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From: “”Sergei Blagov” < vmblagov@citylin.ru>
To: Datrungtu@yahoo.com
Subject: Re: Bài sưu tập “Chân lý con người”
Date: Sun, 11Feb 2001 12:09:36+0300
X MSMail Priority: Normal
X Priority: 3
X Mailer: Microsft Internet Mail 4.70. 1155
MIME Version:1.o
Content Transfer Encoding:7 bit
Thưa ông Dã Trung Tử thân mến.
Xin cám ơn Ông đã gởi đến tôi bài “Chân lý con người”
của Ông. Tôi thấy bài này rất hay, không có rustique đâu.
Mong nhận được một số sưu tập của Ông.
Xin gởi đến Ông lời chào thành thật.
Thân trọng
Sergei Blagov

___________
Chú thích: Trên đây là ý kiến của Giáo sư Tiến sĩ Sergei
Blagov Viện Đại học Nghiên cứu Đông phương Mátx cơ va (Nga)
nhận định về bài “Chân lý con người.”
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Đức Chí Tôn dạy rằng:
“Mỗi bậc phẩm đều đặng một vai
tuồng của Đấng cầm quyền thế
giới ban cho, dầu thanh cao, dầu
hèn hạ, cũng phải gắng làm cho
rồi trách nhiệm, hầu chung cuộc,
hồn lìa cõi trần đặng đến nơi
khởi hành mà phục hồi công
cán...”

TNHT / Q1 /tr.74
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riêng cho mình, chẳng cần đoái hoài thương tưởng đến sinh
mạng kẻ khác. Sự kiện này là nguyên nhân chính tạo ra
những áp bức, bóc lột, khủng bố, chiến tranh…khiến loài
người luôn sống trong địa ngục trần gian, và bên bờ vực
thẳm của cơ tự diệt !!!

TIỂU DẪN

Vấn đề này Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc đã thuyết
minh rằng:

Đối với người có tâm huyết ái truất thương sanh, ưu
thời mẫn thế … thường băn khoăn đến vấn đề nguồn gốc, và
thân phận của con người. Những câu hỏi như:

“Trên mặt địa cầu này có hai lẽ sống: cái sống của
chúng ta không khác với cái sống của bạn đồng sanh với
chúng ta… Nếu biết nhường sống cho nhau thì thái bình tồn
tại, mà tranh sống với nhau là loạn lạc tự diệt…” (Trích
thuyết Đạo của Đức Hộ pháp tại đền Thánh đêm 15-08 Tân
Mão (1951).

Con người là ai?
Đến cõi trần làm gì?
Thác rồi về đâu?
Tại sao trong đời sống lại không đồng đều, đầy dẫy
những tai ương hoạn họa, chênh lệch bất công…? Lại còn
tiếp xúc với bao nhiêu nan đề: hận thù, tranh đấu, hạnh
phúc, khổ đau, sanh ly, tử biệt…? Những sự kiện này đến với
con người một cách ngẫu nhiên, hay là có sự an bài tiền
định, và bằng cách nào để khắc phục?
Tất cả những vấn đề này thuộc phạm trù nhân sinh triết
học, khó có thể dùng ngôn ngữ hữu hạn của con người để
giải thích một cách thỏa đáng cho mọi người có thể hiểu tận
tường và chấp nhận được. Nên mỗi tôn giáo, mỗi trường
phái, mỗi triết gia… đều có những lý giải và cách ứng phó,
để thích hợp với trình độ tiến hóa của con người ở từng thời
đại và từng địa phương khác nhau, nên do đó có khi còn mâu
thuẫn với nhau nữa.
Nhưng thật ra cái thảm trạng chung của loài người hiện
nay là do họ không quan tâm đến mình là ai? Tại sao lại có
mặt trên thế gian? Thậm chí ở một số người họ không biết
được lẽ thật của cuộc đời, và mục đích sự sống. Nên khi họ
đã có được cuộc sống, thì họ chỉ biết tranh giành sự sống

