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Về Đức Bồ Đề Đạt Ma 菩提達摩 
(Bodhidharma: khoảng 470-543), 
nhân gian truyền tụng nhiều thần tích, 
trong đó có tích Sơ Tổ dùng thần thông 
qua sông Trường Giang bằng cách bẻ  

 

một cọng lau mọc ven bờ mà thả xuống nước rồi đặt chân lên 
đó vun vút băng trên muôn lượn sóng. Lau sậy (danh pháp 
khoa học: Phragmites australis) thường mọc ở bờ nước; chữ 
Nho gọi là “lô vĩ” 蘆葦, nói tắt là “vĩ”. Do đó, nhắc tích Đạt Ma 
qua sông Trường Giang có thành ngữ “nhất vĩ độ giang” (một 
cọng lau qua sông).  

Bìa 2 Đạo Uyển Hạ 2022 giới thiệu tác phẩm “Đạt Ma Nhất 
Vĩ Độ Giang” 達摩一葦渡江 của Trương Lợi 張利 – nữ họa sĩ 
chuyên nghiệp, sinh năm 1966, quê ở thành phố Xích Phong 
赤峯, Nội Mông 內蒙. Trương Lợi thọ giáo họa sĩ nổi tiếng 
Vương Tây Lân 王西林. Ông Vương thọ giáo các họa sĩ nổi 

tiếng của Bắc Kinh là Mã Tấn 馬晉 và Vương Hạc王鶴. Hiện 
nay Trương Lợi là họa sĩ hạng nhất cấp quốc gia về thư pháp 
và hội họa, đang sống và công tác ở Bắc Kinh, giữ nhiều chức 
vụ quan trọng trong ngành văn hóa – mỹ thuật Trung Quốc. 

* 

Bìa 3 Đạo Uyển Hạ 2022 (tập 42) giới thiệu một tượng cổ 
của đạo Phật xứ Phù Tang. Đây là tượng gỗ sơn mài, thếp 
vàng, cẩn pha lê (cao 42,1 cm; ngang 30,8 cm; sâu 26 cm), 
được sáng tác năm 1693, trong thời đại Edo 江戶 (Giang Hộ: 
1615-1868). Mặt đế tượng khắc tên các tín nữ dâng cúng 
tượng này để cầu an và chúc phúc cho con trẻ.  

Tượng đeo ngọc Như Ý và thòng trước bụng là Pháp Luân 
(bánh xe pháp với tám nan hoa, tượng trưng Bát Chánh Đạo). 
Do đó tượng có tên là “Nyoirin Kannon” 如意輪觀音 (Như Ý 
Luân Quán Âm). "Nyoi" là như ý; "rin" là luân; "Kannon" là 
Quán Âm. 

Đây là tượng Bồ Tát nam (do đó phơi trần ngực và bụng). 
Điều này có khác với quan niệm phổ biến ở Á Đông vốn cho 
rằng Quán Âm là Bồ Tát nữ, nên dân Việt còn gọi Ngài là 
"Phật Bà".  

Đức Bồ Tát tên tiếng Phạn là Avalokiteśvara, ngài Tam 
Tạng Pháp Sư (Đường Tăng) dịch là “Quán Tự Tại” 觀自在. 
Tự tại là thong dong, thoải mái, không ràng buộc. Nhưng 
nghệ nhân Nhật tạc tượng Bồ Tát trong tư thế ngồi gác tay 
lên đầu gối, bàn tay phải tỳ vào má, bàn tay trái chống xuống 
mặt đất, vẻ mặt phảng phất nét đăm chiêu, trầm tư . . .  Phải 
chăng Bồ Tát đang lắng nghe và thấu cảm nỗi khổ của chúng 
sanh? Ngài đeo Pháp Luân (1) với ngụ ý mang Bát Chánh Đạo 
cứu độ chúng sanh? Ngài đeo ngọc Như Ý để chúc lành bá 
tánh cầu cứu ngài đều được toại nguyện? 

Nam mô Nhị Trấn Oai Nghiêm Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn 
Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. 

