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1. Ảnh	bìa	trước	Đạo	Uyển	Thu	2021
(tập	39)	mượn	của	CHRIS	HAIRE,	chụp
lúc	8	giờ	sáng	Chủ	Nhật	08-3-2015,
trong	thánh	thất	California	(số	8791
đại	lộ	Orangewood,	thành	phố	Garden
Grove,	phía	bắc	Orange	County,	bang	California	(Hoa	Kỳ).

Ảnh	bìa	lưng	mượn	của	CÚC	LƯU,	chụp	trong	lễ	thánh	đán
Đức	 Chí	 Tôn	 ngày	 09-01	 Kỷ	 Hợi	 (Thứ	 Tư	 13-02-2019)	 tại
thánh	 tịnh	 Thanh	 Quang	 (thôn	 Phong	 Thử	 3,	 xã	 Điện	 Thọ,
huyện	Điện	Bàn,	tỉnh	Quảng	Nam),	thuộc	Hội	Thánh	Truyền
Giáo	Cao	Đài.	Cái	dáng	đứng	cầm	cặp	dùi	và	vẻ	mặt	với	ánh
mắt	tự	tin	nhìn	thẳng,	điểm	nụ	cười	phảng	phất	niềm	vui	của
tay	trống	cao	niên	này	quả	thật	rất	thu	hút.	Cái	nền	màu	làm
hậu	 cảnh	 càng	 tôn	 thêm	nét	mộc	mạc	 người	 dân	 quê	miền
Trung	chất	phác.	Chụp	được	đúng	khoảnh	khắc	như	vậy	quả
là	có	cái	may	lẫn	cái	tài	của	người	cầm	máy.

Đã	từng	tặng	Đạo	Uyển	nhiều	ảnh	đẹp	để	làm	bìa,	lần	này
anh	bạn	trẻ	họ	Trần	cho	biết	rằng	thuở	còn	bé	tí,	mỗi	lần	vào
thánh	 tịnh	Thanh	Quang	 thì	 luôn	bị	mẹ	bắt	mặc	áo	dài	quỳ
cúng.	Quá	 khó	 chịu	 với	 chiếc	 cổ	 áo	 dài	 bó	 sát,	 chú	 bé	 bốn,
năm	 tuổi	 bèn	mở	 phanh	 cúc	 áo	 rồi	 ngồi	 bệt	 xuống	 đất	mà
“đắm	đuối”	nhìn	không	 chớp	mắt	 từng	điệu	bộ	nhịp	nhàng
của	tay	trống	cừ	khôi	này	(bấy	giờ	chưa	già	như	trong	ảnh	ở
bìa	lưng).	Và	chú	quên	luôn	thời	cúng.

Từ	lúc	trẻ	đến	nay,	tay	trống	này	luôn	gắn	bó	với	các	dịp
đại	 lễ	ở	thánh	tịnh	Thanh	Quang.	Chú	bé	kia	 từng	nuôi	ước
mơ	sẽ	có	ngày	vào	đứng	thế	chỗ	ông	bác	cao	niên.	Nhưng	rồi
chú	bé	lớn	lên,	hết	học	hành	xa	quê	 lại	 làm	ăn	viễn	xứ,	nên
tay	trống	già	mấy	mươi	năm	qua	vẫn	chưa	có	ai	kế	nghiệp.

2.	Đạo	Uyển	Hạ	2021	(tập	38)	in	xong	cùng	với	bốn	đầu	sách
mới	 của	 Chương	 Trình	 Chung	 Tay	 Ấn	 Tống	 Kinh	 Sách	 Đại
Đạo	(số	134,	135,	136,	và	137).	Tất	cả	chưa	kịp	gói	ghém	để
gởi	đi	các	 tỉnh	phía	Nam	thì	Sài	Gòn	phải	chịu	giãn	cách	xã
hội,	 rồi	 lại	 thêm	phong	 tỏa	dài	 ngày.	Thế	 là	 việc	phát	hành
đành	hoãn	lại,	ngay	cả	trong	phạm	vi	Sài	Gòn	cũng	vậy.

Tại	Thiên	Lý	Đàn,	ngày	15-7	Ất	Tỵ	 (Thứ	Tư	11-8-1965),
Đức	Giáo	Tông	Đại	Đạo	Tam	Kỳ	Phổ	Độ	dạy:	“Công quả cùng
danh nghĩa Đạo các hiền đệ muội không phải mỗi lúc đều có
thể làm được, mà chỉ trong cơ hội thuận tiện nhứt trong kỳ
nguơn hạ. Nếu trễ qua, không bao giờ cơ hội ấy trở lại, hoặc
được trở lại cũng phải mất mấy chục vạn năm trời.”

Trong	suốt	thời	gian	gay	go	này,	chúng	ta	càng	thêm	thấm
thía	lời	thánh	huấn	của	Đức	Lý	Giáo	Tông.	Quả	vậy,	nơi	nơi
đều	đang	khốn	đốn	vì	tai	kiếp	đại	dịch.	Các	tổ	chức	tôn	giáo
bạn	dù	phương	 tiện	dồi	 dào	 và	 nhân	 lực	 hùng	 hậu	 tới	 đâu
chăng	nữa,	bây	giờ	cũng	đành	chịu	hạn	chế	rất	nhiều,	thì	nói
chi	các	tổ	chức	của	Đạo	Thầy	chúng	ta.

Lại	nghĩ	đến	bao	nhiêu	chuyện	lẽ	ra	chúng	ta	phải	làm,	mà
rồi	trót	không	làm	(vì	các	lý	do	a,	b,	c,	d…),	và	đến	hôm	nay
thì	càng	thêm	mù	mịt!	Cho	nên,	phải	chăng	bài	học	là:	(a)	Khi
cơ	hội	hành	đạo,	tu	học	tới	với	mình	thì	mau	mau	nắm	chặt
lấy.	Cơ	hội	sẽ	qua,	không	thể	lấy	lại.	(b)	Hoàn	cảnh	dịch	bệnh
làm	cản	trở	việc	hành	đạo	về	phương	diện	xã	hội,	nhưng	mỗi
người	 tu	với	bề	dày	 tu	 tập,	học	đạo	của	mình	ắt	 có	 thể	 tìm
thấy	cho	mình	một	cách	thích	nghi	nào	đó.	Chúng	ta	cần	luôn
siêng	chăm	cầu	nguyện	để	được	Ơn	Trên	soi	dẫn	và	hộ	trì.

3.	 Những	 ngày	 dài	 này,	 người	 tu	 không	 thể	 lạc	 hướng.	 Tại
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Minh	 Lý	 Thánh	 Hội,	 ngày	 22-9	 Kỷ	 Dậu	 (Thứ	 Bảy	 01-11-
1969),	Đức	Vạn	Hạnh	Thiền	Sư	huấn	dụ:

“Không tiệc vui nào mà chẳng tàn, không màn hát nào mà
chẳng vãn, không cơn mưa nào mà chẳng tạnh, không có đêm
trường nào mà chẳng sáng, và cũng không có cuộc loạn ly nào
mà không trị.

Vậy là bực tín hữu hay hướng đạo cũng thế. Hãy chuẩn bị
mọi điều kiện, mọi mặt cho ngọn tâm đăng soi rọi đêm trường
đang dày đặc cho mọi người sớm hưởng ánh sáng vinh quang,
thanh bình an lạc trong nếp sống đạo lý.”

Lời	dạy	này	soi	dẫn	chúng	ta	biết	cần	phải	hành	xử	ra	sao.
Thật	vậy,	khi	các	cơ	sở	đạo	nơi	nơi	đều	im	ỉm	và	kín	cửa,	các
bậc	hướng	đạo	và	tín	đồ	buộc	phải	tạm	“cách	ly”	với	mọi	đạo
sự	phước	thiện,	phổ	tế,	liên	giao,	v.v…	Không	còn	nữa	những
ngày	bận	rộn	đi	đó	đi	đây.	Hoàn	cảnh	này	 là	điều	kiện	giúp
chúng	 ta	 có	 rộng	 thời	 gian	 gia	 tăng	 ôn	 dưỡng,	 bù	 đắp	 cho
những	 thiếu	hụt	 của	bản	 thân	về	 công	phu	 (tịnh	 luyện),	 về
công	trình	(nghiền	ngẫm	thánh	giáo	và	kinh	điển,	biên	soạn
tài	liệu	chuẩn	bị	phục	vụ	công	cuộc	hoằng	pháp	Kỳ	Ba).

Đức	 Lão	 Tử	 dạy:	 “Họa hề phúc chi sở ỷ.”	禍兮福之所倚.
(Họa	là	chỗ	dựa	của	phúc.)	Dẫu	hoàn	cảnh	rất	bất	tiện,	người
học	 đạo	 và	 hành	 đạo	 vẫn	 tìm	 cho	 mình	 sự	 thuận	 tiện	 và
phương	 tiện	 thích	 hợp	 để	 “tiến	 đức	 tu	 nghiệp”;	 đó	 cũng	 là
tâm	hạnh	của	những	ai	khéo	áp	dụng	đạo	Dịch:	“Thiên	hành
kiện,	quân	tử	dĩ	tự	cường	bất	tức.”

Cùng	 với	 tập	 Đạo	 Uyển	 “Thu	muộn”,	 Ban	 Tu	 Thư	 &	 Ấn
Tống	 xin	 thành	 kính	 chúc	 nguyện	 tất	 cả	 quý	 đạo	 hữu	 đều
bình	an	và	tinh	tấn	trong	hồng	ân	Thầy	Mẹ	bố	ban.	█

Thánh giáo

PHẢI TRỌN ĐỨC TIN
VỚI THẦY VỚI ĐẠO

MỚI ĐƯỢC KẾT QUẢ VIÊN MÃN
Kim Quang Minh Đài

ngày 22-6 Canh Tuất (Thứ Sáu 24-7-1970)

THI

BẠCH Ngọc thừa vưng sắc lệnh Thầy (1)

HẠC lai đàn nội giáng nơi đây (2)

ĐỒNG tâm nghiêm lễ nghinh Từ Phụ
TỬ sĩ nữ nam, tín đủ đầy.(3)

Tiểu	Thánh	đắc	 lệnh	báo	dàn.	Nam	nữ	 tam	ban	 (4)	 thành

                                                
(1)	Câu	này	ý	nói:	Ngài	thừa	lịnh	乘令	Đức	Chí	Tôn	ban	ra	ở	Bạch
Ngọc	Kinh	白玉京	(the White Jade Capital).

(2)	 Câu	 này	 ý	 nói:	 Chim	 hạc	鶴	 (crane)	 bay	 đến	 và	 giáng	 xuống
trong	đàn	(đàn	nội	壇内:	at the seance).

(3)	tử sĩ:	Sĩ	tử	士子	(candidate):	Học	trò	đi	thi.	Môn	sanh	Cao	Đài	là
học	trò	dự	thi	trường	thi	Long	Hoa	龍華,	chánh	chủ	khảo	là	Đức
Phật	Di	Lạc	彌樂.	─	tín đủ đầy:	Đầy	đủ	đức	tin.

(4)	tam ban	三班:	Ba	ban	hay	ba	nhóm	chức	sắc,	chức	việc	và	tín	đồ
khi	hành	lễ	trong	bửu	điện:	�	Nam	(bên	phải)	và	nữ	(bên	trái)	ở
chánh	 giữa	 nhìn	 vào	 Thiên	 bàn;	 có	 nơi	 gọi	 không	 gian	 này	 là
Thượng đàn 上壇.	�	 Nữ	 ở	 bên	 trái	 nhìn	 vào	 bàn	 thờ	Đức	Nhị
Trấn	Oai	Nghiêm	Thường	Cư	Nam	Hải	Quan	Âm	Như	Lai;	có	nơi
gọi	không	gian	này	là	Thái đàn 太壇.	�	Nam	ở	bên	phải	nhìn	vào
bàn	 thờ	 Đức	 Tam	 Trấn	 Oai	 Nghiêm	 Hiệp	 Thiên	 Đại	 Đế	 Quan
Thánh	Đế	Quân;	có	nơi	gọi	không	gian	này	là	Ngọc đàn 玉壇.
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tâm	nghiêm	 lễ	 tiếp	giá	 (5)	Đức	Từ	Phụ	 lai	 cơ.(6)	 Tiểu	Thánh
xuất	ngoại	hộ	đàn.

TIẾP	ĐIỂN

THẦY	CÁC	CON	(7)

Thầy	mừng	các	con	nam	nữ	hiện	diện	đàn	tiền.(8)

(.	.	.)

Thầy	ban	ơn	lành	các	con.	Đồng	an	tọa	tịnh	tâm.	Đừng	cầu
nguyện	việc	chi	 tư	ý.(9)	Thầy	dạy	 chung	 lý	đạo	 tất	yếu	hôm
nay	(10)	cho	mỗi	con	tâm	đắc,(11)	hành	tròn	sứ	mạng	của	Thầy

                                                
(5)	giá	駕:	Tiếng	tôn	kính	(kính từ	敬辭:	honorific term)	để	chỉ	Đức
Chı́	 Tôn,	 Đức	 Kim	 Ma�u.	 ─	 tiếp giá	接駕	 (welcoming God or
Buddha Mother):	Nghênh	tiếp	Đức	Chí	Tôn,	Đức	Phật	Mẫu.

(6)	lai cơ, lai kê	來乩	(arriving at a seance):	Đến	với	đàn	cơ,	cũng
như lai đàn	來壇,	giáng đàn 降壇,	lâm cơ (kê)	臨乩,	lâm đàn	臨壇.

(7)	Thầy các con	 (Ngã	 thị	nhĩ	môn	đích	Sư	Phụ	我是你們的師父:
I’m your Master):	[Ta	là]	Thầy	[của]	các	con.	Trong	tiếng	Việt,	chữ
của thường	được	hiểu	ngầm.	Thí	dụ:	đất nước tôi, gia đình tôi,
cha mẹ tôi, vợ tôi, chồng tôi, các con tôi…	Nếu	viết	“Thầy, các con!”
thì	sai.	Đức	Mẹ	giáng	cơ	 thường	xưng:	Mẹ Linh Hồn các con, có
nghĩa:	 [Ta	 là]	 Mẹ	 Linh	 Hồn	 [của]	 các	 con. (I’m your Spiritual
Mother.

(8)	đàn tiền	壇前 (before the seance):	Trước	đàn	cầu	cơ.
(9)	tư ý	私意	(selfish motives, selfish idea):	Ý	riêng,	có	động	cơ	ích
kỷ	(vị kỷ ý	為己意),	lòng	riêng	(tư tâm	私心).

(10)	 tất yếu	必要	 (indispensable, absolutely necessary):	 Không	 thể
thie�u	được,	tuyệt	đo� i	ca�n	thie� t.	─	tất yếu hôm nay	(kim	thiên	bất
khả	 hoặc	 khuyết	 今天不可或缺:	 indispensable for today; kim
thiên	 tuyệt	 đối	 tất	 yếu	今天絕對必要:	 absolutely necessary for
today):	 Tuyệt	 đối	 cần	 thiết	 cho	 ngày	 nay;	 ngày	 nay	 không	 thể

giao	phó,	thế	Thiên	hành	hóa,(12)	cứu	độ	nhơn	sanh	trong	giai
đoạn	cực	loạn	tới	đây,(13)	mới	đem	lại	cảnh	trật	tự	lần	lần	cho
thánh	 địa	 Việt	 Nam,	 hầu	 sau	 này	 nhơn	 loại	 năm	 châu	 có
phương	tiện	(14)	đến	hấp	thụ	(15)	giáo	lý	của	Thầy.

Hôm	nay	Thầy	rất	vui	mừng	do	tâm	căn	(16)	sở	nguyện	(17)

thực	thi	đạo	pháp	[của	các	con],	vì	nhơn	tâm	hiệp	thì	thánh	ý
thuận	 tùng.(18)	 Thầy	mừng	 con	 Hồng	 Đức	 Tiên	 (19)	 đã	 trọn
tình	 thủy	 chung	 với	 đàn	 em	 nơi	 nầy	 và	 Thầy	 cũng	 đáng
khen (20)	nghĩa	tình	thâm	thúy	kính	mến	của	các	con	nơi	đây
biết	 tôn	 trọng,	 tri	 ân	người	 khai	 đường	 dẫn	 lối	 cơ	Đạo	 nơi
                                                                                                        
thiếu	được.

(11)	tâm đắc	心得	(understanding sth accurately and deeply):	Hiểu
thấu	điều	gì	chính	xác	và	sâu	sắc.

(12)	 thế Thiên hành hóa	替天行化	 (on behalf of Heaven teaching
people the way of self-cultivation):	Thay	Trời	hành	đạo,	giáo	hóa
dân	chúng	tu	hành.

(13)	tới đây	(coming):	Sắp	tới,	đang	tới	gần.
(14)	phương tiện	方便	(convenience):	Sự	thuận	tiện,	dễ	dàng.
(15)	hấp thụ	吸受	(receiving sth):	Tiếp	nhận,	nhận	lấy.
(16)	 tâm căn	心根	 (the innermost depth of one’s heart):	 Chỗ	 sâu
thẳm	nhứt	trong	lòng	một	người.

(17)	sở nguyện	所願 	(one’s wish, one’s expectation):	Mong	ước	của
một	người.

(18)	nhơn tâm hiệp thì thánh ý thuận tùng:	Lòng	người	hòa	hiệp
thì	ý	Trời	thuận	theo	đó.

(19)	Thượng	Chưởng	Pháp	Hồng	Đức	Tiên	(thuộc	Thất	Hiền	của	Hội
Thánh	 Cao	 Đài	 Tiên	 Thiên),	 thế	 danh	 Đoàn	 Văn	 Chiêu	 (1893-
1977),	 vào	 những	 năm	 1970-1974	 thường	 hành	 đạo	 với	 Hội
Thánh	Truyền	Giáo	Cao	Đài	và	Cơ	Quan	Phổ	Thông	Giáo	Lý	Cao
Đài	Giáo	Việt	Nam.	(Xem	ảnh	ngài	cuối	bài	này.)

(20)	đáng khen	(should praise sb):	Phải	khen,	nên	khen.
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nầy.	Thật	là	tốt	đẹp,	thượng	hòa	hạ	mục.(21)	Nếu	toàn	cả	các
con	 Hội	 Thánh	 trong	 chi	 phái	 Đại	 Đạo	 được	 sự	 liên	 quan
đoàn	kết,	 tương	 thân	 tương	ái	như	vầy	 thì	 có	đâu	 gặp	điều
đáng	 tiếc	 phân	 ly	 nội	 bộ.	 Thầy	 thấy	 rõ	 chơn	 tâm	 các	 con
thượng	cấp	lãnh	đạo	của	Hội	Thánh	Truyền	Giáo	đối	với	Hội
Thánh	Tiên	Thiên,	trọn	niềm	tin	tưởng	Thiêng	Liêng,	gắn	bó
trong	đại	khối	linh	quang	nhứt	bổn	của	Thầy.

Hôm	nay	Hồng	Đức	Tiên	đến	đây	để	lời	khuyến	khích	các
cấp	lãnh	đạo	cũng	như	nhơn	sanh	các	thánh	thất	địa	phương,
cảm	hóa	bằng	lời	đạo	đức	chân	thành	để	xúc	tiến	trên	đường
hành	đạo.	Càng	ngày	hai	Hội	Thánh	(22)	càng	xiết	chặt	và	bảo
vệ	lẫn	nhau	trên	đường	hành	chánh	đạo.

Nầy	các	con	ôi!	Đạo	khai	tà	khởi,	bởi	vì	luật	tương	đối.(23)

Đó	cũng	là	cơ	Thiên	để	nung	nấu,	un	đúc	tinh	thần,	tâm	chí
của	mỗi	con,	hầu	xứng	đáng	là	tay	hướng	đạo	dìu	dắt	nhơn
sanh.	Nếu	dễ	dàng,	suôn	sẻ	thì	có	giá	trị	chi.

Bởi	vậy,	con	hành	đạo	tức	nhiên	là	nghịch	hành,	nên	gặp
biết	bao	trở	ngại,	khổ	khó	với	tình	đời	thế	sự.	Trong	cơn	mạt
kiếp	tận	cùng	nầy,	con	người	nếu	không	thức	tỉnh	trở	về	đạo
đức	thì	chỉ	lo	tranh	giành	danh	lợi,	xâu	xé	lẫn	nhau	đến	chỗ

                                                
(21)	thượng hòa hạ mục	上和下睦	(getting along well between the

upper and the lower):	Trên	hòa	dưới	thuận;	hòa	thuận	giữa	mọi
người	lớn	nhỏ	trong	một	tập	thể.

(22)	Hội	Thánh	Cao	Đài	Tiên	Thiên	(Bến	Tre)	và	Hội	Thánh	Truyền
Giáo	Cao	Đài	(Đà	Nẵng).

(23)	tương đối	相對	(opposite):	Đối	nghịch	nhau,	như	âm	dương,	tà
chánh,	trái	phải,	v.v...

tiêu	diệt.	Thầy	mừng	thấy	các	con	được	cứu	cánh,(24)	mặc	dù
chưa	giải	thoát	hoàn	toàn.	Chứng	minh	bằng	sự	hành	đạo	các
con	trong	thời	dĩ	vãng	chịu	đựng	mọi	thử	thách,	nạn	tai	khốn
khổ,	nhưng	các	con	vẫn	một	niềm	tin	tưởng	Đạo	Thầy.

Hiện	tại,	các	con	chức	sắc	lưỡng	đài,	lưỡng	phái	đều	xứng
đáng	 với	 nhiệm	 vụ	 Thầy	 giao	 phó.	 Thầy	 cũng	mừng	 chung
các	con	nam	nữ,	lão	ấu	toàn	cả	miền	Trung	dưới	sự	lãnh	đạo
của	 Hội	 Thánh	 Truyền	 Giáo.	 Các	 con	 đều	 nhứt	 tề	 (25)	 tuân
hành	mạng	 lịnh	 thượng	cấp,	 cũng	như	 tuân	 lời	 chỉ	 đạo	 của
cấp	Tỉnh	Đạo	hay	Ban	Trị	Sự	địa	phương.	Như	thế	mới	xứng
đáng	là	con	chí	hiếu	của	Thầy.

Hiện	nay	các	con	đã	nhập	vào	đại	hội	Long	Hoa.	Trong	biết
bao	 năm	 rồi	 thi	 công,	 thi	 đức,	 thi	 hạnh,	mỗi	 con	 đều	 được
Thầy	điểm	nhuận	 ít	nhiều;	 song	hiện	 tình	còn	 trải	qua	một
giai	 đoạn	hết	 sức	khổ	nguy,	 gọi	 là	mê	 hồn	 trận	 (26)	 của	 vật
chất.	Danh	lợi	xâu	xé,	rù	quến,	cám	dỗ	các	con	trong	lần	chót
để	kết	thúc	đại	hội	Long	Hoa.

Vậy	mỗi	con	từ	trên	đến	dưới,	từ	lớn	đến	nhỏ,	phải trọn

                                                
(24)	cứu cánh 究竟	(saving humans from samsara):	Người	Hoa	dịch

ba la mật đa 波羅蜜多	 (paramita)	sang	chữ	Hán	 là	đáo bỉ ngạn
到彼岸	(sang	bờ	bên	kia,	qua	bờ	giác),	cũng	dịch	là	cứu cánh.	Thế
nên	 cứu cánh	 còn	 có	 nghĩa	 là	 cứu	 độ,	 cứu	 rỗi	 (salvation),	 giải
thoát	luân	hồi	sanh	tử.

(25)	nhứt tề	一齊	 (at the same time, simultaneously; unanimous):
Đồng	loạt,	cùng	lúc;	mọi	người	cùng	một	lòng.

(26)	mê hồn trận	迷魂陣	(stratagem to bewitch and trap sb):	Ví	von
những	cám	dỗ	chết	người	được	khéo	léo	sắp	đặt,	ngụy	trang	như
khi	bài	binh	bố	trận	để	tiêu	diệt	đối	phương.
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đức tin với Thầy với Đạo mới được kết quả viên mãn,(27)

vì	đường	dài	của	các	con	mà	các	con	đã	vượt	qua	được	tám
phần	mười	rồi,	nay	 cần	cố	gắng	 tích	 cực	hơn	nữa,	 sốt	 sắng
tinh	thần,	hành	đạo	cho	vẹn	ba	công.(28)	Cần	yếu	 là	nội	 tâm
mỗi	con	phải	được	bình	tĩnh,	đừng	xao	động	vì	thế	sự,(29)	bởi
các	con	nằm	trong	Đại	Đạo	tức	là	nắm	phần	gốc	rồi,	còn	trên
ngọn,	 gặp	 cơn	dông	 tố	bão	bùng,	 cành	 lá	 xơ	 rơ,	 nhưng	nơi
gốc	phải	vững	vàng	để	rồi	ngày	xuân	đến	được	đơm	bông	trổ
trái	đó	các	con.

Thầy	khen	tâm	chí	các	con	lãnh	đạo	nơi	miền	Trung	nầy.
Dù	sao	cũng	ở	 trong	vòng	Nho	phong	sĩ	khí,	 tiếp	nối	 thánh
truyền	của	tổ	phụ	mà	giữ	được	chí	khí	anh	hùng	đạo	đức	đến
nay.	(.	.	.)(30)

Nay	Đạo	Thầy	Kỳ	Ba	hoằng	hóa,	các	con	đã	nhận	ra	 trên
bốn	 mươi	 năm,(31)	 ngày	 nay	 được	 vững	 vàng	 tiến	 bộ	 trên
đường	đạo	đức.	Âu	cũng	là	(32)	lẽ	dĩ	nhiên.

                                                
(27)	Mượn	các	chữ	in	đậm	tạm	đặt	nhan	đề	cho	bài	thánh	giáo	này.
(28)	ba công	(tam	công	三功:	the three merits):	Công	quả	功果,	công
trình	功程,	công	phu	功夫.

(29)	 thế sự	世事	 (secular affairs; worldly affairs):	 Việc	 đời,	 việc
chánh	trị,	v.v…

(30)	Chúng	tôi	lược	bớt	đoạn	dẫn	lại	ba	câu	trong	sách	Cảnh Hành
Lục	景行錄	thường	được	dẫn	lại	trong	sách	Minh Tâm Bửu Giám
明心寳鑑.	Đó	là:	a/	Mộc hữu sở dưỡng	木有所養	.	.	.;	b/	Thủy hữu
sở dưỡng	水有所養	.	.	.;	c/	Nhơn hữu sở dưỡng	人有所養	.	.	.

(31)	 Tính	 từ	 năm	 1926	 (khi	 lập	 đạo	 Cao	 Đài)	 tới	 năm	 1970	 (lúc
Thầy	dạy	bài	này)	là	bốn	mươi	bốn	năm.

(32)	âu cũng là:	Có	lẽ	cũng	là;	hẳn	cũng	là;	ắt	cũng	là.

Con	ôi!	Đắc Đạo giả đa trợ; thất Đạo giả quả trợ.(33)	Nghĩa
là:	Con	đắc	được	Đạo	thì	được	nhiều	sự	trợ	giúp.	Phần	thiêng
liêng	vô	hình	thì	Thầy	không	rời	con;	Phật	Tiên,	Thánh	Thần
cũng	không	xa	con.	Phần	hữu	hình	thì	các	bạn	lành	cảm	mến,
đoàn	kết	cùng	con	để	đem	lại	kết	quả	tốt	đẹp,	nương	nhau	đi
đến	đại	đồng.	Bằng	trái	lại,	làm	mất	Đạo	thì	ắt	chẳng	được	sự
trợ	giúp	nào	vì	luật	tương	đối:	Chánh	tà	không	hiệp,	lành	dữ
có	phần,	thanh	trược	không	chung	nhau	được.	Vì	thế,	các	con
tu	 phải	 vui	 trên	 việc	 hành	 đạo;	 đừng	 chán	 nản,	 đừng	 than
phiền,	đừng	 trách	 cứ	nhau	khi	 gặp	những	 cơn	khổ	 khó.	Tu
phải	ham	tạo	nhiều	phước	đức,	việc	lành	việc	phải,	vì	có	câu:
Thiện sự tu tham, ác sự mạc lạc. Kiến thiện như khát, văn ác
như lung. Vi thiện tối lạc, đạo lý tối đại.(34)

Vậy	thử	hỏi	các	con	có	lạc	tại	kỳ	trung	(35)	mỗi	khi	con	làm
được	việc	lành	việc	phải,	hay	là	những	dịp	hội	hiệp	như	vầy
được	 kết	 quả	 tốt	 đẹp,	 con	 có	 nhận	 thức	 sự	 vui	 trong	 lòng
xuất	 hiện	 ra	 ngoài	 chăng?	 Nếu	 được	 vậy	 mới	 ham	 trên
đường	hành	đạo.

                                                
(33)	 Đắc Đạo giả đa trợ ; thất Đạo giả quả trợ. 得道者多助	;
失道者寡助.	(He who achieves the Dao has many to assist him. He
who loses the Dao has few to assist him.):	Câu	này	có	trong	sách
Mạnh Tử 孟子, Công Tôn Sửu Hạ 公孫丑下,	11.

(34)	Câu	này	có	chép	trong	sách	Minh Tâm Bửu Giám 明心寳鑑,	ghi
là	lời	của	Thái Công 太公	(tức	Khương	Tử	Nha	姜子牙).	Chữ	Nho
như	sau:	善事須貪,	惡事莫樂.	見善如渴,	聞惡如聾.	為善最樂,	道
理最大.	 (Việc	 lành	nên	 ham	 thích	 làm,	 việc	 ác	 chớ	 vui	 gây	 tạo.
Thấy	việc	lành	thèm	thuồng	như	khát	gặp	nước,	nghe	việc	ác	như
điếc	bỏ	ra	ngoài	tai.	Làm	lành	thì	vui	hơn	cả,	đạo	lý	là	trên	hết.)

(35)	 lạc tại kỳ trung	樂在其中	 (feeling happy within oneself):	Vui
thầm	trong	lòng.
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Con	 ôi!	 Đạo	 sanh	 Thầy,	 Thầy	 sanh	 các	 con.	 Nay	 các	 con
nghe	theo	Thầy	hành	đạo,	tức	nhiên	các	con	được	trở	về	với
Thầy,	bởi	có	câu:	Nguyên thủy hữu Đạo. Đạo giả Thượng Đế.
Đạo tức Thượng Đế dã.(36)

Vậy	 các	 con	 từ	 đây	 rán	 sốt	 sắng	 hành	 đạo,	 đúng	 theo
chương	 trình	kế	hoạch,	 dự	 án	 từ	 trên	đưa	 xuống.	 Các	 công
việc	của	thánh	thất,	thánh	tịnh	phải	đôn	đốc	nhơn	sanh,	nam
nữ,	lão	ấu	thi	hành	trọn	đủ	ba	phương	diện	dân sinh, dân trí,
dân đức;	cũng	như	công quả, công trình, công phu;	hay	là	sự
tổ chức	và	phần	khai minh giáo lý	cùng	kinh tế - tài chánh.	Ba
yếu	điểm	(37)	phải	song	hành,(38)	thiếu	một	là	khuyết	điểm	đó
các	con.

Phần	vô	vi	có	chư	Thần	hộ	trợ	cho	các	con.	Như	nơi	Tỉnh
Đạo	Bình	Định	nầy,	trách	nhiệm	của	Ngô	Tùng	Châu	đã	theo
sắc	 tặng	 phong	 phẩm	 với	 sứ	mạng	 hộ	 trợ	 tỉnh	 nhà	 và	 các
ngôi	thánh	đường	chung	cũng	như	liên	Tỉnh	Đạo.

Về	phần	hữu	vô	thì	đồng	nhất	đó	các	con.	Vậy	giờ	nay,	sau
khi	Thầy	thăng	hồi	Bạch	Ngọc,	Thầy	sắc	 lệnh	cho	Ngô	Tùng
Châu	 giáng	 đàn	 phân	 giải	 để	 các	 con	 lãnh	 hội,	 thông	 hiểu
được	lý	hữu	vô,	động	tịnh	cảm	ứng	thế	nào.

                                                
(36)	 原始有道.	 道者上帝.	 道即上帝也.	 Đầu	 tiên	 có	 Đạo.	 Đạo	 là
Thượng	Đế.	Đạo	tức	là	Thượng	Đế	vậy.	(In the beginning, there is
Dao. Dao is God. It is Dao that is God.)	Câu	thứ	hai	có	thể	viết:	Đạo
giả Thượng Đế dã.	 (Đạo	 là	Thượng	Đế	vậy.)	Chữ	dã/vậy	 có	 thể
bớt	đi.

(37)	yếu điểm	要點	(main point; key strong point; essential; kernel):
Điểm	quan	trọng	(chánh	yếu,	trọng	yếu).

(38)	song hành	雙行	(being done at the same time):	Thực	hiện	đồng
thời,	thi	hành	cùng	lúc.

THI

Đời còn tai biến lắm con ôi
Bổn phận tu chơn, Đạo chớ rời
Luyện tánh tu tâm, minh phát huệ (39)

Để ngày gần cuối thọ ơn Trời.

TRƯỜNG	THIÊN

Các con đã rõ cơ Trời
Phận tu phải rán, chiều mơi	(40)	siêng cần
Thời kỳ mạt kiếp cõi trần
Thiên nhơn hiệp nhứt cứu lần hết nguy.
Con ôi! Hiện tại loạn ly
Con còn rắc rối, sầu bi vô cùng
Biết tu vẹn một lòng trung
Trung thành với Đạo, thủy chung với Thầy.
Mới là xứng đáng từ đây
Ra tay cứu độ đời này thoát nguy
Phận con vẹn giữ tu trì
Trường chay, giữ giới, trí tri một lòng.
Lập trường vững chắc hành xong
Đúng theo tôn chỉ, đại đồng mục tiêu
Không phân sắc tóc, huỳnh điều	(41)

Thấy được nhứt lý, thương yêu nhau cùng.
Vạn vật nhứt thể	(42)	toàn chung

                                                
(39)	minh phát huệ	 (generating brilliant wisdom):	 Phát	 sanh	 trí
huệ	sáng	suốt.

(40)	chiều mơi:	Chiều	mai,	buổi	chiều	và	buổi	sớm	mai,	ý	nói	suốt
ngày,	trọn	ngày	(all day).

(41)	huỳnh điều	(yellow, red):	Màu	vàng,	màu	đỏ.
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Vị tha xả kỷ buổi cùng mới yên	(43)

Bình tâm định tánh,(44)	đừng phiền
Đừng buồn đừng giận, Thiêng Liêng giúp vào.
Điển lành Thầy bố một màu	(45)

Các con hưởng ứng, cùng nhau lo lường
Lo cho cơ Đạo khuếch trương	(46)

Miền Trung rạng rỡ thánh đường các nơi.
Giờ lành Thầy dạy mấy lời
Các con ghi nhớ, kịp thời hành y
Đến ngày đại lễ đây thì
Tỉnh Đạo Quảng Tín lệnh Thầy chuẩn phê.
Các con nam nữ tựu tề
Các cấp lãnh đạo chung về liệu lo
Hội Thánh Truyền Giáo vai trò
Liên quan chi phái,(47)	một đò đến nơi.(48)

                                                                                                        
(42)	vạn vật nhứt thể:	thiên địa vạn vật đồng nhứt thể	天地萬物同
一體:	Muôn	vật	trong	trời	đất	cùng	chung	một	bản	thể.	(Myriads
of things in the universe share the same substance.)

(43)	vị tha xả kỷ	為他捨己  (selfless, unselfish):	Vì	 người	 khác,	 bỏ
lòng	ích	ky.̉	─	buổi cùng	(the last era):	Buổi	hạ	nguơn,	đời	cùng
cuối.

(44)	bình tâm định tánh 平心定性	 (keeping calm):	Giữ	 lòng	 thản
nhiên,	không	để	ngoại	cảnh	làm	tâm	hồn	rối	loạn.

(45)	bố	布	(bestowing sth):	Ban bố	頒布,	ban	cho.	─	một màu	(vô sai
biệt	無差別:	undifferentiated):	Công	bằng,	không	sai	khác,	không
phân	biệt	đối	xử.

(46)	 khuếch trương	擴張	 (expanding sth; broadening sth):	 Mở
mang,	phát	triển.

(47)	 liên quan chi phái	 (associating with every Caodai branch):
Liên	kết	với	các	nhánh	khác	nhau	trong	đạo	Cao	Đài.

Dự lễ kết quả kịp thời
Thiêng Liêng hộ trợ, kịp thời bình an
Chúc con tinh tấn lo toan
Công việc hành đạo vẹn toàn thủy chung.
Giã từ con trẻ đàn trung
Thầy hồi Bạch Ngọc, Thiên Cung an nhàn.

Thầy	thăng.

                                                                                                        
(48)	 một đò đến nơi	 (all in the same boat to the common

destination):	Cùng	trên	một	con	thuyền	và	chia	sẻ	khó	nhọc	gian
nan	mà	tới	bến	chung.

HUỆ KHẢI	chú	thích.	LÊ ANH MINH	hiệu	đính
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THÊM MỘT TÀI LIỆU SỬ ĐẠO VỀ

TIỀN KHAI LÊ VĂN TRUNG

1.	Sử	liệu	về	tiền	khai	Lê	Văn	Trung	(1876-1934)	cho	biết
ngài	có	một	thời	gian	hoạt	động	trên	thương	trường.	Tại	Sài
Gòn,	năm	1915	 (Ất	Mão),	ông	Nguyễn	Liên	Phong	 (1821-?)
xuất	bản	Điếu Cổ Hạ Kim Thi Tập,	 trong	 đó	 ông	Nguyễn	 ca
tụng	Lê	tiền	khai	qua	bài	thất	ngôn	bát	cú,	với	câu	thứ	năm
nhắc	tới	việc	kinh	doanh	của	Lê	tiền	khai	như	sau:	“Thương
trường mở cuộc buồm xuôi gió.”

2.	Thứ	Ba	20-7-2021,	hiền	huynh	SỬ KIẾN NGUYÊN	 gởi
chúng	tôi	một	điện	thư	kèm	theo	mẩu	quảng	cáo	về	nhà	máy
sản	xuất	giấy	của	tiền	khai	Lê	Văn	Trung	những	năm	1919-
1920.	 Mẩu	 quảng	 cáo	 này	 đăng	 dài	 hạn	 trên	 tờ	 L’Écho
Annamite,	từ	10	janvier	tới	10	juin	1920.	Sau	đó,	Hiền	huynh
lại	gởi	thêm	cho	chúng	tôi	ảnh	chụp	trọn	trang	3	tờ	báo	ngày
10-01-1920,	cho	thấy	ở	góc	phải	bên	dưới	trang	báo	là	mẩu
quảng	cáo	như	sau:

Mẩu	quảng	cáo	này	là	sử	liệu	quý,	tạm	dịch	như	sau:

NHÀ	MÁY	GIẤY	NAM	KỲ
Hội sở: 22 quai Testard, Chợ Lớn
Nhà máy ở Thủ Đức (Gia Định)
Tổng	kinh	lý:	LÊ VĂN TRUNG

Sản	xuất	các-tông	và	giấy	đủ	loại.
Vui	lòng	gởi	đơn	đặt	hàng	và	thơ	từ	giao	dịch

tới	hội	sở	ở	Chợ	Lớn.

Hiền	huynh	Sử	Kiến	Nguyên	ghi	chú:	Số	22	quai	Testard	là
nhà	 riêng	 của	 tiền	 khai	 Lê	 Văn	 Trung	 khi	 xưa	 (nay	 phỏng
chừng	là	số	121,	đường	Châu	Văn	Liêm,	quận	5).

Chúng	 tôi	 truy	 cập	 mạng	 Thư	 Viện	 Quốc	 Gia	 Pháp
(Bibliothèque nationale de France),	thấy	báo	L’Écho Annamite
lưu	 trữ	 được	 mười	 tám	 năm	 (1920-1931;	 và	 1939-1944),
gồm	3069	số.	Tìm	 trang	1	 số	báo	ngày	10-01-1920	 thì	biết
báo	ra	hằng	tuần	vào	ba	ngày	Thứ	Ba,	Thứ	Năm,	và	Thứ	Bảy.
Tên	báo	viết	chữ	Nho	là	南越響傳	(Nam Việt Hưởng Truyền);
chủ	báo	là	tiền	bối	Võ	Văn	Thơm.	Có	lẽ	là	ông	Hội	Đồng	Quản
Hạt	 (Conseiller colonial de Cochinchine)	 Võ	 Văn	 Thơm	 nổi
tiếng	ở	Cần	Thơ	mà	 chúng	 tôi	 có	 nhắc	 phương	danh	 trong
quyển	Vút Một Đường Mây (Hà	Nội:	Nxb	Hồng	Đức,	2018).

Đạo	Uyển	 trân	 trọng	 bày	 tỏ	 lòng	 biết	 ơn	 hiền	 huynh	 Sử
Kiến	Nguyên,	và	đăng	 lại	mẩu	quảng	cáo	cách	nay	hơn	một
thế	kỷ	để	bổ	sung	thêm	nguồn	tài	liệu	cho	sử	Đạo,	đặc	biệt	là
sử	liệu	về	hành	trạng	Đức	Quyền	Giáo	Tông	Lê	Văn	Trung.	█
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Thư gửi người bạn đạo

LƯỢC NGHĨA MINH LÝ ĐẠO
ĐẠI CƠ MINH

Bạn	thân	mến,

Kinh	sách	và	luận	giải	của	Minh	Lý	Đạo	do	các	Đấng	thiêng
liêng	ban	hay	Ngài	Minh	Thiện	và	quý	tiền	bối	viết	với	lối	văn
cổ	kính	thuở	đầu	thế	kỷ	20,	thường	có	nhiều	từ	Hán	Việt	về
tôn	giáo,	nên	khó	hiểu	với	phần	đông	chúng	ta,	nhất	là	những
người	mới	mon	men	vào	cửa	đạo.	Tôi	sẽ	tùy	theo	chút	hiểu
biết	ít	ỏi	của	mình	mà	giải	thích	Minh	Lý	Đạo	một	cách	thật
đơn	giản,	để	chia	sẻ	với	bạn.

Bạn	ạ,

Ba	 chữ	Minh Lý Đạo	明理道	 thấy	 đơn	 giản	 nhưng	 có	 rất
nhiều	ý	nghĩa.	Ơn	Trên	dạy	đó	 là	 ba	 chữ	mà	 chúng	 ta	phải
học	 và	hành	 suốt	đời	 cho	 đến	 khi	 nhắm	mắt	 xuôi	 tay.	Đơn
giản	nhất,	ta	có	thể	hiểu	như	sau:	Minh	(động	từ)	là	làm	cho
sáng	tỏ.	Lý	 là	Lẽ	Thật	 tuyệt	đối.	Đạo	 là	con	đường.	Minh	Lý
Đạo	là	con	đường	làm	sáng	Lẽ	Thật	tuyệt	đối.

Cuốn	Bố Cáo	của	Đạo	Minh	Lý	giải	nghĩa	hai	chữ	Minh	Lý
trong	bài	thơ	sau:

Đạo là căn bổn khá tầm mò
Minh mẫn lương tâm cạn xét dò
Lý ấy tánh chơn vô nhị thị
Giải phân họa phước chẳng so đo.