Sự tranh sống đã khiến cho loài người xâu xé tàn sát lẫn
nhau, đến thần tiên cũng phải ví thảm trạng của nhân loại
hiện nay bằng hai câu sau đây:
Tỷ như ác thú nhốt hầm,
Ăn nhau cho đã nào cần mệnh nhau.
(Nữ trung tùng phận)
Thượng Đế tạo ra thế gian, đã cưu mang thế gian, nên
muốn cho loài người ngày nay sống trong cọng yêu hòa ái,
tạo lập một thế giới đại đồng. Nên đã ban cho loài người
một nhân sinh quan mới qua Đại đạo Tam kỳ Phổ độ, để giải
quyết tận gốc những nan đề nêu trên, làm cho con người có
thể tìm thấy được ý nghĩa cuộc đời, và chân hạnh phúc của
mình.
Với tiểu luận này căn cứ theo Nhân sinh quan của Đại
đạo Tam kỳ Phổ độ, sẽ cho chúng ta một nhận định khái quát
về Chân lý con người theo các tiết đoạn sau đây.
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BẢN NGUYÊN CON NGƯỜI THEO
NHÂN SINH QUAN CỦA CAO ĐÀI GIÁO
Theo tín ngưỡng của Cao Đài giáo, tin rằng Thượng Đế
đã tạo dựng nên con người có cả tâm linh lẫn thể chất theo
khuôn mẫu của Ngài. Vì trong kinh Thiên đạo có câu:
Đại Từ phụ từ bi tạo hóa,
Tượng mảnh thân giống cả càn khôn.
Vẹn toàn đủ xác đủ hồn,
Xoay cơ chuyển thế bảo tồn vạn linh.
(Kinh Tắm thánh/ Giòng 5-8)
Theo đức tin này, thì thuở ban đầu Đức Chí tôn đã tạo
dựng nên càn khôn thế giới và vạn hữu chúng sanh, Ngài ban
cho mỗi loài, mỗi vật đều có hai phần, một phần hữu hình đó
là thể xác, một phần vô hình đó là linh hồn, hai phần này
nương vào nhau mà sinh hóa tồn tại.
Về sự tạo dựng hình thể muôn loài cũng như con người.
Ngày nay Đức Chí Tôn không cho biết cụ thể như trong
Thánh kinh Cựu ước của đời thượng cổ, là lấy đất tạo ra
người nam, hà hơi vào là có sự sống, và lấy xương sườn
người nam để tạo nên người nữ và cho sống với nhau, để
sinh hóa ra loài người ngày nay, đây là cách giáo hóa cho
con người thời kỳ bán khai, với ngụ ý là thể xác con người từ
đất sinh ra, và Đức Chúa Trời hà hơi có nghĩa là Ngài chiết
chơn linh của Ngài để ban cho con người cái linh hồn tức là
sự sống (theo quan niệm của Cao Đài giáo). Còn ngày nay có
lẽ lối giải thích ngụ ý này không còn phù hợp với sự tiến hóa
của con người. Nên trong Tam kỳ Phổ độ Đức Chí Tôn đã
cho chúng ta biết một cách tổng quát rằng:
"Khi chưa có chi trong Càn khôn Thế giới thì khí Hư vô
sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái cực". (THNT/
Q2/ tr 62).
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Như vậy là Đức Chí Tôn là Đấng tự hữu và hằng hữu, từ
trong hư vô mà ra, và Ngôi của Ngài là Thái cực.
Thánh giáo Đức Chí Tôn còn cho biết tuần tự của sự tạo
ra hiện tượng giới như sau:
"Thầy phân Thái cực ra Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh ra
Tứ tượng. Tứ tượng biến Bát quái, Bát quái biến hóa vô
cùng, mới lập ra càn khôn thế giới…" (THNT/ Q2/ trang 62).
"Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy.
"Thầy khai Bát quái mà tác thành Càn khôn thế giới nên
gọi là Pháp.
"Pháp có, mới sanh ra Càn khôn vạn vật, rồi mới có
người nên gọi là Tăng.
"Thầy là Phật, chủ cả Pháp và Tăng, lập thành các Đạo
mà phục hồi các con hiệp một cùng Thầy. (TNHT/ QI/ trang
48).
Như vậy là trong khí Hư vô có Đấng Chí Tôn, Ngài tự
hữu và hằng hữu, và Ngôi của Ngài là Thái cực. Ngài đã
dùng quyền phép phân ngôi Thái cực ra Lưỡng nghi là Âm
và Dương, và Lưỡng nghi sinh ra Tứ tượng là Thái dương,
Thiếu âm, Thái âm, Thiếu dương (Dương biến cực đại gọi là
Thái dương sẽ sinh thêm Thiếu âm, Âm biến cực đại là Thái
âm sinh thêm Thiếu dương), rồi Tứ tượng biến ra Bát quái đó
là tám hiện tượng: Càn: Trời, Khảm: Nước, Cấn: Núi non,
Chấn: Sấm sét, Tốn: Gió, Ly: Lửa, Khôn: Đất, Đoài: Ao
đầm. Tám hiện tượng này biến hóa mà sinh ra vũ trụ và vạn
hữu chúng sanh. Do đó trong hiện tại, tất cả sự vật đều có
mang hai phần Âm và Dương, từ mỗi nguyên tử li ti trong cơ
cấu vật chất, đến các tinh cầu trong không gian, đều hiện hữu
hai lực lượng này, nên trong kinh Thế Đạo có câu:
Cơ sanh hóa càn khôn đào tạo,
Do âm dương hiệp đạo biến thiên.
(Kinh hôn phối/Giòng 1-2)
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Đó là tất cả những gì Đức Chí Tôn cho con người của
thời đại ngày nay biết về phương thức và tuần tự của sự tạo
dựng nên cơ cấu hữu hình, và tất cả sinh vật ở buổi ban sơ,
trong đó có con người và thần thánh tiên phật; còn sự sanh
hóa từ đó đến nay, thì như chúng ta thấy đều do âm dương,
nam nữ, trống mái phối hợp mà sanh sanh hóa hóa cho đến
vô cùng. Sự sanh hóa này đã được Đức Chí Tôn trù định từ
buổi ban sơ, đó là Ngài đã ban cho mỗi loài một mầm sống
nguyên thủy khác nhau, mà ngày nay khoa học gọi là yếu tố
di truyền, chứa đựng trong mỗi tế bào, từ sinh vật nhỏ như
con kiến, đến sinh vật to lớn như cá voi, đều chịu sự chi phối
của yếu tố nầy, nhờ yếu tố này mà một con kiến sẽ sinh con
kiến, chứ con kiến không thể sinh ra con cá voi, hầu hết các
sinh vật biết cựa quậy, bò lết, bay liệng, bơi lội, leo trèo,
chạy nhảy, giống nào sẽ sinh ra giống ấy, do đó chúng ta tin
rằng Thượng Đế đã tạo dựng nên con người hoàn hảo, đầu
đội trời chân đạp đất, giữa sai khiến được muôn vật ngay từ
ban đầu, chứ không thể có một con vượn dã thú đi bốn chân
mà là thủy tổ của loài người được.
Còn về phương diện tinh thần là linh hồn sự sống ngự trị
trong mọi sinh vật, là một điểm linh quang của Đức Chí Tôn
ban cho, để giữ gìn sinh mạng; còn gọi là “Sự phân tánh
giáng sanh của Thượng Đế”. Sự phân tánh này có ở cả vật
chất, thảo mộc và các sinh vật hạ đẳng nữa, nên Đức Chí
Tôn đã nói rằng:
"...Thầy phân tánh Thầy ra vạn vật là vật chất, thảo
mộc, côn trùng gọi là chúng sanh..."
(TNHT/Q2 tr.62)
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"...Một chơn thần Thầy mà sanh hóa ra chư phật, chư
tiên, chư thánh, chư thần và cả nhơn loại trong càn khôn thế
giới..." (TNHT/Q1/tr 48).
Như vậy nhân loại không chỉ có ở địa cầu chúng ta, mà
còn có ở nhiều địa cầu khác. Đây là một điều mang tính
Thiên khải mới mẻ mà Đức Chí Tôn đã hé mở cho loài người
được biết, Đức Chí tôn còn cho biết rằng trong vũ trụ có 72
địa cầu, địa cầu chúng ta ở là địa cầu 68, và giá trị nhân
phẩm và trình độ tấn hóa của con người ở mỗi địa cầu khác
nhau:
" Đứng bực Đế vương ở địa cầu này chưa đứng vào bực
chót của địa cầu 67. Cái quý trọng của mỗi địa cầu tăng
thêm hoài, cho tới đệ nhứt cầu..." (TNHT/Q1/tr.68).
Sự kiện này cũng phù hợp với những điều mà gần đây
các nhà khoa học đã căn cứ vào những hiện tượng UFO 1
xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, họ đã phỏng đoán rằng rất
có thể có những nền văn minh cao hơn ở các hành tinh khác.
0

Theo Thánh giáo của Đức Chí Tôn, chúng ta có thể suy
ra rằng trình độ tấn hóa của chúng ta còn quá ấu trỉ. Vì
nghiên cứu khoa học đã cho biết óc người chỉ mới khai thác
được 10%, trường hợp đặc biệt như Einstein cũng chưa đến
30%, thế thì trên trường tiến hóa đến một lúc nào đó con
người sẽ khai thác nốt 90% còn lại, chừng đó chúng ta sẽ
tiến kịp con người ở các hành tinh khác.
Theo học thuyết linh hồn tấn hóa của Cao Đài giáo, thì
Đức Chí Tôn đã ban cho vạn vật tám loại linh hồn, đó là:
Vật chất hồn, kim thạch hồn.
Thảo mộc hồn.

Về sự hình thành nhân loại được Đức Chí Tôn cho biết
như sau:

UFO: Unidentified flying object (những vật thể bay không
xác định, ám chỉ dĩa bay của người ngoài hành tinh đến.

