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Ảnh bìa Đạo Uyển Xuân 2021 (tập 
37) mượn của Roger Blum, chụp trong 
Đền Thánh Tây Ninh ngày 29-01-2008. 
Ảnh này cho thấy các vị Lễ Sanh ba 
phái (Ngọc, áo đỏ; Thượng, áo xanh; 

 

Thái, áo vàng). Khi chọn ảnh các vị Lễ Sanh làm bìa, chúng tôi 
chạnh nhớ lời Thầy dạy: Lễ Sanh là người có hạnh, lựa chọn 
trong chư môn đệ mà hành lễ. (…) Thầy dặn các con hiểu rõ 
rằng Lễ Sanh là người Thầy yêu mến …(1) 

Chúng ta cùng suy gẫm lời Thầy: Để dâng lễ, hành lễ kính 
Thầy, để được là người Thầy yêu mến, phải chăng chúng ta 
luôn nhớ trau mình cho xứng đáng là người có hạnh? Nếu 
chúng ta trót kém hạnh, thì dẫu cho Thiên Bàn bĩ bàng lễ 
phẩm, sáng choang đèn nến, đâu ai dám chắc rằng Thầy vui 
lòng đẹp dạ chứng giám. Thuở mới mở Đạo, Thầy dạy chúng 
ta: Phải thường hỏi lấy mình khi đem mình vào lạy Thầy buổi 
tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chưa mà lương tâm có điều 
chi cắn rứt chăng? Nếu phận còn nét chưa rồi, lương tâm 
chưa đặng yên tịnh, thì phải biết cải quá,(2) ráng sức chuộc lấy 
lỗi đã làm, thì các con có lo chi chẳng bì bực chí thánh.(3) 

Ngày đầu xuân mừng đón năm mới, phần đông môn sanh 
hay đến thánh đường dâng hương cầu Thầy ban bố hồng ân. 
Vậy, xin kính nguyện chúc nhau cùng được tròn hạnh người 
tu, là món lễ phẩm xứng đáng nhất để kính dâng Thầy. █  

                                                 
(1) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I. Đàn ngày 20-11-1926. 
(2) cải quá 改過 (correcting faults): Sửa đổi lỗi lầm. 
(3) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I. Đàn ngày 24-12-1926. 
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Thánh giáo 

TU RỒI SỨ MẠNG LẠI TRAO 
Trung Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng) 

ngày 11-01 Tân Sửu (Thứ Bảy 25-02-1961) 

THI 

ĐẠO Trời mầu nhiệm, gắng công tu 
ĐỨC hạnh trò Tiên phải đứng đầu (1) 
CHƠN thật lòng rồi, ơn phước thấy (2) 
TIÊN Thần muốn đạt khó gì đâu. 

BÀI 

Ngày xuân dạo chốn trần gian 
Nương cậy thần bút,(3) giáng đàn đề thi 
Xuân về một lúc xuân đi 
Gởi bao tươi đẹp, phương phi (4) cho đời. 

Muôn dân cùng chịu ơn Trời 
Sống còn vui khổ, ta người có nhau (5) 

                                                        
(1) Câu này ý nói: Là học trò Tiên thì đức hạnh phải trên hết. (Virtue 

is the first concern of every Caodai disciple.) 
(2) Câu này ý nói: Người nào tu hành chơn thật sẽ được ơn phước 

Trời ban cho. (Honest self-cultivators will receive Heaven’s blessing.) 
(3) thần bút 神筆 (wondrous means of invocation): Cơ bút thần 

diệu. – nương cậy thần bút: phụ bút 附筆 (relying on a wondrous 
means of invocation), nương nhờ vào cơ bút thần diệu. 

(4) phương phi 芳菲 (fragrant): Thơm tho. (Người Việt thường 
dùng phương phi để chỉ thân hình, mặt mũi béo tốt.) 

(5) Câu này ý nói: Cuộc sống còn lẫn lộn khi vui lúc khổ, mọi người 
nên giúp đỡ lẫn nhau. (Because life is not always happy, people 

Người đau là tức mình đau 
Có gì phân biệt với nhau rầy rà.(6) 

Lo tu muôn việc bỏ qua 
Để lòng thanh tịnh giao hòa đón ân (7) 
Có thân đừng nặng vì thân (8) 
Quên thân thì được thập phần (9) cao sang. 

Lo tu, ơn phước Thầy ban 
Lo tu mới thấy niết bàn tại tâm (10) 
Mưu thâm thì họa cũng thâm 
Thâm thâm nhiễm nhiễm, sanh tâm não phiền.(11) 

                                                                                                                        
should help one another.) 

(6) rầy rà (annoyed, vexed): Phiền lòng, bực bội. 
(7) giao hòa (giao đối hòa ái 交對和藹: behaving cordially towards 

each other): Đối xử với nhau thân thiện. – đón ân (expecting 
Heaven’s blessing): Chờ đón nhận ơn Trời. 

(8) Câu này ý nói: Đừng ích kỷ, chỉ biết riêng mình. (Don’t be selfish.) 
(9) thập phần 十分 (completely): Trọn vẹn. 
(10) niết bàn tại tâm 涅槃在心 (nirvāṇa in mind; free from passions 

and illusions): Phiền não không còn trong lòng. 
(11) não phiền (phiền não 煩惱: afflictions or distress; passions and 

delusion or illusions): Phiền não là từ gọi chung những gì làm cho 
tâm hồn rối loạn, buồn sầu, khổ não. Bất kỳ thứ gì tác động đến 
tâm hồn, làm trở ngại sự tu tập để đạt được tâm thanh tịnh hay 
sự giác ngộ đều gọi là phiền não. Vì bị mê lầm (ảo tưởng hay 
huyễn tưởng) chi phối, vì muốn thỏa mãn ham muốn mà tâm hồn 
bị phiền não. Nếu căn cứ theo mặt chữ thì dịch phiền não là 
afflictions, distress; căn cứ theo nghĩa nhà Phật thì dịch phiền não 
là passions and delusion (illusions). Trái nghĩa với phiền não là 
thanh tịnh 清淨 hay bồ đề 菩提 (bodhi). Tại Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam ngày 13-8 Kỷ Mùi (Thứ Tư 03-10-
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Bây giờ cầu học pháp Tiên  
Dọn lòng trong sạch, Thầy truyền dạy cho 
Dọn mình, mọi sự thôi lo 
Dọn mình thanh tịnh như tro đã vùi.(12) 

Tu rồi lòng chỉ biết vui  
Vui cho khỏe khoắn, đẩy lui trần tình (13) 
Tu rồi mới thấu pháp linh (14) 
Ở trong miệng sói mà mình không sao.(15) 

Tu rồi sứ mạng lại trao (16) 
Trao cho Hội Thánh ban rao pháp quyền 
Bây giờ Ta để lời khuyên 
Sóng to gió dữ, vững thuyền vượt qua. 

Bên kia, bờ giác không xa 
Lái lèo Thầy đã cho ta độ thuyền (17) 

                                                                                                                        
1979). Đức Mẹ dạy: Đất phiền não bồ đề vun xới / Lìa thế gian sao 
tới niết bàn. 

(12) tro đã vùi (lãnh khôi 冷灰: cold ash): Tro lạnh. 
(13) trần tình 塵情 (worldly emotion, earthly feeling): Phàm tâm tục 

tình 凡心俗情, tình cảm phàm tục. 
(14) thấu (thoroughly comprehending): Thấu suốt. – pháp linh (linh 

pháp 靈法: efficacious dharma): Pháp linh nghiệm. 
(15) Câu này ý nói: Người chơn tu luôn được Thiêng liêng che chở 

dù cho gặp lúc tai nạn dẫy đầy. Đức Vô Cực Từ Tôn dạy: Mẹ nhắc 
nhở các con giữ chánh tâm hành chánh đạo thì sẽ luôn luôn sẵn có 
một khoảng trống an lành sẵn dành cho các con trong cơ cộng 
nghiệp. (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 13-8 
Kỷ Mùi, Thứ Tư 03-10-1979). 

(16) Mượn các chữ in đậm tạm đặt nhan đề cho bài thánh giáo này. 
(17) Câu này ý nói: Thầy đã ban trao những bí quyết để tu hành hầu 

Từ đây qua khỏi giang biên (18) 
Cũng năm ba hiệp đảo điên ba đào.(19) 

Lạ gì sóng gió xôn xao 
Con thuyền rạch nước, sợ nào (20) không đi 
Nhắm về Nam, hướng cung Ly (21) 
Có Thầy có bạn, có kỳ mừng vui. 

Ngược dòng thuyền phải trôi lui 
Trôi lui, đâu phải cho lùi về sau 
Ngược dòng đâu dễ muốn mau (22) 
Ráng công chèo chống, trước sau mấy lèo. 

Giang biên qua,(23) khỏi phải chèo 
Khỏi rồi, buông lái thả lèo khỏe ru. 

                                                                                                                        
thoát khổ. – lèo lái (halyards and a rudder): Dây lèo điều khiển 
cánh buồm và bánh lái thuyền. – độ thuyền (độ mê hà thừa thuyền 
渡迷河乘船: crossing the river of delusion by boat): Dùng thuyền 
(đạo pháp) vượt qua sông mê (cõi trần). 

(18) giang biên 江邊 (river bank): Bờ sông; ý nói bờ bên này, bờ 
mê, tức cõi trần. 

(19) ba đào 波濤 (great waves, billows): Ba là sóng, đào là sóng lớn. 
Gộp chung, ba đào là sóng lớn, sóng cồn. 

(20) sợ nào: Sợ gì, há sợ. 
(21) Theo bát quái hậu thiên, quẻ Ly  离 ở phương Nam, tượng 

trưng lửa, mặt trời, v.v... (Phải chăng câu này ngụ ý dạy Hội 
Thánh Truyền Giáo Cao Đài nên tìm cách liên kết với các Hội 
Thánh trong Nam?) 

(22) Câu này ý nói: Chèo thuyền ngược nước mà muốn di mau thì 
đâu dễ gì. Nghĩa bóng: Đường tu hành phải nhẫn nại, kiên trì, 
không thể muốn sớm thành đạo mà được.  

(23) Qua tới bờ bên kia, đến bến giác. 
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THI 

Ru ru rủ rủ có là ai 
Ai biết Đạo mầu, luyện thánh thai (1) 
Thai tức (2) được truyền ơn bố hóa 
Hóa người phàm tục lại Thiên đài.(3) 

Đài Cao có chỗ ngự muôn quyền 
Có chỗ Thầy trao pháp vạn duyên 
Có đức có tài, khai phước huệ (4) 
Có gan,(5) Thầy sẽ dẫn về Tiên. 

Thăng. 

                                                        
(1) thánh thai 聖胎 (holy embryo): Hình tượng trong phép tu Tiên. 

Theo Tiên Học Từ Điển của Đới Nguyên Trường, thánh thai chỉ sự 
kết hợp chơn thần, chơn khí; sau mười tháng thì có anh nhi 嬰兒, 
thêm ba năm bú mớm (tam niên nhũ bộ 三年乳哺) nuôi anh nhi 
thì chứng Thiên Tiên, thêm chín năm ngó vách (cửu niên diện bích 
九年面壁) thì chứng Kim Tiên.  

(2) thai tức 胎息 (embryonic breath): Hơi thở của bào thai. (Lúc còn 
trong bụng mẹ, thai thở mà không dùng mũi và miệng.) 

(3) Câu này ý nói: Biến đổi người phàm trở thành Tiên để đến cõi 
trời (Thiên đài 天臺). 

(4) khai phước huệ 開福慧 (english): Bắt đầu phước huệ song tu 
福慧雙修 (self-cultivation by synchronously doing good deeds and 
practising meditation). Tu phước là siêng chăm làm lành để giải 
trừ các nghiệp xấu của bản thân. Tu huệ là tu tịnh (công phu). 

(5) có gan: Có gan dạ chịu bỏ hết mọi thú vui trần gian mà chịu 
nhẫn nại tu hành gian khổ. 

Huệ Khải chú thích – Lê Anh Minh hiệu đính 

Thánh giáo 

ĐƯỜNG DÀI PHẢI LẬP CHÍ 
Trung Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng) 

ngày 22-7 Tân Sửu (Thứ Sáu 01-9-1961) 

THI 

BẢO bảo anh em cẩn thận nhiều 
THỌ truyền bí pháp phải cao siêu (6) 
THÁNH Thần mới được ơn Thần Thánh (7) 
NƯƠNG náu chờ xin Ngọc Khuyết triều.(8) 

Chào chư vị. 

Bước đường sứ mạng, nguyên căn (9) lúc nào cũng để tâm 

                                                        
(6) Câu này ý nói: Người truyền thụ (chỉ dạy) bí pháp phải là người 

cao siêu (tức là minh sư 明師: thầy đã đắc đạo). – thọ truyền 
(truyền thụ 傳授: teaching): Truyền dạy. – bí pháp 秘法 (secret 
method of inner self-cultivation): Phương pháp tu luyện chỉ 
truyền riêng cho người được tuyển chọn, không dạy rộng rãi. 

(7) Câu này ý nói: Nếu có được những đức tánh tốt đẹp như các 
Đấng thiêng liêng chỉ dẫn thì con người mới xứng đáng thọ nhận 
ơn huệ của các Đấng thiêng liêng. 

(8) Câu này ý nói: Hãy nương náu trong chánh đạo tu hành, chờ 
ngày đắc đạo được về chầu Thượng Đế. – Ngọc Khuyết 玉闕: 
(the Jade Emperor’s Palace) Tức là Huỳnh Kim Khuyết 黃金闕, ám 
chỉ cung điện của Thượng Đế. – triều 朝 (paying homage to): 
Triều kính, chầu (Thượng Đế). 

(9) nguyên căn 原根 (original root person): Đồng nghĩa nguyên 
khách 原客 (original guest), nguyên nhân 原人 (original human), 
tức là linh căn 靈根 có nguồn gốc trên cõi trời, xưa kia nhận lãnh 
sứ mạng xuống thế gian độ đời; khác với hóa nhân (nhơn) 化人 
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nghĩ đến. Cần xốc gánh lên đường, phải xứng một Thiên 
Thần mới đủ tư cách gieo truyền cơ cứu rỗi. Vì thế mà người 
có thiện căn (10) luôn luôn nghĩ tới sự tu để đạt đạo, làm nòng 
cốt cho con người.  

Những người đạt nhân quân tử (11) lúc nào cũng trông xa 
nghĩ rộng mà đặt vấn đề cả cho mình và cho mọi người đồng 
thi hành trên phương diện đó. Không vì hoàn cảnh thôi thúc, 
ý người đòi hỏi, mà mình phải vội vàng làm những việc 
không đầu không cuối, mà luôn luôn đo đắn dặt dè. Một lời 
nói, một nhích chân phải được lợi sanh, lợi kỷ.(12) 

Mẫu mực là mình. Mình là phép tắc đấy, đạo đức đấy, 
Thánh Thần đấy, quyền pháp đấy, mà sứ mạng trung hưng 
cũng đấy. Nên người quân tử nhắm vào xa xăm, trông vào 
hiện tại mà đặt chương trình. Đâu phải thấy đây mà không 
xem đó. Hơn nữa, vạn thế sự nghiệp (13) cốt ở đạo đức, mà 
đạo đức hiển hiện phải ở nơi người có lòng cầu học hiểu, có 

                                                                                                                        
(transformed human) là người vốn từ kim thạch, thảo mộc, cầm 
thú tiến hóa lên. 

(10) thiện căn 善根 (root of goodness): Căn lành, cái gốc rễ tốt lành. 
Không tham, không sân, không si (vô tham, vô sân, vô si 無貪, 
無瞋, 無癡) là tam thiện căn 三善根. Tham sân si là tam bất thiện 
căn 三不善根. Người có thiện căn thấy cái ác thì không chịu nổi 
(bất nhẫn 不忍), nghe nói đến Trời Phật thì tin kính. 

(11) đạt nhân quân tử: Xem Phụ Đính cuối bài thánh giáo này.  
(12) lợi sanh, lợi kỷ: 利生利己 (advantageous to others as well as 

advantageous to oneself): Ích lợi cho chúng sanh cũng như ích lợi 
cho bản thân. 

(13) vạn thế sự nghiệp 萬世事業 (career of all ages): Sự nghiệp 
muôn đời. 

chí siêng cần (14) tu học dồi mài, có sự giác ngộ thường xuyên 
mới thấu cơ mầu nhiệm. 

Nên chư vị hôm nay dự định lên đường giải thoát cần 
được chuẩn bị nhiều ngày. Một lần bước ra là một khi đã hòa 
đồng cùng pháp đạo, nhất trí cùng Thầy. Đâu phải một sớm 
một chiều, nay cầu mai lạy cho rồi. 

Làm Thánh làm Hiền không dễ. Bất cứ ai có chí thì nên, có 
bền thì được. Dùng chước thì hư, dụng khôn ngoan trăm lần 
thất bại. Bởi vậy, Thánh xưa vất trí phế tài,(15) vắng lặng ở 
một nơi. Đức đủ, đạo thành, ngày ấy sẽ ra đời mà lấy thân 
gánh vác. 

Trên bước đường tu học lấy đạo Thần Tiên, các vị là bậc 
hướng đạo Thiên ân, lại còn thiết tha thầm nghĩ, ta hứa với 
lòng ta để ta đủ can trường mà làm xong con người giải 
thoát.  

Đường dài phải lập chí (16) mới đến nơi. Phương chi hôm 
nay bối cảnh quanh mình, thấy bao kẻ chết người đau. Muốn 
cứu đau ngăn chết là phải có pháp thần thuốc thánh, đức cả 
tài cao. Mà cảnh khổ diễn tiến mỗi ngày, ta chỉ một thân, lòng 
không yên nổi. Chạy đường này qua ngõ nọ, tay rờ miệng nói, 
mãi cứ lăng xăng mà kẻ chết cứ chết, người đau vẫn đau, rồi 
trách Trời giận mình, mới toan đi vào núi tìm thầy học pháp 
hồi sinh. Học một năm biết chừng vài món, thấy tuy chưa đủ 
mà sự việc cũng cần, rồi xuống núi cứu đời.  

Pháp ấy tuy hay nhưng khó ngăn họa lớn. Mà người ấy gọi 
                                                        
(14) siêng cần (diligent): Siêng năng, cần cù. 
(15) phế tài 廢才 (abandoning talent): Không dùng tới tài năng. 
(16) Mượn các chữ in đậm tạm đặt nhan đề cho bài thánh giáo này. 
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là người có lòng biết lo, có công vị tha xá kỷ.(17) Nhưng lòng 
ấy cũng là hại đời, lòng không lượng được việc làm. Lo như 
thế thà ngồi không mà đờn ca hơn là phí ngày giờ. Mà không 
khéo lại như kéo người đui tu theo thầy mù. 

Người quân tử với kẻ tiểu nhân đồng làm, đồng nói, đồng 
lo nhưng hai đường mỗi bên đều khác hẳn. Nên ngay bây giờ, 
các vị đã nhận thức kỹ càng: Trái lúc non thì chát, lúc dày thì 
chua, lúc muồi thì ngọt. Cũng như người tu, biết Đạo không 
bằng yêu Đạo. Phải trầm tĩnh, nhất tâm, đi cho đến nơi, làm 
cho rồi việc. Nghĩa là các vị đã có lòng muốn tu theo đạo 
Thần Tiên thì đặt mình trên sự vô vi, thanh tịnh. 

Cái công thành tựu của ngày mai là cái ý nghĩa việc làm lúc 
bây giờ. Cái nhân tạo lập đúng đắn thì cái quả kết thành mới 
được tốt lành. 

Muốn tu, ta là người học trò cứ làm theo ý Thầy, nghe theo 
lời Thầy. Đâu để cho lòng mình đòi hỏi nơi Thầy việc nọ việc 
kia. Mà hễ [làm] người đệ tử [thì phải] tâm tròn hạnh xứng. 
Đã tròn thì tự nhiên được lặng,(18) xứng thì tự nhiên được 
đậu, lo gì nghĩ gì cho mệt nhọc. Đã đặt mình tu theo đây, học 
với đây, ngó nghe vào đây mà hành sự. 

Nhất trí cùng Thượng Đế thì tâm ta và bản thể (19) đồng 

                                                        
(17) xá kỷ (xả kỷ 捨己: self-sacrifice to help others): Hy sinh để giúp 

người khác. 
(18) được lặng (calm, tranquil): (Tâm) an tĩnh, bình lặng.  
(19) bản thể 本體 (substance, being): Cái tự nó tồn tại, đối lập với 

hiện tượng (phenomena). Thượng Đế là Đại Linh Quang; con 
người là tiểu linh quang. Bản thể của con người là Thượng Đế. 
Chỗ đồng thể giữa Trời và người là linh quang. Đức Chí Tôn dạy: 

nhất. Đã đồng nhất thì nhất động nhất tịnh, khi vi khi hiển (20) 
của Trời có chỗ nào mà ta không biết. 

Muốn đồng nhất cùng Trời là trước phải dẹp lần tình 
nghĩa cỏn con, lợi danh nhỏ hẹp, ân ái thấp thường để lòng 
được lặng trong, người không nghĩ hơn nghĩ thiệt. Có vậy, 
luyện pháp mới linh, nấu đơn mới thành. Ai là người làm 
được? Chính là người giác ngộ vậy. 

Còn việc tu, hễ còn tu là còn khảo. Khảo biết đâu là phần 
thưởng thiêng liêng, mà biết đâu là phần phạt hữu hình. Nếu 
nó là phần phạt mà vui nghe thì phạt kia là thưởng đó. 

BÀI 

Hồng ân đâu có riêng ai 
Ai người biết được chiều mai đợi chờ 
Hễ là quân tử tri cơ (21) 
Đừng màng danh lợi, đừng mơ ảo huyền. 

Muốn tu thành Phật thành Tiên 
Sửa lòng cho chính, cho chuyên tịnh hành (22) 

                                                                                                                        
Con là một thiêng liêng tại thế / Cùng với Thầy đồng thể linh 
quang. (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 14-
01 Bính Ngọ, Thứ Năm 03-02-1966) 

(20) vi 微 (invisible): Ẩn kín, không nhìn thấy. – hiển 顯 (visible): 
Hiện bày cho thấy. 

(21) tri cơ 知幾 (knowing the minutest sign): Biết được cái triệu 
chứng (mầm mống nhỏ nhặt mới vừa hiện ra), từ đó hiểu được 
tình thế sẽ diễn biến ra sao mà chọn cho mình một thái độ, một 
cách hành xử tốt nhất. Khi Đức Khổng Tử đang làm tư khấu kiêm 
tể tướng nước Lỗ thì nước Tề tặng nước Lỗ một ban nữ nhạc, 
khiến cho vua Lỗ say đắm, luôn ba ngày không ra ngự triều. Đức 
Khổng bèn bỏ nước Lỗ, đi qua nước vệ. (Luận Ngữ, 18:4) 
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Trông vào lòng chẳng mỏng manh 
Trông ra mình được Trời dành một nơi. 

Mặc người bay nhảy đua bơi 
Ta còn thiếu đức, thiếu hơi, thiếu tài 
Lo tu chứng ngộ Cao Đài 
Kiếp này có trễ, kiếp mai thi hành. 

Kiếp này quả đạo được thành 
Đương vi (23) xốc gánh quần sanh một thời 
Nếu thành, chưa lập ra đời (24) 
Thì về Thiên quốc chầu Trời cũng vui. 

Phiền gì tính tới tính lui 
Miễn cho việc của Trời người được xong 
Dầu mà mình có cùng không (25) 
Đâu đòi đâu hỏi cho lòng sân si. 

Lòng tu nào có muốn chi 
Thân tu ta đã quy y lâu rồi 
Có gì còn gọi là tôi.(26)  

Thăng. 

                                                                                                                        
(22) tịnh hành 並行 (synchronously practising): Làm luôn cùng lúc 

hai việc. Ở đây tức là vừa chính tâm vừa chuyên nhất.  
(23) đương vi 當為 (assuming, undertaking): Nhận lấy, gánh vác. 
(24) Nếu mình tu thành (đắc đạo) mà đời thánh đức chưa xuất hiện. 
(25) có cùng không (having or not having): Có hay không có. 
(26) Tại nhà tu Phước Huệ Đàn (Tam Kỳ, Quảng Nam), ngày 14-3 

Canh Tý (Thứ Bảy 09-4-1960), Đức Thanh Phong Thần Nữ (Bùi 
Thị Ngàn) dạy: Thân này đã hiến trọn cho quyền năng Thượng Đế 
thì thân đâu phải còn chủ quyền của ta mà tính lợi tính hơn. 

Huệ Khải chú thích – Lê Anh Minh hiệu đính 

PHỤ ĐÍNH: Đạt nhân quân tử 
1. Ngày nay, hai chữ đạt nhân được người Hoa dùng theo 

nghĩa: a/ Người thông đạt lý sự 通達事理, biết lý lẽ phải trái 
(reasonable); b/ Người suy nghĩ lạc quan (tư tưởng lạc quan 
思想樂觀; optimistic), khoáng đạt (khai lãng 開朗: open-

minded); c/ Cao thủ 高手 (expert) trong một lãnh vực chuyên 
môn. Tuy nhiên, cả ba nghĩa này đều không áp dụng vào lời 
dạy của Đức Bảo Thọ Thánh Nương. 

2. Đạt nhân quân tử 達人君子 (the superior man helping 
others succeed like himself) nghĩa là bậc quân tử biết mưu 
cầu sự thành đạt cho người khác cũng như mình thành đạt.  

Chữ nhân 人 này là con người (humans), không phải là 
đức nhân 仁, nhân ái 仁愛 (benevolence). Chữ đạt 達 này là 
nghĩa là thành đạt, thành tựu, thành công (succeeding, 
successful). Đạt nhân nghĩa là giúp cho người khác thành 
công cũng như mình thành công.  

Đạt nhân nguyên là lời Đức Khổng Tử dạy ông Tử Cống về 
hạnh của Thánh Nhân và của người có lòng nhân ái, được 
chép trong Luận Ngữ (6:30): 

(K)ỷ dục lập nhi lập nhân; kỷ dục đạt nhi đạt nhân. 
己欲立而立人, 己欲達而達人. Muốn tạo lập cho mình thì 
cũng tạo lập cho người khác; muốn mình thành đạt thì cũng 
giúp người khác thành đạt. (He who wishes himself to be 
established sees that others are established; and he who 
wishes himself to be successful sees that others are successful.)  

Ý nghĩa đạt nhân vô cùng cao quý như thế còn được Đức 
Bảo Thọ Thánh Nương hàm ngụ ở hai câu này:  
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– (L)úc nào cũng trông xa nghĩ rộng mà đặt vấn đề cả cho 

mình và cho mọi người đồng thi hành trên phương diện đó. 

– Một lời nói, một nhích chân phải được lợi sanh, lợi kỷ.  

Lợi kỷ 利己 là ích lợi cho bản thân (advantageous to oneself). 
Lợi sanh 利生 là ích lợi cho chúng sanh (advantageous to 

other people). 

Đức Thích Ca thành Phật rồi, lại khuyên người đời hãy 
biết tu để thành Phật giống như Ngài: Ta là Phật đã thành, 

các người là Phật đang thành. 我已成佛, 汝當成佛. Ngã dĩ 

thành Phật, nhữ đương thành Phật. Đó là tấm lòng đạt nhân 

quân tử. 

Các bậc Tiên Thánh vì không quản ngại cõi trần ô trược, 
không chán ngán người trần lì lợm khó dạy, nên cứ mãi giáng 
cơ uốn nắn, bảo ban, rèn luyện phàm nhân từng ly từng tý 
chỉ cốt mong sao kẻ phàm phu tục tử cũng trở thành Tiên 
Thánh như các vị. Đó là tấm lòng đạt nhân quân tử. 

Nói tới Phật hay Tiên Thánh thì có cao quá chăng? Hay là 
nói thấp hơn tầm mức đó là tình đồng đạo Kỳ Ba.  

Thật vậy, môn sanh Cao Đài hầu như thâm tâm ai ai cũng 
muốn lúc mình qua đời thì được lo liệu cho phần hậu sự chu 
đáo, ấm cúng. Phần mình chưa tới, nhưng khi đồng đạo mãn 
phần thì họ đạo, đồng môn lớn bé trẻ già cùng xúm nhau lại, 
chăm lo miễn phí mà hết lòng tận tụy từ khi làm các bí tích 
lúc vừa tắt thở, nhập quan, lễ tang, an táng, chín tuần cửu, 
cho đến tiểu và đại tường. Như thế cũng là đạt nhân quân tử 

đấy thôi.  

HUỆ KHẢI 

CÁI ĐUÔI TRÂU 
HUỆ KHẢI 

1. Đây là chuyện tôi nghe: 

Một hôm trong chuyến dã ngoại đầu xuân, lúc nghỉ chân 
trên bãi cỏ xanh dưới một tàn cây râm mát, các môn đệ ngồi 
vây quanh thiền sư. Một đệ tử chắp tay thỉnh cầu: “Thầy ơi, 
xin kể cho chúng con nghe một câu chuyện.” 

Thiền sư nở nụ cười bao dung, từ ái, và nhẹ nhàng nói: 
“Được. Nhưng cuối câu chuyện các con phải trả lời một câu 
hỏi của thầy. Bằng lòng không, các con?” 

Mọi người gần như đồng thanh cất tiếng hưởng ứng: 
“Vâng ạ. Chúng con đều sẵn lòng, bạch thầy.” 

Thiền sư bắt đầu câu chuyện, giọng thong thả.  

Chuyện rằng ở làng kia có con trâu béo tốt được thả rông 
trên đồng cho nó tự do gặm cỏ. Tình cờ con trâu phát hiện ra 
một túp lều vắng chủ, cửa đóng im ỉm. Mái lều được phủ dày 
mấy lớp rơm để giữ cho bên trong lều luôn mát mẻ. Con trâu 
bèn nghểnh đầu lên rứt lấy một nắm rơm vừa tầm rồi nhai 
nhai thích thú. Có vẻ như rơm khô đã đổi khẩu vị của nó, vì 
ăn cỏ hoài cũng chán rồi chăng?  

Cái lều kia dường như bị bỏ hoang nên con trâu mặc tình 
trở lại thưởng thức món rơm khô rất vừa miệng nó. Được 
chừng ba hôm thì mái lều đã nhỏ bớt lại vì bốn mép rìa gie ra 
đã dần dần nằm trọn trong bao tử trâu. Đó cũng là lúc con 
trâu thất vọng vì không thể nào rướn cổ để vói tới phần rơm 
nằm cao hơn, ở phía trên mái lều.  
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Người ta hay mắng là “Ngu như trâu!”; nhưng con trâu 
này có lẽ không hề ngu. Nó nghĩ rằng bên trong lều biết đâu 
còn chứa nhiều rơm. Vấn đề là tìm được cách lọt vào trong, 
vì nó không muốn húc cho sập cái lều hay tông vào cánh cửa 
bấy lâu cứ đóng chặt im ỉm. Nó bèn thong thả đi một vòng 
quanh lều, nhẫn nại quan sát tìm biện pháp. Ơ kìa! Nó sung 
sướng khi tìm thấy khung cửa sổ vuông vắn chỉ có một tấm 
phên tre buông rũ che đậy hững hờ.  

Con trâu thong thả xáp lại gần khung cửa sổ. Nó khéo léo 
nghiêng nghiêng lách lách cái đầu để cho cặp sừng kềnh càng 
có thể lọt qua khung cửa sổ đã trống trải vì tấm phên tre bị 
cái đầu trâu ngọ ngoạy qua trái qua phải đã rớt xuống đất dễ 
dàng. Bên trong lều tối om, nó không nhìn thấy đụn rơm nào 
cả, nhưng vẫn ngửi được mùi rơm thơm thơm phảng phất 
trong không gian nhỏ hẹp thiếu hẳn ánh sáng nhưng mát 
rượi.  

Vậy là phải chui cả thân hình đồ sộ vào trong mới được. 
Con trâu nghĩ vậy, và như một vận động viên uốn dẻo lão 
luyện, nó nhẫn nại lách luồn từng chút từng chút một để lần 
lượt đưa cái cổ, rồi hai chân trước, rồi trọn cái bụng to 
tướng, rồi luôn cả hai chân sau. Ôi, vậy là mình đã lọt được 
vào cái chỗ mình mơ ước! Con trâu sung sướng quá. Nhưng 
chính lúc đó nó biết ngay mình đã mừng hụt. Nó vẫn bị 
vướng chặt ở phía sau, và không thể nhích vào bên trong lều 
thêm một ly nào hết. Nó bị vướng cái đuôi! 

Thiền sư ngừng kể, im lặng đảo mắt nhìn qua các đệ tử 
đang ngơ ngơ ngác ngác. Rồi thầy từ tốn hỏi: “Các con nghĩ 
sao?”  

Cả đám học trò liền nhao nhao: “Vô lý! Thậm vô lý!”  

 

Thiền sư mỉm cười. Chờ cho mọi người yên lặng, thầy hỏi: 
“Vô lý chỗ nào, các con?” 

Như sợ đồng môn giành phần trả lời, một anh nhanh nhảu 
đáp vội: “Bạch thầy, cả thân trâu to đùng đã lọt vào trong rồi 
thì làm sao còn có thể bị vướng cái đuôi nhỏ bé!” 

Một anh khác góp lời: “Dân gian bảo rằng đầu xuôi đuôi 
lọt. Đằng này ngược lại, cả đầu, cả bụng lẫn bốn chân kềnh 
càng đều trót lọt mà lại vướng mỗi cái đuôi! Vô lý quá, bạch 
thầy.” 

Thiền sư mỉm cười xác nhận: “Quả thật vô lý, các con ạ. 
Thế mà xưa nay người đời vẫn cứ bị vướng cái đuôi nhỏ bé 
đấy chứ.” 

2. Chuyện trên đây tôi kể lại, có thêm thắt vài chỗ, phỏng 
theo lời một hiền giả người Ấn là Jaggi Vasudev (sinh năm 
1957), thường được biết tiếng với mỹ hiệu Sadhguru. Tranh 
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vẽ minh họa cho câu chuyện tôi mượn từ website “Isha Yoga 
Center” của ông. 

Chuyện kể về một con trâu, nên không phải là dụ ngôn 
(parable) mà là ngụ ngôn (fable). Ngụ ngôn dùng để chuyển 
tải một bài học đạo lý. Đạo lý ở ngụ ngôn cái đuôi trâu (The 

Buffalo’s Tail) là gì? Tôi xin mượn Phúc Âm để trả lời câu hỏi 
này.  

2.1. Đức Giê-su dạy: Nếu được cả thế gian mà đánh mất 

linh hồn, thì nào có lợi gì? (Mt 16:26; Mc 8:36) 

Theo lời Chúa, đặt lên cân hai giá trị là linh hồn (soul) và 
cả thế gian (the whole world), thì cả thế gian vẫn cứ nhẹ hều. 
Chính vì xem cả thế gian là nhẹ hều nên thái tử Sĩ Đạt Ta Cồ 
Đàm (Siddhartha Gautama) mới dứt bỏ ngai vàng, vợ đẹp, 
con thơ, nửa đêm lẻn ra khỏi hoàng cung đi tu rồi thành Phật 
vào thế kỷ thứ sáu trước Công Nguyên. 

2.2. Nhưng nào phải thiên hạ chúng sanh ai ai cũng dễ 
dàng làm được như thái tử Cồ Đàm, mặc dù cái điều người ta 
cần từ bỏ thì nhỏ xíu nếu so với những gì thái tử dứt bỏ. Nhỏ 
xíu như cái đuôi trâu so với cả thân hình con trâu.  

