
Hướng Đi Sau Cơ Chuyển pháp 
Sau 1975, cơ chuyển pháp tiếp diễn từ Thanh Hương sang Đạo Tâm (do Bức Tâm 

Thư ngày 7 tháng 5 Nhâm Tuất (27/6/1982) của Ngài Hồ Bảo Đạo quyền Chưởng 

Quản HTĐ gừi Ngài Ngọc Đầu Sư lãnh đạo CTĐ thông báo nền Đạo chuyển từ 

Tịch Đạo Thanh Hương qua Tịch Đạo Đạo Tâm, từ thời kỳ lập công qua thời kỳ 

lập đức). 

Đạo Tâm phục hồi ánh sáng tiểu linh quang đưa nhân loại tiến hóa về Tâm Linh, 

xây dựng trật tự thế giới mới (The New World Order) do mồi ánh sáng tiểu/và đại 

linh quang: 

 Mỗi người cũng có điểm linh quang 

 Cùng một tình chung Đấng Ngọc Hoàng 

 Tất cả quay về Tâm Chí Thiện 

 Thế gian sẽ biến cảnh thiên đàng. 

    (TGST) 

Đạo Tâm Chơn Pháp là Tâm Pháp Thiên Nhân Hiệp Nhất có năng lực phi thường 

vô cùng; nhưng muốn được như vậy ta phải có Tâm vì Đạo phụng sự chúng sanh 

giải trừ phàm ngã vị kỷ (nặng mang thất tình lục dục) 

Đạo Tâm là Tâm có Thượng Đế hiệp nhất sẽ hỗ trợ đặc biệt cho con người dấn 

thân hành Đạo. 

Chơn Pháp Đạo Tâm cũng tức là Tâm Pháp Hiệp Thiên 

Thiên gồm Thiên Thượng và Thiên Hạ, hai mặt vô vi và hữu hình nên Tâm Pháp 

HT gồm: Hiệp Thiên Thượng - (Qui) + Hiệp Thiên Hạ- (Hòa) thực hiện cơ quy-

hòa trong tiểu/đại vũ trụ. 

Thể hiện qua hai câu liễn HTĐ: 

 Hiệp nhập Cao Đài Bá Tánh Thập Phương Qui Chánh Quả (Qui) 

 Thiên Khai Huỳnh Đạo ngũ chi Tam Giáo Hội Long Hoa (Hòa) 

Như trên đã nói, Đạo Tâm Chơn Pháp là Tâm Pháp Thiên Nhân Hiệp Nhất, Thiên 

Thượng và Thiên Hạ cùng kết hợp thực hiện chơn truyền "Bác Ái Công Bình" cho 

cả càn khôn vũ trụ và nhân loại: Đạo Tâm Chơn Pháp có năng lực vi diệu phi 

thường giúp ta thực hiện Tôn Chỉ, Mục Đích ĐĐTKPĐ về cả hai mặt tâm linh và 

nhân sinh: 

 - Về Tâm Linh cứu rỗi linh hồn giải thoát 



 - Về nhân sinh: tạo đời thánh đức, thế giới đại đồng, 

Đông Tây Hòa Hiệp, văn minh khoa học và Đạo học cùng phát triển song hành, 

đời sống hạnh phúc "cộng yêu hòa ái" trong tinh thần dân chủ tự do thật sự. Tôn 

Chỉ "Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhất Ngũ Chi" đưa nhân loại vào căn nhà 

chung, có cùng một đấng cha lành Thượng Đế, coi nhau là Một, chung sống Hòa 

Bình.  

Đó là tất cả Tôn Chỉ Mục Đích của Đại Đạo sẽ được đáp ứng qua nguồn sáng Đạo 

Tâm. 

Thực chất qua biểu tượng Thiên Nhãn và rải rác qua thánh ngôn thánh giáo, khi 

tìm hiểu sâu xa, chúng ta sẽ nhận chân được Đại Đạo là Đạo Tâm. Dù đi con 

đường nào trong ba con đường (Cữu Thiên Khai Hóa, Thập Nhị Đẳng Cấp hoặc Tu 

Chơn) cũng phải có Đạo Tâm, dù Tôn giáo nào cũng phải có Đạo Tâm: 

Tóm lại Đạo Tâm là đường bí pháp then chốt của Đại Đạo TKPĐ. 

Đức Hộ Pháp đã có nói: "Một Tôn Giáo nào xuất hiện trên mặt thế này, dù thể 

pháp có cao siêu đến đâu nếu không có Bí Pháp làm tướng diện căn bản, thì chỉ là 

bàng môn tả đạo mà thôi."  

Thực vậy Đạo Tâm là then chốt của Tôn Giáo. Nói thông thường từ cửa miệng 

người bình dân: Đạo nào mà không có Đạo Tâm, nếu không có Đạo Tâm thì không 

thể gọi là Đạo được!! 

Chơn Pháp Đạo Tâm lấy Tâm làm gốc coi như công tắc (Contact) kỳ diệu.  

Tên của Đức Hộ Pháp, giáo chủ hữu hình ĐĐTKPĐ là Phạm Công Tắc có ý nghĩa 

đặc biệt huyền linh: chạm vào công tắc nối mạch điện Âm Dương làm bừng lên 

ánh sáng, xóa tan bóng tối (trong tiểu/đại vũ trụ) một cách thần kỳ vi diệu, đó là 

năng lực phi thường của Tâm Pháp.  