Theo	trên,	Minh	là	làm	cho	thật	sáng	tâm	lương	thiện	của

mình.	Như	Đức	Lão	Tử	đã	dạy,(1)	sự	thắp	sáng	này	phải	do	sự
thấu	hiểu	chính	mình	chứ	không	phải	sự	sáng	sự	biết	do	học
hỏi	bên	ngoài.

Lý	là	chơn	tánh,	là	có	một	không	hai	(vô nhị thị),(2)	tức	là	lý
tuyệt	 đối,	 là	 Lẽ	 Thật.	 Minh Lý	 nghĩa	 là	 thắp	 sáng	 Lẽ	 Thật,
khêu	ngọn	đèn	thiêng	đó	đến	mức	trọn	sáng	(viên minh).

Đạo	là	con	đường	mà	mọi	người	đều	đi	trên	đó	để	đạt	đến
Lẽ	Thật.	 Lẽ	Thật	đó,	 tùy	quan	điểm,	mỗi	người	 có	 cách	 gọi
khác	nhau.	Có	thể	 là	Cao	Đài	 (3)	 theo	Cao	Đài	Giáo,	Lý	Tánh
theo	Khổng	Giáo,	Chơn	Tâm	hay	Phật	Tánh	 theo	Phật	Giáo,
v.v...

Minh	Lý	Đạo	là	sự	tổng	hợp	Tam	Giáo	hay	Tam	Tông,	nên
tên	chùa	của	Minh	Lý	Đạo	gọi	 là	Tam Tông Miếu 三宗廟;	do
đó,	có	thể	nói	Minh	Lý	Đạo	là	con	đường	dung	hợp	Tam	Giáo
nhằm	giúp	ta	thắp	sáng	Chơn	Tâm,	Lý	Tánh	để	tự	mình	vươn
lên	 (siêu	 việt)	 ngõ	 hầu	 được	 hiệp	 nhứt	 cùng	Ngôi	Một	 (Lẽ
Thật).

Đây	là	nói	về	lý	thuyết.	Trong	cuộc	sống,	người	môn	sanh
phải	 làm	như	thế	nào	để	hiệp	nhứt	cùng	Lẽ	Thật?	Nói	 cách
khác,	người	môn	sanh	của	Minh	Lý	áp	dụng	hai	chữ	Minh	Lý
để	sống	với	đức	tin	của	mình	như	thế	nào?

Đức	Bình	Đẳng	Diệu	Quan	Chơn	Nhơn	giải	 nghĩa	 chữ	Lý
như	sau:

                                                     
(1)	Tri nhân giả trí; tự tri giả minh.	(Đạo Đức Kinh,	Chương	33)
(2)	Vô nhị thị:	Đảo	ngữ	của	“thị	vô	nhị”	是無二	(là	không	hai).
(3)	Cao Đài là cái đài cao / Vượt lên tất cả đón rào ngăn che.	(Quảng
Đức	Chơn	Tiên,	Tam	Tông	Miếu,	08-7-1981)
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Lý ở đời: trung hòa, chánh trực
Động tịnh theo thước mực kỷ cương
Người người dụng sự sống tình thương
Tâm minh liễu nhờ nương ở Lý.(4)

Qua	 bốn	 câu	 thơ	 trên,	 chúng	 ta	 thấy	 Ngài	 dạy	 cách	 làm
sáng	Lẽ	Thật	(là	Lý)	bằng	việc	làm	trung	chánh	gồm	có:	nhân,
nghĩa, lễ, trí, tín.	Đó	là	ngũ	đức	của	Khổng	Giáo	mà	Minh	Lý
tượng	trưng	qua	năm	sắc	của	năm	dĩa	trái	cây	trên	bàn	thờ
ba	cấp	tại	chánh	điện.

Về	 đức	nhân,	 Đức	 Lữ	 Tổ	 nói:	 “Thiên địa chi đại đức viết
sanh, sở dĩ sanh sanh giả viết huyền. Tại thiên vị chi huyền, tại
nhân vị chi nhân.”	(5)	(Cái	đức	lớn	của	trời	đất	gọi	là	sanh,	cái
lý	 bởi	 đó	mà	 sanh	 hóa	 gọi	 là	 huyền.	 Ở	 trên	 trời	 thì	 gọi	 là
huyền,	ở	trong	mình	người	thì	gọi	là	nhân.)

Trung	Dung	(Chương	20)	nói:	“Nhân giả nhân dã.”	(Nhân
là	 tính	 cách	 của	 con	 người.)	 Thầy	 Mạnh	 cũng	 nói:	 “Nhân,
nhân tâm dã.”	(6)	(Nhân	là	lòng	thương	người.)

Vậy	có	thể	nói	nhân	là	đức	của	Trời	trong	con	người,	thể
hiện	 qua	 tính	 cách	 con	 người,	 biểu	 hiện	 ra	 ngoài	 là	 tình
thương	sanh	chúng.	Ngài	Nguyễn	Minh	Thiện	trong	bài	Phụ
Giải Chữ Nhân	 có	 viết:	 “Cho nên nói nhân hay háo sanh, ái
nhân thì được, mà nói háo sanh, ái nhân là nhân thì không đủ,
vì đó chỉ là một phần việc của nhân mà thôi.” (7)

                                                     
(4)	Tam	Tông	Miếu,	thánh	ngôn	ngày15-6	Đinh	Sửu.
(5)	Dưỡng Chơn Tập,	Phụ Giải Chữ Nhân,	Nguyễn	Minh	Thiện	dịch.
(6)	Mạnh Tử,	chương	Cáo	Tử.
(7) Dưỡng Chơn Tập,	Nguyễn	Minh	Thiện	dịch.

Tín	đồ	Minh	Lý	tập	làm	sáng	đức	nhân	qua	việc	giữ	năm
giới,	 giúp	 đỡ	 người	 cơ	 nhỡ,	 không	 giết	 hại	 hay	 xúi	 người
khác	giết	hại	sinh	vật.

Nghĩa	là	hạp	lẽ,	đúng	phép;	dùng	nghĩa	để	sửa	mọi	sự,	mọi
vật	cho	trung	chánh.(8)	Đó	là	biết	quan	tâm	đến	người	khác,
biết	cho	thay	vì	chỉ	biết	nhận.

Con	người	sanh	ra	tánh	đã	trọn	lành,	ai	cũng	có	lòng	nhân,
theo	đó	mà	cư	xử	thì	hợp	với	Đạo.	Nhưng	người	sống	trong
đời	bị	âm	thanh,	sắc	tướng	chi	phối	nên	thường	không	công
bình	 mà	 nghiêng	 về	 phía	 người	 hay	 vật	 mình	 thương.
Thương	mà	muốn	không	 thiên	 vị	 thì	 phải	 có	nghĩa	 đi	 kèm,
nên	thường	nói	là	nhân nghĩa.

Kinh Sám Hối	dạy:

Làm người nhân nghĩa giữ tròn
Muôn năm bóng khuất tiếng còn bay xa.

Lễ	vốn	là	nhân	nghĩa	ở	trong	lòng,	mà	người	rất	cung	kính,
dè	dặt,	đem	nó	diễn	ra	ngoài	thành	trật	tự,	nề	nếp.(9)	Ơn	Trên
dạy	Lý	là	lễ;	phải	lấy	lễ	đối	với	mọi	người	cho	đúng	đạo,	chơn
thật,	trung	chánh,	đừng	để	ý	riêng	xen	vào.

Lễ	còn	là	nghi	thức,	lễ	nghi	đúng	cách	hợp	thời.	Bốn	việc
không	nên	làm	là:	không	thấy,	không	nghe,	không	nói,	không

                                                     
(8)	Nghĩa giả nghi dã; tôn hiền vi đại. Trung	Dung	(Chương	20).	Cổ
nhơn	nói:	Nghi viết nghĩa; nghĩa dĩ chánh vật.	(Dưỡng	Chơn	Tập)

(9)	Nhân giả nhân dã, thân thân vi đại. Nghĩa giả nghi dã; tôn hiền vi
đại. Thân thân chi sái, tôn hiền chi đẳng, lễ sở sinh dã.	Trung	Dung
(Chương	20).	Nhị Thập Tứ Điều,	Nguyễn	Minh	Thiện	luận	giải.
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làm	những	việc	trái	lễ.(10)	Lễ	đi	với	nghĩa	là	trách	nhiệm	giữa
người	và	người,	giữa	người	và	gia	đình,	xã	hội,	tổ	quốc.	Biết
quan	tâm	đến	người	khác,	biết	cho	thay	vì	chỉ	biết	nhận.

Đức	Đạo	 Tổ	 dạy:	 “Đạo đức nhân nghĩa, phi lễ bất thành.
Vậy thì lễ là đầu hết mọi việc, lễ là cần thiết trong sự giáo
huấn, tề gia, trị quốc.”	(11)

Trí	là	sự	hiểu	biết	cần	thiết	để	phân	biệt	phải	trái,	tốt	xấu,
việc	nào	cần	làm,	việc	không	nên	làm.

Tín	 là	niềm	tin.	Tín	ở	đây	là	niềm	tin	chơn	chánh	(chánh
tín),	 lòng	thành	không	đổi,	 là	gốc	của	trời	đất	(thiên	địa	chi
căn).(12)	Niềm	tin	 tạo	cho	 ta	 sức	mạnh.	Có	niềm	 tin	 ta	 sẽ	đi
đến	đích,	cho	dù	khó	khăn	hay	đường	xa	vạn	dặm;	mất	niềm
tin	dù	có	gần	cũng	hóa	xa	xôi.

Lễ,	 nhân,	 nghĩa	 đều	 phải	 có	 trí,	 tín	 ở	 trong.	 Trí	 để	 phân
biệt	đúng	sai,	thiện	ác.	Không	có	trí	sẽ	dễ	đi	vào	tà	đạo.	Thực
hành	lễ	mà	không	có	tín	thì	việc	làm	chỉ	hời	hợt	bên	ngoài,	dễ
đi	đến	phi	 lễ	hay	vô	lễ.	Thể	hiện	lòng	nhân	nghĩa	mà	không
có	tín	thì	chỉ	là	người	giả	nhân,	bất	nghĩa.	Mất	lòng	tin	là	mất
tất	cả.

Luật	cảm	ứng	của	Đạo	Giáo,	luật	nhân	quả,	lý	duyên	khởi
của	Phật	Giáo,	v.v...	 giúp	cho	môn	sanh	Minh	Lý	quyết	định
đúng	lý,	biết	dừng	lại	kịp	thời,	không	làm	điều	xấu.

Đức	Văn	Tuyên	Vương	dạy:	“Phàm làm việc chi phải đừng

                                                     
(10)	Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động.
(Luận	Ngữ,	12:1)

(11)	Dưỡng Chơn Tập,	Nguyễn	Minh	Thiện	dịch.
(12)	Châu Dịch Xiển Chơn,	Nguyễn	Minh	Thiện	dịch.

có ‘Ta’ ở trong đó thì mới công bình đặng. Nếu lòng đặng công
thì việc việc đều minh. Hễ đặng minh rồi thì làm ắt nhằm
lý.”(13)

Muốn	 thực	 hiện	 ngũ	 đức,	muốn	 cho	mọi	 việc	 công	 bình
minh	chánh	thể	theo	lòng	nhơn	của	Trời,	chẳng	làm	việc	gì	vì
cá	nhân	mình	hay	gia	đình	mình	mà	hại	người	khác.	Phải	hạ
mình	mới	có	 thể	cùng	người	hợp	 tác,	 làm	việc.	Hạ	mình	để
hòa	 cùng	 người	 mà	 thực	 hiện,	 giúp	 người	 về	 nẻo	 chánh,
nhưng	 không	 bị	 lệ	 thuộc	 vào	 người;	 đạo	 lý	 này	 được	 biểu
hiện	qua	quẻ	Trạch	Lôi	Tùy	gắn	ở	cổng	chùa.(14)

Nếu	làm	được	như	vậy	sẽ	không	còn	chia	rẽ,	 thù	nghịch;
xã	hội	sẽ	thái	hòa,	thế	gian	sẽ	đại	đồng.
                                                     
(13)	Tam	Tông	Miếu,	thánh	ngôn	ngày	17-9-1928.
(14)	Trạch	Lôi	Tùy:	Soán	viết:	“Tùy, cương lai nhi há nhu, động nhi

duyệt. Tùy đại hanh trinh, vô cựu, nhi thiên hạ tùy thời. Tùy thời
chi nghĩa, đại hỹ tai!”	(Lời	Soán	nói:	Quẻ	Tùy	là	cứng	đến	ở	dưới
mềm,	 động	mà	 làm	 cho	 đẹp	 lòng.	 Tuy	 đặng	 cả	 hanh	 thông	 và
trinh	bền	 thì	không	 lỗi,	 là	 thiên	hạ	 tùy	 theo	 thời.	 Cái	nghĩa	 tùy
theo	thời	lớn	lắm	vậy	thay!)
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Trên	đây	chỉ	là	việc	đối	nhân	xử	thế	hay	còn	gọi	là	đạo	làm
người	(Nhân	Đạo	人道).	Tiến	thêm	bước	nữa	chúng	ta	quay
vào	bên	trong,	tự	vấn	lòng	mình,	bỏ	cái	ta	của	chính	mình,	trí
sáng	 tâm	 an,	 để	 hiệp	 nhứt	 cùng	Ngôi	Một,	 để	 trở	 nên	 hiền
thánh.	 Con	 đường	 này	 còn	 gọi	 là	 Thiền	 (Phật	 Giáo)	 hay	 là
Tịnh,	là	Thiên	Đạo	(Minh	Lý	và	Cao	Đài).

Tịnh	tại	Minh	Lý	Đạo	là	sự	kết	hợp	giữa	tu	tâm	(Phật	Giáo)
và	 luyện	 khí	 (Đạo	Giáo),	 tượng	 trưng	 qua	 các	 bức	 họa	 hoa
sen,	 tranh	 chăn	 trâu	 trên	 vách	 chánh	điện	 và	 hỏa	 hậu	 cắm
trên	đảnh	lư	trên	nóc	Ngũ	Hành	Đài,	tịnh	bình	trên	nóc	Châu
Thiên	Đài,	v.v…	của	Tam	Tông	Miếu.(15)

Tu	tâm	để	xóa	đi	lớp	bụi	trần	che	mờ	cái	tâm	khởi	nguyên
diệu	 tịnh	 tròn	đầy	 của	mình;	nói	 theo	Phật	Giáo	 là	 để	 sáng
tâm	thấy	tánh	(minh	tâm	kiến	tánh)	hay	giác	ngộ.	Ở	đây	Tâm
chính	là	Lý.	Đức	Bình	Đẳng	Diệu	Quan	Chơn	Nhơn	dạy:

Minh Lý minh tượng hình tâm địa
Đại thừa vô lượng nghĩa là Tâm
Diệu pháp nầy vô lượng thậm thâm
Không duyên phước khó cầm giữ được.

Nó thông suốt tánh tình thanh trược
Tổng trì môn xuôi ngược đôi chiều
Cái động cơ phàm Thánh đọa siêu
Làm Tiên Phật, ma yêu cũng đó.

Lý là thể của Tâm sáng tỏ
Nhựt nguyệt còn trong đó chưa phân
Nên viên thông tự tại chánh chân

                                                     
(15)	Thư	sau	gởi	bạn	sẽ	trình	bày	về	các	chi	tiết	này.

Cơ động tịnh có Thần chủ tể.(16)

Luyện	khí	tạm	nói	là	ban	đầu	dùng	ý	đưa	hơi	thở	qua	các
kinh	huyệt	trong	người	gọi	là	vòng	châu	thiên	để	thải	trừ	tà
khí	mà	giữ	lại	chân	khí.	Sau	đó	dùng	chân	khí	kết	hợp	ba	báu
vật	 của	người	 là	Tinh,	Khí,	Thần	 thành	kim	cương	bất	hoại
hay	còn	gọi	là	nhị	xác	thân.	Việc	này	phải	có	Thầy,	được	Thầy
truyền	khẩu	quyết.	Khẩu	quyết	này	cũng	ẩn	trong	chiết	tự	ba
chữ	Minh	Lý	Đạo.(17)

Tu	tâm,	luyện	khí	có	nhiều	phương	thức.	Tựu	trung,	trước
là	phải	quét	sạch	vọng	duyên,	tà	khí,	ngăn	tình	chế	dục.	Con
đường	này	là	độc	đạo	mà	người	đi	thì	độc	hành	nên	rộng	rãi,
thênh	 thang	 nhưng	 lại	 đầy	 khó	 khăn,	 trở	 ngại.	 Khó	 khăn
không	 phải	 do	 bên	 ngoài	mà	 do	 tâm	 ta	 không	 vững,	 chí	 ta
không	 quyết,	 ta	 cần	 phải	 hiểu	 biết	 sâu	 rộng,	 lập	 tâm	 dũng
mãnh	mới	bỏ	được	thói	quen,	 tập	quán	đã	bám	rễ	chặt	vào
người	lâu	đời.	Cái	tâm	dũng	mãnh	đó	(hay	chân	ý)	cứng	hơn
kim	cương	được	gọi	“đao	khuê”	(18)	hay	“gươm	trí	huệ”	(huệ
kiếm)	(19)	ẩn	nằm	trong	chiết	tự	chữ	Lý.(20)

                                                     
(16)	Tam	Tông	Miếu,	thánh	ngôn	ngày15-6	Đinh	Sửu.
(17)	 Xin	 xem	Minh Lý Chơn Giải	 (Chương	 I),	 và	Đạo Học Chỉ Nam
(Chương	III).

(18)	Đao khuê:	Chữ	Lý	理	trong	chữ	Minh	Lý,	gồm	ba	phần:	Bên	trái
là	chữ	vương	王;	bên	phải	gồm	chữ	đao	刀	ở	trên	và	chữ	khuê	圭
ở	dưới.	Khuê	 là	ngọc	báu,	kim	đơn	đoàn	kết.	Đao khuê	có	nghĩa
kiếm	báu	chặt	đứt	xích	nhân	duyên,	đoạn	lìa	sanh	tử	luân	hồi.	(Vì
kim	đơn	thành	rồi,	 thì	 tỷ	như	kiếm	báu,	không	có	 tình	dục	nào
mà	 nó	 không	 chặt	 đứt	 được.	 Xin	 xem	 thêm	Minh Lý Chơn Giải
(Chương	I),	và	Đạo Học Chỉ Nam	(Chương	III).

(19)	Truyện	thơ	Việt	Nam	Quan Âm Thị Kính	có	câu:	“Này gươm trí
huệ mài đây / Bao nhiêu phiền não cắt ngay cho rồi.”
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Con	 đường	 làm	 sáng	 Lẽ	 Thật	 thì	 không	 phân	 biệt	 phái
tính,	 sắc	 tộc	nên	bình	đẳng;	đó	phải	 là	sự	nối	vòng	 tay	 lớn,
hòa	đồng	với	mọi	người	và	thương	yêu	nhau	vì	ta	có	thể	nhìn
lại	 chính	 ta	qua	người	khác.	Như	vậy,	 tuy	 là	con	đường	nội
tâm,	 độc	 đạo	 nhưng	 để	 thành	 công	 ta	 phải	 sống,	 học	 với
Thầy,	cộng	tác	với	bạn	đạo	để	bạn	và	ta	cùng	tiến	đến	đích.
Đức	Bình	Đẳng	Diệu	Quan	Chơn	Nhơn	dạy:

Lý tánh hiện, đạt nhơn đạt kỷ
Được huyền đồng nhứt vị Thái Không.(21)

Bạn	ơi,	như	vậy	phải	chăng	có	hai	chữ	Minh	Lý	mà	bạn	và
tôi	học,	hành	và	sống	suốt	đời	cũng	không	đủ,	đúng	không?

Thân	mến,

ĐẠI CƠ MINH

Tài liệu tham khảo

-	Các	thánh	ngôn	của	Minh	Lý	Đạo.
-	Dịch Kinh Huyền Nghĩa,	quẻ	Trạch	Lôi	Tùy,	Nguyễn	Minh

Thiện	kết	tập.
-	Dưỡng Chơn Tập,	Nguyễn	Minh	Thiện	dịch.
-	Đạo Học Chỉ Nam,	Nguyễn	Minh	Thiện	kết	tập.
-	Minh Lý Chơn Giải,	Nguyễn	Minh	Thiện	kết	tập.
-	Nhị Thập Tứ Điều,	Nguyễn	Minh	Thiện	luận	giải.
-	Trung Dung,	Chương	20.	Nguyễn	Minh	Thiện	dịch

                                                                                                                 
(20)	Chữ	Minh	明	chiết	tự	gồm	chữ	nhật	日	và	nguyệt	月.	Chữ	Lý	理
gồm	chữ	vương 王,	 chữ	đao	刀	 và	 chữ	khuê	圭	 .	 Xin	 xem	 thêm
Minh Lý Chơn Giải,	và	Đạo Học Chỉ Nam	để	rõ	hơn.

(21)	Tam	Tông	Miếu,	thánh	ngôn	ngày	15-6	Đinh	Sửu.
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Ý NGHĨA BỨC THƯ PHÁP
TẠI TAM TÔNG MIẾU

LÊ ANH MINH

Tại	Tam	Tông	Miếu	(Minh	Lý	Thánh	Hội	của	Minh	Lý	Đạo,
số	82	Cao	Thắng,	phường	4,	quận	3,	Sài	Gòn),	có	treo	bức	thư
pháp	chữ	Nho	(xem	ảnh	trang	28),	nội	dung	như	sau:

達達達達    摩摩摩摩    降降降降    乩乩乩乩    賜賜賜賜    贈贈贈贈
三三三三    宗宗宗宗    廟廟廟廟    詞詞詞詞    曰曰曰曰

三 教 同 宗
廟 貌 尊 崇
東 祀 神 聖
賢 士 之 功
德 高 望 偉
大 展 立 風
化 及 兆 民
眾 志 和 衷
誠 由 己 遵
上 格 蒼 穹
時 在
辛 丑 仲 秋 吉 旦
三 宗 聖 廟 留 念

茶 山
慶 雲 南 院 敬 奉

ĐẠT MA GIÁNG CƠ TỨ TẶNG
TAM TÔNG MIẾU TỪ VIẾT

TAM	GIÁO	ĐỒNG	TÔNG
MIẾU	MẠO	TÔN	SÙNG
ĐÔNG	TỰ	THẦN	THÁNH

HIỀN	SĨ	CHI	CÔNG
ĐỨC	CAO	VỌNG	VĨ
ĐẠI	TRIỂN	LẬP	PHONG

HÓA	CẬP	TRIỆU	DÂN
CHÚNG	CHÍ	HÒA	TRUNG
THÀNH	DO	KỶ	TUÂN
THƯỢNG	CÁCH	THƯƠNG	KHUNG

Thời	tại
Tân	Sửu	trọng	thu	cát	đán
Tam	Tông	Thánh	Miếu	lưu	niệm

Trà Sơn

Khánh Vân Nam Viện kính phụng.

Dịch	nghĩa:

Đạt	Ma	giáng	cơ	ban	tặng	Tam	Tông	Miếu	rằng

Ba	tôn	giáo	(Nho,	Đạo,	Thích)	cùng	một	gốc,
tôn	sùng	đền	miếu
Phương	Đông	thờ	thần	thánh
và	công	đức	các	hiền	sĩ
Đức	cao	được	trọng	vọng
phát	triển	mạnh	lập	nên	phong	hóa
Giáo	hóa	hàng	triệu	dân
để	tâm	chí	dân	chúng	hòa	đồng
Mỗi	cá	nhân	lòng	thành	tuân	theo
sẽ	được	đặc	cách	lên	cõi	trời.

Thời	gian	lúc

Ngày tốt giữa mùa thu năm Tân Sửu (1961)

Tam Tông Thánh Miếu lưu niệm

Trà Sơn Khánh Vân Nam Viện * kính cẩn chép.

*	 Trà	 Sơn	 茶山	 ở	 bờ	 tây	 khu	 Nam	 Hải	 南海區	 (xưa	 gọi
huyện	Nam	Hải),	tỉnh	Quảng	Đông,	có	đạo	quán	tên	là	Khánh
Vân	Động	慶雲洞.	 Nhóm	đạo	 sĩ	 người	Hoa	 từ	 Hương	 Cảng
sang	Việt	Nam	lập	đạo	viện	lấy	tên	Trà	Sơn	Khánh	Vân	Nam
Viện	 (đạo	viện	ở	nước	Nam	gốc	 tích	 từ	Khánh	Vân	Động	ở
Trà	Sơn,	huyện	Nam	Hải)	để	nhắc	nguồn	cội.	Sau	khi	dời	chỗ,
từ	năm	1942	tới	nay	Trà	Sơn	Khánh	Vân	Nam	Viện	tọa	lạc	tại
269/2	đường	Nguyễn	Thị	Nhỏ,	phường	16,	quận	11	(số	cũ:
46/5	 đường	 Lò	 Siêu).	 Đạo	 viện	 được	 xây	 dựng	 năm	 1943
trên	diện	tích	2.202	mét	vuông.

LÊ ANH MINH
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TRÀ SƠN KHÁNH VÂN NAM VIỆN
DŨ LAN sưu tầm

Ngôi	 đạo	 viện	 ở	 quận	 11	mang	 tên	 Trà Sơn Khánh Vân

Nam Viện	(gọi	tắt	Khánh Vân Nam Viện)	có	nguồn	gốc	từ	Trà
Sơn	 ở	 huyện	 Nam	 Hải	 (nay	 là	 khu	 區),	 tỉnh	 Quảng	 Đông,
Trung	Quốc.	 Các	 cơ	 sở	 đạo	 Lão	 thường	 gọi	 tên	 là	quán	觀,
viện	院,	và	động	洞…	Ngôi	tổ	đình	của	đạo	viện	này	ở	Trung
Quốc	 tên	 là	Khánh Vân Động	慶雲洞,	 thành	 lập	năm	Quang
Tự	thứ	mười	chín	(1894),	ngày	nay	là	một	điểm	du	lịch.

Năm	1934,	mười	hai	đạo	sĩ	Khánh	Vân	Động	rời	Trà	Sơn
sang	Hương	Cảng	lập	cơ	sở.	Năm	1936,	ba	đạo	sĩ	từ	Hương
Cảng	sang	Việt	Nam	lập	Toàn	Khánh	Đường	tại	một	ngôi	nhà
trên	đường	Trần	Hưng	Đạo.

Tín	đồ	theo	đạo	tăng	dần	nên	cần	một	cơ	sở	rộng	hơn;	vì
thế,	năm	1942	Toàn	Khánh	Đường	chuyển	về	số	46/5	đường
Lò	Siêu	(nay	là	số	269/2	Nguyễn	Thị	Nhỏ,	phường	16,	quận
11)	và	đổi	tên	là	Trà	Sơn	Khánh	Vân	Nam	Viện	(đạo	viện	ở
nước	Nam	gốc	tích	từ	Khánh	Vân	Động	ở	Trà	Sơn	thuộc	Nam
Hải)	để	nhắc	nhở	nguồn	cội	ban	đầu.

Khánh	 Vân	 Nam	 Viện	 giữ	 nguyên	 truyền	 thống	 nghi	 lễ,
kinh	 điển	 của	 Nam	 Hải	 Trà	 Sơn	 Khánh	 Vân	 Động	 đưa	 từ
Trung	Quốc	và	Hương	Cảng	sang	Việt	Nam.	Đạo	viện	có	một
ban	nhạc	lễ	dùng	các	nhạc	khí	cổ	truyền.	Hoành	phi,	liễn	đối
trong	Khánh	Vân	Nam	Viện	do	các	nhà	thư	pháp	người	Hoa
danh	tiếng	viết	và	phụng	hiến.
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Trước	thập	niên	1950,	 tín	đồ	đạo	Lão	ở	Khánh	Vân	Nam
Viện	 hầu	 hết	 là	 người	 Hoa	 gốc	 Nam	 Hải;	 về	 sau	 có	 thêm
người	Tiều	 (Triều	Châu),	 Phước	Kiến	 và	một	 ít	 người	 Việt.
Tất	cả	đạo	đồ	đều	tu	tại	gia.

Đạo	viện	chú	trọng	làm	công	quả	phước	thiện,	gầy	tạo	âm
đức	theo	truyền	thống	tế nhân lợi vật	濟人利物	(giúp	ích	cho
đời)	của	đạo	Lão	có	từ	ngàn	xưa.

Về	thánh	ngôn	ban	tặng	Tam	Tông	Miếu,	chúng	ta	không
biết	Đức	Bồ	Đề	Đạt	Ma	 (Bodhidharma)	 giáng	 cơ	 vào	 giờ	 và
ngày	nào.	Trà	Sơn	Khánh	Vân	Nam	Viện	chép	lại	thánh	ngôn
này	 rất	 đẹp	 và	 ẩn	 danh	 nhà	 thư	 pháp.	 Bức	 thư	 pháp	 hiến
tặng	Tam	Tông	Miếu	được	 thực	hiện	vào	mùa	 thu	Tân	Sửu
(1961);	lúc	ấy,	vị	trụ	trì	Khánh	Vân	Nam	Viện	đời	thứ	hai	là
ngài	 Âu	Diệu	Duyên	 (1944-1968),	 tiếp	 nối	 đời	 thứ	 nhứt	 là
ngài	Trần	Khải	Minh	(1936-1943).

DŨ LAN sưu tầm
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HAI THUẬT NGỮ THÁNH LINH,
THUỘC LINH TRONG KINH THÁNH

VÀ THÁNH GIÁO CAO ĐÀI
HUỆ KHẢI

Trong	nhiều	năm	tìm	hiểu,	giải	thích,	phiên	dịch	các	thuật
ngữ	trong	thánh	giáo	Cao	Đài,	tôi	thấy	rằng	các	Đấng	thiêng
liêng	khi	giáng	cơ	dạy	đạo	Kỳ	Ba	đã	dùng	không	ít	thuật	ngữ
Kinh	Thánh	theo	cách	dịch	của	cả	Công	Giáo	và	Tin	Lành.

Về	thuật	ngữ	Công	Giáo,	quyển	sách	nhỏ	của	tôi	nhan	đề
Sơ Khảo Thuật Ngữ Đạo Chúa Trong Đạo Cao Đài / A
Preliminary Survey of Some Christian Terms Used in Caodaism
(Hà	Nội:	Nxb	Hồng	Đức,	2019)	 (1)	bước	đầu	cho	 thấy	 thánh
giáo	Cao	Đài	dùng	khá	nhiều	thuật	ngữ	Công	Giáo,	và	các	từ
này	 đều	 được	 ghi	 nhận	 trong	 Từ Điển Công Giáo, của	 Hội
Đồng	Giám	Mục	Việt	Nam	(Ủy	Ban	Giáo	Lý	Đức	Tin,	Ban	Từ
Vựng	Công	Giáo),	Hà	Nội:	Nxb	Tôn	Giáo,	2016.

Về	 thuật	ngữ	Tin	Lành,	 trong	quyển	sách	nói	 trên	 tôi	 đã
nhắc	 tới	 Thánh Linh.	 Vì	 Thánh Linh	 là	 thuật	 ngữ	 Tin	 Lành
nên	Từ Điển Công Giáo	(2016)	không	ghi	nhận	như	một	mục
từ	(entry);	thay	thế	là	thuật	ngữ	Chúa Thánh Thần, hoặc Thần
Khí để	dịch	the Holy Spirit (tr.	147)	có	ý	nghĩa	tương	đương.
Bản	dịch	Kinh	Thánh	(năm	2011)	của	Nhóm	Phiên	Dịch	Các
Giờ	 Kinh	 Phụng	 Vụ	 dĩ	 nhiên	 cũng	 không	 dùng	 thuật	 ngữ
																																																							
(1)	Kết	tập	các	bài	viết	đã	đăng	nguyệt	san	Công	Giáo	và	Dân	Tộc,

sáu	 số	 284	 (tháng	 6-2018),	 285	 (9-2018),	 287	 (11-2018),	 288
(12-2018),	289	(01-2019),	290	(02-2019).

Thánh Linh	mà	dùng	Thần Khí và	Chúa Thánh Thần (có	khi
nói	gọn	là	Thánh Thần).

Ngoài	các	thuật	ngữ	riêng	của	Cao	Đài,	thánh	giáo	Cao	Đài
còn	dùng	nhiều	thuật	ngữ	Tam	Giáo	(Khổng,	Lão,	Phật),	một
ít	 của	Ấn	Giáo	 (Bà	La	Môn	Giáo);	 với	 đạo	Chúa	 thì	 dùng	 cả
thuật	ngữ	của	Công	Giáo	và	Tin	Lành.	Điều	này	cho	thấy	tính
liên	 tôn	 (interfaith)	 rất	 rõ	 ràng.	 Điều	 này	 cũng	 cho	 thấy
muốn	dễ	hiểu	thánh	giáo	Cao	Đài,	cần	phải	có	một	vốn	liếng
thuật	ngữ	liên	tôn	giáo.

*

Trong	bài	viết	này,	nhân	nói	tới	thuộc linh (nghĩa	là	thuộc
về Thánh Linh),	 tôi	nhắc	 lại	Thánh Linh để	bổ	 túc	cho	 thuật
ngữ	này	trong	quyển	sách	nhỏ	năm	2019	nói	trên.

Nơi	đây,	để	đối	chiếu	thuật	ngữ	Kinh	Thánh,	tôi	dùng	bốn
bản	dịch	Việt,	Anh,	Hoa	ký	hiệu	như	sau:

BD 2011:	Bản	dịch	Kinh	Thánh	của	Nhóm	Phiên	Dịch	Các
Giờ	Kinh	Phụng	Vụ	(bản	in	2011).

KTBDM:	 Kinh	 Thánh	 Bản	 Dịch	 Mới (New Vietnamese
Bible),	của	Tin	Lành,	được	dịch	từ	nguyên	ngữ	Hebrew	(Hy
Bá	 Lai	 希伯來)	 và	 Hy	 Lạp,	 hoàn	 thành	 năm	 2001	 dưới	 sự
hướng	dẫn	của	United	Bible	Societies	(New	York,	Hoa	Kỳ).

NIV:	 Holy	 Bible,	 New International Version	 (Biblica,	 Inc.
xuất	bản,	Colorado,	Hoa	Kỳ,	2011).	

HHBTĐ:	 和合本修訂版經文	 [Hòa	 Hợp	 Bổn	 Tu	 Đính	 Bản
Kinh	Văn],	Revised	Chinese	Union	Version,	Hong	Kong	Bible
Society	xuất	bản	(2017).
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I. THÁNH LINH

Trước	hết,	 thử	 lấy	riêng	một	số	câu	 trong	sách	Mát-thêu
để	đối	chiếu	về	thuật	ngữ	Thánh Linh qua	bốn	bản	dịch	nói
trên.

I.1. Thánh Linh / Chúa Thánh Thần / the Holy Spirit /
聖 靈	(Thánh	Linh)

Mt 1:18	–	Ma-ri	đã	thụ	thai	do	quyền	phép	của	Đức	Thánh
Linh.	(KTBDM)

.	 .	 .	 bà	 [Ma-ri-a]	 đã	 có	 thai	 do	 quyền	 năng	 Chúa Thánh
Thần.	(BD	2011)

.	.	.	she	[Mary]	was	found	to	be	pregnant	through	the Holy
Spirit.	(NIV)

.	 .	 .	 Mã	 Lợi	 Á	 tựu	 tòng	 Thánh Linh	 hoài	 liễu	 dựng.	 /
馬利亞就從聖靈懷了孕.	(HHBTĐ)

Mt 1:20	 –	 .	 .	 .	 thai	 nàng	 [Ma-ri]	 đang	 mang	 là	 bởi	 Đức
Thánh Linh.	(KTBDM)

.	 .	 .	 người	 con	 bà	 [Ma-ri-a]	 cưu	 mang	 là	 do	 quyền	 năng
Chúa Thánh Thần.	(BD	2011)

.	.	.	what	is	conceived	in	her	[Mary]	is	from	the Holy Spirit.
(NIV)

.	.	.	tha	sở	hoài	đích	dựng	thị	tòng	Thánh Linh	lai	đích	/	她
所 懷 的 孕 是 從 聖 靈 來 的.	(HHBTĐ)

Mt 28:19	–	.	 .	 .	 làm	phép	báp-tem	cho	họ	nhân	danh	Đức
Chúa	Cha,	Đức	Chúa	Con	và	Đức	Thánh Linh.	(KTBDM)

.	.	.	làm	phép	rửa	cho	họ	nhân	danh	Chúa	Cha,	Chúa	Con	và
Chúa Thánh Thần.	(BD	2011)

.	 .	 .	 baptizing	 them	 in	 the	name	of	 the	Father	 and	of	 the
Son	and	of	the Holy Spirit.	(NIV)

. . . Thánh Linh	đích	danh	cấp	tha	môn	thi	tẩy.	/	聖 靈 的 名
給 他 們 施 洗.	(HHBTĐ)

I.2. Thánh Linh / Thánh Thần / the Holy Spirit / 聖 靈
(Thánh	Linh)

Mt 3:11	–	Ngài	sẽ	làm	phép	báp-tem	cho	các	ngươi	bằng
Đức	Thánh Linh	và	bằng	lửa.	(KTBDM)

Người	sẽ	làm	phép	rửa	cho	các	anh	trong	Thánh Thần	và
lửa.	(BD	2011)

He	will	baptize	you	in	the Holy Spirit	and	fire.	(NIV)

.	.	.	tha	yếu	dụng	Thánh Linh	dữ	hỏa	cấp	nhĩ	môn	thi	tẩy.	/
他 要 用 聖 靈 與 火 給 你 們 施 洗.	(HHBTĐ)

Mt 12:32	–	.	.	.	nhưng	nếu	ai	nói	phạm	Đức	Thánh Linh	sẽ
không	được	tha,	cả	đời	này	lẫn	đời	sau.	(KTBDM)

.	.	.	nhưng	ai	nói	phạm	đến	Thánh Thần	sẽ	chẳng	được	tha,
cả	đời	này	lẫn	đời	sau.	(BD	2011)

.	.	.	but	anyone	who	speaks	against	the Holy Spirit	will	not
be	forgiven,	either	in	this	age	or	in	the	age	to	come.	(NIV)

.	.	.	đãn	thị	thuyết	thoại	can	phạm	Thánh Linh	đích,	kim	thế
lai	thế	tổng	bất	đắc	xá	miễn.	/	但 是 說 話 干 犯 聖 靈 的,	今 世
來 世 總 不 得 赦 免.	(HHBTĐ)

I.3. Thánh Linh / Thần Khí / the Spirit /	聖 靈	 (Thánh
Linh)

Mt 4:1	 –	 Sau	 đó,	 Đức	 Thánh Linh	 đưa	 Đức	 Giê-su	 vào
trong	đồng	hoang	để	chịu	quỷ	vương	cám	dỗ.	(KTBDM)
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Bấy	giờ	Đức	Giê-su	được	Thần Khí	dẫn	vào	hoang	địa,	để
chịu	quỷ	cám	dỗ.	(BD	2011)

Then	Jesus	was	led	by	the Spirit	into	the	wilderness	to	be
tempted	by	the	devil.	(NIV)

Đương	 thì,	Da	Tô	bị	 Thánh Linh	 dẫn	đáo	khoáng	 dã,	 thụ
ma	quỷ	đích	thí	tham.	/	當 時,	耶 穌 被 聖 靈 引 到 曠 野,	受 魔
鬼 的 試 探.	(HHBTĐ)

Mt 12:31	–	.	.	.	nhưng	tội	phạm	thượng	Đức	Thánh Linh	sẽ
không	được	tha	thứ.	(KTBDM)

.	.	.	chứ	tội	nói	phạm	đến	Thần Khí	sẽ	chẳng	được	tha.	(BD
2011)

.	.	.	blasphemy	against	the Spirit	will	not	be	forgiven.	(NIV)

.	.	.	đãn	thị	tiết	độc	Thánh Linh,	tổng	bất	đắc	xá	miễn.	/	但
是 褻 瀆 聖 靈,	總 不 得 赦 免.	(HHBTĐ)

I.4. Thánh Linh trong thánh giáo do Hội Thánh Truyền
Giáo Cao Đài thông công tiếp nhận

Hội	Thánh	Truyền	Giáo	Cao	Đài hình	thành	bắt	đầu	từ	một
nhóm	nhỏ	thanh	thiếu	niên	vốn	 là	anh	em,	họ	hàng.	Họ	rời
khỏi	 quê	 quán	 ở	 làng	 Ba� t	 Nhị	 (nay	 thuộc	 xã	 Điện	 Phước,
huyện	 Điện	 Bàn,	 tı̉nh	 Quảng	 Nam)	 vào	 Sài	 Gòn	 mưu	 sinh
(1930).	Sau	khi	nhập	môn	Cao	Đài	họ	được	huấn	luyện	 làm
đồng	tử	(mediums of spiritual communication)	tại	thánh	tịnh
Đại	 Thanh	 (nay	 tại	 so� 	 465/51	 đường	 Nguye�n	 Văn	 Công,
phường	 3,	 quận	 Gò	 Vấp),	 thuộc	 Hội	 Thánh	 Cao	 Đài	 Tiên
Thiên	(có	Tòa	Thánh	Châu	Minh,	nay	tại	xã	Tiên	Thủy,	huyện
Châu	Thành,	tỉnh	Bến	Tre).

Tuân	 lệnh	Ơn	Trên,	 vào	Thứ	Hai	22-10-1934	 (15-9	Giáp
Tuất),	nhóm	đồng	tử	này	trở	về	quê	nhà	truyền	đạo	Cao	Đài
trong	 hoàn	 cảnh	 triều	 đình	 Huế	 và	 thực	 dân	 Pháp	 không
ngừng	bách	hại	đạo	Cao	Đài.(2)	Tháng	12-1934,	kết	quả	đầu
tiên	của	đoàn	truyền	giáo	Cao	Đài	ở	Trung	Kỳ	là	thánh	tịnh
Thanh	 Quang	 ra	 đời	 (nay	 ở	 xã	 Điện	 Thọ,	 huyện	 Điện	 Bàn,
tỉnh	Quảng	Nam),	mở	màn	cho	các	thánh	thất	khác	lần	lượt
mọc	 lên	ở	nhiều	 địa	 phương	 khác	 nhau	 trong	 các	 năm	 sau
đó.	Trung	tuần	tháng	2-1948,	theo	lệnh	Ơn	Trên,	một	đại	hội
quy	 tụ	 đại	 biểu	 của	 Nam-Ngãi-Bình-Phú	 (bo�n	 tı̉nh	 Quảng
Nam,	 Quan̉g	 Ngãi,	 Bı̀nh	 Định,	 và	 Phú	 Yên)	 tổ	 chức	 thành

																																																							
(2)	 Xem: Huệ	 Khải,	 Cấm Đạo Cao Đài Ở Trung Kỳ (1928-1950) /

Caodaism under Persecution in Central Vietnam (1928-1950).
Song	ngữ	Việt-Anh.	Hà	Nội:	Nxb	Tôn	Giáo,	2012.
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công,	kết	quả	là	Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bộ hình	thành,	là
tiền	thân	của	Hội	Thánh	Truyền	Giáo	Cao	Đài	ngày	nay.