1
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Thú cầm hồn.
Nhân loại hồn.
Thần hồn.
Thánh hồn.
Tiên hồn.
Phật hồn.
Tám loại chơn hồn này đầu kiếp vào thể xác tương ứng
để tiến hóa, nên trong Phật mẫu chơn kinh có câu:
Càn khôn sản xuất hữu hình,
Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh.
(Phật mẫu chơn kinh/giòng 7-8)
Theo quy luật này thì vật chất lên thảo mộc, thảo mộc
lên thú cầm, thú cầm lên nhân loại, nhân loại lên thần thánh
tiên phật. Nên chúng ta thấy những loại thảo mộc tiến hóa
cao, có mang bản chất của thú cầm, như các loại nấm (nấm
rơm tuy là thảo mộc nhưng có chất ngon ngọt của thịt cá),
các loại cây cỏ ăn thịt, cây mắc cở (khi va chạm đến nó, thì
lá tự khép lại), những loại này có một đời sống thảo mộc, mà
lại mang bản chất giống như sinh vật. Những loại thú cầm
tiến hóa cao cũng mang những bản chất của nhân loại, như
vừa qua có nhiều đài truyền hình đã đưa tin và hình ảnh của
một con ó biết gắp một hòn đá để đập vở một quả trứng đà
điểu, sự kiện này đã làm ngẩn ngơ các nhà khoa học, và như
khỉ vượn, chó, cá heo... nó cũng có những bản chất giống
con người như trung thành, thương yêu...; và nhân loại tiến
hóa cao cũng mang một ít bản chất đạo đức lương thiện,
giống thần thánh tiên phật. Tiến hóa theo con đường này gọi
là hóa nhân.
Còn một loại nữa gọi là nguyên nhân, loại này theo chơn
truyền của Cao Đài giáo, thì khi tạo lập vũ trụ rồi, Đức Chí
Tôn đã tạo một trăm ức nguyên nhân và cho xuống thế làm
người, để phụng sự cho cơ tấn hóa của vạn linh.
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Như vậy nguồn gốc con người ở vào hai trường hợp này,
một là hóa nhân do sự tiến hóa từ vật chất lên, hai là loại
nguyên nhân do Thượng Đế tạo dựng từ ban đầu; cả hai đều
là chơn linh phân tánh từ Đức Chí Tôn.
Vì thế Con người được Đức Chí Tôn yêu quý vô cùng,
nên thánh giáo Ngài đã nói rằng:
"...Trong trời đất nhân sanh là con quý của Thầy, nên
Thầy hằng lo lường cho các con..." (Thánh ngôn hiệp tuyển /
quyển 2 / tr.29)
"Một điểm linh quang là một hồn người, là vật tối linh
của Thầy ". (Thánh ngôn hiệp tuyển /quyển1/tr.10)
Theo nhân sinh quan Cao Đài giáo thì nguồn gốc và
thân phận của con người rất là quí giá cao trọng nên Thánh
thi có câu:
Dễ gì lộn kiếp đặng làm người,
May đặng làm người chớ dể duôi.
(Giới tâm Kinh).
Đó là đề cập con người về mặt hữu hình, còn nếu sinh
tiền họ đã có một đời sống mẫu mực tại thế gian, thì lúc linh
hồn thoát xác sẽ được sự đưa rước rất trọng thể:
Dưới chín lớp liên thần đưa bước.
Trên hồng quang phủ phước tiêu diêu.
(Kinh khi đã chết rồi).
Cửa Cực lạc thinh thinh rộng mở
Rước vong hồn lui trở ngôi xưa.
Kinh đưa linh cửu.
Diêu Trì Cung cũng mở yến tiệc thưởng ban:
Tây Vương Mẫu vườn đào ướm chín
Chén trường sanh có lịnh ngự ban,
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Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng.
Chơn thần khá đến hội hàng chư linh.
Kinh đệ nhị cửu
Khi linh hồn càng lên cõi trên, thì cũng được cả thiên
cung nghênh đón:
Thiên quân diêu động linh phan,
Cả miền thánh vức nhộn nhàng tiếp nghinh.
Kinh đệ Ngũ cửu.
Như thế, nói về Thân xác thì con người là một tiểu vũ
trụ, về Linh hồn được phân tánh từ Thượng Đế, nhưng đặc
biệt con người được Ngài ban cho tính chất linh thông hơn
hết, nên Giới tâm kinh mới có câu:
Đấng Tạo hóa hóa sanh muôn vật,
Phú cho người tính chất linh thông.
Do đó con người so với thú vật dù là khỉ vượn, tuy hơi
giống như con người, nhưng nhất định không thể coi ngang
như nhau, mà cho rằng khỉ vượn là thỉ tổ của loài người
được. Điều này chính Đức Hộ pháp khi nói về sự tấn hóa của
con người cũng đã xác nhận rằng:
"Chúng ta thử xét đoán, nếu quả nhiên là loài khỉ tấn
hóa lên…có đâu đầu óc của họ khôn ngoan quá chừng quá
đổi…
"Đường tiến hóa của nhân loại nhiều quá, sâu xa
lắm…các giống người hết thảy trên thế gian này cao siêu
như thế đó, thì chính mình Bần Đạo không tin loài khỉ tiến
hóa lên được, cái lý thuyết ấy vô lối, nếu không nói là quái
dị…" (Thuyết đạo của Đức Hộ pháp đêm Mùng 8 tháng 4
năm Ất mùi (1955), nhằm ngày Vía Đức Phật Thích Ca và
Vía của bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh).
Như vậy con người có nguồn gốc từ Đức Chí Tôn, có
cùng một chất liệu với Ngài, nên cũng mang những nét linh
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diệu, sáng suốt, trường tồn như Ngài; còn những sinh vật hạ
đẳng, thì tùy theo sự tấn hoá, mà có những bản năng khác
nhau. Nói một cách khác là Đức Chí Tôn ví như một ngọn
đuốc, còn chúng sanh ví như những tia lửa, lớn nhỏ khác
nhau, tuy cả hai đồng phẩm chứ không đồng lượng. Ta có
thể nói từ Đức Chí Tôn đến con người là một mạch sống nối
liền, sự hoàn thiện của Đức Chí Tôn, có sẵn trong chúng
sanh, do đó chúng sanh luôn được sống, hoạt động và tồn tại
trong Ngài.

GIÁ TRỊ NHÂN PHẨM
THEO NHÂN SINH QUAN CAO ĐÀI GIÁO
Nhân sinh quan của Cao Đài giáo cho rằng con người đã
trải qua một quá trình luân hồi chuyển kiếp lâu dài mới đến
được địa vị nhân phẩm, và phải có cả một hiện tại và tương
lai tu hành để thăng tiến, mới được dự vào hàng Cửu phẩm
thần tiên 2. Điều này họ có thể phấn đấu để đạt được tại thế
gian, ngay trong cuộc sống, chứ không cần phải đợi sang bên
kia cõi tử. Nên chúng ta có thể kết luận con ngươi đã có một
nguồn gốc và một quá khứ đáng tự hào, và tùy theo mức độ
thăng tiến hay sa đọa trên trường đời mà sẽ có một hiện tại
phấn khởi hay bi đát, một tương lai vinh diệu hay đen tối, cái
đó còn tùy thuộc nơi sự học tập tu luyện tinh tấn của mỗi
người.
1

Luận về giá trị nhân phẩm theo Nhân sinh quan của Cao
đài giáo thì có những đặc điểm sau đây:

