laø giaùo phaùp tuøng töôùng nhaäp taùnh maø Ñöùc Hoä Phaùp muoán daïy qua quyeån Bí Phaùp.
Lôøi daïy naøy cuûa Ñöùc Hoä Phaùp ñaïo Cao Ñaøi cuõng khoâng khaùc chi lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät Thích Ca
Maâu Ni, giaùo chuû ñaïo Phaät.
Ñöùc Phaät Thích Ca cuõng daïy tröôùc tieân phaûi duøng ngoân thuyeát ñeå dieãn taû Tuïc ñeá. Vieäc phaûi
duøng ngoân thuyeát theá gian laø chuyeän chaúng ñaëng ñöøng ñoái vôùi chuùng sinh. Lyù do vì chuùng sinh
coù nhieàu khaùc bieät. Coù ngöôøi caên cô cao, coù ngöôøi caên cô thaáp. Nhö vaäy, phaûi duøng ngoân töø, duø
höõu laäu nhöng thích hôïp vôùi töøng lôùp chuùng sinh, ñeå chuùng sinh nhôø ñoù thöùc tænh vaø lo tu haønh.
Ñaây laø duïng ngoân ngöõ theá gian nhaèm chæ roõ Tuïc ñeá. Ñoù cuõng laø vì loøng thöông chuùng sinh maø
noùi – nhö lôøi Ñöùc Phaät ñaõ daïy – chôù thaät ra ngoân thuyeát Tuïc ñeá khoâng laøm sao dieãn taû ñöôïc
Chaân ñeá, vì Chaân ñeá laø Ñaïo maø Ñaïo voán khoâng lôøi (Ñaïo boån voâ ngoân), nghóa laø khoâng coù lôøi leõ
naøo, ngoân ngöõ naøo dieãn taû heát ñöôïc Ñaïo caû, nhö Ñöùc Laõo Töû ñaõ noùi “Ñaïo khaû ñaïo phi thöôøng
ñaïo” nghóa laø Ñaïo maø coù theå dieãn taû ñöôïc thì ñoù khoâng phaûi laø Ñaïo nöõa.
Chính vì khoâng theå duøng ngoân thuyeát ñeå hieån baøy Chaân ñeá maø chæ coù theå laáy ngoân thuyeát ñeå
dieãn taû Tuïc ñeá neân Ñöùc Phaät Thích Ca sau 49 naêm thuyeát phaùp môùi noùi “Ta thuyeát phaùp 49 naêm
maø khoâng noùi lôøi naøo.”
Khoâng noùi lôøi naøo laø vì ngoân thuyeát, töùc ngoân ngöõ theá gian, khoâng laøm sao hieån baøy heát ñöôïc
Chaân Lyù laø Ñaïo. Maëc duø vaäy, qua 49 naêm Phaät vaãn duøng ngoân ngöõ theá gian ñeå dieãn taû Tuïc ñeá,
ñeå chæ daãn vaø daïy doã chuùng sinh lo tu haønh.
Tröôøng hôïp Ñöùc Phaät Thích Ca noùi treân cuõng laø tröôøng hôïp cuûa Ñöùc Hoä Phaùp khi Ñöùc Ngaøi
thuyeát veà Bí Phaùp giaûi thoaùt qua Bí Phaùp Daâng Tam Böûu.
Trong Bí Phaùp naøy, vì töø taâm ñoái vôùi toaøn theå nhôn sanh neân Ñöùc Ngaøi môùi trình baøy Chaân Ñeá
Nieát Baøn töùc Bí Phaùp Giaûi Thoaùt, ñaït ñöôïc qua Bí Phaùp Daâng Tam Böûu. Nhöng thaät ra Chaân ñeá
naøy thoaùt ra khoûi ngoaøi voøng ngoân ngöõ ñoái ñaõi cuûa theá gian, nghóa laø neáu duøng ngoân ngöõ traàn theá
höõu laäu thì khoâng laøm sao noùi ra heát ñöôïc. Duø vaäy Ngaøi vaãn noùi, vaø do ñoù maø lôøi noùi cuûa Ngaøi
vaãn coøn quaù cao sieâu khoù hieåu, vì lyù do ngoân ngöõ coù nhöõng giôùi haïn cuûa noù, do vai troø cuûa ngoân
ngöõ laø bieåu töôïng cho söï theå chôù khoâng phaûi laø baûn chaát cuûa söï theå, vaø cuõng khoâng theå thay theá
söï theå.