Phúc Âm chép rằng có một người đến hỏi Đức Giê-su: 
“Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống 
đời đời?” Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn vào cõi sống, thì 
hãy giữ các điều răn.” Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giê-
su đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được 
ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được 
làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ. Ngươi phải yêu 
đồng loại như yêu chính mình.” Người thanh niên ấy nói: 
“Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ. Tôi còn thiếu điều gì  

nữa?” Đức Giê-su đáp: 
“Nếu anh muốn trở nên 
hoàn thiện, thì hãy đi 
bán tài sản của anh và 
đem cho người nghèo, 
anh sẽ được một kho 
tàng trên trời. Rồi hãy 
đến theo tôi.” Nghe 
xong, người thanh niên 
buồn rầu bỏ đi, vì anh 
ta có nhiều của cải.  

 

(Mt 19:16-22; Mc 10:17-22; Lc 18:18-23) 

Nói như Sadhguru, anh nhà giàu ấy không thể cứu lấy linh 
hồn mình, không thể vào Nước Trời chỉ vì bị vướng cái đuôi 
trâu là gia tài của anh. 

2.3. Hồi nhỏ tôi sống ở xã Mỹ Luông (quận Chợ Mới, tỉnh 
An Giang), thường nghe mấy ông trong xóm nghêu ngao: Vô 

chùa thấy Phật muốn tu. Về nhà thấy vợ, đi tu không đành.  

Câu hát tếu táo vậy mà thâm thúy vô cùng. Đàn ông lắm kẻ 
muốn tìm giải thoát nơi cõi vĩnh hằng, nhưng phần đông vẫn 
cứ lướng vướng đàn bà. Xưa nay không ít trang nam tử hảo 
hớn đã nhập dòng tu, đã xuất gia cầu đạo nhưng rốt cuộc 
đành ngậm ngùi hoàn tục, bởi lẽ không vượt qua nổi chữ sắc 

(sex). Ôi, đám đàn ông đáng thương trót đeo mang cái đuôi 
trâu bé xíu! 

Huệ Khải 
Nhiêu Lộc, 04-01-2021. 
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VỀ CÁCH TÍNH NĂM ĐẠO CAO ĐÀI 
DIỆU NGUYÊN 

Hiện nay, trong đạo Cao Đài tồn tại hai cách tính năm Đạo: 

Cách 1. Đổi năm Đạo vào ngày Tết Nguyên Đán (mùng 1 
tháng Giêng) hằng năm vì căn cứ theo lời dạy của Đức Chí 
Tôn vào đêm giao thừa Đinh Mão (1927) được ghi lại trong 
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Bổn thứ nhứt, xuất bản năm 1970, 
trang 70, xác định Thầy lập Đạo vào ngày mùng 1 tháng 
Giêng Bính Dần (1926): Trung, Cư, Tắc, mấy con nhớ đêm nay 
năm rồi thế nào, còn nay ra thế nào chăng? Thầy lập Đạo năm 
rồi ngày này, thì môn đệ của Thầy chỉ có mười hai đứa (...).  

Theo cách này, năm Đạo tính như sau: 

01-01 Bính Dần (1926): Bắt đầu năm Đạo thứ nhất. 

01-01 Đinh Mão (1927): Bắt đầu năm Đạo thứ hai. 

01-01 Mậu Thìn (1928): Bắt đầu năm Đạo thứ ba. 

Như vậy, hằng năm cứ đến ngày mùng 1 tháng Giêng (âm 
lịch) thì đổi năm Đạo; cứ lấy năm dương lịch hiện tại trừ cho 
1926 rồi cộng thêm 1 thì ra năm Đạo mới. Ví dụ: 

01-01 Canh Tý (2020), năm Đạo là 2020-1926= 94+1 = 95. 

Đến 01-01 Tân Sửu (2021), đổi sang năm Đạo 96. 

Đến 01-01 Bính Ngọ (2026), đổi sang năm Đạo 101. 

Cách 2. Đổi năm Đạo vào ngày lễ kỷ niệm Khai Minh Đại 
Đạo (rằm tháng 10 hằng năm) vì cho rằng đây mới là ngày 
đạo Cao Đài chính thức ra mắt nhơn sanh, nên đổi năm Đạo 
từ ngày này mới đúng về mặt pháp lý.  

Theo cách này, năm Đạo tính như sau:  

15-10 Bính Dần (1926): Bắt đầu năm Đạo thứ nhất. 

15-10 Đinh Mão (1927): Bắt đầu năm Đạo thứ hai. 

15-10 Mậu Thìn (1928): Bắt đầu năm Đạo thứ ba. 

Như vậy, hằng năm cứ đến ngày rằm tháng 10 thì đổi năm 
Đạo: Lấy năm dương lịch hiện tại trừ cho 1926 rồi cộng thêm 
1 thì ra năm Đạo. Ví dụ: 

15-10 Canh Tý (2020), năm Đạo là 2020-1926= 94+1 = 95. 

Đến 15-10 Tân Sửu (2021), mới đổi sang năm Đạo 96. 
Theo cách này thì thời điểm đổi năm Đạo trễ hơn thời điểm 
theo cách thứ nhất mười tháng. 

Như vậy, hiện nay, trong toàn Đạo đã có sự nhầm lẫn khi 
vào ngày rằm tháng 10 Canh Tý vừa qua đã đổi sang năm 
Đạo 96 (lẽ ra là năm Đạo 95).  

Rằm tháng 10 năm Bính Ngọ (2026) dự kiến sẽ kỷ niệm 
100 năm đạo Cao Đài; lẽ ra năm Đạo là 2026-1926 = 100+1 = 
101. Tuy nhiên, do nhầm lẫn nói trên, ngày rằm tháng 10 
Bính Ngọ (2026), năm Đạo lại là 102, quả không hợp lý. 

Do đó, đổi năm Đạo theo cách nào cũng có cái lý của nó, 
nhưng nhất thiết phải tính cho đúng con số mới tránh khỏi 
điều bất hợp lý như hiện nay. 

Kế đến, chúng ta hãy tham khảo xem Thiên Đình đổi năm 
Đạo vào lúc nào. Sắc Dụ của Đức Chí Tôn ban phong Tiên vị 
Quảng Đức Chơn Tiên cho cố đạo trưởng Tổng Lý Minh Đạo 
Huệ Lương (Trần Văn Quế) của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 
Đại Đạo vào ngày mùng 7 tháng 6 năm Tân Dậu (08-7-1981) 
như sau (trích): 
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SẮC DỤ 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
Tam Giáo quy nguyên, Ngũ Chi phục nhứt 

Năm thứ 56, tiết Quý Hạ 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI 

Vào ngày mùng 7 tháng 6 Tân Dậu (08-7-1981) tức là 
trước ngày lễ kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo, Thiên Đình ghi 
năm Đạo là Năm thứ 56. 

Vậy, theo hai cách tính năm Đạo như nói trên, chúng ta có 
thể biết ngay Thiên Đình đổi năm Đạo vào thời điểm nào 
trong năm: 1981 – 1926 = 55 + 1 = 56 

Như vậy, rõ ràng Thiên Đình đổi năm Đạo vào ngày Tết 
Nguyên Đán (mùng 1 tháng Giêng), vì nếu đổi năm Đạo theo 
cách thứ hai thì phải đến ngày Rằm tháng 10 Tân Dậu (11-
11-1981) mới đổi sang năm Đạo thứ 56. 

Qua những điểm nêu trên, chúng ta rất mong các Hội 
Thánh trong toàn Đạo sẽ xem xét lại vấn đề này để đạt được 
sự thống nhất trong toàn Đạo về việc chọn thời điểm để bắt 
đầu đổi sang năm Đạo mới. Như vậy sẽ rất tốt đẹp cho việc 
xác định năm nào sẽ chánh thức tổ chức đại lễ trân trọng kỷ 
niệm 100 năm đạo Cao Đài. 

DIỆU NGUYÊN 

Tham khảo hai thánh giáo khác 
1. Thứ Tư 02-02-1927 (mùng một Tết Đinh Mão), Đức Chí 

Tôn giáng đàn, nhắc lại: Thầy lập Đạo năm rồi ngày nầy 

[mùng một Tết Bính Dần] thì môn đệ của Thầy chỉ có mười 
hai đứa...(1) Đức Chí Tôn dạy thêm, sau một năm lập Đạo đã 
độ được hơn bốn muôn sanh linh (hơn bốn mươi ngàn môn 
đệ), là nhờ huyền diệu của Đức Thượng Đế cùng với sự tận 
tụy của sáu vị tiền khai.(2) 

Nếu căn cứ theo thánh giáo này thì cách tính lịch đạo của 
đạo Cao Đài bắt đầu từ mùng một Tết Bính Dần (Thứ Bảy 13-
02-1926). Nói khác đi, mỗi khi bắt đầu Tết Nguyên Đán theo 
truyền thống dân tộc thì cũng bắt đầu bước vào năm Đạo 
mới của cộng đồng tín hữu Cao Đài.(3) 

2. Tại Trung Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng), ngày 15-10 Tân 
Sửu (Thứ Tư 22-11-1961), Đức Thái Bạch Kim Tinh dạy: Ba 
lăm năm chẵn trải thăng trầm. 

Đạo Cao Đài khai minh tại chùa Thiền Lâm (Gò Kén, làng 
Long Thành, tỉnh Tây Ninh) ngày 15-10 Bính Dần (Thứ Sáu 
19-11-1926). Đức Giáo Tông giáng cơ dạy như thế vào ngày 
15-10 Tân Sửu (Thứ Tư 22-11-1961). Như vậy, tính ra thời 
gian vừa tròn ba mươi lăm năm chẵn.   
                                                        
(1) Gồm mười hai vị: Ngô Văn Chiêu, Vương Quan Kỳ, Lê Văn Trung, 

Nguyễn Văn Hoài, Đoàn Văn Bản, Cao Hoài Sang, Lý Trọng Quí, Lê 
Văn Giảng, Nguyễn Trung Hậu, Trương Hữu Đức, Phạm Công Tắc, 
và Cao Quỳnh Cư.  

(2) Sáu vị này gồm có: Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung), Phạm 
Công Tắc, Cao Quỳnh Cư, Nguyễn Trung Hậu, Trương Hữu Đức, 
và Thượng Bản Thanh (Đoàn Văn Bản). Theo Nguyễn Văn Hồng, 
Đạo Sử Nhựt Ký. Quyển 1 (1925-1934), tr. 112. (Bản thảo, 1.213 
trang) 

(3) Huệ Khải, Lược Sử Đạo Cao Đài: Khai Minh Đại Đạo 1926 / A 
Concise Caodai History: the 1926 Inauguration. Hà Nội: Nxb Tôn 
Giáo, 2015, tr. 33. 
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Sau	 đó,	 Đức	 Giáo	 Tông	 dạy	 tiếp:	Năm nay Đạo Trời vào 
buổi hạ nguơn đã vượt theo thời gian ba mươi sáu năm, 
tưởng cũng một việc đáng mừng.	

Câu	này	ý	nói	Đạo	Trời	đã	bước	vào	năm đạo thứ ba mươi 
sáu.	Như	vậy,	phải	chăng	có	thể	hiểu	là	kể	từ	ngày	rằm	tháng	
10	Tân	Sửu	thì	lịch	đạo	Cao	Đài	tính	thêm	một	năm?	█	

Năm	Tân	Sửu	tương	ứng	với	quẻ	Dịch	thứ	mười	chín	
là	Địa	Trạch	Lâm	 .	Quẻ	Lâm	gồm	hai	hào	dương	(vạch	
liền)	 ở	 dưới	 và	 bốn	 hào	 âm	 (vạch	 đứt)	 ở	 trên,	 tượng	
trưng	cái	thế	đang	tăng	trưởng	của	khí	dương	(tốt	đẹp),	
cũng	là	đà	thăng	tiến	của	các	bậc	tu	hành	đạo	đức.	Vì	thế	
quẻ	Lâm	báo	trước	một	thời	kỳ	hưng	thạnh,	phát	đạt	về	
việc	đạo.	

Quẻ	Địa	Trạch	Lâm	bên	trên	là	quẻ	Khôn	 	(địa,	đất),	
bên	dưới	là	quẻ	Đoài	 	(hồ	nước).	Bờ	hồ	(đất)	và	nước	
hồ	tiếp	giáp,	gần	gũi	mật	thiết	với	nhau	(nước	hồ	vỗ	nhẹ	
vào	bờ	hồ).	Cho	nên	quẻ	Lâm	tượng	trưng	tình	thân	ái,	
lòng	chân	thành	giao	tiếp,	liên	kết,	hợp	tác	giữa	các	nhà	
lãnh	đạo	các	tôn	giáo.	

Quẻ	Lâm	bên	dưới	là	quẻ	Đoài	(chan	hòa,	vui	vẻ),	bên	
trên	 là	 quẻ	 Khôn	 (mềm	mỏng).	 Như	 vậy,	 các	 bậc	 lãnh	
đạo	tôn	giáo	nhân	lúc	gặp	thời	cơ	thuận	lợi	cho	vòng	tay	
đại	kết	hãy	chan	hòa,	vui	vẻ,	mềm	mỏng	khắc	phục	các	dị	
biệt	 bên	 ngoài	 để	 đồng	 thanh	 cất	 lên	 tiếng	 nói	 chung	
(cùng	 lý	 tưởng	 phụng	 sự)	 mà	 siết	 chặt	 tay	 nhau	 tiến	
bước,	hợp	quần	kiến	tạo	hạnh	phúc	cho	muôn	dân.	█ 

TÌM HIỂU BÀI CỬU THIÊN 
LÊ ANH MINH 

I. Bài	Cửu Thiên là	kinh	cúng	giờ	Ngọ	theo	quyển	Kinh Cúng 
Tứ Thời của	Cao	Đài	Đại	Đạo	phái	Vô	Vi	(Sài	Gòn:	Nhà	in	Xưa	
Nay,	 1934,	 tr.	 20)	 với	 câu	 đầu	 tiên	 là	 Cửu Thiên Đại Lang.	
(Sau	đây	gọi	bài	kinh	này	là	bài	Cửu Thiên phái Vô Vi.)	

 

Bài	Cửu Thiên phái Vô Vi	(tr.	20)	chép	lại	như	sau:	

Cửu	Thiên	Đại	Lang	
Thân	phi	bạch	y	
Nhựt	nguyệt	chiếu	diệu 
Càn	khôn	hoát	trì	
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Huỳnh	Lão,	Đơn	Nguơn	[=	Hoàng Lão, Đan Nguyên]	
Dữ	niệm	hiệp	nghi	[sách in là Giữ, sai chánh tả.]	
Ngũ	Thần	vệ	thủ	
Bát	Thánh	hộ	trì	
Vạn	Thần	phó	triệu	
Bút	trận	vân	trì	
Cửu	Thiên	khai	hóa	
Vạn chưởng	đồng	vi	[sách in là Vản, sai chánh tả.]	
Nguơn	[=	Nguyên]	Hoàng	Thượng	Đế		
Vật	khể	vật	trì	
Ngô	phụng	Tiên	Hạc	Đồng	Tử	
Cấp	cấp	như	luật	lịnh.	(Lạy	một	lạy)	

 

Theo	quyển	Kinh Cúng Tứ Thời, toàn	chữ	Hán	Nôm	in khắc	
gỗ,	của	tiền	khai	Lâm	Hương	Thanh	林香清 (không	ghi	năm	
in	và	nhà	in)	thì	đây	là	bài	Thông Minh Chú	通明咒 (lẽ	ra	nên	

viết	là	聰明咒),	mà	câu	đầu	là	Cửu Thiên Đại La	九天大羅.	Bài	
Thông Minh Chú	này	chép	lại	chữ	Hán	và	dịch	âm	như	sau:	

九天大羅		
身披白衣		
日月照妙		
乾坤括持	

黃老丹元		
與念合宜		
五神衛守		
八聖護持	

萬神赴召		
筆陣雲持		
九天開化		
萬掌同微	

元皇上帝		 	
勿稽勿遲		 	
吾奉仙鶴童子	
急急如律令	

Cửu	Thiên	Đại	La 
Thân	phi	bạch	y	
Nhật	nguyệt	chiếu	diệu 
Càn	khôn	quát	trì	
Huỳnh	Lão	Đơn	Nguơn		
[=	Hoàng Lão Đan Nguyên]	

Dữ	niệm	hợp	nghi	
Ngũ	Thần	vệ	thủ	
Bát	Thánh	hộ	trì	

Vạn	Thần	phó	triệu	
Bút	trận	vân	trì	
Cửu	Thiên	khai	hóa	
Vạn	chưởng	đồng	vi	
Nguơn	Hoàng	Thượng	Đế	

	[Nguơn = Nguyên]	
Vật	khể	vật	trì	
Ngô	phụng	Tiên	Hạc	Đồng	Tử	
Cấp	cấp	như	luật	lịnh.	

Truy	cứu	xuất	xứ	của	bài	này,	có	thể	tìm	thấy	một	bài	khá	
dài	với	câu	chữ	gần	giống.	Trên	internet,	các	trang	web	của	
Đạo	Giáo	Trung	Quốc	sao	đi	chép	 lại	bài	này	rất	nhiều,	nên	
không	bảo	đảm	mức	độ	chính	xác	các	chữ	Hán.	Nguyên	nhan	
đề	bài	này	là	Văn Xương Đế Quân Khai Tâm Thông Minh Thần 
Chú 文昌帝君開心聰明神咒.	

Thư	Viện	Quốc	Gia	Việt	Nam	tại	Hà	Nội	(dự	án	số	hóa)	có	
hai	 quyển	 Văn Xương Đế Quân Cứu Kiếp Bảo Sanh Kinh 
文昌帝君救刼葆生經,	 khắc	 in	 và	 lưu	 ở	 đền	 Ngọc	 Sơn	 (Hà	
Nội),	trong	đó	có	bài	Khai Tâm Thông Minh Thần Chú:	

-	Một	quyển	(mã	R.4843)	ghi:	Duy Tân tứ niên xuân	維新	
四年春	 (năm	Duy	 Tân	 thứ	 tư,	 tức	 1910),	 đệ tử Hoàng Văn 
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Đức kính khắc	弟子黃文德敬刻,	Ngọc Sơn từ tàng bản	玉山祠	
藏板.	

 

Bài	Văn Xương Đế Quân Khai Tâm Thông Minh Thần Chú	
trong	bản	in	1910	chép	lại	chữ	Hán	và	dịch	âm	như	sau:	

文	昌	帝	君	開	心	聪	明	神	咒	

九	天	大	帝		
身	披	白	衣		
日	月	照	曜		

乾	坤	斡	隨		
有	能	敬	者		
聰	明	如	斯	

黃	老	丹	元		
與	道合	宜		
五	神	守	衛		

八	聖	護	持		
誦	之	不	輟		
萬	神	赴	機	

我	司	大	化		
光	耀	生	輝		
心	開	茅	塞		

祛	鈍	除	迷		
誦	之	萬	遍		
文	冶	瓊	瑰	

詞	源	浩	浩		
筆	陣	風	馳		
九	天	開	化		

萬	章	洞	微		
元	皇	上	令		
勿	稽	勿	違	
急	急	如	元	皇	

上	帝	律	令	敕.	

Cửu	Thiên	Đại	Đế		
Thân	phi	bạch	y		
Nhật	nguyệt	chiếu	diệu		
Càn	khôn	oát	tùy		
Hữu	năng	kính	giả	
Thông	minh	như	tư		
Hoàng	Lão	Đan	Nguyên		
Dữ	Đạo	hợp	nghi		
Ngũ	Thần	thủ	vệ	
Bát	Thánh	hộ	trì		
Tụng	chi	bất	chuyết		
Vạn	Thần	phó	ky	
Ngã	tư	đại	hóa	

Quang	diệu	sanh	huy		
Tâm	khai	mao	tắc		
Khư	độn	trừ	mê		
Tụng	chi	vạn	biến		
Văn	dã	quỳnh	côi		
Từ	nguyên	hạo	hạo		
Bút	trận	phong	trì		
Cửu	Thiên	khai	hóa		
Vạn	chương	đỗng	vi		
Nguyên	Hoàng	Thượng	Đế	lịnh		
Vật	khể	vật	vi		
Cấp	cấp	như	Nguyên	Hoàng	

Thượng	Đế	luật	lịnh.	

-	Một	quyển	 (mã	R.1569)	ghi:	Duy Tân Tân Hợi niên thu 
trung nguyên tiết trùng san	維新辛亥年秋中元節重刊	(bản	in	
lại	dịp	tết	trung	thu	năm	Tân	Hợi,	Duy	Tân,	tức	1911),	Ngọc 
Sơn linh từ tàng bản	玉山靈祠藏板.	
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Bản	in	1911	chép	lại	chữ	Hán	và	dịch	âm	như	sau:	

九	天	大	帝		
身	披	白	衣		
日	月	照	曜		
乾	坤	斡	隨		
有	能	敬	者		
聰	明	如	斯	
	

黃	老	丹	元		
與	道	合	宜		
五	神	守	衛		
八	聖	護	持		
誦	之	不	輟		
萬	神	赴	機	
	

我	司	大	化		
光	曜	生	輝		
心	開	茅	塞		
祛	鈍	除	迷		
誦	之	萬	遍		
文	冶	瓊	瑰	
	

詞	源	浩	浩		
筆	陣	風	馳		
九	天	開	化		
萬	章	洞	微		
元	皇	上	帝		
勿	稽	勿	違		
急	急	如	皇	上	

帝	律	令	勅.		

Cửu	Thiên	Đại	Đế		
Thân	phi	bạch	y		
Nhật	nguyệt	chiếu	diệu		
Càn	khôn	oát	tùy		
Hữu	năng	kính	giả	
Thông	minh	như	tư		
Hoàng	Lão	Đan	Nguyên		
Dữ	Đạo	hợp	nghi		
Ngũ	Thần	thủ	vệ 	
Bát	Thánh	hộ	trì		
Tụng	chi	bất	chuyết		
Vạn	thần	phó	ky	
Ngã	tư	đại	hóa	

Quang	diệu	sanh	huy		
Tâm	khai	mao	tắc		
Khư	độn	trừ	mê		
Tụng	chi	vạn	biến		
Văn	dã	quỳnh	côi		
Từ	nguyên	hạo	hạo		
Bút	trận	phong	trì		
Cửu	Thiên	khai	hóa		
Vạn	chương	đỗng	vi		
Nguyên	Hoàng	Thượng	lịnh		
Vật	khể	vật	vi		
Cấp	cấp	như	Nguyên	Hoàng	
Thượng	Đế	luật	lịnh	sắc.	

Các	phần	dịch	âm	Hán-Việt	trên	đây	đều	có	gạch	dưới	các	
chữ	khác	nhau	giữa	các	bài	 (dị	bản),	và	sẽ	bàn	 tới	 chúng	ở	
cuối	khảo	luận	này	(phần	III).	

II. Năm	1973	tại	Sài	Gòn,	Minh	Lý	Đạo	ấn	tống	quyển	Bố Cáo 
– Sám Hối – Tịnh Nghiệp Vãn – Nhựt Tụng – Giác Thế	 (sách	
không	 đánh	 số	 trang	 liên	 tục).	 Trong	 đó,	 phần	 Kinh Nhựt 

Tụng	 gồm	 52	 trang;	 ở	 trang	 18-19	 có	 bài	Thông Minh Chú	
(gồm	 hai	mươi	 bốn	 câu	 bảy	 chữ	 và	 câu	 chót	 chín	 chữ)	 do	
Đức	Thái	Thượng	Lão	Quân	giáng	cơ	ban	cho.	Bài	chữ	quốc	
ngữ	 của	 Đức	 Thái	 Thượng	 và	 bài	 chữ	 Hán	 Văn Xương Đế 
Quân Khai Tâm Thông Minh Chú	đều	dài	đúng	hai	mươi	lăm	
câu.	Như	vậy,	đây	là	bản	quốc	ngữ	thay	thế	bài	chữ	Hán	Văn 
Xương Đế Quân Khai Tâm Thông Minh Thần Chú.  

Nguyên	văn	bài	chữ	quốc	ngữ	của	Đức	Thái	Thượng	Lão	
Quân	như	sau	(chúng	tôi	ghi	thêm	số	thứ	tự	các	câu):		

THÔNG MINH CHÚ 

Chín	từng	trời	Chúa	Cả	ngôi	cao,	
Mặc	áo	trắng	phau	phau	hực	hỡ.	
Gương	nhựt	nguyệt	chói	lòa	sáng	rỡ,	

4.	Máy	kiền	khôn	xây	trở	cũng	tùy.	
Như	lòng	thành	có	dạ	kỉnh	vì,	
Giúp	đặng	trí	sanh	huy	rất	báu.	
Tu	luyện	phép	đơn	nguơn	Huỳnh	Lão,	

8.	Thuận	âm	dương	là	Đạo	hiệp	nghi.	
Năm	Thần	thường	trợ	đỡ	nhiều	khi,	
Tám	Thánh	lại	hộ	trì	thân	thể.	
Năng	tụng	đọc,	chẳng	lòng	lờn	dể,		

12.	Thần	linh	thường	ủng	vệ	đến	mình.	
Ta	lo	bề	cả	dạy	phép	linh,	
Cho	tánh	sáng	thông	minh,	trí	huệ.	
Mở	rộng	hoát	tấc	lòng	u	trệ,	

16.	Sửa	trí	ngu	nào	để	tối	tăm.	
Tụng	cho	thường	muôn	quận	chớ	lầm,	
Văn	chất	đặng	diệu	thâm	phẩm	trọng.	
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Nói	suốt	thông	như	dòng	nước	chảy,	
20.	Cầm	bút	đề	nhẹ	pháy	gió	dông.	

Chín	từng	trời	mở	rộng	ra	công,	
Muôn	bài	đã	rõ	thông	thấu	đáo.	
Nguơn	Hoàng	có	truyền	rao	sắc	dạy,	

24.	Lảng	xao	lòng	sai	chạy	sao	nên.	
Cấp	cấp	như	Nguơn	Hoàng	Thượng	Đế	luật	lệnh. 

III. Giờ	đây,	chúng	ta	thử	xét	ý	nghĩa	từng	câu	bài	Văn Xương 
Đế Quân Khai Tâm Thông Minh Thần Chú,	 rồi	 so	 sánh	 với	
từng	câu	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo để	hiệu	đính	
và	hiểu	nghĩa	bài	Cửu Thiên phái Vô Vi cho	hợp	lý.	

1.	Cửu Thiên Đại Đế:	Thượng	Đế	vĩ	đại	của	chín	tầng	trời.	
Chép	Cửu Thiên Đại La	thì	cùng	nghĩa.		

Xưng	tán	Thượng	Đế,	bài	Ngọc Hoàng Thiên Tôn Bửu Cáo 
玉皇天尊寶誥	mở	đầu	như	sau:	Đại La Thiên Đế / Thái Cực 

Thánh Hoàng / Hóa dục quần sanh…	đại la	大羅:	Tấm	 lưới	
lớn,	 ám	 chỉ	 bầu	 trời	 rộng,	 che	 khắp.	 Theo	 đạo	 Lão,	Đại La 
Thiên	大羅天 là	 tầng	 trời	 cao	 tột	 (Đạo gia chỉ tối cao đích 

thiên:	道家指最高的天).	

Bài	 Cửu Thiên phái Vô Vi	 chép	 là	 Cửu Thiên Đại Lang. 
Quyển	Kinh Cúng Tứ Thời Và Kinh Cảm Ứng (Sài	Gòn:	Nhà	in	
Xưa	Nay,	1927,	tr.	8)	ghi	nhan	đề	bài	Cửu	Thiên	là	Bài Thỉnh 
Đồng Tử (xem	 ảnh	ở	 trang	 sau).	 Vậy,	Đại Lang	大郎 là	 chỉ	
Tiên Hạc Đồng Tử.		

Câu	1	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Chín từng 
trời Chúa Cả ngôi cao.		

	

Vậy,	bài	Cửu Thiên chép	Cửu Thiên Đại Đế	thì	hợp	lý.	

2.	Thân phi bạch y:	Thân	mặc	y	phục	trắng.	phi	披:	Mặc,	
khoác	lên.		

Câu	 2	 bài	Thông Minh Chú của	Minh	 Lý	 Đạo	 là:	Mặc áo 
trắng phau phau hực hỡ.	trắng phau phau:	Trắng	tinh. hực 
hỡ:	Rực	rỡ.	

3.	Nhật nguyệt chiếu diệu:	Mặt	 trời	và	mặt	 trăng	chiếu	
sáng	rực	rỡ.		

Hai	 bản	 in	 của	 đền	Ngọc	 Sơn	 khắc	 là	diệu	曜	 (gồm	mặt	
trời,	mặt	trăng	và	năm	ngôi	sao,	kim,	mộc,	thủy,	hỏa,	thổ,	gọi	
là	thất diệu 七曜	(để	gọi	bảy	ngày	trong	tuần	theo	lối	xưa).		

Bài	Thông Minh Chú	 chép	 là	diệu	妙	 (huyền	diệu).	Chính	
xác	thì	chiếu diệu nên	ghi	là	照耀. 

Câu	 3	 bài	 Thông Minh Chú của	 Minh	 Lý	 Đạo	 là:	 Gương 
nhựt nguyệt chói lòa sáng rỡ.	 Mặt	 trời	 và	 mặt	 trăng	 như	
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gương	soi	sáng	chói. 

4.    Càn khôn oát tùy: Càn	khôn	xoay	chuyển	theo.	oát 斡:	
Xoay	chuyển.	tùy 隨:	đi	theo.		

Bài	Cửu Thiên phái Vô Vi	 chép	hoát trì.	 Bài	Thông Minh 
Chú	chép	quát trì	括持	(bao	quát	và	giữ	lấy).	Càn	khôn	hiểu	
là	vũ	 trụ,	bao	quát	và	giữ	 lấy	 [vạn	vật]	chăng?	Còn	hoát	 và	
oát	 giọng	 miền	 Nam	 đọc	 không	 phân	 biệt.	 oát trì:	 Xoay	
chuyển	và	giữ	 lấy.	Mặt	 trời	và	mặt	 trăng	chiếu	sáng,	vũ	 trụ	
xoay	chuyển.	

Câu	4	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	 là:	Máy kiền 
khôn xây trở cũng tùy.		

Vậy,	bài	Cửu Thiên chép	Càn khôn oát tùy	thì	hợp	lý.	

Nhật nguyệt chiếu diệu / Càn khôn oát tùy	nghĩa	là	mặt	
trời	và	mặt	trăng	luân	phiên	nhau,	thay	nhau	ngày	đêm	chiếu	
sáng	vũ	trụ;	thế	nên	trời	đất	vạn	vật	cũng	xoay	chuyển	theo	
sự	thay	đổi	ấy.	

5.	 Hữu năng kính giả:	 Kẻ	 có	 thể	 tôn	 kính	 [các	 Đấng	
thiêng	liêng	và	trời	đất].	

Câu	5	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	 là:	Như lòng 
thành có dạ kỉnh vì.	kỉnh vì:	Tôn	kính.	

6.	Thông minh như tư:	Thông	minh	như	thế	này.	Đây	là	
bài	thần	chú	để	cầu	xin	được	thông	minh	khai	sáng.		

Bài	Cửu Thiên phái Vô Vi	và	bài	Thông Minh Chú	không	có	
câu	5	và	câu	6.	

Câu	6	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Giúp đặng 
trí sanh huy rất báu.		

Vậy,	câu	5	và	6	nghĩa	là:	Người	biết	tôn	kính	[Thượng	Đế,	
các	 Đấng	 thiêng	 liêng]	 sẽ	 được	 giúp	mở	mang	 trí	 huệ	 quý	
báu.	

7. Hoàng Lão, Đan Nguyên:	 Hoàng	 Lão	 là	 Hoàng	Đế	 và	
Lão	Tử.	Đan	Nguyên	丹元 là	 thần	 của	 tim	 (tâm thần	心神).	
Huỳnh Đình Nội Cảnh Kinh (chương	 Tâm	Thần)	 chép:	Tâm 
thần Đan Nguyên tự Thủ Linh.	心神丹元字守灵 (Thần	của	tim	
là	Đan	Nguyên,	tự	là	Thủ	Linh).	

Câu	7	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	 là:	Tu luyện 
phép đơn nguơn Huỳnh Lão.	 Theo	 đó,	 đơn	 nguơn	 (đan	
nguyên)	 là	 phép	 luyện	 nội	 đan	 (interior alchemy:	 tu	 chơn)	
chứ	không	phải	tên	thần	tim,	nên	không	viết	hoa.	

8.	Dữ Đạo hợp nghi:	Hợp	nghi	 là	 thích	hợp.	Hai	 bản	 in	
của	đền	Ngọc	Sơn	chép	Đạo.	Bản	trên	internet	chép	tâm	心. 

Bài	 Cửu Thiên phái Vô Vi	 và	 bài	 Thông Minh Chú	 chép	
niệm (ý	niệm,	tư	tưởng).  

Câu	8	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Thuận âm 
dương là Đạo hiệp nghi.		

Người	 tu	 luyện	 theo	 phép	 đơn	 nguơn	 của	Huỳnh	 Lão	 là	
hiệp	 với	 Đạo.	 (Kinh	 Dịch,	 Hệ	 Từ	 Thượng	 Truyện,	 Chương	
Năm,	 có	 câu:	 Nhứt âm nhứt dương chi vị Đạo.	 一陰一陽 

之謂道.	 Đức	 Chí	 Tôn	 dạy:	 Đạo	 Thầy	 không	 chi	 lạ:	 Âm với 
dương, Thần với Khí; không ngoài ra lẽ đó. Các con muốn rõ 
Đạo thì dùng âm dương là căn cơ vậy.(1)	

                                                   
(1)	 Đại Thừa Chơn Giáo,	 đàn	 ngày	 01-9	 Bính	 Tý	 (1936),	 bài	Nền 

Tảng Cao Đài Đại Đạo.	
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Vậy,	 người	 muốn	 thông	 minh	 trí	 huệ	 thì	 cũng	 cần	 phải	
thực	hành	công	phu	tham	thiền	tịnh	định.	Đức	Quan	Âm	Bồ	
Tát	dạy:	Hiểu đạo nơi đây chẳng những do sự học hỏi từ kinh 
điển, thánh ngôn, thánh giáo, mà lại còn hiểu do nơi tham 
thiền nhập định phát huệ tâm linh. Đó là hiểu về nội tâm.(2) 

9. Ngũ Thần vệ thủ:	Năm	Thần	bảo	vệ	và	giữ	gìn.	Hai	bài	
Cửu Thiên phái Vô Vi và	Thông Minh Chú	đều	chép	vệ thủ.	Hai	
bản	in	của	đền	Ngọc	Sơn	đều	chép	thủ vệ;	ý	nghĩa	như	nhau.	
Không	rõ	Năm	Thần	này	là	ai.	

Câu	9	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Năm Thần 
thường trợ đỡ nhiều khi.	trợ	助:	Giúp.	trợ đỡ: Giúp	đỡ.	

10.	 Bát Thánh hộ trì:	 Tám	 Thánh	 phù	 hộ	 và	 giữ	 gìn.	
Không	rõ	Tám	Thánh	này	là	ai.		

Câu	 10	 bài	 Thông Minh Chú của	 Minh	 Lý	 Đạo	 là:	 Tám 
Thánh lại hộ trì thân thể.		

Vậy,	 câu	 9	 và	 10	 bài	 Thông Minh Chú của	Minh	 Lý	 Đạo	
nghĩa	 là:	 Người	 tu	 luyện	 phép	 nội	 đan	 của	 Hoàng	 Lão	 sẽ	
được	Năm	Thần	và	Tám	Thánh	che	chở,	phù	hộ.	

11.	 Tụng chi bất chuyết:	 Tụng	 đọc	 bài	 thần	 chú	 này	
không	 ngừng.	 chi 之:	 Nó	 (tức	 bài	 thần	 chú	 này). chuyết 

(xuyết)	輟:	Ngừng	lại.	