Sau	hai	thập	niên	không	ngừng	truyền	giáo,	vào	Thứ	Hai
28-11-1955	 (15-10	 Ất	 Mùi),	 lễ	 trı́	 thạch	 xây	 dựng	 Trung
Hưng	 Bửu	 Tòa	 được	 to� 	 chức	 trang	 trọng	 tại	 thành	 phố	 Đà
Nẵng.	Chủ	Nhật	08-7-1956	(01-6	Bính	Thân),	lễ	khánh	thành
Trung	Hưng	Bửu	Tòa	(thay	vì	gọi	Tòa	Thánh)	được	tổ	chức
rất	 trọng	 thể	 tại	 số	 35	 đường	 Nguyễn	 Hoàng	 (nay	 là	 63
đường	Hải	Phòng,	quận	Hải	Châu,	thành	phố	Đà	Nẵng).

Trong	suốt	quá	trình	gieo	mầm,	hình	thành,	và	phát	triển
như	vậy,	Hội	Thánh	Truyền	Giáo	Cao	Đài	tiếp	nhận	rất	nhiều
thánh	giáo	qua	 cầu	 cơ.	Một	 số	 thánh	giáo	 từ	năm	1934	 tới
1995	 được	 kết	 tập,	 in	 thành	 quyển	 Thánh Truyền Trung
Hưng (Hà	 Nội:	 Nxb	 Tôn	 Giáo,	 2017).	 Các	 thánh	 giáo	 trong
quyển	này	(viết	tắt	là	TTTH	2017)	dùng	rất	nhiều	thuật	ngữ
đạo	Chúa.	Mỗi	 trang	 in	 thánh	giáo	 trong	 sách	 này	 chia	 làm
hai	cột;	do	đó	về	xuất	xứ	trích	dẫn,	chẳng	hạn	tôi	ghi	tr. 323a,
nghĩa	là	trang	323,	cột	thứ	nhất;	tr. 329b,	nghĩa	là	trang	329,
cột	thứ	hai.

Thuật	 ngữ	 Thánh Linh được	 tìm	 thấy	 rất	 nhiều	 trong
quyển	TTTH	2017.	Tạm	kể	như	sau:

I.4.1.	Ngày	đến	đây	 các	hiền	được	vui	mừng,	 thấy	nhiều
ân	điển	mà	Thánh Linh	hằng	ngự	nơi	lòng. (tr.	323b)

I.4.2. Bần	Đạo	đến	giờ	nầy	để	lời	bí	quyết	cho	chư	hiền	đồ
công	 phu	 học	 đạo	 hầu	 rèn	 luyện	 con	 người	 trở	 thành	 một
Chơn	Tiên	có	đủ	Thánh Linh	 để	 ra	độ	 đời	 cứu	 chúng	 trong
ngày	tới	đây.	(tr.	329a)

I.4.3.	Vậy	nên	người	hướng	đạo	ngay	bây	giờ	phải	hạ	thủ
công	phu	để	rèn	luyện	cái	tâm	thể	cho	được	thanh	tịnh	thanh
cao	 hầu	 tiếp	 lấy	 Thánh Linh,	 thông	 công	 cùng	 vũ	 trụ.	 Mà
muốn	có	Thánh Linh,	muốn	thông	công	cơ	Tạo	Hóa	phải	tịnh
dưỡng	thường	xuyên,	diệt	phiền	trừ	dục,	mới	giao	tiếp	được
lằn	điển	vô	trần	đương	vận	chuyển	khắp	bầu	trời	bao	 la	vô
tận.	(tr.	329a,	329b)

I.4.4.	Pháp	tận	độ	bằng	Thánh Linh	gội	trong	người	thiện
hạnh.	(tr.	360b)

I.4.5.	Người	Thánh Linh	 vô	 tận	Thầy	đã	 sai	 /	 Sai	 đến	để
truyền	ban	nhiều	pháp	lạ.	(tr.	361a)

I.4.6.	 Trên	 có	 Thầy,	 có	 các	 Đấng	 thiêng	 liêng	 /	 Hằng	 bố
hóa	dạy	khuyên,	 trao	cả	pháp	 lẫn	quyền	cho	chư	hiền	bằng
Thánh Linh	pháp	lạ.	(tr.	tr.	361b,	362a)

I.4.7.	Có	đức	tin	thì	được	cứu.	Có	đức	tin	là	có	Thánh Linh
hằng ngự. (tr. 376b)

I.4.8.	 Lần	 nầy	 Thầy	 đến	 cùng	 chúng	 sanh	 bằng	 luồng
quang	điển,	ngự	nơi	mỗi	người	đã	có	sẵn	Thánh Linh	mà	dạy
dỗ	và	ban	truyền	bí	pháp.	Ta	đến	cùng	các	ngươi	cũng	bằng
Thánh Linh	mà	các	ngươi	chưa	hề	biết	được.	(tr.	417a)

I.4.9.	Ta	đến	một	ngày	giờ	nào	chưa	biết.	Các	ngươi	 cần
phải	tỉnh	thức	mà	tiếp	lấy	Thánh Linh.	(tr.	417b)

I.4.10.	 Hằng	 phút	 hằng	 giờ,	 Thánh Linh	 đi	 lại	 nơi	 người
hay	các	đám	đông	có	phần	cầu	nguyện.	(tr.	417b)

I.4.11.	Khi	bị	mang	 lấy	xác	 thịt	nơi	 cõi	 thế	nầy,	dù	Ta	 là
người	được	 lệnh	phải	đến,	 lòng	Ta	đầy	dẫy	Thánh Linh,	mà
lúc	gần	nạp	thân	nầy	cho	kẻ	nghịch	Ta	cũng	buồn	cũng	nghĩ
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suy	đôi	lúc	đi	đi	lại	lại	lòng	hằng	cầu	nguyện	cùng	Cha	mong
Ngài	 chế	 giảm.	 Nhưng	 vì	 nước	 lành	 chảy	 đến	 quá	 mạnh,
Thánh Linh	đầy	dẫy	thúc	giục	Ta	hằng	giờ.	(tr.	418a)

I.4.12.	Giờ	các	ngươi	phải	giục	thúc	Thần	đức	tin	cho	gấp
để	được	đón	Thánh Linh	mà	lãnh	lấy	sự	bí	mật	nơi	Ngài.	(tr.
418b)

I.4.13.	Ta	đến	bằng	Thánh Linh,	thì	các	ngươi	đón	Ta	cũng
bằng	 Thánh Linh.	 Nghe	 Ta	 bảo,	 thấy	 Ta	 làm	 mà	 noi	 theo.
Nghe	 và	 thấy	 không	 phải	 bằng	 cảm	 quan	 của	 lục	 thức	 mà
bằng	trực	giác	của	Thánh Linh.	(tr.	418b)

I.4.14.	 Kỳ	 tịnh	này	 các	ngươi	muốn	đón	 lấy	 Thánh Linh,
phải	 có	 Thần	 Thánh Linh	 nơi	 người.	 Thần	 Thánh Linh	 nơi
người	 của	 các	 ngươi	 không	 hiện	 ra	 thì	 làm	 sao	 có	 Thần
Thánh Linh	nơi	Trời	ngự	đến.	(tr.	418b)

I.4.15.	 Mong	 rằng	 quý	 Thiên	 ân	 có	 danh	 sách	 trong	 đợt
cuối	 kỳ	 lập	pháp	nên	dọn	mình	 sám	 hối	 để	 thân	 tâm	 được
trong	 sạch,	 đến	 trước	 mặt	 Thầy	 mà	 chịu	 lấy	 Thánh Linh,
nhận	sứ	mạng	lên	đường	hành	đạo.	(tr.	478a)

I.4.16.	 Ngày	 giờ	 Thánh Linh	 đã	 đến	 mà	 không	 đem	 cái
phần	trách	nhiệm	đó	để	 làm	của	 lễ	đón	 rước	ân	phước	cao
minh	thị	hiện,	thì	còn	chờ	lúc	nào?	(tr.	554a)

I.4.17.	Lần	Ba	Thầy	khai	đạo	ban	bủa	Thánh Linh	cho	tất
thảy	chúng	sanh	nơi	hồng	trần	giả	tạm.	(tr.	557b)

I.4.18.	Kẻ	cầm	lái	nắm	lèo	mà	Thánh Linh	nơi	lòng	bị	ám
che	không	trông	bờ	bến	được	là	vì	phong	vân	mạc	trắc,	tâm	ý
vọng	dục	tham	sân.	(tr.	559a)

I.4.19.	 Tình	 ý	 còn	 vọng	 động,	 đảo	 điên	 thì	 Thánh Linh

nương	đâu	mà	ngự	trụ?	(tr.	560a)

I.4.20.	Bởi	vậy,	người	có	sứ	mạng	trong	buổi	Tam	Kỳ	phải
kiêng	sợ	mà	trau	sửa	lòng	mình,	để	lòng	được	thanh	tịnh	tiếp
lấy	 ân	 điển	 của	 Thầy	 mà	 sớm	 được	 trở	 nên	 Thánh.	 Đã	 trở
nên	Thánh	thì	làm	việc	cho	Thánh,	rao	truyền	đạo	đức	bằng
Thánh Linh.	(tr.	560a)

I.4.21.	 Sắp	 đến	 có	 nhiều	 mầu	 nhiệm.	 Ai	 có	 muốn	 thấy
được,	nghe	được	và	tiếp	đón	được	Thánh Linh	thì	lòng	phải
yên	lặng.	Yên	lặng	đi	sẽ	gặp	Thượng	Đế	dạy	bảo.	Nhắm	mắt
lại	mà	trông	Người.	Rồi	người	 trở	nên	Thánh Linh	 là	người
thung	dung	yên	lặng.	(tr.	560a)

I.4.22.	Bần	Đạo	muốn	 toàn	Thiên	ân	 thanh	 tịnh	chờ	đón
điển	huệ.	Nghĩa	là	yên	lặng	tiếp	Thánh Linh	bằng	cách	hành
đạo	tịnh	dưỡng	để	qua	giai	đoạn	hai	cho	kịp	ngày	giờ	gấp	rút.
(tr.	561b)

I.4.23.	 Thường	 khi	 ôn	 cố	 phận	 mình	 /	 Làm	 sao	 để	 đón
Thánh Linh	vào	người.	(tr.	567b)

I.4.24.	 Có	 giác	 ngộ	 mới	 thấy	 đạo	 đức	 là	 quý,	 tu	 hành	 là
phước,	thì	đức	tin	mới	cứng	mạnh,	lòng	thành	hiện	ra,	quyền
pháp	mới	trọn,	Thánh Linh	được	đến,	con	đường	thành	Tiên
tác	Phật	cũng	chẳng	khó	gì.	(tr.	660b)

I.4.25.	Người	thiệt	tâm	Thánh Linh	mới	ngự.	(tr.	707b)

II. THUỘC LINH

Sau	đây,	lấy	riêng	một	số	câu	trong	thư	1	Cô-rin-tô	để	đối
chiếu	về	thuật	ngữ	thuộc linh.

II.1. Thuộc linh / của Thần Khí, theo Thần Khí, thuộc
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về Thần Khí, thiêng liêng / spiritual, by the Spirit, of the
Spirit, with the Spirit /	 屬 靈	 (thuộc	linh:	 thuộc	 về	 Thánh
Linh)

1 Cr 2:13	 –	 Chúng	 tôi	 truyền	giảng	không	phải	 bằng	 lời
nói	 khôn	 ngoan	 do	 loài	 người	 dạy	 dỗ	 nhưng	 do	 Đức
Thánh	Linh	dạy	dỗ,	giải	thích	những	vấn	đề	thiêng	liêng	cho
người	thuộc linh.	(KTBDM)

Để	nói	về	những	điều	đó,	chúng	tôi	không	dùng	những	lời
lẽ	 đã	 học	 được	 nơi	 trí	 khôn	 ngoan	 của	 loài	 người,	 nhưng
dùng	 những	 lời	 lẽ	 học	 được	 nơi	 Thần	 Khí;	 chúng	 tôi	 dùng
những	lời	lẽ	Thần	Khí	linh	hứng	để	diễn	tả	thực	tại	thuộc về
Thần Khí.	(BD	2011)

This	is	what	we	speak,	not	 in	words	taught	us	by	human
wisdom	but	 in	 words	 taught	 by	 the	 Spirit,	 explaining
spiritual realities	with	Spirit-taught	words.	(NIV)

Ngã	môn	dã	giảng	thuyết	giá	ta	sự,	bất	thị	dụng	nhân	đích
trí	 tuệ	 sở	 giáo	 đích	 ngôn	 ngữ,	 nhi	 thị	 dụng	 Thánh	 Linh	 sở
giáo	 đích	 ngôn	 ngữ,	 dụng	 thuộc linh	 đích	 thoại	 giải	 thích
thuộc linh	đích	sự.	/	我 們 也 講 說 這 些 事,	不 是 用 人 的 智 慧
所 教 的 言 語,	而 是 用 聖 靈 所 教 的 言 語,	用 屬 靈 的 話 解 釋
屬 靈 的 事.	(HHBTĐ)

1 Cr 2:15	–	Nhưng	người	thuộc linh	suy	xét	mọi	sự	[.	 .	 .].
(KTBDM)

Nhưng	 con	người	 sống	 theo Thần Khí	 thì	 xét	 đoán	 được
mọi	sự	[.	.	.]	(BD	2011)

The	 person	 with the Spirit	makes	 judgments	 about	 all
things	[.	.	.].	(NIV)

Thuộc linh	đích	nhân	năng	khán	thấu	vạn	sự	[.	.	 .].	/	屬 靈
的 人 能 看 透 萬 事	[.	.	.].	(HHBTĐ)

1 Cr 3:1	–	Thưa	anh	chị	em,	tôi	vẫn	không	thể	nói	với	anh
chị	em	như	nói	với	những	người	thuộc linh [.	.	.].	(KTBDM)

Thưa	anh	em,	về	phần	tôi,	tôi	đã	không	thể	nói	với	anh	em
như	với	những	con	người	sống	theo Thần Khí	[…].	(BD	2011)

Brothers	 and	 sisters,	 I	 could	 not	 address	 you	 as	 people
who	live	by the Spirit	[.	.	.].	(NIV)

Đệ	 huynh	 môn,	 ngã	 tòng	 tiền	 đối	 nhĩ	 môn	 thuyết	 thoại,
hoàn	bất	năng	bả	nhĩ	môn	đương	tác	thuộc linh	đích	[.	 .	 .].	/
弟 兄 們,	我 從 前 對 你 們 說 話,	還 不 能 把 你 們 當 作 屬 靈 的
[.	.	.].	(HHBTĐ)

1 Cr 12:1	–	Còn	về	các	ân	tứ	thuộc linh,	thưa	anh	chị	em	[.
.	.].	(KTBDM)

Thưa	anh	em,	[.	.	.]	về	các	ân	huệ	thiêng liêng.	(BD	2011)

Now	about	the	gifts	of the Spirit,	brothers	and	sisters	[.	.	.].
(NIV)

Đệ	huynh	môn,	quan	ư	thuộc linh	đích	ân	tứ	[.	 .	.].	/	弟 兄
們,	關 於 屬 靈 的 恩 賜	[.	.	.].	(HHBTĐ)

1 Cr 14:1	–	Hãy	theo	đuổi	tình	yêu	thương,	hãy	khao	khát
tìm	kiếm	các	ân	tứ	thuộc linh	[.	.	.].	(KTBDM)

Anh	 em	 hãy	 cố	 đạt	 cho	 được	 đức	 mến,	 hãy	 khao	 khát
những	ơn	của Thần Khí	[.	.	.].	(BD	2011)

Follow	the	way	of	love	and	eagerly	desire	gifts	of the Spirit
[.	.	.].	(NIV)
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Nhĩ	môn	yếu	truy	cầu	ái,	dã	yếu	thiết	mộ	thuộc linh	đích
ân	tứ	[.	.	.].	/	你 們 要 追 求 愛,	也 要 切 慕 屬 靈 的 恩 賜	[.	.	 .].
(HHBTĐ)

1 Cr 14:12	 –	 Anh	 chị	 em	 cũng	 vậy,	 vì	 anh	 chị	 em	 khao
khát	tìm	kiếm	các	ân	tứ	thuộc linh	[.	.	.].	(KTBDM)

Anh	em	cũng	vậy:	vì	khao	khát	những	ơn	của Thần Khí	[.	.
.].	(BD	2011)

So	it	is	with	you.	Since	you	are	eager	for	gifts	of the Spirit
[.	.	.]	(NIV)

Nhĩ	môn	dã	thị	như	thử,	ký	nhiên	nhĩ	môn	thiết	mộ	thuộc
linh	đích	ân	tứ	[.	.	.].	/	你 們 也 是 如 此,	既 然 你 們 切 慕 屬 靈
的 恩 賜	[.	.	.].	(HHBTĐ)

1 Cr 14:37	 –	 Nếu	 có	 ai	 nghĩ	 rằng	 mình	 là	 tiên	 tri	 hay
người	được	ân	tứ	thuộc linh	[.	.	.].	(KTBDM)

Nếu	 ai	 tưởng	 mình	 là	 ngôn	 sứ	 hoặc	 được	 Thần Khí	 linh
hứng	[.	.	.].	(BD	2011)

If	anyone	thinks	they	are	a	prophet	or	otherwise	gifted	by
the Spirit	[.	.	.].	(NIV)

Nhược	hữu	nhân	 tự	 dĩ	 vi	 thị	 tiên	 tri,	 hoặc	 thị	 thuộc linh
đích	 [.	 .	 .].	 /	 若 有 人 自 以 為 是 先 知,	 或 是 屬 靈 的	 [.	 .	 .].
(HHBTĐ)

II.2.	Thuộc linh trong thánh giáo do Hội Thánh Truyền
Giáo Cao Đài thông công tiếp nhận

Trong	TTTH	2017,	tôi	chỉ	mới	tìm	được	một	thánh	giáo	có
dùng	 thuật	 ngữ	 thuộc linh. Tại	 Trung	 Hưng	 Bửu	 Tòa	 (Đà
Nẵng),	ngày	30-6	Canh	Tý	(Thứ	Bảy	23-7-1960),	Đức	Cao	Đài

Tiên	Ông	giáng	cơ	dạy:

Ngặt vì con còn chạy theo thế sự hơn thua, lòng không
thanh tịnh. Lòng con không thanh tịnh thì dù Thầy có thương
muôn vạn lần hơn cũng không sao nói được cho con cảm
thông cơ mầu nhiệm đất trời. Ít ra con phải có vốn liếng được
ít nhiều về thuộc linh, thánh trí mới nghe thấu lời bí nhiệm.
(tr.	786a)

III. SUY NIỆM

III.1.	 Nhiều	 người	 quen	 nghĩ	 rằng	 Cao	 Đài	 là	 Tam	 Giáo
(Khổng,	 Lão,	 Phật).	 Thật	 ra,	 Cao	 Đài	 còn	 là	 Tứ	 Giáo,	 tức	 là
Tam	 Giáo	 và	 Chúa.	 Thánh	 giáo	 do	 Hội	 Thánh	 Truyền	 Giáo
Cao	 Đài	 thông	 công	 tiếp	 nhận	 từng	 nói	 tới	 thuật	 ngữ	 Tứ
Giáo.	Chẳng	hạn:

*	Tại	Trung	Hưng	Bửu	Tòa	(Đà	Nẵng),	ngày	30-6	Canh	Tý
(Thứ	 Bảy	 23-7-1960),	 Đức	 Cao	 Đài	 Tiên	 Ông	 (Thượng	 Đế)
dạy:

.	 .	 .	 Thầy sẽ ban cho thành lập một tông đạo không phải
thống thuộc một chi nào. Mà tông đạo này chia làm hai phần.
Một xiển minh giáo pháp sáng lập trên nền tảng Tứ Giáo
đồng nguyên.	(tr.	788a)

Tứ Giáo đồng nguyên	 nghĩa	 là	 bốn đạo (Khổng, Lão,
Phật, Chúa) đều phát sinh từ một nguồn cội chung	là	Đại
Đạo,	được	hữu	ngã	hóa	là	Thượng	Đế.	Theo	sử	quan	Cao	Đài,
đây	 là	 con	đường	Nhất tán vạn,	 là	 đặc	 tính	 của	Nhất	Kỳ	 và
Nhị	Kỳ	Phổ	Độ.

*	 Tại	 Trung	 Hưng	 Bửu	 Tòa	 (Đà	 Nẵng),	 ngày	 01-01	 Tân
Sửu	(Thứ	Tư	15-02-1961),	Đức	Từ	Hàng	Bồ	Tát	dạy:
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Một nhà quyền pháp linh thiêng / Chờ khi Tứ Giáo quy
nguyên mới lành.	(tr.	812b)

Tứ Giáo quy nguyên	nghĩa	là	bốn
đạo (Khổng, Lão, Phật, Chúa)
cùng trở về nguồn cội chung	 là
Đại	 Đạo,	 được	 hữu	 ngã	 hóa	 là
Thượng	Đế.	Theo	sử	quan	Cao	Đài,
đây	 là	 con	 đường	 Vạn quy nhất,
mang	đặc	tính	của	Tam	Kỳ	Phổ	Độ.

III.2. Việc	 tìm	 hiểu	 các	 thuật	 ngữ	 đạo	 Chúa	 trong	 thánh
giáo	 Cao	 Đài,	 việc	 lãnh	 hội	 ý	 nghĩa	 thuật	 ngữ	 Tứ	 Giáo	 (the
Four Teachings)	 do	 Cao	 Đài	 sáng	 tạo	 (coinage)	 không	 chỉ
giúp	người	học	đạo	 thấu	hiểu	giáo	 lý	Cao	Đài	mà	còn	gợi	ý
cho	chúng	ta	một	số	định	hướng	nghiên	cứu	chuyên	sâu	về
mối	tương	liên	đặc	biệt	giữa	đạo	Chúa	và	Cao	Đài.	Chẳng	hạn,
hãy	thử	trả	lời	câu	hỏi	này:

Tại sao thánh giáo từ Thiên Đình truyền xuống qua các
Đấng thiêng liêng để dạy đạo tại Trung Kỳ (Hội Thánh Truyền
Giáo Cao Đài) lại mang mể nhiều dấu ấn của đạo Chúa, và điều
này không tìm thấy rõ nét ở thánh giáo các Hội Thánh khác?

Trong	lúc	còn	chờ	câu	trả	lời	thỏa	đáng,	xin	cùng	nhớ	lại
sấm	ngôn	của	Đức	Chúa	(Giê-rê-mi-a	29:11):

Vì Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi . . . / For
I know the plans I have for you	.	.	.

HUỆ KHẢI
Nhiêu Lộc, 08-12-2020

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM

Thả	nhẹ	con	thuyền	trên	nước	biếc
Mênh	mang	trăng	sáng	một	vùng	trời
Đóa	sen	nào	nở	trên	đầm	lạnh
Hương	thoảng	màu	trăng	giấc	mộng	trôi

Non	xa	sương	phủ	mờ	đêm	vắng
Cố	quận	ai	về	giữa	dặm	khơi
Tĩnh	lặng	chuông	tan	cơn	trường	mộng
Thiên	thu	còn	đọng	một	tiếng	cười

Khuấy	nhẹ	mái	chèo	trên	sóng	nước
Con	thuyền	trôi	nhẹ	một	bờ	vui
Cảnh	tâm	vốn	chỉ	là	ngôn	tự
Trói	buộc	nhau	chi	chuyện	của	người

Thuyền	chở	đầy	trăng,	người	đã	ngủ
Không	tâm	vô	sự,	áng	mây	trời
Vẫn	hương	sen	thoảng	trên	đầm	biếc
Vẫn	bóng	trăng	vàng	sáng	lẻ	loi.

HỒ NGẠC NGỮ
Đêm 21-7-2021

NGUYỄN	 QUỐC	 HUÂN:	 Nhà	 thơ	 Hồ	 Ngạc	 Ngữ	 (Hồ	 Văn
Khánh,	sinh	năm	1950	tại	Qui	Nhơn,	Bình	Định)	từ	trần	buổi
trưa	 ngày	 22-7-2021	 tại	 xã	 Nghĩa	 Thành,	 huyện	 Châu	 Đức,
tỉnh	Bà	Rịa	–	Vũng	Tàu.	Xin	cầu	nguyện	giác	linh	bạn	thơ	siêu
sinh	cực	lạc.	Vĩnh	biệt	anh,	một	người	anh,	người	bạn.
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MÓN NỢ TIỀN KIẾP
TRẦN BẠCH Y

Hôm	đó,	sau	khi	đi	làm	về,	ăn	cơm	tối	xong	tôi	lên	phòng
dò	lỗi	bản	điện	tử	quyển	“Hồi	Dương	Nhơn	Quả	và	Ngọc	Lịch
Minh	Kinh”	trước	khi	thánh	sở	nơi	tôi	tu	học	cho	in	lần	thứ
hai.	Bản	in	quyển	kinh	này	do	một	đạo	hữu	đem	từ	Việt	Nam
sang,	toàn	bộ	các	trang	giấy	đã	ngả	vàng,	các	chữ	in	thì	nhỏ
và	đã	phai	màu,	rất	khó	đọc.

Tôi	 rất	 quý	 trọng	 kinh	 sách.	 Mỗi	 khi	 muốn	 in	 lại	 quyển
kinh	nào,	tôi	đều	muốn	bản	in	mới	phải	hoàn	hảo;	do	đó,	tôi
tự	 tay	gõ	 lại	hoặc	nhờ	hay	mướn	người	khác	gõ	giúp,	 xong
rồi	lưu	trong	computer	để	mỗi	lần	tái	bản	dễ	chỉnh	sửa	thêm.
Tôi	không	giỏi	tiếng	Việt	mấy,	nhưng	nơi	tôi	góp	công	quả	ai
cũng	thuộc	hàng	trưởng	bối	và	không	làm	được	việc	này;	nên
việc	gì	có	thể	làm	thì	tôi	gánh	vác	với	tất	cả	tấm	lòng	thành.
Tuy	nhiên,	nhiều	khi	không	tránh	khỏi	lực	bất	tòng	tâm.

Ôi,	các	câu	chuyện	trong	quyển	kinh	thật	hay!	Đọc	đến	đâu
tôi	cảm	thấy	rung	động	đến	đó.	Tôi	say	mê	dò	 lỗi	bản	gõ	vi
tính	quyển	kinh	đến	khoảng	nửa	đêm	thì	ngưng	lại,	đi	ngủ	để
sáng	hôm	sau	dậy	sớm	đi	 làm.	Nằm	trên	giường	cố	dỗ	giấc
ngủ	nhưng	đầu	óc	tôi	vẫn	còn	nghĩ	tới	những	câu	chuyện	kể
trong	quyển	kinh.	Tôi	biết	mình	chưa	ngủ	vì	đầu	óc	còn	hoạt
động,	có	lẽ	lúc	đó	tôi	chỉ	mới	bắt	đầu	thiu	thỉu	mà	thôi.

*

Bỗng	nhiên	tôi	cảm	thấy	toàn	thân	như	bị	ai	đè	xuống	tê
cứng.	 Tôi	 cố	 nhúc	 nhích	 chân	 tay	 và	 muốn	 la	 lên	 nhưng
không	được.	Lúc	nhỏ,	tôi	nghe	má	dạy	nếu	ngủ	bị	ma	đè	hay
ma	rượt	 thì	 niệm	danh	hiệu	Đức	 Quán	Thế	Âm	Bồ	 Tát	hay
Lục	Tự	Đại	Minh	Chơn	Ngôn.	Sau	bao	cố	gắng	cử	động	không
được,	 tôi	 bèn	 thành	 tâm	 tưởng	đến	Đức	Quan	 Âm	 và	 niệm
danh	hiệu	của	Ngài	 trong	đầu.	Một	 lúc	sau,	có	 lẽ	con	ma	đè
tôi	buông	tha	nên	tay	chân	tôi	bắt	đầu	cử	động	lại	được.	Tôi
lật	đật	ngồi	bật	dậy	mở	đèn	 lên,	 trong	bụng	nghĩ	 thầm	 sao
con	 ma	 nào	 gan	 quá,	 rõ	 ràng	 mình	 mới	 dò	 lỗi	 quyển	 kinh
xong,	 chưa	 kịp	 ngủ	 mà	 nó	 đã	 dám	 đè	 mình.	 Khi	 còn	 niên
thiếu	ở	Việt	Nam,	tôi	đã	thấy	ma	lúc	thức	(có	dịp	tôi	sẽ	kể	lại)
và	đã	 từng	bị	ma	 rượt	 trong	giấc	ngủ,	nhưng	đó	 là	 lần	đầu
tiên	tôi	biết	cảm	giác	bị	ma	đè	như	thế	nào.	Tôi	bèn	ngồi	trên
giường	niệm	danh	hiệu	Đức	Quan	Âm	một	lúc	trước	khi	nằm
xuống	ngủ	tiếp	với	hy	vọng	con	ma	nào	đó	sẽ	không	trở	 lại
đè	tôi	nữa.

*

Tôi	thiếp	đi	trong	giấc	ngủ	say.	Lần	này	tôi	không	bị	ma	đè
nhưng	gặp	một	giấc	mơ	thật	là	kinh	dị!	Tôi	thấy	mình	bị	một
người	thưa	ra	chốn	công	đường;	lý	do	là	tôi	chặt	đầu	ông	ta
và	giấu	mất	thủ	cấp!	(Dĩ	nhiên	đây	là	chuyện	trong	tiền	kiếp.)
Đối	chất	qua	lại,	ông	ta	cho	biết	ông	muốn	tôi	đền	mạng.	Kinh
hãi	quá,	tôi	giật	mình	thức	giấc,	ngồi	bật	dậy.

Mùa	đông	ban	đêm	ở	California	rất	 lạnh,	vậy	mà	 tôi	 toát
mồ	hôi	ra	như	tắm,	ướt	đẵm	cả	áo.	Tôi	ngồi	trên	giường	ôn
lại	từng	chi	tiết	của	giấc	mơ	và	thầm	nghĩ	không	biết	chuyện
xảy	ra	hồi	nào,	kiếp	nào	mà	mình	ác	dữ	vậy,	dám	chặt	đầu	và



ĐẠO	UYE	 N	39	−	53 27 54	−	THU	2021

thủ	 tiêu	 luôn	 thủ	 cấp	 người	 khác!	 Kiếp	 này	 mình	 biết	 Đạo,
như	vậy	kiếp	đó	chắc	phải	xa	 lắm	và	con	ma	đè	 tôi	 lúc	nửa
đêm	chắc	là	hồn	ma	đó.

Tôi	 sợ	 quá	 và	 trong	 lòng	 vô	 cùng	 hối	 hận	 bèn	 khấn	 với
vong	 hồn	 đó	 như	 sau:	 “Tôi	 thành	 tâm	 sám	 hối	 và	 thật	 sự
không	biết	chuyện	đó	xảy	ra	trong	kiếp	nào,	người	là	ai	và	tại
sao	tôi	lại	nhẫn	tâm	làm	như	vậy!	Nay	người	còn	căm	thù	và
muốn	lấy	mạng	tôi	là	đúng,	nhưng	làm	vậy	người	cũng	không
sống	 lại	 được.	 Thôi	 thì	 tôi	 đang	 chuẩn	 bị	 in	 lại	 quyển	 ‘Hồi
Dương	 Nhơn	 Quả	 và	 Ngọc	 Lịch	 Minh	 Kinh’	 rất	 hay,	 tôi	 xin
nguyện	hồi	hướng	công	quả	dò	lỗi	bản	kinh	đó	cho	người	và
cúng	một	số	tiền	in	kinh	ẩn	danh	cầu	nguyện	cho	người	được
siêu	 thăng	vào	 cõi	 tốt	 đẹp,	 hóa	 giải	 nghiệp	 chướng	 của	 hai
bên…”	Tôi	ngồi	niệm	Phật	một	lúc	lâu	cầu	nguyện	cho	vong
hồn	đó,	rồi	mệt	quá	nên	nằm	ngủ	trở	lại…

*

Vài	hôm	sau	là	Chủ	Nhật.	Như	thường	lệ	tôi	tới	thánh	sở
dự	 cúng	 Ngọ,	 dùng	 cơm	 chay,	 công	 quả	 với	 các	 huynh	 tỷ.
Xong	rồi	tôi	từ	giã	ra	về.	Trên	đường	về	nhà,	 tôi	dùng	xa	 lộ
chánh	nối	 liền	hai	 thành	phố.	 Xa	 lộ	 của	Mỹ	 rất	 tốt,	 xe	 chạy
nhanh	80	miles	(khoảng	129	km)	một	giờ	là	bình	thường.

Chiếc	xe	của	tôi	 lúc	đó	hiệu	Nissan	Maxima,	 sáu	máy,	 tôi
mua	 lúc	 mới	 và	 bảo	 trì	 kỹ	 nên	 tình	 trạng	 của	 xe	 như	 mới,
không	bị	hư	gì	cả.	Đang	chạy	ngon	trớn	bỗng	nhiên	như	có	ai
đó	giật	tay	lái	của	tôi	qua	bên	phải,	mà	bên	phải	của	đoạn	xa
lộ	đó	là	vực	thẳm,	xe	rớt	xuống	là	tiêu	đời.	Tôi	hoảng	hồn	giật

tay	lái	qua	trái	và	đạp	thắng	nhưng	không	dám	thắng	gấp	vì
sợ	xe	quay	(spin)	trên	xa	lộ.	Tôi	ráng	kềm	tay	lái	lại	nhưng	vì
đang	 chạy	 tốc	 độ	 nhanh	 nên	 mất	 điều	 khiển,	 xe	 tôi	 chạy
zigzag	 (theo	hình	chữ	chi	之)	đâm	từ	 lane (làn	xe)	này	qua
lane	 kia	 (đường	có	bốn	 lanes).	Thấy	 tôi	 chạy	zigzag	 cả	 bốn
lanes	xe	như	vậy	nên	các	xe	phía	trước	tăng	tốc	độ	vọt	lên	để
tôi	khỏi	đụng	vào	họ,	còn	các	xe	phía	sau	thì	chậm	lại	hết,	để
một	mình	tôi	“làm	chủ”	đoạn	xa	lộ	đó.	Kể	lại	thì	lâu	nhưng	lúc
đó	mọi	chuyện	xảy	ra	rất	nhanh.

Cũng	may	 là	địa	hình	chỗ	đó	 là	 đồi	 núi,	 đoạn	đường	 với
vực	 thẳm	 bên	 phải	 cũng	 không	 dài	 lắm.	 Khi	 nhìn	 thấy	 bên
phải	không	còn	là	vực	thẳm	mà	là	ngọn	đồi,	tôi	bèn	kéo	hết
về	bên	phải	cho	xe	leo	thẳng	lên	đồi.	Khi	hết	trớn,	xe	lăn	mấy
vòng	rớt	xuống,	bốn	bánh	chổng	lên	trời.

Tôi	lồm	cồm	mở	cửa	tìm	cách	thoát	ra	khỏi	xe	vì	sợ	xăng
chảy	làm	cháy	xe.	Những	người	khác	dừng	xe,	chạy	nhanh	tới
tiếp	cứu	tôi	và	gọi	911.	Chỉ	vài	phút	sau	xe	cứu	thương	tới	và
đưa	tôi	vào	bệnh	viện	gần	đó.	Một	điều	rất	lạ	là	xe	tôi	bị	lật
mấy	vòng,	 toàn	 thân	xe	hư	hoàn	 toàn	(total loss),(1)	 vậy	mà

                                                          

(1)	 “Total loss”	 (toàn	 thân	xe	hư	 hoàn	 toàn)	 là	 thuật	 ngữ	 của	 các
hãng	bảo	hiểm	xe.	Chúng	 ta	 thường	 thấy	 trong	các	phim	hành
động	(action)	chiếc	xe	bị	dẹp	lép,	hoặc	móp	méo	thê	thảm;	vậy
là	“total	loss”.	Khi	hãng	bảo	hiểm	xe	tính	toán	thấy	tiền	sửa	xe	và
tiền	mướn	xe	cho	khách	dùng	trong	thời	gian	chờ	sửa	xe	lại	cao
hơn	giá	trị	chiếc	xe	thì	họ	bèn	đánh	giá	chiếc	xe	đó	“total	loss”,
và	 trả	 tiền	 cho	 khách	 hàng	 mua	 xe	 khác	 (lúc	 nào	 họ	 cũng	 trả
nhiều	hơn	giá	trị	thật	sự	của	chiếc	xe).	Họ	kéo	chiếc	xe	đó	về	bán
lại	cho	các	nghĩa	địa	xe	để	rã	xác	xe	bán	các	phụ	tùng	và	sắt	vụn.
Làm	như	vậy	họ	sẽ	 lợi	hơn	và	khách	hàng	sẽ	 thích	hơn	 là	chờ
đợi	sửa	xe.
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tôi	không	bị	gì	cả,	dù	chỉ	là	vết	thương	nhẹ.	Thật	là	phép	lạ!(2)

Sau	khi	 kiểm	 tra	 sức	khỏe	 tôi	 xong,	 họ	 chúc	mừng	 tôi	may
mắn	và	cho	tôi	xuất	viện.

*

Sau	 tai	 nạn	 đó	 tôi	 thầm	 nghĩ	 không	 biết	 tại	 sao	 tôi	 còn
sống.	Có	thể	là:

1.	Vong	hồn	đó	đã	đồng	ý	với	lời	cầu	nguyện	của	tôi	nhưng
vẫn	muốn	cho	tôi	biết	sự	hiện	hữu	của	hồn	này?

2.	Vong	hồn	đó	 vẫn	muốn	 lấy	mạng	 tôi	nhưng	Trời	Phật
cứu	tôi?	(3)

Có	lẽ	tôi	sẽ	không	bao	giờ	biết	được	câu	trả	lời,	nhưng	tôi
vẫn	luôn	cảm	ơn	vong	hồn	đó	đã	không	lấy	mạng	tôi.

Sau	 đó,	 tôi	 làm	 đúng	 theo	 lời	 đã	 hứa	 là	 hồi	 hướng	 công
quả	dò	lỗi	bản	kinh	và	góp	tiền	in	kinh	về	cho	vong	linh	đó.

Tôi	 thành	 tâm	 nguyện	 cầu	 cho	 nghiệp	 chướng	 giữa	 hai
bên	chúng	tôi	tiêu	trừ	và	vong	linh	người	đó	siêu	thoát.

TRẦN BẠCH Y

                                                          

(2)	Thật	ra,	phép	mầu	cứu	mạng	tôi	đã	xảy	ra	trong	vòng	mấy	chục
giây	ngay	sau	khi	tay	lái	xe	bị	giật.	Thử	tưởng	tượng	với	tốc	độ
nhanh	trên	xa	 lộ,	nếu	 lúc	đó	xe	 tôi	đụng	vào	xe	khác	 rồi	dội	 ra
đụng	vào	xe	khác	nữa,	rồi	xe	phía	sau	chạy	lên	thắng	không	kịp
đụng	vào,	chồng	chất	năm,	bảy	chiếc	 thì	 tôi	không	chết	cũng	bị
thương	nặng	mà	còn	gây	thương	tích	hoặc	thiệt	mạng	cho	người
khác.

(3)	Đức	Quan	Âm	đã	cứu	mạng	tôi	nhiều	lần.	Khi	có	dịp	tôi	sẽ
kể	lại.

NỖI BUỒN SÔNG

Không	già	mà	sông	nhăn	nheo
Hiu	hiu	con	nước	chảy	theo	bước	chiều
Bến	đò	ngồi	xuống	liêu	xiêu
Lắng	nghe	còn	có	tiếng	bìm	bịp	kêu

Gió	đồng	khẽ	hát	lao	xao
Mà	lòng	bao	nỗi	niềm	xào	xạc	theo
Đêm	nghiêng	nghiêng	kiếm	tiếng	chèo
Lục	bình	hoa	tím	bọt	bèo	miên	man

Ai	mà	biết	sẽ	ra	sao
Sông	còn	cười	được	người	đau	làm	gì
Chuông	chùa	cúi	xuống	từ	bi
Hỏi	con	ở	lại	làm	chi	nỗi	buồn

Sợi	già	tóc	trắng	tay	buông
Vẫn	nghe	khuya	lắm	còn	thương	một	lần
Vậy	thì	bỏ	xuống	phân	vân
Đèn	dầu	hiu	hắt	sẽ	gần	ban	mai.

VẪN NGÀY THƠ MỘNG

Tiếng	chim	sương	trắng	gọi	thời	gian
Này	em	chiếc	lá	giữa	đồi	hoang
Phím	xưa	như	gõ	vào	nốt	lặng
Hay	là	hạt	mưa	nhỏ	chưa	tan

TRẦN BỬU LONG
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MẸ TÔI
LÊ THỊ TÂM

“Một	người	không	đẹp,	không	giỏi	làm	kinh	tế,	nhưng	bản
tánh	hiền	đức	thì	ít	ai	sánh	kịp.”	Đó	là	nguyên	văn	câu	nói	ba
tôi	dành	cho	người	bạn	đời	của	mình.

Mẹ	tôi	hiền	lắm,	hiền	có	tiếng	trong	số	những	người	nông
dân	hiền	 lành	chịu	khó	ở	một	 làng	quê	 yên	bình	mà	người
dân	đa	số	là	tín	đồ	Cao	Đài	từ	thuở	Đạo	mới	truyền	ra	miền
Trung.	Những	người	 hiền	 thường	 biết	 cho	mà	 chẳng	mong
nhận,	 luôn	hy	sinh	mà	chẳng	nghĩ	đến	 thân	mình.	Mẹ	 tôi	 là
vậy	đó,	cả	một	đời	chỉ	biết	nghĩ	đến	chồng	con,	nhất	là	ba	tôi
vì	người	không	được	khỏe.	Cái	 tình	mà	mẹ	dành	cho	ba	 tôi
thật	khó	tả	bằng	lời,	không	thể	hiện	ra	bằng	lời	mà	nhìn	cách
mẹ	săn	sóc	ba	tôi	thì	hiểu.	Mẹ	cưng	ba	hơn	thằng	cu	Út	của
mẹ	nữa	kìa.

Ba	mẹ	tôi	sinh	năm	người	con.	Sau	tôi	là	đứa	em	gái	nhỏ
hơn	tôi	bốn	tuổi.	Bốn	năm	sau	sinh	thằng	cu	Anh.	Bốn	năm
nữa	 cu	Em,	 cu	Út	 ra	đời	 hơn	kém	nhau	một	 tuổi.	Ngày	hết
chiến	tranh	đứa	lên	tám,	đứa	lên	chín	tuổi.	Gia	đình	tính	luôn
cô	Út	không	có	chồng	ở	chung	nữa	là	tám	miệng	ăn.

Thời	bao	cấp	kinh	tế	khó	khăn,	khi	khoai	sắn,	khi	cháo	rau
nhưng	 lúc	 nào	 mâm	 cơm	 cũng	 đầy	 đủ	 những	 thành	 viên
trong	gia	đình	quây	quần	bên	chiếc	bàn	ăn	dài,	hai	ghế	dài	để
dọc	hai	bên.	Đầu	bàn	 là	ba	 tôi,	đối	diện	ba	 là	 cô	Út,	 rồi	 lần
lượt	mấy	chị	em	tôi.