BAN TU THƯ & ẤN TỐNG 

                                                        
(1) Pháp luân là bánh xe pháp (tiếng Phạn: dharma-cakra; trong đó, 

“cakra” là bánh xe chiến xa của Ấn Độ thời xưa). Bánh xe chiến xa 
lăn nhanh tới thì có thể nghiền nát quân giặc. Truyền dạy chánh 
pháp giống như quay bánh xe chiến xa để diệt giặc vô minh (sự 
mê mờ, u tối) của chúng sanh, giúp chúng sanh giác ngộ.  
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THÁNH GIÁO 

ĐẠO ĐỜI HÒA CHÚNG 
ĐỂ RU KHÁCH VỀ 

Chí Thiện Đàn (Khổng Thánh Miếu, Minh Đức Nho Giáo 

Đại Đạo, Trà Vinh) 01-4 Giáp Dần (Thứ Hai 22-4-1974) 
Pháp đàn: Minh Dần. Đồng tử: Chơn An. 

TIẾP ĐIỂN 
THI 

THỔ lý truyền Đại Đạo (1) 
ĐỊA khuyến hóa nhơn loài 
NAM san cầu Hoàng Phụ (2) 
PHƯƠNG chuyển thế hoằng khai.(3)  

Hãy nghiêm trang tề chỉnh tiếp Đức Bạch Hạc. Địa lui. 

TIẾP ĐIỂN 
THI 

BẠCH tuyết trời tây hạ bút thần (4) 
HẠC lai đàn Thánh (5) chuyển tân dân (6)  

                                                

Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo (Trà Vinh) chú thích: 
(1) Đức Thổ Địa truyền lý Đại Đạo. 
(2) Nam san: Núi Nam; nghĩa bóng là nước Việt Nam. Hoàng Phụ: 

Cha Trời, Đức Thượng Đế Chí Tôn.  
(3) Ngài Thổ Địa cầu xin Đức Thượng Đế phương cách chuyển đổi 

thế gian để mở rộng Đạo. 
(4) bút thần: Cây bút huyền diệu, chỉ cây bút được các Ðấng thiêng 

liêng sử dụng để viết ra thánh ngôn dạy đạo đức cho nhơn sanh. 
(5) đàn Thánh: Đàn cơ tại Khổng Thánh Miếu (Trà Vinh). 

TIÊN thừa (7) quy củ dìu nhân thế 
ĐỒNG đạo nhứt tâm lướt bể trần.(8) 

Phụ Hoàng ngự giá (9) trước đài liên (10)  
Chư đệ thành tâm dẹp sự phiền 
Khẩu bế, lưỡng khai nhìn Thái Cực (11) 
Cho hồn thanh thản tiếp thiêng liêng. 

Thăng.  

TIẾP LỊNH 
THI 

NGỌC trau (12) CAO quý để chờ ngày 
HOÀNG thượng ĐÀI mây (13) chẳng vị ai 
THƯỢNG trí TIÊN thừa cao mở rộng (14) 
ĐẾ nguyền (15) ÔNG độ khách anh tài. 

                                                                                                     
(6) chuyển tân dân: Biến đổi chúng dân trở thành con người mới 

(tân dân) để có thể sống phù hợp trong thời đại mới (thượng 
nguơn thánh đức sau Hội Long Hoa). 

(7) thừa: Vâng theo. 
(8) Những người đồng đạo một lòng tu hành giải thoát ra khỏi sông 

mê, bể khổ.  
(9) giá: Tiếng tôn xưng Thượng Đế. Phụ Hoàng giá ngự: Đức 

Thượng Đế đến.  
(10) đài liên: Đài sen, chỉ nơi tu hành; ở đây là Khổng Thánh Miếu 

(Trà Vinh).  
(11) Hãy im lặng (khẩu bế), mở hai mắt (lưỡng khai) nhìn ngọn đèn 

Thái Cực đặt trên Thiên bàn.  
(12) ngọc trau: Trau sửa linh hồn cho sáng đẹp như ngọc.  
(13) Hoàng thượng đài mây: Đức Ngọc Hoàng ngự tại đài mây.  
(14) Người khôn ngoan (thượng trí) làm theo lịnh của các vị Tiên 

Thánh để mở cao rộng linh hồn.  
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Thầy lai đàn chào mừng các con. Cho an tọa. 