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Söï theå laø söï vieäc, söï töôùng. Coøn ngoân ngöõ laø danh laø teân goïi. Hai thöù hoaøn toaøn khaùc nhau. Thí
duï nhö ngoân töø giaûi thoaùt hay ngoân töø Nieát Baøn, ñoù chæ laø nhöõng tieáng goïi, nhöõng ngoân töø thoâi
chôù khoâng phaûi laø söï giaûi thoaùt thaät söï, hay Nieát Baøn thaät söï.
Toùm laïi, lôøi noùi cuûa Ñöùc Hoä Phaùp coøn quaù cao sieâu, coù theå noùi laø khoù theå hieåu thaáu heát ñöôïc vaø
vì theá maø khoù thöïc haønh vieân maõn neáu ngöôøi tín ñoà chöa thaáy caùi khoù vaø KHOÙ LAÉM nhö Ñöùc
Ngaøi ñaõ noùi cuõng nhö chöa chòu ñeå tinh thaàn vaø trí naõo tìm hieåu taän töôøng nhö Ngaøi ñaõ daën.
Söï trình baøy caùi “khoù laém” trong Bí Phaùp Daâng Tam Böûu ñeå giaûi thoaùt nhaèm muïc ñích giaûi thích
raèng vieäc dieãn giaûi kinh ñieån hay lôøi daïy cuûa caùc baäc Thaùnh hoaëc Phaät thaät ra raát khoù khaên. Caàn
phaûi döïa vaøo caên cô, cuõng nhö caàn phaûi töïa nöông vaøo Tam Hueä hoïc vaø Tam Voâ Laäu hoïc, ñoù
cuõng laø moät ñieàu raát khoù. Nhöng neáu khoâng theå nhö vaäy thì coù theå rôi vaøo tình traïng “Y kinh giaûi
nghóa tam theá Phaät oan”.
Y kinh giaûi nghóa tam theá Phaät oan laø nhö theá naøo?
Töùc laø giaûi nghóa Kinh hoaëc lôøi daïy cuûa Thaùnh hay Phaät maø cöù döïa theo nghóa ñen hay caên cöù
vaøo söï hieåu bieát treân beà maët cuûa ngoân töø thì “oan cho Phaät laém,” coù nghóa laø khoâng theå naøo loät
heát yù nghóa ñöôïc. Traùi laïi, phaûi xem kinh hoaëc lôøi daïy cuûa Thaùnh hay Phaät nhö laø nhöõng lôøi chæ
daãn roài töø ñoù phaûi tònh taâm haàu ñaït ñònh môû ñöôøng cho hueä chieáu thì môùi mong naém baét ñöôïc
nhöõng giaù trò noäi dung, töùc Chaân lyù aån taøng, duø laø vaén taét ñaõ ñöôïc goùi gheùm qua thoâng ñieäp cuûa
Thaùnh hay Phaät.
Noùi roõ hôn, treân phöông dieän taâm thöùc hay trong kinh luaän, ngoân ngöõ khoâng coù khaû naêng dieãn
ñaït toû roõ ñaày ñuû heát ñöôïc. Ngoân ngöõ chæ coù khaû naêng chæ daãn. Ñaây laø söï khaùc bieät giöõa ngoân ngöõ
khoa hoïc vaø ngoân ngöõ kinh luaän. Ngoân ngöõ cuûa khoa hoïc hay toaùn hoïc duøng ñeå dieãn ñaït, coøn
ngoân ngöõ kinh luaän laø duøng ñeå truyeàn ñaït baèng caùch chæ daãn maø thoâi.