Câu	11	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Năng tụng 
đọc, chẳng lòng lờn dể.	năng:	Thường	hay. Chẳng lòng lờn 
dể:	Đừng	khi	dể, chớ	coi	thường,	hãy xem	trọng.	

12.	Vạn Thần phó ky:	Cơ đọc	là	ky cho	vần	với	chữ	trì ở	

                                                   
(2)	Minh	Lý	Thánh	Hội,	01-9	Kỷ	Dậu	(Thứ	Bảy	11-10-1969).	

câu	 trên.	phó:	Đi	 tới.	phó ky (cơ):	Tham	dự.	Bài	Cửu Thiên 
phái Vô Vi	 và	bài	Thông Minh Chú	 chép	phó triệu	 (đáp	ứng	
lời	gọi	của	triều	đình).	

Câu	12	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Thần linh 
thường ủng vệ đến mình.	ủng vệ: Ủng	hộ	và	bảo	vệ.		

Vậy,	Vạn Thần phó ky	nghĩa	là:	Vạn	Thần	đến	với	người	
tụng	bài	thần	chú.	

13.	Ngã tư đại hóa:	Ngã:	 Ta	 (Văn	 Xương	 Đế	 Quân).	 tư	
(ty):	Lo	 liệu,	 coi	 sóc.	đại hóa:	Sự	khai	hóa	(mở	mang)	rộng	
khắp.	

Câu	13	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Ta lo bề cả 
dạy phép linh. cả dạy:	dạy	tất	cả	mọi	người	(đại hóa).	phép 
linh:	Pháp	đạo	mầu	nhiệm.	

Vậy,	Ngã tư đại hóa	nghĩa	là:	Ta	lo	liệu	việc	giáo	hóa	khắp	
cả	các	nơi.	 

14.	Quang diệu sanh huy:	Chữ	diệu	曜	này	nên	chép	 là	
耀.	Ánh	sáng	rực	rỡ	sinh	trí	tuệ	rực	rỡ.	Khi	ta	đọc	tụng	thần	
chú	này	không	ngừng	thì	Đế	Quân	và	Vạn	Thần	phù	hộ,	ánh	
sáng	của	các	Đấng	khai	mở	tâm	trí	ta	thêm	sáng	láng.(3)	

Câu	14	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Cho tánh 
sáng thông minh, trí huệ.	

                                                   

(3)	Tuy	nhiên,	cần	lưu	ý	là	khi	tụng	đọc,	thần	phải	định	vào	các	câu	
chú	thì	mới	có	hiệu	quả,	bởi	 lẽ	 thần	định	thì	 trí	huệ	phát	sanh.	
Bằng	miệng	 đọc	 mà	 tâm	 phóng	 ngoại	 nghĩ	 mông	 lung	 chuyện	
khác	thì	làm	sao	tiếp	nhận	được	ân	điển	phò	trì	của	Thiêng	Liêng,	
dầu	có	đọc	trăm	ngàn	biến	cũng	vô	ích.	
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15.	Tâm khai mao tắc:	Tâm	trí	sáng	láng,	như	khai	thông	
cỏ	 dại	 che	 lấp.	mao tắc	茅塞:	 Cỏ	 tranh,	 cỏ	 dại	 che	 lấp;	 lấy	
trong	sách	Mạnh Tử	(Tận	Tâm	Hạ,	21):	Sơn kính chi khê gian, 
giới nhiên dụng chi nhi thành lộ, vi gian bất dụng tắc mao tắc 
chi hỹ.	 山徑之蹊間,	 介然用之而成路,	 為間不用	 則茅塞之矣	
(Lối	mòn	 trên	 núi	 bỗng	 nhiên	 được	 dùng	 thì	 thành	 đường	
lớn,	nếu	không	dùng	thì	bị	cỏ	dại	che	lấp.)	

Câu	15	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Mở rộng 
hoát tấc lòng u trệ.	u trệ: Tối	tăm	chậm	lụt.	tấc lòng:	Dịch	từ	
chữ	Hán	là	thốn tâm 寸心.	

16.	Khư độn trừ mê:	Trừ	khử	hết	ngu	độn	và	u	mê.	

Câu	 16	 bài	Thông Minh Chú của	Minh	 Lý	Đạo	 là:	Sửa trí 
ngu nào để tối tăm.	Trong	chữ	Hán	có	hai	chữ	khư khiến	ta 
dễ	 lầm,	đó	 là	祛	 và	袪.	Khư	祛	 (bộ	 thị	礻)	nghĩa	 là:	 trừ	bỏ,	
khử	đi	(bệnh	tật,	hủ	tục,	mê	tín).	Khư 袪	(bộ	y 衤/ 衣)	nghĩa	
là:	tay	áo	(sleeve).	Các	bản	trên	mạng	Internet	chép	lầm	là	袪	
(tay	áo).	

17.	Tụng chi vạn biến:	 Đọc	 tụng	 bài	 thần	 chú	 vạn	 lần.	
Chữ	vạn	này	ngụ	ý	rất	nhiều	lần	chứ	không	cố	định	là	mười	
ngàn.	

Câu	17	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Tụng cho 
thường muôn quận chớ lầm.	 quận:	 Lần,	 lượt,	 vòng.	 muôn 
quận:	Vạn	 lần,	 vô	 số	 lần.	Đức	Thái	Thượng	dùng	chữ	quận	
(từ	cổ	ở	miền	Nam)	thay	cho	biến	遍	là	chữ	Hán.	Đọc	một	lần	
bài	kinh	thì	người	ta	nói:	Tụng	một	biến kinh.	

18.	Văn dã quỳnh côi:	 Văn	 chương	 rèn	 luyện	như	ngọc	
quý.	dã 冶:	Rèn	(kim	loại,	tính	cách),	các	văn	bản	trên	mạng	

Internet	 chép	 lầm	 là	 trị 治.	quỳnh côi:	Ngọc	quý.	Khi	 được	
Đấng	 thiêng	 liêng	 khai	 sáng	 thì	 văn	 chương	 ta	 được	 rèn	
luyện	trở	nên	“lời	lời	châu	ngọc,	hàng	hàng	gấm	thêu”.		

Câu	18	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Văn chất 
đặng diệu thâm phẩm trọng.	

19.	Từ nguyên hạo hạo: Nguồn	(suối)	từ	ngữ	tuôn	ra	lai	
láng.	hạo hạo 浩浩:	Mênh	mông,	lai	láng.	Bài	Cửu Thiên phái 
Vô Vi	và	bài	Thông Minh Chú	không	có	các	câu	13,	14,	15,	16,	
17,	18,	19.	

Câu	19	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	 là:	Nói suốt 
thông như dòng nước chảy.	

20.	Bút trận phong trì:	 Văn	 chương	 viết	 ào	 ào	 như	 gió	
thổi.	 bút trận:	 Nghĩa	 bóng	 là	 viết	 văn	 chương.	 phong trì 
風馳:	 Gió	 đuổi,	 gió	 thổi.	 Bài	 Cửu Thiên phái Vô Vi	 và	 bài	

Thông Minh Chú	chép vân trì 雲持,	nên	sửa	là	雲馳	(như	mây	
bay).	

Câu	20	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Cầm bút 
đề nhẹ pháy gió dông.	 pháy:	 Rất	 nhỏ	 (mưa pháy:	 Mưa	 lắc	
rắc).	Cầm	bút	viết	nhẹ	nhàng	nhưng	lời	lẽ	bay	ra	ào	ào	như	
gió	dông.		

Vậy,	bài	Cửu Thiên chép	phong trì 風馳	thì	hợp	lý.	

21.	 Cửu Thiên khai hóa:	 Cửu	 Thiên	 (Thượng	 Đế)	 khai	
hóa.	

Câu	21	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Chín từng 
trời mở rộng ra công.	

Vậy,	nên	hiểu	cửu thiên là	chín	tầng	trời	(nine heavens),	
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không	cần	viết	hoa,	và	cửu thiên khai hóa	nghĩa	là	Thượng	
Đế	ra	công	mở	rộng	chín	tầng	trời	(tức	là	vũ	trụ). 

22.	Vạn chương đỗng vi:	[Nhờ	Thượng	Đế	khai	sáng,	nên	
thông	minh]	đọc	muôn	 áng	 văn	 chương	 thì	 thông	hiểu	 chỗ	
sâu	kín	tế	vi.	Đỗng vi	tức	thông u đỗng vi	通幽洞微	(thông	
suốt	chỗ	u	ẩn,	hiểu	 thấu	chỗ	nhỏ	nhặt	nhất).	Bài	Cửu Thiên 
phái Vô Vi	và	bài	Thông Minh Chú	chép	Vạn chưởng đồng vi 
萬掌同微	ắt	là	lầm.	

Câu	22	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Muôn bài 
đã rõ thông thấu đáo.	muôn bài:	Muôn	bài	văn	chương	(vạn 
chương	萬章).	rõ thông thấu đáo:	Hiểu	thông	suốt	(đỗng vi	
洞微).	

23.	 Nguyên Hoàng Thượng Đế:	 [Được	 vậy	 là	 nhờ]	
Thượng	Đế,	tức	Nguyên	Hoàng	Ngọc	Đế	元皇玉帝,	Ngọc	Đế,	
Ngọc	Hoàng	Thượng	Đế,	và	nhiều	hồng	danh	khác	nữa.	Bản	
in	năm	1910	và	năm	1911	chép	Nguyên Hoàng thượng lịnh.	

Câu	 23	 bài	Thông Minh Chú của	Minh	 Lý	Đạo	 là:	Nguơn 
Hoàng có truyền rao sắc dạy.	Nguơn Hoàng:	Thượng	Đế.		

Vậy,	thượng lịnh là	lịnh	trên	ban	xuống.	

24.	Vật khể vật trì:	 Chớ	 trì	 hoãn,	 chớ	 chậm	 chạp.	 vật:	
Đừng,	chớ.	khể:	Trì	hoãn.	trì:	Chậm	chạp.	Hai	bản	in	của	đền	
Ngọc	Sơn	đều	chép	vật khể vật vi 勿稽勿違.	vi:	Làm	trái,	vi	
phạm.	

Câu	24	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	là:	Lảng xao 
lòng sai chạy sao nên.	

	Vậy,	bài	Cửu Thiên chép	vật khể vật trì	thì	hợp	lý.	

25.	Cấp cấp như Luật Lịnh:	Hãy	gấp	gấp	như	Luật	Lịnh.		

Sách	Sưu Thần Ký 搜神記 (chép	 truyện	 quái	 dị)	 của	 Can	
Bảo	干寶	 đời	 Đông	Tấn	 chép:	 “Luật	 Lịnh	 là	 người	 đời	 Chu	

Mục	Vương	周穆王,	chạy	rất	giỏi,	sau	khi	chết	được	làm	quỷ	
ở	bộ	Lôi	(sấm	sét).”	(律令,	周穆王時人,	善走,	死為雷部之鬼. 

Luật Lịnh Chu Mục Vương thời nhân, thiện tẩu, tử vi Lôi bộ chi 
quỷ.)		

Sách	 Ấu Học Quỳnh Lâm 幼學瓊林 của	 Trình	 Đăng	 Cát	
程登吉 đời	Minh	chép:	“Quỷ	chạy	cực	nhanh	ở	bộ	Lôi	là	Luật	
Lịnh.”	(雷部至捷之鬼曰律令. Lôi bộ chí tiệp chi quỷ viết Luật 
Lịnh.)		

Khi	niệm	chú	trục	tà	quỷ,	các	đạo	sĩ	hay	dùng	câu	“Cấp	cấp	
như	Luật	Lịnh”	để	kết	thúc.	Hai	bản	in	của	đền	Ngọc	Sơn	đều	
chép:	“Cấp	cấp	như	Nguyên	Hoàng	Thượng	Đế	luật	lịnh	sắc.”	
(Gấp	gấp	như	Thượng	Đế	đã	ra	sắc	lịnh).	Tức	không	cho	“luật	
lịnh”	là	tên	riêng.	

Câu	25	bài	Thông Minh Chú của	Minh	Lý	Đạo	 là:	Cấp cấp 
như Nguơn Hoàng Thượng Đế luật lệnh.		

Vậy,	có	thể	hiểu	 luật lịnh	 (lệnh)	trong	câu	Cấp cấp như 
luật lịnh	là	từ	thông	thường,	không	cần	viết	hoa.	

Giữa	 câu	 24-25,	 bài	 Cửu Thiên phái Vô Vi	 và	 bài	 Thông 
Minh Chú	 chép:	Ngô phụng Tiên Hạc Đồng Tử.	吾奉仙鶴	
童子.	Bài	kinh	của	phái	Vô	Vi	(in	1927)	ghi	là	Bài Thỉnh Đồng 
Tử.	Vậy,	ngô	(tôi)	là	chỉ	người	đang	đọc	bài	kinh	này.	Phụng	
có	nhiều	nghĩa,	ở	đây	hiểu	 là	vâng	theo	(obeying).	Vậy,	Ngô 
phụng Tiên Hạc Đồng Tử	nghĩa	 là:	Ta	vâng	 theo	Đồng	Tử	
Tiên	Hạc. 
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Sau	khi	khảo	dị	văn	bản,	bài	Cửu Thiên phái Vô Vi	có	thể	
đọc	hiểu	như	sau	(chữ	trong	ngoặc	là	đề	nghị	hiệu	đính,	thay	
cho	chữ	quốc	ngữ	in	đậm,	thay	cho	chữ	Hán	đóng	khung):	

九天大	羅 (帝)		

身披白衣	

日月照妙	(耀)		

乾坤	括持	(斡隨)	

黃老丹元		

與	念	(道)	合宜		

五神衛守		
八聖護持		

萬神赴	召	(機)		

筆陣	雲持	(風馳)		

九天開化		

萬	掌同	(章洞)	微		

元皇	上帝	(令)		

勿稽勿遲		

吾奉仙鶴童子		
急急如律令	

Cửu	Thiên	Đại	La	(Đế)		

Thân	phi	bạch	y		

Nhật	nguyệt	chiếu	diệu		

Càn	khôn	quát trì	(oát	tùy)	

Hoàng	Lão	Đơn	Nguơn		

Dữ	niệm	(Đạo)	hợp	nghi	

Ngũ	Thần	vệ	thủ	

Bát	Thánh	hộ	trì	

Vạn	Thần	phó	triệu	(ky)	

Bút	trận	vân trì	(phong	trì)	

Cửu	thiên	khai	hóa	

Vạn	chưởng đồng	(chương	đỗng)	vi	

Nguơn	Hoàng	Thượng Đế (thượng	lệnh)	

Vật	khể	vật	trì	

Ngô	phụng	Tiên	Hạc	Đồng	Tử	

Cấp	cấp	như	luật	lịnh.	

Dịch	nghĩa:	

Cửu Thiên Đại Đế 
Thân mặc toàn trắng 
Nhật nguyệt rực rỡ 
Càn khôn chuyển xoay 
Phép tu Hoàng, Lão 
Thích hợp với Đạo 

Lão ước gì mỗi một người đạo tâm nên luôn luôn tụng đọc 

thánh huấn cho được thấm nhuần thì thấy con đường tận 

độ của Thầy. Dầu không tham thiền nhập định cũng được 

chứng ngộ đạo quả. 

Đức CÁI THIÊN CỔ PHẬT 

Trung Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng) 

ngày 04-01 Canh Tý (Chủ Nhật 31-01-1960) 

- chứng ngộ 證悟 (definitely attaining): Chứng đắc 證得, 

đạt được một cách chắc chắn, rõ ràng. 

- đạo quả 道果 (the fruits of inner self-cultivation): Kết quả 

công phu tu luyện. 

Năm Thần bảo vệ 
Tám Thánh hộ trì 
Muôn Thần theo đến 
Viết mau như gió 
Chín trời khai hóa 
Hiểu thấu văn chương 
Nguyên Hoàng xuống lịnh 
Chớ trễ chớ chậm 
Ta vâng theo Tiên Hạc Đồng Tử 
Hãy gấp gấp như luật lịnh. 

LÊ ANH MINH 
Bà Chiểu, 01-12-2020 
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BÀI CHÚ THỈNH 
TIÊN NGÀY XƯA 

LÊ ANH MINH 

Đầu sách Vạn Pháp Quy Tông 
萬 法 歸 宗 của đạo sĩ Lý Thuần 
Phong 李 淳 風 (602-670) có chép 
bài chú thỉnh tiên (Thỉnh Tiên 
Chú 請 仙 咒).(1) 

Lý Thuần Phong người huyện Ung 雍 thuộc Kỳ Châu 岐州 

(nay là huyện Phượng Tường 鳳翔, tỉnh Thiểm Tây 陝西). 
Ông sống đầu đời Đường, tinh thông toán học, thiên văn, dịch 
học, phong thủy, lịch pháp. Năm 619 ông được tiến cử làm 
tham quân cho Đường Cao Tổ (tức Lý Uyên). Năm 627 ông 
làm thượng thư dưới triều Đường Thái Tông (tức Lý Thế 
Dân). 

Những câu trong bài Thỉnh Tiên Chú được chép rải rác 
trên internet, nhưng bị tam sao thất bản, không đáng tin cậy. 
Người ta có thể tin cậy vào các bản Vạn Pháp Quy Tông (pdf) 
quét (scan) từ sách in khi xưa đang phổ biến trên internet. 
Hiện nay có thể tải xuống (download) các bản pdf Vạn Pháp 
Quy Tông cổ xưa – khắc gỗ (mộc bản) hoặc in đá (thạch ấn) – 
như sau: 
                                                           

(1) phù 符: lá bùa. – chú 咒: bài văn tụng đọc. Mục đích của phù chú 
là thông linh, cầu đoán lành dữ, xin trị bệnh, trừ tà, v.v… 

- Bí Truyền Vạn Pháp Quy Tông 秘傳萬法歸宗 

- Tăng Đính Bí Truyền Vạn Pháp Quy Tông 增訂秘傳萬法 

歸宗 

- Tân Khắc Vạn Pháp Quy Tông 新刻萬法歸宗 

Bài Thỉnh Tiên Chú trong các bản này cũng có nhiều chữ 
hơi khác. Ta có thể đối chiếu để hiểu rõ thêm ý nghĩa. Dưới 
đây xin chép lại chữ Hán, phiên âm, và dịch nghĩa. 

請 仙 咒 

虔 誠 恭 叩 請 
符 使 為 通 傳 
不 分 時 與 刻 
4. 直 抵 到 桃 源 
仙宮塵寂寂  
洞府月涓涓 
我今稟啟元君令  

THỈNH TIÊN CHÚ 

Kiền thành cung khấu thỉnh (2) 

Phù sứ vi thông truyền (3) 

Bất phân thời dữ khắc (4) 

4. Trực để (5) đáo Đào Nguyên 
Tiên Cung trần tịch tịch (6) 

Động phủ nguyệt quyên quyên (7) 

Ngã kim bẩm khải Nguyên Quân lệnh 

                                                           

(2) kiền 虔: Cung kính. kiền thành 虔誠: Chân thành cung kính 
(thường đọc kiền thiềng). cung 恭: Cung kính. khấu 叩: Cúi đầu. 
thỉnh 請: Mời. 

(3) phù 符: Lá bùa. 
(4) thời 時: Giờ. khắc 刻: Mười lăm phút. dữ 與: Với. thời dữ 

khắc: Giờ giấc nói chung. 
(5) trực để 直抵: Đi thẳng tới. để 抵: Đến, tới. Đào Nguyên 桃源: 

Cõi Tiên.  
(6) tịch 寂: Vắng lặng. trần 塵: Bụi. Tiên Cung 仙宮: Cung Tiên, cõi 

Tiên, cũng như Đào Nguyên, động phủ.  
(7) quyên 涓: Sạch, tinh khiết. Có bản chép quyên 娟 (xinh đẹp). 

nguyệt quyên quyên 月涓涓: Trăng sáng vằng vặc. 
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28. 陰陽禍福無私告 
不分高下貧與貴 
一一件件分明報 
威靈聖跡箕中顯 
32. 有求皆應無不從 
回向作急降塵世 
先時報兆顯名聲 
弟子焚香虔拜請 
36. 仙翁親身齊降臨 
天高高地遙遙 
海天萬里來飄飄 
不為人間酒與肴 
40. 有如王母獻蟠桃 
與汝共作神仙會 
相隨永結歲寒交 
敢請仙童達洞府 
44. 投仙弟子願皈依 
頭上插花迎仙侶 
急急歸來附我箕 
天靈靈地靈靈 
48. 水靈靈火靈靈 
天地水火他最靈 
奉請仙翁諸聖眾 
降我明堂 
52. 賁我淨室  
永協我箕 
急急如律令. 

28. Âm dương họa phúc vô tư cáo 
Bất phân cao hạ bần dữ quý 
Nhất nhất kiện kiện phân minh báo 
Uy linh (19) thánh tích cơ trung hiển 
32. Hữu cầu giai ứng vô bất tòng 
Hồi hướng (20) tác cấp giáng trần thế 
Tiên thời báo triệu hiển danh thanh 
Đệ tử phần hương kiền bái thỉnh 
36. Tiên Ông thân thân tề giáng lâm 
Thiên cao cao, địa diêu diêu (21) 

Hải thiên vạn lý lai phiêu phiêu 
Bất vị nhân gian tửu dữ hào (22) 

40. Hữu như Vương Mẫu hiến bàn đào 
Dữ nhữ (23) cộng tác Thần Tiên hội 
Tương tùy vĩnh kết tuế hàn giao 
Cảm thỉnh Tiên Đồng đạt (24) động phủ  

44. Đầu tiên (25) đệ tử nguyện quy y 
Đầu thượng sáp hoa nghinh Tiên Lữ (26) 

Cấp cấp quy lai phụ ngã cơ (27) 
Thiên linh linh, địa linh linh 
48. Thủy linh linh, hỏa linh linh 
Thiên địa, thủy hỏa tha tối (28) linh 
Phụng thỉnh Tiên Ông chư Thánh chúng 
Giáng ngã minh đường 
52. Bí (29) ngã tịnh thất 
Vĩnh hiệp ngã cơ 
Cấp cấp như luật lệnh. 

Dịch nghĩa:  

CHÚ THỈNH TIÊN 

Chân thành cung kính cúi xin 
Lá bùa truyền đi thông suốt 
Không phân biệt giờ giấc 

4. Đi thẳng tới Đào Nguyên 
Tiên Cung bụi vắng lặng 
Động phủ trăng sáng soi 
Nay tôi bẩm thưa Nguyên Quân 

8. Xin mời gọi chư Tiên nơi Bồng Lai 
Chân khí quý báu giáng xuống trần 
Cưỡi mây cưỡi hạc ban bố lời 
Đài cao bút Tiên viết ra chữ (30)  

12. Uy linh mau xuống giấy gấm hoa 
Ngước lên bẩm thưa chư Thiên và Địa Phủ 
Tiên Tử Cô trên ngôi thông linh 
Lúc này xin mau báo tin 

16. Cứu độ càn khôn từ xưa đến nay 
Luật lệnh gấp như lửa, sấm gió hiện 
Ánh sáng uy nghi lẫm liệt kinh động trời 
Kính cẩn thỉnh chư tiên nơi động đào 

20. Và chân Tiên trăm quận ở Đông Hải 
Lý Thiết Quải và Hán Chung Ly 
Lã Động Tân và Hàn Tương Tử 
Tào Quốc Cữu và Lam Thái Hòa 

24. Hà Tiên Cô và Trương Quả Lão 
Công minh chính trực hiện linh thông 
Thượng thư Phạm Thái Bảo báo mộng 

                                                           

(30) Trong vài sách Cao Đài, câu này chép là Cao Đài Tiên bút thi văn 
tự, và được diễn giải là một câu tiên tri đạo Cao Đài ra đời. 
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Làm thơ phú và dự đoán lành dữ 
28. Vô tư báo tin việc âm dương lành dữ 

Không phân biệt địa vị cao thấp, sang hèn 
Mọi việc đều báo tin rõ ràng 
Dấu thánh uy linh hiện trong cơ bút 

32. Có ai cầu đều được đáp ứng, luôn nghe theo 
Hồi hướng lên trên, chư Tiên gấp xuống trần 
Trước hết có điềm báo tên của Tiên 
Đệ tử đốt nhang thành tâm lạy mời 

36. Tiên Ông đích thân giáng lâm 
Trời cao cao, đất xa xa 
Trời biển muôn dặm phiêu bồng đến 
Chẳng vì rượu thịt ở thế gian 

40. Nếu Tây Vương Mẫu mở hội Bàn Đào 
Cùng Ngài vào hội Thần Tiên 
Cùng kết giao mãi theo năm tháng 
Dám mời Tiên Đồng đến động phủ 

44. Đệ tử nguyện quy y theo đạo Tiên 
Đầu gắn đóa hoa đón chư Tiên 
Xin chư Tiên gấp gấp về nhập cơ của tôi 
Trời linh, đất linh 

48. Nước linh, lửa linh 
Trời đất, nước lửa linh hơn thứ khác 
Phụng thỉnh Tiên Ông và chư Tiên 
Giáng xuống nhà sáng của tôi 

52. Hạ cố xuống tịnh thất của tôi 
Hiệp với cơ của tôi 
Gấp gấp như luật lệnh. 

Sau năm mươi bốn câu chú, có kèm thêm bốn lời dặn dò: 

1/ Nếu đọc bảy lần mà Tiên không đến thì lại đọc chú 
rằng:(31) 

Án (32) ma hách hách,(33) lôi quang chiêu chiêu, vô lệnh 
ngưng trệ, tâm ảm hồn tiêu,(34) phụng Thái Thượng Lão Quân 
cấp cấp như luật lệnh. 

唵嘛赫赫, 雷光昭昭, 無令凝滯, 心黯魂消, 奉太上老君急 

急如律令. 

Dịch nghĩa: Án ma hách hách, sấm sét đùng đùng, không 
lệnh dừng lại, tâm ảm hồn tiêu, phụng lệnh Thái Thượng Lão 
Quân, gấp gấp như luật lệnh. 

2/ Nếu cơ động là Tiên giáng. Đọc chú liền:(35) 

Vân thu (36) vụ quyển, Tiên chân thúc đáo,(37) nguyện phụ 
thần cơ,(38) thôi thành lạc cáo, [cấp cấp như luật lệnh].(39) 

                                                           

(31) Như niệm thất biến bất chí hựu chú viết. 如念七遍不至又咒曰. 
(32) Có bản chép hàm 啣 (ngậm). án ma 唵嘛: Hai chữ đầu của thần 

chú Án ma ni bát mê hồng 唵嘛呢叭咪吽 (Om mani padme 
hum: Ôi, ngọc châu viên giác tại Lên Hoa cung). 

(33) hách 赫: uy nghi, hiển hách. 
(34) ảm 黯: Tối tăm ảm đạm. tiêu 消: Tiêu tan. Không rõ vì sao 

thỉnh Tiên mà tâm ảm đạm và hồn tiêu tan. Xin tồn nghi và giữ y 
phiên âm chứ không dịch nghĩa. 

(35) Như cơ động thị lâm dã. Tức chú viết. 如箕動是臨也. 即咒曰. 
(36) Có bản chép thôi 推 (xô đẩy, đùn). vân thu vụ quyển: Cũng 

như vân triệt vụ quyển 雲徹霧卷 (mây và sương mù tan đi). 
(37) thúc 倏: Chợt, bỗng. thúc đáo: Chợt đến. 
(38) Có bản chép đàn 壇 (đàn cơ). 
(39) Có bản không chép cấp cấp như luật lệnh 急急如律令. 
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雲收霧捲, 仙真倏到, 願附神箕, 推誠樂告, 急急如律令. 

Dịch nghĩa: Mây tán sương tan, Tiên chân chợt đến, 
nguyện dựa thần cơ, lòng thành vui báo, gấp gấp như luật 
lệnh. 

3/ Nếu [cơ] viết chữ hồi là Tiên muốn đi, vậy đọc bài chú 
đưa tiễn Tiên rằng:(40) 

送 仙 咒 

已蒙仙真, 降格塵寰擾擾, 難以久留, 敬焚寶香, 攀送駢馭, 
來時感德, 去時奉福, 降則無路不通, 回則去路難尋, 四海之內, 

唯同此音, 後有所求, 再當奉請. 

Phiên âm: TỐNG TIÊN CHÚ 

Dĩ mông Tiên chân, giáng cách trần hoàn nhiễu nhiễu, nan 
dĩ cửu lưu, kính phần bảo hương, phan tống biền ngự, lai thời 
cảm đức,(41) khứ thời phụng phúc, giáng tắc vô lộ bất thông, 
hồi tắc khứ lộ nan tầm, tứ hải chi nội, duy đồng thử âm, hậu 
hữu sở cầu, tái đương phụng thỉnh. 

Dịch nghĩa: CHÚ TIỄN TIÊN 

Đội ơn Tiên chân, xuống trần phiền nhiễu, khó nán lại lâu, 
kính đốt nhang quý, vịn xe tiễn đưa, cảm đức Ngài đến, hưởng 
phước Ngài đi, Ngài giáng đường thông, đường về khó tìm, 
nội trong bốn biển, cùng là tri âm, sau này tái cầu, xin thỉnh 
Ngài đến. 

                                                           

(40) Như tả hồi tự thị Tiên yếu khứ tức niệm Tống Tiên Chú viết. 
如寫回字是仙要去即念送仙咒曰. 

(41) Có bản chép ân 恩 (ơn). 

4/ Để cơ lên chậu nước rồi lui.(42) 

TẠM KẾT 

Bài Chú Thỉnh Tiên trên đây không rõ được đạo sĩ Lý 
Thuần Phong biên soạn hay sưu tầm từ sinh hoạt của Đạo 
Giáo dân gian. Nội dung là khấn thỉnh chư Tiên (khấn chung 
chung), kể cả Bát Tiên, nhưng không theo trình tự diễn đạt 
logic. Miễn có vị Tiên nào về giáng cơ thì thôi, chứ không 
nhằm thỉnh mời cụ thể một vị Tiên nào.(43) Còn mục đích là 
hỏi đủ việc tương lai, lành dữ, trừ tà, trị bệnh, v.v… giống như 
các thiện đàn hay đàn cơ tại Việt Nam hồi xưa.  

Tuy nhiên qua bài này, chúng ta có thể thấy được đôi nét 
sinh hoạt văn hóa tâm linh ngày xưa tại Trung Quốc, và có lẽ 
nó gợi ra việc tìm hiểu thêm mối liên hệ giữa hoạt động phù 
kê (phò loan) của Trung Quốc với các thiện đàn ở miền Bắc 
và các đàn cầu Tiên tại Nam Kỳ đầu thế kỷ trước.(44) 

LÊ ANH MINH 

                                                           

(42) Tương cơ thác ư thủy vu tức thoái. 將箕托於水盂即退. 
(43) Cầu cơ trong đạo Cao Đài cũng vậy. Khi cầu thì không xin cụ thể 

một Đấng nào giáng. Tùy duyên mà được ban ơn, người cầu cơ 
không biết trước là Đấng nào sẽ giáng lâm. Lắm khi cầu khẩn 
nhiều lần vẫn không thông công được. Kể cả khi chư Thần báo tin 
cho bộ phận thông công hãy lập đàn cơ vào giờ nào, ngày nào, thì 
thường cũng không báo trước là Đấng nào sẽ giáng dạy. 

(44) a/ Về các thiện đàn miền Bắc thời tiền chiến, xin xem Hồi Ký 
Đào Duy Anh: Nhớ Nghĩ Chiều Hôm. b/ Về cầu Tiên ở Hà Tiên, xin 
xem bài Chuyện Cầu Tiên Ở Phương Thành của Đông Hồ (Lâm 
Tấn Phác) đăng tạp chí Nam Phong, số 171 (1932). Bài này sẽ 
đăng lại trong Đạo Uyển Hạ 2021 (tập 38). 
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SUY NIỆM VỀ NĂM ĐỀ TÀI TỌA ĐÀM 
TRONG HỘI NGỘ LIÊN TÔN LẦN X 

HUỆ KHẢI 

Hội Ngộ Liên Tôn Lần X (Thứ Ba, 27-10-2020) đã hoàn 
thành tốt đẹp. Với chủ đề Người Trẻ Vun Trồng Đạo Đức, Ban 
Tổ Chức đã tạo cơ hội để lắng nghe (1) giới trẻ Công Giáo và 
các tôn giáo khác chia sẻ nhận thức và suy nghĩ của các bạn 
về năm đức Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. (Các bạn trẻ được chia 
làm năm nhóm, mỗi nhóm tọa đàm về một đức.)  

Năm đức (ngũ đức 五德) nói trên còn gọi là ngũ thường 

五常. Chữ thường có nghĩa là luôn luôn (always), bất biến 

(constant), phổ quát (common, general).(2) Do đó, ngũ thường 
mang tính quy luật (bất biến và phổ quát); người Việt gọi 
nôm na là năm hằng (vì hằng có nghĩa là thường hằng, bất 
biến). Nhà thơ Lê Quang Chiểu (1852-1924), quê ở Nhân Ái, 
quận Phong Điền, tỉnh Cần Thơ, kết thúc một bài thơ thất 
ngôn bát cú với hai câu:  

Gian giảo trối ai theo thói vạy (3)  
Miễn ta gìn giữ vẹn năm hằng. 

Xưa nay học giả Anh, Mỹ dịch ngũ thường là the five 

                                                
(1) Lắng nghe là bước thứ nhất trong ba bước định hướng mục vụ 

giới trẻ ba năm (2020-2022) do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề 
ra, đó là: Lắng nghe cuộc sống của người trẻ với những thuận lợi 
và thách đố đối với người trẻ tại Việt Nam hôm nay. 

(2) https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=1&wdqb=%E5%B8%B8 
(3) trối ai: Mặc ai, mặc kệ thiên hạ. – thói vạy: Thói xấu, thói tà vạy. 

constant virtues. Cách dịch này chẳng khác cách gọi năm 
hằng của người Việt, tức là chỉ giữ được nghĩa bất biến mà bỏ 
sót nghĩa phổ quát. 

Ngũ thường trước kia còn được học giả Anh, Mỹ dịch là 
the five cardinal Confucian virtues (năm đức tính nền tảng 
của đạo Nho). Cách dịch này không khéo nên ngày nay hầu 
như lỗi thời (obsolete). 

I. Ngũ thường gồm năm đức với ý nghĩa như sau: 

1. Nhân 仁 (benevolence) là lòng thương người, thương 
vật. Trong Phúc Âm, dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-
ca 10:25-37) là một ví dụ về đức nhân đối với người.  

2. Nghĩa 義 (righteousness) là cách sống hợp lẽ phải, đạo 
đức, đạo lý.(4) Thuật ngữ công chính (righteous) trong Phúc 
Âm tương đồng với đức nghĩa. Ví dụ, Đức Giê-su dạy: 

* Ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng 
gọi những kẻ tội lỗi hãy sám hối. / I am not come to call the 
righteous, but sinners to repentance. (Mat-thêu 9:13)(5) 

* Ai tiếp nhận một người công chính vì người ấy là người 
công chính sẽ nhận được phần thưởng của người công chính. 
/ (H)e that receiveth a righteous man in the name of a 
righteous man shall receive a righteous man’s reward. (Mat-
thêu 10:41) 

                                                
(4) Đừng hiểu lầm chữ nghĩa này là ý nghĩa, nghĩa lý (meaning, 

significance). 
(5) Các câu tiếng Việt căn cứ theo bản dịch 2011 của Nhóm Phiên 

Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Các câu tiếng Anh căn cứ theo bản 
King James (1611, 1987). 
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* Rồi những người công chính sẽ được rạng ngời như mặt 
trời trong vương quốc của Cha họ. / Then shall the righteous 
shine forth as the sun in the kingdom of their Father. (Mat-
thêu 13:43) 

3. Lễ 禮 (propriety) là sự trang nghiêm, khuôn phép, đứng 
đắn trong tư tưởng và hành vi. Trong Cựu Ước, theo sách Sa-
mu-en 2 (11:2), vào một buổi chiều, trong khi bách bộ trên 
sân thượng hoàng cung, vua Đa-vít đã đứng ngắm bà Bát Se-
va đang tắm. Hành vi này theo ngũ đức là trái lễ (phi lễ 非禮: 
impropriety). 