Nầy các con Thanh Liên Động,(16) phái Thanh Xuân,(17) 
Thầy thấy các con sum họp. Quý hóa thay! Đàn anh thương 
em khờ. Nhớ từ ngày khai Đạo đến nay lúc nào Thầy cũng 
mong các con đùm bọc lẫn nhau, người khôn dạy dỗ kẻ khờ; 
vậy mới trọn từ bi, bác ái.  

Các con ôi! Tại Việt Nam nầy, biết bao công khổ của Thầy 
và chư Tiên. Nhưng xét lại, thấy các con còn chấp ngã.(18) Tội 
thay! Các con còn mải ganh tỵ, phân biệt tôi chánh họ tà. 
Trên Thiên Cung, Thầy cho mỗi con hạ phàm đều có ấn 
chứng (19) của Thầy trao. Các con đừng phỉ báng Phật Trời mà 
sa đọa nghe. Phái Thanh Liên biết vâng lời Ơn Trên chẳng 
màng danh lợi, thành kỉnh hiến dâng tấm lòng thành.  

Chúng sanh thường nói tình mẹ như biển cả bao la thì tình 
cha cũng thế. Kẻ si mê, ta nên dùng lời thanh tao, dịu ngọt mà 

                                                                                                     
(15) nguyền: Nguyện.  
(16) Thanh Liên Động: Thanh Liên Đàn là đàn cơ riêng do Đức Lý 

Đại Tiên Trưởng xin Đức Chí Tôn ban ơn thành lập để hóa độ 
mười hai người bạn trần gian thuở xưa cùng sống với Ngài vào 
đời nhà Đường; sau một thời gian bế cơ thì đổi lại là Thanh Liên 
Động. Các đệ tử cứ noi theo lời dạy của Ơn Trên tu tập. Năm 
1974, các vị nhờ đồng tử Chơn An của Chí Thiện Đàn thông công 
để cầu Đức Lý Đại Tiên Trưởng lâm đàn dạy đạo.  

(17) phái Thanh Xuân: Tập hợp những người con của các vị bên 
Thanh Liên Động.  

(18) chấp ngã: Là cố chấp cái ta của mình, cho rằng chỉ có mình là 
hiểu biết đúng, cái hiểu của người khác thì sai, chỉ có mình là tài 
giỏi hơn hết. 

(19) ấn chứng: Dấu hiệu Ơn Trên đóng vào hồn.  

chỉ bảo. Đức độ ấy như Thầy và Tiên Phật vậy. Nơi Chí 
Thiện (20) Thầy giáng cơ biết bao nhiêu lần rồi mà có bao giờ 
phỉ báng các con đâu. Vậy các con rán thay Thầy mà thế 
Thiên hành hóa.(21) Các con hãy đem tình thương đến chúng 
sanh. Hãy thốt tiếng ngọc lời châu. Đừng dùng lời thô bỉ. Còn 
biết bao sự nặng nề mà các con phải đảm trách. Tùy trình độ 
mà khuyến hóa, giống như ta dùng cây phải tùy chỗ mà đục 
đẽo. 

Thanh cao khẩu huệ (22) mới hiền nhân 
Tránh bả lợi danh (23) khuyến hóa trần 
Nay được cao nhiên,(24) đành nhẫn dạ 
Thương người mến bạn phải cân phân.(25) 

Các con: 

Phải cân phân muôn lần vạn tiếng 
Tâm cao minh (26) phổ biến giúp đời 
Thầy đây tận độ khắp nơi 
Các con cũng thế gương Trời sáng soi. 