Sôû dó phaûi laëp laïi nhöõng khoù khaên maø nhö Ñöùc Hoä Phaùp ñaõ noùi “khoù laém”, cuõng nhö vai troø ngoân
ngöõ vôùi nhöõng giôùi haïn cuûa noù, laø ñeå trình baøy raèng lôøi noùi cuûa Ñöùc Hoä Phaùp chính laø lôøi noùi cuûa
moät ñöùc Phaät. Phaät coù noùi maø nhö khoâng noùi, vì vôùi ngoân ngöõ theá gian thì khoâng theå noùi heát ñöôïc
Chaân Lyù Tuyeät Ñoái laø giaûi thoaùt. Phaät chæ coù theå chæ coù thaáy con ñöôøng ñoù thoâi roài nhôn sanh
moãi ngöôøi tuøy caên cô maø thaáu hieåu maø laàn böôùc ñi theo. Nhö vaäy, neáu cöù hieåu nhöõng gì Ñöùc Hoä
Phaùp noùi döïa treân beà maët cuûa ngoân ngöõ, hay caên cöù vaøo nghóa ñen thì khoù theå hieåu thaáu noåi vaø
khoâng laøm sao hieåu heát ñöôïc.
Laøm sao coù theå hieåu ñöôïc khi moät nhôn sanh naøo ñoù coøn raát phaøm phu, vaãn coøn vöôùng maéc trong
voøng tam ñoäc tham, saân, si, coøn ham aên, ham noùi, ham caû saéc duïc, khoâng ngaàn ngaïi röôïu cheø
cuõng nhö noùi laùo, noùi theâu deät, noùi ñaâm thoïc, noùi lôøi ñoäc aùc v.v, . theá roài khi vaøo cuùng Töù Thôøi
vaø daâng Tam Böûu, nieäm daâng xaùc thaân naøy cho Ñöùc Chí Toân thì ñöôïc hoaøn toaøn giaûi thoaùt ? Maø
duø coù giaûi thoaùt ngay ñöôïc nhö ngöôøi ta thöôøng noùi “buoâng ñoà ñao thaønh Phaät”, nhöng nhôn sanh
ñoù coù thaät söï buoâng ñoà ñao chöa, vaø duø coù buoâng roài nhöng neáu muoán thaønh Phaät thì phaûi coøn
moät veá phuï nöõa, töùc moät ñieàu kieän phuï nöõa môùi thaønh Phaät ñöôïc, ñoù laø keå töø luùc ñoù taâm mình
phaûi hoaøn toaøn lieân tuïc laø taâm Phaät thì môùi laø Phaät ñöôïc. Traùi laïi, neáu sau thôøi cuùng töùc sau khi
Daâng Tam Böûu vaø nguyeän nieäm daâng xaùc thaân xong roài ra ngoaøi, ngöôøi nieäm laïi trôû veà vôùi neáp
soáng phaøm phu thì nhö vaäy coù giaûi thoaùt ñöôïc khoâng? Chaéc chaén laø khoâng.
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Noùi roõ hôn, “ñöôïc” hay “khoâng” chæ laø hai danh töø. Noùi ra thì raát deã nhöng thöïc teá thì raát khoù. Lyù
do laø Danh vaø Söï hoaøn toaøn khaùc nhau. Danh ngoân khoâng phaûi laø söï theå. Nguyeän nieäm ñeå giaûi
thoaùt chæ laø moät loaïi ngoân ngöõ chôù chöa haún laø vieäc giaûi thoaùt thaät söï. Caùi khoù laø ôû choã naøy. Nhö
vaäy, phaûi laøm sao ñeå vöôït qua caùi khoù khaên ñoù.