Riêng	mẹ,	ít	khi	thấy	mẹ	ngồi	ăn	cùng,	cứ	đi	tới	đi	lui,	khi
thì	tiếp	thêm	thức	ăn,	lúc	lại	xới	cơm	cho	từng	người.	Bây	giờ

nghĩ	đến	 tôi	mới	hiểu;	mẹ	sợ	 thiếu	nên	khi	 cả	nhà	ăn	xong
còn	gì	ăn	nấy.	Thiệt	 là	 tội	nghiệp.	Đến	bữa	ăn,	mẹ	 lựa	 cơm
xới	riêng	cho	ba;	thức	ăn	thường	là	một	cái	trứng	chiên	hoặc
có	món	gì	ngon	mẹ	dành	riêng	cho	ba.	Nhưng	ba	chẳng	bao
giờ	ăn	hết	mà	để	lại	một	nửa	cho	hai	đứa	nhỏ.	Cu	Em,	cu	Út
cứ	ngó	chừng	ba	ăn	xong	hai	đứa	chia	nhau	phần	còn	lại,	đôi
lúc	giành	nhau;	 tôi	phải	can	thiệp,	cho	mỗi	đứa	một	cái	 cốc
lên	đầu	rồi	la:

-	Để	tau	chia	cho.	Hai	đứa	giành	bể	chén	chừ!

Cu	 Anh	 ngồi	 nhìn	 vẻ	 mặt	 thèm	 thuồng	 nhưng	 nó	 biết
không	tới	phần	mình	nên	đang	ăn	củ	khoai	trong	miệng,	nó
bật	cười	hóc	cả	lên	mũi,	ho	sặc	sụa:

-	Đáng	kiếp!	Ai	biểu	giành	chi	cho	bị	oánh.

Tôi	nạt	nó:

-	Còn	mi	nữa!	Lo	ăn	nhanh,	tau	dọn.	Ngồi	đó	cười,	tau	cốc
cho	một	cái	sưng	đầu	chừ!

Nó	 nhìn	 tôi	 nín	 thinh.	 Cu	 Em	 lấy	 tay	 xoa	 đầu.	 Thằng	 Út
rưng	rưng	nước	mắt.	Đôi	mắt	buồn	hiu,	mẹ	nhắc	khẽ:

	-	Thôi,	đừng	giành	em	con.

Có	lẽ	mẹ	cảm	thấy	bất	 lực	khi	nhìn	những	đứa	con	thiếu
thốn	cả	miếng	ăn.	Tôi	cúi	đầu,	lòng	vô	cùng	ân	hận.

Có	một	lần	sau	bữa	cơm	tối,	lúc	ba	còn	ngồi	uống	nước,	tôi
phụ	mẹ	dọn	dẹp.	Tò	mò,	tôi	hỏi	mẹ:

-	Răng	hồi	nớ	ba	mẹ	quen	biết	nhau?

Mẹ	đưa	mắt	nhìn	ba	 rồi	quay	mặt	ngó	xa	xăm	như	đang
nhớ	về	dĩ	vãng:
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-	Hồi	nớ	mẹ	đâu	muốn	lấy	chồng.	Mẹ	muốn	đi	tu	giải	thoát
thôi.	Ông	bà	ngoại	có	năm	người	con	 trai,	 chỉ	mình	mẹ	con
gái	nên	ông	bà	thương.	Mẹ	không	phải	làm	lụng	vất	vả.	Suốt
ngày	mẹ	mang	 áo	 dài	 đi	 tham	 gia	 đoàn	 Thanh	 Tân	 (1)	 trên
thánh	thất.	Có	một	ông	giáo	nghe	đâu	người	Đại	Lộc	đến	dạy
trường	làng	đem	lòng	thương	mẹ.	Ổng	cứ	tới	lui	hoài.	Có	lần
mẹ	đang	xúc	lúa	ngoài	sân	thì	ổng	đến.	Mẹ	bỏ	thúng	lúa	đang
xúc	dở,	chạy	vào	nhà	 tránh	mặt.	Chờ	hoài	không	được,	ổng
đành	bỏ	bánh	xà	phòng	thơm	“Cô	Ba”	xuống	dưới	thúng	lúa
tặng	 mẹ	 rồi	 về.	 Ông	 ngoại	 thấy	 vậy	 biểu	 mẹ	 ưng	 mà	 mẹ
không	chịu.

Nãy	giờ	ngồi	nghe	mẹ	kể,	ba	lên	tiếng:

-	Chớ	răng	hồi	nớ	tui	đi	nói	thì	bà	ưng	liền?

Mẹ	mắc	cỡ	nhìn	xuống	đất	trả	lời:

-	Tại	 ông	ngoại	 nói	 lập	 gia	đình	với	người	 trong	Đạo	 thì
không	 ảnh	 hưởng	 gì,	 hỗ	 trợ	 nhau	 tu	 hành	 thì	 càng	 tốt	mà,
nên	tui	ưng.

Trong	xã	có	hai	thánh	thất.	Ông	nội	làm	Đầu	Họ	thánh	thất
trên,	 ông	 ngoại	 làm	Đầu	Họ	 thánh	 thất	 dưới.	 Hai	 ông	 thân
nhau,	rủ	làm	sui.	Mẹ	kể	rằng	lúc	mẹ	về	với	ba,	chiều	nào	mẹ
cũng	nhớ	nhà	ra	sau	hè	ngồi	khóc.	Ba	ghẹo	mẹ:	“Chiều	chiều
ra	đứng	ngõ	sau;	ngó	về	quê	mẹ	ruột	đau	chín	chiều.”	Mẹ	lại
càng	khóc	nhiều	hơn.

																																																							
(1)	Nữ	tín	hữu	Cao	Đài	Trung	Kỳ	dược	Ơn	Trên	hướng	dẫn	thành
lập	Liên	Đoàn	Nữ	Phái,	sau	đổi	tên	thành	Tân	Nữ	Lưu	Đạo	Đức
Đoàn	(khoảng	1939-1940).	Năm	1941,	Đoàn	này	đổi	danh	xưng
là	 Thanh	 Xuân	 Tân	 Sinh	 Hoạt	 Đoàn.	 Mỗi	 đoàn	 viên	 gọi	 là	 “nữ
Thanh	Tân”.

Sống	trong	tình	thương	ấm	êm	của	gia	đình,	tôi	chỉ	muốn
đừng	lớn	lên.	Nhưng	thời	gian	đâu	có	để	yên.	Chị	em	tôi	theo
chồng.	 Ba	 bệnh	nặng	 qua	 đời.	Mấy	 chú	 tôi	 ở	miền	Nam	 về
thăm,	sợ	mẹ	lo	mấy	em	không	nổi,	chúng	phải	thất	học	nên
dẫn	cu	Anh,	cu	Em	theo.	Cả	cô	Út	cũng	đi	theo.	Căn	nhà	đông
vui	giờ	chỉ	còn	lại	mẹ	với	cu	Út.	Mẹ	vừa	mất	đi	người	trụ	cột
gia	đình	nay	phải	xa	cách	hai	con	khi	còn	nhỏ.	Thấy	mẹ	ốm
và	già	đi	hẳn,	nghĩ	lại	thương	mẹ	quá.

Tôi	lấy	chồng	cách	nhà	không	xa.	Chuyện	vui	buồn	tôi	vẫn
về	 chia	 sẻ	 với	mẹ.	Mẹ	 an	 ủi	 bảo	 ban	 tôi.	 Chuyện	 vui	 thì	 ít,
chuyện	buồn	thì	nhiều.	Lúc	đó	tôi	đâu	biết	rằng	tôi	đã	sớt	nỗi
buồn	cho	mẹ	gánh.	Khi	lòng	tôi	vơi	sầu	thì	lòng	mẹ	quặn	đau.
Đến	lúc	những	đứa	cháu	ngoại	ra	đời,	lúc	ốm	đau,	khi	cai	sữa
cũng	 nhờ	 mẹ	 chăm	 sóc.	 Tình	 mẫu	 tử	 luôn	 tiềm	 ẩn	 những
điều	kỳ	diệu.	Vậy	nên:

Mẹ	vừa	là	mẹ	người	chín	tháng	cưu	mang,	dưỡng	dục	tôi
nên	người.

Mẹ	 là	 người	 thầy	 dạy	 dỗ	 tôi	 điều	 hay	 lẽ	 phải,	 cách	 sống
trên	đời,	tề	gia	nội	trợ.

Mẹ	là	người	bạn	sẻ	chia,	an	ủi	những	lúc	tôi	vui	buồn.

Mẹ	 là	 bảo	mẫu	 giúp	 tôi	 nuôi	 dạy	 các	 cháu	 bằng	 cả	 tình
thương.

Và	 sự	 hy	 sinh	 đó	 tôi	 chỉ	 biết	 nói	 cảm	ơn:	 “Mẹ	 ơi!	Mẹ	 là
người	hoàn	hảo	nhất	trên	đời.”

Công	ơn	mẹ	con	chỉ	biết	nợ	mà	không	bao	giờ	trả	nổi.

LÊ THỊ TÂM
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NGƯỜI THẦY ẤY
Thầy dạy Văn

kiêm chủ nhiệm 12C2
niên khóa 1974-1975

trường Trần Quý Cáp, Hội An

Trở	lại	cố	đô

Chiều	hiu	hắt

Lờ	lững	Hương	Giang

khách	thẫn	thờ

Nghe	nhạt	nhòa

khô	khốc	khoảng	trời	mơ

Thủy	Biều	ơi,

đất	quê	người	yên	nghỉ

Tháng	tư	ấy

Nhớ	hoài	màu	phượng	vĩ

Nhớ	giọng	ấm	trầm

chí	khí	người	xưa

Nỗi	buồn	thương

biết	nói	sao	vừa

Người	thầy	ấy

Tâm	hồn	cao	quý	ấy

Kiến	thức	truyền	trao

Ngắn	ngủi	đời	có	vậy

Biền	biệt	xa

trong	biến	chuyển	đổi	dời

Được	tin	thầy

nhưng	muộn	quá	thầy	ơi

Cuộc	gọi	phương	xa

Mừng	mừng	tủi	tủi

Đâu	biết	được

lần	đầu	cũng	là	lần	cuối

Sau	bốn	mươi	năm

mong	ngóng	trông	chờ

Cuộc	bể	dâu

Ai	tính	được	ngày	giờ

Ray	rứt	khôn	nguôi

Nghĩa	ân	chưa	đền	đáp

Tất	cả	đã	qua	rồi

Phải	đâu	là	bản	nháp

Thầy	ơi!

ĐỖ THỊ KẾT

TAN THEO MÂY
SỬ KIẾN NGUYÊN

Tiếng	cái	gáo	dừa	máng	lên	cành	ổi	đứng	che	bóng	cho	lu
nước	bên	hè	phía	trước	làm	cho	cô	Sáu	Ngò	vói	giọng	hỏi	ra
sân:

-	Tám	hả	em?

Trả	lời	là	tiếng	bước	chân	còn	ướt	đẫm	đi	dinh	dính	trên
nền	gạch	 tàu	ngoài	hiên	nghe	mát	 rượi.	Loạt	 xoạt	 tiếng	giỏ
đệm	được	mở	miệng	như	thủng	thẳng	nói:	“Tui	chứ	ai.”	Rồi
cô	Sáu	nghe	nải	chuối	được	treo	đu	đưa	cọ	vào	vách	lá.

Tám	 ôm	 trước	 bụng	mớ	 rau	 càng	 cua	 ít	 lá	 cọng	 dài	 ốm
nhằng	gói	trong	lá	sen	đi	thẳng	ra	sau	chái	bếp	lấy	cái	rổ	bỏ
vô.	Cô	Sáu	không	ngó	lên	mà	hỏi:

-	Chừng	nào	đi	vô	rẫy?

Tám	chậm	rãi:

-	Mai.

Cô	Sáu	chống	hai	 tay	 lên	gối	khum	người	đứng	 lên	đi	 lắt
nhắt	 vài	 bước	 cho	dãn	 chân	mới	 thẳng	 thóm	được	 dáng	 đi
nhậm	lẹ	của	cô.	Giở	nắp	cái	chò	đóng	bằng	cây	mít	cũ	kỹ,	cô
bưng	ra	mấy	hũ	keo	rồi	rướn	người	 lấy	xuống	từ	cái	chõng
tre	phía	trên	đầu	xấp	lá	chuối	còn	xanh	nhưng	chắc	nhờ	hơi
khói	nóng	nên	lá	dẻo	mình	như	giấy.	Cô	gói	lại	đưa	cho	Tám:

-	Em	tới	đó	đem	biếu	chú	Hai	Mên.

Tám	lặng	thinh	nhét	mấy	hũ	đó	vô	giỏ	như	biết	cô	Sáu	sẽ
còn	nói	tiếp.
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-	Thương	chú	ở	đó	xa	chợ,	Mấy	hũ	mắm	đậu	chay	này	cô
xào	với	thơm	sẵn	rồi.	Có	trái	chuối	chín	hay	mớ	rau	 luộc	 là
nuốt	cũng	trôi	cơm.”

Cô	ngưng	một	chút	rồi	tiếp	(tại	cô	biết	Tám	sẽ	chẳng	nói
gì):

-	Mấy	hũ	này	có	gài	mớ	lá	thuốc	dòi	 trên	mặt	nên	để	 lâu
mắm	không	trổ	meo.	Em	nhớ	nói	chú	chừng	nào	ăn	thì	gạt	lá
ra,	vít	mắm	rồi	phủ	lá	trở	lại.	Chừng	nào	ăn	hết	hũ	mới	bỏ	lá
nghen!”

Tuy	 không	 nghe	 Tám	 ừ	 hử	 gì	 nhưng	 cô	 biết	 anh	 không
quên,	 tại	 vì	 anh	 sẽ	 ở	 đó	 phụ	 với	 chú	Hai	 cho	 tới	 khi	 trồng
xong	rẫy	khoai	mì	của	Sở	Lương	Điền	Phước	Thiện.

Ngôi	nhà	 tranh	này	 là	phòng	 trù	của	Sở	Huệ	–	nơi	 trồng
bông	cúng	cho	tất	cả	đền	thờ	Nội	Ô	Tòa	Thánh.	Cô	Sáu	Ngò
chỉ	mới	chuyển	từ	Ban	Kiến	Trúc	qua	làm	ở	Sở	Huệ	mấy	năm
sau	này	vì	mắt	kém,	không	còn	đắp	vẽ	được.

Cô	biết	Sở	Huệ	từ	hồi	chỉ	là	mái	nhà	tranh	để	làm	kho	cuốc
xẻng,	 xung	quanh	 trồng	hoàn	 toàn	 là	hoa	đủ	 loại.	Đúng	với
tên	Sở	Huệ,	ngó	mút	mắt	là	những	liếp	đất	dài	xanh	um	bông
huệ.	Nhìn	 thẳng	 tắp	những	đọt	huệ	xanh	non,	 thỉnh	 thoảng
điểm	vài	bông	trắng	nở	sớm	nhưng	cũng	đủ	làm	trong	lành,
thanh	khiết	cả	vùng	bát	ngát.

Hằng	ngày	từ	 lúc	trời	còn	mờ	mịt	cô	đã	đội	nón	 lá,	quảy
đôi	thúng	ra	đám	ruộng	bông.	Trời	chưa	tỏ,	mắt	kèm	nhem
nhưng	cô	vẫn	chọn	cắt	bông	đúng	độ	nở	sáng	sớm	chở	vào
Tòa	Thánh	cúng.	Cô	đã	nhắm	mấy	cái	búp	 từ	chiều	qua	khi
gánh	 nước	 tưới,	 và	 sáng	 sớm	 mùi	 hương	 huệ	 trắng	 dẫn
đường	cho	cô.

Những	ngày	qua	rằm,	 trăng	 tàn	muộn,	ba	giờ	sáng	cô	đã
quảy	gánh	đi.	Ngang	ruộng	sen	nghe	lõm	bõm	tiếng	chân	xắn
bùn	của	Tám	đang	hái	bông.	Bao	giờ	cũng	vậy,	Tám	thường
hay	một	mình.	 Anh	 không	 nhanh	 nhẹn,	 nhưng	 cũng	 không
trễ	nãi.	Anh	chẳng	ngại	ngùng	tránh	chỗ	nhiều	người	nhưng
ai	cũng	biết	anh	ưa	yên	tĩnh.	Tuy	không	hay	cười	nhưng	nét
mặt	không	buồn.	Ai	nhìn	anh	cũng	thấy	mình	thanh	thản,	nhẹ
nhàng	vì	ánh	mắt	của	anh	nhìn	họ	thật	thà	và	chất	phác.	Tại
vậy	mà	cô	Sáu	mới	dám	coi	anh	như	em	cháu	của	cô.

Từ	hồi	còn	làm	ở	Ban	Kiến	Trúc,	những	khi	không	theo	Sở
Đắp	Vẽ	đi	 làm	công	quả	xa	Tòa	Thánh,	 cô	 sáu	Ngò	hay	kêu
Tám	gom	hết	mấy	cái	áo	mặc	 làm	cỏ	của	mấy	chú	 trong	Sở
Lương	Điền	Phước	Thiện	cho	cô	vá.	Mấy	chú	công	quả	bên
Ban	Kiến	Trúc	khá	hơn	vì	thường	đi	nơi	này	nơi	kia	làm	công
quả,	hễ	mặc	áo	rách	vai	là	có	người	thấy,	có	người	nóng	ruột
tới	nỗi	lột	áo	của	họ,	biểu	thay	liền	mới	chịu.

Thật	ra	Ban	Kiến	Trúc	toàn	là	phái	nam.	Cô	từ	quê	nhà	ở
Bình	Trị,	buồn	việc	gia	đình	nên	khăn	gói	đi	Tây	Ninh.	Xuống
xe	đứng	trước	cửa	chợ	Long	Hoa,	cô	chưa	biết	mình	sẽ	nghỉ
ở	đâu	đêm	nay.	Cô	cũng	chưa	biết	nhiều	về	Đạo.	Nhà	có	thờ
Thầy	mà	cha	cô	cũng	để	bụi	bám	nhện	giăng.	Ông	mắc	đào
mương	nuôi	cá	ở	nhà	bà	ba,	để	cô	với	bà	hai	của	ông	cặm	cụi
với	vườn	chôm	chôm,	sầu	riêng	do	má	cô	mất	sớm	để	lại.	Bà
hai	ở	vậy	chờ	một	năm,	mong	ba	cô	quay	về	không	được,	bà
cũng	đi.	Chắc	là	trở	lại	quê	quán	của	bà	trước	đây.

Cô	 ở	 nhà	 thờ	 một	 mình	 chăm	 chút	 từng	 gốc	 sầu	 riêng,
canh	từng	trái	chín	hái	bán,	cắc	củm	để	dành	 lo	hương	quả
thay	cho	mấy	anh	em	trai	gái	của	cô	đã	có	gia	đình	tư	riêng.
Cô	 giỏi	 nhưng	 quê	 mùa,	 ăn	 mặc	 lem	 luốc	 giản	 dị.	 Nhà	 có
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ruộng	vườn	nên	tay	cô	càng	chai	sạn,	mặt	càng	sạm	nắng	dày
sương.	Trai	 làng	gần	nhà	cũng	dần	có	bờ	có	bến,	cô	 lầm	lũi
với	công	việc	hàng	ngày	mà	quên	tuổi	đời	dần	qua.	Đến	lượt
những	người	đàn	ông	dang	dở	dòm	ngó	mảnh	vườn	trù	phú
nhà	cô.	Cũng	có	người	chưa	từng	có	vợ	nhưng	vì	rượu	chè	lè
nhè	 không	 ngước	 lên	 nổi	 để	 thấy	 ai,	 bây	 giờ	 họ	 cũng	 hay
ngắm	nhìn	cô.

Mấy	anh	em	của	 cô	bắt	đầu	 lo	ngại.	Nếu	 ai	 đó	bước	vào
cuộc	đời	cô	thì	gia	nghiệp	này	bị	xâm	phạm.	Họ	bắt	đầu	toan
tính	và	cha	cô	cũng	quay	về	hạch	hỏi	khoản	dành	dụm	của	cô.
Ai	cũng	thấy	mình	có	phần	trong	khoản	đó.

Cô	ngao	ngán	tình	ruột	thịt,	nấn	ná	chịu	đựng	thêm	ít	năm
thì	mấy	anh	em	cô	đòi	bán	vườn	sầu	riêng.	Ba	cô	đồng	ý	mà
không	suy	nghĩ	vì	ông	đang	cần	tiền	để	bồi	đắp	cho	vườn	ao
nhà	bà	ba.	Cô	không	còn	gượng	ép	mình	tranh	đấu	như	ban
đầu,	cô	cũng	đồng	ý.

Và	cô	đi,	từ	trạm	xe	đò	ở	vùng	quê,	chuyến	xe	đầu	tiên	ghé
bến	là	chuyến	Long	Hoa	–	Tây	Ninh.	Cô	không	hiểu	sao	mình
lên	xe	này	để	rồi	xuống	xe	ngơ	ngác.	Cũng	may	cái	chợ	Long
Hoa	tám	cửa	trống	huơ	trống	hoác	này	đã	vãn	từ	lâu,	người
thưa	thớt	nên	cô	thấy	giống	chợ	trời	quê	mình.	Chứ	rủi	mà
cô	đứng	trước	chợ	Sài	Gòn,	chắc	còn	bơ	vơ	hơn	nữa.

Đang	bần	thần	chưa	biết	sao,	cô	thấy	ở	góc	chợ	có	chiếc	xe
đạp	loạng	choạng	đi	ra.	Có	lẽ	cổ	xe	nặng	mấy	bó	rau	nên	tay
lái	 không	 cân	 bằng.	 Thêm	 cái	 giỏ	 cần	 xé	 phía	 sau	 bị	 ràng
nghiêng	một	 bên.	 Người	 trên	 xe	 nhìn	 không	 rõ	 vì	 lụp	 xụp
dưới	cái	nón	 lá	cời,	hai	chân	đang	đứng	kẹp	cứng	niềng	xe,
không	dám	bước	ra	khỏi	xe	đạp	để	sửa	cái	giỏ,	sợ	giữ	không
vững	làm	chiếc	xe	ngã	kềnh	thì	dựng	lên	sao	nổi.

Cô	Sáu	đi	miết	lại	đỡ	phụ,	sửa	cái	giỏ	ngay	ngắn.	Thấy	ông
già	trạc	bảy	mươi	coi	tuy	còn	khỏe	nhưng	màu	da	men	mét
nổi	gân	xanh.	Thấy	cô	đã	sửa	giùm	cái	giỏ	và	đang	vịn	xe,	ông
vội	vàng	bước	ra	khỏi	xe.	Cô	ngạc	nhiên	hỏi:

-	Bác	đi	bao	xa,	sao	không	chạy?

-	Gần!	Qua	(1)	không	dám	chạy	nhưng	sợ	nó	ngã	nên	phải
leo	lên	giữ	cho	nó	đứng.

Ông	già	chắc	hơi	lãng	tai	nên	nói	thiệt	là	lớn.	Cô	cười.	Vậy
là	cô	có	cớ	để	đi,	có	người	để	theo,	dù	chẳng	biết	ông	già	này
có	giúp	cho	cô	một	chỗ	nghỉ	qua	đêm	hay	không.	Nhưng	cô
thấy	an	tâm	khi	nhìn	ông	bận	bộ	đồ	ba	ba	trắng	ngã	màu,	đã
vậy	 còn	 dính	 lốm	 đốm	mấy	dấu	 xám	đen,	 chắc	 nhựa	 chuối
hay	mủ	rau	trái	chi	đó.

Xe	rau	đi	vô	một	cái	cổng	chùa	(hồi	đó	cô	nghĩ	vậy),	rồi	từ
cổng	đi	 xa,	 đi	 sâu	 vô	 trong	 thấy	 thấp	 thoáng	một	 ngôi	Đền
nguy	nga	rực	rỡ.	Tuy	nhiên	chưa	tới	đó	thì	ông	quẹo	vô	một
dãy	nhà	ngói	 cũ.	Ông	để	 cô	đứng	vịn	xe,	 còn	ông	đi	 vô	bên
trong.	Một	hồi	ông	trở	ra	với	một	ông	khác	cũng	mặc	bộ	đồ
bà	ba	trắng	ngã	màu.	Ông	này	có	xách	cái	rổ	tre	lấy	ít	rau	và
nấm	rơm.	Bây	giờ	cô	Sáu	mới	để	ý	 thấy	trong	giỏ	rất	nhiều
rau	củ	nhưng	toàn	là	cũ	và	héo,	có	thêm	mấy	cái	đầu	thơm	đã
vạt	bớt	 lá.	Chắc	đây	 là	 rau	người	 ta	bán	không	hết	nên	cho
ông	chở	về	chùa.

Cô	cũng	cứ	theo	ông	đi	tiếp	tới	mấy	dãy	nhà	gần	đó.	Ông

																																																							
(1)	qua:	Đại	từ	nhân	xưng	của	người	đàn	ông	lớn	tuổi,	dùng	để	tự
xưng	một	cách	thân	mật	khi	nói	với	người	vai	em,	vai	dưới,	hay
nhỏ	tuổi	hơn.
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có	 lẽ	cũng	mệt	nên	quên	 thắc	mắc	 là	 tại	 sao	 cô	 rãnh	 rỗi	để
theo	ông.	Cho	tới	khi	lưng	lưng	giỏ	rau,	ông	nói:

-	Ghé	chỗ	qua	uống	gáo	nước.	Đi	từ	mơi	giờ,	khát	quá!

Cô	theo	ông	đi	một	quãng	ngắn,	rẽ	vào	một	con	đường	đất
cát	nhỏ	có	hàng	dừa	dọc	theo	bờ	rào.	Ông	dựng	xe	dựa	gốc
cây,	bước	đi	trước.	Cô	Sáu	nhìn	thấy	một	dãy	nhiều	gian	nhà
coi	sạch	sẽ,	mở	cửa	rộng	rãi	nhưng	vắng	hoe.	Nhìn	ngoài	sân
vô	chóa	nắng	nên	cô	chưa	tỏ	rõ	bên	trong.

Ông	 dừng	 trước	một	 gian	 có	 lu	 nước,	 lấy	 cái	 gáo	 máng
trên	vách	đưa	cho	cô.	Nước	hơi	 lờ	lợ,	không	trong	mát	như
nước	quê	cô	nhưng	đang	khát,	cô	cũng	uống	thật	nhiều	cho
tỉnh.	Giờ	cô	mới	nhìn	rõ	bên	trong,	cũng	không	có	gì	nhiều.
Giữa	 nhà	 có	 cái	 bàn	 với	 bốn	 cái	 ghế	 đẩu,	 không	 có	 vách
buồng	nên	ngay	phía	sau	bàn	thờ	và	mấy	cái	tủ	cây	đứng,	cô
Sáu	thấy	nhiều	dãy	giường.	Coi	bộ	chỗ	này	có	người	ở	cũng
đông.	Trên	bàn	giữa	có	cái	vỏ	dừa	khô	đựng	bình	tích	nước
trà	cho	ấm,	mấy	cái	chung	men	xanh	úp	chồng	lên	nhau	cho
gọn,	không	cầu	kỳ.	Chỉ	có	lạ	một	điều	là	giữa	bàn	có	cặm	một
cây	cờ	nhỏ	ba	màu	vàng,	xanh,	đỏ.	Trên	vách	thấy	treo	mấy
tấm	hình	chụp	đã	mờ,	cô	đứng	xa	xa	chẳng	thấy	rõ	mặt	người
trong	ảnh.

Đang	 nhìn	 quanh	 quất	 thì	 ông	 già	 rau	 từ	 sau	 đi	 ra.	 Ông
cười	nói:

-	Quên	hỏi	bây	ở	đâu	mà	đi	theo	qua	nãy	giờ?

Cô	Sáu	nói	nhỏ	nhỏ:

-	Dạ,	Bình	Trị.

-	Bình	Trị	là	ở	miệt	nào	cà?

Ông	nhăn	trán	ngó	cô	nói	tiếp:

-	Bây	nói	tiếng	Nam	mà,	đâu	phải	ở	Bình	Trị	Thiên	ngoài
ngoải.

Cô	Sáu	không	biết	ông	già	nói	Bình	Trị	Thiên	 là	 chỗ	nào
nhưng	cô	biết	không	phải	quê	cô.	Cô	nói:

-	Chỗ	con	có	xe	đò	đi	tới	đây.	Con	đi	đại	chớ	không	rành.

Ông	ngó	cô	lom	lom:

-	Bộ	bây	không	có	bà	con	ở	đây	sao?

Cô	lắc	đầu.	Ông	chắc	lưỡi:

-	 Bây	 con	 gái	 mà	 cũng	 gan	 thiệt,	 nguy	 hiểm	 lắm!	 Bây
không	sợ	sao?

Câu	 nói	 của	 ông	 làm	 cô	 tủi,	 rướm	 nước	 mắt.	 Ba	 của	 cô
chưa	bao	giờ	nói	một	 câu	nào	 lo	 lắng	 cho	 cô	 tương	 tợ	 vậy.
Ông	thấy	cô	rưng	rưng	thì	ngồi	làm	thinh,	không	hỏi	nữa.

Hồi	lâu	ông	nói:

-	Vậy	tối	nay	là	bây	chưa	có	chỗ	nghỉ	phải	không?

Cô	khẽ	 gật	 đầu,	 trong	 lòng	nghe	mừng	mừng,	mong	 ông
nói	câu	gì	cứu	vớt	giùm.	Ông	không	nhìn	cô	mà	nói:

-	Chỗ	này	rộng	rãi	nhưng	bất	 tiện	 là	 toàn	phái	nam.	Ban
thợ	hồ	mà.	Tụi	nó	ngủ	không	có	ngăn	nắp.	Mạnh	đứa	nào	nấy
kiếm	góc	mà	ngủ,	không	có	phòng	riêng.

Ông	ngưng	một	chút	rồi	nói	(còn	cô	nín	thở	chờ	đợi):

-	Thôi,	để	qua	dẫn	bây	qua	Sở	May.	Chắc	có	chỗ.

Cô	nghe	nhẹ	nhõm	nhưng	cũng	thấy	lo	lo.	Tự	nhiên	cô	cảm
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thấy	mến	ông	già	rau	kỳ	lạ.	Người	chưa	từng	quen	biết	mà	cô
cảm	giác	gần	gũi,	thương	mến	như	ông	bà	của	mình.

Cô	ở	Sở	May,	học	may	áo	dài,	nhưng	vẫn	thường	theo	ông
đi	chợ	chở	rau	vì	có	 lẽ	xưa	giờ	cô	hoạt	động	đi	đứng	mạnh
dạn	đã	quen,	nay	ngồi	hoài	một	chỗ,	nhìn	hoài	một	miếng	vải,
coi	bộ	quẩn	chân,	chồn	 tay,	nhất	 là	sợ	cái	đầu	 trống	không,
nhớ	nhà,	nghĩ	quẩn.

Cô	đi	 theo	ông	hoài	nên	học	cả	mấy	 tháng	mà	chưa	dám
cắt	cái	áo	nào,	chỉ	 lên	 lai,	đơm	nút	hay	cắt	chỉ	mà	thôi.	Ông
chắc	cũng	bị	nghe	phàn	nàn	việc	này	của	cô	nên	có	bữa	ông
hỏi:

-	Bây	muốn	mần	thợ	hồ	chỗ	qua	không?	Cực	lắm	à	nghen!

Cô	mừng	rơn,	gật	đầu.	Tuy	vậy,	ông	dẫn	cô	qua	Sở	Đắp	Vẽ
thuộc	Ban	Kiến	Trúc.	Ông	biết	dù	 cô	quen	hoạt	động	mạnh
nhưng	cũng	là	con	gái,	khiêng	gạch,	vác	xi	măng	sao	nổi.

Ban	Đắp	Vẽ	có	một	bà	khoảng	lục	tuần,	cũng	còn	khỏe.	Bà
biết	đắp	vẽ	nhưng	giờ	mắt	kém	nên	chỉ	lo	phần	nấu	cơm	và
sàng	cát	mịn	trộn	hồ	cho	thợ	đắp.	Cô	Sáu	ở	đó	với	bà	phụ	bếp
núc	và	theo	bà	học	đắp	vẽ	những	mẫu	đơn	giản.	Cô	tỉ	mỉ,	cẩn
thận	ve	vuốt	 từng	đường	bay	mịn	màng	để	 tác	phẩm	mượt
mà,	không	tì	vết.	Trước	giờ	cô	chẳng	hề	biết	mình	có	khiếu
làm	những	việc	này.	Những	khuôn	bông	hoa	văn	và	cả	rồng
phụng	từ	tay	cô	như	có	hồn,	sắc	nét	và	tinh	xảo.	Dần	dần	ông
tá	lý	của	Sở	cho	cô	tháp	tùng	với	ban	thợ	chính	đi	làm	công
quả	tạo	tác	những	thánh	thất	ở	xa.

Cô	cần	mẫn,	chịu	khó	và	hiền	hậu.	Cô	đi	đâu	làm	công	quả
dù	cũng	mệt	như	bao	người	nhưng	cô	 luôn	nhớ	 lời	ông	già
rau	căn	dặn	là	phải	thu	xếp	thời	gian	đi	cúng.	Ban	ngày	đắp

vẽ,	lấm	láp	xi	măng,	nên	cô	chỉ	cúng	thời	khuya.

Có	 lần	 đi	 làm	 chung	 với	 Ban	 Thợ	 Sơn	 ở	một	 thánh	 thất
miền	Tây,	nhờ	thời	cúng	khuya	mà	cô	mới	biết	chú	Hai	Mên
công	thợ	là	một	chức	sắc	Phước	Thiện	hồi	xưa,	mà	cũng	từng
là	nhạc	sĩ	ở	Tòa	Thánh.

Chú	Hai	khoảng	hơn	sáu	mươi	nhưng	thích	rày	đây	mai	đó
nên	xin	chuyển	vào	Ban	Kiến	Trúc	để	được	đi	công	quả	khắp
nơi.	Chú	Hai	cúng	mà	không	đọc	kinh,	chú	thổi	sáo.	Giữa	trời
khuya	lồng	lộng,	tiếng	sáo	cao	vút	mà	không	khỏa	 lấp	tiếng
kinh.	Cô	Sáu	thấy	tâm	hồn	mình	như	thấm	đẫm	những	huyền
diệu	thiêng	liêng.	Bao	nhiêu	mệt	nhọc	ban	ngày	như	tan	biến.

Trong	 suốt	 thời	 gian	 tạo	 tác,	 chú	 Hai	 thường	 giảng	 giải
điển	tích	và	giáo	lý	cho	Ban	Công	Thợ,	cô	được	dịp	lắng	nghe.
Bây	giờ	cô	mới	hiểu	ít	nhiều	những	hình	tượng	mà	cô	đắp	vẽ
hằng	ngày	tiềm	ẩn	những	ý	nghĩa	bí	pháp	quan	trọng.	Trước
giờ	cô	 làm	mà	không	thắc	mắc,	nay	mỗi	mỗi	chi	 tiết	đắp	vẽ
cũng	làm	cô	tò	mò	muốn	hiểu.

Từ	đó	mỗi	buổi	 tối	không	còn	 rãnh	 rỗi	 nữa,	 cô	hay	ngồi
học	hỏi	chuyện	đạo	với	chú	Hai	Mên	tới	thời	khuya	đi	cúng.
Có	khi	cô	hỏi	nhiều	câu	khó	quá,	chú	Hai	cười	chọc	cô:

-	Tui	hết	chữ	rồi	cô	Sáu.

Chú	dặn	cô	như	nửa	chơi	nửa	thật:

-	 Mai	 mốt	 dìa	 trển,	 cô	 nhớ	 nhắc	 tui	 trả	 lời	 nghen.	 Con
người	ta	khi	được	thoát	cái	xác	này	thì	minh	mẫn	dữ	lắm.

Rồi	chú	ngồi	trầm	ngâm	một	hồi:

-	Mà	vậy	thì	cô	đâu	cần	hỏi	tui	chi	nữa.
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Cô	Sáu	không	biết	mình	có	được	như	chú	Hai	nói	không,
nhưng	cũng	trầm	ngâm	theo.

Làm	việc	chung	với	chú	Hai	đôi	khi	rất…	lơ	 lửng,	nhất	 là
những	 lúc	chú	ngồi	 trên	nóc	sơn	hoa	văn	con	cù	chặn	ngói.
Nhìn	một	vệt	nắng	xuyên	qua	cụm	mây	xám	dày	giăng	giữa
trời	chiều	chuyển	mưa,	chú	cũng	có	cảm	xúc	để	nói	chuyện
đạo.	Chú	nói;

-	Đời	này	 tan	hợp	như	mây,	 thay	đổi	 từng	phút	 giây.	 Có
khi	 chớp	mắt	một	 cái,	 có	 thể	mình	 không	 còn…	nheo	 nheo
nhìn	 ai	 được	 nữa	mà	 phải	 nhắm	mắt	mãi	mãi.	 Bởi	 vậy	 tui
muốn	gì,	nghĩ	gì	là	tui	phải	mần	ngay.

Mấy	đám	thợ	nhỏ	hay	trêu:

-	Chú	đừng	có	muốn…	bay	từ	trên	nóc	xuống	đất	nha!

Chú	cười:

-	 Bậy	 nà!	 Một	 kiếp	 sanh	 quý	 lắm!	 Cái	 thân	 xác	 này	 đâu
phải	dễ	có.	Làm	hư	hỏng	vô	lý	cũng	đã	thấy	xót	rồi,	huống	chi
hủy	hoại	nó.

Chú	hay	ngừng,	nhìn	lên	trời	hay	ngọn	cây	để…	lấy	hơi:

-	Chẳng	những	phải	bảo	vệ	cái	thân	này	mà	còn	phải	nuôi
dưỡng	nó	đàng	hoàng	tử	tế	như…	mấy	bà	công	quả	nấu	cơm
nuôi	tụi	bây	đó.

Đám	nhỏ	cười	rân.	Chú	tủm	tỉm:

-	 Thiệt	 đó.	 Bây	 cũng	 biết	 Đức	 Ông	 Hộ	 Pháp	 dạy	 trong
“Phương	Luyện	Kỷ”,	để	luyện	thân,	luyện	trí	thì	phải	ẩm	thực
tinh	khiết,	tư	tưởng	tinh	khiết.	Ăn	chay	là	góp	phần	giữ	cho
thân	thể	tinh	khiết.	Tụi	bây	làm	công	quả	hằng	ngày,	ăn	cơm
chay	mà	có	để	ý	gì	đâu.

Chú	buông	cây	cọ	nghỉ	tay:

-	Nhưng	như	vậy	thì	cũng	chưa	có	đủ.	Hỏng	lẽ	tụi	bây	đã
ăn	chay	rồi,	giờ	lại	nghĩ	điều	chi	hại	người	thì	coi	sao	được.
Cái	tư	tưởng	cũng	cần	phải	tinh	khiết.

Có	đứa	còn	ngẩn	ngơ	coi	chiều	chưa	thấu,	nên	nó	hỏi:

-	Giữ	 tư	 tưởng	 tinh	khiết	để	 làm	gì?	Mắc	 chi	phải	 giữ	 tư
tưởng	tinh	khiết?

Chú	thủng	thẳng	uống	ngụm	nước	rồi	nói:

-	Cõi	thiêng	liêng	hay	Bạch	Ngọc	Kinh	là	ngôi	nhà	của	Đức
Chí	 Tôn.	 Chư	Thần	Thánh	Tiên	 Phật	 cũng	 như	 chúng	 ta	 và
vạn	vật	đều	 là	con	cái	một	nhà.	Tất	cả	xuất	 ra	 từ	đó,	xuống
thế	 gian	 này	 như	 đi	 học.	 Ai	 học	 xong	 thì	 trở	 về.	 Chư	 Thần
Thánh	Tiên	Phật	đã	về	trước	rồi.	Mình	học	dở	nên	còn	ngồi
đây	học.	Cái	học	ở	thế	gian	này	thì	nhiều	vô	kể	nhưng	bài	học
quan	trọng	nhất	vẫn	là	bài	Thương	Yêu.	Sự	thương	yêu	như
dòng	nước	trong.	Chư	Thần	Thánh	Tiên	Phật	học	xong	giống
như	đã	hòa	mình	vào	 dòng	nước	 đó.	Mình	học	 thương	yêu
chưa	 đủ,	 chưa	 hoàn	 thiện,	 lẽ	 tự	 nhiên	 mình	 chưa	 thể	 hòa
mình	vào	dòng	nước	đó.	Mình	như	cặn	bẩn	hay	vết	dầu	loang
trong	nước,	không	tài	nào	hòa	tan	vào	được.	Khi	mình	thoát
xác,	sự	tinh	anh	của	chơn	linh	làm	cho	mình	thấy	mình	còn
bẩn,	mình	tự	xấu	hổ,	chưa	xứng	đáng	đứng	chung	trong	hàng
ngũ	Thần	Thánh.	Vậy	là	mình	nguyện	trở	xuống	học	hỏi,	gội
mình	thật	tinh	khiết	thì	mới	trở	về.	Cũng	như	mình	là	người
biết	tự	trọng,	hễ	vô	một	ngôi	nhà	sạch	sẽ,	ai	cũng	thơm	tho,
tinh	tươm,	còn	mình	thì	 lôi	 thôi,	dơ	bẩn,	mình	có	dám	ngồi
chễm	chệ	trong	đó	không?	Dù	chẳng	ai	đuổi,	chắc	mình	cũng
đi	tắm	gội	rồi	mới	vô,	phải	vậy	không?
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TÌNH EM

Ân	tình	nặng	cả	hai	vai
Một	vai	em	gánh,	một	vai	em	gồng
Một	bên	anh,	một	bên	chồng
Tình	em	ít	vốn	quay	không	đủ	vòng.

HUỲNH VĂN MƯỜI

Nói	tới	đây	thấy	đám	nhỏ	gật	gù,	chú	Hai	thong	thả:

-	 Tắm	 gội	 đó	 chính	 là	 ẩm	 thực	 tinh	 khiết,	 tư	 tưởng	 tinh
khiết.	 Bây	 ăn	 chay	 được,	 bây	 không	 nghĩ	 chuyện	 hại	 ai	 là
bước	 đệm	để	 rồi	 dần	 dần	 bây	 sẽ	 biết	 thương	 yêu,	 giúp	 đỡ
người	 khác.	 Việc	 làm	 này	 càng	 lan	 rộng	 ra	 đến	 con	 vật,	 cỏ
cây…	thì	xem	như	bây	sạch	bóng	rồi	đó.	Coi	bộ	con	đường	về
nhà	Đức	Chí	Tôn	đâu	còn	xa.	Mà	bây	có	muốn	vô	nhà	không?

Đám	nhỏ	chưa	kịp	hiểu	ý	câu	hỏi	nhưng	nghe	cũng	dễ	trả
lời	nên	tụi	nó	gật	gù.	Chú	hai	cười:

-	Thì	chí	ít	là	tụi	bây	cũng	tin	ngôi	nhà	đó	tốt	đẹp	để	bây
mới	 ráng	 cố	 gắng	 tắm	 gội,	 tìm	đường	 vô.	 Chứ	 không	 tin	 gì
hết,	bây	cứ	 long	nhong	đi	 chơi,	 không	 lo	gì	đến	chuyện	giữ
tinh	khiết	thì…	ôi	thôi!	Tao	cũng	không	dư	hơi	mà	nói	dông
dài	chi	nãy	giờ.