Người Đạo Tâm có thể chứng nghiệm được điều này trong cuộc đời hành đạo làm 

tăng thêm đức tin, nghị lực, và năng lực, sáng suốt và linh thông thấy được huyền 

diệu trong thực tế nên sẵn sàng hy sinh, vững vàng tiến bước dù phải trải qua bao 

thử thách khó khăn. 

Chúng tôi vững tin vào cơ chuyển pháp của ĐCT sau 1975, giải thể Hội Thánh và 

Hiệp Thiên Đài đưa Đạo vào Tâm, HTĐ cũng vào Tâm, con người quay về Tâm, 

chừng ấy ba Đài: HTĐ, BQĐ, CTĐ hiệp một ắt Đạo thành, có nghĩa Tinh Khí 

Thần hiệp nhất vậy. 

Thầy bảo chừng nào ba Đài hiệp một, Đạo thành chắc hẳn là nhờ con đường Bí 

Pháp Đạo Tâm. Vậy chúng ta không cần phải âu lo, phân vân trước ngả ba đường 

mà cứ quay về đường Tắt trong Tâm ta:  



 - Sang hèn trối kệ Tâm là quí 

  Tâm ấy tòa sen của lão ngồi (ĐCT)  

 - Thầy mở HTĐ là hệ trọng 

  Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự để cầm giềng mối Đạo (TNHT)  

  Vậy khi Hiệp Thiên Đài "Thể" không còn thì HTĐ "Tâm" vẫn còn nên Đạo 

mãi còn trường lưu vĩnh cửu. 

 Ngược lại, nếu Đạo Tâm không có, theo duy vật biện chứng giải thể HTĐ: 

Tức là HTĐ "Thể" không còn, HTĐ "Tâm" không còn nên Đạo cũng không còn. 

 Đúng theo lời dạy ĐCT: "Đạo còn HTĐ còn, Đạo mất HTĐ mất". Tổ chức 

CTĐ mà không có HTĐ là có xác không hồn, sai chân pháp Đại Đạo, sai TLPCT. 

 - Chơn Tâm chính là điểm linh quang, chiết linh của Thượng Đế, nên có 

mầm giống của Thượng Đế, con người dễ tiến hóa đi lên. 

Tóm lại, nguồn gốc của sự tiến hóa bắt đầu từ Tâm, và Đường Bí Pháp Đạo Tâm là 

Hướng Đi ngắn nhất, chắc chắn nhất và rạng rỡ nhất. 

                                                               Hướng Đi 

    Giữa lúc gian nan ba ngả đường 

    Nhớ lời Thầy dặn: Đạo là thương 

    Xa thơ "chúng" đẩy con đừng cản 

    Xảy việc chi chi Thầy chủ trương 

    Lối bí ngồi chờ Thầy đến rước 

    Tâm thanh Thầy ngự sáng như gương 

    Rõ ràng ý pháp Thầy tiên dạy 

    Chỉ lối Huỳnh Đình hướng thiện lương. 

       Ngọc Nương 

Chú Đề: lối Huỳnh Đình là đường Đạo Tâm. 

Nhớ lời Thầy dạy: "Khi đến ngả ba đường ngồi chờ Thầy đến rước." 

Trước cơ biến chuyển của Đạo sau 1975 mọi người hoang mang như đứng trước 

ngả ba đường, có người mất đức tin sinh ra buồn chán, thù hận, có người không 

hiểu lời Thầy dạy sinh ra tiêu cực. Thực ra Thầy đã tiên tri và chỉ rõ bí pháp 

"NGỒI CHỜ THẦY ĐẾN RƯỚC": NGỒI thanh tịnh TÂM HIỆP THIÊN, Thầy sẽ 

đến nơi TÂM khai sáng hướng đi. 



Thầy đây là Đức Chí Tôn hay Thượng Đế kỳ ba mở Đạo tự xưng là Thầy. Chính 

NGÀI là Thầy chúng sanh, ngoài ra dù cho Thần Thánh Tiên Phật, đối với con 

người cũng chỉ là anh em. Quan Điểm nầy cho thấy nhân loại được nâng cấp, học 

trực tiếp với Thầy Trời nơi TÂM, nói cách khác, TÂM PHÁP là cốt lõi của Đại 

Đạo kỳ ba, là đường bí pháp Đạo Tâm chuyển tiếp sau khi cơ Đạo bị giải thể. 

Giải thể không phải là giải tán, nên Hội Thánh Đạo Tâm tương lai về mặt tổ chức 

dựa theo TLPCT như Hội Thánh Thanh Hương trước đây, về bí pháp theo hướng 

Đạo Tâm (thực hiện Qui Tâm Thiên Nhân Hiệp Nhất)  

Theo đúng tin thần của ĐCT trong hai bài thơ sau đây: Đạo Tâm kế tiếp Thanh 

Hương, Thể Pháp và Bí Pháp kết chặt để chơn pháp Đại Đạo được trọn vẹn nâng 

Đạo lẫn Đời. 

  I. Hương Tâm nhất phiến cận càn khôn 

     Huệ đức tu chơn dẫn độ hồn 

     Nhất niệm Quang Âm thùy bảo mạng  

     Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn. 

 

  II. Thanh Đạo Tam Khai thất ức niên 

       Thọ như địa huyển thạnh hòa Thiên 

       Hư vô qui phục nhân sanh khí 

       Tại vạn cổ đàn chiếu Phật duyên. 

      ĐCT 

         QS. Nguyễn Ngọc Nương 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