Ñeå traû lôøi caâu hoûi naøy, xin ñöôïc moät laàn nöõa laëp laïi lôøi daën cuûa Ñöùc Hoä Phaùp, duø raèng coù theå
nhieàu vò baûo raèng truøng ñieäp nhöng thaät söï raát caàn thieát. Ñöùc Ngaøi noùi:
“Ñieàu khoù khaên phaûi ñeå tinh thaàn trí naõo tìm hieåu cho laém, khoù laém, phaûi raùn hoïc môùi coù theå ñoaït
phaùp ñaëng.”
Nhö vaäy, chính Ñöùc Hoä Phaùp ñaõ noùi muoán ñöôïc giaûi thoaùt laø ñieàu raát khoù vaø khuyeân con em
Ngaøi “ñöøng coù bô bô nöõa” maø phaûi raùn hoïc.
Vì bieát coù nhieàu khoù khaên caàn phaûi hoïc hoûi, caàn phaûi vöôït qua môùi coù theå giaûi thoaùt ñöôïc neân
Ñöùc Ngaøi ñaõ lieân tuïc gaàn caû troïn naêm boû ra khoâng bieát bao nhieâu thì giôø coâng söùc thuyeát giaûng
lieân tuïc nhieàu laàn nhaèm laøm ngoïn ñuoác chæ ñöôøng cho nhôn sanh ñoaït Ñaïo. Ngaøi ñaõ daïy töø Ñôøi
ñeán Ñaïo, töø Soáng ñeán Linh, töø Theå Phaùp ñeán Bí Phaùp, töø Tuïc Ñeá ñeán Chaân Ñeá ñeå daãn daét nhôn
sanh duïng Bí Phaùp Daâng Tam Böûu laäp thaønh Bí Phaùp giaûi thoaùt thaät söï.
III. KEÁT LUAÄN
-Maëc duø bieát raèng ngoân ngöõ coù nhöõng giôùi haïn, vì ngoân ngöõ khoâng phaûi laø söï theå, vaø cuõng khoâng
coù khaû naêng thay theá söï theå.
-Maëc duø veà phöông dieän taâm linh, ngoân ngöõ chæ coù vai troø chæ daãn, nhö Ñöùc Phaät Thích Ca duøng
ngoùn tay ñeå chæ maët traêng vaäy.
-Maëc duø bieát roõ nhö theá nhöng Ñöùc Hoä Phaùp vaãn coá thuyeát giaûng ñeå noùi ra caøng nhieàu caøng toát,
chæ ra caøng roõ nhöõng gì nhôn sanh caàn laøm thì caøng hay, caøng coù lôïi cho nhôn sanh.
Ñaây laø lyù do maø Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng tröôùc, Ñöùc Hoä Phaùp sau, hai Ngaøi ñaõ coá coâng chæ ra con
ñöôøng cho nhôn sanh nöông theo ñoù maø ñaït Ñaïo.
Noùi khaùc hôn, Ñöùc Hoä Phaùp vaø Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng, hai vò khai saùng cuûa ñaïo Cao Ñaøi, moãi
vò moät caùch, moãi vò moät vai troø, ñaõ chæ daïy tín ñoà giaùo phaùp tuøng töôùng nhaäp taùnh ñeå ñaït cô giaûi
thoaùt.