Đám	trẻ	cười	phá	lên	khi	nhìn	điệu	bộ	nheo	nheo	mắt	của
chú	Hai.	Tụi	nó	đâu	biết	chú	vừa	trao	cho	nó	một	chìa	khóa
quan	trọng	để	mở	cửa	Bát	Quái	Đài	tại	thế	này:	Tín ngưỡng

mạnh mẽ nơi Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Thương yêu vô tận.

Cô	Sáu	hay	theo	đám	nhỏ	nghe	chú	Hai	nói	đạo.	Hồi	trước
ông	 già	 rau	 cũng	 hay	 giảng	 cho	 cô	 nghe.	 Ông	 thường	 đưa
sách	cho	cô	biểu	đọc,	nhưng	sao	cô	nuốt	không	trôi.	Cô	thấy
khô	khan	và	khó	hiểu,	khó	nhớ.	Cách	chú	Hai	hóm	hỉnh,	nói
tiếu	lâm	mà	thâm	thúy	sâu	xa	lý	đạo,	làm	dễ	thấm.

Coi	 chú	 sống	 hằng	 ngày	 cũng	 thiệt	 ngộ.	 Đụng	 cái	 gì	 chú
cũng	suy	luận	được	và	áp	dụng	học	hỏi	cho	mình.	Chú	nói:

-	Đức	Khổng	Tử	dạy	 vạn	vật	 trí	 tri.(2)	 Các	 vị	Thánh	 sống
vào	thời	xưa	chưa	có	nhiều	vật	nên	chỉ	 lấy	số	vạn	thôi.	Bây
giờ	xã	hội	tiến	bộ,	tui	nghĩ	chắc	là	tỷ	tỷ	vật	trí	tri	cũng	không
hết.	Bởi	vậy	tui	cứ	lý	sự	hoài,	cô	đừng	có	phiền	nghe.

Được	làm	chung	với	chú	chỉ	vài	tháng	mà	cô	Sáu	học	hỏi
thiệt	là	nhiều.	Điều	chính	yếu	là	cô	vui	với	sự	sống	đạo.	Cô	tin
tưởng	con	đường	mình	đang	đi	là	đúng,	để	mỗi	ngày	càng	cố
gắng	 hơn.	 Cô	 thấy	 bình	 an	 và	 yên	 tâm	 thẳng	 tiến	 trên	 con
đường	lập	công	bồi	đức.

Chỉ	có	lần	đó	thôi	rồi	như	cánh	chim	tìm	về	tổ	cũ,	chú	Hai
Mên	trở	về	Tòa	Thánh	tiếp	tục	góp	sức	khai	hoang,	mở	mang
Sở	Lương	Điền	Phước	Thiện.	Có	dịp	gặp	lại,	thấy	chú	vẫn	vui
khỏe,	vẫn	 tiếu	 lâm	trong	những	câu	chuyện	đạo	uyên	 thâm
mà	 chân	 thành	mộc	mạc.	 Cô	 Sáu	 Ngò	 có	 khi	 cũng	 rất	 nhớ
tiếng	sáo	trong	veo	của	chú,	nhưng	cô	cũng	để	cảm	giác	đó	lơ
lửng	mà	tan	theo	mây.

SỬ KIẾN NGUYÊN

																																																							
(2)	vạn vật trí tri:	Câu	nói	nhầm.	Đúng	ra	là	“cách	vật	trí	tri”.
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CHỢ LONG HOA Ở TÂY NINH
SỬ KIẾN NGUYÊN

Từ	năm	1947	trở	đi,	chiến	tranh	lan	rộng	khắp	nơi,	số	tín
đồ	Cao	Đài	chạy	 loạn	từ	nhiều	nơi	đổ	dồn	về	thánh	địa	Tây
Ninh	 lập	 nghiệp	 càng	 lúc	 càng	 đông.	 Do	 đó,	 Đức	 Hộ	 Pháp
Phạm	Công	Tắc	cho	xây	dựng	chợ	Long	Hoa	với	nhà	lồng	chợ
gồm	bốn	cánh	hình	chữ	Thập	十,	ở	giữa	hình	bát	quái,	chung
quanh	chợ	có	tám	cửa,	hướng	ra	tám	ngả	đường,	với	ý	nghĩa
là	Lưỡng	Nghi,	Tứ	Tượng,	Bát	Quái.	Đức	Phạm	Hộ	Pháp	gọi
chợ	Long	Hoa	là	chợ	Chuyển	Thế.

Ngày	05-6-Tân	Mão	 (Chủ	Nhật	8-7-1951),	Đức	Phạm	Hộ
Pháp	 trấn	 thần	 và	 ban	 phép	 lành	 cho	 chợ	 Long	 Hoa.	 Ngày
12–11	 Nhâm	 Thìn	 (Chủ	 Nhật	 28-12-1952)	 chính	 thức	 đào
móng,	bắt	đầu	xây	dựng	chợ	trên	khu	đất	bốn	mươi	bảy	mẫu.

Sau	 tháng	 4-1975,	 chánh	 quyền	 địa	 phương	 cho	 làm	 lại
chợ,	đổi	tên	thành	chợ	Hòa	Thành,	kiến	trúc	cũ	theo	họa	đồ
của	Đức	Hộ	Pháp	không	 còn.	Trước	 kia,	 vào	mười	 ngày	 ăn
chay	(các	ngày	mùng	1,	mùng	8,	14,	15,	18,	23,	24,	28,	29,	30
âm	lịch)	chợ	chỉ	bán	thức	ăn	chay.	Thời	thế	đổi	thay,	chợ	mất
tập	quán	xưa,	ngày	chay	vẫn	bán	đồ	mặn.

Năm	 1993	 chánh	 quyền	 địa	 phương	 trả	 lại	 tên	 cũ	 Long
Hoa,	xây	dựng	trung	tâm	thương	mại	Long	Hoa,	nhưng	mãi
chưa	xong.

Năm	2017,	chánh	quyền	địa	phương	cùng	chủ	đầu	tư	cho
xây	dựng	 lại	chợ	Long	Hoa	theo	họa	đồ	cũ	của	đạo	Cao	Đài
trước	đây	nhưng	đến	nay	vẫn	còn	dang	dở.
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CHUYỆN CẦU TIÊN
Ở PHƯƠNG THÀNH	(1)

ĐÔNG HỒ (1906-1969)

Cầu	Tiên	求仙hay	 là	phụ	Tiên	附仙là	một	 cuộc	 chơi	 tiêu
khiển	 của	 các	 nhà	Nho,	 phái	 sĩ	 phu	 ta	 ngày	 xưa.	 Cuộc	 chơi
này	khởi	 thủy	 là	 tự	bên	Tàu	 truyền	 sang,	 nên	 thường	 thấy
những	bài	 luyện	đồng,	những	phù	chú	trong	sách	Vạn Pháp
Quy Tông	萬法歸宗và	 các	 sách	 khác	 thỉnh	 thoảng	 cũng	 có
thấy	chép.	Truyền	sang	nước	mình	chắc	cũng	có	cải	cách	đi
nhiều	mà	mỗi	nơi	có	lẽ	cũng	đều	có	khác	nhau	cái	cách	xếp
đặt,	nên	bài	này	là	chỉ	chuyên	nói	về	cuộc	phụ	tiên	ở	tại	tệ	ấp
Phương	Thành	芳城mà	 thôi.	 Có	 khác	 với	 các	 nơi	 khác	một
đôi	chỗ	thì	cũng	xin	độc	giả	lượng	cho	vậy,	vì	đây	không	phải
là	bài	khảo	về	cuộc	cầu	Tiên	ở	nước	Nam.	Nhưng	chắc	cũng
trong	đại	 đồng	 tiểu	 dị,	 tưởng	 cách	biệt	 cũng	 chẳng	 có	 cách
biệt	là	bao	nhiêu.	Lại	cầu	Tiên	nguyên	là	một	cuộc	chơi	tiêu
khiển,	nên	những	lễ	nghi	trong	cuộc	cũng	đơn	giản	chẳng	có
phiền	phức	gì.	Có	phiền	phức,	bày	đặt	thêm	ra	nhiều	vẻ	rộn
ràng	đó,	là	bởi	người	sau	này	mà	thôi.

Nhưng	 quang	 cảnh	 trong	 bài	 này	 là	 thuộc	 về	 hai	 mươi
năm	về	trước	mà	tôi	được	cái	hân	hạnh	 trông	 thấy	một	vài
lần,	buổi	còn	sót	lại,	hoặc	là	các	bậc	phụ	huynh	kể	nhắc	cho
nghe.	Ngày	nay	thì	đã	khác	rồi,	mà	lạ	gì	mỗi	cái	phương	diện

                                                
(1)	 Nguồn:	 Tạp	 chí	 Nam Phong,	 số	 171,	 năm	 1932,	 tr.	 393-401.

Phương Thành là	 tên	 xưa	 của	 Hà	 Tiên.	 Các	 chú	 thích	 do	 Đạo
Uyển	thêm	vào	được	đánh	dấu	*.

gì	ở	xã	hội	mình	bây	giờ	đều	đổi	cái	 tính	chất	cũ	hết	cả,	 có
còn	đó	cũng	chỉ	là	còn	hơi	hám	mà	thôi,	chẳng	những	là	một
chuyện	phụ	Tiên	này.

Mục đích cuộc phụ Tiên

Những	 chuyện	mê	 tín,	 thuộc	 về	 nghĩa	 thần	 bí,	 nhà	 Nho
nguyên	là	một	phái	duy	lý	triết	học,	không	bao	giờ	chịu	tin,
nhưng	có	cuộc	phụ	Tiên	là	rất	sùng	thượng,	thì	có	tín	ngưỡng
nữa	cũng	là	tín	ngưỡng	một	cách	ngờ	vực	mơ	màng	mà	thôi.
Mục	 đích	 cố	 ý	 là	một	 cuộc	 tiêu	 khiển	 thanh	 tao	mà	 là	một
cuộc	 tiêu	 khiển	 lấy	 văn	 chương	 làm	 phong	 thú	 để	 thưởng
thức.	Lại	cũng	lấy	văn	chương	làm	bằng	cứ.	Nếu	có	sản	được
văn	chương	 thanh	dật	hùng	kỳ	 thì	 đó	mới	 là	 thơ	Tiên,	 nếu
không	thì	 tức	khắc	không	nhận,	mà	cho	 là	quái	 là	giả.	Hoặc
giả	nói:	Nhà	Nho	thường	nghe	có	bốn	cuộc	vui	là	cầm, kỳ, thi,
tửu	kia,	có	tiêu	khiển	cũng	chỉ	là	trong	phạm	vi	bốn	cuộc	ấy
mà	thôi,	sao	lại	có	cuộc	phụ	Tiên	ghép	vào,	e	có	phiếm	chăng.
Nhưng	không	phải,	đành	là	có	bốn	thú	kia,	nhưng	bốn	thú	ấy
thường	ở	các	nhà	Nho	hào	phóng	thì	mới	kiêm	được	cả	mà
thôi	 chớ	nhà	Nho	đạo	 đức,	 nhà	Nho	 giản	 dị	 cũng	 có	 người
không	lấy	làm	thích,	cho	là	không	phải	thực	cuộc	vui	có	thể
di	dưỡng	 tính	 tình	người	 ta	được.	Rượu	 thì	có	người	uống,
lại	có	người	không	uống;	còn	nghề	đàn,	nghề	cờ	thì	có	người
chơi,	lại	có	người	không	chơi,	lấy	làm	bó	buộc,	cho	rằng	hai
vẻ	ấy	làm	ghìm	cái	tâm	trí	người	ta	mà	không	được	khoáng
đạt	 thảng	 thích,	 lại	 thường	 làm	 tổn	mất	 thì	 giờ,	 có	phương
hại	 đến	 chức	 nghiệp.	Duy	 nghề	 chơi	 thơ	mới	 là	 cái	 chí	 thú
bản	lĩnh	của	phái	sĩ	phu.	Nhưng	chơi	thơ	phàm	mãi	thì	cũng
chán,	lại	muốn	chơi	thơ	Tiên.	Vì	thế	mà	có	cuộc	cầu	Tiên,	phụ
Tiên	vậy.
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Mục	đích	cuộc	phụ	Tiên	nguyên	là	tiêu	khiển,	nhưng	cũng
có	khi	nhân	đó	mà	xin	thuốc	hoặc	hỏi	Tiên	cơ,	những	chuyện
thuộc	về	tương	lai.	Bởi	thế	nên	gần	đến	kỳ	thi	thì	trong	làng
Nho,	cuộc	cầu	Tiên	thịnh	lắm,	trước	là	muốn	lập	cho	quen	cái
thói	hạ	bút	 thành	văn,	sau	cùng	 là	muốn	biết	cái	 số	phận	ở
chỗ	 lều	 chiếu	 thế	 nào	 nữa.	 Phương	 diện	 xã	 hội	 ngày	 một
phiền	phức,	người	kiệm	của	hiếm	lại	hồn	phong	nhã	thì	ngày
một	tiêu	trầm	nên	sau	này	gần	đây	kết	quả	cuộc	cầu	Tiên	chỉ
là	 để	 xin	 thuốc	mà	 thôi.	 Đó	 là	 sự	 bắt	 buộc	 phải	 thế,	 thuốc
phàm	đã	cùng	phương	rồi	thì	tìm	hỏi	thuốc	Tiên,	chứ	cũng	ít
ai	 nhàn	 hạ	 bày	 đặt	 ra	 cuộc	 tiêu	 khiển	 như	 xưa	 nữa.	 Hỏi
chuyện	tương	lai	hay	cầu	xin	phương	dược	thì	đã	thấy	nhiều
phen	linh	ứng.	Thơ	đã	là	thơ	Tiên	thì	thuốc	tất	cũng	là	thuốc
Tiên	vậy.

Cảnh đàn Tiên

a. Cách dọn đàn

Muốn	cầu	Tiên	thì	người	chủ	đàn	và	các	người	giúp	trong
cuộc	cầu,	người	nào	người	ấy	đều	phải	tắm	gội	trai	khiết,	rồi
chọn	một	nơi	tĩnh	thất	nhàn	phòng	hay	một	nơi	thư	lâu	thiền
viện	nào	cho	được	thanh	u	tĩnh	mịch.	Nếu	 là	nơi	ấm	áp	kín
đáo	thời	thôi,	khỏi	cần	phải	có	giăng	vải	bố	đàn.	Bấy	giờ	mới
đặt	ra	hai	cái	bàn.	Một	cái	chính	là	bàn vọng Tiên,	còn	một	cái
nhỏ	 tương	đối	về	mặt	 trước	 là	bàn phù sứ符使,	 ý	 rằng	nhờ
những	 Thần	 Tiên	 ở	 bậc	 dưới	 truyền	 đạt	 khải	 sớ	 lời	 cầu
nguyện	 lên	các	vị	cao	Tiên.	Trên	bàn	thì	chưng	bày	các	 thứ
hoa	quả,	các	sắc	đèn	nến.	Theo	lệ	thì	ba	bình	hoa,	ba	dĩa	quả,
ba	chén	 trà,	ba	chén	rượu.	Bình	hương	đặt	giữa	 trước	bàn,
thì	 thế	nào	cũng	chọn	cho	được	 thứ	 trầm	tốt,	đốt	 xông	cho
tẩy	 tán	những	mùi	 trọng	 trọc	 chung	quanh.	Hương	 trầm	vị

hoa	ngan	ngát	dịu	dàng,	màu	bông	vẻ	nến	tỉnh	tươi	rực	rỡ,	rõ
vẽ	ra	cái	quang	cảnh	chốn	Bồng	Lai	Tiên	Đảo.	Bước	vào	đàn,
tiếp	 xúc	 được	 cái	 khí	 vị	 trong	 quang	 cảnh	 ấy	 thì	 bấy	 giờ
người	nào	người	ấy	đều	nghe	thấy	trong	tinh	thần	được	nhẹ
nhàng	trong	trẻo	cả.

b) Về phù chú

Thiết	đàn	lại	cũng	có	người	dùng	phù	chú	nhiều	lắm,	cho
nên	 cần	 nhất	 trong	 đàn	 là	 phải	 có	 người	 pháp	 sư	 cho	 biết
được	nhiều	ấn	chú.	Phù	thì	bốn	góc	đàn	niêm	bốn	lá,	có	phù
niêm	cơ,	niêm	bút,	phù	niêm	bàn	đồng	tử	ngồi,	phù	buộc	vào
ngón	tay	người	đồng	tử.	Phù	niêm	ấy	thì	chu thư 朱書,(2)	còn
chỗ	ngồi	người	đồng	 tử	 thì	phù	hương thư 香書.(3)	Mỗi	 khi
niêm	phù	thì	tay	bắt	ấn,	miệng	niệm	chú,	mỗi	chỗ	lời	chú	vẽ
phù	đều	khác	nhau.	Khi	cầu	mãi	không	thấy	Tiên	giáng	thì	lại
đọc	chú	thôi	thỉnh,	hay	khi	đồng	tử	lên	say,	lên	hăng	quá	thì
pháp	 sư	 đọc	 chú	 bắt	 ấn	 trục	 xuất,	 cho	 đó	 là	ma	 quỷ	 nhập
đồng.	Những	phù	chú	ấy	 thì	 trong	sách	Vạn Pháp Quy Tông
có	thấy	nói	và	vẽ	đủ	cả.	Nhưng	phương	pháp	ấy	chắc	là	theo
phái	 tà	 thuật	bày	đặt	 ra	mà	có	người	không	biết	bắt	 chước
làm	 theo.	 Sau	 này	 người	 ta	 thấy	 không	 linh	 nghiệm	 gì	 và
người	 ta	 cũng	 hiểu	 cái	 lẽ	 Tiên	 Thánh	 không	 phục	 tòng	 gì
những	cái	vẽ	lăng	nhăng	quằn	quẹo	ấy,	nên	cũng	bãi	bỏ	mà
không	dùng	nữa.	Trong	bài	đọc	 luyện	đồng	có	 câu:	Phù tuy
linh dục khuất bất năng	(4)	符雖靈欲屈不能	và	trong	một	bài

                                                
(2)	Chu thư:	Dùng	son	mà	viết.
(3)	Hương thư:	Dùng	nhang	viết	lên	chỗ	ngồi.
(4)	Nghĩa	câu	này	nói	là	phù	dẫu	linh	thế	nào	cũng	không	thể	đem
mà	bó	buộc	Tiên	Thánh	được.
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thơ	 giáng	 bút	 có	 câu:	Phù linh nhiệm nhĩ an năng khuất	 (5)

符靈任爾安能屈,	 thì	 biết	 những	 phù	 chú	 ấy	 không	 phải	 là
chính	đạo	chính	lý	vậy.

Cách cầu

a) Cơ và bút

Cầu	thì	người	đồng	tử	phò	cơ	hay	là	chấp	bút.	Phò	cơ	hay
là	phò	loan.	Gọi	là	cơ	箕	 là	làm	ra	như	hình	vì	sao	cơ.	Gọi	là
loan	 là	làm	ra	như	hình	con	chim	loan.	Cái	mình	chim	là	cái
giỏ	bằng	tre	có	cái	cán	dài	làm	ra	hình	cái	cổ	chim	giương	ra,
chỗ	mỏ	chim	là	cái	ngòi	bút	làm	bằng	cành	dương	hay	cành
đào,	danh	hiệu	đã	tốt	mà	gỗ	 lại	dẻo	viết	được	bền.	Đẵn	 tre,
đẵn	đào	 làm	cơ	ấy	 thì	 lấy	 cành	về	phương	đông	 là	phương
nhiều	 sinh	 khí.	 Còn	 tre	 đương	 (đan)	 thì	 phải	 đủ	 hai	 mươi
tám	cây	nan	là	theo	số	nhị	thập	bát	tú.	Trước	khi	đương	phải
tắm	gội	trai	khiết;	trong	lúc	đương	thì	lại	phải	niệm	mật	chú
nhị thập bát tú	二十八宿,	có	khi	chú	khác;	lại	không	được	nói
chuyện	 lãng	cho	đến	khi	 làm	xong.	Cơ	đương	xong	 thì	phất
giấy	vàng	và	niêm	phù	lên	thân	cơ,	cán	cơ,	ngòi	bút.	Phù	mỗi
chỗ	mỗi	khác.	Việc	niệm	chú,	niệm	phù	đó	tất	cũng	như	một
việc	phù	chú	ở	trên,	có	lẽ	là	không	đủ	hiệu	lệnh	gì.	Đơn	giản
hơn	là	phép	chấp	bút.	Bút	cũng	dùng	bằng	cành	đào	hay	cành
dương	về	bên	đông.	Viết	thì	có	khi	chấm	mực	viết	trong	mâm
thau	 sáng,	 có	 khi	 trong	mâm	 đựng	 gạo	 thì	 khỏi	 dùng	mực.
Chấp	bút	thì	giản	tiện	nhưng	khi	động	không	được	mạnh	và
viết	không	được	mau	rõ	bằng	phụ	cơ,	vì	chấp	bút	chỉ	có	một
người,	trong	khi	viết	lại	có	ý	e	lệ	ngập	ngừng,	chớ	phụ	cơ	thì
hai	 ngưòi	 cùng	 đưa	 đẩy,	 không	 phải	 tự	 ý	 một	 người	 chủ

                                                
(5)	Ý	nghĩa	như	ở	chú	kế	trên.

trương	 được.	 Phò	 cơ	 thì	 hai	 người	 ngồi	 tả	 hữu	 đối	 diện
nhau,(6)	còn	chấp	bút	thì	một	người	ngồi	giữa	bàn.	Trong	lúc
ngồi	ấy	thì	đồng	tử	nhắm	mắt	lại.

b) Bài đọc luyện đồng

Khi	đồng	 tử	ngồi	 yên	 rồi	 thi	 các	người	ở	 ngoài	 ngồi	 vây
chung	quanh	bàn	đồng	thanh	tụng	đọc	những	bài	thơ	bài	phú
để	luyện	đồng.(7)	Đọc	có	nhịp	nhàng,	lên	bổng	xuống	trầm	ra
giọng	 ca	 ngâm	 cho	 người	 đồng	 tử	 mê	 mẩn	 mà	 tâm	 thần
không	khỏi	dao	động	vì	ngoại	cảnh.	Cách	đọc	đó	là	cách	che
lấp	thính	giác	người	đồng	tử	cho	đừng	nghe	những	tiếng	náo
động	chung	quanh.	Nếu	có	người	tài	thổi	sáo	thì	kiêm	thêm
được	cái	giọng	 tiêu	địch	đưa	đẩy	 theo	 tiếng	ca	ngâm	thì	 lại
càng	êm	đềm	thánh	thót	lắm.	Các	bài	đọc	luyện	đồng	ấy	thì	là
các	bài	thơ,	bài	phú	mà	có	cái	khí	vị	siêu	tục	thoát	phàm,	như
thơ	ông	Đào	Uyên	Minh,	ông	Lý	Thanh	Liên	 [Lý	Bạch],	như
thơ	ông	Chu	Hối	Am,	ông	Thiệu	Nghiêu	Phu,	vân	vân.	Cũng	có
người	lại	đặt	ra	thành	bài	mới	theo	thể	lục	bát	hay	song	thất
lục	bát,	khiến	phổ	cập	theo	khúc	điệu	Nam	âm.	Những	bài	ấy
phần	nhiều	bằng	Hán	văn,	đại	ý	thì	bài	nào	cũng	tả	cái	cảnh:

Bồng lai cảnh trí tự nhiên,
Nguyệt khiêu đăng ảnh phong truyền thiên hương.(8)

                                                
(6	*)	Cao	Đài	gọi	là	đồng tử âm dương,	hay	song đồng.
(7	*)	Tức	là	“ru”	cho	đồng	tử	mê	đi	(xuất	Chơn	Thần	ra	khỏi	phách),
trở	thành	bộ	máy	tiếp	nhận	thiên	điển	giáng	xuống.	Xem	Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển,	 quyển	 I, đàn	 ngày	 03-01-1926,	 Đức	 Chí	 Tôn
dạy	rõ	về	thủ cơ, chấp bút.

(8	*)	Cảnh	Bồng	Lai	rất	tự	nhiên.	/	Trăng	như	đèn	sáng	treo,	gió	đưa
hương	trời.



ĐẠO	UYE	 N	39	−	83 42 	84	−	THU	2021

蓬萊景致自然	/	月挑燈影風傳天香

mà	các	Tiên	thì:

Thanh san bích thủy tiêu dao,
Thiên hương bất muội nhất hào trần ai.(9)

青山碧水逍遙	/	天香不昧一毫塵埃

Đã	tuyệt	thanh	thú,	đã	tuyệt	siêu	dật	vậy.	Lại	cũng	có	bài
soạn	bằng	Nam	âm.	Sau	này	chỉ	 lục	một	bài	bằng	quốc	văn
cho	 dễ	 xem,	 dễ	 hiểu,	 mà	 các	 bài	 khác	 bài	 nào	 đại	 ý	 cũng
tương	tự	như	thế	cả.	(.	.	.)

Thơ Tiên

Khi	 ngâm	 đọc	 các	 bài	 được	một	 vài	 lượt	 thì	 Tiên	 giáng;
bấy	giờ	thì	pháp lực triển vân trì thố bút, tự nhiên sanh cẩm
tú văn chương	 (10)	法力展雲馳兔筆自然生錦綉文章.	Bút	bất
đình	 phi,	 thao	 thao	 bất	 kiệt,	 viết	 ra	 những	 bài	 văn	 bài	 thơ
thanh	kỳ	cao	dật	 lạ	 thường.	Cũng	có	khi	cầu	mãi	mà	không
thấy	gì	cả,	đêm	này	hết	đêm	khác.	Có	 là	có,	mà	không	có	 là
không	có,	không	biết	 là	tại	sao.	Một	bận	có	người	phàn	nàn
về	chuyện	này	thì	tức	khắc	thơ	giáng	cơ,	theo	thể	song	điệp:

Hữu hữu vô vô hữu hữu vô,
Vô trung dã hữu hữu trung vô;
Nhất thành khả trí vô nhi hữu,
Thần đạo Tiên cơ hữu hữu vô.(11)

                                                
(9	*)	Núi	xanh	nước	biếc	tiêu	dao.	/	Hương	trời	chẳng	bị	bụi	 trần
vấy	bẩn	chút	nào.

(10	*)	Pháp	lực	thi	triển	ngọn	bút	lông	thỏ	viết	ào	ào	như	đuổi	mây,
tự	nhiên	sinh	văn	chương	đẹp	như	gấm.

(11	 *)	 Có	 có	 không	 không	 có	 có	 không.	 /	 Trong	 không	 cũng	 có,

有有無無有有無
無中也有有中無

一誠可致無而有
神道仙機有有無

Có	người	cho	rằng	những	thơ	ấy	chẳng	phải	là	có	Tiên	gì
giáng	 đến	mà	 viết	 ra,	 đó	 là	 bởi	 hoàn	 cảnh	 bấy	 giờ	 là	 hoàn
cảnh	Bồng	Lai,	cái	 tâm	hồn	người	ngồi	đồng	bấy	giờ	 là	 tâm
hồn	siêu	dật,	nên	thơ	Tiên	tự	nhiên	mà	sản	xuất	ra.	Nói	thế	lý
luận	thì	phải	cả,	vì	mắt	mình	không	trông	thấy	Tiên	là	ở	đâu
thì	bảo	 thơ	đó	 là	 tay	Tiên	viết	 ra,	 sao	 tin.	Nhưng	cũng	phải
lấy	 làm	lạ,	nếu	tự	người	đồng	tử	viết	 ra	 thì	 sao	có	phen	 lời
thơ	đúng	hẳn	với	sự	tương	lai	khiến	cho	phải	kinh	ngạc	mà
tin	là	có	cái	tiên	tri	ở	trong	cõi	vô	hình.	Cũng	có	khi	cầu	được
phương	dược	thì	nhiều	phen	linh	diệu	lắm;	người	bệnh	đang
trầm	kha,	mà	 thuốc	uống	vào	 là	 tức	 khắc	khởi	 sắc	 cho	 đến
khi	bình	phục,	 sẽ	 rõ	 là	Tiên	dược	vậy.	Nhưng	 xét	 ra	 không
phải	lần	nào	cũng	đều	linh	ứng	được	hết	cả,	cũng	có	phen	sai
lầm	 vì	 Thần Tiên chi đạo khả sử nhân nghi	 (12)

神仙之道可使人疑	chứ	có	khả sử nhân tín	(13)	đâu.

Lại	 có	 người	 cho	 rằng	 thơ	 văn	 viết	 ra	 đó	 là	 Tiên	 Thánh
giáng	bút	 thực,	 vì	 người	đồng	 tử	kia	 là	 chọn	người	 còn	 trẻ
thơ	không	biết	chữ	vào	cầm	cơ	hay	chấp	bút.	Nhưng	không
phải,	đồng	tử	đây	không	phải	là	con	trẻ	không	biết	chữ	mà	có
lẽ	là	chỉ	cho	người	chưa	có	vợ	con	để	giữ	cái	ý	tinh	khiết.	Chứ
thần y ư nhân	 (14)	神依於人,	 người	 dốt	 thì	 làm	 sao	mà	 viết
thành	văn	chương	được	bao	giờ.	Nghiệm	thấy	người	đồng	tử

                                                                                                        
không	trong	có.	/	Lòng	thành	đạt	tới,	không	mà	có.	/	Máy	Tiên
của	đạo	Thần,	có	có	không.

(12	*)	Đạo	Thần	Tiên	có	thể	khiến	người	ta	nghi	ngờ.
(13	*)	可使人信:	Có	thể	khiến	cho	người	tin	tưởng.
(14	*)	Thần	dựa	vào	người.
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càng	hay	chữ	thì	văn	thơ	càng	thanh	sảng	hồn	hậu	lắm.

Muốn	 xin	 thuốc	 hay	muốn	 hỏi	 việc	 gì	 thì	 viết	 sẵn	 trong
một	tờ	khải,	khi	nhập	đàn	thì	đặt	trước	hương	án,	chứ	không
phải	đợi	Tiên	giáng	rồi	mới	xin	hỏi	ở	miệng.	Sau	này	người	ta
cũng	bỏ	cái	lệ	đốt	khải	đó	nữa	mà	chỉ	hinh	hương	(15)	thành
tâm	 cầu	 nguyện	mà	 thôi,	 vì	 theo	 cái	 lẽ	nhân tâm sinh nhất
niệm, thiên địa tất giai tri	 (16)	人心生一念天地必皆知,	 thì
tưởng	khải	sớ	cũng	là	cái	vẻ	ngoài	mà	thôi.	Dẫu	biết	là	cái	vẻ
ngoài,	nhưng	không	có	thì	còn	thành	lễ	nghi	gì	nữa.

Thơ	Tiên,	chẳng	những	là	cho	người	phàm	mà	các	Tiên	lại
còn	có	thơ	xướng	họa	với	nhau	nữa,	vì	một	đêm	có	khi	cầu
được	 đôi	 ba	 Tiên	 cùng	 xuống.	 Thơ	 giáng	 bút	 sau	 họa	 thơ
giáng	 bút	 trước,	 mỗi	 bài	 đều	 xưng	 danh	 hiệu	 tác	 giả	 khác
nhau	cho	nên	mới	biết.	Những	đàn	nào	có	cuộc	Tiên	xướng
họa	như	 thế	 thì	 thú	 lắm,	dầu	 theo	đến	suốt	 sáng	 thâu	canh
cũng	không	mỏi,	sẽ	biết	sĩ	phu	chơi	cầu	Tiên	là	mục	đích	vì
văn	chương	vậy.

Lược kể ít chuyện linh nghiệm

1.	Có	người	đi	thi,	muốn	hỏi	may	rủi	thế	nào	thì	thơ	giáng
bút	có	câu:

Lương đầu huyền ngọc thố,	
Quang cảnh lạc vô biên.(17)	

                                                
(15	*)	hinh hương	馨香:	Tạm	hiểu	là	nương	theo	mùi	nhang	thơm
mà	mật	khấn,	vái	nguyện	thầm	trong	trí.

(16	*)	Người	ta	vừa	nảy	sinh	trong	lòng	một	ý	tưởng	thì	trời	đất	đều
biết.

(17	*)	Đầu	rường	nhà	treo	thỏ	ngọc.	/	Quang	cảnh	vui	vô	cùng.

樑頭懸玉兔	/	光景樂無邊

Không	ai	hiểu	sao	cả,	có	người	bàn	là	cất	nhà	thì	thi	đậu,
có	người	bàn	là	năm	Mão	(thố:	con	thỏ)	thi	đậu.	Đến	khi	ông
ấy	đi	 thi,	khi	về	nhà	đợi	 tin	 thì	gặp	ông	thân	sinh	đang	đau
nặng,	kế	 tạ	 thế.	Ngày	ông	 thân	 sinh	 tạ	 thế	 thì	được	giấy	 lại
cho	hay	là	ông	ấy	trúng	tuyển,	thì	có	rõ	là	Rường nhà treo thỏ
ngọc, mà quang cảnh xiết mừng vui không?	Thường	tấm	minh
tinh	(18)	có	dán	hình	kim	kê	ngọc	thố	ở	hai	đầu.

2.	Có	người	 làm	thơ	tự	thán	bằng	quốc	văn,	 thơ	 tám	câu
mà	ở	đầu	mỗi	câu	là	có	chữ	buồn	cả,	như	bài:	Buồn rầu buồn
rĩ hỡi ai ơi, buồn nỉ buồn non cái sự đời, v.v…	Thơ	viết	ra	rồi
đốt.	Đến	khi	Tiên	giáng	cơ	cho	bài	thơ	có	câu:

La quân vị bả kiên tâm định,
Hà tất đồ ngâm bát tự sầu.(19)

羅君未把堅心定	/	何必徒吟八字愁

Mà	khi	ông	họ	La	(20)	chưa	đưa	bài	thơ	buồn	ra	thì	không
ai	hiểu	bát tự sầu	[tám	chữ	buồn]	là	nói	gì	cả.

3.	 Có	 người	 ở	 xa	 gửi	 thơ	 đến	 nhờ	 người	 bạn	 xin	 hộ	mà

                                                
(18	*)	minh tinh	銘旌:	Một	tấm	lụa	hay	vải	đỏ,	người	ta	dùng	phấn
trắng	viết	chức	tước,	họ	tên	người	chết,	treo	vào	một	cái	giá	hay
một	cần	nêu	dẫn	đi	trước	cữu	trong	khi	đưa	ma.	Lúc	hạ	huyệt	thì
đem	tấm	lụa	ấy	phủ	lên	mặt	cữu.

(19	*)	Ông	họ	La	lòng	chưa	kiên	định.	/	Sao	lại	ngâm	nga	tám	chữ	sầu.
(20	*)	Có	lẽ	là	ông	La	Thành	Đầm	羅成譚tự	Mộ	Tần	慕秦.	(Chữ	Đầm
là	tiếng	Việt	nên	ông	ghi	chữ	Hán,	mượn	chữ	Đàm.)	Ông	là	người
nổi	tiếng	ở	Hà	Tiên,	làm	thơ	ký	nhà	Đoan	(nay	là	Hải	Quan).	Năm
1907	ông	có	in	tập	Thần Chú Thỉnh Tiên tại	nhà	in	Phát	Toán	(Sài
Gòn),	kèm	thêm	Ca Trù Thập Cảnh Hà Tiên.
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không	nói	là	xin	chuyện	gì,	được	thơ	có	câu	rằng:

Tam kinh ký khai thu dạ cúc,
Nhất dương tự hữu tuyết thiên mai.(21)

三徑既開秋夜菊	/	一陽自有雪天梅

Sau	ông	ấy	trả	lời	mới	biết	là	ông	làm	việc	quan	muốn	xin
hưu	trí.	Ông	biệt	hiệu	là	Hàn	Mai	寒梅,	tức	là	chữ	tuyết thiên
mai	(22)	mà	nói	ẩn	đi.

4.	Có	người	lạ	lại	xin	thuốc,	cũng	có	hỏi	việc	riêng	mà	vẫn
giữ	kín,	khi	được	bài	thơ	có	hai	câu:

Hồng luân xuất hải thăng đông hậu,
Trúc thực tùng sinh trác phượng hoàng.

紅輪出海昇東後	/	竹實叢生啄鳳凰

Hỏi	 ra	mới	biết	 người	 ấy	 anh	 em	 chị	 em	đông,	 cầu	Tiên
cho	biết	là	sau	này	có	nhận	được	phần	gia	tài	không.	Tên	ông
thân	sinh	là	Nhật,	tức	là	hồng luân [nghĩa	là	mặt	trời,	nhật],
người	ở	làng	Đông	Hậu,	mà	người	xin	đó	tên	Hoàng,	có	đứa
con	tên	Phượng,	thì	rõ	ràng	hai	câu	thơ	kia	trả	lời	câu	hỏi	nọ
chan	chát.

Tuyển lục ít bài thơ tiên	(23)

                                                
(21	*)	Ba	lối	đã	nở	hoa	cúc	trong	đêm	thu.	/	Một	dương	tự	có	hoa
mai	trong	ngày	tuyết.	Hai	câu	như	sấm	ngữ,	không	rõ	ngụ	ý	gì.
(Nhất	dương	có	lẽ	là	nhất	dương	sanh	ở	hào	sơ	cửu	quẻ	Địa	Lôi
Phục,	ứng	lúc	giao	tiết	Đông	Chí,	hết	Thu	chuyển	sang	Đông.)

(22	*)	tuyết thiên mai:	Cây	mai	trong	lúc	trời	đổ	tuyết,	 tức	 là	mai
chịu	lạnh,	nghĩa	là	hàn mai.

(23)	Thơ	giáng	cơ	ở	Hà	Tiên	tôi	[Đông	Hồ]	có	sao	được	một	tập	ước
gần	được	trăm	bài.	Đó	là	không	chép	những	thơ	cho	thuốc.	Đây

Thơ	ông	Lữ	Động	Tân:

a/ Tích nhật thừa hoàng hạc,
Vân du biến tứ phương,
Xan hà ẩm ngọc lộ,
Tuế nguyệt vĩnh khang cường.

昔日乘黃鶴
雲遊遍四方

餐霞飲玉露
歲月永康強

b/ Tam ngũ phiêu phiêu diệp lạc ngô,
Nhất loan tân nguyệt quải bình hồ;
Vân di tế vũ tiêu tiêu hạ,
Thạch thụ mô hồ bán hữu vô.

三五飄飄葉落梧
一彎新月掛平湖

雲移細雨瀟瀟下
石樹模糊半有無

Thơ	ông	Lý	Bạch:

a/	Ngã nãi thi tửu khách,
Thanh danh huyền thể thạch;
Đào lý hội phương viên,
Văn chương hữu thể cách.
Bút lạc quỷ thần kinh,
Tài hoa triều dã phách;
Ngẫu nhĩ nhất quang lâm,
Kinh châu diệc tri Bạch.

我乃詩酒客
聲名懸采石
桃李會芳園

筆落鬼神驚
才華朝野怕
偶爾一光臨

                                                                                                        
chỉ	sao	của	mỗi	vị	Tiên	một	vài	bài	vắn	làm	mẫu,	còn	những	bài
phú	bài	từ	dài	thì	lược	đi.
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文章有體格 荊州亦知白

b/	Cộng truyền Lý Bạch trích tiên nhân.
Thanh cảnh như kim ý đắc chân;
Tối thị Tràng An trần mãn nhãn,
Nhất thiên lâu các tận quy dân.

共傳李白謫仙人
清景如今意得真

最是長安塵滿眼
一天樓閣盡歸民

Thơ	ông	Bạch	Vân	Hòa	Thượng	(24)	họa	bài	trên	của	ông	Lý
Bạch:

a/	Chiêu Anh Các (25)	thượng hữu sơn nhân,
Hải nội thùy vi nhận đắc chân;
Không sắc sắc không không thị sắc,
Thiền môn tự tín nhất nhàn dân.

招英閣上有山人
海內誰為認得真

空色色空空是色
禪門自信一閒民

b/	Bất dung lợi trục bất danh cầu,

                                                
(24)	Pháp	hiệu	của	Huỳnh	Long	Chân	Nhân	là	một	vị	trong	thập	bát
anh	十八英ở	Chiêu	Anh	Các	của	ông	Mạc	Thiên	Tích.

(25	*)	Tao	Đàn	Chiêu	Anh	Các,	gọi	tắt	là	Chiêu	Anh	Các	do	Trần	Trí
Khải	tự	Hoài	Thủy,	một	danh	sĩ	người	Trung	Quốc	di	cư	sang	Hà
Tiên	 sáng	 lập,	 và	Mạc	 Thiên	 Tích鄚天賜	 (1708-1780)	 làm	 Tao
Đàn	nguyên	soái.	Chiêu	Anh	Các	ra	đời	năm	1736	ở	Hà	Tiên	(nay
thuộc	tỉnh	Kiên	Giang).	Đây	còn	là	nơi	thờ	Đức	Khổng	Tử,	chiêu
tập	các	bậc	hiền	tài	và	giúp	đỡ	những	thiếu	niên	ưu	tú	theo	đuổi
nghiệp	 văn,	 nghiệp	 võ.	 Mạc	 Thiên	 Tích	 là	 con	 Mạc	 Cửu鄚玖
(1655-1735).	Tổng	binh	Mạc	Cửu	là	người	Hoa	có	công	khai	phá,
hình	thành	đất	Hà	Tiên	và	được	Chúa	Nguyễn	phong	là	Tông	Đức
Hầu.	Mạc	Thiên	Tích	nối	nghiệp	cha	mở	mang	đất	Hà	Tiên,	được
chúa	Nguyễn	Phúc	Trú	phong	chức	tổng	binh	đại	đô	đốc.

Trí thủy nhân sơn lạc nhất lưu;
Minh nguyệt thanh phong trường tác bạn,
Hạc lâu hạo bút vịnh du du.

不容利逐不名求
智水仁山樂一流

明月清風長作伴
鶴樓顥筆詠悠悠

c/	Văn hiến vi bang trúc tác thành,
Tích tằng phi tích nhập Chiêu Anh;
Ấn trừng hữu ngộ như tương vấn,
Không sắc kỳ tâm thi tửu danh.

文獻為邦竹作城
昔曾飛錫入招英

印澄有遇如相問
空色其心詩酒名

Thơ	ông	Xích	Tùng	Tiên	Tử:

Bồng đảo thiên nhiên nhất cổ tùng,
Xuân thu bất cải cựu thanh phong;
Vân thê nguyệt bạn hồn vô tích,
Duy hữu thần quang chiếu bích không.

蓬島天然一古松
春秋不改舊青風

雲棲月伴渾無跡
惟有神光照壁空

Thơ	ông	Nghê	Tiên	Đồng	họa:

Phiến phiến nhàn vân bạn lão tùng,
Tằng lưu minh nguyệt đối thanh phong;
Thi thành hoàng hạc thiên nhiên vận,
Trường sử tài hoa tái họa không.