 

4. Trí 智 (wisdom) là sáng suốt, biết phân biệt phải trái 
nên hư, biết tiến thoái đúng lúc. Trương Lương vừa nhìn 
thấy cái mòi Lưu Bang lên làm vua (Hán Cao Tổ) bắt đầu trở 
mặt, muốn âm mưu giết hại khai quốc công thần thì ông liền 
từ quan đi tu tiên, nên được an toàn tánh mạng. Còn Hàn Tín 
ở lại triều làm quan hưởng lộc, cuối cùng đành chết thảm vì 
vợ chồng Lưu Bang lập mưu hãm hại. Trương Lương là 
người trí; Hàn Tín không được như thế. 

5. Tín 信 (fidelity, sincerity) là không dối trá, lừa gạt và 
làm đúng những gì nguyện hứa. Xưa có Ngô Quý Trát đi sứ 
sang nước Từ. Vua nước Từ tỏ vẻ ưa thích thanh gươm của 
sứ thần mà không dám mở lời. Quý Trát biết thế, định bụng 
hễ xong chuyến đi sứ các nước, lúc quay về sẽ ghé nước Từ 
và tặng vua gươm báu. Nào ngờ khi trở về thì vua nước Từ 
đã mất. Quý Trát bèn treo gươm ở mộ vua để giữ trọn ý định 
tặng gươm dù ông chưa mở miệng hứa thành lời. Quý Trát là 
người trọng tín.  

Trong năm đức, kể theo thứ tự thì tín đứng sau cùng, ví 
như cái nền móng đỡ nâng cho tòa nhà bốn tầng. Do đó, tín 
rất quan trọng. Nền móng tín yếu ớt thì bốn tầng nhân, nghĩa, 
lễ, trí ắt phải nghiêng đổ. Người mà không giữ chữ tín thì họ 
có nói nhân, nghĩa, lễ, trí cũng chỉ là nói suông, nói khoác. 

II. Tính phổ quát của ngũ thường ở một số tôn giáo khác 

Như đã nói ở phần I, ngũ thường hàm nghĩa những giá trị 
luân lý phổ quát (thường: common, general). Thế thì, không 
chỉ đạo Nho mà các đạo khác cũng trân trọng, xem là quy tắc 
của đạo làm người; tuy nhiên, mỗi đạo dùng ngôn từ khác 
nhau, diễn tả khác nhau.  
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Thật vậy, bằng một đối chiếu chưa đầy đủ – chỉ tạm so 
sánh ngũ thường của Nho Giáo với giới răn của các đạo như 
Cao Đài Giáo,(6) Công Giáo,(7) Do Thái Giáo,(8) Lão Giáo,(9) Phật 
Giáo (10) – có thể thấy rõ sự tương đồng, tức là cùng một lý lẽ. 
Cụ thể như sau: 

1. Nhân (Nho Giáo) tương đồng với:  

Cao Đài Giáo: Nhứt bất sát sanh. (Ngũ Giới Cấm: Giới 1.) 

Công Giáo: Chớ giết người. (Mười Điều Răn: Điều 5.) 

Do Thái Giáo: Ngươi chớ giết người. / Thou shalt not 
murder. (Mười Điều Răn: Điều 6.)  

Lão Giáo: Cấm giết người và loài vật. (Thập Giới: Giới 1.) 

Phật Giáo: Không sát sinh. (Ngũ Giới: Giới 1.) 

2. Nghĩa (Nho Giáo) tương đồng với:  

Cao Đài Giáo: Nhì bất du đạo. (Ngũ Giới Cấm: Giới 2.) 

Công Giáo: Chớ lấy của người. Chớ tham của người. (Mười 
Điều Răn: Điều 7, 10.) 

Do Thái Giáo: Ngươi chớ trộm cắp. Ngươi chớ thèm muốn 

                                                
(6) Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tân Luật. (Đạo Pháp, Chương IV, Điều 

Thứ Hai Mươi Mốt.) 
(7) http://gpbanmethuot.com/kien-thuc-ve-giao-ly/muoi-%C3%B0ieu-ran-45628.html 

(8) https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-ten-commandments 

(9) Về Thập Giới của Lão Giáo, xem: Lê Anh Minh, Thiện Thư. Hà 
Nội: Nxb Tôn Giáo 2013, tr. 174. Quyển 17-2 trong Chương Trình 
Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 

(10) Phật Quang Đại Từ Điển 佛光大辭典 Thích Quảng Độ dịch. Mục 
từ ngũ giới 五戒. 

bất kỳ thứ gì của kẻ khác. / Thou shalt not steal. Thou shalt 
not covet anything that belongs to thy neighbor. (Mười Điều 
Răn: Điều 8, 10.)  

Lão Giáo: Cấm trộm cắp. Cấm tham lam. (Thập Giới: Giới 2, 
8.) 

Phật Giáo: Không trộm cướp. (Ngũ Giới: Giới 2.) 

3. Lễ (Nho Giáo) tương đồng với:  

Cao Đài Giáo: Tam bất tà dâm. (Ngũ Giới Cấm: Giới 3.) 

Công Giáo: Chớ làm sự dâm dục. Chớ muốn vợ chồng 
người. (Mười Điều Răn: Điều 6, 9.)  

Do Thái Giáo: Ngươi chớ ngoại tình. / Thou shalt not 
commit adultery. (Mười Điều Răn: Điều 7.)  

Lão Giáo: Cấm về dâm. (Thập Giới: Giới 3.) 

Phật Giáo: Không gian dâm. (Ngũ Giới: Giới 3.) 

4. Trí (Nho Giáo) tương đồng với:  

Cao Đài Giáo: Tứ bất tửu nhục. (Ngũ Giới Cấm: Giới 4.) 

Lão Giáo: Cấm nóng giận. Cấm ngu muội. (Thập Giới: Giới 
9, 10). 

Phật Giáo: Không uống rượu. (Ngũ Giới: Giới 5.) 

5. Tín (Nho Giáo) tương đồng với:  

Cao Đài Giáo: Ngũ bất vọng ngữ. (Ngũ Giới Cấm: Giới 5.) 

Công Giáo: Chớ làm chứng dối. (Mười Điều Răn: Điều 8.) 

Do Thái Giáo: Ngươi chớ làm chứng gian có hại cho người 
khác. / Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. 
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(Mười Điều Răn: Điều 9.) 

Lão Giáo: Cấm lời nói ác độc. Cấm cãi cọ. Cấm lời nói thêu 
dệt. Cấm vọng ngữ. (Thập Giới: Giới 4, 5, 6, 7.) 

Phật Giáo: Không nói dối. (Ngũ Giới: Giới 4.) 

Nếu có điều kiện mở rộng việc đối chiếu như trên ở nhiều 
tôn giáo khác trên hoàn vũ, ắt còn tìm thấy thêm nhiều 
tương đồng hơn nữa.(11) Điều này chứng tỏ vạn giáo nhất lý 
(tất cả các tôn giáo có cùng một lý lẽ), như đạo Cao Đài luôn 
nhấn mạnh kể từ khi lập giáo (1926).  

Nói cách khác, khi Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Tôn Lần X 
tạo cơ hội để giới trẻ Công Giáo và các tôn giáo khác chia sẻ 
nhận thức và suy nghĩ của các bạn trẻ về Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, 
Tín thì đây chẳng phải chỉ là trao đổi về luân lý đạo Nho như 
bề ngoài của chữ nghĩa dễ khiến có người tưởng lầm. 

Thật vậy, mọi xã hội từ xưa tới nay, từ đông qua tây, đều 
cần tới năm đức nói trên. Con người thế gian càng ngày càng 
quá tập trung vào mục đích thỏa mãn cho bằng được những 
tham muốn vô cùng tận về danh vọng và của cải, nên họ sẵn 
sàng bất chấp mọi nguyên tắc đạo đức căn bản. Trong thực 
trạng này, các tôn giáo với chức năng hướng dẫn chúng sanh 
cần liên kết (liên tôn) phát huy Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín để 
năm đức này là năm trụ cột vững chắc chống đỡ cho con 
người được sống đàng hoàng, tử tế trên thế gian và nên 

                                                
(11) Chẳng hạn, so sánh với Ấn Giáo (Hinduism) và Kỳ Na Giáo 

(Jainism): Nhân tương đồng với Ahiṅsa (Ahiṃsā). Nghĩa tương 
đồng với Asteya. Tín tương đồng với Satya, v.v… 
http://www.hindupedia.com/en/Ethics_of_Hinduism 

http://www.jainpedia.org/themes/principles/vows/five-fundamental-vows.html 

Thánh sau khi bỏ xác phàm trở về cõi thiêng liêng bất diệt, là 
cõi mà mỗi tôn giáo gọi bằng một tên khác nhau (Thiên Đàng, 
Thiên Đình, Cực Lạc, Niết Bàn, v.v…).  

HUỆ KHẢI 
24-11-2020 

� Hồng Y FRANCIS ARINZE:  

Đối thoại liên tôn là một gặp gỡ nhiều người theo nhiều 

tôn giáo khác nhau, trong một bầu khí tự do và cởi mở, để 

lắng nghe nhau, để cố gắng hiểu tôn giáo của người khác, và 

hy vọng tìm kiếm những khả năng hợp tác. Chúng ta hy vọng 

rằng người đối thoại sẽ đáp ứng lại, bởi vì đối thoại nên là 

hai chiều chứ không phải một chiều. 

(Gặp Gỡ Các Tín Đồ Tôn Giáo Khác, 1997, tr. 5) 

____________ 

� Cardinal FRANCIS ARINZE:  

Interreligious dialogue is a meeting of people of differing 

religions, in an atmosphere of freedom and openness, in 

order to listen to the other, to try to understand that 

person’s religion, and hopefully to seek possibilities of 

collaboration. It is hoped that the other partner will 

reciprocate, because dialogue should be marked by a two-

way and not a one-way movement. 

(Meeting Other Believers, 1997, p. 5) 
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KHÔNG PHẨM TƯỚC 
VẪN ĐOẠT VỊ THIÊNG LIÊNG 

SỬ KIẾN NGUYÊN 

Cô Tám Nghi là nhân viên Lễ Viện ở Báo Ân Từ, công quả 
nơi phòng trù Lễ Viện, phụ trách nấu ăn cho quý chức sắc và 
nhân viên. 

Lúc nhỏ, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, cô về Tòa 
Thánh làm công quả, vào ban thợ hồ xây Đền Thánh. Năm 
sau, cô thấy có một số đông anh chị được thăng phẩm vị, ban 
thợ hồ cũng có mà các ban khác cũng có. Cô suy nghĩ: “Người 
ta có học, được thăng phẩm vị bổ đi Tộc, đi Châu (1) hành 
đạo; khi quy vị thì đám tang long trọng, con cháu rỡ ràng. 
Còn mình dốt, không biết chữ, làm công quả hoài cũng không 
bằng các anh chị ấy. Rồi thiếu công, khi bỏ xác có được siêu 
thoát hay không?” Ý nghĩ ấy mãi vấn vương trong tâm trí mà 
cô không dám nói với ai. 

Một hôm, cô xách xô hồ, thấy Đức Phạm Hộ Pháp từ xa đi 
tới, trong đầu óc lóe lên một ý nghĩ bạo dạn, rồi nửa run nửa 
sợ. Đức Hộ Pháp vừa đến ngay bên cạnh, cô quỵ té dưới chân 
Ngài, xô hồ đổ ngang.  

Đức Hộ Pháp đỡ cô dậy, và hỏi: 

“Con có sao không? Sao vô ý vậy?”  

                                                
(1) đi Tộc, đi Châu: Được Hội Thánh bổ nhiệm đi hành đạo tại các 

Tộc Đạo, hay Châu Đạo. Nếu là Lễ Sanh thì bổ làm Đầu Tộc Đạo; 
Giáo Hữu thì bổ làm Khâm Châu Đạo.  

“Bạch Đức Ông...” 

Cô rươm rướm nước mắt đáp, rồi nghẹn lời vì sợ. Khi đã 
trấn tĩnh, cô giãi bày: “Con ít oi dốt nát, nên không dám cầu 
phong. Lại sợ rằng không đi Châu, đi Tộc hành đạo, không có 
phẩm vị thì sau này thoát xác, biết có được bằng các anh, các 
chị của mình không? Có được về cõi thiêng liêng hay không?” 

Đức Hộ Pháp cười, nói:  

“Con thiệt thà quá! Nghe Qua nói, đừng có tủi thân. Con cố 
gắng giữ tròn bổn phận Đạo Sở (2) của con. Tá Lý (3) dạy gì 
con làm đúng, giữ luật Đạo, thương yêu tất cả. Rồi ngoài giờ 
làm công quả, con đi cúng. Công quả có, công phu có, rồi con 
để lòng trung thành với Hội Thánh, công quả con tròn vẹn 
không gián đoạn, thì con cũng được đoạt vị không kém các 
anh, các chị đâu. 

“Chức phẩm là của Thiêng Liêng cho mượn chớ đâu phải 
thật là của mình. Cho mượn để làm nhiệm vụ. Hễ trọng 
quyền thì trọng phạt. Có công thì công nhiều, mà có tội thì tội 
gấp đôi. Làm chức sắc là đứng trước làm gương, nếu sơ thất 

                                                
(2) Đạo Sở: Chức danh của người đạo mới hiến thân vào làm công 

quả nơi các Sở Lương Điền, Công Nghệ hay Thương Mãi của Cơ 
Quan Phước Thiện. Sau một thời gian làm công quả, giữ đúng nội 
quy và các điều luật Phước Thiện, Đạo Sở được đưa vào phẩm 
Minh Đức, là phẩm khởi đầu của mười hai đẳng cấp thiêng liêng. 

(3) Tá Lý: Chức danh thấp nhất trong ba chức danh của Ban Kiến 
Trúc. Tá Lý có nhiệm vụ cai quản một Sở có nhiều công thợ, chịu 
dưới quyền của Phó Tổng Giám và Tổng Giám. Tá Lý được đối 
phẩm ngang với Chánh Trị Sự của Cửu Trùng Đài nhưng không 
có đạo phục riêng. Chỉ khi quy vị mới được hành lễ tang theo 
hàng Nhơn Thần (hàng phẩm chức việc). 
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là một trọng tội.  

“Còn nữa, khi đi địa phương hành đạo thì phải chịu phần 
lo lắng chăm nom của tín đồ. Công chưa biết bao nhiêu mà 
thấy ra đã chia năm xẻ bảy. Còn các con là Đạo Sở, lúc nào 
cũng đứng phía sau, ai hạch hỏi mình điều gì đâu. Công quả 
bao nhiêu là của mình, chắc nịch không chia sớt cho ai, có 
phải hơn không? 

“Đám xác của chức sắc thì long trọng tốn kém, thì chức sắc 
phải ráng làm cho có công nhiều đặng hưởng phần báo ân về 
mặt đời; chớ nếu ít công thì e không đủ để hưởng, mà còn 
phải thiếu lại nữa không chừng. Còn Đạo Sở như con, đám 
tang không long trọng bằng, nhưng xung quanh con cũng có 
đủ đầy anh chị em công quả tiễn đưa, cũng ấm cúng mà 
không phải mất một phân nào, con thấy có hơn không? 

“Còn về cõi thiêng liêng, được hay không là do tâm đức 
của con nữa. Nếu con giữ đúng luật pháp chơn truyền, giữ 
tròn phần trách nhiệm mà Hội Thánh giao phó thì lo gì không 
về được.” 

Cô Tám nghe xong, nói: “Thưa Đức Ông, con hiểu rồi.”  

Từ đó cô dốc chí làm công quả, trau giồi tâm đức, mà 
không nạp tờ cầu phong. Những người đồng thời với cô có vị 
đã là Phối Sư, Chơn Nhơn, v.v... còn cô thì vẫn là Đạo Sở. 

Về cuối đời, bà Tám Nghi nấu cơm nơi phòng trù Lễ Viện. 

Cái hạnh lớn nhất của bà là dọn cơm, rửa chén, lui cui làm 
không biết mệt mỏi, phục vụ người khác không phân biệt 
phẩm cấp. Bà vui vẻ với bạn đồng thời, đồng tuổi. Có những 
khi dọn cơm cho chức sắc mà vị ấy là bạn cố cựu của mình, 

bà vẫn giữ lòng kính trọng. Đối với nhơn viên làm công quả 
mà tuổi tác vào hàng con cháu, bà dọn cơm như một người 
mẹ, người bà, chăm sóc rất chu đáo. 

Bà không chồng, không con, một đời hiến thân làm công 
quả cho đến chết. Lúc còn sống, bà dặn các cháu là khi bà bỏ 
xác thì không cần phải làm đám tang cho long trọng, cứ theo 
thế thường đem vào Khách Đình (4) tẫn liệm rồi chôn, đúng 
theo nghi lễ của Đạo, miễn là đừng làm cực thêm cho người 
còn sống. 

SỬ KIẾN NGUYÊN 

                                                
(4) Khách Đình: Trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh có xây một tòa 

nhà dùng làm nơi tổ chức tang lễ cho hàng phẩm Lễ Sanh trở 
xuống tín đồ, và được đặt tên là Khách Đình, ngụ ý rằng con 
người là lữ khách nơi cõi tạm trần gian, rồi cũng sẽ trở về quê cũ 
là cõi thiêng liêng. Khi mất, xác quàn tại Khách Đình, coi như 
trạm dừng chân trên đường trở về quê xưa cảnh cũ. 
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CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO 
SỬ KIẾN NGUYÊN 

Có thực mới vực được Đạo. Tạp bút này xoay quanh cái 
nơi mà ngày nào không đến là tôi… đi cúng không nổi. 

Cách Nữ Đầu Sư Đường chừng năm phút đi bộ, Trai 
Đường là nhà ăn trong nội ô Tòa Thánh, nơi để nạp năng 
lượng cho các ban Lễ, Nhạc, Đồng Nhi, Nhà Thuyền Bát Nhã, 
Kiến Trúc, và những người công quả... Hồi xưa mấy bàn ở góc 
nhà trên dành cho các vị chức sắc đang phiên trực nghi lễ. 

Chẳng có tiếng kẻng báo giờ cơm nhưng ai cũng tới đúng 
giờ: 11 giờ trưa. Trên các dãy bàn dài xếp nhiều mâm cơm, 
mỗi mâm sáu người. Tiếng đọc kinh vang vang của nhóm 
đồng nhi mở màn cho bữa cơm. Các bàn khác thường im lặng 
đứng chắp tay nghe Kinh Vào Ăn Cơm.(1) Sau khi niệm danh 
Thầy, tất cả ngồi xuống cầm đũa. Các bữa cơm ở trai đường 
lúc nào cũng có khoảng gần trăm người mà tôi vẫn nghe 
được tiếng chim ríu rít chuyền trên các xà ngang dưới mái 
Trai Đường bởi đũa và muỗng trên tay mọi người có khua 
cũng khẽ khàng, với lời nói tiếng cười nhẹ nhàng trong bữa 
cơm đạm bạc. 

                                                
(1) Giữa vạn vật con người một giống / Phải uống ăn nuôi sống thây 

phàm / Từ Bi ngũ cốc đã ban / Dưỡng nuôi con trẻ châu toàn 
mảnh thân / Công Thần Nông hóa dân buổi trước / Dạy khôn 
ngoan học chước canh điền / Nhớ ơn bảo mạng Huyền Thiên / 
Con mong mượn xác đoạt quyền vĩnh sanh. 

Ở Sài Gòn có nhà hàng chay V.Ch. trong khuôn viên một 
chùa lớn. Một người bạn đạo của tôi đã đến thưởng thức và 
rất thích không gian của nhà hàng này, vừa cảm nhận vị ngon 
của món ăn chay tịnh, vừa nghe tiếng trì kinh trầm lắng sâu 
xa nên người ấy có một ý kiến rất hay: “Phải chi mình có điều 
kiện sửa Trai Đường của Tòa Thánh lại như nhà hàng ngay 
trong nội ô. Cách tổ chức cần phải nâng cấp theo trình độ 
tiến hóa của nhân sanh. Đi ăn chay, vừa học đạo, tránh sát 
sanh, vừa thưởng thức văn hóa, hội họa, thơ ca, âm nhạc, 
như vừa ăn vừa thiền. Nghĩa là tới đi nhà hàng cũng tu, cũng 
như đi chùa.” 

Tôi rất đồng ý nhưng ngẫm nghĩ, cái ngon của Trai Đường 
là ở chỗ thanh đạm đạo vị; không biết khi sửa sang khang 
trang, món ngon vật quý, chén thanh ly đẹp có làm phai cái 
hương nguyên sơ của Đạo Thiện Phòng (cái tên mỹ miều tôi 
đặt cho Trai Đường) hay không? Tôi sợ mình làm mòn đi 
những tiếng đũa tre mộc mạc thô sơ bên chén sờn ly mẻ. Tôi 
e ngại những tiện nghi hiện đại sẽ làm lạc lõng những con 
chim núp nắng dưới mái ngói Trai Đường cũ kỹ. Khi đó thì 
tôi sẽ tiếc lắm, tiếc vô cùng. 

Bữa cơm ở Trai Đường rất đơn giản. Nguồn thực phẩm 
đến từ các sở công quả của Đạo trồng tỉa. Phân bón chỉ là 
chút tro than nhà bếp ủ hoai nên cây trái cũng hiền lành. 
Thêm vào đó mỗi chiều có một người công quả ra chợ Long 
Hoa “hái” những rau củ bán không hết của bạn hàng để chở 
về Trai Đường bổ sung vô kho lương thực. Bởi vậy món chay 
nơi đây ngon với một hương vị khác, một mùi đạo rất riêng 
mà không nơi nào có được và cũng không thể nào tái tạo 
được nếu lỡ làm mất đi. 
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Bần Đạo dặn một điều: Bất cứ người tu sĩ làm gì, ở đâu, sống như 

thế nào, cũng đặt vấn đề công phu tu học lên trước, chớ đừng đặt 

cái gì trước nữa. Đặt công phu lên trước để đảm bảo cho lời nói, 

cho việc làm, cho con người không bị rẻ rúng. 

NGÔ CAO ĐẠI TIÊN 

Tu xá Phước Huệ Đàn (Tam Kỳ, Quảng Nam) 

ngày 13-3 Canh Tý (Thứ Sáu 08-4-1960) 

Tôi xem truyện Tây Du Ký, hồi Tôn Ngộ Không đánh bật 
gốc cây nhơn sâm của Trấn Nguyên Đại Tiên ở Ngũ Trang 
Quán, bị ông ấy bắt đền, hẹn ba ngày không cứu sống cây thì 
đốt cháy mấy thầy trò Đường Tăng. Trước khi từ giã đi tìm 
thuốc cứu cây, Tôn Ngộ Không căn dặn Trấn Nguyên phải 
phụng hầu Đường Tam Tạng một ngày ba bữa cơm, sáu bữa 
nước, nếu thiếu một bữa là miễn đền cây luôn. Tóm lại là 
người tu cũng cần ba bữa no lòng mới có sức tụng kinh; thế 
mà Trai Đường chỉ có hai bữa trưa và chiều, nước thì kèm 
theo sau khi ăn cơm, vậy có thể gọi thành “bữa nước” được 
không? 

Sẵn “bán cơm”, tôi rao thêm mấy đặc sản nữa cho thèm 
chơi các món độc chiêu ở Trai Đường mà tôi nghĩ hiếm nơi 
nào có được, trừ các cơ sở Đạo như Vạn Pháp Cung hay Trí 
Giác Cung mà thôi. Chỉ những nơi nổi tiếng đông người đạo 
công quả thì may ra mới có, bên ngoài khó ai kiếm ra nổi.  

Gỏi chuối cây, không phải gỏi bắp chuối đâu. Ai cũng biết 
cây chuối chỉ ra buồng một lần; hễ hạ quày chuối xuống thì 
đốn cây làm rau luôn cho gọn vườn, nhường chỗ cho cây con 
mau lớn. Nhà ai nuôi vịt thì băm chuối cây trộn cám cho ăn 
độn. Còn chuối cây ở Trai Đường là đặc sản. Những bẹ chuối 
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già nua bao ngoài được lột bỏ, tước bớt xơ rồi bào mỏng, 
ngâm vào thau nước khế chua cho sạch nhựa chuối. Sau đó 
trụng sơ mớ chuối đó, vắt ráo rồi trộn với nước dầu giấm, 
muối, đường, rau răm và vài lát ớt là thành gỏi chuối cây. Có 
khi mới vào mùa đậu phộng thì còn chút đậu hạt rang vàng 
đâm vụn để bổ sung chất béo cho những thực khách gầy 
nhom thiếu đủ thứ (nên cũng thích đủ thứ như tôi đây).  

Nói thỉnh thoảng có đậu phộng rang vì cứ phơi khô đậu 
xong là đem ép dầu hết, để dành cho nhà bếp xào nấu cả 
năm, chẳng mấy khi chừa lại để bỏ vào món này món kia cho 
mọi người nhai nhóp nhép đâu. Bởi vậy giấc mơ nhai đậu 
phộng trong gỏi chuối vẫn chỉ là giấc mơ, mà chẳng có ai mơ 
giữa ban ngày, nhất là ngay giờ cơm đâu, phải không? 

Nói thêm vài món liên quan tới rau chuối, đó là cháo 
khuya. Sau khi hành tang lễ xong, gia quyến trong vùng quê 
thường đãi đồng đạo lót lòng để có sức đạp xe hay cuốc bộ về 
nhà lúc đêm khuya. Không hiểu tại sao chữ cháo và rau đứng 
với nhau thấy xứng đôi thật. Mỗi lần nhớ lại mà tôi tưởng 
như ngay trước mắt là dĩa rau chuối ghém với rau quế, húng 
lủi, húng cây ngất ngây chén cháo lỏng bỏng với mấy đầu 
nấm rơm thơm lựng vị ngọt bùi của chất gạo rang vừa chín 
tới. 

Biết là lạc đề nhưng tôi vẫn chui đầu vô bụi chuối bàn thế 
thái nhân tình một tí. 

Cây chuối với cả quày chín vàng như nhuộm nắng mấy 
tháng, lá nõn xanh mát sau hè, che mưa cho mấy đám rau 
chóc mọc dại quanh chân. Rồi cái thân chuối cũng nhiều hữu 
dụng vậy mà người ta cữ cái tên của chuối, tết không dám 
xếp mấy nải chuối căng tròn lên dĩa vì sợ chúi nhủi cả năm. 

Người ta chỉ dành nải chuối để trên bụng người mất, có lời 
giải thích rằng dằn lên như vậy để tránh linh miêu nhảy qua 
làm xác người bật dậy kiểu quỷ nhập tràng. Thiệt là tin 
không nổi nhưng đã thành lệ rồi, giờ ai chết cũng đem nải 
chuối theo (còn người thân và vàng bạc thì bỏ lại hết). Thôi, 
quay trở lại Trai Đường uống trà nói chuyện tiếp.  

Trước tiên mời dùng trà nấu từ râu cây “Thiềm Thục 
Ngọc” (nói theo nông dân cho gọn, dễ nhớ là trà râu bắp). Trà 
này cũng một đặc sản của nơi đây. Thường, sau bữa cơm Trai 
Đường, ai cũng ghé nồi nước trà râu bắp nghi ngút khói 
thơm ở góc sân do một bác công quả đứng khuấy cái gáo dừa 
cán dài và rót liên lục vào chén cho mọi người. Miệng ông 
cười vui vẻ. Chắc bởi nụ cười móm mém này nên mỗi khi 
uống nước xong, tôi thấy nhẹ cả lòng. (Bữa cơm lưng lưng 
gặp nước ấm nên trôi êm, cảm giác đoi đói sắp len về.) 

Lỡ uống trà rồi nên đành ngưng việc kể thêm mấy “món 
ngon vị lạ của Đạo Thiện Phòng”; hẹn dịp khác tôi sẽ giới 
thiệu mọi người những “sơn trân sông rạch vị” như rau sam 
mọc trên núi Bà, đọt bông lục bình nấu canh chua…  

Trước khi chấm dứt, tôi cũng còn luyến tiếc món sả dầm 
lá me đất với muối ớt. (Ai cũng biết xứ Tây Ninh nổi tiếng 
món muối ớt nên có bao nhiêu là thứ ngon đi kèm theo: bánh 
tráng trộn muối ớt, riêng khoai mì và củ lùn chấm muối ớt là 
món ruột của nông dân tôi.) 

Chủ đề là “Có thực mới vực được Đạo”, và đi lòng vòng 
nãy giờ chỉ mới chui ra khỏi chỗ “có thực”. Bây giờ đội nón lá 
băng qua đại lộ Phạm Hộ Pháp là vô cửa Báo Ân Từ để kiếm 
Đạo. Đây mới là chuyện chính.  
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Cái câu “Có thực mới vực được Đạo” nghe sơ qua thấy đặt 
việc ăn lên hàng đầu gây cảm giác ngồ ngộ: Cái việc bình 
thường nạp năng lượng mỗi ngày mà cũng đi trước cái Đạo 
cao cả mênh mông. Coi vậy mà đúng. 

Ăn để làm gì? Để sống. Sống thế nào? Sống cho phải Đạo. 
Đơn giản vậy sao? 

Chừng hai mươi phút sau tiếng đọc Kinh Khi Ăn Cơm 
Rồi,(2) Trai Đường trở lại im vắng. Chén đũa sạch sẽ nằm 
phơi nắng lim dim trên cái chạn sau bếp. Đám rau muống trổ 
bông tim tím rướn cái đọt bò lên chân kệ úp nồi, mấy cái lá 
hơi rũ vì hanh nóng giữa ban trưa. 

Trời đứng bóng, trống canh điểm 12 giờ vừa dứt thì tiếng 
chuông nhập đàn ngân nga làm rung rinh mặt nước trong cái 
lu làm hơi lao xao ánh mặt trời soi trực diện. Tiếng đờn cò 
rao ò e rồi vô nhịp ngọt ngất. Đồng nhi bắt kinh cúng nghe 
trong veo như ai treo một chùm chuông gió ở đầu cành cây. 

Những điều tôi vừa kể trên đã qua mấy mươi năm, chỉ còn 
đọng lại trong ký ức mơ hồ. Ngày nay việc tổ chức nơi Trai 
Đường đã thay đổi. Thế nên các bạn đạo chớ có ngạc nhiên 
khi đến Trai Đường mà không thấy những điều tôi đã kể. 

SỬ KIẾN NGUYÊN 

                                                
(2) Nguyện nhớ ơn nông canh nhằn nhọc / Nguyện ơn người lúa thóc 

giã xay / Ngậm cơm, ơn ngậm hằng ngày / Nên người, con nguyện 
ra tài lợi sanh / Con cầu xin mảnh hình tráng kiện / Giúp nên công 
xây chuyển cơ đời / Trên theo pháp luật Đạo Trời / Dưới thương 
sanh chúng một lời đinh ninh. 

TẮM 

Cởi trần tắm giữa suối trong 
Làm sao biết được bợn lòng sạch chưa 
Cởi trần tắm dưới cơn mưa 
Cọ kỳ mãi cũng chẳng vừa vì sao? 

Sá chi một hạt mưa rào 
Mà ta nỡ để lạc vào vườn hoang 
Sá chi một chút nắng tàn 
Một bờ mi khép để vàng võ thân 

Ở trần nên phải cởi trần 
Cái mùi tục lụy lắm phần nồng hôi 
Cho nên tôi dặn lấy tôi  
Tắm ngoài nhờ nước; trong, ngồi công phu. 

TRẦN DÃ SƠN 
Krông Păk, 11-7-2020 

HƯƠNG NGÀY CŨ 

Màu nắng xế ôi màu hương tóc cũ 
Chiều trơ vơ chiều dạt mấy hồn tôi 
Trời viễn mộng đọa đầy đi mấy thuở 
Mộng kiêu hùng hay muối mặn giữa trùng khơi. 

TUỆ SỸ 
Giấc Mơ Trường Sơn. California: Nxb An Tiêm, 2002. 
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 TIN VUI ĐẦU NĂM 2021   

KHÓA HỌC TÌM HIỂU CÔNG GIÁO 
VÀ ĐẠO CAO ĐÀI 

Cao Đài hay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là tôn giáo khai sinh 
tại Việt Nam năm 1926, hiện nay có khoảng 3.000.000 tín đồ, 
trên 10.000 chức sắc, hơn 1.200 cơ sở thờ tự hành đạo ở 37 
tỉnh, thành phố. 

 Công Giáo vốn ra đời tại phương Đông, hiện diện trên đất 
Việt từ thế kỷ XVI, hiện có 6.709.000 tín hữu, chiếm gần 7% 
dân số Việt Nam.  

Cả hai tôn giáo đều cổ võ tình huynh đệ đại đồng, như 
thông điệp Fratelli Tutti (Tất Cả Anh Em) của Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô. Hơn nữa, mối tương giao bằng hữu giữa 
người Công Giáo và Cao Đài trong nhiều năm qua mời gọi các 
tín hữu đào sâu hiểu biết để sống chan hòa với nhau. Đâu là 
giáo lý căn bản, cách thế tu tập và cách phụng tự chính yếu 
của hai tôn giáo này?  

Khóa học giới thiệu hai tôn giáo này qua ba góc độ: 1/ 
Lịch sử; 2/ Giáo thuyết, và 3/ Thực hành. Với phương pháp 
so sánh và trao đổi, quý học viên sẽ có dịp tiếp cận với các 
giáo sĩ và đạo hữu Công Giáo lẫn Cao Đài, nhờ đó hiểu biết 
những điểm độc đáo và tương đồng giữa hai đức tin tôn giáo 
này, trên tinh thần tôn trọng và cộng tác cho thiện ích chung, 
theo tinh thần Công Đồng Vatican II. 

Khai giảng: Thứ Bảy, ngày 09-01-2021 
Thời gian: 8g30 đến 10g20 sáng 
Từ 09-01 đến 22-5-2020 

���� Nhóm giảng viên:  

Công Giáo: Linh Mục PX Bảo Lộc, và Linh Mục Phêrô 
Nguyễn Văn Hiền. 

Cao Đài: Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Đạo Huynh Thiện 
Chí, Giáo Sĩ Hồng Mai, và Đạo Huynh Huệ Khải  

���� Nội dung chương trình (16 buổi sáng):  

01. Ngày 09-01-2021: Giới thiệu – Lịch sử đạo Công Giáo 
(Lm. PX. Bảo Lộc)   

02. Ngày 16-01-2021: Lịch sử đạo Cao Đài (Đh. Huệ Khải) 

03. Ngày 23-01-2021: Những điểm cốt yếu của đức tin 
Công Giáo (Lm. PX. Bảo Lộc)   

04. Ngày 30-01-2021: Yếu điểm giáo lý Đại Đạo (Gs. 
Thượng Văn Thanh, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài)  

05. Ngày 06-02-2021: Hạnh phúc và đau khổ theo Công 
Giáo (Lm. PX. Bảo Lộc)   

06. Ngày 27-02-2021: Hạnh phúc và đau khổ theo Cao Đài 
(Đh. Thiện Chí, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo)  

07. Ngày 06-3-2021: Ơn cứu độ và con đường cứu độ (Lm. 
Phêrô Nguyễn Văn Hiền) 

08. Ngày 13-3-2021: Ơn cứu độ và con đường cứu độ theo 
Cao Đài (Gs. Thượng Văn Thanh)  

09. Ngày 20-3-2021: Linh đạo - Đường lối tu đức Công 
Giáo (Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền)  

10. Ngày 27-3: Phương pháp tu tập của người Cao Đài 
(Giáo sĩ Hồng Mai, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo)  
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(Ngày 03-4-2021: Nghỉ Tuần Thánh) 

11. Ngày 10-4-2021: Cầu nguyện, ăn chay và bố thí của 
người Công Giáo (Lm. PX. Bảo Lộc) 

12. Ngày 17-4-2021: Cầu nguyện, ăn chay và bố thí theo 
Cao Đài (Đh. Thiện Chí)   

13. Ngày 24-4-2021: Ơn gọi hôn nhân – gia đình theo Công 
Giáo (Lm. PX. Bảo Lộc) 

14. Ngày 08-5-2021: Gia đình đạo đức theo giáo lý Cao Đài 
(Đh. Huệ Khải)   

15. Ngày 15-5-2021: Thăm viếng nhà thờ và thánh thất. 

16. Ngày 22-5-2021: Tổng kết    

Kính mời quý tín hữu Công Giáo và Cao Đài cùng trau dồi 
hiểu biết và đạo sự của hai tôn giáo.  