Noùi tuøng töôùng vì Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng ñaõ döïa vaøo thaân, vaøo töôùng ñeå chæ cho moïi ngöôøi
thaáy raèng muoán hieåu roõ vaø sau ñoù ñaït ñöôïc cô giaûi thoaùt thì tröôùc tieân ngöôøi tu phaûi troïn
veïn haønh ñöôïc haïnh “daâng hieán xaùc thaân”
Neáu ñaõ hieán daâng xaùc thaân roài thì xaùc thaân naøy ñaâu coøn cuûa mình nöõa. Ñaây laø tröôøng hôïp
cuûa tieàn thaân Ñöùc Phaät Thích Ca khi tu haïnh Boà Taùt ñaõ bò vua Ca Lôïi ñaâm maét, xeûo tai, caét muõi,
chaët caû chaân tay maø vaãn khoâng heà oaùn haän. 1 Nhö vaäy, neáu coù ai chöôûi, coù ai ñaùnh, coù ai gieát –
nhö tröôøng hôïp tieàn thaân cuûa Phaät Thích Ca hay Ngaøi Phuù Laâu Na – thì ñoù laø chöôûi, ñaùnh, gieát
caùi xaùc thaân maø taâm mình ñaõ hoaøn toaøn troïn veïn hieán daâng. “Noù ñaâu coøn laø cuûa mình nöõa” nhö
1- Kinh Kim Cang giaûng giaûi- Thích Thanh Töø- NXB TPHCM- 1995- (Trang 131)

62 					

Bản Tin Thế Đạo 		

		

17

lôøi Ñöùc Hoä Phaùp ñaõ noùi.
Troïn veïn hieán daâng xaùc thaân, nhö Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng aån duï qua caâu chuyeän oâng Phuù Laâu
Na, ñoù ñuùng laø caùch tuøng töôùng. Tuøng töôùng maø Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng noùi, ñoù laø ñeå nhaäp taùnh
theo nhö Ñöùc Hoä Phaùp ñaõ daïy.
Vôùi tuøng töôùng, Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng muoán noùi veàø Tuïc Ñeá laø thaân, laø töôùng. Coøn Ñöùc Hoä Phaùp
thì laïi daïy nhaäp taùnh, laø Phaät taùnh, laø Thaùnh taâm, maø cuõng laø Thieân lyù, töùc muoán chæ roõ Chaân
Ñeá, chæ roõ caùch trôû veà vôùi queâ xöa caûnh cuõ cuûa mình, vôùi nguoàn coäi cuûa mình laø coõi Trôøi, laø giaûi
thoaùt, laø Nieát Baøn hay laø Ñaïo.
Ngöôøi tu neáu muoán ñaït Ñaïo thì phaûi tuøng töôùng ñeå nhaäp taùnh, cuõng nhö muoán ñöôïc giaûi thoaùt,
Nieát Baøn lieàn ñeán, Phaät quaû ñaéc thaønh thì Tuïc Ñeá vaø Chaân Ñeá phaûi dung thoâng.
Noùi Tuïc Ñeá vaø Chaân Ñeáø phaûi dung thoâng laø vôùi muïc ñích nhaèm chæ cho thaáy chaân lyù, chæ cho
con ngöôøi hieåu roõ chaân lyù ñeå maø tu. Ñieàu quan troïng laø phaûi dung thoâng ñuôïc caû hai, ñoù môùi laø
chaân lyù. Chôù neáu khoâng dung thoâng ñöôïc caû hai thì hoaøn toaøn khoâng ñuùng chaân lyù, hay khoâng
laøm theo ñuùng chaân lyù.
Ngöôøi khoâng dung thoâng ñöôïc caû hai töùc coøn maéc keït hai beân, nghóa laø coøn phaân chia nhò bieân,
nhò ngaõ, coøn noùi phaûi noùi quaáy, noùi thöông noùi gheùt, noùi thaáp noùi cao, noùi hay noùi dôû laø ngöôøi vaãn
coøn taâm phaøm phu khoâng laøm sao giaûi thoaùt ñöôïc.
Phaûi thaáy roõ nhò bieân, nhò ngaõ, toát xaáu, cao thaáp, phaûi quaáy, gheùt thöông tuy raèng hai maø chæ laø
moät. Chuùng chaúng khaùc naøo hai beà maët cuûa moät ñoàng tieàn maø Laõo giaùo ñaõ chæ roõ nôi chöông 2
cuûa quyeån Ñaïo Ñöùc Kinh, Khoång giaùo ñaõ noùi roõ qua thuyeát “Thieân Ñòa Van Vaät ñoàng nhaát theå”,
vaø Kinh Phaät giaùo haèng ngaøy saùm hoái nhaéc ñi nhaéc laïi raèng caû hai tuy laø hai ma ømoät qua caâu
“Nhò ñeá dung thoâng tam muoäi aán”.