片片閒雲伴老松
曾留明月對清風

詩成黃鶴天然韻
長使才華再和空
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Thơ	ông	Trung	Nghĩa	Từ	Thần:	(26)

a/	Chiêu Anh Các thượng tài danh thiện,
Văn hiến từ trung nghĩa khí cao;
Phù hải ký tùy vân nhất phiến,
Long quang xạ đẩu hống tiềm giao.

招英閣上才名擅
文獻祠中義氣高

浮海既隨雲一片
龍光射斗吼潛蛟

b/	Văn vật tùng trung văn hiến sùng,
Đầu Nam cộng tải nhất xoang trung;
Thiên thu anh khí nhân như tại,
Tùng bách hàm tri hướng cúc cung.

文物從中文獻崇
投南共載一腔中

千秋英氣人如在
松柏咸知向鞠躬

Thơ	cho	thuốc	bệnh	ho	lao:

Trung Nghĩa Từ Thần vấn Bát Tiên,
Mẫu đơn bì thiểu mạch kiêm thiên;
Quất hồng ngọc trúc cam câu kỷ,
Tang bạch kim sa nhục kiến liên;
Xuyên bối độc quy sao đỗ trọng,
Tỳ bà bách hợp chế linh tiên;
Dược tinh mật luyện tuy vân diệu.
Âm chất bồi gia tế bổn nguyên.

忠義祠神問八仙
牡丹皮少麥兼天
橘紅玉竹甘拘杞

川貝獨歸炒杜仲
枇杷百合製靈仙
藥精蜜煉雖云妙

                                                
(26)	Trung	Nghĩa	Từ	là	đền	thờ	họ	Mạc	ở	Hà	Tiên.	Đây	cũng	là	một
vị	trong	thập	bát	anh.

桑白金砂肉建蓮 陰騭掊加濟本源

Thơ	ông	Minh	Nguyệt	Tiên	Đồng:

Hà diệp thanh thanh liễu diệp hoàng,
Vân biền [bình] cao ủng thượng lan can;
Nhất trần bất nhiễm nhân hà bệnh,
Vạn lại vô thanh hạc tự nhàn;
Siêu tục chỉ nhân siêu ý tự,
Tồn thần duy tại bất tâm quan;
Hồng luân xuất hải thăng đông hậu,
Trúc thực tùng sinh trác phượng hoàng.

荷葉青青柳葉黃
雲軿高擁上欄杆
一塵不染人何病
萬籟無聲鶴自閒

超俗只因收意緒
存神惟在不心關
紅輪出海昇東後
竹實叢生啄鳳凰

Thơ	ông	Bạch	Lan	Tiên	Đồng:

Ngân Hán trừng thanh ngọc kính huyền,
Hương phong tập tập mãn xuân viên;
Đông quân hữu ý vấn tiêu tức,
Trúc đệ mai huynh cúc hữu yên.

銀漢澄清玉鏡懸
香風集集滿春園

東君有意問消息
竹弟梅兄菊友焉

Thơ	ông	Bạch	Hạc	Tiên	Đồng:

Bắc khứ nam lai thùy tự ngã,
Sơn minh thủy mị mạc như xuân;
Doanh hồ thương hải ninh phi hạc,
Thích biến tùng gian khởi tỵ huân.

北去南來誰似我 瀛湖滄海寧非鶴



ĐẠO	UYE	 N	39	−	93 47 	94	−	THU	2021

山明水媚莫如春 適遍松間豈避薰

Thơ	ông	Tô	Đình	Trúc:	(27)

Ngưu manh [miên] cựu tự hạc dung tùng,
Phiến phiến đình vân phất phất phong;
Cố quốc không đồ lân các tượng,
Nguyệt minh vô ý thủy lưu đông.

牛眠舊緒鶴容松
片片停雲拂拂風

故國空圖麟閣像
月明無意水流東

Thơ	ông	Yên	Hà:

Khí thổ yên hà chí bổ thiên,
Thủy trung lao nguyệt dã đồ nhiên;
Cầu nhân tự cổ nhân vân đại,
Kiếm khí hàn xung kiếm các yên.

氣吐烟霞志補天
水中撈月也徒然

求仁自古人云大
劍氣寒沖劍閣烟

Thơ	ông	Dưỡng	Tố	Am養素庵	(em	ông	Yên	Hà):

Xuyên lưu liễu ảnh thủy mang mang,
Tuyết dạ cao đê nguyệt thể quang;
Mỗi tịch kỷ tiền nhàn lự tứ,
Thập niên tâm sự nhất thời man.

川流柳影水茫茫
雪夜高低月體光

每夕幾前閒慮思
十年心事一時瞞

Bài luyện đồng

                                                
(27)	Xưng	là	Trấn	Biên	Hầu,	Hàn	Lâm	Đại	Học	Sĩ	Lê	triều.	Thơ	xưng
danh	có	câu	Ngã bút cuồng sơ bất cập pha.

Trên bảo tọa khói hương sực nức,
Cảnh Bồng Lai năm thức mây tuôn;
Khí linh quanh khắp kiền khôn,
Hư không nổi áng Đào Nguyên mới mầu.
Vầng cung nguyệt soi đâu chẳng tỏ,
Dám tâu qua giãi tỏ lòng tin;
Thây trong lục cũ để truyền,
Cảnh Tiên có cảnh, người Tiên có người.
Kiếp xuống đời là dường phong cốt,
Giá thiên nhiên vàng chuốt ngọc trau;
Tài cao trí cả học sâu,
Tâm thân là trọng, vương hầu ấy khinh.
Thú thích tình non non nước nước,
Hạc với cầm là ước xưa nay;
Tiêu dao thong thả tháng ngày,
Chẳng lưng bầu rượu, hằng đầy túi thơ.
Gió thoảng đưa tiếng cao chín bệ,
Giục xe rồng thịnh lễ tiếp nghinh;
Rỡ ràng đế tọa khách tinh,
Văn chương vàng đúc trị bình gấm thêu.
Cuộc ở đời trăm điều đã trải,
Chút phù danh gửi lại thế gian.
Trở về ẩn chốn thâm sơn,
Chân kinh mấy cuốn, linh đan một lò.
Trong thạch động bốn mùa thanh sảng,
Ngoài trần gian ngày tháng là bao;
Sum vầy khách lạ người cao,
Quỳnh tương những uống, bàn đào từng vin.
Đạo đã nên khí cơ tiết ứng,
Chở tầng mây lững thững bay theo;
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Xiêm nghê áo vũ dập dìu,
Xích Tòng là bạn, Đan Tiêu ấy nhà.
Chén tử hà vơi vơi tay rót,
Khúc tiêu thiều não nuột ven mây;
Khi vui hớn hở bạn bầy,
Gần thay nghìn dặm, chóng thay muôn đời.
Từng dạo chơi Cửu Châu Tam Đảo,
Trải qua ba mươi sáu động tiên;
Lần xem thương hải tang điền,
Bầu trời đã rộng ngày Tiên lại dài.
Phen thác hứng xuống chơi trần thế,
Hạc linh oai chút để nghìn thu;
Cuộc cờ thạch thất còn đua,
Hay đâu cán búa tiều phu đã mòn.
Khi đắc ý biển non rút lại.
Chơi một ngày Bắc Hải Thương Ngô;
Nhạc Dương hứng cảnh đã no,
Khi vui dầu Động Đình Hồ cũng bay.
Nắm trong tay linh phù bảo kiếm,
Phép ngũ thông ứng nghiệm càng ghê,
Cứu dân độ thế nhiều bề,
Thiên cơ báo ứng chẳng hề chút sai.
Đệ tử tôi có lòng cầu khẩn,
Xin Tiên Đồng kíp dẫn xe loan;
Mựa từ thiên thượng nhân gian,
Hữu cầu tất ứng chớ toan hững hờ.
Phép thần cơ chuyển thiên đảo địa,
Áp tay đồng nỡ để làm thinh,
Trước là phụ tấm lòng thành,
Sau là hẵng [?] lại oai linh cũng lờn.

Xin hỏa tốc giáng đàn cho chóng,
Áp tay đồng bút động phi phong.
Cửu thiên bút trận vẫy vùng,
Tờ tờ gấm trải dòng dòng châu rơi.
Ấy đạo Trời lẽ nào chẳng tỏ,
Ngỏ lòng phàm há có sự chi;
Báo cho biện bạch tinh vi,
Biết cơ lành dữ giữ dè là may.
So công đức cao dày xiết kể,
Bút linh còn dõi để đời sau;
Bát thiền xuân bát thiên thu,
Kiền khôn bất lão sống lâu càng dài.

ĐÔNG HỒ (Lâm Tấn Phác)

GHI	CHÚ:	Gia	đình	danh	sĩ	Đông	Hồ	(Lâm	Tấn	Phác)	ở	Hà	Tiên	có
giao	 tình	 với	 Ngài	Ngô	 Văn	 Chiêu	 trong	 thời	 gian	 Ngài	 Ngô	 làm
việc	ở	Hà	Tiên.	Xem	thêm	sách	của	Huệ	Khải:	NGÔ VĂN CHIÊU −
NGƯỜI MÔN ĐỆ CAO ĐÀI ĐẦU TIÊN (Hà	Nội:	Nxb	Tôn	Giáo,	2008,
2009,	2012,	tr.	21).	Xem	thêm:	BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN XƯA VÀ NAY
(Hà	Nội:	Nxb	Tôn	Giáo,	2013),	bài	NGÔ TIỀN BỐI Ở HÀ TIÊN,	của
Huệ	Khải	(tr.	65-72).
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Quê	tôi	là	một	ngôi	làng	nhỏ	ven	sông	Thu	Bồn.	Hằng	năm,
dòng	 sông	 hào	 phóng	 chở	 phù	 sa	 từ	 thượng	 nguồn	 về	 bồi
đắp	cho	những	nà	dâu,	bãi	bắp	xanh	tốt.

Tôi	theo	cha	mẹ	xa	quê	từ	những	ngày	còn	rất	nhỏ.	Hồi	ức
tuổi	thơ	về	quê	hương	đã	nhạt	nhòa	theo	năm	tháng	ở	phố
phường	Đà	Nẵng.	Sau	tháng	Tư	1975,	cùng	với	dòng	người	ly
tán,	gia	đình	tôi	lại	về	quê	hương	sinh	sống.

Ấn	 tượng	 đầu	 tiên	 khi	 về	 lại	 quê	 nhà	 là	 những	 biền	 cỏ
tranh	chập	chùng,	 xanh	ngút,	 rập	 rờn	 trong	nắng	gió	 tháng
Tư.	Cỏ	tranh	mọc	kín	những	thửa	ruộng	bỏ	hoang.	Tranh	bò
vào	cái	nền	nhà	rường	chỉ	còn	trơ	lại	kèo	cột,	rui	mè	của	ông
bà	 tôi	để	 lại.	 Sau	những	 tháng	năm	chiến	 tranh	 triền	miên,
sau	hiệp	định	Paris,	bên	nào	cũng	mở	chiến	dịch	vườn	không
nhà	trống,	giành	dân	lấn	đất.	Chỉ	có	làng	mạc	và	dân	lành	là
lãnh	đủ.	Vườn	tược	trước	kia	cây	ngọt	trái	lành	đã	tan	hoang
vì	bàn	tay	tàn	phá	của	con	người.	Căn	nhà	cũ	của	tôi	chỉ	còn
cái	sườn	phơi	mưa	nắng,	bộ	ván	gõ	được	kê	làm	bếp	nấu	ăn,
cái	cột	nhà	gỗ	mít	bị	băm	vằm	để	mắc	võng	cho	khỏi	tuột…

Gia	đình	tôi	vừa	phải	 lo	dựng	 lại	nhà,	vừa	phải	 lo	vỡ	đất
tăng	gia	 sản	xuất	kiếm	miếng	ăn.	Tôi	vụng	về	học	 theo	cha

mẹ	cách	cầm	cuốc,	cầm	liềm.	Cỏ	tranh	được	cắt	sát	gốc,	phơi
từng	hàng,	thẳng	thớm	dưới	nắng.	Nắng	càng	già	màu	tranh
càng	 sáng	 đẹp,	 tỏa	mùi	 thơm	nồng	 dịu.	 Cắt	 tranh	 đến	 đâu,
đất	 được	 cuốc	 lật	 lên	 đến	 đó.	 Hai	 bàn	 tay	 học	 trò	 của	 tôi
phồng	 rộp.	 Lá	 tranh	 bén	 ngót	 cứa	 vào	 da	 thịt	 bầm	 đỏ,	 rát
buốt.

Cứ	mỗi	chiều	về,	mấy	cha	con	tôi	gom	từng	lọn	tranh	lại.
Bó	khoảng	vừa	ôm,	gánh	về	bằng	đòn	xóc.	Đó	là	một	đoạn	tre
như	thế	nào	để	bó	tranh	đều	đặn,	chặt	cứng.	Khi	gánh	đi,	dài
khoảng	 hơn	 hai	mét,	 được	 vót	 nhọn	 hai	 đầu.	 Phải	 tập	 xóc
xoay	trở	gọn	gàng,	không	bị	tụt	ra	hoặc	xổ	tung	trên	đường.
Trầy	trật	mãi	rồi	cũng	quen.

Cỏ	tranh	đem	về,	được	bện	vào	 trong	những	cái	nẹp	 tre,
gọi	 là	cái	hom.	Đó	 là	công	đoạn	đánh	tranh.	Từng	 lọn	tranh
phải	đều	tăm	tắp,	không	được	để	chỗ	dày,	chỗ	mỏng.	Sau	nầy
lợp	lên	mái	không	bị	sũng	nước,	mưa	dột.

Ngày	lợp	nhà	vui	lắm,	hàng	xóm	láng	giềng	mỗi	người	một
tay.	Phải	làm	từ	sáng	sớm	để	tranh	thủ	mát	trời.	Kẻ	dưới	đất,
người	 trên	mái	 gọi	 nhau	ơi	ới.	 Tôi	 làm	 thằng	 nhỏ	 chạy	 vặt
theo	sự	sai	bảo	của	chú	bác.	Khi	 thì	phóng	 lạt	cho	 chú	nầy,
rót	cho	bác	kia	miếng	nước.	Chạy	qua	chạy	 lại	như	 thoi,	hồ
hởi	lắm.

Những	 tấm	 tranh	được	 phóng	 lên	mái	 bằng	 cây	 sào	 dài.
Tấm	tranh	đè	tấm	dưới.	Cứ	thế,	lợp	lên	đến	cây	đòn	dông,	thì
đến	công	đoạn	cuối	cùng	là	xốc	nóc.	Tức	là	phủ	một	lớp	tranh
dày	lên	cây	đòn	dông,	choàng	qua	hai	mái.	Chỉ	những	người
có	kinh	nghiệm	mới	 làm	khâu	nầy.	Vì	nếu	phủ	không	khéo,
giấu	mối	lạt	không	kỹ,	sau	nầy	sẽ	bị	mưa	dột,	gió	lùa.
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Những	 mái	 nhà	 tranh	 cứ	 thế	 mọc	 lên	 ngày	 càng	 nhiều.
Trao	 đổi	 vần	 công	 chứ	 chẳng	 thuê	mướn.	 Từ	 sự	 đồng	 cam
cộng	khổ,	tình	nghĩa	làng	nước	càng	thêm	bền	chặt.	Bởi	vì	ai
cũng	như	ai,	bao	năm	chạy	dạt	tứ	xứ	tránh	bom	đạn,	nay	về
xây	dựng	lại	cuộc	sống	mới	từ	bàn	tay	trắng	trên	chính	mảnh
đất	chôn	nhau	cắt	rốn	của	mình.	Tuy	còn	lắm	gieo	neo	nhưng
an	bình,	thanh	thản.	Sướng	hơn	nhiều	so	với	 thời	buổi	 trên
bom	dưới	đạn,	sống	chết	chẳng	biết	khi	nào.

Có	những	ngày	nông	nhàn,	người	dân	quê	tôi	gánh	tranh
ra	chợ	huyện	bán.	Chỉ	đắp	đổi	ngày	công	chứ	tiền	bán	chẳng
bao	nhiêu.	Hạt	muối,	con	cá	khô	đem	về,	mừng	vô	kể.

Dần	 dần,	 đời	 sống	 có	 khá	 hơn.	 Lác	 đác,	 quê	 tôi	 đã	 có
những	mái	nhà	ngói,	nhà	 tôn	kiên	 cố.	Những	đám	cỏ	 tranh
cũng	dần	 ít	đi.	Thay	vào	 đó	 là	những	nương	khoai,	 đồi	 chè
xanh	 tốt.	Về	 sau	nữa,	những	quả	đồi	 tranh	xưa	cũng	bị	 đốt
trụi	để	trồng	keo,	trồng	tràm	theo	kiểu	ăn	xổi	ở	thì	kinh	tế.
Nguồn	nước	cạn	kiệt	vì	những	đồi	keo,	 tràm	vô	hồn	cứ	vài
năm	lại	 thu	hoạch	rồi	đốt	cháy.	Đến	con	kiến,	 con	sâu	cũng
hết	đường	thoát.

Thời	 kinh	 tế	 thị	 trường	 ùa	 về.	Người	 dân	 quê	 tôi	 không
còn	phải	chịu	cảnh	xếp	hàng	cả	ngày	trời	để	mua	cho	được	lít
dầu	hỏa,	tấm	vải	xô.	Những	người	thanh	niên	nông	thôn	như
tôi	dần	lớn	lên,	bắt	đầu	học	cách	tính	toán	công	sức	của	mình
và	 ước	 mơ	 lập	 thân,	 đổi	 đời	 ở	 các	 phố	 phường	 xa	 lạ.	 Rất
nhiều	trai	tráng	lần	lượt	ra	đi.	Công	việc	nhà	nông	phó	mặc
cho	người	cao	tuổi	lưng	còng,	gối	mỏi.	Sức	hút	của	thị	thành
phồn	 hoa	 thật	 mãnh	 liệt.	 Đồng	 tiền	 xứ	 người	 như	 lá	 mít,
nhưng	nhiều	khi	cũng	se	lòng,	cười	ra	nước	mắt…

Cho	mãi	đến	bây	 giờ,	 hơn	hai	mươi	năm	nước	 sông	 gạo

chợ,	mỗi	 lần	nhớ	về	quê	hương,	 tôi	vẫn	nghe	 từ	 trong	 tiềm
thức	mùi	cỏ	tranh	khô	nồng	thơm	trong	gió	đồng	chiều.	Nhớ
quay	quắt	cái	màu	vàng	sánh	của	nước	rễ	cỏ	tranh	mà	mẹ	tôi
nói	 là	 uống	 để	 giải	 nhiệt.	Nhớ	những	 trưa	 hè	 oi	 nắng,	 thiu
thiu	 võng	 bên	 hè,	 nghe	mái	 tranh	 giòn	 tan	 reo	 lên	 rào	 rạt.
Nhớ	những	đêm	đông	mưa	dầm,	bấc	nổi,	giọt	nước	vỗ	loong
boong	ngoài	mái	hiên.	Tất	cả	ùa	về	trong	tâm	trí	tôi	một	miền
tuổi	thơ	khốn	khó.	Nhưng	cũng	thật	đầm	ấm,	thiết	tha.	Ở	nơi
đó,	có	những	mùa	xuân	về	trong	ngôi	nhà	tranh,	cha	mẹ	tôi
lại	ngóng	chờ	những	đứa	con	xa.	Ngôi	nhà	bình	dị	như	đời
cha	mẹ,	như	ngọn	cỏ	tranh	quê	mùa,	chất	phác	nhưng	nghĩa
tình	bền	bỉ	sắt	son.

	Cha	mẹ	ơi.	những	đứa	cháu	nội	của	cha	mẹ	đang	lớn	lên	ở
phố	 thị	 chật	 chội	miền	 Nam	 nầy	 chẳng	 thể	 nào	 hình	 dung
được	ngôi	nhà	tranh	là	như	thế	nào.	Càng	không	thể	hiểu	nổi
có	một	thời	 từng	củ	khoai,	hạt	gạo	cũng	trở	nên	quý	giá	vô
chừng.	Cuộc	sống	phải	đánh	đổi	bao	nhọc	nhằn	mồ	hôi,	nước
mắt.	Chính	mảnh	đất	ấy	đã	vắt	kiệt	 sức	nuôi	cha	chúng	 lớn
khôn.	Đến	khi	đủ	lông	đủ	cánh	lại	bay	xa…

Cha	mẹ	ơi,	nhất	định	con	sẽ	nói	với	các	cháu	về	điều	đó.	Sẽ
dẫn	chúng	về	nơi	ngày	xưa	cha	mẹ	đã	dẫn	con	về.	Dạy	 cho
con	biết	yêu	 từng	 lùm	cây	bụi	 cỏ.	Biết	 chắt	 chiu	 trân	 trọng
từng	 củ	 khoai,	 hạt	 bắp.	 Biết	 hít	 thở	 tình	 người	 quê	 hương
núm	ruột.	Biết	dẫu	có	mải	mê	cơm	áo	gạo	tiền	ở	phương	xa
vẫn	 luôn	 có	 một	 mái	 nhà	 tranh,	 là	 nơi	 bình	 yên,	 che	 chở
thương	yêu,	làm	nơi	chốn	để	con	về.

Nhất	định	con	sẽ	trở	về.	Cha	mẹ	ơi!	Cỏ	tranh	ơi!

NGUYỄN QUỐC HUÂN



ĐẠO	UYE	 N	39	−	101 51 	102	−	THU	2021

TIỂU THƯ XÓM ĐẠO
SỬ KIẾN NGUYÊN

Chiếc	 xe	 Honda	 cũ	 trờ	 tới	 rồi	 dừng	 lại	 ngay	 trước	 hiên
quán	tạp	hóa	nhỏ	ven	đường.	Cái	nón	bảo	hiểm	phủ	đầy	bụi
càng	 thêm	bạc	màu	dưới	 cái	nắng	nóng	giữa	ban	 trưa.	Một
chân	ống	quần	nâu	sậm	được	túm	gọn	bằng	dây	thun	vừa	thả
xuống	 chống	 cái	 xe	 cồng	 kềnh	 những	 chồng	 nón	 lá,	 bánh
tráng	và	muối	ớt…	Những	thứ	này	xuất	xứ	từ	Tây	Ninh.	Cái
người	 chèn	 giữa	 mớ	 đồ	 này	 như	 đứng	 không	 vững	 nên
không	vội	bước	ra	khỏi	xe	mà	vẫn	ngồi	như	thế	nghỉ	thở	cho
cái	đầu	đỡ	ngộp	vì	bị	cái	nón	giống	nồi	cơm	điện	bít	bùng	lâu
quá,	rồi	 từ	từ	mới	giở	 từng	 lớp	khăn	che	mặt,	bao	 tay.	Một
chị	 trong	quán	mới	 chạy	 ra:	 “Ủa,	mày	hả	Tư?	Tao	 tưởng…”
Lúc	đó	“tài	xế	xe	thồ”	mới	lên	tiếng	nhờ	đỡ	giùm	để	đứng	lên
trở	mình	ra	khỏi	xe.

Đường	xa,	trời	nóng	như	nung	nên	da	của	cô	Tư	dù	đã	che
phủ	mấy	lớp	áo	khăn,	găng	tay	mà	vẫn	đỏ	như	tôm	luộc.	Nếu
không	nói	thì	chẳng	ai	có	thể	nghĩ	đây	là	cô	Tư	tiểu	thơ	xóm
Đạo	 năm	 nào.	 Hồi	 đôi	 mươi	 cô	 Tư	 học	 nghề	 may	 nhưng
không	bao	giờ	chịu	 thực	 tập	đồ	 jean,	 loại	vải	 thô	cứng,	khó
may	vì	tay	cô	yếu	chẳng	vuốt	nổi,	cô	chỉ	may	áo	bà	ba	cho	cô
mặc	thôi	vì…	may	cho	khách	rất	phiền	toái,	không	việc	gì	cô
phải	làm	dâu	trăm	họ.

Cô	 Tư	 xinh	 đẹp,	 yểu	 điệu	 nên	 không	 ít	 người	 âm	 thầm
ngưỡng	mộ.	Có	người	bạo	gan	sáng	nào	cũng	đem	treo	trước
nhà	cô	một	túi	giấy	gói	bên	trong	những	cái	bánh	còn	nóng
hổi.	Cô	thong	thả	ngủ	dậy	và	ăn	ngon	lành	mà	không	cần	biết
là	của	ai,	có	lần	cô	nói	với	chị	mình	đang	ngồi	bán	quán:	“Mai
chị	ăn	bánh	giùm	nha.	Em	ngán,	giờ	thèm…	hột	vịt	lộn.	Trưa
nay	bà	Bảy	hột	vịt	đi	ngang,	chị	dặn	bả	lựa	cho	em	mấy	trứng
mề	 nhỏ…”	 Người	 đưa	 bánh	 không	 biết	 sao	 mà	 nghe	 được
chuyện	này,	buồn	buồn	không	 treo	bánh	nữa.	 Cô	Tư	 chẳng
buồn	nhớ	cho	đến	khi	nghe	người	ấy	đi	cưới	cô	bán	bánh	ở
đầu	chợ.	Có	lần	cô	Tư	kể:	“Một	dạo	gặp	tui,	ảnh	hỏi	có	thèm
bánh	không?”	Cô	Tư	không	có	kể	là	cổ	trả	lời	ra	sao	mà	thấy
mắt	 cô	 dịu	 xuống	 nhưng	 không	 long	 lanh	 ngấn	 nước	 như
mình	tưởng	tượng.

Cô	Tư	đang	tháo	dây	ràng,	chuyển	từng	chồng	bánh	tráng
khô	 giòn	 cho	 người	 chị.	 Cô	 hỏi:	 “Bánh	 tráng	 trộn	 bán	 hết
chưa?	Nón	lá	có	ai	đặt	thêm	không?”	Chị	của	cô	nói:	“Chuyến
sau	chở	thêm	mắm	đậu	nành.	Ai	ăn	chay	cũng	hỏi	mua.”	Cô
Tư	nhanh	 lẹ	 bưng	 chồng	bánh	 cuối	 cùng	 vô	 quán	 luôn	 cho
chị	 rồi	 vói	 tay	 lấy	 tấm	bìa	 ghi	 giá	 gạo	mà	 chị	 cô	 cắm	 trong
thau	đầy	vun	ở	 góc	nhà,	phe	phẩy	quạt	xua	những	giọt	mồ
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hôi	đang	rịn	trên	trán	chực	lăn	dài	trên	má	cô.	Khác	với	hồi
xưa	là	cô	sẽ	càm	ràm:	“Sao	cái	quán	lá	của	bà	nóng	quá!”	Rồi
khi	ấy	cô	sẽ	tiện	 tay	mở	cửa	cái	 tủ	 lạnh	đựng	mấy	hộp	sữa
tươi,	chai	nước	ngọt…	để	hơi	lạnh	phả	ra	làm	dịu	làn	da	hồng
hào	của	cô,	mặc	cho	chị	cô	rầy	rà:	“Mở	cửa	tủ	lâu	vậy	tốn	điện
lắm!”

Nãy	giờ	cô	Tư	ra	sau	nhà	tắm	rồi	vô	ván	nằm	nghỉ.	Không
gian	im	ắng,	nghe	rõ	tiếng	crrrắc,	crrrắc	trên	mái	ngói	làm	cô
chắm	chú	như	đang	đếm	những	tia	sáng	chui	qua	từ	khe	nứt
của	từng	miếng	đất	sét	đang	nung	dưới	nắng	trưa	này.	Cô	lim
dim	nhớ	cái	nhà	tranh	của	mình	ở	góc	xóm	nhỏ	gần	cổng	số	7
Nội	Ô	Tòa	Thánh.	Nhà	của	cô	mỗi	ngày	mặt	trời	xé	 lớp	mái
tranh	đổ	nắng	từng	chùm	tuôn	xuống	nền	đất	như	mưa	ánh
sáng;	 ban	 đêm	 thấy	 tỏ	 sao	 trăng	mà	 chẳng	 cần	mở	 cửa	 sổ.
Những	ngày	mưa	cô	ít	ở	nhà	vì	chỗ	nào	cũng	dột	ướt.

Còn	gian	nhà	ngói	này	của	cha	mẹ	cô,	nơi	cô	được	sinh	ra
và	 lớn	 lên,	 nơi	 cô	 thênh	 thang	 với	 quãng	 đời	 tiểu	 thơ	 xóm
Đạo	vì	nhà	cô	ở	sát	bên	thánh	thất	mà	cho	đến	khi	ba	cô	mất,
cô	mới	biết	bước	vào	Nội	Điện	cúng	lạy,	thay	vì	chỉ	đi	quanh
sân	chơi	hay	coi	tụi	trai	làng	đá	banh	(thời	đó	sân	thánh	thất
bị	trưng	dụng	thành	câu	lạc	bộ	vì	sức	khỏe	thanh	thiếu	niên).
Khi	đồng	đạo	đến	nhà	làm	lễ	tang	ba	của	cô,	cô	mới	biết	nhà
cô	có	Đạo.	Hằng	ngày	má	cô	 cúng	 “Ai”	 trên	bàn	 thờ	và	mỗi
khi	 ba	má	 vắng	 nhà,	 căn	 dặn	 cô	 thắp	 hương	 nhưng	 chẳng
mấy	khi	cô	để	ý	nhớ	mà	làm.

Cô	bắt	đầu	đi	 thánh	thất	 thường	hơn	vì	cô	mặc	áo	dài	ai
cũng	khen.	Trong	thánh	thất	thời	gian	đó	bắt	đầu	hoạt	động
trở	lại	nhưng	người	đạo	ở	xa	xa	thì	chưa	hay.	Thấy	cô	ở	gần
bên,	 hễ	 có	 hữu	 sự	 cần	 đồng	 nhi	 thì	 người	 trong	 thất	 chạy

sang	nhà	gọi	cô.	Không	hiểu	sao	dù	vùng	vằng	khó	chịu,	sửa
soạn	trang	điểm	chậm	chạp	nhưng	rồi	cô	cũng	tham	gia	hành
đạo.	Không	ít	lần	cô	trễ	xe	và	khiến	cả	đoàn	dở	khóc	dở	cười
vì	 phải	 chờ	 cô	 đến	 nơi	mà	 quá	 giờ	 hoàng	 đạo	 để	 tẩn	 liệm,
khiến	 gia	 chủ	 xém	 chút	 không	 chịu	 để	 đạo	 tiến	 hành	 theo
đúng	nghi	 thức.	Nhưng	cũng	kể	 từ	đó	 cô	hiểu	hơn	sự	quan
trọng	đúng	giờ	của	mình.

Cô	 đã	 ngủ	 thiếp	 sau	 chặng
đường	 dài	 mệt	 lả.	 Nhịp	 thở	 nhè
nhẹ	 như	 đang	 lắng	 đọng	 thành
giọt	 những	 lo	 toan	 khó	 nhọc	 mà
cô	Tư	đang	 chứa	 đựng	 trong	 đời
mình.	Sự	bắt	đầu	là	khi	thánh	thất
mời	Nhạc	 Sĩ,(1)	 Giáo	 Nhi	 đến	 dạy
ban	bộ,	 cô	Tư	 cũng	 theo	 học	 cho
vui	 vì	 cô	 Giáo	 Nhi	 cũng	 khoảng
tuổi	 cô	 Tư.	 Hằng	 ngày	 học	 kinh,
tối	 mấy	 chị	 em	 đồng	 nhi	 cùng
nhau	ngủ	ở	thánh	thất	với	cô	Giáo
Nhi	cho	đỡ	sợ	ma.	Tình	cảm	gắn
bó,	khắng	khít	ngày	thêm	nhiều,	cho	đến	khi	cô	Giáo	Nhi	mãn
khóa	trở	về	Tòa	Thánh	thì	có	ba	chị	em	ở	thánh	thất	đi	theo
về	gia	nhập	vào	sở	Giáo	Nhi	trung	ương,	trong	đó	có	cô	Tư.
Tuy	ba	chị	em	xuất	 thân	cùng	quê	nhưng	khi	đến	Tây	Ninh
thì	mỗi	người	mới	thấy	rõ	những	điểm	khác	nhau	của	mình
và	ai	cũng	có	khó	khăn	nên	càng	rời	xa	nhau	hơn.

																																																							
(1)	 Nhạc Sĩ:	 Phẩm	 thấp	 nhất	 trong	 chín	 phẩm	 chức	 sắc	 Bộ	 Nhạc
(Tòa	Thánh	Tây	Ninh),	đối	phẩm	Chánh	Trị	Sự	(Cửu	Trùng	Đài).
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Cô	Tư	về	tới	Tây	Ninh	mới	phát	hiện	mình	có	thể	ăn	chay
trường,	 biết	 vui	mừng	 khi	 ngồi	 cả	 buổi	 để	 xếp	 lá	 và	 chằm
được	nửa	cái	nón.	Cô	biết	mình	may	mắn	khi	bắt	thăm	ngay
bài	kinh	“Khi	vào	ăn	cơm”	khi	đi	thi	khóa	Giáo	Nhi	giữa	đàn
“sơn	ca	Đạo”	ở	Tòa	Thánh.	Rồi	cô	biết	mình	dám	ở	ban	đêm
trong	chái	 lều	không	có	điện	 của	mình	ở	 cuối	 xóm	Đạo	mà
chỉ	hơi	hơi	 sợ	ma.	 Sau	này	 cô	 thanh	 thản	 tâm	 sự:	 “Bao	 lần
muốn	bỏ	cuộc	trở	về	nhà	nhưng	ngại	người	ta	cười	nên	rán,
rán	riết	rồi	quen.	Giờ	chịu	được	và	thích	nghi	với	hoàn	cảnh
hiện	 tại.”	Khi	được	báo	 là	đậu	vào	khóa	Giáo	Nhi,	 cô	không
vui	mừng	lắm	vì	cô	mong	cho	mình	rớt	để	có	cớ	trở	về	quê
nhưng…

Hè	năm	đó,	sở	Giáo	Nhi	quyết	định	bổ	những	Giáo	Nhi	mới
thi	 đậu	đi	 dạy	 khi	 các	địa	phương	 yêu	 cầu.	Thánh	Thất	 Sài
Gòn	là	nơi	trọng	điểm	nhất	của	Đạo	(Cao	Đài	Tòa	Thánh	Tây
Ninh)	tại	miền	Nam,	và	cũng	là	nơi	có	tiếng	tăm	nên	trong	sở
Giáo	Nhi	ai	cũng	ngán	khi	được	phân	bổ	đến	đấy.	Một	vài	cô
Giáo	Nhi	 từ	chối,	xin	chuyển	đến	 tỉnh	khác.	Cô	Tư	 là	người
cuối	cùng	trong	danh	sách	phân	bổ	vì	tiếng	đọc	kinh	của	cô
rất	nhỏ.	Cô	không	được	chọn	đứng	đọc	kinh	trong	những	đàn
cúng	lớn	như	Hội	Yến	hay	lễ	vía	Đức	Chí	Tôn	nên	sở	Giáo	Nhi
dường	như	quên	mất	cô.	Và	bây	giờ	chỉ	còn	Sài	Gòn	chưa	ai
đi,	vậy	là	cô	Tư	khăn	áo	lên	đường	làm	nhiệm	vụ	dạy	kinh	kệ
cho	 đồng	 nhi	 tại	 thánh	 thất	 Sài	 Gòn.	 Cô	 Tư	 nói:	 “Cảm	 giác
như	mình	sắp	vô…	hang	cọp.”

Cô	Tư	bây	giờ	không	còn	là	tiểu	thư	xóm	Đạo.	Cô	hiền	hơn
và	nhút	nhát	hơn	giữa	chốn	đô	thành.	Cô	biết	mình	gặp	chỗ
khó	nên	cẩn	thận	lời	ăn	tiếng	nói,	từng	chút	hành	xử	đều	suy
nghĩ	kỹ.	Cô	nhẹ	nhàng	và	lễ	phép	với	tất	cả,	không	phân	biệt

lớn	nhỏ.	Tiếng	đọc	kinh	của	cô	không	trong	veo,	ngân	dài	hay
cao	 vút	 như	 sơn	 ca	 nhưng	 trầm	 ấm,	 nhỏ	 nhẹ	 đủ	 nghe	 dễ
thấm	sâu	vào	 lòng	người.	Lây	 lất	 rồi	cũng	mãn	khóa,	 cô	Tư
trở	về	sở	Giáo	Nhi.

Hè	năm	sau,	 thánh	 thất	Sài	Gòn	 trình	đơn	xin	 rước	Giáo
Nhi	và	mong	mỏi	cô	Tư	trở	lại	dạy	cho	ban	đồng	nhi.	Bấy	giờ
cả	sở	Giáo	Nhi	mới	ngỡ	ngàng	biết	cô	Tư	dạy	thành	công,	vì
cô	 trở	 về	 im	 ắng,	 chẳng	 nói	 chẳng	 rằng	 về	 chuyến	 đi	 của
mình,	 khiến	 ai	 cũng	 tưởng…	Mọi	 người	 thấy	 cô	 cũng	 thầm
lặng	như	mọi	khi,	đi	đi	về	về	cúng	giữa	Tòa	Thánh	và	Báo	Ân
Từ	mỗi	sớm	chiều,	vẫn	chằm	nón,	vẫn	trở	về	mái	nhà	tranh
của	mình	sau	những	ngày	trực	phiên.

Mãn	liên	tiếp	ba	khóa	dạy	đồng	nhi	tại	thánh	thất	Sài	Gòn
làm	cô	Tư	 lanh	hơn.	Cô	 về	 sở	Giáo	Nhi	 biết	 đem	nón	mình
chằm	đến	những	chỗ	 xa	hơn	để	 gởi	 bán,	 hy	 vọng	 thu	nhập
khá	hơn	một	chút.	Quả	thật,	một	chút	thôi	mà	cô	phải	đi	một
quãng	đường	xa	dịu	vợi	như	hôm	nay.	Dần	dần	cô	biết	cách
chở	bánh	tráng,	muối	đặc	sản	Tây	Ninh	về	cho	chị	của	cô	bán
ở	quê	nhà.	Tuy	lời	không	nhiều	nhưng	cũng	giúp	sở	phí	cho
cô	mỗi	lần	về	thăm	quê,	viếng	mộ	cha	mẹ.

Hiện	tại	cô	Tư	cũng	còn	trẻ	lắm	với	cái	tuổi	bốn	mươi	của
mình.	Cô	trở	nên	chịu	khó	hơn	xưa	rất	nhiều.	Mỗi	lần	về	nhà
chỉ	vài	ngày	nhưng	cô	vẫn	đem	theo	nón	lá	để	chằm.	Ai	cũng
nói	cô	khác	xưa	nhiều	lắm.	Riêng	cô	Tư	tự	biết	cô	vẫn	là	tiểu
thư	xóm	Đạo	nhưng	nay	đã	biết	Đạo	và	đang	sống	Đạo.(2)

SỬ KIẾN NGUYÊN

																																																							
(2) Viết tặng Cô Tư, một người láng giềng xóm Đạo tại quê nhà từ

năm Canh Dần (2010).
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VỤ ÁN ĐÁNH ROI
NGUYỄN DUY CHÍNH

Lời mở đầu

Lãng	Nhân	trong	Giai Thoại Làng Nho	có	chép	một	câu	đối
giữa	Ngô	Thì	Nhậm	và	Đặng	Trần	Thường.	Vế	xuất	của	Đặng
Trần	Thường	là:	Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai ai
dễ biết ai.

Ngô	Thì	Nhậm	đối	lại:	Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp
thời thế, thế thời phải thế.

Vì	lời	lẽ	ngang	tàng	này	mà	họ	Ngô	bị	Đặng	Trần	Thường
sai	lính	đánh	đến	chết.

Thế	 nhưng	 trước	 đó	 P.J.B.	 Trương-vĩnh-Ký	 đã	 chép	 câu
chuyện	tương	tự	như	sau:

35.	Ngô Thì Sĩ với ông Tán Lý Thường

Ông Thường (Tán Lý Thường) đời loạn Tây Sơn ra lấy Bắc,
con nhà học trò giỏi văn chương chữ nghĩa, cũng là bạn học
với ông Ngô Thì Sĩ; giận ý kẻ nịnh lại hổ vì bị nhục mà vào Gia
Định ở đầu thám với vua Gia Long. Vô một năm rồi về ngoài
Bắc, giả chết, biểu vợ con giả đò chôn cất để tang để chế cho,
rồi mới vào lại làm tôi vua Gia Long. Khi trước ở ngoài ấy còn
hàn vi đi đường gặp ông Ngô Thì Sĩ là bạn học, mà khi ấy làm
quan lớn, đi võng điều, lọng lợp binh gia rền rột (làm quan cho
vua Quang Trung là Nguyễn Văn Huệ, ngụy Tây Sơn). [Ông
Thường] mặc áo rộng, đội nón tu lờ điệu học trò; đi né tránh
bên đường, lính nó nói sao có vô phép, nó bắt nó vật xuống nó
đánh cho vài chục. Quan lớn mới hỏi là ai, thì bẩm rằng mình

là học trò; thì Ngô Thì Sĩ mới rằng: Có phải là học trò thì ra
câu đối cho nó đối. Ra rằng: Ai	công	hầu?	ai	khanh	tướng?	Lúc
trần	ai,	ai	dễ	biết	ai?

Ông Thường đối lại rằng: Thế	 chiến	 cuốc	 [sic],	 thế	 xuân
thu,	gặp	thì	thế,	thế	nào	thì	thế.

Nói	tóm	lại,	câu	truyện	này	theo	Lãng	Nhân	thì	Đặng	Trần
Thường	ra	câu	đối,	Ngô	Thì	Nhậm	đối	lại	có	vẻ	xấc	xược	nên
Đặng	 Trần	 Thường	 cho	 lính	 đánh	 chết.	 Còn	 theo	 Trương
Vĩnh	Ký	thì	Ngô	Thì	Nhậm	ra	câu	đối,	Đặng	Trần	Thường	đối
lại	(nhưng	trước	đó	thì	đã	bị	 lính	đánh	vì	 thất	 lễ)	và	vì	mối
thù	 cũ	 mà	 sau	 này	 Đặng	 Trần	 Thường	 đánh	 roi	 Ngô	 Thì
Nhậm.	Thế	nhưng	việc	Ngô	Thì	Nhậm	bị	Đặng	Trần	Thường
đem	ra	đánh	ở	Văn	Miếu	không	chỉ	là	truyền	khẩu	trong	dân
gian	mà	 được	 trích	 từ	 sử	 triều	 Nguyễn,	 trong	 cả	 Đại Nam
Thực Lục	 lẫn	 Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện,	 nhưng	 giai
thoại	câu	đối	thì	không	biết	có	hay	không,	nếu	có	cũng	không
biết	xảy	ra	khi	nào.	Câu	đối	này	nếu	có	chỉ	nhấn	mạnh	một
điểm:	Đặng	 Trần	 Thường	 đánh	 chết	 Ngô	 Thì	 Nhậm	 vì	 căm
tức	việc	trả	lời	xấc	xược.