Xin chân thành cảm ơn quý Đạo Huynh, Đạo Tỷ và quý 
Linh Mục chung tâm góp sức dựng xây Tình Huynh Đệ Đại 
Đồng qua khóa học song phương này. 

Học Viện Mục Vụ Tổng Giáo Phận TpHCM, 
ngày 27 tháng 12 năm 2020 

Lm. Phanxicô Xaviê BẢO LỘC 

���� Ghi chú của Đạo Uyển: 
Quý đạo hữu, đạo tâm muốn tham gia khóa học hiếm có này, 

xin vui lòng liên lạc với Học Viện Mục Vụ Tổng Giáo Phận TpHCM.  

Địa chỉ: số 6 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1. 

Điện thoại: (028) 6291 0366 

Điện thư: phonghocvu@gmail.com  

Bắc nhịp cầu liên tôn tương ái 
dưới mái ấm mạc khải yêu thương 

MỘC HUYỀN KHẢI 

1. Tóm tắt phần trình bày của tác giả (1) 

Sau hai năm chờ đợi với nhiều lý do khác nhau, cuối cùng 
Học Viện Mục Vụ (Tổng Giáo Phận TpHCM) đã mở lớp Tìm 
hiểu Ki-tô Giáo và các tôn giáo khác vào học kỳ I, niên khóa 
2020-2021, do linh mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Bảo Lộc hướng 
dẫn. Chương trình đào tạo gồm có: a/ Tìm hiểu Ki-tô Giáo và 
các tôn giáo khác; b/ Giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về 
đối thoại liên tôn; c/ Thực hành đối thoại liên tôn. Sau đây là 
năm điểm mốc đáng ghi nhớ trong thời gian đào tạo: 

Ngày 11-9: Lớp Tìm hiểu Ki-tô Giáo và các tôn giáo khác 
chính thức khai giảng. 

Ngày 14-10: Linh mục PX Bảo Lộc hướng dẫn lớp và một 
số nữ tu viếng thăm thánh đường Islam (số 66 đường Đông 
Du, quận 1). 

Ngày 06-11: Lớp thuyết trình về đạo Islam, gồm: a/ Lịch 
sử hình thành Islam; b/ Giáo lý căn bản; c/ Đối chiếu giữa 
Islam và Ki-tô Giáo. Sau buổi thuyết trình, lớp được Imam 
Muhammad Ibrahim (Ngọc Đạt) giải đáp một số câu hỏi về 
đạo Islam. 

Ngày 13-11: Ông Nguyễn Đình Thỏa (Tổng Thư Ký Hội 
Đồng Tinh Thần Cộng Đồng Tôn Giáo Baha’i tại Việt Nam) 
                                                        
(1) Xem trọn bài viết trong Nhịp Cầu Tâm Giao 21 (Hà Nội: Nxb Tôn 

Giáo, tháng 12-2020), tr. 58-67. Tác giả là một nhạc sĩ Công Giáo. 
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thuyết trình về đạo Baha’i tại lớp học và giải đáp một số câu 
hỏi.  

Ngày 20-11: Lớp thuyết trình về đạo Cao Đài. 

2. Thuyết trình về đạo Cao Đài 

Ngày 20-11-2020, lớp thuyết trình về Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ (The Great Way of the Third Universalism), nói tắt là 
đạo Cao Đài (Caodaism). Sau khi được linh mục PX Bảo Lộc 
hướng dẫn và phê duyệt nội dung, phần trình bày của lớp 
kéo dài trong một tiết gồm năm mục: a/ Lược sử hình thành 
đạo Cao Đài; b/ Khái quát về cơ cấu tổ chức và các chi phái 
Cao Đài; c/ Đại cương giáo lý Cao Đài; d/ Thực hành nghi lễ 
Cao Đài; e/ Đạo Cao Đài từ góc nhìn Ki-tô Giáo. 

Đạo huynh Huệ Khải (chủ biên Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo) được linh mục PX Bảo Lộc mời 
đến tham dự buổi thuyết trình này. Phần thời gian dành cho 
lớp trao đổi với đạo huynh rất thú vị và đầy ý nghĩa. Chuông 
báo giờ học đã kết thúc, mà vẫn còn một số câu hỏi chưa kịp 
nêu ra để nghe đạo huynh giải đáp. 

Có lẽ phần trao đổi lôi cuốn nhất là khi đạo huynh chia sẻ 
về vấn đề cơ bút, vốn phổ biến tại Việt Nam vào đầu thế kỷ 
XX, chính là phương tiện thông công (means of spiritual 
communication) gắn liền quá trình hình thành và phát triển 
đạo Cao Đài, từ thu nhận tín đồ, ân phong chức sắc, ban hành 
luật đạo và kinh điển, quy định nghi lễ và phẩm phục, đến 
thiết kế kiểu mẫu cơ sở thờ tự. 

Liên quan tới phương tiện thông công ở Pháp là “xây bàn” 
(la table tournante), một học viên hỏi: Liệu có sự tương đồng 
giữa Thông Linh Học (Spiritism) và Thông Thiên Học 

(Theosophy)? Đạo huynh cho biết Hội Thông Thiên Học 
(Theosophical Society) hình thành ở phương Tây vào năm 
1875, do bà Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891, người 
Nga) đồng sáng lập cùng với ông Henry Steel Olcott (1832-
1907, người Mỹ) và bà Annie Besant (1847-1933, người 
Anh). Theo đạo huynh: a/ Ba nhân vật này được ban cho khả 
năng đặc biệt, tiếp nhận được khải thị của Đấng tối cao; b/ 
Thông Thiên Học không phải là một tôn giáo, và khác với 
Thông Linh Học. 

Học viên hỏi: Giáo luật Cao Đài quy định thế nào về thụ 
thai nhân tạo, chuyển giới, hôn nhân đồng giới, an tử, v.v…? 
Đạo huynh cho biết Tân Luật đạo Cao Đài ra đời năm Bính 
Dần (1926), những vấn đề mà lớp thắc mắc thì vào lúc ấy 
chưa phát sinh trong xã hội; vì vậy, Tân Luật chưa có quy 
định liên quan những vấn đề này. 

Trả lời một câu hỏi khác, đạo huynh cho biết tín đồ Cao 
Đài tin vào thuyết tái sinh hay luân hồi (reincarnation), vì 
phù hợp với thuyết nhân quả (law of cause and effect), và con 
người tái sinh nhiều đời, nhiều kiếp với thân phận kiếp này 
tốt hơn hay xấu hơn kiếp trước tùy theo kiếp trước sống 
thiện lành hay sống tội lỗi. 

Ngoài phần giải đáp rất nhiệt tình để giúp lớp hiểu thêm 
về đạo Cao Đài, đạo huynh Huệ Khải còn tặng lớp các sách do 
chính mình viết, cụ thể là:  

a/ Tam Giáo Việt Nam: Tiền Đề Tư Tưởng Mở Đạo Cao Đài 
/ The Three Teachings of Vietnam as an Ideological Precondition 
for the Foundation of Caodaism (song ngữ Việt-Anh). 

b/ Sơ Khảo Thuật Ngữ Đạo Chúa Trong Đạo Cao Đài / 
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A Preliminary Survey of Some Christian Terms used in 
Caodaism (song ngữ Việt-Anh). 

c/ Phúc Âm Kể Lại Theo R.F. Wilson (dịch các chuyện kể 
dựa theo Phúc Âm). 

d/ Như Hoa Nở Muộn (các bài viết liên quan tới Công Giáo). 

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo do 
đạo huynh chủ biên từ năm 2008 tới nay đã xuất bản 170 
đầu sách. Đạo huynh cho biết sẵn sàng gởi biếu tận nhà 
những cuốn sách có trong thư mục mà anh chị em học viên 
muốn đọc. Đó là một công trình thật đáng ngưỡng mộ đối với 
tất cả những ai đang đi trên đường tìm kiếm chân lý. 

Khi vài học viên tỏ ý muốn đóng góp một chút công quả ấn 
tống, thì đạo huynh vui vẻ nói: “Rất cảm ơn quý anh chị, 
nhưng hãy dành phần đó cho quý cộng đoàn Công Giáo trước 
đã.” Đặc biệt, các sách thuộc Chương Trình Ấn Tống được 
xuất bản để kính biếu rộng rãi, chứ không buôn bán. 

3. Hương vị của đối thoại liên tôn 

Sau các buổi gặp gỡ chân tình với ba tôn giáo bạn nêu 
trên, chúng ta thấy có một điểm chung sáng chói nối kết các 
tôn giáo lại với nhau, đó là: a/ Yếu tố mạc khải (revelation) 
trong lịch sử hình thành mối đạo, và b/ Lòng kính ngưỡng 
Đức Giê-su Ki-tô. 

Người viết ý thức rằng không thể nào hiểu hết các tôn giáo 
bạn chỉ trong một khóa học; tuy vậy, khóa học đã giúp các 
học viên hiểu được giá trị cốt lõi của tinh thần đối thoại liên 
tôn trong tình huynh đệ đại đồng và chiều hướng đại kết, 
nhờ đó tránh được lòng đố kỵ, ganh ghét giữa các tôn giáo 
hay tín ngưỡng. (Theo MỘC HUYỀN KHẢI) 

 

TỰ TÌNH 

Từ thuở thiếu thời tôi thích thơ 
Thường trong tâm trí thích tưởng tơ 
Trái tim tuổi trẻ thường thao thức 
Tưởng tượng trời trăng trong tứ thơ. 

Trăng trong, trăng tỏ tự trên trời 
Tôi tìm trăng trên trang thơ thôi 
Tôi tin trăng tả thành trăng thật 
Tán tụng tà tâm thay thức tâm. 

Thường thấy tầm tay thiếu thấy trăng * 
Tuệ tâm thua thiệt, tục tâm tăng 
Tôi thề tỉnh thức trong tu tập 
Thời thời tâm-tướng-tức tương thông. 

LÊ HOÀNG NGUYÊN 
Nhà tu Trí Huệ (Tam Kỳ, Quảng Nam) 

* Lời Đức Phật: Tôi cần nói rõ: Giáo pháp của tôi là một 
phương tiện để đi vào thực tại chứ không phải là để miêu tả 
thực tại, cũng như ngón tay chỉ lên mặt trăng không phải là 
mặt trăng. (Theo  Thích Nhất Hạnh, Đường Xưa Mây Trắng. 
Nxb Văn Hóa Sài Gòn, 2007, tr. 292.)  
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CHẬP CHẠ KÈN KÊU 
TRẦN HUIỀN ÂN 

Phải là tuần trăng tháng Hai hay tháng Ba.  

Mới vừa ăn tết xong, hương cốm bột còn mềm trên đầu 
lưỡi, vị rim gừng còn cay trong hơi thở, tuần trăng tháng 
Giêng còn thấm đậm không khí vui chung của làng xóm, 
chúng tôi nghe lời ông bà cha mẹ phải đi chùa lễ Phật.  

Tuần trăng tháng Hai, tết như đã qua xa, những bâng 
khuâng còn đó nhưng sự chờ đợi thì chưa. Tuần trăng tháng 
Ba, mùa cắt lúa, ruộng đồng trải một màu vàng, những đống 
rơm mới rải rác trong đất thổ mỗi bữa một cao hơn, những 
đám đỗ xanh, đỗ đen thân cây ngã rụi chồng chất lên nhau, 
vỏ đỗ và bao bắp đổ vương vãi… Mùi thơm thơm, gay gay, 
lẫn lộn với mùi cỏ khô, đất ẩm như đặc lại, phảng phất đâu 
đó nơi hàng rào, lắng xuống đâu đó theo lối đi quanh co nhỏ 
hẹp.  

Đó là tuần trăng của tuổi nhỏ. Bọn chúng tôi họp nhau lại 
nơi trảng gò. Chung quanh gò là đất thổ, hai bên đất thổ là 
ruộng thấp. Nếu là ban ngày sẽ thấy rõ từng ngọn cỏ tai bèo 
cánh hoa nhỏ xíu và chất nhựa cỏ bị dẫm đạp bám đen dưới 
lòng bàn chân, đưa tay sờ nhẹ thấy gót chân trơn láng. 

Làng xóm như rộng thêm, đêm như dài thêm, chờ mãi 
không thấy khuya, mặt trăng cứ lơ lửng như lảng tránh, 
không chịu lên đỉnh đầu, ánh sáng cứ lẩn quất la đà nơi 
những cành lá trong các chòm cây rải rác ven gò chuyển màu 
thành xám bạc. 

Vào một đêm ở buôn gần có đám xây cột đâm trâu. Tiếng 

cồng chiêng theo ngọn gió đêm vượt qua đồi lũng bay đến 
nghe rõ mồn một. Càng về khuya tiếng cồng chiêng càng 
thánh thót. Lũ trẻ thấy lòng mình rộn lên, tưởng tượng ra ở 
đó cả dân buôn nắm tay nhau vòng quanh cây nêu múa điệu 
“vớt rong”. Một đứa nói rằng tiếng cồng chiêng ấy không 
phải chỉ có mấy âm thanh “ồn ên ồn ên” như nhiều người 
bảo, nghe ra thật rõ là “mồng Mười tháng Ba, mồng Ba tháng 
Mười”. Thời điểm hiện tại là sau mồng Mười tháng Ba. 

Chúng tôi nảy ra ý tưởng cùng lập một “ban nhạc” với hai 
loại “nhạc cụ”: trống lỗ và kèn lá.  

Để có trống lỗ, đào một hố tròn, đường kính độ bốn tấc, 
sâu độ năm tấc. Một đứa tìm được chiếc thùng gánh nước hư 
lủng bỏ ra cắt lấy miếng thiếc, đặt lên thật vừa vặn trên 
miệng hố, một đứa tìm được sợi dây thép dài hai sải tay. Cây 
cọc cao khoảng bốn tấc dựng đứng trên miếng thiếc, hai bên 
miệng lỗ cách độ sải tay đóng mỗi bên một chiếc cọc thấp, 
xiên xiên, hai đầu dây thép buộc vào đó, căng thật thẳng qua 
đầu chiếc cọc trên miệng lỗ. Đó là “cái trống”. Dùng hai que 
tre lớn bằng chiếc đũa đơm cơm đánh lên sợi dây thép coi 
như mặt trống, tạo ra âm thanh “thùng thình thùng – thùng 
thình thùng” với nhiều cung bậc, giống như tiếng “trống 
quân” sau này nghe và xem các nghệ sĩ biểu diễn trên sân 
khấu, chiếu trên màn ảnh nhỏ. 

Kèn lá quấn bằng lá múi dẻ (có nơi gọi là dủ dẻ). Đây là 
một loại cây chỉ cao ngang đầu gối tới ngực, mọc nơi giồng 
đồi. Thân cây rất dẻo, được chuộng dùng làm cần sanh gài 
bẫy chim. Hoa múi dẻ màu vàng đất, cánh dày, hơi thô tháp, 
hái bỏ trong túi, lúc chạng vạng tối tỏa ra mùi thơm thật đặc 
biệt, một chút nồng nàn, một chút ngây ngất, bay xa. Trái múi 
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dẻ có vị ngọt thanh và bùi, hạt đen mướt. Những cây tơ trái 
bằng ngón tay cái, mọng mật, no tròn như con heo sữa. Muốn 
cho chiếc kèn lớn hơn, gần bằng kèn thật, thì phần ngoài 
quấn thêm lá chuối tước thành rẻo nhỏ, dùng gai thồ lồ găm 
ngang nơi miệng kèn, giữ không cho bung ra. Gai thồ lồ 
khoảng năm phân, dài, nhọn và cứng nhất trong các loại gai 
rừng. Đến hạng anh hùng lục lâm thảo khấu như Chú Lía ở 
Truông Mây cũng phải nể sợ, như lời ca dao dẫn chứng: 
Thằng Lía là thằng Lía cồ. Bẻ gai thồ lồ chích đít thằng Lía. 

Đâu phải đứa nào cũng quấn được kèn kêu và biết thổi 
kèn, phải có “tay” quấn kèn, cũng như tay bỏ mắm, bỏ tương, 
tay đánh chim, câu cá. Không có “tay” thì kèn chỉ phát ra mấy 
tiếng “cà-hịp cà-hịp” như người đứt hơi, nấc cụt. Chẳng biết 
ai đó đã nghĩ ra rằng quấn xong phải “chập chạ” kèn mới kêu. 
Trước hết cắn nhẹ nơi lưỡi kèn (chỗ thổi) để có dáng hơi 
nhọn, hình chữ v, rồi nhúng kèn vào nước, phùng má thổi 
ngược cho nước chảy ra, lòng kèn được thông. Đặt kèn vào 
lòng bàn tay, bàn tay kia úp lên, ân cần vỗ nhẹ, đọc câu “thần 
chú” nửa khuyến khích, nửa hăm dọa: Chập chạ kèn kêu. 

Chập chạ kèn kêu. Kèn kêu tao cho ăn cơm với cá… Nếu kèn 
vẫn không kêu thì nhờ đứa có “tay” quấn kèn sửa giúp. 

Ở miền núi cá biển là thức ăn hiếm, lời hứa hẹn cho ăn 

cơm với cá thật là “khích lệ lớn lao” với chiếc kèn. Chuyện 
xưa bên Tàu... Khi Phùng Huyên đến làm khách nhà Mạnh 
Thường Quân ban đầu bị xếp vào hạng hạ khách, chỉ được ăn 
cơm rau dưa, mỗi khi đến bữa, ông gõ bát hát lên: Về đi, về đi, 

ăn cơm không có cá. Được gia nhân trình báo, Mạnh Thường 
Quân đưa ông lên hạng trung khách, ông hát: Về đi, về đi, đi 

đâu không có xe. Được đưa lên hàng thượng khách, ông hát: 

Về đi, về đi, ăn rồi không có việc gì làm. Mạnh Thường Quân 
nhờ ông đi đòi nợ nơi ấp Tiết, Phùng Huyên hỏi: Xin cho biết 
thu nợ xong mua món gì đem về? Mạnh Thường Quân đáp: 
Tiên sinh xem ở nhà món gì còn thiếu thì mua. Đến nơi Phùng 
Huyên thu được một ít tiền, sai làm mâm cỗ đãi cả thảy dân 
ấp, rồi đem giấy tờ vay mượn đốt cháy ra tro, tuyên bố rằng 
Mạnh Thường Quân tha hết nợ cho bà con. Dân ấp Tiết còn gì 
vui mừng hơn nữa? Khi về, Mạnh Thường Quân không được 
vui, Phùng Huyên trình bày: Tôi thấy ở nhà thứ gì cũng quá 
thừa thãi, có còn thiếu chăng là “đức”, nên mua món ấy. Sau 
đó, Mạnh Thường Quân bị nhà vua bãi chức, chọn ấp Tiết làm 
nơi định trú, đến nơi được dân chúng già trẻ trai gái kéo 
nhau ra tiếp đón với lòng biết ơn nồng hậu. Mạnh Thường 
Quân cảm động nói với Phùng Huyên: Bây giờ tôi mới hiểu rõ 
món đức mà ngài đã mua cho ngày trước. 

Chính cái đứa diễn giải tiếng cồng chiêng là đứa có đôi tai 
và đôi tay của người nhạc sĩ dân gian đồng quê đã gõ lên dây 
trống tạo ra tiếng vang y hệt tiếng cồng chiêng. Cũng đứa ấy 
có “tay” quấn kèn, tỏ ra rất điệu nghệ lúc chập chạ kèn kêu và 
thổi kèn đúng theo từng bài hát. Lũ trẻ thích thú vô cùng, 
tiếng kèn của nhiều đứa dẫu chỉ là “ò e í e” đã xen lẫn trong 
bao nhiêu tiếng kèn khác, trong tiếng trống lỗ êm đềm và 
nhịp nhàng “mồng Mười tháng Ba, mồng Ba tháng Mười” để 
hòa quyện cùng nhạc điệu cồng chiêng nương theo làn gió 
băng rừng vượt trảng bay đến.  

Bảy mươi năm trước, tôi là một “thành viên” – không phải 
chủ lực – trong ban nhạc này. Thời ấy, chúng tôi chưa có ý 
niệm rõ ràng về tiết xuân, chưa biết dùng hai tiếng “xuân về”. 
Đám bạn bè sống nơi cao nguyên, quanh năm chăm chúi 
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trong vùng đất hẹp, dưới khung trời nhỏ, chợt một lúc nào 
đó cảm nhận trong mùi nắng, mùi gió, mùi cây cỏ có cái gì 
khác lạ. Y như đám thú rừng ngẩng cao đầu, vểnh đôi tai, 
tròn đôi mắt… ngắm nhìn, nghe ngóng tự chốn xa xôi nào đó, 
chúng tôi reo lên: Tháng Ba rồi. Tháng Sáu rồi. Tháng Tám 
rồi. Tháng Ba, tháng Tám, mùa cắt lúa, lảy bắp, phơi đỗ. 
Tháng Sáu nghỉ hè, tát cá suối, hái trái rừng, bẻ măng tre. Và 
càng vui hơn khi bảo nhau: Tết tới rồi. Tết tới rồi… 

Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn về lại xóm cũ trên vùng cao 
nguyên miền Trung. Nắng lửa mưa dầu, mấy năm gần đây 
thời tiết khắc nghiệt, liên tiếp bị bão và lũ, việc làm ăn thật 
khó khăn, vất vả, bà con nhiều người còn nợ nần chồng chất, 
nợ tư nhân và nợ ngân hàng. Tôi chạnh lòng, chợt nhớ câu 
thơ Nguyễn Bính: Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự! Làm sao có 
được một Phùng Huyên thay mặt các chủ nợ, không phải 
khoanh vùng, mà thu gom đốt hết chứng từ? 

Bạn bè thiếu niên đã bốn phương tan tác, đứa mất, đứa 
còn. Nhớ đến họ, không khỏi nghĩ đến ban nhạc với tiếng 
trống lỗ và tiếng kèn lá. Thật sự thì những âm thanh ấy làm 
sao hay bằng trống thật, kèn thật. Nhưng nhìn lại bờ bến đã 
qua, xét ra trong niềm vui tự nhiên và đơn giản có một phần 
lớn ý thức tự lực và cộng đồng. Khi đào trống lỗ, đứa kiếm 
món này, đứa tìm món nọ, không chờ đợi, không nạnh hẹ, tự 
nhận việc làm, “cái trống” không của riêng ai. Khi cùng thổi 
kèn, có đứa giỏi đứa kém, nhưng biết đỡ vớt nhau, nương 
theo nhau, mới không lạc điệu. Niềm vui luôn luôn được góp 
thêm, vun đầy, lắc chặt, lớn dần, lớn mãi, cả đám chung nói, 
chung cười, không chia năm xẻ bảy biến thành của tư “manh 
mún”. Phải chăng do vậy mà chúng tôi còn thương mến nhau 

cho đến ngày nay, da mồi tóc bạc? 

Lại nghĩ: Hình như những chuyện buồn mới đọng thành 
kỷ niệm, kỷ niệm nào cũng buồn.  

Buồn như câu ca: Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội. 

TRẦN HUIỀN ÂN 

VỀ ĐÂU 
Áo tu mỏng quá không ngăn nổi 
Cát bụi thời gian phủ xuống đời 
Lần chuỗi từ bi trong đêm vắng 
Gọi hồn luân lạc mấy trùng khơi 

Từ độ ở nhờ cõi người ta 
Hỏi đâu mới thật chốn quê nhà 
Gõ mòn chuông mõ, tâm quên gõ 
Nhìn lại thân nầy luống xót xa 

Người xưa tay nải với tay kinh 
Đốt đuốc mà đi, tự cứu mình 
Còn ta lặn hụp trong vòng xoáy 
Bao giờ ra khỏi cuộc tử sinh 

Tu hoài chẳng hết tánh sân si 
Nói đạo ngoài môi có ích gì 
Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp 
Quy y rồi hay chưa quy y? 

TRẦN DÃ SƠN (06-9-2020) 

 



 

ĐẠO UYỂN 37 − 91 46  92 − XUÂN 2021 
 

RỪNG BỐN MÙA XUÂN 

TRẦN HUIỀN ÂN  

Cũng như hoa đến mùa xuân nở. Mực đến mùa xuân dậy ý 
thơ.(1) Trong ước lệ văn chương nhiều người cũng cho rằng 
mùa xuân là mùa chim ca hoa nở. Nhưng thật sự không phải 
lúc này hoa nào cũng nở.  

Thông thường chỉ những loài hoa trong sân, trong vườn, 
được người chơi hoa tính toán thời gian trồng trọt chăm sóc, 
chốn đồng nội thì những loài hoa tương đối nhỏ bé, ngày tết 
cùng nhau tưng bừng mở đóa đem lại nét đẹp cho phong 
cảnh và nhân gian. Còn những cây cao lớn nơi đại ngàn cả 
mùa đông còn bận lo thay lá, đầu xuân mới đâm chồi nẩy lộc, 
cuối mùa xuân mới nở hoa. Những cây cho trái cũng ra hoa 
muộn để đến đầu mùa hè kết quả, tháng Năm tháng Sáu trái 
chín trĩu cành, còn vắt qua mùa thu tháng Bảy, tháng Tám. 

Sớm hơn, từ nửa tháng Giêng và dễ dàng nhận thấy hơn là 
những loài hoa ngang tầm mắt người, trước hết là hoa sim. 
Vùng cao nguyên sim mọc đầy gò đồi, xen vào đó rải rác có 
vài thứ cây khác không nhiều hơn. Vào buổi bình minh 
sương phủ trắng đục cả không gian cao nguyên, phải đợi mặt 
trời lên mới thấy tràn ngập một màu tím vừa đủ đậm, đủ 
đẹp, không gắt quá, không tối quá. Bầy ong hình như cũng 
chờ đợi thời điểm ấy để sà vào lòng hoa hút phấn làm mật. 

Tương tự như sim là cây mua, hoa và trái khá giống sim, 
lớn hơn nhiều. Nhưng mua không là loại cây hữu dụng, trái 

                                                
(1) Thơ Đông Hồ Lâm Tấn Phác (1906-1969). 

không ăn được, thân cũng chẳng làm gì, chỉ có hoa, khác nào 
chỉ có phận sự hòa đồng, hưởng ứng. Sim cũng như nhiều 
loại trái rừng, lớn dần từ màu xanh non chuyển sang màu 
xanh đậm, rồi màu hồng nhạt, hồng sẫm, đến lúc chín tím 
đen, mập tròn, căng mọng. 

Khắp cả nơi nơi còn có cây trâm dại, loại cây phát triển rất 
nhanh, chẳng thấy mấy lợi ích. Lá xanh đậm, hơi dày, nhám, 
hoa nhỏ nhoi kết tụ từng chùm, đủ màu, tím, vàng, cam, đỏ, 
khá đẹp, nhưng không được ưa thích, phải chăng vì nó nhiều 
quá, sinh trưởng dễ dãi quá, mùi thơm gắt đến khó chịu, còn 
phải mang thêm cái tên trâm hôi. 

Hoa ổi nở vào mùa hè, đến tháng Tám trái chín rộ. Hầu hết 
hoa ổi màu trắng đục, pha một chút vàng nhạt ẩn hiện. Nhị 
hoa rơi rụng bay mong manh trong gió, mùi thơm thoang 
thoảng, nhẹ hơn hoa cau và có lẽ thanh khiết hơn hoa cau. Đi 
qua vạt rừng gặp mùa ổi chín mới nghe rõ mùi thơm thêm 
chút đậm đà. 

Những trảng đế chạy suốt từ chân giồng qua vai giồng lên 
tận đỉnh giồng, không phải chỗ nào cũng phủ đầu lá nhọn cắt 
da, mà chừa lại nhiều khoảng trống rộng rãi cho người đi hái 
củi, lấy cây, trẻ chăn trâu bò thong thả bước. Hai loài hoa ta 
bắt gặp có thể nói trái nghịch nhau là hoa giấy và hoa găng. 
Hoa giấy còn nhỏ nhoi hơn hoa trâm dại, màu sắc kém phần 
tươi sáng, tạo ra trái giấy cũng nhỏ nhoi, có vẻ lam lũ, nhưng 
là thức giải khát tuyệt vời giữa ban trưa nắng gắt. Cây găng 
nhiều gai nhọn, hoa màu vàng trang nhã, úp ngược trên đầu 
ngón tay tưởng tượng đó là chiếc mũ trụ của hoàng đế thân 
chinh. Trái găng giống như trái soan, màu lục nhạt. Hoa nở 
đẹp cả đất trời, rừng núi, tạo cho cảnh vật thêm phong 
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quang. Phải chăng hoa giấy chuộng phần thực dụng và hoa 
găng lãnh phần điểm tô mỹ thuật?  

Ngang tầm mắt ta hoa lành ngạnh cũng màu sậm, dây cổ 
rùa quanh co khô khan… đều có hoa cho ong nhiều mật. Dưới 
chân ta hoa sâm nam ẻo lả mịn màng, hoa dáy cứng cáp dày 
dặn. Có thể gọi hoa dáy là “mãn sơn hồng” chăng, bởi nó 
tương tự hoa mãn đình hồng sống nơi hoang dã. Một vài đóa 
hoa chưng bày trong sân đã mệnh danh là mãn đình hồng thì 
tại sao thắp đỏ cả một vệ đồi không đáng tôn xưng là mãn 
sơn hồng?  

Có những loài hoa ẩn thân giấu mặt trong gốc cây mẹ như 
hoa bông giờ, hoa nhím. Hoa bông giờ tím phớt, mùi thơm dễ 
tan trong gió thoảng, là một món ăn ngon, hoa nhím tím đậm 
và thơm gay gắt y như hoa trâm hôi. 

Trên đầu ta hoa mằng lăng màu tím nhạt. Những cây 
mằng lăng cao tuổi gốc phân ra nhiều bạnh dẹp, những cây 
còn trẻ suôn đuột vươn lên, đến mùa lột vỏ bóc ra từng mảng 
loang lổ. Hoa gạo màu đỏ rực cũng nằm tận trên cao. Hoa 
chàm màu trắng cánh tím. Thân chàm mốc thếch, lá chàm 
tròn, xanh đậm. Chàm mọc cả đám cách nhau khá đều trên 
những trảng đất bằng. Những nơi này thường mang địa danh 
Bằng Chàm, cũng như màu xanh do nó tạo ra gọi là xanh 
chàm. 

Có một loài hoa bị thiệt thòi về tên gọi. Nó đâu phải xấu xí, 
lá đậm, hoa đỏ tươi, nhưng cái tên gây một ấn tượng không 
đẹp, khiến cho người lịch sự không nỡ gọi. Còn biết bao 
nhiêu loài hoa dại khác không mấy kẻ biết tên, nở lúc nào 
chẳng rõ, tàn lúc nào chẳng hay. Suy cho cùng, hoa nào cũng 

là hoa của đất trời, cho dẫu hẩm hiu chưa cả được đời đặt 
tên.(2a)  

Ai đã một lần đi trong mưa lạnh trên đường rừng núi vắng 
vẻ, chợt thấy những khóm hoa dại vô danh mà không có cảm 
giác ấm lòng, đồng điệu với người thơ, nghĩ rằng hoa nở cho 
riêng ta, bởi trong khoảng không gian mênh mông này ngoài 
ta có ai đâu nữa: Cảm ơn hoa đã vì ta nở. Thế giới vui từ mỗi 
lẻ loi.(2b) 

Nở hoa muộn màng hơn cả là cây lót, loại cây thân thảo, 
mọc thành lùm bụi, quấn quýt nương nhau vươn lên. Hoa lót 
nép mình trong lá, vả lại lúc này đã hết mùa hoa, không còn 
ai để ý, cho đến khi trái lót chín đỏ. Thành ra nhiều người 
biết trái lót, ăn trái lót mà chẳng biết hoa lót ra sao. Thuở ấy 
khai giảng vào đầu tháng Mười dương lịch, những cậu học 
trò trong ngày tựu trường tuy nôn nả gặp lại trường lớp bạn 
bè không thể chốc chốc ghé tạt vào vệ đường rực rỡ màu lót 
chín, lựa hái năm ba trái lớn bụm trong tay vừa đi vừa tận 
hưởng hương vị ngọt thơm vừa tiếc rẻ. Sau đó gần như rừng 
không còn trái nữa, cây rừng lớn nhỏ chuẩn bị cơ thể để trải 
qua một mùa mưa to gió mạnh. 

Như vậy, nếu bảo mùa xuân là mùa hoa thì đối với cây 
rừng có thể nói bốn mùa là cả bốn mùa xuân. Nhưng giờ này, 
cây rừng cũng đâu được yên thân. Gần tết người ta rủ nhau 
lên vùng cao chặt mai núi, bất kể cành lớn cành nhỏ, cành 
non cành già. Tất nhiên là mai núi đẹp hơn mai trồng trong 
vườn dù hoa nó ít hơn. Mai vườn thân cành thẳng đơ, có uốn 
ghép càng thêm vẻ giả tạo. Mai núi, nội cái màu vỏ cây xù xì 

                                                
(2a,b) Thơ Tô Thùy Yên (Đinh Thành Tiên, 1938-2019). 
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cũng đủ thấy chứa đựng trong đó biết bao nhiêu nắng mưa 
sương gió. Cành đâm ngang chỉa dọc một cách tự nhiên, lá 
chỗ thưa chỗ dày một cách tự nhiên. Ngày xưa chỉ có một 
người Lục Khải đang thơ thẩn giữa rừng mai chợt gặp dịch 
sứ liền gởi cành nhỏ tặng bạn tri âm, thay cho tấm thiệp cung 

hạ tân hy 恭賀新禧 (kính mừng phúc mới). Đầu thế kỷ trước 
giữa lòng thành phố Nha Trang còn cảnh: Mả Vòng đêm vắng 
ma trêu nguyệt. Phước Hải rừng xuân cọp thưởng mai.(3) Tại 
Sài Gòn đồn Cây Mai cũng là địa điểm chứng tích... 

Hoa mai là hoa xuân của cả đất trời phương Nam, đến cọp 
cũng biết thưởng thức, nói chi hươu nai, chim chóc, bướm 
ong… Hà cớ con người đốn chặt về, càng nhiều càng tốt, cắm 
trong bình, trong ché, trưng bày nơi phòng khách để riêng 
tọa hưởng? 

E rằng, đến một lúc nào đó, mai vàng trúc xanh của sơn 
khê không còn. Nếu không muốn nhìn ngắm mai vườn thì âu 
là đợi sau cơn mưa trông ngóng sân trước sân sau, thấy dấu 
chân gà tưởng tượng hình lá trúc, thấy dấu chân mèo tưởng 
tượng hình hoa mai. Võ hậu đình tiền, miêu túc mai hoa, kê 
túc trúc.(4) Nhưng mà, sân trong cổng ngoài, đường làng ngõ 
xóm đã bê tông hóa hết rồi còn đâu! Gà công nghiệp không 
bước chân xuống đất, mấy chú tiểu hổ bị đem xuất khẩu và 
tận diệt rồi!  