Cửu phẩm thần tiên: có chín bậc đó là Địa thần, Nhơn
thần, Thiên thần, Địa thánh, Nhơn thánh, Thiên thánh; Địa
tiên, Nhơn tiên, Thiên tiên; Thiên tiên ngang với Phật vị,
đồng phẩm cùng Đức Chí tôn.
2
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Con người là một linh hồn bất tử chứ không phải là một
thân thể hữu sanh, hữu diệt này, đời sống của nó được trải
dài tại trần gian, đến bên kia cõi tử; còn gọi là cõi Thiêng
liêng hằng sống. Nên con người trường tồn, chứ không chỉ
giới hạn trong một kiếp sanh ngắn ngủi, từ chiếc nôi đến nấm
mồ là hết.
Con người được Thượng Đế tạo dựng, có hai phần: thể
xác và linh hồn, thể xác tuy có sanh diệt, nhưng linh hồn thì
trường tồn. Linh hồn là một siêu thực thể, được Thượng Đế
phú bẩm để chỉ huy thân xác, khi hồn lìa khỏi xác thì dù cho
thân xác có hoàn hảo bao nhiêu cũng vẫn bị thối rửa. Chứ
không phải thể xác sinh ra linh hồn như một vài trường phái
đã nhận định.Thậm chí linh hồn có quyền quyết định hủy
hoại thể xác, như trường hợp những người tự tử vì chán đời,
hoặc những người quyết định tuẩn tiết để bảo toàn phẩm giá
tinh thần khi họ bị xúc phạm. Như vậy chứng tỏ rằng linh
hồn luôn ở vị thế chủ tể chỉ huy và quyết định sự sống còn
của thân xác.
Con người có một quyền tự do vô biên, để tự định đoạt
lấy số phận của mình, nên dù cho trong kiếp sanh hiện tại có
bất hạnh đến đâu, cũng cần phải vui vẻ đón nhận một cách
hiểu biết, vì đó là do nhân quả của chính mình đã tự chiêu
cảm từ bao kiếp trước. Trong hiện tại chỉ có cách cải thiện
là nên cố gắng vươn lên để lập công bồi đức, hầu tự hóa giải
bớt oan khiên nghiệp chướng, và gieo nhân lành, để hưởng
phước ấm ngay trong kiếp này và cho cả kiếp lai sinh. Trong
lĩnh vực này Thượng Đế ban cho con người có được quyền
độc lập hoàn toàn với Thượng Đế, con người hoàn toàn có
quyền tự chủ dìu dắt thiên lương của mình nên trong Kinh
Thiên đạo có câu:
Dù cho phải mực Thiên điều,
Cũng quyền tự chủ dắt dìu Thiên lương.
(Kinh Giải oan).
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Ngài để cho con người tự lập định đoạt lấy số phận của
chính mình. Vì Thượng Đế là Đấng công bình không bao giờ
thưởng phạt một cách vô cớ cả, điều này Ngài đã xác nhận rõ
ràng rằng:
"Thầy đã nói cho các con hay trước rằng: nếu các con
không tự lập ở cõi thế này, là cái đời tạm của các con, thì
Thầy cũng không bồng ẳm các con mà đở lên cho đặng… Ấy
vậy vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó..."
(TNHT/Q1/tr.98).
Đức Hộ pháp cũng đã thuyết minh về lãnh vực tự chủ
này như sau:
“Quyền tự chủ ấy, vẫn đã định trước, đặng làm cho cả
nhơn sanh vui theo cơ tấn hoá...
Thiên cơ đã lập ra có địa ngục với thiên đàng, ấy là
cảnh thăng và cảnh đọa.
Địa ngục dành cho kẻ bạo tàn, thiên đàng dành cho
người đạo đức, thì cân công bình Thiêng liêng đã sẵn. Ấy
vậy chẳng buộc ai vào địa ngục, mà chẳng nâng đở ai vào
thiên đàng. Đôi đường hiển hiện, tự quyền lựa chọn, siêu
đọa tại nơi mình, các Đấng Thiêng liêng duy có thương mà
nhắc nhở”. (Chú giải Pháp Chánh Truyền)
Do đó Thượng Đế cũng vì thương yêu chúng sanh đã cố
tìm hết cách, lựa vèo lựa thế để cứu rổi, nên Ngài đã cho biết
rõ mọi ngọn ngành như sau:
"Lựa vèo, lựa thế độ nhơn sanh,
Khó dễ Thầy cho hiểu ngọn ngành.
Ám muội thì nhiều mưu trí ít,
Đường tiên chẳng bước, đọa thì đành."
(TNHT/Q1/ tr.108)
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Nhưng đa số nhân loại vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, nên theo
luật công bình thiêng liêng nếu con ngưòi tạo ác thì phải
đành chịu sự sa đọa. Bởi vì:
" Luật điều Cổ Phật không chừa tội,
Hình phạt Chí Tôn chẳng vị tình.
(TNHT/Q2/ tr.114).
Dưới trần gian có sự công bình tuyệt đối, tuy trong cuộc
sống có sự chênh lệch giữa sang hèn, hoàn hảo và tật
nguyền, đó là do nhân quả của mỗi người, nhưng trong quan
hệ đối xử vẫn luôn luôn bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, do đó
mỗi người phải được tự do sống đúng theo tánh phận của
mình, không có sự phân biệt đối xử, hoặc bắt buộc phải vâng
theo tín niệm của người khác một cách độc đoán, theo kiểu
kéo cổ vịt ra cho dài, thâu giò hạc cho ngắn, làm đảo điên
nhân thế. Cho nên con người phải có bổn phận thương yêu
giúp đỡ lẫn nhau, để mỗi người được tự do tiến hóa theo tánh
phận của mình, đúng với ba tiêu chuẩn của Đạo là:
* Bảo sanh: Bảo vệ sinh mạng.
Quyền sống con nguời là quyền căn bản, sự giết chóc vì
bất cứ lý do nào, cũng không giải quyết được vấn đề gì cả,
mà người gây ra phải đền tội. Vì Chí Tôn đã khẳng định
rằng:
"Nếu ai giết mạng sống, đều chịu quả báo không sai..."
(TNHT/Q2/ tr.62).
Do đó từ khi khai đạo Đức Chí Tôn đã phú thác cho Đạo
Cao Đài làm thế nào, hễ nơi có bóng cờ của Đạo, thì nơi ấy
trở nên thánh địa, mạng sống con người được bảo vệ, Chí
Tôn đã căn dặn nhiều phen làm thế nào trừ cho được cái án
tử hình, mà thế gian đang áp dụng để trị thế, vì đó là một
cách giết người phi pháp.
Vì con người không phải là một sản phẩm do con người
tạo nên, hễ bất toàn thì vứt bỏ như một đồ vật, mà dù họ sinh
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ra có tật nguyền cũng phải được nâng niu bảo trọng, và
trong đời sống của họ có tội lỗi đến đâu, cũng phải giáo hóa
dìu dắt họ… không được ruồng bỏ, giết chóc. Vì thế ngày
nay nhiều nước có nền văn minh tinh thần đạo đức khá cao
họ đã xóa bỏ án tử hình.
Để thi hành được nghĩa vụ này, sinh tiền Đức Hộ pháp
cũng đã thuyết phục nhiều vị lãnh đạo quốc gia nên xóa bỏ
án tử hình trong nước họ. Khi Đức Ngài bị đồ lưu ở
Madagascar có quen biết với hai vị nhân sĩ ở đây, về sau hai
người này đã tham gia phong trào phục quốc để giải phóng
cho dân họ khỏi bị ách thống trị của Pháp, nên đã bị kết án tử
hình, Đức Hộ pháp đã gởi điện văn cho chính phủ Pháp xin
xóa án tử hình đó, hoặc thay bằng một hình phạt khác thay vì
phải giết người. Lời kêu gọi đó đã được chính phủ Pháp
hưởng ứng, vì họ là một nước có nền văn minh tinh thần khá
cao, chính họ đã đề xướng ra thuyết nhân quyền, do đó vụ án
này đã được xử lại, và hai người đó đã thoát chết (Theo
thuyết Đạo Đức Hộ pháp ngày rằm tháng 6 Kỷ sửu/1946 Về
"Cái án tử hình bất công của xã hội")
* Nhơn nghĩa:
Con người đối xử với nhau phải lấy lòng yêu thương
đùm bọc để cùng nhau thăng tiến, phải biết thi thố những
hành động nghĩa hiệp để bênh vực kẻ thế cô sức yếu, lỡ bước
sa cơ, nâng đở kẻ bị tai ương thống khổ.
* Đại đồng:
Mọi người sống với nhau trong tình huynh đệ, có quyền
bình đẳng với nhau, không bị phân biệt đối xử và không đấu
tranh tàn hại lẫn nhau, mà phải biết dung hòa để cùng sống
chung với nhau trong hòa bình.
Ngược lại có một vài học thuyết chỉ xem con người là
một phần tử nhỏ nhoi trong đám quần chúng vô danh và vô
nghĩa, chỉ làm công cụ cho xã hội, để phục vụ cho một thể
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chế nào đó mà thôi. Còn một số tôn giáo lại cho rằng con
người chỉ là đám chúng sanh vô minh đầy tội lỗi, họ cần phải
tế độ, hoặc chỉ là bầy chiên con hiền lành sa đọa cần phải
được cứu rỗi.

20

trình của các nhà ngoại cảm 3 chuyên tìm hài cốt thất lạc, họp
tại Hà nội năm 2006).
2

Điều mà linh hồn người chết đã cho biết là họ không còn
hận thù với nhau, cũng phù hợp với câu kinh:

Còn đối với Cao Đài giáo thì nhân phẩm con người lại
được tôn vinh. Vì tôn chỉ mục đích của Cao Đài giáo là kiến
tạo một thế giới đại đồng, một nền hòa bình vĩnh cửu, trong
đó nhân quyền và tự do dân chủ tuyệt đối tôn trọng. Nội
dung này đã nêu lên trong hai câu liễng ở cổng chánh môn
Tòa thánh Tây Ninh và các Thánh thất địa phương:
CAO thượng Chí Tôn Đại Đạo hòa bình dân chủ mục.
ĐÀI tiền sùng bái Tam kỳ cọng hưởng tự do quyền.
Ngày nay giới khoa học xã hội cũng thừa nhận rằng: con
người ngoài cái thể xác hữu sanh hữu diệt, lại có một linh
hồn trường tồn, và những linh hồn này cũng có một cuộc
sống bên kia cõi tử rất là phong phú, họ cũng có hạnh phúc,
khổ đau, và có nhiều nhu cầu cần tiếp xúc với người sống để
thỏa mãn cho họ… Bằng chứng là hàng nghìn binh sĩ chết
trong chiến tranh, thi thể bị thất lạc vùi lấp trên chiến trường
!!! Chính những linh hồn tử sĩ này đã tiếp xúc với các nhà
ngoại cảm để nhờ thông báo cho gia dình họ, hoặc nhập xác
để nói lên điều họ mong muốn… Nhờ đó mà hàng nghìn
ngôi mộ của tử sĩ đã được tìm thấy qua phương thức này, và
được gia đình cải táng về nơi họ mong muốn.
Có một điều đáng quan tâm được một nhà ngoại cảm
cho biết là: họ đã tiếp xúc với hai tử sĩ, khi sống đã bắn giết
nhau, khi chết thể xác họ lại bị vùi lấp cạnh nhau, nhưng linh
hồn họ vẫn phảng phất gần nhau một cách hài hòa, họ cho
biết là họ không còn hận thù với nhau nữa … (Theo báo cáo
tại hội nghị của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên
cứu Tiềm năng con người / Bộ môn Cận Tâm lý, và thuyết
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Khi dương thế không phân phải quấy,
Nay hư linh đã thấy hành tàng.
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh Thần Tiên Phật cứu nàn độ căn.
(Kinh cầu Bà con thân bằng cố hữu đã quy liễu)
Có lẽ đây cũng là điều cảnh tỉnh cho những người còn
sống cần suy nghĩ … Vì có nhiều người khi đã thù oán ai, thì
vẫn nuôi mối hận thù đó suốt đời, nên Đức Phật đã khuyên
nên lấy ân báo oán thì oán mới tiêu tan, còn lấy oán báo oán
thì oán thù chồng chất.
Các sự kiện nêu trên, cũng phù hợp với nhân sinh quan
Cao Đài giáo cho rằng tuy thể xác con người có sanh có diệt,
nhưng linh hồn là một siêu thực thể do Thượng Đế phân tánh
giáng sanh vẫn trường tồn, khi thoát xác vẫn sinh hoạt nơi
cõi Thiêng liêng hằng sống.

THIÊN CHỨC CON NGƯỜI
Theo đức tin của Cao Đài giáo thì vạn hữu chúng sanh
trong đó có Con người đến thế gian là những khách trần, lần
bước trên đường đạo để tiến hóa, đó là cái thiên chức của
Ngoại cảm là những người có khả năng đặc biệt tiếp xúc
được với linh hồn người đã chết, họ có thể nghe, hoặc thấy
được linh hồn người chết, hoặc người chết có thể nhập xác
của họ để nói lên những điều người chết mong muốn... Ngôn
ngữ của Cao Đài giáo và của Thần linh học còn gọi là Đồng
tử.
3
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Trời ban cho mỗi người tùy theo cơ duyên và nghiệp quả của
họ. Điều này Đức Chí Tôn đã dạy rằng:
"Mỗi bậc phẩm đều đặng một vai tuồng của Đấng cầm
quyền thế giới ban cho, dầu thanh cao, dầu hèn hạ, cũng
phải gắng làm cho rồi trách nhiệm, hầu buổi chung cuộc,
hồn lìa cõi trần đặng đến nơi khởi hành mà phục hồi công
cán..." (TNHT/Q1/tr 74).
Đây cũng có thể nói là một trách nhiệm đặc biệt của mỗi
người, nên con người phải cố gắng hoàn thành cái thiên trách
đó, để được cao thăng thiên vị, điều này Đức Chí Tôn cũng
đã xác nhận rằng:
"Sanh ra phận làm người, đã mang cho mình một trách
nhiệm đặc biệt, phải gắng sức làm cho hoàn toàn, hầu chờ
buổi chung quy, tương công chiết tội, tiêu quả tiền khiên mà
nâng mình vào địa vị cao thượng hơn phẩm vô vị chốn sông
mê nầy". (TNHT/Q2/tr.22).
Trong vũ trụ có luật pháp rất công bình, ngay thân phận
mỗi người tốt hay xấu, là do tự mình tạo ra, con người được
đặt trên một địa vị nào đó trong xã hội, cũng đều tùy theo
quá trình tiến hóa của họ. Khi chết thể xác thối rã, nhưng
tính tình, dục vọng, ý chí vẫn còn giữ nguyên trong chơn
thần (đệ nhị xác thân), cho đến khi đầu thai vào kiếp sống
mới, thì những tính này sẽ trở nên cá tính (personnality) cho
kiếp sau. Ngay những thành quả học hỏi được trong kiếp này
cũng được lưu lại trong chơn linh (linh thân) làm thành sự
hiểu biết cho nhiều kiếp lai sinh.
Theo tác động của luật nhơn quả bắt mỗi linh hồn phải
mang theo khối tiền khiên nghiệp chướng cùng sự hiểu biết
của mình đã tạo ra từ bao kiếp trước. Luật công bình đó an
bài cho mỗi chơn linh một nơi đầu kiếp tương xứng, cộng
với nghiệp quả của tổ phụ trong kiếp đương sinh, sẽ tạo nên
một chơn thần khí chất từ căn bản cho cả ba phương diện
hình thể, tình cảm và trí huệ, tốt hay xấu ngay từ trong bào
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thai, tạo thành một định mệnh. Những ưu khuyết điểm này sẽ
tạo nên bản chất của đứa trẻ từ khi mới lọt lòng mẹ, cho đến
khi khôn lớn nên người. Nếu từ nhỏ được cha mẹ uốn nắn,
lớn lên biết cố gắng tu luyện, làm tròn thiên chức của mình,
thì người đó sẽ có dịp đón nhận một thiên chức cao hơn
trong kiếp lai sinh.
Như vậy số mạng và tương lai của con người không phải
là một việc đã được an bài, hay là một điều đã được hoàn
toàn định trước bởi Thượng Đế và nhất định phải được xảy
ra đúng như thế, mà điểm quan trọng trong tự do của con
người là họ có thể cố gắng vươn lên để thay đổi số phận của
mình để trở nên tốt đẹp hơn, hoặc là họ buông thả theo dục
tính để tự nhận lãnh một sự tệ hại hơn, sự kiện này còn tùy
thuộc theo mức độ tinh tấn của mỗi cá thể.
Ngay vấn đề tội lỗi của con người cũng do chính chơn
linh của họ ghi chép và định tội phước cho họ. Điều này Đức
Hộ pháp đã dạy rằng:
"Tội lỗi chúng ta do chơn linh chúng ta ghi chép, và
chính ta trị ta, chứ không có ai định tội cả, nơi Nam Tào Bắc
Đẩu không có ai trị hết... không có một hình luật nào buộc
tội chúng ta cả. Mạng căn số kiếp của chúng ta đều do
chúng ta định, chúng ta có quyền tự do, quyền sở hữu định
mạng căn cho chúng ta vậy". (Trích thuyết đạo của Đức Hộ
pháp đêm 26 tháng 01 năm Kỷ sửu (23-02-1949).
Điều này cũng trùng hợp với quan điểm Duy thức học
của Phật giáo, cho rằng tội phước của con người sẽ được lưu
giữ lại trong A lại da thức, khi đi đầu thai tái kiếp, nó sẽ là
chủng tử cho kiếp lai sinh. Nên nhà Phật cũng cho rằng tội
phước của con người do chính mình tạo ra và tự thọ lãnh,
chứ không do Trời Phật nào ban cho cả.
Ngày nay các nhà khoa học xã hội cũng nhận ra rằng:
Trong thế giới tâm linh con người có một bộ máy vi tính
lượng tử cực kỳ mạnh, tất cả hành động con người trong lúc
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sống, được ghi lại trong một File vô cùng đầy đủ và chính
xác, các dữ kiện này được lưu giữ trong một bộ nhớ vượt
không gian và thời gian, lại luôn phát ra một từ trường, nên
những người có khả năng ngoại cảm đồng tần số có thể tiếp
nhận được. (Theo báo cáo của các nhà khoa học tại hội nghị
thuộc Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người / và
thuyết trình của các nhà ngoại cảm chuyên tìm hài cốt bị thất
lac, họp tại Hà nội năm 2006).
Do đó Đức Chí Tôn đã xác nhận rằng: mỗi công đức của
con người, đều được ghi chép và báo ứng đầy đủ:
“Muôn đức ngàn lành không sót một,
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần.”.
Thi văn dạy Đạo.
Đối với những người xảo trá cũng được Chí Tôn cảnh
cáo rằng:
“ Huyền diệu mũi kim qua chẳng lọt,
Đừng đừng xảo mỵ gọi tài tình.”
Thi văn dạy Đạo
Chân lý là vậy, nhưng không ít số phận, dù cố gắng bao
nhiêu cũng không cách nào thay đổi được số phận, đó là do
nghiệp quả đã tích lũy nặng nề trong nhiều kiếp, nên sự tinh
tấn ngắn ngủi trong một kiếp đương sanh không dễ gì hóa
giải nổi. Nên kinh Sám hối có câu:
Người làm phước có khi mắc nạn,
Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang.
Ấy là nợ trước còn mang,
Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền.
Nên đối với những chuyện tai hoạ khó tránh khỏi, thì
chúng ta nên chấp nhận một cách hiểu biết, để khỏi bị san
chấn tinh thần (stress), và chúng ta mới có hy vọng làm tròn
thiên chức của Trời ban.
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Con người may mắn là Thượng Đế đã ban cho Thiên
tánh ẩn tàng nơi mình, nếu con người tu học một cách tinh
tấn, thì sẽ đắc đạo tại thế, vấn đề này chơn linh Đoàn thị
Điểm đã giáng cơ dạy rằng:
Xác tại thế đã nên thần,
Ba mươi sáu cõi đặng gần linh thiêng.
Hiệp Tạo hóa cầm quyền chuyển thế.
Dạy vạn linh dụng kế từ bi.
Sanh ấy ký, tử ấy qui.
Diệu huyền cơ Tạo có gì gọi hơn."
(Trích Nữ trung tùng phận)
Đây là những lãnh vực nằm trong phạm trù nhân sinh
triết học của Cao Đài giáo, nên đối với tất cả vấn đề tu thân,
tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, cũng đều lấy đó làm kim chỉ
nam, để hoàn thành cái thiên chức của Trời ban cho một kiếp
người mà còn thoát đọa luân hồi, tiêu dao nơi cõi Thiêng
liêng hằng sống.