Thế	 nhưng	 nhìn	 rộng	 hơn,	 nếu	 xét	 hoàn	 cảnh	mà	 nhiều
người	 liên	quan,	 lồng	 trong	chính	 sách	nhất	quán	của	 triều
đình,	vụ	án	đánh	roi	không	thể	chỉ	là	một	thái	độ	trả	thù	vì	tư
oán.	Việc	 áp	dụng	hình	 luật	 vượt	phép	nước	không	 phải	 là
chuyện	 nhỏ	 trong	 giai	 đoạn	 mà	 vua	 Gia	 Long	 muốn	 minh
chính	điển,	đưa	đất	nước	về	quy	củ.

Vụ án theo sử triều Nguyễn

Vì	 sự	 việc	 liên	 quan	 đến	 việc	 vua	Gia	 Long	 tiến	 quân	 ra
Bắc,	 thu	 phục	 Thăng	 Long	 và	 bắt	 anh	 em	 Nguyễn	 Quang
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Toản	nên	cũng	cần	 lược	qua	 giai	 đoạn	này	 từ	khi	 đại	 quân
còn	ở	Phú	Xuân.

Sau	 khi	 bố	 trí	mọi	 cánh	 quân	 thủy	 bộ,	 lương	 thực,	 công
binh,	ngày	18	 tháng	Năm,	vua	Gia	Long	kính	 cáo	 tổ	 tiên	 và
đặt	Quốc	Thúc	Quận	Công	Tôn	Thất	Thăng	 lưu	thủ	kinh	đô,
có	Đô	Thống	Chế	Dinh	Túc	 Trực	 Nguyễn	 Văn	Khiêm	 và	 Tả
Tham	Tri	Bộ	Hình	Nguyễn	Đăng	Hựu	phụ	tá.

Ngày	21	tháng	Năm,	đại	quân	từ	Phú	Xuân	khởi	hành.

Ngày	 26	 tháng	 Năm,	 vua	 Gia	 Long	 đến	 Đồng	 Hới	 (Động
Hải).

Ngày	 27	 tháng	 Năm,	 đến	 hành	 cung	 Thanh	 Hà.	 Vua	 Gia
Long	đích	 thân	điều	bát	 tướng	 lãnh	 theo	những	 cánh	quân
sau	đây:

-	 Đặng	 Trần	 Thường	 theo	 đường	 thượng	 đạo	 đánh	 vào
Hoành	Sơn	để	chặn	đường	rút	lui	của	Tây	Sơn,

-	Nguyễn	Văn	Trương	chỉ	huy	thủy	quân	đánh	vào	ngang
hông	quân	Tây	Sơn,

-	 Lê	 Văn	 Duyệt	 (tước	 Tả	 Quân	 Tướng	 Quân	 Bình	 Tây
Duyệt	Quận	Công)	tiến	quân	bộ	tiến	thẳng	lên,

-	Nguyễn	Đức	Xuyên	 cai	 quản	 lính	 ba	 vệ	Nghị	Oai,	 Đằng
Oai,	Nghĩa	Võ	đi	theo	nhà	vua.

Ngày	mồng	 1	 tháng	 Sáu,	 quân	 Phú	 Xuân	 đến	 Hà	 Trung,
quân	 thủy	đánh	vào	cửa	biển	Hội	Thống	 trong	khi	quân	bộ
tiến	đánh	Nghệ	An.

Cùng	 thời	 gian	 đó,	 quân	 tiền	 phương	 của	 vua	 Gia	 Long
đánh	 thượng	 đạo	 ở	 Nghệ	 An,	 bắt	 được	 Thiếu	 Phó	 Trần

Quang	Diệu.	Diệu	 từ	Quy	Nhơn	 thua	chạy	 theo	đường	rừng
núi,	 mấy	 tháng	 qua	 lương	 thực	 cạn	 sạch,	 quân	 lính	 cũng
không	còn	mấy	người.	Khi	đến	Quy	Hợp	gặp	quân	Phú	Xuân
nên	bị	bắt	 cùng	với	 thuộc	hạ	 là	 bọn	Từ	Văn	Chiêu,	Nguyễn
Văn	Giáp,	Lê	Văn	Hưng,	Nguyễn	Văn	Mân	và	bảy	mươi	 sáu
con	voi	 chiến.	Tin	báo	về,	 vua	Gia	Long	 ra	 lệnh	cho	Lê	Văn
Duyệt	 không	 được	 tự	 tiện	 giết	mà	 chỉ	 đóng	 xiềng	 giam	 lại.
Theo	 Nguyễn	 Đức	 Xuyên,	 số	 “đầu sỏ”	 ngụy	 là	 Diệu	 [Trần
Quang],	 Dũng	 [Vũ	 Văn],	 Thận	 [Nguyễn	 Văn],	 Đức	 cùng	 bè
đảng	gia	quyến	tổng	cộng	là	ba	mươi	tám	người	trong	đó	có
hai	mươi	tám	nam	và	mười	nữ.

Ngày	mồng	4	tháng	Sáu,	vua	Gia	Long	đến	Nghệ	An	kiểm
điểm	những	thắng	lợi	và	các	kho	đụn,	vũ	khí	thu	được.

Ngày	11	tháng	Sáu,	vua	Gia	Long	từ	Nghệ	An	đi	lên	Thanh
Hoa.

Ngày	16	tháng	Sáu,	vua	Gia	Long	ban	chiếu	như	sau:

Chiếu tượng, mục trấn Thanh Hoa cùng chu tri:

Vừa qua Tây Sơn phiến loạn, Lê tộ cáo chung, trong nước
không còn thể thống. Các ngươi ôm lòng trung phẫn, chẳng
chịu cho đảng ngụy trói buộc, nhiều kẻ trốn ở sơn lâm, tụ họp
đinh tráng. Lại có kẻ giả danh trộm cướp. Kêu quân lấy lương,
mắc vào điều cấm của quân luật, tự biết là không công trạng
chưa biết về đâu. Sự tình đều đã tỏ tường.

Nay giặc ngụy đã trừ hết, thiên hạ đã định yên. Kẻ trí thức
thời há còn chậm trễ ngắm trông. Nay đặc chiếu ban ra, kẻ
nào can phạm từ trước thì đều chẳng hỏi, thủ hạ nghĩa quân
cũng cho giải tán về làng sinh sống. Còn hào mục, ai có khẩu
súng, khí giới công tư bắt buộc phải đem đến đồn trấn sở tại



ĐẠO	UYE	 N	39	−	111 56 	112	−	THU	2021

nạp lại, để tiện cho quan trấn dâng biểu chuyển tấu xem
tường mà tùy tài thu dụng.

Các ngươi phải nên xét kỹ cơ nghi, cẩn thận chớ có trễ
tràng. Nếu người nào giữ riêng khí giới tại địa phương nào thì
đã có quân luật.

Khâm tai đặc chiếu.

Ngày	21	tháng	Sáu,	vua	Gia	Long	đến	thành	Thăng	Long,
ngự	 ở	 điện	 Kính	 Thiên.	 Các	 nơi	 bắt	 được	 anh	 em	 Nguyễn
Quang	 Toản	 giải	 đến.	 Vua	 Gia	 Long	 cũng	 ra	 lệnh	 cho	 đem
những	người	còn	đang	giam	ở	Thanh	Hoa	là	“bọn Bàn, Diệu,
Dũng, Đức, Thận”	đưa	ra	Thăng	Long,	những	người	khác	thì
giao	 cho	Đô	 Thống	 Chế	Hậu	 Doanh	 là	 Năng	 Tài	 Hầu	 (Trần
Văn	Năng)	đưa	về	kinh	bằng	thuyền.

Từ	khi	 đại	quân	nhà	Nguyễn	khởi	hành	 cho	 đến	khi	 vua
Gia	Long	vào	Thăng	Long	 chỉ	 tròn	một	 tháng,	 có	 thể	 nói	 là
tiến	như	vũ	bão	mà	không	gặp	một	đương	cự	nào	đáng	kể.

Để	ổn	định	tình	hình,	nhà	vua	xuống	chiếu	ra	lệnh	cho	tiếp
tục	áp	dụng	hình	luật	Hồng	Đức	là	bộ	luật	vẫn	còn	sử	dụng	ở
miền	bắc.	Chiếu	rằng:

…	 進	 克	 北	 城，設	 官	 分	 職，其	 詞	 訟	 條	 律，未	 遑	 刊
定，姑	舉	大	體	十	五	條，俾	内	外	官	僚，有	所	遵	守。至
如	審	斷	諸	務，並	宜	參	酌	前	黎	洪	德	國	朝	刑	律	施	行，待
後	議	定。

…	tiến lấy Bắc Thành, thiết lập quan chức, còn điều luật tố
tụng thì chưa san định được. Vậy soạn đại thể mười lăm điều
để cho quan liêu nội ngoại theo đó mà tuân thủ. Còn như việc
xét đoán mọi việc thì nên tham chước quốc triều hình luật
Hồng Đức nhà Lê trước mà thi hành, đợi sau khi bàn nghị sẽ

định sau.

Đại Nam Thực Lục	cũng	chép:

賊	尚	書	吳	壬，阮	嘉	璠，潘	輝	益	詣	行	在	伏	罪。帝	以
將	有	事	邦	交	而	壬	等	舊	為 黎	臣，習	知	故	事。輝	益	又	曾
為 賊	使	如	清，乃	命	館	于	外	備	諮	訪	焉。

…	 thượng thư giặc là Ngô Nhâm, Nguyễn Gia Phan, Phan
Huy Ích đến hành tại chịu tội. Vua thấy sắp có việc bang giao
mà bọn Nhâm vốn là cựu thần nhà Lê, sành sỏi việc cũ. Huy Ích
lại từng làm sứ thần cho giặc sang nhà Thanh nên mới ra lệnh
ở bên ngoài phòng khi cần hỏi đến.

Theo	 Thực Lục,	 ngay	 khi	 vua	 Gia	 Long	 vừa	 vào	 Thăng
Long	thì	các	ông	Ngô	Thì	Nhậm,	Phan	Huy	Ích	và	Nguyễn	Gia
Phan	đã	xuất	hiện.	Việc	trình	diện	này	rất	cấp	bách	trong	hạn
“gần thì ba ngày, xa thì năm ngày”	được	chép	trong	các	việc
xảy	 ra	 tháng	 Sáu	 năm	 Nhâm	 Tuất	 (1802)	 và	 được	 tha	 về
trong	tư	thế	chờ	lệnh	nếu	cần	sẽ	gọi	vào	để	hỏi	việc.

Quốc Sử Di Biên	 chép	 rằng	 nhà	 vua	 xuống	 chiếu	 truyền
cho	văn	võ	cựu	thần	và	những	người	đã	đỗ	hương	cống,	kẻ	sĩ
đại	lược	như	sau:

僞	儻	悉	平，武	功	耆	定，粉	飾	治	興，亶	惟	其	時，一
世	人	才，豈	可	與	草	木	俱	朽，茲	宜	轉	相	吿	語，各	隨	遠
近	程	期，訂	以	九	月	上	旬	以	裏，皆	詣	行	在，候	誠	郡	公
及	常	正	侯，	員	玉	侯，禮	部	昭	義	侯，左	史	曄	光	侯，經
引	進	謁，覓	言	試	功，隨	才	錄	用，不	論	屬	僞	不	屬	僞。

Đảng ngụy nay đã trừ xong, võ công cũng đã định rồi, sửa
sang việc trị nước cho rực rỡ, vậy hãy biết thời cơ, nhân tài
một đời, không lẽ để hủ nát cùng cây cỏ?

Vậy hãy truyền cho nhau biết, tùy theo đường dài ngắn,
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định rằng trong vòng thượng tuần tháng Chín (?) hãy cùng
đến hành tại yết kiến để đợi Thành Quận Công [Nguyễn Văn
Thành] và Thường Chính Hầu [Đặng Trần Thường], Viên Ngọc
Hầu, Lễ Bộ Chiêu Nghĩa Hầu [Đặng Đức Siêu], Lại Bộ Tả Thị
Lang Diệp Quang Hầu [Phạm Văn Diệp] dẫn vào yết kiến để
xem đối đáp, thử công việc rồi tùy theo tài năng mà lục dụng,
bất kể trước đây có theo ngụy hay không.

Một	số	cựu	thần	nhà	Lê	và	hàng	quan	nhà	Tây	Sơn	được
sử	dụng	vào	các	chức	vụ	để	lo	việc	hành	chánh	ở	địa	phương.

…	董	正	中	外	官	吏，舊	黎	文	武，及	僞	西	降	臣，投	由
拜	 謁，各	 隨	 材	 任	 使，進	 士	 裴	 輝	 碧，汝	 功	 瑱，范	 貴
適，黎	輝	瑜，黎	輝	簪，阮	輝	理，阮	伯	覽，阮	吉，黎	廷
顯，阮	仲	綜，黎	仲	體，黎	維	坦，阮	時	班，吳	世	歷，阮
攸，阮	忠	勤，阮	登	楚，及	葛	藤，神	投，靑	泥，寶	慈，仁
睢	[睦]，羅	姥，平	望	諸	君	公，皆	候	駕	拜	謝	賀，復	其	身
傭。

輝	碧，功	瑱	皆	辭	歸，貴	適	為 北	城	助	敎，輝	瑜	為 北
城	督	學，輝	簪	為 北	京	督	學，輝	理，伯	覽，仲	 體，廷
顯，相	繼	督	學，仲	綜	京	北	協	鎭，惟	坦	諒	山	協	鎭。

…	又	以	解	元	阮	俊	為 勤	政	大	學	士，兼	太	常	侍	卿，員
玉	侯	武	楨，為 刑	部	參	知，華	亭	侯	武	璣，為 京	北	助
敎，金	堆	萃	叶	安	廣，扶	軫	茂	林	叶	興	化，香	羅	坦	叶	諒
山，貴	桓	知	諒	江，阮	浩	知	建	興，阮	廷	宗	知	順	安，降
臣	 阮	 廷	 亮，阮	 曰	 鷹，為 戶	 部	 都	 督，景	 春	 侯	 按	 諒
山，都	 督	 語	 論	 侯	 按	 京	 北，都	 督	 奉，都	 督	 養，及	 張
沾，張	驩，張	潔，皆	典	兵，又	諸	士	庶，賀	駕	陳	言，有
稱	㫖	者，勅	令	權	知	府	縣，及	翰	林	院。

… Để bổ nhiệm các quan lại trong ngoài, văn võ nhà Lê cũ
và hàng thần ngụy Tây đến bái yết đều tùy theo tài năng mà
dùng, Tiến Sĩ Bùi Huy Bích, Nhữ Công Trấn , Phạm Quý Thích,

Lê Huy Du, Lê Huy Trâm, Nguyễn Huy Lý, Nguyễn Bá Lãm,
Nguyễn Cát, Lê Đình Hiển, Nguyễn Trọng Tông, Lê Trọng Thể,
Lê Duy Thản, Nguyễn Thời Ban, Ngô Thế Lịch, Nguyễn Du,
Nguyễn Trung Cẩn, Nguyễn Đăng Sở … và những người có
công lao ở các xã Cát Đằng, Thần Đầu, Thanh Nê, Bảo Từ,
Nhân Mục, La Mỗ, Bình Vọng đợi xa giá đến bái tạ, chúc mừng
đều được “thân dung”.

Huy Bích, Công Trấn đều từ tạ mà về, Quý Thích thì làm trợ
giáo Bắc Thành, Huy Du làm đốc học Bắc Thành, Huy Trâm
làm đốc học Kinh Bắc, Huy Lý, Bá Lãm, Trọng Thể, Đình Hiển
theo thứ tự làm đốc học, Trọng Tông làm hiệp trấn Kinh Bắc,
Duy Thản làm hiệp trấn Lạng Sơn …

Lại lấy giải nguyên Nguyễn Tuấn làm cần chánh đại học sĩ,
kiêm thái thường tự [trong	sách	viết	 là	thị	侍	 thay	vì	tự	寺]
khanh, Viên Ngọc Hầu Vũ Trinh làm tham tri bộ Hình, Hoa
Đình Hầu Vũ Cơ làm trợ giáo Kinh Bắc, ông Tụy ở Kim Đôi làm
hiệp trấn Yên Quảng, ông Mậu Lâm ở Phù Chẩn làm hiệp trấn
Hưng Hóa , ông Thản ở Hương La làm hiệp trấn Lạng Sơn,
Quý Hoàn làm tri phủ Lạng Giang, Nguyễn Hạo làm tri phủ
Kiến Hưng, Nguyễn Đình Tông làm tri phủ Thuận An. Hàng
thần Nguyễn Đình Lượng, Nguyễn Viết Ưng làm đô đốc bộ Hộ,
Cảnh Xuân Hầu làm án sát Lạng Sơn, đô đốc Ngữ Luận Hầu
làm án sát Kinh Bắc, đô đốc Phụng, đô đốc Dưỡng cùng với
Trương Triêm, Trương Hoan, Trương Khiết đều làm điển
binh. Còn các nhà nho khi đến chúc mừng giãi bày có những
điều xứng ý thì đều có sắc làm quyền tri phủ, tri huyện và hàn
lâm viện.

Có	 một	 chi	 tiết	 mà	 sử	 triều	 Nguyễn	 không	 chép	 nhưng
chúng	ta	phải	hiểu	ngầm.	Đó	là	việc	nhân	sĩ,	cựu	quan	chức
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ra	trình	diện	tuy	được	tiến	cử	hay	“dẫn	vào	yết	kiến”	nhưng
chắc	 chắn	không	chỉ	 đơn	giản	như	 thế.	Những	nhân	vật	đó
vẫn	 được	 đưa	 ra	 “triều	 nghị”	 (họp	 lại	 trong	 triều	 để	 bàn
luận)	 như	 Phan	 Huy	 Ích	 đã	 chép	 để	 được	 “tùy	 tài	 mà	 bổ
dụng”.	Riêng	ba	người	Phan	Huy	Ích,	Ngô	Thì	Nhậm,	Nguyễn
Gia	Phan	vì	đã	 làm	quan	 lớn	 cho	 triều	Tây	 Sơn,	 lại	 có	 kinh
nghiệm	bang	 giao	 nên	 vua	Gia	 Long	 đã	 giam	 riêng	ở	 trong
quân,	vừa	kịp	hỏi	khi	cần,	vừa	bảo	vệ	khỏi	những	người	ghen
ghét	nhân	thời	thế	đổi	thay	mà	báo	oán.	Theo	Đại Nam Thực
Lục,	quyển	XVIII,	tr.	6	thì:

…	帝	以	西	賊	既 滅，命	移	書	于	清	兩	廣	總	督	問	以	邦	交
事	宜，遣	吏	部	僉	事	黎	正	路，兵	部	僉	事	陳	明	義	候	命	于
南	關。又	以	國	家	甫	創，欲	于	關	上	接	清	使，行	宣	封	禮
以	省	煩	費。問	之。吳	壬，潘	輝	益	皆	曰:	此	事	未	之	前
聞。乃	止。

… Vua thấy giặc Tây Sơn đã bị diệt rồi nên ra lệnh gửi thư
sang tổng đốc Lưỡng Quảng nhà Thanh hỏi về việc bang giao,
sai Thiêm Sự Bộ Lại Lê Chính Lộ, Thiêm Sự Bộ Binh Trần Minh
Nghĩa hầu mệnh ở Nam Quan. Lại thấy rằng quốc gia mới
dựng muốn lên cửa quan tiếp đón sứ thần nhà Thanh làm lễ
tuyên phong cho giảm bớt phiền phức, phí tổn. Vua đem ra
hỏi. Ngô Nhậm và Phan Huy Ích đều nói là việc đó trước nay
chưa từng nghe đến. Vì thế mới thôi.

Việc	này	xảy	ra	trong	khoảng	tháng	Bảy	năm	Nhâm	Tuất
(1802)	nghĩa	 là	 rất	 sớm,	ngay	 khi	 vua	Gia	 Long	đến	Thăng
Long	 và	 ba	 ông	 Phan,	Ngô,	Nguyễn	 cũng	 ra	 trình	 diện	 như
Phan Gia Thế Tự Lục	và	Dụ Am Ngâm Tập	đã	chép.	Đến	tháng
Tám,	ba	ông	bị	đưa	vào	giam	lỏng	ở	trong	quân	vì	bị	người	ta
tố	cáo.

Sơ thẩm

Hoàn	cảnh	của	Phan	Huy	 Ích,	Ngô	Thì	Nhậm	được	chính
Phan	Huy	Ích	chép	trong	Dật Thi Lược Toản	(quyển	V	bộ	Dụ
Am Ngâm Tập):

[399]	季	夏。新	朝	進	兵	北	出。所	向	風	靡。

廿	 一	 日。大	 駕	 詣	 北	 城。先	 頒	 詔	 文。凡	 僞	 官	 降
順，並	在	涵	容。余	與	吳	時	任，阮	世	歷，以	次	謁	駕	投
忱。奉	旨	應	點	内	[400]	城。以	備	顧	問。

八	月	初	浣。朝	議	指	以	僞	官	為 衆	所	議	斥。擬	處	重
。送	 禁	 衛 縻	 監。迨	 奏	 案	 弗	 完	 允，奉	 上	 諭，且	 置

之。雖	久	在	抅	执，微	知	頗	有	生	机。…

季	秋	下	浣。御	駕	諏	吉。囬	還	春	京。旨	下	禁	衛 引	送
三	監	人	先	行	咱	得	解	杠	乘	輞	子。毋	致	迫	勒。以	廿	三	日
發	裎。…

[401]	歲	除	在	縻	記	悶。孟	冬	抵	春	京。各	就	禁	衛 軍
寨。

中	[仲]	冬	告	成。邢	部	籙	奏	在	監	各	犯。奉	御	筆	珠	圏
吾	三	人	名	字	頭。諭	令	赦	免。

是	 後	 慶	 賀	 [402]	 宴	 樂。連	 日	 朝	 會。無	 人	 再	 為 請
旨。仍	在	禁	衛 縻	所。雖	監	主	寬	解	縻	具，亦	未	敢	離
次。

除	夕，邇	聞	宮	樂	戱。寢	不	成	寐。…

癸	亥	春	正	初	三。[奉]	上	諭。北	城	委	員	掌	奇	選	武
侯。禁	衛 三	監	人。朕	經	准	寬	赦。兹	委	尒	引	赴	城，任
咱	總	鎭	分	處。

以	初	四	自	京	發	程。從	伊	員	行	次。…

[403]	閏	正	月	上	浣。詣	北	城。受	縻	在	前	軍	寨。

二	月	十	二	日。協	議	薄	警	放	遣。予	出	城	就	駐	瑞	璋
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庯，與	諸	親	眷	歡	洽。

Tháng quý hạ (tháng Sáu), triều đại mới tiến binh ra Bắc,
đành theo gió mà đổi chiều.

Ngày 21, nhà vua đến Bắc Thành, trước hết ban chiếu văn:
Phàm ngụy quan hàng thuận, đều được tha thứ. Ta cùng với
Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Thế Lịch lần lượt đến yết kiến xin
hàng, nhận được chỉ phải ở trong thành chờ khi hỏi đến.

Thượng tuần tháng Tám, triều đình bàn luận rằng vì là
ngụy quan bị người ta tố cáo cần xử lại, nên tống giam vào
trong quân đợi hoàng thượng phán xét khi đó sẽ thi hành. Tuy
bị câu thúc lâu ngày nhưng xem ra cũng có chút đường sống
…

Hạ tuần tháng quý thu (Chín), ngày tốt ngự giá trở về Phú
Xuân, hạ lệnh cho cấm vệ đưa ba người bị giam đóng gông đi
trước bằng xe nhưng không bị áp bức, ngày 23 khởi hành …

Cuối năm bị giam nghĩ cũng buồn. Mạnh đông (tháng
Mười) đến kinh đô Phú Xuân, tất cả bị giam vào trong trại
quân cấm vệ.

Trọng đông (tháng Một) mọi việc xong. Bộ Hình tâu lên về
việc các can phạm đang bị giam được ngự bút khuyên đỏ trên
đầu tên ba người dụ ra lệnh tha cho.

Từ đó về sau [trong kinh đô] ngày nào cũng tiệc mừng, hát
xướng, không ai còn phải đợi chỉ [quyết định về bản án]
nhưng vẫn bị giam tại cấm vệ. Tuy người coi phòng giam đã
mở các hình cụ nhưng chưa được đi ra ngoài.

Đêm trừ tịch, nghe xa xa có tiếng nhạc và diễn tuồng trong
cung, nằm ngủ không yên …

Ngày mồng ba tháng Giêng năm Quý Hợi hoàng thượng dụ
rằng: Bắc Thành sai người là Tuyển Võ Hầu đòi ba người
đang bị giam, trẫm đã chuẩn tha cho nay đưa trở về thành để
tùy theo tổng trấn phân xử.

Ngày mồng 4 từ kinh đô theo viên chức kia lên đường …

Thượng tuần tháng Giêng nhuận đến Bắc Thành, bị giam ở
trại tiền quân.

Ngày 12 tháng Hai, hiệp nghị chỉ cảnh cáo nhẹ rồi tha về.
Ta ra khỏi thành ở tại phố Thụy Chương, đoàn tụ với thân
quyến.

Theo	như	thế,	chúng	ta	hiểu	rõ	hơn	về	tình	trạng	của	ba
ông	Phan,	Ngô,	Nguyễn	trong	thời	buổi	tranh	tối	tranh	sáng
này	và	có	thể	giải	thích	được	những	mâu	thuẫn	trong	nhiều
nguồn	sách	vở.	Tựu	trung,	tuy	các	ngụy	quan	triều	Tây	Sơn
nếu	ra	trình	diện	đúng	hạn	kỳ	thì	đều	được	“thân	dung”	như
đã	ghi	trong	Quốc Sử Di Biên,	không	bị	trừng	phạt.

Tuy	nhiên,	 trường	hợp	của	ba	người	gồm	Phan	Huy	 Ích,
Ngô	 Thì	 Nhậm,	 Nguyễn	 Gia	 Phan	 (tức	 Thế	 Lịch)	 thì	 không
được	 hưởng	 đặc	 ân	 nêu	 trên	 vì	 theo	 như	 tường	 thuật	 của
chính	Phan	Huy	Ích	trong	Dụ Am Ngâm Tập	là	“bị người ta tố
cáo”	僞官為衆所議斥	và	chính	vì	thế	họ	bị	giữ	lại	trong	quân
nên	hi	vọng	“có chút đường sống”	微知頗有生机.

Đến	khi	vào	kinh	đô,	đích	thân	vua	Gia	Long	đã	khuyên	đỏ
tha	cho	ba	người,	trong	khi	những	người	khác	của	triều	đình
Tây	Sơn	đều	bị	xử	phạt	rất	nặng,	phần	nhiều	là	tử	hình	như
ghi	trong	Đại Nam Thực Lục	nên	chúng	ta	có	thể	biết	rằng	họ
vẫn	bị	giam	giữ	tuy	không	còn	gông	cùm	và	chắc	cũng	được
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tự	do	 trong	một	giới	hạn	nào	đó.	Cũng	 trong	 thời	 kỳ	này	 –
khoảng	chừng	tháng	Một	–	Phan	Huy	Ích	cũng	có	làm	một	bài
biểu	mừng	tân	triều	bắt	được	vua	tôi	nhà	Tây	Sơn	(hiến	phù
hạ	biểu)	có	lẽ	trong	dịp	triều	đình	làm	lễ	dâng	tù	binh.

Tái thẩm

Khi	rời	Bắc	Thành	(cuối	tháng	Chín	năm	Quý	Hợi)	trở	về
Phú	Xuân,	vua	Gia	Long	cắt	đặt	ở	Bắc	Hà,	những	người	đứng
đầu	gồm	có	Nguyễn	Văn	Thành	 là	 tổng	trấn,	ba	tào	曹	 (nha
quan,	phân	chức	làm	việc	gọi	là	tào)	bên	dưới	là	Hộ,	Binh	và
Hình	 giao	 cho	 Nguyễn	 Văn	 Khiêm	 trông	 coi	 Hộ	 Tào,	 Đặng
Trần	Thường	trông	coi	Binh	Tào,	Phạm	Như	Đăng	trông	coi
Hình	Tào.	Chiếu	theo	nhiệm	vụ	và	tổ	chức	chúng	ta	biết	rằng
Nguyễn	 Văn	 Khiêm	 lo	 công	 việc	 hành	 chánh,	 Đặng	 Trần
Thường	 lo	 việc	 quân	 sự,	 an	 ninh	 còn	 Phạm	 Như	 Đăng	 giữ
việc	hình	án,	xét	xử.

Từ	đầu	tháng	Mười	đến	cuối	năm	đó,	triều	đình	thi	hành
nhiều	lễ	nghi	quan	trọng	trong	đó	có	việc	tuyên	cáo	võ	công,
tế	thiên	địa	ngày	mồng	6	và	làm	lễ	hiến	phù	(dâng	tù	binh)	ở
Thái	 Miếu	 ngày	 mồng	 7	 tháng	 Một	 (Nhâm	 Tuất,	 1802).
Những	đại	lễ	này	thuộc	về	quân	lễ.

Cũng	thời	gian	đó,	vua	tôi	nhà	Tây	Sơn,	các	tướng	lãnh	và
thân	 nhân	 của	 họ,	 được	 bộ	 Hình	 xét	 xử	 và	 tuyên	 án,	 hình
phạt	 được	 thi	 hành	 với	mức	 độ	 khác	 nhau,	 có	 những	 hình
phạt	rất	thảm	khốc	như	ngũ	tượng	phân	thi,	lăng	trì,	voi	giày
nhưng	cũng	có	những	án	 tử	hình	 “nhẹ”	hơn	như	 chém	bêu
đầu,	 chém	ngang	 lưng,	hoặc	đơn	giản	 chỉ	 chém	đầu	hay	 xử
giảo	(thắt	cổ	cho	chết).

Ngoài	ra,	việc	tru	lục	còn	liên	quan	tới	cả	những	người	đã

qua	đời	như	anh	em	vua	Thái	Đức,	vua	Quang	Trung	cũng	bị
đào	bới	hài	cốt,	xẻ	thịt,	 lóc	xương	và	đầu	lâu	giam	vào	ngục
tối.	Những	việc	xử	tội	và	thi	hành	tuỳ	mức	độ	thuộc	về	hình
án.

Tết	năm	Quý	Hợi	 (1803),	 giới	 quan	 lại	 Bắc	Hà	 nhân	 dịp
tiến	cống	quà	mừng	về	Phú	Xuân	đã	kèm	 theo	một	 tờ	biểu
mà	nhiều	tài	liệu	nói	là	của	Đặng	Trần	Thường	yêu	cầu	trừng
trị	những	người	đã	cộng	tác	với	Tây	Sơn	lấy	lý	do	họ	đã	làm
hại	những	đồng	liêu	khác.

Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện,	sơ	tập,	quyển	27,	tiểu	sử
Đặng	Trần	Thường	chép:

…	癸	亥	春，僞	尙	書	吳	壬，潘	輝	益，阮	嘉	潘	出	首。解
于	京。常	上	疏	以	爲	壬	等	身	爲	黎	臣，甘	心	事	賊，設	詭
辭	 以	 騙	 清，陷	 同	 類	 於	 不	 義，迹	 其	 罪	 惡，罄	 竹	 難
書，誠	爲	名	敎	中	罪	人	之	尤	也。此	而	不	誅	何	以	戒	後。

乃	命	送	于	城	議	其	罪。阮	文	誠	以	爲	壬	等	罪	固	當
誅，但	僞	官	出	首	免	罪，自	有	明	詔，信	不	可	失。乃	于
文	廟	前	笞	而	釋	之。辰	伏	笞	者	三	人，壬	獨	痛	死。常	使
之	也。

…	Mùa xuân năm Quý Hợi (Gia Long thứ hai, 1803), ngụy
thượng thư là Ngô Nhâm [Nhậm viết kiêng húy], Phan Huy
Ích, Nguyễn Gia Phan ra đầu thú đem giải về kinh. Thường
[Đặng Trần] dâng sớ nói rằng bọn Nhậm là bầy tôi nhà Lê,
cam tâm thờ giặc, đem lời lẽ dối trá nhà Thanh, hãm đồng loại
vào chuyện bất nghĩa, truy xét tội ác thì chặt tre cũng không
đủ ghi, thực là kẻ có tội đứng đầu trong danh giáo, nếu không
đem giết thì sao có thể răn người đời sau.

Vì thế nên đưa trở về thành [Bắc] để luận tội. Nguyễn Văn
Thành (tổng trấn) thấy tội bọn Nhậm quả đáng giết thật
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nhưng ngụy quan về đầu thú thì được miễn tội, vốn đã có
chiếu rõ ràng, không thể thất tín được.

Vì thế đem ra trước Văn Miếu đánh bằng roi rồi thả cho về.
Khi đó có ba người bị đánh roi, chỉ riêng một mình Nhậm đau
mà chết, ấy là do Thường gây ra vậy.

Chính	 vì	 xuất	 phát	 từ	 “chính	 sử”	 do	Quốc	 Sử	Quán	 biên
toản	nên	không	ai	đặt	thành	vấn	đề	mà	còn	coi	đó	như	một
chứng	cớ	về	sự	trả	thù	của	họ	Đặng	với	họ	Ngô,	nhiều	người
còn	 đi	 xa	 hơn	 cho	 là	 chủ	 tâm	 của	 vua	 Gia	 Long	mượn	 tay
Đặng	Trần	Thường	để	giết	Ngô	Thì	Nhậm.

Việc	nêu	ra	tội	trạng	–	ngoài	sự	kết	án	mơ	hồ	là	lấy	lời	lẽ
đánh	lừa	nhà	Thanh	mà	không	nói	là	ở	điểm	nào	(thực	tế	thì
mọi	văn	chương	chiếu	biểu	trong	giao	thiệp	đều	ít	nhiều	giả
dối)	nhưng	lại	nhấn	mạnh	vào	việc	đã	hãm	hại	những	người
trước	 đây	 cùng	 phụng	 sự	 nhà	 Lê	 cho	 thấy	 tuy	 bản	 án	 làm
quan	với	cựu	triều	đã	được	tha	tội	(như	vua	Gia	Long	đã	ban
chiếu	và	khuyên	son	của	hoàng	đế)	nhưng	vì	có	sự	tố	cáo	và
yêu	cầu	của	giới	Nho	gia	miền	Bắc	nên	ba	ông	lại	bị	giao	về
cho	Tổng	Trấn	Nguyễn	Văn	Thành	phân	xử.

Việc	tái	thẩm	này	cũng	không	phải	do	chủ	trương	của	vua
Gia	Long	nên	ông	cũng	miễn	cưỡng	 trả	về	Thăng	Long	như
chính	nhận	xét	của	Phan	Huy	Ích	là	“ý nhà vua muốn giữ thể
diện cho đại thần”	và	dĩ	nhiên	đây	không	phải	là	thể	diện	cho
Nguyễn	Văn	Thành	mà	là	cho	đương	đơn	Đặng	Trần	Thường
thay	 mặt	 giới	 sĩ	 phu	 Bắc	 Hà	 vốn	 không	 ưa	 bọn	 Ngô	 Thì
Nhậm.	Thế	nhưng	nếu	xét	trên	phương	diện	triều	đình,	như
Phan	Huy	Ích	đã	ghi	lại,	họ	được	một	mệnh	quan	đưa	đi	kèm
theo	chỉ	dụ	của	vua	Gia	Long	 là	đã	 tha	 tội	 cho	họ.	Ở	Thăng

Long,	 ba	 người	 cũng	 bị	 kết	 án	 do	 những	 phiên	 họp	 đông
người	 chứ	 không	 phải	 chỉ	 một	 mình	 Đặng	 Trần	 Thường
quyết	định.	Theo	vị	thế	lúc	đó,	họ	Đặng	không	phải	là	người
có	quyền	thế	nhất	mà	đứng	sau	Nguyễn	Văn	Thành,	ông	 lại
trông	coi	việc	binh	bị	chứ	không	phải	hình	án.	Do	đó,	việc	ba
ông	Ngô,	Phan,	Nguyễn	bị	đưa	ra	đánh	roi	ở	Văn	Miếu	(nếu
có	 thực)	 thì	cũng	chỉ	nằm	trong	cái	 gọi	 là	 “bạc	 cảnh”	 (cảnh
cáo	nhẹ)	chứ	không	phải	là	một	vụ	án	rình	rang	như	lời	đồn
và	phóng	đại	–	có	thể	hư	cấu	–	sau	này.

Theo	luật	phạt	đánh	roi	chủ	yếu	là	nhằm	dạy	dỗ	nên	còn
gọi	là	“giáo	hình”	教刑.	Sách	vở	cũng	không	ấn	định	rõ	rệt	tội
trạng	 và	 hình	 phạt	 tương	 ứng,	 nhưng	 không	 hiếm	 trường
hợp	người	bị	đánh	roi	đã	chết	vì	thi	hành	quá	nặng	tay	ngoài
nguyên	tắc	của	hình	phạt.

Việc	xử	tội	không	được	thi	hành	ở	chốn	pháp	đình	mà	lại
đưa	 ra	Văn	Miếu	cho	 thấy	đây	 là	một	hình	 thức	nặng	phần
công	khai	bêu	riếu,	nhẹ	phần	hình	phạt	để	làm	vừa	lòng	giới
Nho	sĩ	Bắc	Hà.

Chúng	 ta	cũng	có	 thể	đoán	 rằng	 tuỳ	 theo	 tội	 trạng	 trong
phiên	tòa	công	khai	này,	ba	người	có	thể	đã	chịu	những	hình
phạt	khác	nhau,	kẻ	nhiều	người	ít	(không	biết	cấp	độ	nào	từ
mười	 đến	 năm	mươi	 roi),	 nên	 mới	 gây	 ra	 cái	 án	 Ngô	 Thì
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Nhậm.	Chúng	ta	cũng	thấy	rằng	vụ	án	đánh	roi	không	do	bản
tâm	vua	Gia	Long	hay	Tổng	Trấn	Nguyễn	Văn	Thành	mà	 là
một	hình	thức	hối	nhục	của	 “quần chúng”	có	 thể	coi	như	 là
thời	điểm	chấm	dứt	những	tai	ương	để	qua	một	vận	hội	mới.
Theo	chính	lời	của	Phan	Huy	Ích	trong	Dụ Am Ngâm Tập	thì
“Ngày 12 tháng Hai, hiệp nghị chỉ cảnh cáo nhẹ rồi tha về. Ta
ra khỏi thành ở tại phố Thụy Chương, đoàn tụ với thân
quyến.”	二月十二日.	協議薄警放遣.	予出城就駐瑞璋庯,	與諸
親眷歡洽;	còn	Phan Gia Thế Tự Lục	viết	là	“Cuối tháng đó trở
về Sài Sơn. Phong ba đến thế là hết, nay vui thú điền viên. Rau
dưa qua ngày không vướng bận”.	月底還山.	風濤既岸.	滽灑邱
園.	蔬食菜羨晏如也.

Tội suy (đánh bằng roi)

Sử	triều	Nguyễn	cũng	chép	rõ	đây	 là	 tội	suy	笞	 tức	đánh
bằng	roi,	 là	một	trong	ngũ	hình.	Tội	đánh	roi	có	năm	bậc,	 ít
nhất	là	mười	roi,	nhiều	nhất	là	năm	mươi	roi.	Lê Triều Hình
Luật,	Đệ	Nhất	Quyển	(Danh Lệ)	chép:

笞	郉	五:	自	壹	拾	至	五	十	下	爲	五	等，加	減	罪	貶	用，或
單	用。南	女	同。徒	流	惟	女	用。壹	拾。貳	拾。叁	拾。肆
拾。伍	拾。

Tội đánh bằng roi (suy hình) có năm bậc, từ mười đến năm
mươi roi, chia làm năm bậc, nhiều ít từy tội có thể gia giảm
kèm với hình phạt khác hay chỉ một loại, nam nữ chung. Nếu
kèm theo tội đồ hoặc tội lưu thì chỉ dành cho đàn bà. Tội có
các mức mười roi, hai mươi roi, ba mươi roi, bốn mươi roi,
năm mươi roi.

Trong	mục	Hình Cụ	(dụng	cụ	thi	hành	án)	chép:
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Roi: Đầu lớn ba phân, đầu nhỏ một phân năm ly, dài ba
thước năm tấc,(1)	 làm bằng cây song,(2)	 róc bỏ những mấu
mắt.

Đại Thanh Luật Lệ	 cũng	ghi	 rằng	“tội suy ấy là đánh vậy,
cũng là dạy dỗ cho xấu hổ, dùng thanh tre nhỏ”	 (笞	者，擊
也。又	訓	爲	耻，用	小	竹	板。)

Roi	nhà	Thanh	có	khác	một	chút,	miêu	tả	như	sau:

Roi dùng đánh tội nhân, thường dùng roi bằng tre, dài năm
thước năm tấc. Loại roi tre nhỏ, đầu lớn to một tấc năm phân,
đầu nhỏ một tấc, nặng không quá một cân rưỡi.(3) Loại roi tre
lớn, đầu lớn hai tấc, đầu nhỏ một tấc năm phân, nặng không
quá hai cân.

Như	 vậy	 Trung	Hoa	 dùng	 thanh	 tre	 không	 phải	 roi	mây
như	nước	ra.

Theo	hình	 luật	đời	 Lê,	 tội	 đánh	 roi	 (suy	hình)	 là	 tội	 nhẹ
nhất	 trong	 năm	 loại,	 dưới	 các	 loại	 đánh	 bằng	 gậy	 (trượng
hình),	bắt	làm	việc	nặng	nhọc	(đồ	hình),	đày	đi	xa	(lưu	hình),
giết	chết	(tử	hình).

 Những chi tiết đáng ngờ

Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện,	sơ	tập,	quyển	27,	tiểu	sử
Đặng	 Trần	 Thường	 chép	 rằng	 ba	 người	 bị	 đánh	 roi	 ở	 Văn
Miếu	 là	 do	 Đặng	 Trần	 Thường	 yêu	 cầu,	 chỉ	 mình	 Ngô	 Thì
Nhậm	đau	mà	 chết.	Cũng	 viết	 về	 vụ	 án	 này,	Đại Nam Thực
Lục	viết	tương	tự	như	Liệt Truyện.

																																																							
(1)	một thước:	Khoảng	40	cm	=	10	tấc	=	100	phân	=	1.000	ly.
(2)	song:	Cùng	họ	với	mây,	nhưng	to	hơn.
(3)	một cân:	Khoảng	600	gam	(gr).

Việc	ba	người	bị	đưa	trở	về	Bắc	Thành	theo	yêu	cầu	cũng
không	thấy	nhắc	tới	có	bị	gông	cùm	hay	không	nhưng	theo	lý
thì	sau	quyết	định	của	vua	Gia	Long	–	coi	như	chung	thẩm	–
thì	họ	nay	không	còn	là	tội	nhân	nữa	nên	chắc	cũng	không	bị
ngược	đãi.	Theo	chính	 lời	của	Phan	Huy	Ích	thì	như	dụ	của
vua	Gia	Long	là	họ	đã	được	tha	và	nếu	ở	Thăng	Long	có	làm
gì	thì	cũng	không	thể	vượt	qua	quyết	định	đó.