                                                
(20) Chí Thiện: Chí Thiện Đàn.  
(21) thế Thiên hành hóa: Thay Trời hành đạo để giáo hóa dân 

chúng tu hành.  
(22) khẩu huệ: Phần tản văn Thầy dạy: “Hãy thốt tiếng ngọc lời 

châu. Đừng dùng lời thô bỉ.” Vậy, có lẽ “khẩu huệ” là miệng thơm 
tho như hoa huệ (tức là không nói lời thô bỉ). 

(23) bả lợi danh: Danh và lợi cám dỗ, lôi cuốn con người vào chỗ 
hư hỏng xấu xa, gây nên tội lỗi, vì thế mà hại thân; do đó danh lợi 
được ví như miếng mồi tẩm độc để lừa giết thú vật (đánh bả).  

(24) cao nhiên: Cao như thế, cao như vậy.  
(25) cân phân: Suy xét kỹ càng.  
(26) cao minh: Cao siêu và sáng suốt.  
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Kìa nhựt nguyệt còn soi cõi thế 
Nọ vầng sao chớp để soi đường 
Huống chi Thần Thánh còn thương 
Các con khai hóa (27) trên đường tu chơn. 

Nên bỏ tánh năm hờn bảy tủi 
Soi lòng mình mà phủi sự đời 
Dây Tiên ràng buộc (28) con ơi 
Đừng nên lỏng mối Cha Trời khổ tâm. 

Ơn võ lộ (29) muôn năm Thầy tế (30) 
Cảnh trời chinh bóng xế (31) con à 
Mượn câu Đại Đạo truyền ra 
Mở cùng khắp chốn dạy mà con thơ. 

Đường đạo đức Thầy chờ bến giác (32) 
Các con nên ghi tạc khắc sâu 
Lời vàng Thầy dạy những câu 
Lý thâm ý định con âu hiểu thầm. 

Nếu canh cải rồi lầm rồi lỡ 

                                                
(27) khai hóa: Chỉ dạy dân chúng cải dữ thành lành.  
(28) dây Tiên ràng buộc: Ý nói phải theo đúng, theo sát lời dạy của 

Tiên Thánh.  
(29) ơn võ lộ: Ơn mưa móc: Ơn của Trời ban xuống cho dân chúng 

giống như mưa móc rơi xuống thấm nhuần cây cỏ. 
(30) tế: Cứu giúp.  
(31) trời chinh bóng xế: Cuộc đời chinh nghiêng sắp tàn, ý nói hạ 

nguơn gần kết thúc.  
(32) bến giác: Giác ngạn, bờ giác ngộ; trái nghĩa với bến mê (mê tân: 

Cuộc đời, thế gian). Từ bến mê sang bến giác phải nhờ thuyền 
bát nhã (là chánh pháp tu hành) vượt qua biển khổ (khổ hải).  

Luật Thiên điều, Thầy trợ con đây 
Lo chung mối Đạo hiệp vầy 
Đừng nên xê dịch, Thầy đây đau lòng. 

Tuy xa thẳm, có tròng (33) Ngọc Đế 
Thiên Nhãn (34) nầy, Thầy để xét soi 
Hỏi ai là kẻ học đòi (35) 
Tu trau ý định, Thầy soi nhắc chừng. 

Nầy các con biết vưng (36) thánh chỉ 
Minh Đức truyền (37) tỉ mỉ từ xưa 
Đến nay lên phẩm thượng thừa (38) 
Tu chơn cố gắng, Thầy đưa trở về. 

Đời muôn mặt, ê chề yêu quái 
Các con nên đừng cải đừng canh 
Tu tâm thì phải thiện thành 
Đạo đời hai gánh, cho thanh con à! 