MỤC ĐÍCH ĐỜI NGƯỜI
Theo nhân sinh quan của Cao Đài giáo thì mục đích của
đời người sanh ra tại thế gian là nương vào xác thân học tập,
lập công bồi đức, để tiến hóa hầu được cao thăng phẩm vị,
mới được thăng tiến đến Niết bàn. Vì thế bắt buộc con người
phải đầu kiếp nhiều lần đến cõi trần. Sự xoay chuyển này
ngôn ngữ của Cao Đài giáo gọi là sự "luân hồi chuyển kiếp".
Cái vòng luân chuyển này không phải diễn ra một cách ngẫu
nhiên, mà chúng sanh đến thế gian đều có mục đích và thiên
chức do Trời ban, rõ ràng nhất là ở con người. Nên Thánh
giáo Đức Chí Tôn đã dạy rằng:
"...Cái phẩm vị các con buộc phải tái sanh nhiều kiếp
mới đến địa vị của mình nơi Niết bàn... (TNHT/Q1/tr 68).
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Như vậy nguồn gốc những linh hồn của chúng sanh từ
cõi trên, phải dấn thân đến tận đáy cõi phàm trần là vật chất,
qua nhiều lần thay hình đổi dạng, từ trược đến thanh, từ
trong tinh hoa vật chất, đến kim thạch, thảo mộc, thú cầm,
rồi đến nhơn loại, từ nhơn loại con người lại phải tái sinh
nhiều kiếp nữa để tu học hầu đạt được ngôi vị thần, thánh,
tiên, phật, nên gọi chung là bát hồn. Trong vòng luân hồi, bát
phẩm chơn hồn phải vô số lần đầu kiếp tái sanh đến thế gian
… nên trong kinh Thiên Đạo có câu:
Vòng xây chuyển linh hồn tấn hoá,
Nương xác thân hiệp ngã càn khôn.
Kinh Giải oan.
Theo quan điểm trên, thì con người có mặt nơi cõi trần
có ba mục đích sau đây:
* Giáng sinh để cứu thế độ nhân:
Đây là trường hợp những chơn linh cao trọng có sứ
mạng giáng trần để cứu vớt nhân loại, như Đức Thích ca,
Lão tử, Khổng tử, Chúa Jésus và nhiều chơn linh Thần,
Thánh, Tiên, Phật khác nữa. Các Đấng này thường là các bậc
nguyên nhân được Thượng Đế tạo dựng từ khi có trời đất.
Các Ngài đến thế gian để phụng sự cho cơ tiến hóa của vạn
linh, lập nên các tôn giáo, các nền nhân sinh triết học, để
hướng dẫn con người tiến bộ.
* Đến cõi trần để học tập:
Đây là đại đa số người bình thường, lớp người này đến
thế gian học hỏi để tiến bộ nhất là tiến bộ về đạo đức tinh
thần, tại cõi trần con người gặt hái được những thành tựu
ngay trong cuộc sống, với những phẩm hạnh tốt, để có được
một bản thân an lành, một gia đình hạnh phúc, một xã hội
đạo đức, một quốc gia thịnh trị, một thế giới thanh bình, đó
là sự thành tựu viên mãn của con người đầu kiếp đến cõi
trần, rồi từ con người, họ còn phải luân hồi chuyển kiếp để
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học hỏi nữa, mới có thể tiến lên hàng thần, thánh, tiên, phật,
và được như vậy, thì họ sẽ không còn sinh tử luân hồi. Con
người có thể chứng quả tại cõi trần, chứ không cần phải đợi
sang bên kia cõi tử.
* Đọa sinh đến cõi trần để trả quả:
Các chơn linh này có thể là nguyên nhân, hay hóa nhân,
đã gây ra tội tình, thì sẽ không được vào Niết bàn, mà phải
đầu kiếp lại, chịu sự đọa đày để trả quả, nếu quá nặng có thể
trở thành quỉ nhân. Đến khi trả xong nghiệp quả, rồi vẫn phải
tiếp tục trở lại cõi trần để học hỏi như trường hợp thứ hai nêu
trên cho đến khi viên mãn.
Như vậy nguồn gốc con người từ cõi trên, đến trần gian
tu tập để đạt đến phẩm vị thanh cao, nên họ chỉ là những
người khách, điều này Đức Chí Tôn đã dạy:
“Chim về cội, nước tách nguồn từ xưa kiếp con người
giữa thế, chẳng qua là khách đi đường, phận sự muốn cho
hoàn toàn cần phải có bền chí khổ tâm, có bền chí mới đạt
đặng phẩm vị thanh cao, có khổ tâm mới rõ tuồng đời ấm
lạnh..." (TNHT/Q1/tr.74).
Trường hợp đọa sinh thì dù cho là thần, tiên mà có lầm
lỗi cũng phải đầu thai đến cõi trần để trả quả, và họ cũng chỉ
là khách trần, trường hợp này Đức Chí Tôn cũng dạy rằng:
"Cõi trần là chi?
Khách trần là sao?
Sao gọi là khách?
Trần là cõi khổ để đọa bậc thánh tiên có lầm lỗi... Ấy là
cảnh sầu để trả xong quả, hoặc về ngôi cũ, hoặc trả không
xong quả, phải mất chơn linh mà luân hồi, nên kẻ bị đọa trần
gọi là khách trần ( TNHT/QII/Trang 3 ).
Tóm lại mục đích của con người có mặt trên thế gian họ
chỉ như là người khách:
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Một là để cứu thế độ nhân.
Hai là học hỏi để thăng tiến.
Nếu hai trường hợp trên không thực hiện tốt, mà lại sa
ngã gây thêm nghiệp chướng tội tình, thì sẽ nằm vào trường
hợp thứ ba gọi là đọa trần tức là đến thế gian để trả quả.
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SỰ KHỔ LÀ ĐỀ MỤC HỌC TẬP ĐỂ CON
NGƯỜI TIẾN HÓA VÀ TÌM RA
Ý NGHĨA CỦA CUỘC ĐỜI
Cõi trần là một trường học, con người là những sinh
viên đang theo học trên trường đời, bài học của trường đời là
sự khổ, nên tuỳ theo kết quả thu đạt, mà con người có những
trình độ khác nhau.
Theo lời Đức Hộ pháp dạy thì:
Phật vì thương đời mà tìm cơ giải khổ.
Tiên vì thương đởi mà bày cơ thoát khổ.
Thánh vì thương đời mà dạy cơ thọ khổ,
Thần vì thương đời mà lập cơ thắng khổ.
Hiền vì thương đời mà mà đạt cơ tùng khổ.
Chữ khổ là đề mục của khoa học trường đời, phẩm vị
Hiền, Thần, Thánh, Tiên, Phật là ngôi vị của những trang
đắc cử. (Diễn văn Đức Hộ pháp đọc tại Tòa Thánh Tây ninh
ngày 28-11-1938).
Như vậy Nhơn đạo dạy con người tùng khổ, Thần đạo
dạy thắng khổ, Thánh đạo dạy thọ khổ, Tiên đạo dạy thoát
khổ, Phật đạo dạy giải khổ. Nên tùy theo thành quả thu được
trong bài học đau khổ tại trường đời, mà con người đạt được
ngôi vị từ Hiền nhân cho đến Phật vị.
Nên ngay tại cõi trần, con người được ở trên một địa vị