TRẦN HUIỀN ÂN 

                                                
(3) Thơ Thuần Phu Trần Khắc Thành. Ông là nhà nho gốc Quảng 

Nam, sống ở Nha Trang, học giỏi mà không đỗ đạt, mất năm 
1954, thọ trên bảy mươi tuổi. 

(4) Không nhớ tác giả. 

 

ĐÈN LÒNG 

Em về gối mộng trinh nguyên 
Tôi đi nắng chảy lưng triền vai khô 
Đã nghe vọng tiếng sông hồ 
Rừng xao xác lá, biển nhô nhấp thuyền 

Xin cho một chút bình yên 
Đợi chờ mòn mỏi giữa miền chiêm bao 
Mùa xuân gõ cửa đi vào 
Mời nhau chén rượu Hồng Đào ngát hương 

Trở mình cát ngấm mùi sương 
Trở lòng em để phố phường gọi tên 
Có gì để nhớ để quên 
Xuân già lặng lẽ ngủ trên mái đầu 

Cho dù đời lắm bể dâu 
Tội chi ôm mãi nỗi sầu vô chung 
Cho dù đời có bão bùng 
Cũng xin đốt ngọn đèn lòng đợi xuân. 

TRẦN DÃ SƠN (Krông Păk) 
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XUÂN ĐÁN 春旦 

寂 寞 山 家 鎮 日 閒  

竹 扉 斜 擁 護 輕 寒  

碧 迷 草 色 天 如 醉  

紅 濕 花 梢 露 未 乾  

身 與 孤 雲 長 戀 岫  

心 同 古 井 不 生 瀾  

柏 薰 半 冷 茶 煙 歇  

溪 鳥 一 聲 春 夢 殘  

Tịch	mịch	sơn	gia	trấn	nhật	nhàn	

Trúc	phi	tà	ủng	hộ	khinh	hàn	

Bích	mê	thảo	sắc	thiên	như	túy	

Hồng	thấp	hoa	tiêu	lộ	vị	can	

Thân	dữ	cô	vân	trường	luyến	tụ	

Tâm	đồng	cổ	tỉnh	bất	sinh	lan	

Bách	huân	bán	lãnh	trà	yên	yết	

Khê	điểu	nhất	thanh	xuân	mộng	tàn.	

CHU VĂN AN	(1292-1370) 
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BUỔI SÁNG XUÂN 

Dịch	nghĩa	

Nhà trên núi vắng vẻ, suốt ngày thảnh thơi, 

Cánh cửa phênh che nghiêng ngăn cái rét nhẹ. 

Màu biếc ác cả sắc mây, trời như say, 

Ánh hồng thấm nhành hoa sương sớm chưa khô. 

Thân ta cùng đám mây cô đơn mãi mãi lưu luyến hốc núi, 

Lòng giống như mặt giếng cổ, chẳng hề gợn sóng. 

Mùi khói thông sắp hết, khói trà đã tắt, 

Một tiếng chim bên suối làm tỉnh mộng xuân.	

Dịch	thơ	

Trên	non	nhà	vắng	buổi	thanh	nhàn	

Chênh	chếch	phên	tre	rét	nhẹ	nhàng	

Biếc	ngát	trùm	mây	trời	chuếnh	choáng	

Hồng	dầm	hoa	lúc	móc	chưa	tan	

Thân	cùng	mây	chiếc	khôn	dời	núi	

Lòng	với	hồ	xưa	chẳng	gợn	làn	

Hương	bách	tiêu	tan	trà	hết	khói	

Chim	kêu	bên	suối	mộng	xuân	tàn.	

ĐÀO PHƯƠNG BÌNH	dịch	

Viện	Văn	Học,	Thơ Văn Lý-Trần.	Tập	III.		
Hà	Nội:	Nxb	Khoa	Học	Xã	Hội,	1978.	
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CHU VĂN AN (1292-1370) 
CON NGƯỜI VÀ THỜI ÐẠI 

NGUYỄN DUY CHÍNH	

Trần vãn thử hà thời, dục vịnh đại phi hiền giả lạc? 

Phượng sơn tồn ẩn xứ, trĩ lưu trường ngưỡng triết nhân phong. 

(Cuối đời Trần là thời nào, ngâm vịnh rong chơi há chẳng phải 
là cái thú vui của bậc hiền giả? 

Núi Phượng vẫn còn dấu vết ở ẩn, đỉnh non vẫn mãi mãi 

ngưỡng mộ phong thái của kẻ triết nhân.) 

Câu đối thờ Chu An 

Hơn	sáu	trăm	năm	trước,	nhà	Nho	Chu	An 朱安	(1)	đã	một	
thời	 làm	rạng	danh	cho	 tầng	 lớp	 sĩ	phu,	nêu	cao	khí	 tiết	và	
thể	hiện	tinh	thần	chính	trực	uy	vũ	bất	năng	khuất.	Trong	khi	
chính	sự	suy	đồi,	tình	thế	nhiễu	nhương,	ông	đã	hiên	ngang	
dâng	 sớ	 xin	 chém	 bảy	 người	 nịnh	 thần,	 và	 khẳng	 khái	 từ	
quan	 khi	 không	 được	 nhà	 vua	 chấp	 thuận.	 Ông	 trở	 về	mở	
trường	dạy	học,	mang	cái	phong	vị	“giày	cỏ,	vớ	gai”	để	truyền	
bá	đạo	lý	thánh	hiền.	

Thân thế 

Chu	 An	 tự	 là	 Linh	 Triệt,	 hiệu	 Tiều	 Ẩn	 樵隱,	 người	 làng	
Quang	Liệt	光烈,	 huyện	Thanh	Đàm	清潭	 (nay	 là	Thanh	Trì	
青池),	tỉnh	Hà	Ðông.	Sử	sách	không	chép	ông	sinh	năm	nào,	
chỉ	biết	ông	mất	năm	Canh	Tuất	(1370),	Thiệu	Khánh	nguyên	

                                                 
(1)	Ông	chính	tên	Chu	An,	sau	khi	chết	được	truy	tặng	tên	thụy	Văn	
Trinh	文貞,	tước	Công	nên	đời	sau	hay	gọi	là	Chu	Văn	An	朱文安.	

niên	 đời	 Trần	 Nghệ	 Tông.	 Theo	 thần	 tích	 đình	 làng	 Thanh	
Liệt,	nơi	 thờ	ông	 làm	Thành	Hoàng	thì	ông	sinh	năm	Nhâm	
Thìn	 (1292).	Như	 vậy	 ông	 thọ	 bảy	mươi	 chín	 tuổi.	 Ông	 đỗ	
thái	học	sinh	(tức	tiến	sĩ)	nhưng	không	ra	làm	quan	mà	ở	tại	
quê	 nhà.	Ông	 tính	ưa	đọc	 sách,	 dựng	một	 ngôi	 nhà	ở	 sườn	
đồi,	cạnh	bờ	đầm	vừa	làm	thư	viện,	vừa	làm	trường	lại	là	nơi	
soạn	sách.	

Theo	 thiên	 Văn Trinh Ngạnh Trực	 文貞鯁直	 trong	 Nam 
Ông Mộng Lục	南翁夢錄	thì	ông	“tính	liêm	khiết,	cương	trực,	
ở	 nhà	 thì	 hết	 lòng	 học	 hành,	 học	 vấn	 tinh	 thông	 tiếng	 tăm	
lừng	 lẫy	xa	gần”	性廉直剛介,	居家篤好讀書,	學業精醇,	名聞	

遠近.(2)		

Cứ	theo	sử	cũ,	 thời	Trần	nước	ta	có	bốn	học	hiệu,	có	thể	
coi	như	bốn	đại	học	quốc	gia,	gồm	học	hiệu	Trần	Ích	Tắc,	học	
hiệu	 Thiên	 Trường,	 thư	 viện	 Lạn	 Kha	 và	 học	 hiệu	 Cung	
Hoàng	 của	 Chu	An.	 Cứ	 theo	 phỏng	 đoán,	 thư	 viện	 Lạn	Kha	
trong	núi	Phật	Tích	có	lẽ	thiên	về	Thiền	Tông	vì	do	triều	đình	
thiết	lập,	học	hiệu	Trần	Ích	Tắc	dành	cho	vương	tôn	công	tử	
và	 tôn	 thất	nhà	Trần,	 chỉ	 có	 hai	 học	 hiệu	Thiên	Trường	 và	
Cung	Hoàng	mới	thực	sự	là	của	dân	gian.	

Tác phẩm 

Chu	 An	 là	 một	 danh	 Nho,	 từng	 sáng	 tác	 nhiều	 sách	 vở	

                                                 
(2) Việt Nam Hán Văn Tiểu Thuyết Tùng San	(Đệ	Lục	Sách).	Đài	Loan	
Học	Sinh	Thư	Cục,	1987.	(Nam Ông Mộng Lục, Nam Thiên Trung 
Nghĩa Thực Lục, Nhân Vật Chí,	tr.	16.)	Tác	giả	Hồ	Nguyên	Trừng	
胡元澄	 (tức	Lê	Trừng	1374-1446),	 tự	Mạnh	Nguyên,	hiệu	Nam	
Ông.	Ông	 là	con	Hồ	Quý	Ly,	bị	quân	Minh	bắt	đưa	về	Kim	Lăng,	
soạn	sách	này	(1433)	khi	ở	Trung	Hoa.	
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trong	đó	 có	Tứ Thư Thuyết Ước	四書說約,	Tiều Ẩn Thi Tập	
樵隱詩集,	 và	 Quốc Ngữ Thi Tập	 國語詩集,	 nhưng	 đều	 bị	
người	Tàu	thời	Minh	thuộc	tịch	thu	đem	về	Kim	Lăng	cả.	Ông	
còn	soạn	một	 cuốn	sách	 thuốc	có	 tên	 là	Y Học Yếu Giải Tập 
Chu Di Biên.	

Cho	đến	nay,	người	ta	chỉ	mới	tìm	thấy	mười	hai	bài	thơ	
của	Chu	An	chép	trong	Toàn Việt Thi Lục,	liệt	kê	sau	đây:(3)	

1.	Nguyệt Tịch Bộ Tiên Du Sơn Tùng Kính	月夕步仙遊山松	
徑	(Đêm	trăng	dạo	bước	trên	đường	thông	ở	núi	Tiên	Du).		

2.	Đề Dương Công Thủy Hoa Đình	題楊公水華亭	(Đề	đình	
Thủy	Hoa	của	ông	họ	Dương).	

3.	Linh Sơn Tạp Hứng	靈山雜興	(Tạp	hứng	ở	núi	Chí	Linh).	

4.	Thôn Nam Sơn Tiểu Khế	村南山小憇	 (Tạm	 nghỉ	 ở	 núi	
Thôn	Nam).	

5.	Cung Họa Ngự Chế Động Chương	恭和御制洞章	(Họa	lại	
bài	thơ	vua	làm	tại	trong	động).	

6.	Thanh Lương Giang	清凉江	(Sông	Thanh	Lương).	

7.	 Thứ Vận Tặng Thủy Vân Đạo Nhân	 次韻贈水雲道人	
(Họa	vần	tặng	Thủy	Vân	Đạo	Nhân).	

8.	Xuân Đán	春旦	(Sáng	mùa	xuân).	

9.	Miết Trì	鱉池	(Ao	Miết).	

10.	Giang Đình Tác	江亭作	(Làm	thơ	ở	đình	bên	sông).	

11.	Sơ Hạ	初夏	(Đầu	mùa	hè).	

                                                 
(3)	Viện	Văn	Học,	Thơ Văn Lý Trần,	Tập	III.	Hà	Nội:	Nxb	Khoa	Học	
Xã	Hội,	1978,	tr.	53-66.	

12.	Vọng Thái Lăng	望泰陵	(Nhìn	về	Thái	Lăng).	

Sự nghiệp 

Khi	 ông	mất,	 vua	 Nghệ	 Tông	 đặt	 tên	 thụy	 là	 Văn	 Trinh,	
truy	 tặng	 tước	 Công	 (tước	 lớn	 nhất	 trong	 năm	 tước	 mà	
người	 ngoài	 hoàng	 tộc	 có	 thể	 được	 phong),	 ban	 hiệu	 là	
Khang	Tiết	Tiên	Sinh	và	được	đem	vào	thờ	trong	Văn	Miếu.	
Ngô	Thế	Vinh	 trong	 bài	 văn	 bia	 ở	đền	 Phương	 Sơn	đã	 giải	
thích:	Văn, đức chi biểu dã. Trinh, đức chi chính cố dã.	(Văn	là	
cái	vẻ	đẹp	bên	ngoài	của	đức.	Trinh	là	sự	bền	vững	bên	trong	
của	đức.)	Nghĩa	là	cả	ngoại	mạo	và	tâm	hồn	ông	đều	đạo	đức	
và	kiên	định.	

Trường	 ông	 lại	 đào	 tạo	 nhiều	 danh	 thần	 như	 Phạm	 Sư	
Mạnh	范師孟,	Lê	[Bá]	Quát	黎[伯]括	giữ	đến	chức	hành	khiển	
(người	đứng	đầu	một	đạo,	ngang	tổng	đốc	sau	này)	mà	đến	
thăm	thầy	vẫn	chắp	tay	đứng	hầu.	Tổng	hợp	một	số	chi	tiết	
liên	quan	đến	Chu	An,	người	ta	tin	rằng	ông	đặt	nặng	vấn	đề	
cương	thường,	luật	pháp	và	có	thể	coi	như	một	tư	tưởng	gia	
và	 cũng	 là	một	hành	 chánh	gia	 lỗi	 lạc.	Chính	vì	 thế	mà	ông	
được	vua	Trần	Minh	Tông	triệu	vào	cung	làm	tư	nghiệp	Quốc	
Tử	 Giám	 國子監司業	 lại	 kiêm	 việc	 dạy	 thái	 tử.	 Tư	 nghiệp	
Quốc	Tử	Giám	là	hiệu	trưởng	trường	dạy	người	ra	làm	quan	
(tương	 đương	 với	 viện	 trưởng	 Học	 Viện	 Quốc	 Gia	 Hành	
Chánh	ở	Sài	Gòn	trước	năm	1975).	Trần	Nguyên	Đán	陳元旦 

(1325-1390)	(4)	có	thơ	mừng	ông	như	sau:	

                                                 
(4)	 Ông	 người	 làng	 Tức	 Mặc,	 lộ	 Thiên	 Trường,	 cháu	 tằng	 tôn	
Thượng	Tướng	Trần	Quang	Khải	và	là	ông	ngoại	của	Quan	Phục	
Hầu	Nguyễn	Trãi	
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賀樵隱先生拜國子監司業	(5) 

學海廻瀾俗再醇,	上庠山斗得斯人. 

窮經博史工夫大,	敬老崇儒政化新. 

布韈芒鞋歸漢日,	蒼顏白髮浴沂春. 

花勳只是垂衣治,	爭得巢由作内臣. 

Dịch	âm	

Hạ	Tiều	Ẩn	Tiên	Sinh	Bái	Quốc	Tử	Giám	Tư	Nghiệp		

Học	hải	hồi	lan	tục	tái	thuần	
Thượng	tường	Sơn	Đẩu	đắc	tư	nhân	
Cùng	kinh	bác	sử	công	phu	đại	
Kính	Lão	sùng	Nho	chính	hóa	tân	
Bố	miệt	mang	hài	quy	hán	nhật	
Thương	nhan	bạch	phát	dục	Nghi	xuân	
Hoa	Huân	chỉ	thị	thùy	y	trị	
Tranh	đắc	Sào	Do	tác	nội	thần.(6)	

Dịch	nghĩa	

Mừng	Tiều	Ẩn	Tiên	Sinh	Nhận	Chức	Tư	Nghiệp	Quốc	Tử	Giám	

Xoay	lại	sóng	biển	học	để	phong	tục	thuần	hậu	
Nhà	trường	nay	được	bậc	Thái	Sơn,	Bắc	Đẩu	đến	dạy	học	
Kinh	sử	đều	học	rộng,	công	phu	thật	lớn	thay	

                                                 
(5)	Viện	Hán	Nôm,	(Ngự	chế)	Việt Sử Tổng Vịnh	(1874)	御製越史總 

詠集.	[内閣朝阮]	(NLVNPF-0370-01),	quyển	IV,	tr.	8-9.	
(6)	Tiều Ẩn:	 Chu	An.	Sơn Đẩu:	Thái	Sơn	và	Bắc	Đẩu	 (tượng	 trưng	
cho	 người	 đứng	 đầu	 trong	 một	 ngành).	 Nghi:	 sông	 Nghi	 (quê	
hương	 Khổng	 Tử).	Hoa Huân:	 vua	 Thuấn,	 vua	Nghiêu.	 Sào Do:	
Sào	Phủ,	Hứa	Do	(hai	danh	sĩ	đời	Nghiêu	Thuấn).	

Kính	đạo	Lão,	sùng	đạo	Nho	nên	chính	sự	nay	đổi	mới	
Ngày	ông	mặc	vớ	vải,	giày	cỏ	về	làm	dân	thường	
Người	trẻ	cùng	tắm	sông	Nghi	mùa	xuân	với	người	già	
Vua	Nghiêu,	vua	Thuấn	chỉ	thõng	tay	mà	trị	nước	
Bởi	vì	có	ông	Sào,	ông	Do	là	bầy	tôi.	

Sự	nghiệp	của	ông	sau	này	được	nhắc	đến	nhiều	qua	bài	
Thất Trảm Sớ	七斬疏	tức	lời	tâu	xin	chém	bảy	tên	nịnh	thần	
năm	 Canh	 Tuất	 (1370)	 đời	 Trần	 Dụ	 Tông.	 Tính	 theo	 niên	
biểu,	ông	làm	quan	một	thời	gian	rất	dài,	từ	đời	Minh	Tông	
(1314-1329),	 qua	 đời	 Hiến	 Tông	 (1329-1341)	 tới	 đời	 Dụ	
Tông	 (1341-1369).	 Sau	 khi	 Minh	 Tông	 thượng	 hoàng	 mất	
(1357),	 Dụ	 Tông	 nắm	 quyền,	 dùng	 nhiều	 kẻ	 gian,	 ông	 can	
ngăn	không	được	mới	treo mũ ở cửa Huyền Vũ,	từ	quan	về	ở	
ẩn	 núi	 Phượng	 Hoàng	 鳳凰,	 làng	 Kiệt	 Đặc	 傑特,	 huyện	 Chí	
Linh	至靈	(Hải	Dương).(7)	

Khi	ông	về	ở	ẩn,	người	đương	thời	rất	tiếc,	cố	khuyên	can	
ông	ở	 lại	nhưng	ông	không	nghe.	Băng	Hồ	tướng	công	Trần	
Nguyên	Đán	có	thơ	tặng	ông:	

贈朱樵隱		

黼冕桓圭心已灰,	風霜安敢閉寒梅.	

                                                 

(7) 後裕尊怠于政事,	羣臣多不法.	[朱]安陳不聽,	乃上疏乞斬佞臣七 

人.	皆權幸者.	人謂之七斬疏.	疏入不報.	乃掛冠歸田.	Sau Dụ Tông 
biếng nhác việc triều chính, quần thần nhiều người không coi pháp 
luật ra gì. [Chu] An bày tỏ mà vua không nghe, vì thế mới dâng sớ 
xin chém bảy người nịnh thần, đều là những người quyền thế 
được vua tin dùng cả. Người đời gọi là Thất Trảm Sớ. Sớ đưa vào, 
vua không trả lời, ông treo mũ về quê.	Việt	Sử	Tổng	Vịnh	(1874)	
quyển	IV,	tr.	8.	
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白雲高疊山扉掩,	紫陌多歧我馬隤.	

蕙帳勿驚孤鶴怨,	蒲輪好爲下民迴.	

昌期社稷天方作,	肯使先生老碧隈.(8)	

Dịch	âm	

Tặng	Chu	Tiều	Ẩn	

Phủ	miện	hoàn	khuê	tâm	dĩ	hôi	
Phong	sương	an	cảm	bế	hàn	mai	
Bạch	vân	cao	điệp	sơn	phi	yểm		
Tử	mạch	đa	kỳ	ngã	mã	đồi	
Huệ	trướng	vật	kinh	cô	hạc	oán	
Bồ	luân	hảo	vị	hạ	dân	hồi	
Xương	kỳ	xã	tắc	Thiên	phương	tác	
Khẳng	sử	tiên	sinh	lão	bích	ôi.(9)	

Dịch	nghĩa	

Tặng	Chu	Tiều	Ẩn	

Triều	phục	và	ngọc	hoàn	khuê	nay	đã	lòng	nguội	lạnh	
Gió	sương	không	thể	giam	giữ	cây	mai	lạnh	
Mây	trắng,	lũy	cao	núi	đóng	lại	
Đường	tím	nhiều	lối	ngựa	ta	chân	mỏi	
Trong	trướng	huệ	không	sợ	chim	hạc	ở	một	mình	oán	giận	
Bánh	xe	cỏ	bồ	hãy	vì	dân	mà	quay	lại	
Xã	tắc	thịnh	trị	Trời	sẽ	giúp	
Lẽ	nào	tiên	sinh	lại	đi	ở	chỗ	non	xanh.	

                                                 
(8)	Viện	Văn	Học,	Thơ Văn Lý Trần.	Tập	III.	Hà	Nội:	Nxb	Khoa	Học	
Xã	Hội,	1978,	tr.	163.	

(9)	hoàn khuê:	Ngọc	của	chư	hầu	và	đại	quan	cầm	trên	tay	khi	vào	
hầu	vua.	bồ luân:	 Xưa	vua	 lấy	 cỏ	bồ	quấn	 vào	bánh	xe	 cho	êm,	

Vua	Dụ	Tông	tên	thật	Trần	Hạo,	là	con	thứ	mười	của	vua	
Minh	Tông,	 sinh	năm	Bính	Tý	(1336)	 lên	ngôi	 lúc	mới	năm	
tuổi	(Tân	Tỵ	1341).	Mười	sáu	năm	đầu	vì	có	 thượng	hoàng	
Minh	Tông	quyết	định	mọi	việc	nên	tình	hình	tạm	ổn,	nhưng	
từ	khi	 thượng	hoàng	mất	(1357),	Dụ	Tông	ăn	chơi	xa	xỉ,	cơ	
nghiệp	 suy	đốn	rất	mau.	Có	 lần	nhà	vua	 lẻn	ra	ngoài	 thành	
chơi,	 đêm	 về	 bị	 kẻ	 cướp	 chặn	 lại	 lấy	mất	 cả	 gươm	 lẫn	 ấn.	
Năm	 Kỷ	 Dậu	 (1369)	 nhà	 vua	 mất,	 ngôi	 nhà	 Trần	 về	 tay	
Dương	Nhật	 Lễ.	Nhật	 Lễ	 vốn	 là	 con	 của	một	người	nhà	 trò	
(người	làm	nghề	xướng	ca)	tên	là	Dương	Khương.	Vợ	Dương	
Khương	cũng	là	con	hát,	đang	có	thai	thì	bị	Cung	Túc	Vương	
Trần	Dục	 (10)	cướp	về	làm	vợ.	Ðứa	con	đó	là	Nhật	Lễ.	Vì	thế	
Nhật	Lễ	khi	lên	làm	vua	đổi	lại	họ	Dương.	Tôn	thất	nhà	Trần	
hợp	sức	lật	đổ	Dương	Nhật	Lễ	tôn	con	thứ	vua	Minh	Tông	là	
Cung	Tĩnh	Vương	Trần	Phủ	lên	làm	vua	tức	vua	Nghệ	Tông.	

Tuy	đã	về	hưu,	mỗi	khi	hội	lớn	Chu	An	vẫn	vào	kinh	sư	để	
lấy	ý	can	ngăn	nhà	vua	và	răn	đe	lũ	nịnh	thần	không	cho	làm	
điều	 quá	 đáng.	 Vua	Dụ	 Tông	muốn	 đem	 chính	 sự	 giao	 cho	
ông	nhưng	ông	từ	chối.	Hiến	Từ	Hoàng	Thái	Hậu	bảo:	

-	Người	này	không	thể	bắt	làm	tôi	được,	làm	sao	có	thể	sai	
bảo	ông	ta.	

Vua	 lại	 ban	 cho	mũ	áo	nhưng	ông	 tạ	 ơn	 rồi	 lại	 đem	cho	
người	khác	chứ	không	giữ.	Chỉ	đến	khi	Dụ	Tông	băng	hà,	ông	

                                                                                                         
dùng	để	đón	người	hiền	tài.	

(10)	Cung	Túc	Vương	Dục	là	anh	vua	Dụ	Tông,	đáng	lẽ	phải	được	kế	
nghiệp	vua	Hiến	Tông	nhưng	Minh	Tông	 lại	 lập	 con	út.	Khi	Dụ	
Tông	mất,	bà	Hiến	Từ	lập	Nhật	Lễ	lấy	cớ	là	Nhật	Lễ	cũng	là	con	
của	Cung	Túc	Vương,	cha	không	được	làm	vua	thì	con	phải	được	
làm	vua.	Sau	Nhật	Lễ	đánh	thuốc	độc	giết	Hiến	Từ.	
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nghe	tin	vua	Nghệ	Tông	lên	ngôi	mới	chống	gậy	vào	bái	yết	
rồi	lại	về	quê.	Nam Ông Mộng Lục	chép	rằng	“Học trò ông khi 
đã ra làm quan rồi vẫn thường đến thăm thầy, tới đều sụp lạy 
dưới sập ông ngồi, được cùng ông trò chuyện một vài câu rồi 
đi thì rất vui sướng. Những ai có điều không hay, ông đều quở 
mắng nặng nề, thậm chí đuổi đi không cho vào. Ông thanh cao 
nghiêm chính nổi tiếng một thời ai ai cũng biết	…	(11)	

Ngoài	những	đức	tính	của	ông	khi	làm	quan,	làm	thầy,	Ngô	
Sĩ	Liên	trong	Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư	tôn	ông	là	tổ	của	Nho	
gia	nước	Việt	và	đặt	ông	hơn	hẳn	những	danh	Nho	khác	như	
Trương	Hán	 Siêu,	 Trần	Nguyên	Ðán.	 Chúng	 ta	 thử	 xem	 lời	
nhận	định	đó	dựa	trên	căn	bản	nào.	

Trước	thế	kỷ	14,	nước	ta	tuy	đã	có	tổ	chức	hành	chánh	và	
cương	vực	rõ	rệt	nhưng	về	văn	hóa	có	lẽ	còn	ở	mức	sơ	khai.	
Mặc	dù	mình	chịu	ảnh	hưởng	của	người	Tàu	 sau	hơn	ngàn	
năm	bị	đô	hộ,	có	thi	cử,	có	văn	chương	nhưng	vẫn	còn	nhiều	
nét	 thuần	 phác.	 Xem	những	 tác	phẩm	còn	 sót	 lại	 ngày	 nay,	
chỉ	được	một	ít	bài	có	giá	trị.	Hơn	thế	nữa,	 tuy	giai	đoạn	tự	
chủ	của	chúng	ta	đã	kéo	dài	vài	 trăm	năm	nhưng	vẫn	chinh	
chiến	nhiều,	hết	nội	 loạn	tới	ngoại	xâm.	Ðời	Ðinh,	Lê	chúng	
ta	 đã	 phải	 lo	 củng	 cố	 thực	 lực,	 sang	 đời	 Lý	 lại	 chinh	 chiến	
nhiều	phen	với	Trung	Hoa,	với	Chiêm	Thành.	Ðến	đời	Trần,	
giai	đoạn	đầu,	nhà	Trần	tuy	có	xây	dựng	được	một	số	quy	tắc	
trị	nước	và	định	chế	giáo	dục	nhưng	vẫn	thiên	về	hình	pháp,	

                                                 

(11)	 昔安弟子爲執政者,	 時來問候，拜床下,	 得與談話片言而去者,	

甚以爲喜.	有不善者,	切責唾駡,	甚至呵叱不納.	其清直嚴正,	名聞	

一時…	Việt Nam Hán Văn Tiểu Thuyết Tùng San	 (Đệ	 Lục	 Sách,	
1987),	tr.	17.	(NDC	dịch)	

mang	tính	chất	trấn	áp	và	củng	cố	quyền	lực	hơn	là	văn	hóa.	
Vừa	 ổn	 định	 được	một	 chút,	 thì	 bốn	 lần	 giặc	 Nguyên	 sang	
chiếm	 nước	 ta,	 cả	 nước	 chuyển	 qua	 thế	 chiến	 tranh	 chống	
giữ.	Thắng	được	địch	đã	 là	một	kỳ	 công	nên	việc	xây	dựng	
một	nền	móng	vững	vàng	về	học	thuật,	chính	trị,	hành	chánh	
chưa	kịp	tiến	hành.	

Phải	đến	đời	vua	Anh	Tông	(1293-1314)	nước	ta	mới	tạm	
yên.	Chính	từ	giai	đoạn	này,	vai	trò	của	Chu	An	nổi	bật	lên	vì	
ông	đã	chuyển	biến	từ	một	tổ	chức	hành	chánh	có	tính	chất	
bộ	tộc	lên	tầm	vóc	một	quốc	gia.	Chuyển	biến	đó	không	nằm	
trong	hình	 thức	 công	quyền	 nhưng	nằm	 trong	một	 số	định	
chế	và	quan	niệm	cơ	bản.	

Thứ	 nhất,	 từ	 đời	 Anh	 Tông,	 tầng	 lớp	 quan	 lại	 là	 thành	
phần	 có	 vai	 trò	 quyết	 định	 trong	 việc	 nắm	 giữ	 vận	 mệnh	
quốc	gia	đã	chuyển	từ	giới	quý	tộc	nhà	Trần	sang	giới	Nho	sĩ.	
Theo	 sách	 vở,	 triều	 đình	 có	 những	 lương	 đống	 như	 Ðoàn	
Nhữ	 Hài,	 Phạm	 Ngũ	 Lão,	 Trương	 Hán	 Siêu,	 Nguyễn	 Trung	
Ngạn,	Chu	An	đều	không	phải	người	trong	tôn	thất.	Tuy	vẫn	
có	những	tranh	chấp	trong	giới	thân	tộc	nhà	Trần	nhưng	giới	
quan	 lại	 giữ	được	 tư	 thế	độc	 lập,	 không	 để	bị	 lôi	 cuốn	vào	
những	 phe	 đảng	 của	 hoàng	 gia.	 Giai	 đoạn	 này	 mặc	 dù	 các	
hoàng	thân	quốc	thích	vẫn	còn	giữ	những	thái	ấp,	điền	trang	
rộng	lớn	nhưng	chỉ	 là	những	phú	gia	chứ	không	còn	vai	trò	
quyết	 định	 quốc	 gia	 như	 thời	 kỳ	 đầu.	 Ngay	 cả	 binh	 quyền	
cũng	đã	giao	 cho	nhiều	người	 thuộc	hàng	dân	dã.	Chúng	 ta	
cũng	đã	thấy,	triều	Trần	cũng	như	nhiều	triều	đại	khác,	giao	
phó	việc	quân	sự	cho	một	số	người	trong	hoàng	tộc,	thường	
dân	chỉ	 làm	tỳ	 tướng,	phó	 tướng.	Ðến	giai	đoạn	này,	quyền	
lực	đó	đã	giảm	dần.	
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Thứ	hai,	quốc	gia	 tuy	vẫn	chú	 trọng	việc	quân	sự	nhưng	
đã	chuyển	hướng	nỗ	lực	sang	xây	dựng	những	định	chế	hành	
chánh,	giáo	dục,	kinh	tế	và	xã	hội.	Luật	lệ	được	quy	định	rõ	
ràng,	thay	thế	tính	chất	điền	ấp	nông	nô.	Tổ	chức	hành	chánh	
được	thành	lập,	có	hệ	thống	quan	chế,	văn	võ.	Khoa	thi	Thái	
Học	Sinh	được	mở	ra	từ	năm	1323,	lại	cấm	thói	vẽ	mình	của	
quân	lính.	Chu	An	cũng	cải	tổ	lại	việc	thi	cử	và	khuyến	khích	
việc	dùng	quốc	âm.	Chính	ông	cũng	làm	thơ	bằng	chữ	Nôm.	
Tuy	không	rõ	đời	này	thi	cử	gồm	những	môn	gì	nhưng	thuở	
ấy	nước	ta	không	chỉ	theo	lối	từ	chương	mà	cũng	có	những	
học	 thuật	 mới,	 chẳng	 hạn	 như	 Trần	 Nguyên	 Ðán	 đã	 soạn	
được	bộ	Bách Thế Thông Khảo	nghiên	cứu	về	thiên	văn,	lịch	
pháp.	Ðời	Hồ	lại	có	toán	pháp	trong	kỳ	thi	đủ	biết	ông	cha	ta	
cũng	chuộng	 thực	dụng.	Những	cải	cách	về	quân	 sự,	những	
phát	kiến	về	chiến	thuyền,	súng	thần	công	vài	mươi	năm	sau	
cho	 thấy	 thời	 đó	 trình	 độ	 khoa	 học	 của	 nước	 ta	 khá	 cao,	
nhiều	 điểm	 trội	 hơn	 cả	 Tàu.	 Có	 lẽ	 vì	 thế	 mà	 khi	 lấy	 được	
nước	 ta,	 nhà	 Minh	 bắt	 hết	 nhân	 tài,	 thợ	 khéo	 đem	 về	
nước.(12)	Việc	cải	cách	thi	cử	cho	ta	thấy	quốc	gia	đã	chuyển	
từ	việc	sử	dụng	người	 thân	thích	 trong	hoàng	tộc	sang	việc	
dựa	trên	thực	tài	để	tuyển	dụng	quan	lại	trị	nước.	

Thứ	ba,	 từ	một	xã	hội	với	 tinh	 thần	đa	giáo	(Nho,	Thích,	

                                                 
(12)	Số	người	bị	nhà	Minh	bắt	đưa	về	Trung	Hoa	rất	đông,	trong	đó	
có	một	số	nhân	vật	rất	nổi	tiếng,	đóng	góp	lớn	vào	sự	phát	triển	
của	Trung	Hoa	như	Lê	Trừng	 (Hồ	Nguyên),	 người	 nổi	 tiếng	về	
chế	tạo	súng	thần	công	,	Nguyễn	An,	viên	kỹ	sư	trưởng	xây	dựng	
thành	Bắc	Kinh…	(Xem:	Trương	Tú	Dân	張秀民,	Trung Việt Quan 
Hệ Sử Luận Văn Tập	 中越關係史論文集.	 Ðài	 Bắc:	 Nxb	 Văn	 Sử	
Triết,	1992.)	