Taát caû ba toân giaùo Nho, Thích, Laõo vôùi tinh tuùy giaùo lyù Ñôøi Ñaïo, Ngöôøi - Trôøi, Phaøm phu - Phaät,
ñaõ ñöôïc dieãn taû roõ trong giaùo lyù cuûa ñaïo Cao Ñaøi vôùi Thieân Nhaân bao haøm yù nghóa chæmoät chôù
chaúng coù hai, Trôøi cuõng ñoù maø Ta cuõng ñoù (Thieân giaõ, ngaõ daû)
Coù hieåu roõ ñöôïc giaùo lyù “Thieân Ñòa Vaïn Vaâït ñoàng nhaát theå” töùc Trôøi Ngöôøi khoâng khaùc, Ñôøi Ñaïo
khoâng hai cuûa ba toân giaùo Phaät, Laõo, Nho, coäng vôùi Cao Ñaøi giaùo lyù “Thieân Nhaân” hay “Dieu et
Humaniteù” thì con ngöôøi môùi coù theå töï noùi laø thaáy ñöôïc yeáu chæ “Dung Thoâng”, laøm ñöôïc vieäc
tuøng töôùng laø nöông vaøo thaân xaùc phaøm traàn ñeå nhaäp taùnh töùc ñeå tu thaønh Thaùnh, thaønh Phaät. 1
Dung thoâng coù nghóa laø vaäy, coù nghóa laø thaáy roõ Thaùnh taâm hoaøn toaøn ôû trong thaân xaùc phaøm
phu, cuõng coù nghóa laø Ñôøi cuõng laø Ñaïo, phaøm phu cuõng laø Phaät, Tuïc Ñeá cuõng laø Chaân Ñeá. Caû
hai khoâng ngaên ngaïi nhau maø laïi tieáp noái nhau, hoã trôï nhau, hoøa quyeän nhau vôùi muïc ñích thaêng
hoa hay nhaèm sieâu thaêng giaûi thoaùt.
Toùm laïi, vôùi giaùo lyù Nhò Ñeá dung thoâng cuõng nhö giaùo lyù Tuøng Töôùng Nhaäp Taùnh cuûa ñaïo Cao
Ñaøi, Phaät Thaùnh muoán chæ cho ngöôøi tu thaáy roõ caùi lyù cuûa töôùng vaø taâm, caùi lyù cuûa Tuïc Ñeá vaø
Chaân Ñeá.
1- Xin xem “ Dieu et Humaniteù- Amour et Justice cuûa cuøng taùc giaû.
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Caû hai tuy hai maø moät nhö Ñöùc Laõo Töû ñaõ noùi trong Ñaïo Ñöùc Kinh laø höõu voâ töông sinh, nan dò
töông thaønh, tröôøng ñoaûn töông hình, cao haï töông khuynh v.v. maø ñaïo Cao Ñaøi ñaõ aån taøng trong
Thieân Nhaõn giaùo lyù cao sieâu naøy cuûa ñaïo Laõo.
Ai thaáy ñöôïc höõu voâ töông sinh, nan dò töông thaønh v.v. cuõng nhö thaáy roõ Chaân ñeá aån taøng trong
Thieân Nhaõn laø thaáy ñöôïc dieäu lyù Nhò ñeá dung thoâng hay Tuøng Töôùng Nhaäp Taùnh. Ñoù laø con
ñöôøng ïñi ñeán quaû vò Phaät hay quaû vò giaûi thoaùt ñaõ saün baøy.
Vaäy, muoán san baèng söï caùch xa vaø khaùc bieät naøy caàn phaûi laøm gì vaø laøm nhö theá naøo cho troïn
veïn?