nào đó trong xã hội, ngay cái thân phận của con người tốt
hay là xấu là do sự thành đạt trong tu học thực tập của mình.
Vì trong vũ trụ có luật pháp rất công bình, đặt để cho mỗi
người có một vai trò nhất định, trong một thời gian nhất
định, đó chính là số phận đã an bài theo luật nhân quả, nên
dù có cao sang hay thấp kém, cũng phải làm tròn cái bổn
phận của mình.
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Đề mục "khổ" là một động lực chính trong cuộc sống,
các bài học đau khổ sẽ rèn luyện, giúp cho con người tiến
hóa, để nhận chân ý được nghĩa của cuộc đời. Con người
hoàn toàn có quyền tự do dìu dắt thiên lương, để hiện thực
nhân cách của mình, lựa chọn ý nghĩa cho cuộc đời của
mình. Bởi vì ý nghĩa cuộc đời do mỗi người tự tìm ra được
trong sự đau khổ, đó là một niềm tin, một sự chánh tín chứ
không phải mê tín, mù quáng... Mục đích chính của đời
người không phải là tìm sự khoái lạc hay là tránh đau khổ,
mà là tìm ra ý nghĩa của cuộc sống trong bài học đau khổ.
Trong trường đời sự đau khổ đến với chúng ta dưới bất
kỳ dưới hình thức nào cũng là cơ hội để chúng ta tiến hóa và
tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Dù cho làm một tù nhân, khi
hình hài bị bức bách, đói khát, bữa ăn phải đếm từng hạt
cơm, sức lao động bị lợi dụng, bị sỉ nhục, bị tước đoạt tất cả,
kể cả nhân phẩm và đến nỗi con người không còn gì để
mất... Nhưng ngay trong tình huống bị tước đoạt đó, con
người cũng vẫn có một quyền năng tinh thần quyết định tự
do cho chính mình, tuy con người rất yếu đuối, theo Pascal
thì con người chỉ là một cây sậy, nhưng là một cây sậy biết
suy nghĩ, vì con người là một sinh vật siêu việt, một nhân
cách tự do, có khả năng chọn lựa thái độ sống cho mình,
vượt lên trên định mệnh, trên những quy luật tâm sinh lý và
các điều kiện khắc nghiệt của môi trường, để đạt được ngôi
vị của mình. Nên không có một quyền lực nào tại thế gian có
thể tước đoạt sự tự do cuối cùng đó.
Ngược lại nếu con người trốn tránh các bài học đau khổ,
thì chẳng khác nào người học sinh lười biếng trốn học, sẽ
làm mồi cho sự thoái hóa tụt hậu và sa đọa. Nên vấn đề then
chốt ở đây là thái độ của con người đối với sự đau khổ đó, và
điều quan trọng là con người có biết lợi dụng sự khổ để làm
bài học, hầu tôi luyện cho mình thăng tiến hay không mà
thôi. Nên một triết gia đã nói rằng:
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“Sự khổ là một nấc thang của bậc thiên tài, một kho
tàng cho người có chí khí, mà cũng là một vực thẳm cho kẻ
yếu hèn”.
Như thế tất cả những đau khổ kể cả sự chết, nó cũng là
một phần ý nghĩa quan trọng của đời người. Tuy là kiếp nhân
sinh tạm thời ngắn ngủi, nhưng nếu mỗi một công việc được
hoàn thiện, mỗi sự đau khổ được chấp nhận và hóa giải một
cách có ý thức, trong từng ngày một, thì sẽ tạo cho con người
một cuộc đời hiện thực đầy ý nghĩa.
Con người khi học hết các bài học đau khổ tại cõi trần,
khi công phu luyện tập viên mãn, đứng về mặt thể xác thì ta
đã trả ơn thế gian, ngọn rau tấc đất, đã giúp ta trong đời sống
vật chất, đứng về phương diện linh hồn là ta đã đi hết bậc
thang cuối cùng của một chơn linh đến thế gian, đạt đến chỗ
giác ngộ, trọn lành và giải thoát, tức là con người đã trở nên
một phần tử trong Thánh thể Chí Tôn, giúp Thượng Đế xoay
cơ chuyển thế, làm cho trần gian mỗi ngày càng thêm tươi
đẹp và thánh thiện. Nên Thánh ngôn có câu:
Hiệp Tạo hóa cầm quyền chuyển thế,
Dạy vạn linh dụng kế từ bi.
Sanh ấy ký, tử ấy quy.
Diệu huyền Cơ Tạo có gì gọi hơn”
(Nữ trung tùng phận/Đoàn thị Điểm giáng cơ)
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KẾT LUẬN
Chân lý của con người là như vậy, nhưng nhiều người
lại không chịu tìm hiểu, mà cố tìm lối mòn đường tắt để mưu
cầu hạnh phúc riêng cho mình, nhưng khốn nỗi không có con
đường tắt nào mà không qua quá trình dấn thân trong khổ
hạnh để tu luyện theo tuần tự chánh tâm, thành ý, tu thân, tề
gia, trị quốc, bình thiên hạ, mà kiến tạo được một thứ hạnh
phúc chân thật bao giờ.
Bình thường thay vì con người đi tìm sự hạnh phúc an
lạc cho mình, lại thường rơi vào các ngỏ cụt sau đây: đối với
những kẻ yếm thế thì lánh đời, ẩn thân nơi cô tịch thâm u,
hoặc cầu Trời khẩn Phật để được thoát cảnh đọa đày, nhiều
người tích cực thì bon chen danh lợi để được vinh hoa phú
quý, chức trọng quyền cao, kẻ gian hùng có thực lực hơn thì
gây ra chiến tranh chà đạp lên tự do của dân tộc khác. Sự
kiện này chính họ đã tự đem mình vào nghiệt cảnh đài mà
không hề hay biết, điều này chơn linh Đoàn thị Điểm đã
giáng cơ cho biết như sau:
Đường hung ác nẻo chông gai,
Lần chen vào chốn nghiệt đài gọi ngoan.
Mạnh hiếp yếu lấy gan hung bạo,
Dữ lấn hiền gươm giáo là hơn.
Nhẫn lo chác oán cưu hờn,
Hại nhau nào thiết nghĩa nhơn thế nào.
(Nữ trung tùng phận)
Trong khi con người cố lo cho mình được trọng chức
cao quyền, họ cũng tự tạo thêm sự trầm luân cho họ, nên
Đức Lý Giáo tông đã giáng cơ cho biết rằng:
Nhẫn lo trọng tước cao quyền,
Đem thân trần cấu gieo miền trầm luân".
(Trích Ngụ đời)
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Tuy họ cho mình là khôn ngoan, nhưng hành tàng của
họ cũng không thể nào qua lọt được lưới trời, điều này Đức
Chí Tôn cũng đã cảnh giác bằng bốn câu Thánh thi sau đây:
Cho hay Trời Phật rất công bình,