Lão)	Chu	An	và	những	bạn	đồng	liêu	đã	đẩy	lùi	hai	tôn	giáo	
lớn	 là	Phật	và	Lão	xuống	quần	chúng	và	nâng	Nho	Giáo	 lên	
thành	một	thứ	khuôn	mẫu	chính	trị.	Không	phải	ngẫu	nhiên	
mà	Văn	Trinh	Công	đã	trước	tác	Tứ Thư Thuyết Ước	và	rất	có	
thể	đây	là	một	trong	những	diễn	dịch,	bình	luận	và	giải	thích	
đạo	 Nho	 sớm	 nhất	 của	 Việt	 Nam.	 Tuy	 hiện	 nay	 chúng	 ta	
không	còn	tài	 liệu	nào	về	tác	phẩm	này	nhưng	có	lẽ	Chu	An	
có	 quan	 điểm	 riêng	 chứ	 không	 sao	 chép	 lại	 quan	điểm	 của	
Tống	Nho,	Hán	Nho.	Chuyển	biến	từ	một	học	thuật	sang	một	
định	chế	chính	trị,	Chu	An	đã	khởi	đầu	một	thời	kỳ	mới	trong	
đó	Nho	Giáo	 trở	 thành	chương	 trình	học	đường	chính	 thức	
và	Tứ Thư	là	sách	giáo	khoa	cho	bất	cứ	sĩ	tử	nào	muốn	đi	thi.	
Khuôn	 mẫu	 chính	 trị	 của	 ông	 nằm	 trong	 tám	 chữ	 cùng lý, 
chính tâm, tịch tà, cự bí	窮理,	正心,	闢邪,	距詖.	Cùng lý	là	hiểu	
phải	cho	đến	nơi	đến	chốn.	Chính tâm	 là	giữ	 lòng	cho	ngay	
thẳng.	Tịch tà	 là	trừ	bỏ	thói	hư,	 tật	xấu,	chống	lại	tà	 thuyết.	
Cự bí	 là	 ngăn	 ngừa	 cái	 dở.	 Bốn	 điều	 đó	 cho	 thấy	 ông	 chú	
trọng	hai	điều	tích	cực	(phải	theo)	và	hai	điều	tiêu	cực	(phải	
chống).	Mặc	 dù	 không	 ai	 biết	 chắc	 tịch tà, cự bí	 được	 hiểu	
theo	nghĩa	nào	nhưng	thời	đó	đạo	Phật,	đạo	Lão	suy	vi,	nhiều	
tăng	lữ,	pháp	sư	thích	chuyện	huyền	hoặc,	mê	tín	nên	một	số	
danh	Nho	đã	lên	tiếng	đả	kích.	Có	lẽ	Chu	An	cũng	muốn	nhấn	
mạnh	vào	việc	bài	xích	dị	đoan.	Ðiều	đáng	nói	là	ông	không	
chống	lại	Phật	Lão	để	nâng	Nho	Giáo	lên	hàng	độc	tôn,	nhưng	
rõ	 ràng	 chú	 trọng	 về	 xây	 dựng	 một	 xã	 hội	 trọng	 cương	
thường,	 pháp	 trị	 theo	khuôn	mẫu	Khổng	Mạnh.	Thành	 thử,	
đời	 sống	 ông	 vẫn	 không	 câu	 nệ	mà	 lại	 tiêu	 dao	 tự	 tại.	 Biệt	
hiệu	Tiều	Ẩn	mô	tả	cái	phong	vị	nhàn	nhã	và	là	một	hình	ảnh	
khoáng	dật	rất	Lão	Trang.	Hai	câu	của	ông	nói	lên	điều	đó:	
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身與孤雲長戀岫	/	心同古井不生瀾.	

Thân	dữ	cô	vân	trường	luyến	tụ	
Tâm	đồng	cổ	tỉnh	bất	sinh	lan.(13)	

Dịch	nghĩa	

Người	với	chòm	mây	đơn	lẻ	vẫn	nhớ	tới	núi	xanh	
Lòng	cũng	giống	như	giếng	cổ	nước	không	còn	sóng	nữa.	

Tạm	dịch	

Lòng như giếng cũ đâu còn sóng	
Thân với mây chiều vẫn nhớ non.	

Chỉ	mười	sáu	chữ	mà	ta	thấy	cái	tĩnh	lãng,	hư	không	chan	
chứa	trong	đời	sống,	nói	 lên	một	sự	tiêu	biểu	của	Tam	Giáo	
hòa	đồng,	khi	trẻ	thì	mòn	gót	lỏng	trán	để	giúp	đời	nhưng	khi	
già	thì	quay	lại	làm	bạn	với	mây	ngàn	hạc	nội.	

Thứ	tư,	Chu	An	và	thế	hệ	của	ông	cũng	san	định	lại	phong	
hóa,	lễ	nghi	cho	xã	hội	Việt	Nam.	Trước	đây,	dân	tộc	Việt	có	
lẽ	chưa	có	những	quy	phạm	rõ	rệt	và	đời	sống	và	sinh	hoạt	
còn	nhiều	tính	chất	bản	năng.	Ðiển	hình	là	nhà	Trần	có	thói	
anh	em,	họ	hàng	 lấy	 lẫn	nhau.	Rất	có	thể	tục	 lệ	này	 thời	đó	
phổ	 thông	ở	nhiều	nơi	 trên	đất	nước	chúng	 ta	nên	khi	đưa	
vào	triều	đình	không	ai	phản	đối.	Từ	thời	Chu	An,	ngoài	cải	
tổ	hành	chánh,	ông	cũng	quy	 luật	hóa	các	phong	tục	xã	hội,	
tạo	nên	một	bản	 sắc	 riêng	cho	một	quốc	gia	mà	người	Tàu	
phải	gọi	là	văn hiến chi bang.(14)	Người	trong	cùng	họ	không	

                                                 

(13)	Xuân Đán	春旦,	câu	5-6	(Thơ Văn Lý-Trần. Tập	III,	1978)	tr.	61.	
(14)	Ðời	Dụ	Tông	(1368),	Doãn	Thuấn	Thuần	sang	sứ	Tàu	được	vua	
Minh	khen	 là	giữ	được	văn	minh	Trung	Nguyên,	hơn	các	dân	 tộc	

được	kiện	cáo	lẫn	nhau	để	nâng	cao	tinh	thần	gia	tộc	và	liên	
đới	 trách	nhiệm.	Tuy	đây	chỉ	 là	một	điểm	nhỏ	trong	cơ	chế	
luật	lệ	thời	bấy	giờ,	chúng	ta	có	thể	nghĩ	rằng	Chu	An	muốn	
chấn	chỉnh	lại	phong	hóa	ngõ	hầu	củng	cố	cái	gốc	của	nước	là	
lòng	dân	hầu	 bảo	 tồn	 thực	 lực	 khi	 có	ngoại	 xâm.	Tiếc	 rằng	
vua	Dụ	Tông	quá	hèn	kém,	lại	ham	chơi	nên	Văn	Trinh	Công	
đành	bất	lực	không	cứu	vãn	được	cơ	nghiệp	nhà	Trần.	

Từ	 những	 ưu	 điểm	 đó,	 tuy	 về	 sau	 nước	 ta	 bị	 nhà	Minh	
xâm	chiếm	nhưng	chỉ	một	thời	gian	ngắn	lại	giành	được	độc	
lập	 và	 đời	 Lê	 là	 một	 trong	 những	 giai	 đoạn	 thịnh	 trị	 nhất	
trong	lịch	sử.	Có	thể	nói	một	số	thành	quả	của	triều	Lê	chính	
là	ảnh	hưởng	nối	dài	của	giai	đoạn	cuối	đời	Trần	mà	Chu	An	
là	người	khởi	xướng.	

Nói	 tóm	 lại,	Chu	An	 là	một	nhân	vật	hành	chánh	có	công	
cải	cách	đã	đành,	nhưng	đứng	trên	phương	diện	văn	hóa,	ông	
cũng	đã	có	ảnh	hưởng	rất	quan	trọng.	Ông	 là	gạch	nối	giữa	
một	thời	đại	mà	dân	tộc	chúng	ta	tuy	đã	lừng	lẫy	về	võ	công	
nhưng	văn	minh	lại	chưa	phát	triển	lắm	để	chuyển	sang	một	
thời	kỳ	xây	dựng	bản	sắc	dân	tộc	riêng	ở	một	góc	trời.	Tuy	sự	
nghiệp	của	ông	không	hoàn	thành	trọn	vẹn,	phần	vì	vua	chúa	
hôn	 ám,	 phần	 vì	 vận	 nước	 ngả	 nghiêng,	 hết	 giặc	 Chiêm	
Thành	lại	đến	giặc	Minh	tàn	phá	toàn	bộ	di	sản	tinh	thần	mà	
thời	đại	của	ông	đã	gây	dựng	nhưng	vẫn	đánh	dấu	một	bước	
ngoặt	lớn	trong	lịch	sử.	Một	điều	đáng	tiếc	là	ngoài	một	vài	
lời	bình	của	 sử	 thần	về	ông,	chúng	ta	không	biết	chắc	quan	

                                                                                                         
khác	thay	đổi	theo	nhà	Nguyên.	(An Nam tế hữu Trần, Phong tục bất 
Nguyên nhân. Y quan Chu chế độ, Lễ nhạc Tống quân thần.)	 Xem:	
Phạm	Cao	Dương,	Siêu Quốc Gia Việt Nam Tại Hải Ngoại Và Hiểm 
Họa Bắc Phương. Tuyển	tập. USA:	Truyền	Thống	Việt,	2019,	tr.	297.	
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điểm	 của	 ông	 như	 thế	 nào.	Nhiều	 học	 giả	 sau	 này	 đã	 phàn	
nàn	 là	chủ	trương	thâm	độc	của	nhà	Minh	đã	hủy	diệt	 toàn	
bộ	kho	tàng	văn	hóa	của	dân	tộc	Việt	Nam	mà	triều	Trần	đã	
lên	đến	cao	điểm	cả	về	binh	bị	lẫn	học	thuật.	Sau	thời	Minh	
thuộc,	 tuy	 triều	Lê	 có	 thừa	hưởng	cái	 phong	 thái	văn	minh	
của	nhà	Trần	nhưng	rồi	lại	rơi	vào	cái	học	hư	văn,	khiến	Nho	
học	trở	thành	một	con	đường	tiến	thân	chật	hẹp	mà	nhân	tài	
không	thoát	ra	được.	Lê	Quý	Ðôn	đã	phải	than:	Sau khi khôi 
phục, sĩ phu ít ỏi, đến đời Hồng Ðức thì khoa mục nặng hư văn, 
từ đời Ðoan Khánh thì suy bại quá lắm.(15)	Chúng	ta	hãy	đọc	
lại	nguyên	văn	 lời	của	Ngô	Sĩ	Liên	để	thấy	rõ	vị	 trí	của	Chu	
An:	

吳氏曰	

我越儒者見用於時不爲不多.	 未有志道德以致澤爲念者也.	

如蘇憲誠之於李,	 朱文貞之於陳始庶幾焉然.	 憲誠遇君者也,	

所以功業見於當時.	文貞不遇者也,	所以正學見於後世.	

以文貞言,	 其事君也必犯顏,	 其出處也則以義,	 造就人才則	
公卿多出於其門,	高尚風節則天子不得而臣.	况巖巖体貌而師	
道嚴,	稜稜聲氣而佞人讋,	千載下聞其風能無廉頑立懦者乎宜	

乎爲我越儒宗而從祀文廟也.	

他如元旦同姓之卿,	 雖含忠憤之氣而付國勢於無奈全家屬	

於顛沛,	 漢超文學之臣,	 雖有骨鯾之直而交歡於不當交	 (友善	

於中官之輩)	嫁女於不當嫁	(於文貞乎何有).	

                                                 
(15)	Ðào	Duy	Anh,	Việt Nam Văn Hóa Sử Cương.	Hà	Nội:	Nxb	Quan	
Hải	Tùng	Thư,	1938,	tr.	237-238.	

Dịch	nghĩa	

Họ Ngô bàn rằng 

Nước Việt ta những Nho sĩ gặp thời được dùng không phải 
không nhiều nhưng không có chí về đạo đức để mang trong 
lòng ý niệm ban ân trạch cho dân. Đời Lý có Tô Hiến Thành, 
đời Trần có Chu Văn Trinh ấy là những người được như thế. 
Hiến Thành thì gặp được vua nên đương thời người ta đã 
thấy được công nghiệp. Văn Trinh thì không gặp được vua, 
nên phải hậu thế mới biết đến chính học của ông. 

Cứ như Văn Trinh mà luận, phàm việc thờ vua ắt phải 
nghiêm trang, đối đãi xuất xử ắt lấy điều nghĩa, vun đắp nhân 
tài nên công khanh hầu hết từ cửa ông mà ra, cao thượng 
phong tiết khiến thiên tử cũng không dám coi như tôi tớ. 
Huống chi dáng lẫm liệt mà dạy học trò nghiêm, tiếng vang 
vang nên nịnh thần sợ, nghìn sau nghe tiếng mà kẻ ương 
bướng không sợ hay sao? Không phải là tổ tông của Việt Nho 
ta đáng được đưa vào thờ tự ở Văn Miếu hay sao? 

Còn người khác như Nguyên Đán vốn là công khanh cùng 
họ [nhà vua], tuy có bụng công phẫn nhưng mặc đất nước để 
gia thuộc mình khỏi lênh đênh, còn Hán Siêu là bầy tôi văn 
học, tuy cứng cỏi chính trực nhưng lại giao thiệp với kẻ không 
đáng giao thiệp (giao du thân mật với bọn hoạn quan), gả con 
gái cho người không đáng gả (sao sánh được với Văn 
Trinh).(16)	

Một	sử	thần	vốn	nổi	tiếng	là	kỹ	lưỡng,	kén	chọn	từng	chữ,	

                                                 
(16)	Bản	chép	tay	Viện	Hán	Nôm	(có	lược	đi	một	vài	chi	tiết	trong	

Bản Kỷ),	tr.	49.	(NDC	dịch)	
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từng	 lời	 đã	 dành	 bấy	 nhiêu	 câu	 khen	 ngợi	đủ	 thấy	 Chu	An	
được	kính	trọng	đến	thế	nào.	

Lê	Tung	trong	Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận	thì	hạ	bút	
ca	tụng	bài	Thất Trảm Sớ	là:	Thất trảm chi sớ, nghĩa động càn 
khôn.	(Bài	sớ	xin	chém	bảy	tên	nịnh	thần,	nghĩa	khí	động	tới	
trời	đất.)	

Tính	 khí	 của	 ông	 lẫm	 liệt	 đã	 đành,	 văn	 chương	 của	 ông	
cũng	hết	sức	cao	tiết.	Phan	Huy	Chú	phê	bình	Tiều Ẩn Thi Tập	
là:	Thơ hết sức trong sáng, u dật, nhàn nhã tự tại, khiến người 
đọc tưởng như thấy được cái thú cao của việc ở ẩn như thế 
nào.	Họ	Phan	cũng	ca	ngợi	ông	là:	Học nghiệp thuần túy, tiết 
tháo cao thượng, làng Nho nước Việt ta trước sau chỉ có mình 
ông, các ông khác không thể so sánh được.(17)	

Ðể	kết	luận,	chúng	tôi	xin	mượn	bốn	câu	thơ	của	vua	Dực	
Tôn	(Tự	Ðức)	trong	Việt Sử Tổng Vịnh	viết	về	ông	như	sau:	

上庠山斗世間師,	心與人乖一去遲.	

七斬疏成天地鑒,	直聲不共有陳衰.(18)	

Thượng	tường	Sơn	Đẩu	thế	gian	sư	
Tâm	dữ	nhân	quai	nhất	khứ	trì	
Thất	Trảm	Sớ	thành	thiên	địa	giám	
Trực	thanh	bất	cộng	hữu	Trần	suy.	

Dịch	nghĩa	

Là	bậc	Thái	Sơn,	Bắc	Đẩu	của	thế	gian	nơi	trường	học	

                                                 
(17)	Phan	Huy	Chú,	Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí.	Bản	dịch	Viện	
Sử	Học.	Tập	I:	Dư Địa Chí, Nhân Vật Chí, Quan Chức Chí.	Quyển	XI.	
Hà	Nội:	Nxb	Khoa	Học	Xã	Hội,	1992,	tr.	365.	

(18)	Việt Sử Tổng Vịnh	(1874),	quyển	IV,	tr.	9.	(NDC	dịch)	

Lòng	ông	khiến	cho	những	kẻ	không	ngay	thẳng	phải	chùn	bước	
Thất	Trảm	Sớ	có	trời	đất	chứng	giám	cho	
Lời	nói	thẳng	không	cùng	chung	với	sự	suy	vi	của	nhà	Trần.	

Phỏng	dịch	

Gian tà đâu để tung hoành	
Khí cao vằng vặc lưu danh sáng ngời	
Sớ dâng chứng với đất trời	
Không đang tâm sống cảnh đời suy vi.	

Tương	 truyền	khi	 ông	mở	 trường	dạy	học,	 rất	 đông	học	
trò	tìm	đến	thụ	nghiệp.	Trong	số	học	trò	có	một	thanh	niên,	
mặt	mũi	sáng	sủa	hôm	nào	cũng	đến	thật	sớm.	Ông	khen	là	
chăm	 chỉ	 nhưng	hỏi	 thì	 ngập	 ngừng	 không	 nói	 quê	 quán	 ở	
đâu.	 Ông	 cho	 người	 đi	 theo	 thấy	 người	 đó	 đi	 đến	 đầm	Ðại	
(nằm	giữa	các	làng	Ðại	Từ,	Tứ	Kỳ,	Huỳnh	Cung)	thì	biến	mất	
nên	ngờ	là	thủy	thần.	

Năm	 đó,	 trời	 đại	 hạn,	 nắng	 đã	 lâu	 mà	 không	 mưa,	 dân	
chúng	khổ	sở	lắm.	Một	hôm,	sau	khi	giảng	bài	xong,	ông	lên	
tiếng	hỏi	học	trò	ai	là	người	có	tài	làm	mưa	giúp	dân.	Người	
học	trò	ấy	ngần	ngừ	nhưng	sau	cũng	bước	ra	thưa	rằng:		

-	Việc	mưa	nắng	là	việc	của	Thiên	Ðình,	con	vâng	lời	thầy	
là	 nghịch	 lại	 thượng	 giới,	 nhưng	 cũng	 xin	 thử	 sức.	 Nếu	 có	
chuyện	gì	không	hay	xin	thầy	chu	toàn	cho.	

Nói	rồi,	ra	đứng	giữa	sân,	 lấy	nghiên	mài	mực,	ngửa	mặt	
lên	khấn,	lấy	bút	thấm	mực	vãi	ra	bốn	phương.	Lúc	hết	mực	
tung	bút	và	nghiên	 lên	trời.	Lập	tức,	mây	đen	kéo	đến,	 sấm	
chớp	ầm	ầm,	 trời	đổ	một	 trận	mưa	 thật	 lớn.	Người	học	 trò	
đội	mưa	đi	về,	ra	đến	cửa	thì	biến	mất.	

Sáng	hôm	sau,	không	thấy	y	trở	lại	học,	Chu	An	cho	người	
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đến	đầm	Ðại	tìm	thì	thấy	một	con	thuồng	luồng	thật	to	chết	
nổi	trên	mặt	nước.	Ông	thương	xót,	sai	học	trò	vớt	xác	mang	
về	mai	táng	tử	tế.	Dân	làng	thấy	vậy	lập	đền	thờ,	nay	vẫn	còn.	

Chỗ	nghiên	mực	ném	lên	rơi	xuống	nay	thành	đầm	nước	
lúc	nào	cũng	đen,	gọi	 là	đầm	Mực.	Quản	bút	rơi	xuống	 làng	
Tả	 Thanh	 Oai,	 sau	 này	 là	 một	 làng	 văn	 học	 nổi	 tiếng	 (quê	
hương	Ngô	Thời	Sĩ,	Ngô	Thời	Nhiệm	triều	Lê).	Trong	đền	thờ	
còn	một	đôi	câu	đối	ghi	lại	sự	tích	này:	

Mặc	nghiễn	khởi	tường	vân,	nhất	bút	lực	hồi	thiên	tự	thuận,	
Chu	đình	lưu	hóa	vũ,	thiên	trù	vọng	thiếp	địa	phồn	khô.	

(Mây lành từ nghiên mực bay lên, một ngọn bút ra công 
trời thuận theo lẽ phải,  

Mưa tốt giữa sân son đổ xuống, nghìn cánh đồng dội nước, 
đất đang khô cũng trổ mùa).	

Chu đình	là	sân	son	mà	cũng	là	trường	học	họ	Chu.	Không	
biết	trong	những	người	từ	ngưỡng	cửa	Chu	Văn	An	mà	ra,	ai	
đã	theo	gương	tiền	nhân	mà	làm	được	mây	 lành,	mưa	ngọt	
cho	đất	nước.	

Tháng 5-2020 (CVA 1959-66) 
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NGUYỄN DUY CHÍNH 
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MINH GIÁO THEO KIM DUNG 
NGUYỄN DUY CHÍNH	

Không	biết	rằng	vô	tình	hay	cố	ý,	Kim	Dung	(1)	đã	cố	tình	
pha	 trộn	 giữa	 Bái	 Hỏa	 Giáo	 và	 Ma	 Ni	 Giáo.	 Mặc	 dù	 hai	 tôn	
giáo	này	có	những	điểm	chung,	sử	sách	không	nói	rằng	Ma	Ni	
Giáo	 cũng	 coi	 lửa	 làm	biểu	 tượng	 của	 quang	 minh	 như	Bái	
Hỏa	Giáo.	Do	đó	Minh	Giáo	 (2)	qua	Kim	Dung	là	một	tổ	chức	
được	tiểu	thuyết	hóa,	ít	tôn	giáo	mà	nhiều	tính	chất	bang	hội.	
Chính	vì	thế	chúng	ta	thấy	Minh	Giáo	được	tổ	chức	chặt	chẽ	
nhưng	lại	dựa	trên	những	liên	kết	thế	tục	hơn	là	thần	quyền.	
Từ	 một	 đoàn	 thể	 bí	 mật,	 Minh	 Giáo	 đã	 nhanh	 chóng	 biến	
mình	để	thành	một	đảng	cách	mạng.	Chúng	ta	có	thể	nói	rằng	
Minh	 Giáo	 của	 Kim	 Dung	 thời	 Nguyên	 mạt	 có	 nhiều	 điểm	
tương	đồng	với	Thiên	Địa	Hội	đời	Thanh	 sơ	 hay	Thái	Bình	
Thiên	Quốc	đời	Thanh	mạt	và	hoàn	toàn	khác	hẳn	những	tôn	
giáo	sẵn	có	ở	Trung	Hoa,	tiêu	biểu	là	Phật	Giáo	hay	Lão	Giáo.		

Ngay	sau	chương	giới	thiệu	Ỷ Thiên Ðồ Long Ký,	Kim	Dung	
đã	cho	xuất	hiện	nhiều	nhân	vật	liên	quan	đến	tà	giáo	nhưng	
không	đề	cập	đến	nguyên	ủy	ngọn	ngành	của	họ.	Một	Ân	Tố	
Tố	 cải	 nam	 trang	 cố	 tình	 làm	 cho	 phái	 Thiếu	 Lâm	 tưởng	
Trương	Thúy	Sơn	là	thủ	phạm	vụ	giết	người	ở	tiêu	cục	Long	
Môn,	một	Tạ	Tốn	thần	oai	 lẫm	lẫm	khi	đến	Vương	Bàn	Sơn	
đảo	cướp	thanh	đao	Ðồ	Long.	Rồi	những	nhân	vật	hạng	nhì	
như	Thường	Kim	Bằng	hay	Bạch	Quy	Thọ	 cũng	 có	 võ	 công	

                                                 
(1)	Kim	Dung	金庸,	tên	thật	Tra	Lương	Dung	查良鏞	(1924-2018),	

người	Hương	Cảng,	đã	viết	15	tiểu	thuyết	võ	hiệp	(1955-1972).	
(2)	Xem	Minh Giáo,	cùng	người	viết,	trong	Đạo Uyển Đông 2020. 

hơn	người	khi	dương	đao	lập	uy.	Hết	việc	nọ	tới	việc	kia,	cho	
tới	khi	 hai	vợ	chồng	Trương	Thúy	Sơn	và	Ân	Tố	Tố	 tự	 sát,	
chúng	ta	vẫn	chưa	hiểu	rõ	tà	phái	được	tổ	chức	như	thế	nào.	
Tấm	màn	bí	mật	đầu	 tiên	được	vén	 lên	 là	khi	Trương	Tam	
Phong	 cứu	 Thường	 Ngộ	 Xuân	 đang	 bị	 quân	 Mông	 Cổ	 truy	
kích	trên	sông	Hán	Thủy:	

. . . Ðại hán đó ở tại sàn thuyền khấu đầu nói:	

-	Lão đạo gia cứu mạng cho tiểu nhân, Thường Ngộ Xuân 
này xin rập đầu bái tạ.	

Trương Tam Phong đưa tay đỡ dậy, nói:	

-	Thường anh hùng không cần phải dùng đại lễ. 

(. . .) 

Thường Ngộ Xuân nói:	

-	Lão đạo gia võ công cao cường, từ xưa tới nay, tiểu nhân 
chưa thấy ai như thế bao giờ, xin vô phép hỏi pháp hiệu của 
ngài là gì?	

Trương Tam Phong cười:	

-	Lão là Trương Tam Phong.	

Thường Ngộ Xuân “A!” lên một tiếng, vội nhỏm dậy, lớn 
tiếng:	

-	 Hóa ra lão đạo gia là Trương Chân Nhân của núi Võ 
Ðương, thảo nào thần công cái thế, Thường Ngộ Xuân hôm 
nay may mắn được gặp tiên trưởng.	

Trương Tam Phong mỉm cười:	

-	 Lão đạo bất quá sống hơn vài năm, có gì là tiên với lại 
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không tiên. Xin Thường anh hùng mau nằm xuống, đừng làm 
động đến vết thương.	

Ông thấy Thường Ngộ Xuân khẳng khái hào sảng, ăn nói ào 
ào, cảm thấy mến y vô cùng, nhưng nghĩ đến y là người trong 
Ma Giáo, nên không muốn nói chuyện nhiều, liền nhạt nhẽo:	

-	Ngươi bị thuơng không phải là nhẹ, chớ nên nói nhiều.	

Trương Tam Phong tính tình khoáng đạt, đối với chính tà 
hai đường, vốn không quá thiên kiến. Trước đây ông đã từng 
nói với Trương Thúy Sơn: “Hai chữ chính tà, thật khó phân 
biệt. Ðệ tử trong chính phái mà có tâm thuật bất chính, thì 
cũng là tà đồ; còn trong tà phái có người nhất tâm hướng 
thiện, thì cũng là chính nhân quân tử.” 

(. . .)	

Canh hai đêm đó thuyền đến Thái Bình điếm. Trương Tam 
Phong bảo thuyền phu rời thị trấn đến một cái bến ở xa. 
Người lái đò lên chợ mua đồ ăn, nấu cơm, bày trên thuyền nào 
thịt gà, thịt heo, cá, rau cả thảy đến bốn bát lớn. 	

(. . .) 

Thường Ngộ Xuân không đụng tới thịt cá, chỉ ăn sạch bát 
rau, tuy đang trọng thương, nhưng cũng ăn hết bốn bát cơm 
trắng. Trương Tam Phong không kiêng thịt, thấy y ăn uống 
thật hào sảng, nên khuyên y ăn tí thịt gà. Thường Ngộ Xuân 
nói:	

-	 Trương chân nhân, tiểu nhân thờ Bồ Tát nên không ăn 
mặn.	

Trương Tam Phong “A” một tiếng:	

-	Ồ, lão đạo quên. 	

Lúc đó mới nhớ là người trong Ma Giáo quy củ rất nghiêm, 
không ăn mặn, từ đời Ðường tới giờ, đều thế cả. Cuối thời Bắc 
Tống, đại thủ lãnh của Minh Giáo là Phương Lạp khởi sự tại 
Triết Ðông, đương thời quan cũng như dân gọi họ là “đạo ăn 
chay thờ ma”. Ăn chay và phụng thờ ma vương là hai quy luật 
lớn của Ma Giáo, đã truyền từ mấy trăm năm nay. Ðời nhà 
Tống, quan phủ chém giết Ma Giáo rất ngặt, người trong võ 
lâm cũng coi họ chẳng ra gì, vì thế giáo đồ hành sự cực kỳ ẩn 
bí, tuy ăn chay nhưng đối với người ngoài phải giả xưng là 
thờ Phật, bái Bồ Tát, không dám tiết lộ thân phận của mình.	

Thường Ngộ Xuân nói:	

- Trương chân nhân, ngài có ơn cứu mệnh đối với tôi, lại đã 
biết rõ lai lịch rồi, nên không dám giấu giếm. Tiểu nhân là 
người trong Minh Giáo, phụng sự Minh Tôn. Triều đình quan 
phủ đối với chúng tôi mười phần căm ghét, người hiệp nghĩa 
trong các danh môn chính phái cũng coi nhẹ chúng tôi, thậm 
chí đến bọn đốt nhà cướp của, giết người không gớm tay 
trong hắc đạo cũng gọi chúng tôi là yêu ma quỷ quái. Lão 
nhân gia đã biết rõ lai lịch của chúng tôi mà vẫn ra tay tương 
cứu, cái ân đức đó, quả thực tôi không biết lấy gì báo đáp.	

Trương Tam Phong cũng đã từng nghe qua về lai lịch của 
Ma Giáo, biết Ma Giáo phụng thờ đại ma vương tên là Ma Ni, 
người trong tôn giáo gọi là Minh Tôn. Tôn giáo này đến trung 
thổ từ đời Nguyên Hòa, Hiến Tông nhà Ðường, khi đó gọi là 
Ma Ni Giáo lại còn gọi là Ðại Vân Quang Minh Giáo, giáo đồ tự 
xưng Minh Giáo nhưng người ngoài gọi họ là Ma Giáo. (Ỷ 
Thiên Ðồ Long Ký,	tr.	415-8,	bản	dịch	Nguyễn	Duy	Chính)	

Thế	 nhưng	 Minh	 Giáo	 cũng	 còn	 rất	 mơ	 hồ,	 chưa	 thấy	
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những	liên	kết	với	nhau.	Khi	sáu	đại	môn	phái	–	Thiếu	Lâm,	
Võ	 Ðương,	 Hoa	 Sơn,	 Không	 Ðộng,	 Nga	 Mi,	 Côn	 Luân	 –	 tiến	
hành	cuộc	 trường	chinh	vây	đánh	 thẳng	vào	 trung	khu	của	
Minh	Giáo	 là	Quang	Minh	Ðính,	 sư	 thái	Diệt	Tuyệt,	 chưởng	
môn	phái	Nga	Mi	mới	tiết	lộ	qua	về	tổ	chức	của	Minh	Giáo:	

Ma Giáo lấy hỏa làm thánh, tôn hỏa làm thần. Từ khi giáo 
chủ đời thứ ba mươi ba của Ma Giáo là Dương Ðính Thiên 
chết đi, họ không có giáo chủ. Tả hữu Quang Minh sứ giả, bốn 
đại Hộ Giáo Pháp Vương, Ngũ Tán Nhân, lại thêm chưởng kỳ 
sứ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, người nào cũng nhòm ngó chức vị 
giáo chủ, tranh đoạt tàn sát lẫn nhau, nên giữa đường Ma Giáo 
trở nên suy yếu. Lúc này lại là lúc sáu chính đại môn phái hưng 
vượng, âu cũng là cái số của yêu tà phải bị tiêu diệt. Nếu như 
Ma Giáo không có tranh chấp bên trong, muốn trừ đám yêu 
nghiệt này không phải là dễ. (Ỷ Thiên Ðồ Long Ký,	tr.	684-5.)	

Và	sau	cùng,	Minh	Giáo	được	tường	thuật	do	chính	người	
của	giáo	phái	này	là	hòa	thượng	Thuyết	Bất	Ðắc:	

Thuyết Bất Ðắc nói:	

-	 Tiểu huynh đệ, Minh Giáo chúng tôi nguyên từ nước Ba 
Tư, truyền tới Trung Thổ từ đời Ðường. Ðương thời gọi là 
Tiên Giáo. Vua nhà Ðường cho xây chùa Ðại Vân Quang Minh 
tại các nơi, chính là tự viện của Minh Giáo. Giáo nghĩa của 
chúng tôi là làm điều thiện, trừ điều ác, mọi người đều bình 
đẳng, nếu như có vàng bạc tiền tài, thì đem cứu giúp người 
nghèo khổ, không được ăn thịt, uống rượu, chỉ thờ Minh Tôn. 
Minh Tôn tức là thần lửa, mà cũng là thiện thần. Chỉ hiềm là 
đời nào tham quan ô lại cũng áp bức chúng tôi, anh em trong 
Minh Giáo không chịu nổi, thỉnh thoảng lại nổi lên chống lại.  

(. . .)	

-	 Chỉ vì bản giáo xưa nay luôn luôn chống lại triều đình, 
quan phủ nên triều đình gọi chúng tôi là “Ma Giáo”, càng cấm 
đoán nghiêm nhặt hơn. Chúng tôi muốn sống còn, hành sự 
không khỏi kín đáo, lạ lùng, để tránh tai mắt quan quân. (. . .) 
Ðương nhiên, trong số giáo chúng của bản giáo, cũng đôi khi 
có những kẻ không tự kiềm chế, làm những trò không phải, ỷ 
mình có võ công, giết người vô tội cũng có, gian dâm cướp bóc 
cũng có, đem cái tiếng tăm của bản giáo đổ xuống sông 
xuống… (Ỷ Thiên Ðồ Long Ký,	tr.	757-8.)	

Tuy	nhiên,	một	cách	chính	thức	phải	kể	đến	đoạn	mà	Kim	
Dung	 thác	danh	một	 cuốn	 sách	của	Dương	Tiêu	 soạn	 ra	để	
viết	về	lịch	sử	của	Minh	Giáo:	

Hai người nói chuyện một lát, Trương Vô Kỵ thuận tay cầm 
một cuốn sách trên bàn của Dương Tiêu lên, thấy trên bìa có 
viết bảy chữ nhan đề “Minh Giáo Lưu Truyền Trung Thổ Ký”, 
bên dưới có một hàng chữ nhỏ “Ðệ Tử Quang Minh Tả Sứ 
Dương Tiêu cung soạn”. 	

(. . .) 

Trương Vô Kỵ mở sách ra, thấy viết bằng chữ nhỏ theo lối 
khải, mọi việc đều dẫn chứng sách vở rõ ràng. Trong sách kể 
lại minh bạch, Minh Giáo nguyên từ nước Ba Tư, tên thật là 
Ma Ni Giáo, truyền vào Trung thổ từ Diên Tải nguyên niên, đời 
Ðường Võ Hậu. Thời đó người Ba Tư tên là Phí Ða Diên mang 
bộ Tam Tông Kinh của Minh Giáo đến triều, là lần đầu tiên 
người Trung Quốc biết đến bộ kinh này. Ngày 29 tháng 6 năm 
thứ ba đời Ðại Lịch nhà Ðường, chùa Minh Giáo Ðại Vân 
Quang Minh được xây cất tại Lạc Dương, Trường An. Sau đó 
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tại các thị trấn lớn như Thái Nguyên, Kinh Châu, Dương Châu, 
Hồng Châu, Việt Châu cũng đều có Ðại Vân Quang Minh Tự. 
Tới năm Hội Xương thứ ba, triều đình ra lệnh giết giáo đồ, thế 
lực Minh Giáo đại suy. Từ đó về sau, Minh Giáo trở thành một 
tôn giáo bí mật, phạm cấm, đời nào cũng bị quan phủ truy 
lùng giết chóc. Ðể có thể sinh tồn, người trong Minh Giáo 
không thể không hành sự ngụy bí, để rồi chữ Ma trong Ma Ni 
bị đổi thành Ma, đồng nghĩa với tà ma, người ngoài gọi là Ma 
Giáo.(3)	

(. . .)	

Dương Tiêu nói:	

-	Người trong Thích Đạo tuy nói phổ độ chúng sinh, nhưng 
tăng chúng xuất gia đều cố giữ thanh tu, không để ý đến 
chuyện đời. Ðạo Gia cũng thế. Còn bản giáo tụ tập lương dân, 
bất luận ai gặp nguy nan khốn khổ thì mọi giáo chúng đều ra 
tay giúp đỡ. Quan phủ áp bức dân lành, có đời nào ít đâu? Có 
vùng nào ít đâu? Nếu có người nào bị quan phủ ức hiếp, oan 
khuất, bản giáo liền đứng ra chống lại.	

(. . .)	

Dương Tiêu lại nói:	

-	 Bản giáo đời nào cũng bị nghiêm cấm, thế nhưng thủy 
chung vẫn đứng được mà không sụp đổ. Năm Thiệu Hưng thứ 
tư đời Nam Tống có một viên quan tên là Vương Cư Chính gửi 
lên hoàng đế một đạo tấu chương, nói về việc của bản giáo, 
giáo chủ có thể xem qua.	

