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ĐÀN CƠ ĐỨC CHÍ TÔN DẠY NGÀY: 16–9–GIÁP TUẤT 
(DL 23–10–1934) TẠI SÀI GÒN.

THẦY
Các con,

…, Đáng lẽ những lời Thầy đã dạy mấy con nơi 
HIỆP-THIÊN-ĐÀI tại Thánh địa đủ cho các con dùng 
đặng chung trí nhau mà lo chấn chỉnh nền Đạo.

Thầy buồn lòng trông thấy các con rời rã, cũng 
tranh đấu phân phui, rốt cuộc thì các con vẫn đều nêu 
trò cười, không đứa nào tránh khỏi, mà chúng sanh phải 
chới với giữa bến khổ sông mê, không người dìu dắt. 
Các con đứa tranh quyền, đứa dục lợi, đứa buôn 
oán, đứa xu hờn, rồi thì bên lo mưu thần, bên bày 
chước khéo mà đánh đổ lẫn nhau, làm cho nền tín 
ngưỡng đã un đúc bấy lâu, nay đã từ từ ngã xiêu và 
sắp đổ nát.

Con ôi! Phải quấy mà làm gì! Thầy đứng giữa, một 
địa vị của Ông Cha đương dòm ngó lũ con cường 
ngạnh, xung đột mà giành tiếng vô vị của trò đời. Quấy 
cũng là con, phải cũng con. Thầy đổ lụy mà khuyên các 
con một chữ HÒA, quên cả sự cưu hờn riêng mà lo 
nhau đến cùng Thầy, mà rốt lại Thầy cũng đành tuyệt 
vọng với những tâm phàm trí tục. Chớ chi trong mấy 
đứa con, Thầy đã dạy, có một đứa biết lo hòa, thì tôn 
chỉ của Đạo chẳng ra đến nỗi ấy.

Các con đã tự tung tự tác, Thầy chỉ buồn lòng mà 
coi Lý Bạch kêu vào nơi Thiên điều, Ngày giờ ấy cũng 
chẳng xa, nhưng nếu đứa nào khôn, giữ được từ tâm 



bác ái, và nối được chữ HÒA trước ngày về cùng Thầy 
thì họa may mới còn trông ngôi cựu vị. Các con chẳng 
khứng dung chế cho nhau thì nền Đạo phải còn lắm 
chinh nghiêng, chúng sanh còn lắm huyền đảo.

Công trình của các con đã khởi xướng, nếu may 
mà được vẻ vô tư trong và ngoài thì có lẽ cũng bổ ích 
cho nền Đạo, nhưng xin nhớ nếu mà sái với tôn chỉ 
hiệp nhứt và tự mình muốn chia rẽ thì Luật Thiên 
Thơ không dung chế được.

Các con mỗi đứa đã tự mở một con đường thì 
Thầy vẫn không thế vui trong sự phân chia, nên 
hay là hư, phải hay là quấy, Thầy chỉn để cho tâm 
các con định lấy. Tâm cứng cỏi, Đạo điều hòa, thì 
cứ bước tới Thầy; tâm trí bất định, đạo hạnh không 
hoàn toàn thì con đường hám lợi xu danh tới hang 
sâu vực thẳm đó. Vì sức các con đã rời rã thì tài nào 
níu kéo đỡ nâng khuyên nhủ nhau được. 

Con đường vô tư để cứu khổ cho chúng sanh là 
con đường đạo đức, ngọn đèn Thiêng Liêng sẽ chực 
soi tỏ bước của các con, khác với con đường ấy là con 
đường của Quỉ vương vậy.

Nên nhớ mấy lời Thầy, chẳng phải đọc sơ qua 
mà coi làm chơi, cần chiêm nghiệm kỹ lưỡng mà 
hiểu nghe. Hại thay! đã nhiều lần các con chẳng hiểu 
ý. Thầy cũng đau lòng mà thấy các con đi sái bước, 
nhưng than ôi! Cơ thử thất chỉ dùng với những đứa 
tâm phàm lẫn chất Thánh.

…! 
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