Trước mắt ngờ ngờ thấy phép linh.
Huyền diệu mũi kim qua chẳng lọt,
Đừng đừng xảo mỵ gọi tài tình.
(TNHT/Q1/ tr.116)
Những người cố ý đi theo lối mòn, đường tắt đầy chông
gai nêu trên, mà họ lại tự cho mình là khôn ngoan, lanh lợi
hơn người, bởi vì họ vô minh tự đem thân mình len lỏi vào
chốn nghiệt cảnh đài, trầm luân nơi khổ hải, thay vì tìm hạnh
phúc cho họ, ngược lại họ gây ra khổ đau không những cho
chính họ, mà cho cả gia đình, xã hội và chúng sanh nữa, đến
khi họ sực tỉnh thì đã mãn một kiếp người, hành tàng của họ
phải chịu trong luật nhân quả, họ không chỉ tạo ra nghiệp
chướng trong kiếp này, mà họ lại còn còn lưu lại tội tình cho
vô số kiếp lai sinh. Nên ta thường thấy những người mới
sanh ra, dường như vô cớ, mà họ đã chịu sự bất toàn khổ
hạnh, là nằm trong những trường hơp này, đó là do tiền căn
báo hậu kiếp, nhưng vì vô minh không nhận biết tội tình của
mình đã gây ra, lại đổ lỗi cho Trời Phật bất công.
Đức Thái Thượng đã dạy rằng:
“Điều họa phước không tự tìm đến, chỉ tại mình vời đến,
điều lành dữ báo ứng như bóng theo hình” (Thái Thượng
Cảm ứng thiên).
Trường hợp này Đức Chí Tôn cũng đã dạy rằng:
Nên hư cuộc thế gẫm thường tình
Đừng mỗi muôn điều đổ Chí Linh
Lành dữ nơi mình chiêu hoạ phước,
Thành tâm ắt thấy hết thần minh.
(TNHT /Q1/trang 114).
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Trong nhiều kiếp sanh con người đã tạo ra oan trái phải
chịu luật nhân quả trả vay, nên mãi luân hồi, chơi vơi nơi
trần thế, còn mong chi ngày được thảnh thơi trở lại Thiên
cung, nên Kinh Giải oan đã cảnh giác rằng:
Khối trái chủ nhẫn lo vay trả,
Mới gầy nên nhân quả nợ đời.
Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi,
Thiên cung lỡ lối chơi vơi cõi trần.
Để tránh sự đau khổ Đức Chí Tôn cũng khẳng định là
chỉ có cách noi theo đường Đạo để hối cải tu thân mà thôi:
Họa phước vô môn chỉ tại người,
Thỉnh mời rồi đổ bởi nơi Trời.
Huệ ân muốn hưởng noi đường Đạo,
Hối cải tu thân phải giữ lời".
(TNHT/Q2/trang 136)
Tóm lại con người muốn hóa giải được oan khiên
nghiệp chướng, hưởng được nhiều ân huệ, thì Đức Chí Tôn
đã dạy phải đi theo con đường Đạo để trau tâm luyện tánh,
lập công bồi đức, mới hoán cải được định mệnh của mình,
hầu tìm một cuộc sống hạnh phúc và an lạc thật sự.
Như vậy con đường Đạo và sự an lạc không dành riêng
cho một ai. Đã là con người bất kỳ theo khuynh hướng nào,
dù duy tâm hay duy vật, dù có tín ngưỡng hay bài bác thần
linh, dù theo tôn giáo nào, cũng không cần phải chuyển đổi
mới hưởng được, vì tất cả những thứ đó không phải là Đạo,
mà Đạo có sẵn ngay trong mỗi người đó là “lương tâm thiện
tánh”. Để đi vào đường Đạo thì mỗi người cần tỉnh thức,
nhìn thấy chân tánh của mình, và tuân thủ theo tiếng gọi của
nó, là đi đúng theo Đạo. Nên Phật dạy: “Minh tâm kiến
tánh”, Lão dạy: “Tu tâm luyện tánh”, Khổng dạy: “Tồn tâm
dưỡng tánh”.
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Do đó con đường Đạo và sự an lạc không tìm ở đâu xa,
cũng không nhờ một Đấng Thiêng liêng nào ban cho, mà con
người chỉ cần thực hành đạo đức, làm phải làm lành, thương
yêu sanh chúng, đó là chúng ta đã thực sự hành đạo, thì sự an
lạc sẽ tức khắc đến ngay với mình, Nên Đức Hộ pháp đã dạy
rằng:
Đạo chẳng phải ở lời nói, mà nơi kết quả sự thật mình
làm, chẳng phải nơi câu kệ câu kinh mà tại buộc hành vi
người giữ đạo, cái khó khăn của Đạo không ở sự giảng dạy
mà ở tại sự thực hành...” (Phương tu Đại Đạo).
Vì thế một triết gia đã nói rằng:
“Ý nghĩa cuộc đời nằm ngay trong cuộc đời”.
***
Nơi phần dẫn nhập có đề cập những câu hỏi: Con người
là ai? Đến cõi trần làm chi? Thác rồi về đâu? Tại sao trong
đời sống phải tiếp xúc với bao nhiêu nan đề rắc rối …? Qua
các tiết mục nêu trên, chúng ta đã có đủ dữ kiện để trả lời
một cách khái quát cho những câu hỏi hóc búa trên một cách
xác tín rằng:
Con người là con cái của Đức Thượng Đế, được Ngài
cho đến thế gian để học tập tiến hóa hầu cao thăng Thiên vị,
nhưng lại phải vướng mắc với bao nhiêu nan đề trong cuộc
sống… Bởi vì khi đến thế gian lại mê luyến hồng trần quên
đi mất nguồn cội của mình. Nên trong Kinh Giải oan Đức
Phạm Hộ pháp có nêu:
“Phong trần quen thú cung âm,
Cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm phong đô.
Khối trái chủ nhẫn lo vay trả,
Mới gầy nên nhân quả nợ đời.
Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi,
Thiên cung lỡ lối chơi vơi cõi trần… ”
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Thượng Đế muốn con người khỏi vướng mắc các nan đề
nêu trên, nên khai mở Tam kỳ Phổ độ, chan rưới hồng ân cho
con cái của Ngài để gặp Đạo, hầu hội nhập với Ngài. Nên
trong Kinh Giải oan có nêu:
Đóng địa ngục mở tầng thiên,
Khai đường Cực lạc dẫn miền Tây phương.
Nhập Thánh thể dò đường cựu vị,
Noi chơn truyền khử quỉ trừ ma.
Huệ quang chiếu thấu chánh tà,
Chèo thuyền Bát nhã ngân hà độ sanh …
Nên khi đã gặp được Đạo, thì chúng ta nên quyết tâm tu
hành, soi theo bóng Chí Linh mà vững bước, thì chắc chắn
khi sống sẽ được hưởng sự an lạc nơi trần thế, và khi chết sẽ
được vinh hiển ở cõi Thiên đường, nên Kinh Giải oan đã
khuyên rằng:
Cứ nương bóng Chí Linh soi bước,
Gội mê đồ tắm nước Ma ha,
Liên đài mau nở thêm hoa,
Lão Đam cũng biết, Thích Già cũng quen.
Đó là tất cả chân lý con người đến tại thế gian.
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