Ñeå giaûi ñaùp caâu hoûi vöøa neâu, phaàn keá tieáp sau ñaây xin ñöôïc trình baøy nhöõng gì maø Ñöùc Hoä Phaùp
ñaõ daïy nhôn sanh laøm ñeå ñaït cô giaûi thoaùt qua Bí Phaùp Daâng Tam Böûu.
HT. Leâ Vaên Theâm
(Trích Chöông I «Tuøng Töôùng Nhaäp Taùnh» quyeån «Bí Phaùp Daâng Tam Böûu - Bí Phaùp Giaûi
Thoaùt» (Soaïn giaû: HT. Leâ Vaên Theâm), Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi phaùt haønh laàn thöù nhöùt taïi
Hoa Kyø naêm 2013.

***
Bài viết này của Lama Zopa Rinpoche, một bài viết về một cách sống ‘’ khá lý tưởng ‘’

Bình an					

(Lama Zopa Rinpoche)

Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời bạn, nghĩ về trách nhiệm
với thế giới: “Tôi có trách nhiệm với mọi chúng sinh. Tôi sẽ hành động để làm vơi bớt tất cả
những khổ đau và mang lại hạnh phúc cho họ.”
Khi mặc quần áo, bạn nên nghĩ: “Tôi đang mặc quần áo bởi tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ
với thế giới này”.
Khi ăn, bạn lại một lần nữa nhắc nhở mình về ý nghĩa, mục đích của cuộc đời làm người quý giá
này. Nghĩ đến thức ăn mà bạn nhận như loại thuộc quý để giữ cơ thể bạn khoẻ mạnh để bạn có thể
phục vụ người khác tốt hơn.
Khi đi ngủ, bạn lại nhớ đến ý nghĩa của cuộc đời này. Ngủ cũng giống như thuốc - giấc ngủ sẽ
mang đến cho bạn cảm giác thoải mái, sảng khoái để rồi ngày mai khi thức dậy bạn sẽ làm việc
cần mẫn chăm chỉ để hoàn thành trách nhiệm với thế giới này.
Hãy thực hiện tất cả những nhiệm vụ vì người khác. Ngủ vì người khác, ăn vì người khác,
làm việc vì người khác và cả khi sống cũng vì người khác. Và khi cái chết đến với chúng ta,
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hãy đón nhận cái chết cũng vì người khác.
Đây chính là một cống hiến thực tiễn và thật sự của bạn đối với hoà bình thế giới mà bạn có thể
làm tại bất cứ thời điểm nào, ngày hay đêm.
Tình yêu thương của bạn sẽ mang hạnh phúc đến cho mọi sinh vật trên trái đất này.
Tất cả bình an và hạnh phúc của gia đình, xã hội và đất nước phụ thuộc vào mỗi chúng ta có đối
xử với người khác bằng tình thương yêu hay không.
Mỗi chúng ta có trách nhiệm rất lớn với hạnh phúc của mỗi cá nhân khác. Mỗi chúng ta đều có
trách nhiệm toàn cầu này. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta.
Khi bạn làm việc với trí tuệ, những gì bạn đang làm là thật, là giải pháp tốt nhất cho hoà bình thế
giới – và không chỉ là hoà bình trên trái đất này, mà còn là cho mọi sinh vật trên hằng hà sa số các
hành tinh khác nữa.
Sự vắng mặt tạm thời của chiến tranh không phải là hoà bình. Hoà bình thực sự chỉ đến từ
trái tim.
Chúng ta có thể có những ý tưởng lớn về cách chúng ta có thể góp phần vào hoà bình thế giới,
nhưng nếu chúng ta chẳng thể nào mang an lạc hoà bình đến cho chính gia đình mình, cho chính
nơi mình làm việc, cho chính tâm hồn mình thì làm sao chúng ta có thể bắt đầu thực hiện những ý
tưởng đó?
(Nguồn: Internet)
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