Ngày	12	tháng	Hai	là	ngày	hiệp	nghị	ở	Thăng	Long,	có	đủ
mặt	các	viên	chức	quan	trọng	mà	người	đứng	đầu	là	Nguyễn
Văn	 Thành.	 Buổi	 họp	 này	 đưa	 ra	 bản	 án	 “bạc cảnh”	 薄警
(cảnh	cáo	nhẹ)	rồi	tha	cho	về	nên	nếu	có	bị	đưa	ra	Văn	Miếu
đánh	roi	như	sử	triều	Nguyễn	chép	thì	cũng	chỉ	là	hình	thức.
Việc	Đặng	Trần	Thường	sai	người	đánh	Ngô	Thì	Nhậm	đến
chết	không	thấy	ghi	trong	những	văn	bản	“đầu tay”	như	Dụ
Am Ngâm Tập	 (do	 chính	Phan	Huy	 Ích	 ghi	 chép)	 nên	 cũng
phải	tồn	nghi,	mặc	dầu	gia	phả	nhiều	khi	cũng	lược	bỏ	những
chuyện	gây	tổn	hại	danh	giá.

Nói	 tóm	 lại,	 từ	 tháng	 Sáu	 năm	 Nhâm	 Tuất	 (1802)	 đến
tháng	 Hai	 năm	 Quý	 Hợi	 (1803)	 là	 thời	 gian	 các	 ông	 Phan,
Ngô,	Nguyễn	vướng	vào	vòng	lao	lý,	chỉ	có	lúc	đầu	tình	hình
tương	đối	căng	thẳng	vì	là	lúc	tranh	tối	tranh	sáng,	người	ta
có	 thể	 nhân	 tư	 hiềm	mà	hãm	hại	 nhau.	 Thế	 nhưng	 chỉ	 sau
một	 thời	 gian	 ngắn,	 khi	 được	 giữ	 ở	 trong	 quân,	 tiếng	 là	 bị
giam	nhưng	cũng	đã	có	cơ	sống	sót	và	sau	đó	mọi	việc	đều
được	thi	hành	theo	luật	pháp,	theo	hình	điển,	không	phải	tự
ý	làm	bừa.

Nếu	 như	 quả	 lúc	 đầu	 các	 ông	 Phan,	 Ngô	 có	 bị	 bắt	 và	 bị
đánh	như	Quốc Sử Di Biên	chép	(tr.	11)	thì	chỉ	là	sự	việc	xảy
ra	khi	tranh	tối	tranh	sáng,	không	phải	sau	này	khi	đã	được
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vua	Gia	Long	ân	xá.	Tuy	Đại Nam Thực Lục	ghi	chép	mọi	việc
khá	 tường	 tận	 nhưng	 riêng	 về	 đời	 Gia	 Long	 (Đệ	 Nhất	 Kỷ),
văn	 bản	 ít,	 sự	 kiện	 nhiều	 nên	 chỉ	 có	 thể	 xem	 như	một	 bộ
“thông sử chi tiết”,	người	nghiên	cứu	phải	dè	dặt	và	quan	tâm
tra	xét	 cho	 tường	 tận.	Đối	 chiếu	kỹ,	 không	hiếm	những	 chi
tiết	 không	 ăn	 khớp	 nhau	 ngay	 trong	 cùng	 một	 bộ	 sử	 nhà
Nguyễn,	Thực Lục	so	le	với	Liệt Truyện,	sử	Việt	Nam	khác	với
sử	nước	ngoài	nên	không	thể	không	nghi	vấn.

Theo	lời	kể	của	Phan	Huy	Ích,	vụ	án	được	đưa	ra	tái	thẩm
ngày	12	tháng	Hai	còn	Ngô	Thì	Nhậm	thì	chết	ngày	16	tháng
Hai	 (theo	gia	phả	họ	Ngô),	 tức	 sau	đó	bốn	ngày	 chứ	 không
phải	chết	ngay	hôm	thi	hành	án.	Liệu	có	 thực	 là	Đặng	Trần
Thường	đã	vượt	quyền	mà	giết	Ngô	Thì	Nhậm	để	mắc	tội	khi
quân	 khi	 vua	 Gia	 Long	 đã	 châu	 khuyên	 tha	 bổng	 cho	 ba
người	trên	nghị	luận	của	bộ	Hình	khi	ở	kinh	đô?	Nguyễn	Văn
Thành	 cũng	 biết	 việc	 đòi	 đưa	 nhóm	 Phan,	 Ngô,	 Nguyễn	 về
Bắc	có	điều	trái	ý	vua	Gia	Long	nên	giữ	họ	trong	quân,	một
hình	thức	bảo	đảm	an	ninh	để	khỏi	gây	ra	những	sơ	sẩy	bất
ngờ	và	được	thả	về	ngay	sau	khi	hội	nghị	và	thi	hành	án	cảnh
cáo.	Do	đó,	công	tâm	mà	xét,	chúng	ta	không	thấy	 lý	do	xác
đáng	khi	cho	rằng	Đặng	Trần	Thường	chủ	trương	đòi	đưa	về
Bắc	để	cố	tình	giết	Ngô	Thì	Nhậm,	trái	ý	vua	Gia	Long	và	công
khai	thách	đố	với	Nguyễn	Văn	Thành	như	sử	chép.

Kết luận

Một	điểm	chung	của	sử	thần	triều	Nguyễn	khi	soạn	tiểu	sử
thì	 những	 ai	 về	 sau	 bị	 tội	 luôn	 luôn	 bị	 gán	 cho	 những	 lạm
quyền,	 bất	 kính.	 Nguyễn	 Văn	 Thành	 trước	 khi	 có	 vụ	 án
Nguyễn	Văn	Thuyên	thì	đã	bị	để	ý	về	việc	xem	đất	để	mả	và
việc	chọn	người	thừa	kế,	khi	bị	án	thì	kết	 luận	là	“chỉ vì cậy

công lớn, kiêu hãnh tự ý mình, rốt cuộc phải bại vong”	(惟有恃
功高,	倖倖自用,	卒以取敗.)	Lê	Văn	Duyệt	chỉ	vì	con	nuôi	là	Lê
Văn	Khôi	chống	lại	triều	đình	nên	khi	chết	rồi	cũng	vẫn	còn
bị	kết	án	là	“nhổ tóc cũng khó kể hết tội, nói ra đau lòng, bổ
quan tài ra chặt xác cũng không oan”	 (罪難擢髮,	言可痛心,
斷其棺而戮其屍,	 亦不爲枉.)	 Ngay	 trong	 tiểu	 sử	 Đặng	 Trần
Thường	 thì	 kết	 án	 ông	 vào	 cuối	 đời	 cũng	 chỉ	 là	 việc	 “dối
người, nhờn thần”	 (欺人慢神)	 như	 lời	 vua	 Gia	 Long	 chứ
không	có	tội	nào	về	việc	 lạm	quyền,	khi	quân.	Cho	nên	việc
uốn	nắn	tư	cách	của	Đặng	Trần	Thường	cho	phù	hợp	với	kết
cuộc	không	phải	là	không	thể	có.	Chúng	ta	không	thể	không
dè	dặt	và	tìm	kiếm	thêm	những	nguồn	ngoại	sử	khác,	được
tài	 liệu	tiên	nguyên	thì	càng	hay,	nếu	muốn	nhìn	 lại	vấn	đề
cho	chính	xác.

Ngô	Thì	Nhậm	và	Phan	Huy	Ích	là	anh	vợ,	em	rể;	những	gì
hai	người	đồng	hành	không	thể	không	có	chút	hợp	tình,	hợp
lý.	 Nếu	 quả	 Ngô	 Thì	 Nhậm	 bị	 đem	 ra	 đánh	 đến	 chết,	 việc
Phan	Huy	 Ích	vẫn	cúc	cung	 tận	 tụy	với	 tân	 triều	 cũng	 là	 có
vấn	đề	về	tư	hạnh	của	nhà	Nho.	Tuy	nhiên,	nếu	nhìn	di	cảo
văn	chương	của	hai	ông	và	không	để	những	định	kiến	chính
trị	 chi	 phối,	 sự	 thay	 đổi	 triều	 đại	 đã	 khiến	 cho	 họ	 phải	 ăn
theo	thuở,	ở	theo	thì	cũng	có	thể	hiểu	được.

Ngay	cả	khi	mới	lên	ngôi,	vua	Minh	Mạng	cũng	vẫn	cần	sự
cố	vấn	của	Phan	Huy	Ích	cho	thấy	uy	tín	của	ông	vẫn	còn;	con
cháu	 họ	 Ngô,	 họ	 Phan	 vẫn	 có	 những	 cơ	 hội	 tham	 gia	 việc
công,	trong	đó	đáng	kể	nhất	là	việc	vẫn	được	đi	thi	mà	không
bị	cấm	đoán.	Ngoài	ra,	một	số	nhân	vật	trong	hai	họ	Ngô	Thì
và	Phan	Huy	còn	được	cử	đi	sứ	sang	Trung	Hoa	ngay	trong
hai	triều	Gia	Long,	Minh	Mạng	cho	thấy	họ	không	bị	kết	vào
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tội	danh	“có cha anh làm quan với ngụy triều”.

NGUYỄN DUY CHÍNH
Calif., 01-01-2021
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VIẾNG TRÍ HUỆ CUNG

Một	buổi	chiều	thu	viếng	Huệ	Cung

Thấy	Thiên	Hỷ	Động	cảm	khôn	cùng

Ven	đường	gót	thánh	rêu	mờ	bám

Trước	viện	Huỳnh	Hoa	*	gió	lạnh	lùng

Nhạn	trỗi	than	canh	hòa	nhạc	suối

Quyên	gào	oán	khắc	nhịp	đàn	thung

Tùng	xưa	tưởng	hạc	còn	lai	vãng

Đâu	ngỡ	chơn	mây	bước	thẳng	dùn.

*	Trí Huệ Cung quét vôi vàng, nên ví von là viện Huỳnh Hoa.
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PHÚC ĐỨC TẠI MẪU

Mẹ	 không	 được	 học	 hành	 nhiều,	 vậy	mà	 khi	 con	 học	 xa
nhà,	có	một	lần	mẹ	đã	cố	gắng	viết	cho	con	mấy	dòng	ngắn
ngủi,	nét	chữ	run	rẩy	và	to	như	trẻ	con	học	mẫu	giáo	tập	viết.
Mẹ	viết:	“Mẹ ít học hơn con nên mẹ tin con hiểu đời nhiều hơn
mẹ. Mẹ chỉ muốn dặn con một điều rằng con đi xa hãy nhớ: Ăn
một miếng của người, con tạc ân vào dạ. Học một chữ ở đời,
con xem nặng nhẹ bao nhiêu.”

Lời	dặn	của	mẹ	đã	 làm	 con	khóc.	 Con	 tâm	niệm	điều	đó
suốt	cả	cuộc	đời,	và	nó	đã	trở	thành	lẽ	sống	của	con...

Hôm	con	đi	phỏng	vấn	xin	việc	ở	 công	 ty	 của	Nhật	 cùng
với	ba	chục	người	khác.	Con	không	giỏi	vi	tính	và	ngoại	ngữ
như	họ,	song	người	được	 lựa	chọn	 lại	 là	con.	Mẹ	có	biết	họ
hỏi	con	câu	gì	không?	Họ	hỏi	con	rằng	câu	nói	nào	và	của	ai
gây	 ấn	 tượng	và	 có	 tác	động	mạnh	đến	 cuộc	 sống	 của	 con;
con	đã	thuật	lại	lời	mẹ	dặn.

Họ	bảo:	“Vi	tính	và	ngoại	ngữ	cần,	nhưng	bạn	có	thể	học
trong	vài	 tháng.	Chúng	 tôi	cần	hợp	 tác	với	một	người	nặng
lòng	biết	ơn	và	biết	chắt	lọc	trong	học	hỏi.”

Mẹ	ơi,	chính	mẹ	đã	để	phúc	đức	cho	con.

Con	và	chồng	con	có	xung	đột	vì	con	nghi	ngờ	anh	ấy	vẫn
lén	gặp	bạn	gái	 cũ.	Con	giận,	bỏ	nhà	 chồng	về	khóc	 lóc	 với
mẹ.	Tối	ấy	mẹ	mở	chiếc	hộp	cũ	lấy	ra	một	tập	thư	đã	ố	vàng.
Đó	 là	những	 lá	 thư	 của	người	yêu	cũ	 gửi	 cho	bố	 con	 trước
đây.

Mẹ	bảo	khi	bố	quyết	định	lấy	mẹ,	bố	toan	đem	hết	mớ	thư
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từ	và	ảnh	người	yêu	cũ	 ra	đốt	 sạch	để	 chứng	minh	bố	một
lòng	một	dạ	với	mẹ.	Nhưng	mẹ	đã	ngăn	lại	và	bảo:	“Thư	anh
đốt	mà	lòng	anh	còn	nhớ	cũng	chẳng	ích	gì.	Hãy	cứ	để	em	giữ
lại	làm	kỷ	niệm.	Thỉnh	thoảng	anh	đọc	lại	cũng	thấy	vui.	Dù
sao	đấy	cũng	là	những	kỷ	niệm	gắn	bó	với	anh	một	thời,	sao
lại	cạn	tàu	ráo	máng	như	vậy?”

Bố	 sững	 sờ	 và	 ôm	 chầm	 lấy	 mẹ	 cảm	 động	 lắm.	 Thỉnh
thoảng	bố	mẹ	còn	đọc	lại	những	lá	thư	ấy,	và	bố	cả	đời	thủy
chung	với	mẹ.

Hôm	ấy	con	đã	khóc	thật	nhiều	và	con	trở	về	nhà	làm	lành
với	chồng.	Mẹ	nói	ít	nhưng	mẹ	dạy	nhiều.	Chính	mẹ	đã	lấy	lại
cho	con	hạnh	phúc.

Khi	em	trai	con	đưa	người	yêu	về	ra	mắt,	con	không	ưng	ý
lắm.	Mẹ	 im	 lặng	 không	 nói	 gì.	 Sau	 hôm	 gặp	mẹ	 cô	 ấy,	 mẹ
nhận	xét:	“Mẹ	cô	ấy	hiền	hậu,	phúc	đức	lắm.	Người	mẹ	như
thế	chắc	chắn	cô	con	gái	sẽ	là	đứa	con	ngoan,	dâu	hiền.”	Mẹ
đã	không	lầm.

Hôm	mẹ	 chồng	 tương	 lai	 của	 con	 sang	 chơi	 với	 mẹ,	 cụ
cũng	nhận	xét	về	con	y	như	thế.	Hóa	ra	nhiều	người	nhìn	nết
mẹ	mà	đoán	tính	cách	của	con.

Năm	 trước	con	đọc	báo	 thấy	 có	 chuyện	một	 cô	 gái	 đang
tâm	đẩy	con	chồng	xuống	sông	Hồng.	Một	thời	gian	sau	thấy
báo	đưa	tin	có	bà	dì	ghẻ	bắt	con	chồng	tự	khâu	miệng	mình
lại.	Con	nhận	xét	rằng	phụ	nữ	nhiều	người	ác	quá.	Mẹ	lại	bảo:
“Phúc	đức	tại	mẫu.	Những	người	như	thế	rồi	lại	ác	giả	ác	báo
thôi.”

Mẹ	nói	với	con	rằng	những	người	ác	chỉ	 là	số	 ít,	đừng	vì
thế	mà	vơ	đũa	cả	nắm.	Mẹ	chỉ	cho	con	thấy	bao	nhiêu	người

mẹ	đã	hy	sinh	hết	lòng	vì	con,	không	ít	người	phụ	nữ	đã	nhận
nuôi	hàng	mấy	chục	 trẻ	mồ	 côi	mặc	dù	bản	 thân	mình	 còn
khó	khăn,	vất	vả.	Trong	đời	có	hai	vùng	sáng	tối,	mẹ	bảo	con
nhìn	ánh	sáng	mà	đi.

Thấy	 con	 phàn	 nàn	 về	 sự	 chểnh	 mảng	 học	 tập	 của	 các
cháu,	mẹ	bảo:	“Con	giục	các	cháu	đi	học	bài,	mà	vợ	chồng	con
cứ	ngồi	 xem	 ti	 vi.	 Con	 chê	 các	 cháu	 lười	 học	 tiếng	Anh	mà
bản	 thân	con	cũng	không	biết	ngoại	ngữ	 thì	dạy	bảo	 chúng
nó	thế	nào!”

Ngẫm	kỹ	 lời	mẹ	nói,	 con	 đã	 quyết	 định	 đi	 học	 lớp	 tiếng
Anh	buổi	tối	cùng	cháu.	Tối	về,	mẹ	con	trao	đổi	bài	rôm	rả.
Đúng	 như	mẹ	 nói,	 khi	 thấy	 cả	 bố	 và	mẹ	 đều	miệt	mài	 làm
việc,	các	cháu	cũng	tự	động	lấy	sách	ra	làm	bài.

Đến	nay	chúng	con	rất	yên	tâm	về	việc	học	hành	của	các
cháu.	Sao	có	mỗi	bài	học	đơn	giản	rằng	muốn	con	chăm	thì
mẹ	 phải	 siêng;	 muốn	 con	 hiền	 thì	 mẹ	 phải	 thảo	 mà	 con
không	nhớ,	phải	để	mẹ	nhắc	nhở!

Mẹ	nghèo	không	có	tiền	bạc	cho	con,	nhưng	mẹ	đã	cho	con
hiểu	 giá	 trị	 của	 sự	 tần	 tảo,	 lòng	bao	dung,	 đức	hy	 sinh.	Mẹ
không	đi	học,	nhưng	mẹ	dạy	con	biết	sống	đúng	mực,	trọng
ân	tình.

Cuộc	đời	con	lúc	nào	cũng	có	mẹ	ở	bên.	Con	có	cuộc	sống
hạnh	phúc	hôm	nay	là	do	bàn	tay	mẹ	tạo	dựng.	Đến	bây	giờ
con	đã	hiểu	rằng	công	sinh	thành	dưỡng	dục	do	cả	mẹ	cả	cha
chung	sức.	Không	phải	vô	cớ	mà	trong	nhạc,	trong	thơ,	...	đâu
đâu	cũng	thấy	vang	 lên	những	“huyền	thoại	mẹ”,	 “tình	mẹ”,
“lòng	mẹ”…

Theo sưu tầm của	ĐINH THỦY	&	ĐINH TRỰC
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 Hiền	hữu	Nguyễn Quang
Tín	(thánh	thất	Trung
Dương,	200	Hùng	Vương,
D'Ran,	Đơn	Dương,	Lâm
Đồng,	thuộc	Hội	Thánh
Truyền	Giáo	Cao	Đài).	①	Tin
nhắn	Chủ	Nhật	07-3-2021:

Gió muốn thổi đâu thì thổi.
GIOAN 3:8

Trong tiểu tự sách	Cổ	Học	Tinh	Hoa	của Nguyễn Văn Ngọc và
Trần Lê Nhân có câu: “Tri	kim,	nhi	bất	tri	cổ,	vị	chi	manh	cổ;
tri	cổ,	nhi	bất	tri	kim,	vị	tri	 lục	trầm.”	Xin hỏi” 1/ “Vị chi” và
“vị tri” khác nhau thế nào? 2/ “Manh cổ” và “lục trầm” là gì?
②	 Tin	 nhắn	 Thứ	 Bảy	 17-4-2021:	 Trong bài	 “Nguyện	 tiêu
nguyện	 sanh”	 bên Tịnh Độ Tông có câu:	 “Nguyện tiêu tam
chướng trừ phiền não.”	Có người cho rằng không phải “trừ”
mà là “chư”, vì “trừ” nghĩa là trừ khử, diệt trừ; còn “chư”
nghĩa là tất cả. Vậy chữ nào mới đúng?

Lê Anh Minh:	①	1/	Vị tri 未知:	Chưa	biết.	Vị chi 謂之=
chi vị 之謂:	[Được]	gọi	là.	Lê	Cẩm	Hy	黎錦熙	(Quốc Ngữ Văn
Pháp 國語文法,	 trang	 58,	 125)	 giải	 thích	 rằng	 trong	 Văn
Ngôn,	 chi vị 之謂	 = vị chi 謂之,	 đều	 là	 thể	 bị	 động,	 tương
đương	khiếu tố 叫做	hay	khiếu 叫	(được	gọi	là...)	trong	Bạch
Thoại.

a.	Vị chi 謂之.	Thí	dụ:	Thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, cốc, vị chi
lục phủ; chính đức, lợi dụng, hậu sinh, vị chi tam sự. 水火金木
土榖謂之六府,	正德利用厚生謂之三事.	 (Nước,	 lửa,	kim	 loại,
gỗ,	đất,	ngũ	cốc,	gọi	là	sáu	kho	chứa;	chỉnh	đốn	đạo	đức	của
dân,	dùng	 [tài	nguyên	mà]	có	 lợi,	 làm	dồi	dào	đời	sống	của
dân,	gọi	là	ba	việc.)

b.	 Chi vị 之謂.	 Thí	 dụ:	 Nhất âm nhất dương chi vị Đạo.
一陰一陽之謂道.	(Một	âm	và	một	dương	được	gọi	là	Đạo.)

2.	Manh cổ	盲瞽:	Mù,	 lòa.	Ba	chữ	manh	盲,	cổ	瞽,	hạt	瞎
đồng	nghĩa.	Người	mù:	manh nhân	盲人,	hạt tử 瞎子,	cổ giả
瞽者,	manh cổ giả 盲瞽者.

3.	 Lục trầm 陸沉:	 Chìm	 trên	 đất	 liền;	 nghĩa	 bóng:	 ngu
muội.	(Lục	陸:	Đất	liền,	lục	địa.	Trầm 沉:	Chìm	đắm.)

Lưu ý:	Câu	“…	tri cổ bất tri kim vị tri lục trầm” là	do	sách
in	sai.	Lẽ	ra	phải	là	“…	tri cổ bất tri kim vị chi lục trầm.”

Đây	vốn	 là	 lời	Vương	Sung	王充	 (27-100)	đời	Đông	Hán,
viết	trong	sách	Luận Hành	論衡	(thiên	Tạ Đoản	謝短).	Lược
trích	theo	thứ	tự	trong	nguyên	bản	và	dịch	nghĩa	như	sau:

-	Phù tri cổ bất tri kim, vị chi lục trầm	.	.	.	夫知古不知今,	謂
之陸沉	.	.	.	(Biết	xưa	không	biết	nay,	gọi	là	ngu	muội	.	.	.)

-	Phù tri kim bất tri cổ, vị chi manh cổ.	夫知今不知古,	謂之
盲瞽.	(Biết	nay	không	biết	xưa,	gọi	là	mù	lòa.)

②	Hiện	tại	lưu	hành	cả	hai	câu:

a/	Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. 願消三障除煩
惱. (trừ phiền não: diệt	trừ	phiền	não.)	─	b/	Nguyện tiêu tam
chướng chư phiền não. 愿消三障諸煩惱. (chư phiền não: các
thứ	phiền	não.)	Vậy,	chữ	nào	dùng	cũng	được	cả.

*

 Hiền	 hữu	 Lê Trọng Tín,	 đường	 Bình	 Giã,	 phường
Nguyễn	An	Ninh,	Tp	Vũng	Tàu.	Gởi	ngày	04-7-2021:
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“Em rất cảm ơn đạo huynh đã giải thích cặn kẽ ý nghĩa tên
gọi nhà thuốc Nhị Thiên Đường. [Xem:	Huệ	Khải,	Mỏng Mảnh
Tơ Trời. Hà	Nội:	Nxb	Hồng	Đức,	2017,	tr.	75.]

“Nay em đã hiểu ba chữ Nhị Thiên Đường. Từ trước đến giờ
em cứ ngỡ rằng có hai cõi Thiên Đường: một cái thượng giới
và một cái hạ giới. Ngoài chai dầu Nhị Thiên Đường, em còn
nhớ một chai be bé gọi là Lục Thần Thủy trị đau bụng, rất khó
uống. Em vẫn chưa hiểu ba chữ Lục Thần Thủy đó. Rất mong
được đạo huynh giải nghĩa giùm. Em rất cảm ơn đạo huynh.”

Lê Anh Minh:	Chào	hiền	hữu	Lê	Trọng	Tín.	 “Thủy”	水	 là
nước.	“Lục	thần”	六神	chỉ	sáu	vị	thần	chủ	quản	tim,	phổi,	gan,
thận,	tỳ,	và	mật.	(Theo	đạo	Lão,	mỗi	bộ	phận	cơ	thể	chúng	ta
đều	có	một	vị	thần	chủ	quản,	coi	sóc.)	Vậy,	suy	ra:

“Lục	Thần	Thủy”	六神水	ngụ	ý	nói	đây	là	thứ	thuốc	nước
làm	 mạnh	 mẽ	 sáu	 cơ	 quan	 nói	 trên.	 Theo	 trang
thuocbietduoc.com.vn	thì	thành	phần	Lục	Thần	Thủy	gồm	có:
đại	 hồi,	 lương	 khương,	 trần	 bì,	 sa	 nhân,	 măng	 cụt,	 hoắc
hương,	 quế,	 long	 não,	 cam	 thảo,	 và	 menthol.	 (Ghi	 chú:

Menthol thường	gọi	 là	 “bạc	hà”.	Lá	bạc	hà	hơi	giống	 lá	một
loại	rau	thơm	tên	gọi	là	“húng	lủi”.	Xem	ảnh	ở	trên.

*

 Một hiền	muội	ở	Tam	Kỳ	 (Quảng	Nam).	Tin	nhắn	ngày
24-8-2021:	Người ta viết vô hình trung, có khi lại viết vô hình
chung. Chữ nào mới đúng, và tiếng Anh là gì ạ?

Huệ Khải:	Xin	nói	ngay	rằng	vô	hình	chung	là	cách	nói	sai,
viết	 trật.	 Xét	 ba	 chữ	 vô	 hình	 trung 無形中	 thì	 trung	 là	 bên
trong;	vô	hình	trung	nghĩa	là	trong	chỗ	vô	hình.	Cụm	từ	này
tương	đương	 tiếng	Anh	 là	 invisibly (một	 cách	 vô	hình).	Thí
dụ,	báo	chí	Hương	Cảng	viết:	The higher requirement for food
supplied to Hong Kong have invisibly led to higher prices.
(Nhu	cầu	 thực	phẩm	cung	cấp	cho	Hương	Cảng	 tăng	 lên	vô
hình	trung	dẫn	tới	giá	cả	gia	tăng.)

Có	 thể	 hiểu	 vô	 hình	 trung	 là:	 Tuy	 không	 có	 chủ	 định,
không	cố	ý,	nhưng	tự	nhiên	lại	xảy	ra	như	thế.	Thí	dụ:	Ông ta
không bào chữa thì vô hình trung đã thú nhận lỗi lầm.

*

@	Hiền	tỷ	Trà Thị Hương,	Tân	Phú.	Gởi	ngày	29-8-2021:

“Thánh Truyền Trung Hưng, bản in 2017 tại Nxb Tôn Giáo,
trang 854, cột thứ hai, in lời dạy Đức Lý Thái Bạch tại Trung
Hưng Bửu Tòa ngày 07-11-1965, có câu này: Phải	nương	theo
Lục	hòa	thông,	Bát	chánh	đạo,	thực	hiện	Tứ	đại	điều	quy,	có
vậy	mới	 có	 thể	đảm	đương	 sứ	mạng	được.	Xin hỏi Lục hòa
thông là gì? Rất cảm ơn Đạo Uyển.”

Huệ Khải:	Thưa	hiền	tỷ,	bản	 in	đã	chấm	câu	sai,	và	ngắt
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đoạn	không	hợp	lý,	nên	làm	mất	ý	nghĩa	lời	thánh	giáo.	Đoạn
hiền	tỷ	trích	dẫn	lẽ	ra	phải	ở	trong	cùng	một	chỗ	với	đoạn	in
ở	trên	(xem	bản	in	2017),	và	nên	chấm	câu	lại	như	sau:	Muốn
vậy, tất nhiên con người hướng đạo phải nhẫn nhục, hy sinh,
bao dung, hỷ xả, nung nấu can trường, học hạnh khiêm
nhường của Thầy mà dìu dắt con cái Thầy về nơi an lạc; phải
nương theo Lục Hòa, thông Bát Chánh Đạo, thực hiện Tứ Đại
Điều Quy. Có vậy mới có thể đảm đương sứ mạng được.

Tức	 là	 Đức	 Lý	 Giáo	 Tông	 nêu	 ra	 hai	 yêu	 cầu	 mà	 người
hướng	đạo	“phải”	làm.	Riêng	về	nội	dung	“phải”	thứ	hai,	gồm
có	ba	chi	 tiết:	 (a)	nương theo Lục Hòa; (b) thông [hiểu] Bát
Chánh Đạo;	(c) thực hiện Tứ Đại Điều Quy.

Thánh Truyền Trung Hưng	 (bản	 in	 2017)	 có	 không	 ít
trường	hợp	chấm	câu	sai	(wrong punctuation)	và	ngắt	đoạn
không	hợp	lý	(wrong paragraphing),	khiến	cho	lời	thánh	giáo
trở	nên	khó	hiểu,	hoặc	sai	nghĩa	lý.

Nói	thêm	về	Lục Hòa	六和	(the six harmonies).	Đây	là	sáu
nguyên	tắc	hòa	hiệp	của	người	tu	học	trong	một	tập	thể,	gồm
có:	①	Thân hòa cộng trú	身和共住	 (harmony in activity to
live together):	Hòa	 hiệp	 trong	 sinh	 hoạt	 để	 sống	 chung	 với
nhau.	②	Khẩu hòa	vô tránh	口和無諍	(harmony in speech to
avoid argument):	Hòa	hiệp	trong	lời	nói	để	không	tranh	cãi.
③	Ý hòa	đồng sự	意和同事	(harmony in mind to collaborate
together):	Hòa	hiệp	trong	tâm	ý	để	hợp	tác	với	nhau.	④	Giới
hòa	 đồng tu	戒和同修	 (harmony in precepts observance for
self-cultivation along with others):	Hòa	hiệp	trong	giới	luật	để
cùng	tu	với	nhau.	⑤	Kiến hòa đồng giải	見和同解	(harmony
in expounding viewpoints):	 Hòa	 hiệp	 trong	 khi	 trình	 bày	 ý

kiến.	⑥	 Lợi hòa	 đồng quân	利和同均	 (harmony in equally
sharing advantages):	Hòa	hiệp	trong	sự	chia	đều	lợi	ích.

*

█	 Kính	 thưa	 đạo	 trưởng	 Từ Ánh (Trà	 Vinh),	 hiền	 huynh
Huỳnh Văn Mười (Quảng	 Nam),	 và	 hiền	 huynh Trần Dã
Sơn (Đắc	Lắc):	Bài	viết	của	đạo	trưởng	và	các	bài	thơ	của	hai
vị	hiền	huynh	sẽ	đăng	trong	Đạo	Uyển	Đông	2021	(tập	40).
Kính	mong	đạo	trưởng	và	hai	nhà	thơ	áo	 trắng	 tiếp	 tục	gởi
bài	cộng	tác.	Kính	mến.	(Ban Tu Thư & Ấn Tống)

KINH SÁCH MỚI IN
“… mỗi ngày phải chừa một giờ để đọc thánh kinh

hiền truyện.”	Đức	GIÁO	TÔNG	VÔ	VI	ĐẠI	ĐẠO
Vạn	Quốc	Tự,	Sài	Gòn,	15-11	Ất	Tỵ	(07-12-1965)

Sách ấn tống quý Ba năm 2021 liên kết Nxb Hồng Đức:

134-1. CHUYỆN ĐẠO BÌNH DÂN (Lev Tolstoy và Oscar Wilde; Huệ Khải dịch), in 1.200
quyển. Do công quả 13,5 triệu đồng của hiền tỷ VIVI NGUYỄN (Canada), trích đợt 167.

135-1. BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ XUÂN TÂN SỬU (2021), in 1.000 quyển. Do công quả 16 triệu
đồng của hiền tỷ VIVI NGUYỄN (Canada), trích đợt 167.

136-1. NÓI VỚI MỘT NGƯỜI (thơ Huỳnh Văn Mười), in 1.000 quyển. Do quý ân nhân: 1.
Hiền tỷ VIVI NGUYEN (Canada), công quả 10.500.000 đồng, trích đợt 167 (và hết). / 2. Quý
hiền huynh, hiền tỷ HUỲNH VĂN TÙNG, HUỲNH LYNN AMENDA, HUỲNH VĂN BRYAN, và
NGUYỄN THỊ MỸ LINH (bang Arizona, Hoa Kỳ), công quả 200 USD ngày 11-4 (= 4.600.000
đồng), gởi đợt 170. / 3. Họ đạo TRUNG KHÁNH, Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam (Hội
Thánh Truyền Giáo Cao Đài), công quả 1.000.000 đồng, gởi đợt 171.

137-1. GIA ĐÌNH ĐẠO ĐỨC THEO GIÁO LÝ CAO ĐÀI / THE VIRTUOUS FAMILY AS VIEWED
BY CAODAISM (Huệ Khải), in 1.000 quyển. Do công quả 10 triệu đồng của hiền tỷ NGỌC
LINH Phạm Thị Dung (thánh tịnh Tân Minh Quang), trích đợt 169, hồi hướng an lạc cho
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thân mẫu (hiền tỷ Ngọc Trân Nguyễn Thị Ba, tuổi Dậu).

ĐẠO UYỂN THU 2021 (tập 39), in 1.000 quyển. Do công quả 13,396,000 đồng của quý ân
nhân phương danh như sau:

1. Gia đình ĐT BÙI THỊ CẢNH. TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà. Hồi hướng cửu huyền
thất tổ. Gởi đợt 172.

1,000,000

2. Gia đình ĐT ĐÀO CẢNH HOA (TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà, HTCĐ Tiên Thiên). Hồi
hướng cửu huyền thất tổ. Gởi đợt 173.

500,000

3. ĐT ĐẶNG THỊ BẠCH TUYẾT. TT Long Phú, Bến Lức, HTCĐ Ban Chỉnh Đạo. Hồi
hướng giác linh thân phụ Đặng Hữu Tánh (1926-2020). Gởi đợt 171.

500,000

4. ĐT ĐINH THỊ HUỲNH MAI. Long Thuận, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Hồi hướng
giác linh thân phụ (ĐH Đinh Văn Nhự) và giác linh thân mẫu (ĐT Trần Thị
Xuân). Gởi đợt 167.

1,000,000

5. ĐH HỒ CĂN. TT Trung Khánh, HT Truyền Giáo CĐ. Hồi hướng công đức cho
con là Hồ Một. Gởi đợt 171.

1,000,000

6. LIÊN HOA CỬU CUNG THIÊN ĐẠO HỌC ĐƯỜNG. Thủ Đức. Gởi đợt 172. 500,000
7. ĐT PHƯỢNG HỒ. Hoa Kỳ. Gởi đợt 170. 2,298,000
8. ĐH Lễ Sanh THÁI THÁI THANH (Nguyễn Phi Thái, Đầu Họ TT Từ Quang, Điện

Phong, Điện Bàn, Quảng Nam). Gởi đợt 173.
1,000,000

9. ĐT TRẦN NGỌC NỮ (đàn Minh Khai, Chiếu Minh, Mỹ). Gởi 100 USD ngày 23-
3, đợt 169.

2,300,000

10. ĐT TRƯƠNG THỊ BÍCH VÂN (TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà, HTCĐ Tiên Thiên). Hồi
hướng giác linh thân mẫu (ĐT Dương Thị Ở, 93 tuổi). Gởi đợt 173.

1,000,000

11. ĐT YẾN PHAN và ĐH TÂM ĐẶNG. Hoa Kỳ. Gởi đợt 170. 2,298,000

PHƯƠNG DANH QUÝ ÂN NHÂN CÔNG QUẢ ẤN TỐNG
Đợt Một Trăm Bảy Mươi: Từ ngày 01-4-2021 đến ngày 30-4-2021
Môn sanh, đạo tâm:
1. ĐH, ĐT HUỲNH VĂN TÙNG, HUỲNH LYNN AMENDA, HUỲNH VĂN BRYAN, và NGUYỄN

THỊ MỸ LINH (bang Arizona, Hoa Kỳ). Gởi 200 USD (ngày 11-4) = 4,600,000VNĐ.
4,600,000

2. ĐT PHƯỢNG HỒ. Hoa Kỳ. Gởi 20-4. 2,298,000
3. ĐT YẾN PHAN và ĐH TÂM ĐẶNG. Hoa Kỳ. Gởi 20-4. 2,298,000
HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO
4. ĐT NGUYỄN THỊ CHÍN. TT Thuận Kiều, Q 12. Gởi 13-4. 500,000
HỘI THÁNH CAO ĐÀI MINH CHƠN ĐẠO (CÀ MAU)
5. ĐH HỒ QUỐC HÙNG. TT Thành Tâm Đàn. Gởi 20-4. 100,000
6. ĐT NGUYỄN HỒNG TỪ PHƯỚC. TT Thành Tâm Đàn. Kinh Xáng, Phụng Hiệp, Khóm 1, 600,000

Tân Thành, Cà Mau. Hồi hướng giác linh ĐH Nguyễn Văn Mới, giác linh ĐT Võ Thị
Quán, giác linh LS Thái Bang Thanh (Nguyễn An Bang). Gởi 20-4.

7. ĐH NGUYỄN TẤN TRIỀU. TT Thành Tâm Đàn. Gởi 20-4. 200,000
8. ĐT NGUYỄN THỊ THẢNH. TT Thành Tâm Đàn. Khóm 6, Tân Thành, Cà Mau. Gởi 20-4. 100,000
9. ĐT TỪ THỊ NHUNG. TT Thành Tâm Đàn. Kinh Xáng, Phụng Hiệp, Cà Mau. Gởi 20-4. 200,000
HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH
10. ĐT ĐẶNG THỊ THU THỦY. Xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Gởi

13-4. Hồi hướng cửu huyền thất tổ.
2,000,000

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊN
11. Giác linh cố Giáo Hữu NGỌC HAI THANH (Ngô Văn Hai: 1938-2019), TTi Ngọc Điện

Huỳnh Hà. Gởi 11-4.
2,000,000

THÁNH TỊNH TÂN MINH QUANG (THẠNH LỘC, QUẬN 12, TpHCM)
12. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. Hồi hướng giác linh song thân (ĐH Trần Văn Phòng, ĐT

Nguyễn Thị Mân). Gởi 14-4.
500,000

13. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. Cầu nguyện cho sức khỏe bào huynh (ĐH Trần Văn Hoa).
Gởi 14-4.

500,000

Tổng cộng: 15,896,000 VNĐ
Đợt Một Trăm Bảy Mươi Mốt: Từ ngày 01-5-2021 đến ngày 31-5-2021
HỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO
1. ĐT ĐẶNG THỊ BẠCH TUYẾT. TT Long Phú, Bến Lức, HTCĐ Ban Chỉnh Đạo. Hồi hướng

giác linh thân phụ Đặng Hữu Tánh (1926-2020). Gởi 12-5.
500,000

HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI
2. Họ đạo TRUNG KHÁNH. Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam. Gởi 20-5. 1,000,000
3. ĐH HỒ CĂN. TT Trung Khánh. Hồi hướng công đức cho con là Hồ Một. Gởi 20-5. 1,000,000
THÁNH TỊNH TÂN MINH QUANG (THẠNH LỘC, QUẬN 12, TpHCM)
4. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. Hồi hướng giác linh song thân (ĐH Trần Văn Phòng, ĐT

Nguyễn Thị Mân). Gởi 17-5.
500,000

5. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. Cầu nguyện cho sức khỏe bào huynh (ĐH Trần Văn Hoa). Gởi
17-5.

500,000

Tổng cộng: 3,500,000 VNĐ
Đợt Một Trăm Bảy Mươi Hai: Từ ngày 01-6-2021 đến ngày 30-6-2021
Môn sanh, đạo tâm:
1. ĐH ĐÀO THÚY LIỄU. Hải ngoại. Gởi 21-6. (Lê Thị Nô chuyển giúp) 15,000,000
2. LIÊN HOA CỬU CUNG THIÊN ĐẠO HỌC ĐƯỜNG. Thủ Đức. Gởi 09-6. 500,000
HỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊN
3. ĐT BÙI THỊ CẢNH. TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi 24-6. 1,000,000
THÁNH TỊNH TÂN MINH QUANG (THẠNH LỘC, QUẬN 12, TpHCM)
4. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. TTi Tân Minh Quang. Thạnh Lộc, Q 12. Hồi hướng giác linh

song thân (ĐH Trần Văn Phòng, ĐT Nguyễn Thị Mân). Gởi 16-6.
500,000
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5. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. TTi Tân Minh Quang. Thạnh Lộc, Q 12. Cầu nguyện cho sức
khỏe bào huynh (ĐH Trần Văn Hoa). Gởi 16-6.

500,000

Tổng cộng: 17,500,000 VNĐ
Đợt Một Trăm Bảy Mươi Ba: Từ ngày 01-7-2021 đến ngày 31-7-2021
HỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊN
1. Gia đình ĐT ĐÀO CẢNH HOA (TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà). Hồi hướng cửu huyền thất tổ.

Gởi 03-7.
500,000

2. ĐT TRƯƠNG THỊ BÍCH VÂN (TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà). Hồi hướng giác linh thân mẫu
(ĐT Dương Thị Ở, 93 tuổi). Gởi 03-7.

1,000,000

HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI
3. ĐH Lễ Sanh THÁI THÁI THANH (Nguyễn Phi Thái, Đầu Họ TT Từ Quang, Điện Phong,

Điện Bàn, Quảng Nam). Gởi 28-7.
1,000,000

THÁNH TỊNH TÂN MINH QUANG (THẠNH LỘC, QUẬN 12, TpHCM)
4. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. TTi Tân Minh Quang. Thạnh Lộc, Q 12. Hồi hướng giác linh

song thân (ĐH Trần Văn Phòng, ĐT Nguyễn Thị Mân). Gởi 20-7.
500,000

5. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. TTi Tân Minh Quang. Thạnh Lộc, Q 12. Cầu nguyện cho sức
khỏe bào huynh (ĐH Trần Văn Hoa). Gởi 20-7.

500,000

Tổng cộng: 3,500,000 VNĐ
Đợt Một Trăm Bảy Mươi Bốn: Từ ngày 01-8-2021 đến ngày 30-9-2021 (hai tháng)
THÁNH TỊNH TÂN MINH QUANG (THẠNH LỘC, QUẬN 12, TpHCM)
1. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. TTi Tân Minh Quang. Thạnh Lộc, Q 12. Hồi hướng Cửu Huyền

Thất Tổ. Gởi 21-8.
500,000

2. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. TTi Tân Minh Quang. Thạnh Lộc, Q 12. Cầu nguyện cho sức
khỏe bào huynh (ĐH Trần Văn Hoa). Gởi 21-8.

500,000

Tổng cộng: 1,000,000 VNĐ

Ban	Ấn	Tống	kỉnh	thành	biết	ơn	tất	cả	quý	đạo	hữu	ân	nhân	đã
tin	cậy	trợ	duyên	để	Chương	Trình	Chung	Tay	Ấn	Tống	Kinh	Sách
Đại	Đạo	có	điều	kiện	tiếp	tục	hành	đạo	bền	bỉ.
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