                                                 
(3)	Ma	trong	Ma	Ni	摩尼	viết	với	chữ	thủ	手,	Ma	trong	Ma	Giáo	魔教	

viết	với	chữ	quỷ	鬼	là	con	ma.	

Nói rồi lật cuốn sách đến đoạn sao lục tấu chương của 
Vương Cư Chính. Trương Vô Kỵ đọc thấy trong đó viết như 
sau:	

“Thần thấy hai huyện Chiết Châu có tục ăn rau phụng thờ 
ma vương. (. . .) Thần nghe nói rằng kẻ thờ ma, mỗi làng mỗi 
xóm có một hai tên kiệt hiệt, gọi là ma đầu, xem hết các tên họ 
trong thôn, đều có thề thốt gia nhập ma đảng. Kẻ thờ ma 
không ăn thịt. Một nhà có chuyện gì, tất cả đồng đảng đều đến 
giúp đỡ. Vì chưng chúng không ăn thịt nên giảm chi tiêu, mà 
giảm chi tiêu nên dễ đầy đủ. Cùng một đảng nên thân lẫn 
nhau, thân lẫn nhau nên có chuyện gì dễ giúp nhau…”	

(. . .)	

“. . . vì thế thần cố theo đạo của tiên vương để làm cho dân 
tương thân, tương hữu, tương trợ. Cốt sống đạm bạc, dạy dân 
tiết kiệm, khuyến khích lối sống giản dị. Nay làm kẻ dẫn dắt 
nhân dân, nên không thể không lấy đó làm cách trị dân. Thế 
nhưng những ma đầu đã trộm cái cách của triều đình để 
khuyến dụ dân chúng rồi, nên người người đều ca tụng đạo 
ma, đi trợ giúp tà thuyết. Dân ngu không biết gì cả, nghe lời 
ma, thờ đạo ma, dễ đủ ăn, dễ trợ giúp, thành ra những gì ma 
đầu nói ra đều tin, tất cả đều theo về với chúng. Thành ra 
pháp cấm càng nghiêm, thì lại càng không thắng được những 
điều cấm.”	

Chàng đọc đến đây, quay đầu nói với Dương Tiêu:	

-	Dương Tả Sứ, cái câu “pháp cấm càng nghiêm, thì lại càng 
không thắng được những điều cấm” chính là rõ ràng nói lên việc 
bản giáo được lòng dân chúng. (Ỷ Thiên Ðồ Long Ký,	tr.	1016-8)	

Thế	 nhưng	 khi	 tìm	 hiểu	 về	 Minh	 Giáo	 trong	 khung	 cảnh	
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thực	 tế	xã	hội	Trung	Hoa,	 chúng	 ta	 thấy	 rằng	Kim	Dung	đã	
không	đơn	thuần	chỉ	dựa	vào	tài	 liệu	và	sử	sách.	Minh	Giáo	
trong	Ỷ Thiên Ðồ Long Ký	 là	sự	kết	hợp	giữa	một	giáo	phái	
với	một	bang	hội,	một	tổ	chức	mà	những	giáo	đồ	không	chỉ	
có	chung	một	đức	tin.	Chính	cái	tinh	thần	tương	thân	tương	
trợ,	một	kỷ	luật	nội	bộ,	những	quy	tắc	và	thứ	bậc	đã	tạo	cho	
Minh	Giáo	thành	một	tổ	chức	có	thực	 lực	chính	trị	vì	họ	đã	
huy	 động	 được	 một	 hậu	 thuẫn	 quần	 chúng.	 Minh	 Giáo	 của	
Kim	Dung	dưới	thời	Nguyên	mạt	và	Thiên	Ðịa	Hội	trong	thời	
Thanh	 sơ	 có	 nhiều	 điểm	 tương	 đồng,	 ít	 nhất	 trong	 vai	 trò	
chính	trị	của	nó	là	một	tổ	chức	đối	kháng	với	 triều	đình.	Cả	
hai	đều	có	ý	định	khôi	phục	lại	giang	sơn	đang	bị	người	bên	
ngoài	 thống	 trị.	 Tuy	 nhiên,	 Kim	 Dung	 không	 chỉ	 biến	 giáo	
phái	này	thành	một	tổ	chức	ái	quốc,	ông	còn	muốn	đặt	Minh	
Giáo	như	một	trong	ba	nguồn	văn	hóa	chính	yếu	tạo	nên	cái	
gọi	là	văn	minh	Trung	nguyên	trong	thời	kỳ	đó,	đại	diện	cho	
một	khuynh	hướng	võ	thuật	–	võ	công	Tây	vực,	có	xuất	xứ	từ	
Ba	Tư	với	nền	văn	minh	Trung	Ðông	làm	nền	tảng.	Văn	minh	
Tây	vực	đó	là	một	trong	ba	nền	văn	minh	làm	thành	thế	đỉnh	
túc	cho	Hán	tộc	bao	gồm	văn	minh	Trung	nguyên,	đại	diện	là	
quan	niệm	âm	dương	trong	Dịch	 lý	với	Trương	Tam	Phong	
và	 phái	 Võ	 Ðương,	 văn	 minh	 Thiên	 Trúc,	 với	 Phật	học	 làm	
nền	tảng	mà	chùa	Thiếu	Lâm	là	đại	biểu.	

Trương	Vô	Kỵ	được	coi	như	một	tập	đại	thành	của	ba	nền	
văn	 minh	 khi	 chàng	 có	 căn	 bản	 là	 Cửu	 Dương	 Thần	 Công	
phát	xuất	từ	một	vị	cao	tăng	của	Thiếu	Lâm,	lại	được	học	Càn	
Khôn	Ðại	Na	Di	và	võ	công	trong	Thánh	Hỏa	Lệnh	của	Minh	
Giáo,	 cũng	 như	 Thái	 Cực	 Quyền	 và	 Thái	 Cực	 Kiếm	 của	
Trương	Tam	Phong.		

KẾT LUẬN	

Tại	Trung	Hoa,	tôn	giáo	không	dựa	trên	tín	niệm	như	tại	
châu	 Âu,	 cũng	 như	 tổ	 chức	 thường	 rất	 rời	 rạc.	 Nhiều	 đoàn	
thể	kết	hợp	bằng	nhiều	mẫu	số,	địa	phương,	 sắc	 tộc,	 tương	
trợ,	nghi	thức	tế	lễ,	giáo	điều,	ý	thức	hợp	quần,	và	cả	những	
mô	 thức	 sinh	 hoạt	 chung.	 Những	 bang	 hội,	 hiệp	 hội,	 môn	
phái,	giáo	phái…	được	kết	hợp	không	khác	nhau	bao	nhiêu.	
Riêng	Minh	Giáo,	tổ	chức	này	không	còn	thuần	túy	như	đạo	
Mani	nguyên	thủy	mà	đã	bị	đồng	hóa	với	những	tôn	giáo	có	
sẵn	để	 trở	 thành	một	 tổ	 chức	quần	 chúng,	 ít	 phần	 tôn	giáo	
nhưng	nhiều	phần	thế	tục.		

Hiện	nay,	giáo	đồ	của	đạo	Bái	Hỏa	chỉ	còn	chừng	hai	trăm	
nghìn,	 nhiều	 nhất	 là	 tại	 Ấn	 Ðộ	 (100.000)	 và	 Iran	 (60.000).	
Riêng	ở	Bắc	Mỹ	có	chừng	15.000	và	hàng	năm	có	những	buổi	
lễ,	 nhất	 là	 vào	 khoảng	 tháng	 8,	 9	 kỷ	 niệm	 ngày	 sinh	 của	
Zarathustra.	Họ	 sống	 một	đời	 sống	 trong	 sạch	 và	hiền	hòa,	
tôn	trọng	những	giáo	nghĩa	cổ	kính	(khôn	ngoan,	lẽ	phải,	đạo	
đức,	 bác	 ái,	 toàn	 thiện,	 bất	 tử	 và	 thiêng	 liêng),	 yêu	 thiên	
nhiên.(4)	

Trong	lịch	sử,	người	ta	đã	thấy	nhiều	nhóm	giáo	phái	biến	
hình	thành	một	lực	lượng	nổi	dậy,	chẳng	hạn	như	Giặc	Khăn	
Vàng	thời	Tam	Quốc,	Bạch	Liên	Giáo	đời	Minh,	Thiên	Ðịa	Hội	
đời	 Thanh	 sơ,	 Thái	 Bình	 Thiên	 Quốc	 thời	 Thanh	 mạt,	 loạn	
Quyền	Phỉ	 thời	đầu	 thế	kỷ,	hay	Thanh	Bang	 thời	Dân	Quốc	
đều	 là	 những	 tổ	 chức	 bán	 chính	 trị,	 bán	 tôn	 giáo	 có	 ảnh	
hưởng	 rất	mạnh	đến	vận	mệnh	 của	một	 triều	đại.	 Chính	vì	

                                                 
(4)	 Gale	 Elaine:	 “Zoroastrian	 Faith	 Celebrates	 New	 Year”,	 Los 

Angeles Times,	B	–	1,3	August	26,	2000.	
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thế,	những	người	 cầm	quyền	 tại	Trung	Hoa	 luôn	 luôn	nhìn	
tôn	giáo	bằng	con	mắt	ít	thiện	cảm,	nhất	là	những	tôn	giáo	có	
khả	 năng	 điều	 động	 tín	 đồ	 thành	 một	 phong	 trào,	 có	 thể	
đứng	lên	làm	một	cuộc	thay	chủ	đổi	ngôi.	
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NGUYỄN DUY CHÍNH 

ƯỚC VỌNG XUÂN 

Xuân	sẽ	về	khi	qua	mùa	bão	lũ	

Đất	tươi	màu	ấp	ủ	giọt	phù	sa	

Dòng	sông	xanh	nước	vẫn	chảy	hiền	hòa	

Câu	dân	ca	mượt	mà	làn	môi	thắm	

Khua	mái	chèo	cất	giọng	hò	say	đắm	

Khúc	đò	đưa,	ôi!	Thương	lắm	miền	Trung	

Xuân	đã	về,	xin	xuân	chớ	ngại	ngùng	

Dừng	chân	lại	nơi	vùng	quê	cơ	cực	

Thổi	hơi	ấm	nắng	vàng	vào	tiếp	sức	

Giúp	mầm	xanh	trong	đất	sớm	đâm	chồi	

Đem	nụ	cười	trở	lại	gắn	lên	môi	

Những	trẻ	thơ	thiệt	thòi	trong	vùng	lũ	

Mơ	ước	lắm	một	bữa	ăn	no	đủ	

Con	chữ	nhòa,	sách	vở	phủ	bùn	dơ	

Đường	tương	lai	sao	quá	đỗi	mịt	mờ	

Xuân	đã	đến,	đừng	hững	hờ	xuân	hỡi	

Những	cánh	đồng	đầy	bùn	non	đang	đợi	

Hạt	nẩy	mầm	chờ	nắng	mới	thêm	xanh	

Mong	xuân	nay	mang	đến	vạn	sự	lành	

Đầy	hy	vọng	xuân	thanh	bình	như	ý.	

LÊ THỊ TÂM	(Củ Chi)	
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CHUYỆN CỦA NHỎ 
LÊ THỊ TÂM 

Trời đã xế chiều, mưa lất phất bay. Những cơn mưa cuối 
mùa thường không lớn, vậy mà thằng Nhỏ cũng ướt mèm 
trong chiếc áo đi mưa tiện lợi. Nó cẩn thận kéo tấm ny lông 
che lên trên cái rổ bên trong còn hơn mười chiếc bánh ít lá 
gai mà Nhỏ mới đếm ở lò bánh lúc quá trưa chưa bán hết. 
Hai tay ôm chặt rổ bánh trước bụng, Nhỏ khom người cố che 
cho khỏi ướt, vội vã chạy vào cái quán nước vắng bên đường 
ngay ngã ba dẫn vào nhà nó. Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế tre 
trong quán, Nhỏ lắc đầu giũ mấy hạt mưa bám trên tóc, tay 
vẫn không rời cái rổ tre đựng bánh. Nó ngồi ngắm mưa và 
miên man nhớ về những chuyện đã qua, về người cha đã mất 
cuối mùa đông năm trước. 

Bà con trong xóm nơi Nhỏ ở gọi ba nó bằng cái tên nói lên 
cái nghề. Ông Tư Bảy Đáp (sinh sống bằng nghề buôn heo) 
người thấp tròn, đen sạm, bản tánh hiền lành chỉ cái tội mê 
rượu nên mới ngoài bốn mươi mà tóc đã hai màu, đôi hàm 
răng gãy còn mấy cái, hậu quả của những lần say xỉn. Mẹ của 
Nhỏ ốm yếu lại mắc bệnh hen suyễn, trở trời lại khó thở, lúc 
nào cùng phải dùng thuốc nên chỉ quanh quẩn trong nhà lo 
nội trợ. Em gái nó còn bé xíu, cọc còi, mới mười tuổi, học lớp 
bốn. Nhỏ thì đã mười bốn mà người vẫn bé hơn so với bạn 
bè cùng lứa nên cái tên thằng Nhỏ đã gắn liền với nó tự lúc 
nào nó cũng không còn nhớ. Đang học dang dở lớp tám, ba 
Nhỏ mất, bất đắc dĩ nó trở thành trụ cột gia đình. Chạy ăn 
từng bữa, sáng bán bánh mì, chiều bánh ít, lặn lội khắp ngõ 
ngách của cái thị trấn nhỏ nầy. Nội ngoại hai bên chẳng có 

mấy người mà cũng nghèo khó nữa nên nó không nhờ được 
ai. Duy chỉ có bác Ba họ hàng xa với nó là quan tâm, coi nó 
như con cháu trong nhà nên chuyện gì nó cũng nhờ bác. 

Bác là tín đồ đạo Cao Đài, làm nghề đông y. Nhỏ thường lui 
tới nhà bác để xin thuốc cho mẹ. Nhiều lúc chiều đã tắt nắng, 
Nhỏ ngồi đợi bác Ba cúng Dậu, cái giọng trầm ấm vang vang 
của bác hòa lẫn tiếng chuông ngân làm nó mê và cứ thế vào 
giờ đó là nó tới chờ không chỉ để xin thuốc mà còn để nghe 
bác đọc kinh. Dần dần, nó cũng thuộc được đôi bài dù chưa 
hiểu được ý nghĩa. Có lần Nhỏ ngây thơ xin với ba: 

- Ba ơi, mấy người trong xóm nói bác Ba hiền như Phật, lại 
tốt bụng nên ông Trời thương, mấy anh chị con bác học giỏi 
thành tài hết. Hay mình xin vô Đạo đi ba. 

Ba Nhỏ lưỡng lự:  

- Cái nghề của ba làm sao vô Đạo được. Ráng sang năm ba 
nghỉ buôn heo, kiếm nghề khác hẳn hay. 

Suy nghĩ của ba Nhỏ đúng hay sai nó không biết nhưng 
câu nói đó như một điềm báo trước. Buổi sáng cuối đông 
năm ngoái, ba Nhỏ đi mua heo từ sáng sớm, không quên mua 
cho hai anh em nó mấy cái bánh bao nóng hổi. Hai đứa dắt 
nhau đi học. Trưa về có người báo ba nó ngã xe, bị thương 
đầu rất nặng. Người ta đã đưa vào bệnh viện rồi. Nhỏ chạy 
qua nhà bác Ba nhờ giúp đỡ.  

Qua một đêm, ba Nhỏ mất. Hay tin, mẹ nó ngất xỉu. Hàng 
xóm chăm sóc giùm, còn chung góp tiền bạc để lo tang lễ. Con 
bé xíu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nước mắt ràn rụa trên 
khuôn mặt ngây thơ cứ theo nắm tay Nhỏ hỏi: 
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- Ủa? Ba mới mua bánh cho mình hồi sáng. Ba đâu có bịnh 
chi mà chết, anh hai? 

Nhỏ không trả lời, đứng dựa vào tấm phên cửa, mặt thất 
thần, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào ba nó đang nằm bất 
động trên chiếc giường tre, phủ lên tấm chiếu mà ai đó đã 
mua cho. Hình như nó nghe bác Ba nói với người chú duy 
nhất của nó: 

- Hoàn cảnh chú Tư tội quá. Thôi, để tôi lên thưa với thánh 
thất, ông Đầu Họ cùng Ban Trị Sự lo đám tang cho. Gia đình 
đừng quá rối, kẻo tội mấy đứa nhỏ. 

Từ ngày đó cả nhà Nhỏ nhập môn vào Đạo để cúng cầu 
siêu, cúng cửu cho ba Nhỏ. Chị Út con bác Ba còn dẫn Nhỏ đi 
sinh hoạt Hưng Đạo Đoàn vào những chiều Chủ Nhật. Nhìn 
nó tươm tất trong bộ đồ đồng phục mấy anh chị trong Đoàn 
may cho, mẹ nó mừng rơi nước mắt, còn Nhỏ thì càng 
thương bác Ba nhiều lắm. 

Mưa đã tạnh từ lúc nào, cái lạnh thấm vào da kéo Nhỏ về 
với thực tại. Trời đã nhá nhem tối, Nhỏ vội vã bước ra khỏi 
quán, miệng lẩm bẩm: 

- Chắc mẹ với em ở nhà đang trông. Bác Ba cũng hay về 
giờ này. Ứớc chi…  

Chợt nó reo lên:  

- Bác Ba chở con về với! Con mới nhắc thì bác tới liền. 
Linh thiệt! 

Người đàn ông đứng tuổi trông rất nho nhã dừng chiếc xe 
Honda 50 trước mặt Nhỏ: 

- Ủa? Sao giờ nầy còn chưa về, Nhỏ? Bán chưa hết hả con? 

Nhỏ trả lời: 

- Dạ, trời mưa mau tối 
nên bán chưa hết, bác ơi! 
Còn lại hơn cả chục bánh. 
Bán hết thì mua gạo mắm ăn 
đủ ngày, còn không thì tối 
nay về ăn bánh ít thay cơm. 

Rồi Nhỏ xuống giọng: 

- Hay là bác Ba mua giùm 
 

con để tối chị Út ăn khuya học bài, được không bác? 

Bác Ba cười: 

- Cái thằng thiệt tình! Thôi gói lại rồi đưa đây, bác mua. 

Nhỏ nhanh miệng: 

- Con gói sẵn rồi. Để con mang về cho. Mai bác hãy gởi tiền 
cho con cũng được. 

Bác Ba giục lên xe nhanh để bác về còn đốt nhang, cúng 
nước nữa. Nhỏ cặp cái rổ vào nách, tay quàng ôm bác Ba trèo 
lên xe rồi hỏi luôn:  

- Chủ Nhật này mưa thì chị Út có đi sinh hoạt Đoàn không, 
bác? 

- Đi chớ! Mưa thì đi để học giáo lý, nghe con. 

Nhỏ dạ rồi miệng hát vang:  

- Hướng Đạo Sinh nào, ta mau lên đường… 

Bác Ba trêu:  
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Học không học, hành không hành, thì làm sao đắc được 

pháp mầu vi của cơ Tạo? 

Học giả không đi sâu vào cơ giáo pháp, hành giả không 

hết nguyện lực mạnh mẽ trên đường tâm pháp vô vi, thì cơ 

đắc đạo lấy đâu để đạt chứng? 

(...) Bản Quân ước ao sao chư hiền phải tu, tu thật sự, 

cầu chứng chánh pháp, học lấy lời giáo hóa, rồi làm cho 

được các lời đã dạy. Làm được thì sự đắc đạo mới có. Bằng 

không làm mà cũng không học, làm sao thành đạo? 

Đức Hộ Đạo Thiên Quân 

Trung Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng) 

ngày 14-02 Canh Tý (Thứ Sáu 11-3-1960) 

- Ủa? Mày thuộc có mỗi bài đó thôi, sao nghe hát hoài vậy?  

- Dạ, tại con thích bài này mà bác. 

Đến ngõ nhà bác Ba, Nhỏ xuống xe, đưa bánh cho bác, nói 
lời cảm ơn rồi vừa đi vừa nhảy chân sáo, tay tung cái rổ theo 
bước chân, miệng vẫn lặp đi lặp lại câu hát: Hướng Đạo Sinh 

nào… 

Đứng đợi bác gái ra mở cổng, bác Ba nhìn theo nó chép 
miệng:  

- Cái thằng thiệt tình! Sắp sửa thêm tuổi mới mà sao chẳng 
thấy nó lớn hơn chút nào. Chỉ được cái dẻo miệng. 

LÊ THỊ TÂM  
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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 Bốn năm 2020 & quý Một năm 2021 liên kết Nxb Hồng Đức: 

131131131131----1111. . . . MINH ĐMINH ĐMINH ĐMINH ĐỨC KIM NGÔNỨC KIM NGÔNỨC KIM NGÔNỨC KIM NGÔN    (Khổng Thánh Miếu, Trà Vinh, in 1.200 quyển) – Do công 
quả của: a/ Môn sanh Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo (Trà Vinh): Hội Trưởng CHƠN HUỆ TÂM 
(4.000.000 đồng, gởi đợt 153, 162); Quỹ THANH MINH CHƠN ĐẠO (1.000.000 đồng, gởi 
đợt 162); Quỹ CHUNG HÒA NỮ PHÁI (1.000.000 đồng, gởi đợt 162); môn sanh KHỔNG 
THÁNH MIẾU (1.000.000 đồng, gởi đợt 162); b/ Đạo Trưởng THIỆN NGỘ (thế danh Lê Văn 
Thượng, Vĩnh Nguyên Tự, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) hồi hướng giác 
linh hiền muội NGUYỄN THỊ CÚC (1931-2016), công quả 10.000.000 đồng, gởi đợt 153. 

132132132132----1111. . . . DI LDI LDI LDI LẠC CHẠC CHẠC CHẠC CHƠN KINH SƠ GIƠN KINH SƠ GIƠN KINH SƠ GIƠN KINH SƠ GIẢIẢIẢIẢI / / / /    Preliminary ExplanationPreliminary ExplanationPreliminary ExplanationPreliminary Explanation    of Maitreya True of Maitreya True of Maitreya True of Maitreya True 
Sutra Sutra Sutra Sutra (Huệ Khải và Lê Anh Minh, in 1.500 quyển) – Do công quả của: a/ hiền tỷ ẨN DANH 
(TT Bình Thạnh, Trảng Bàng, HTCĐ Tây Ninh, 11.000.000 đồng, gởi đợt 163, để thâm tạ 
hồng ân Đức DI LẠC năm xưa độ dẫn vào Đạo); b/ hiền huynh ĐÀO THÚY LIỄU (hải ngoại, 
5.000.000 đồng, gởi đợt 157); c/ hiền tỷ TRẦN THỊ THU VÂN (TT Trung Thành, HT Truyền 
Giáo CĐ, 1.000.000 đồng, gởi đợt 157, hồi hướng cửu huyền thất tổ). 

ĐĐĐĐẠO UYỂN ẠO UYỂN ẠO UYỂN ẠO UYỂN XUÂNXUÂNXUÂNXUÂN 202 202 202 2021111    (ttttập 3ập 3ập 3ập 37777), in 1.400 quyển, do công quả 15.550.00015.550.00015.550.00015.550.000 đ đ đ đồngồngồngồng của 
quý ân nhân phương danh như sau: 

01. Gia đình ĐTr BẢO Ý TÂM. TTi Thanh Tịnh Đàn. Gởi đợt 163. 1,000,000 
02. Gia đình ĐT ĐÀO CẢNH HOA. TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà, HTCĐ Tiên Thiên. 

Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi đợt 158. 
1,000,000 

03. Các cháu HỒNG PHƯƠNG, KHÁNH AN, PHƯƠNG KHÁNH. Gởi đợt 161. 1,000,000 
04. Tiệm bạc KIM YẾN. HTCĐ Tây Ninh. P Xuân An, TX Long Khánh, Đồng 

Nai. Gởi đợt 165. 
1,000,000 

05. Giác linh cố Giáo Hữu NGỌC HAI THANH (Ngô Văn Hai: 1938-2019), TTi 
Ngọc Điện Huỳnh Hà, HTCĐ Tiên Thiên. Gởi đợt 166. 

2,000,000 

06. Gia đình cố Lễ Sanh NGỌC MỪNG THANH (Nguyễn Văn Mừng, thọ 89 
tuổi), và cố Lễ Sanh HƯƠNG TƯỜNG (Huỳnh Thị Tường, thọ 84 tuổi), Hưng 
Hiệp, Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau. HTCĐ Minh Chơn Đạo. Gởi đợt 160. 

1,000,000 
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07. ĐT NGUYỄN HỒNG TỪ PHƯỚC. TT Thành Tâm Đàn, HT Minh Chơn Đạo. 
Kinh Xáng, Phụng Hiệp, Khóm 1, 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 đợt 164. 

600,000 

08. ĐH NGUYỄN THANH THỪA. TT Trung Đức, HT Truyền Giáo CĐ. Gởi đợt 
163, 166. Hồi hướng bà Cố, ông bà Nội, Cô Bác, Cha Mẹ. Cầu nguyện dịch 
bệnh chóng qua đi. 

1,100,000 

09. ĐT NGUYỄN THỊ CA. TT Lương Phú, HTCĐ Ban Chỉnh Đạo. Giồng Trôm, Bến 
Tre. Gởi đợt 165. 

150,000 

10. ĐT TRẦN NGỌC THỦY. Chiếu Minh Tam Thanh. Cần Thơ. Hồi hướng giác 
linh thân phụ (ĐH Trần Văn Tiển, 87 tuổi) và thân mẫu (ĐT Lê Thị Yên, 89 
tuổi). Gởi đợt 152. 

3,000,000 

11. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. Hồi hướng thân mẫu (ĐT Nguyễn Thị Mân). Gởi 
đợt 161, 164 (1,000,000 + 500,000). 

1,500,000 

12. ĐT TRẦN THỊ ÚT. Bến Tre. Gởi đợt 161. 1,000,000 
13. Giác linh Thượng Giáo Hữu TRẦN VĂN CẢN (1945-2015). TT Trung 

Nghĩa, HT Truyền Giáo CĐ. Gởi đợt 163. 
1,000,000 

14. TỪ THỊ NHUNG. TT Thành Tâm Đàn, HT Minh Chơn Đạo. Gởi đợt 164. 200,000 

PHƯƠNG DANH QUÝ ÂN NHÂN CÔNG QUẢ ẤN TỐNG 
ĐĐĐĐợt Một Trăm Sáu Mợt Một Trăm Sáu Mợt Một Trăm Sáu Mợt Một Trăm Sáu Mươi Ba: Tươi Ba: Tươi Ba: Tươi Ba: Từ ngừ ngừ ngừ ngày 01ày 01ày 01ày 01----9999----2020 đ2020 đ2020 đ2020 đến ngến ngến ngến ngày 30ày 30ày 30ày 30----9999----2020 2020 2020 2020     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:   
1. ĐH ĐÀO THÚY LIỄU. Hải ngoại. Gởi 22-9. 20,000,000 
THÁNH TTHÁNH TTHÁNH TTHÁNH TỊNH THANH TỊNH ĐỊNH THANH TỊNH ĐỊNH THANH TỊNH ĐỊNH THANH TỊNH ĐÀN (TIÀN (TIÀN (TIÀN (TIỀN GIANG)ỀN GIANG)ỀN GIANG)ỀN GIANG)     
2. Gia đình ĐTr BẢO Ý TÂM (TTi Thanh Tịnh Đàn). Gởi 30-9. 1,000,000 
3. Gia đình ĐT NGỌC VÂN HƯƠNG (TTi Thanh Tịnh Đàn). Gởi 30-9. 500,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHỈNH ĐẠOỈNH ĐẠOỈNH ĐẠOỈNH ĐẠO  
4. ĐẶNG THỊ BẠCH TUYẾT (TT Long Phú, Bến Lức). Hồi hướng giác linh thân phụ Đặng 

Hữu Tánh (1926-2020). Gởi 02-9. 
500,000 

5. PHẠM NHỰT TRƯỜNG (TT Nhựt Chánh). Gởi 02-9. 500,000 
6. PHẠM QUẾ TRÂM (TT Nhựt Chánh). Gởi 02-9. 500,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH   
7. ĐT ẦN DANH (TT Bình Thạnh, HTCĐ Tây Ninh).  
Ấn tống “Di Lạc Chơn Kinh Sơ Giải”. Gởi 01-9. 

11,000,000 

HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊN ÀI TIÊN THIÊN ÀI TIÊN THIÊN ÀI TIÊN THIÊN   
8. ĐT ĐÀO CẢNH HOA (TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà). Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi 07-9. 500,000 

9. ĐT NGUYỄN THANH HẰNG (TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà). H/h cửu huyền thất tổ. Gởi 07-9. 500,000 
HHHHỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀIÀIÀIÀI   
10. HUỲNH THỊ BẢNH (TT Trung Nam). Gởi 29-9. 500,000 
11. ĐH NGUYỄN THANH THỪA. TT Trung Đức. Gởi 03-9. Hồi hướng bà Cố, ông bà Nội, 

Cô Bác, Cha Mẹ. Cầu nguyện dịch bệnh chóng qua đi. 
600,000 

12. Giác linh Thượng Giáo Hữu TRẦN VĂN CẢN (1945-2015). TT Trung Nghĩa. Gởi 02-9. 1,000,000 
Tổng cộng: 37,100,000 VNĐ 37,100,000 VNĐ 37,100,000 VNĐ 37,100,000 VNĐ  

ĐĐĐĐợt Một Trăm Sáu Mợt Một Trăm Sáu Mợt Một Trăm Sáu Mợt Một Trăm Sáu Mươi Bươi Bươi Bươi Bốn: Từ ngốn: Từ ngốn: Từ ngốn: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----10101010----2020 đ2020 đ2020 đ2020 đến ngến ngến ngến ngày 31ày 31ày 31ày 31----10101010----2020 2020 2020 2020     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:   
1. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. Hồi hướng thân mẫu (Nguyễn Thị Mân). Gởi 26-10. 500,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI MINHÀI MINHÀI MINHÀI MINH CHƠN ĐCHƠN ĐCHƠN ĐCHƠN ĐẠO (CẠO (CẠO (CẠO (CÀ MAU)À MAU)À MAU)À MAU)      
2. ĐT NGUYỄN HỒNG TỪ PHƯỚC. TT Thành Tâm Đàn (HT Minh Chơn Đạo). Kinh Xáng, 

Phụng Hiệp, Khóm 1, 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 13-10.

600,000 

3. TỪ THỊ NHUNG. TT Thành Tâm Đàn. Gởi 13-10. 200,000 
HHHHỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀIÀIÀIÀI   
4. ĐH LÊ TĂNG KHÁNH. Cơ sở đạo Trung Phước Điền, xã Cư Kty, Krông Bông, Đăk Lăk. 

ĐT 0986872xxx. Gởi 25-10. 
500,000 

MINH ĐMINH ĐMINH ĐMINH ĐỨC NHO GIÁO ĐẠI ĐẠOỨC NHO GIÁO ĐẠI ĐẠOỨC NHO GIÁO ĐẠI ĐẠOỨC NHO GIÁO ĐẠI ĐẠO (TRÀ VINH)(TRÀ VINH)(TRÀ VINH)(TRÀ VINH)  
5. NHÓM TỊNH LUYỆN (Khổng Thánh Miếu, Trà Vinh). Gởi 21-10. 5,500,000 

Tổng cộng: 7,300,000 VNĐ 7,300,000 VNĐ 7,300,000 VNĐ 7,300,000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm Sáu Mợt Một Trăm Sáu Mợt Một Trăm Sáu Mợt Một Trăm Sáu Mươi Lăm: Tươi Lăm: Tươi Lăm: Tươi Lăm: Từ ngừ ngừ ngừ ngày 01ày 01ày 01ày 01----11111111----2020 đ2020 đ2020 đ2020 đến ngến ngến ngến ngàyàyàyày 30 30 30 30----11111111----2020 2020 2020 2020     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:   
1. ĐT NGUYỄN ANH ĐÀO. TTi Thiên Trước, Thới Lai, Cần Thơ. Gởi 12-11. 500,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHỈNH ĐẠOỈNH ĐẠOỈNH ĐẠOỈNH ĐẠO  
2. ĐT NGUYỄN THỊ CA. TT Lương Phú, Giồng Trôm, Bến Tre. Gởi 03-11. 150,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH   
3. ĐT ĐOÀN THỊ HỒNG NHUNG. P 1, TX Tây Ninh. Gởi 17-11. 100,000 
4. Tiệm bạc KIM YẾN. P Xuân An, TX Long Khánh, Đồng Nai. Gởi 11-11. 1,000,000 
5. ĐT TRẦN THỊ LỆ THỦY, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 17-11. 200,000 

Tổng cộng: 1,950,000 VNĐ 1,950,000 VNĐ 1,950,000 VNĐ 1,950,000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm Sáu Mợt Một Trăm Sáu Mợt Một Trăm Sáu Mợt Một Trăm Sáu Mươi ươi ươi ươi Sáu: TSáu: TSáu: TSáu: Từ ngừ ngừ ngừ ngày 01ày 01ày 01ày 01----12121212----2020 đ2020 đ2020 đ2020 đến ngến ngến ngến ngày 31ày 31ày 31ày 31----12121212----2020 2020 2020 2020     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:   
1. ĐH NGUYỄN DUY CHÍNH, Calif., Hoa Kỳ. Gởi 21-12. 500,000 
2. Hai cháu NGUYỄN HOÀNG HUY và ANH THI  
hồi hướng giác linh cha (ĐH NGUYỄN VĂN HIẾU). Gởi 31-12. 

300,000 

3. ĐT PHAN THỊ ANH THƯ. Gởi 31-12. 200,000 
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HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊN ÀI TIÊN THIÊN ÀI TIÊN THIÊN ÀI TIÊN THIÊN   
4. Giác linh cố Giáo Hữu NGỌC HAI THANH (Ngô Văn Hai: 1938-2019), TTi Ngọc Điện 

Huỳnh Hà. Gởi 23-12. 
2,000,000 

HHHHỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀIÀIÀIÀI   
5. ĐH NGUYỄN THANH THỪA. TT Trung Đức (HT Truyền Giáo CĐ). Hồi hướng bà Cố, 

ông bà Nội, Cô Bác, Cha Mẹ. Gởi 08-12. 
500,000 

Tổng cộng: 3,500,000 VNĐ 3,500,000 VNĐ 3,500,000 VNĐ 3,500,000 VNĐ  

Ban Tu Thư & 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.  

ĐÍNH CHÍNH 
MINH ĐỨC KIM NGÔN (quyển 131-1) 

Trang Dòng Đã in Sửa lại là Trang Dòng Đã in Sửa lại là 

36 11 (70b) (71b) 121 12 (61a) (63a) 

60 5 (75b) (72b) 131 12 (61a) (62a) 

60 6 (75c) (72c) 132 14 (68b) (69b) 

60 10 (77b) (74b) 135 7 (89b) (90b) 

61 1 (80b) (77b) 139 16 (118a) (119a) 

97 2 (47b) (48b)  

DI LẠC CHƠN KINH SƠ GIẢI (quyển 132-1) 

Trang Dòng Đã in Sửa lại là 

6 13 suy đoán biết là 

7 1-3 này; tuy nhiên, chúng tôi 
chưa tìm được tài liệu nào 
cho biết việc thông công 
tiếp kinh thực hiện tại đàn 
cơ nào, vào thời gian nào. 

này trong khoảng từ 
21 đến 31-8-1935 tại 
Tòa Thánh Tây Ninh. 
(Xem: Kinh Thiên Đạo 
Và Thế Đạo, Tựa.)  

22, 72  27. . . . 南 無 掌 厚 佛 27. . . . 南 無 種 厚 佛 
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