Thầy muốn con gọi là nguyên vị (39) 
Mối Đạo Nho chung thủy truyền lưu 
Nhơn luân (40) đạo nghĩa người tu 

                                                
(33) tròng: Tròng mắt, con ngươi. Câu này ý nói Trời “tuy xa thẳm” 

nhưng con mắt của Trời nhìn thấu rõ tất cả, không bỏ sót điều gì.  
(34) Thiên Nhãn: Mắt của Trời.  
(35) học đòi: Noi gương Ơn Trên.  
(36) vưng: Vâng theo.  
(37) Minh Đức truyền: Truyền ban cho Minh Đức Đại Đạo.  
(38) thượng thừa: Bậc cao, chuyên tu vô vi (tịnh luyện, tham thiền), 

cũng gọi “tu chơn”.  
(39) nguyên vị: Nguyên căn, nguyên nhân (nhơn), những người có 

căn cội từ Thiên Đình.  
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Đạo đời hòa chúng để ru khách về.(41) 

Cảnh thế nầy ê chề trước mắt 
Mượn đạo vàng cao đặt siêu thâm 
Con ôi chớ có buồn thầm 
Rán lo tu học, canh thâm (42) Thầy truyền. 

Thuyền bát nhã (43) chinh nghiêng cần sửa 
Vững tay chèo kề tựa thuyền nan 
Hỡi ai là khách đạo vàng 
Chung hòa hiệp bạn lên thoàn từ bi.(44) 

Những lời dạy con thì ghi chú 
Những kệ kinh ưu tú gắng trau 
Chăm lo khuyến nhủ đồng bào 
Ngày về Bạch Ngọc,(45) cửa vào Linh Tiêu.(46) 

Nhắc đến Đạo quạnh hiu thuở nọ (47) 
Cũng nhờ con chịu khó được vầy 
Nữ nam tay bắt từ đây 
Sự đời châm chế,(48) con Thầy đừng mê. 

                                                                                                     
(40) nhơn luân: Các mối quan hệ đúng đạo lý giữa người với người.  
(41) Mượn các chữ in đậm tạm đặt nhan đề cho bài thánh giáo này. 
(42) canh thâm: Canh khuya, đã về khuya.  
(43) thuyền bát nhã: Chánh pháp (được ví như thuyền) vì giúp con 

người tu hành, vượt qua sông mê, bể khổ sang đến bờ giác.  
(44) thoàn: Thuyền. – thoàn từ bi: Thuyền bát nhã.  
(45) Bạch Ngọc: Bạch Ngọc Cung (Bạch Ngọc Kinh), nơi Đức 

Thượng Đế ngự.  
(46) Linh Tiêu: Linh Tiêu Điện, nơi Đức Thượng Đế thiết triều.  
(47) Thuở mới khai Đạo tại Ba Động, Trà Vinh (1932), tín đồ rất ít.  
(48) sự đời châm chế: Giảm bớt sự đời, xem đời nhẹ lại.  

Các con ôi! Vỗ về nhắc nhở 
Tánh can trường (49) tá trợ Thiện Đàn 
Dù cho trên cõi trần gian 
Ai khinh ai rẻ con càng nhẫn thêm. 

Người có nhẫn như nêm hương vị 
Kẻ nhẫn rồi xả kỷ (50) lợi tha (51) 
Đẹp thay tốt tánh dường hoa 
Mắt Thầy nhìn thấy thiết tha vui mừng. 

Ôi! Đẹp thay chín từng cao vọi 
Thấy các con tâm giỏi trau dồi 
Không vì thế tục như vôi (52) 
Mà con đành nỡ phủi rồi Đạo Cha.  

Nhắc đến Đạo, lòng Già (53) còn tủi 
Nhắc đến đời, nhiều rủi ít may 
Lắm khi Thầy cũng thở dài 
Thương con trần thế, gót hài rát chân.  

Kiếm miếng cơm, bao lần chịu khổ 
Manh áo kia, không chỗ nào lành 
Thảm thương cho kẻ đầu xanh 
Muốn cho no dạ, cam đành cực thân. 

Kẻ hữu phước, tiền gần đầy tủ 

                                                
(49) can trường: Gan và ruột, dùng để chỉ đức tánh gan góc, không 

sợ nguy hiểm.  
(50) xả kỷ: Bỏ cái ta của mình, bỏ lòng ích kỷ.  
(51) lợi tha: Làm lợi ích cho người khác.  
(52) Không chạy theo đời bạc bẽo (thế tục như vôi) mà bỏ đạo.  
(53) Già: Đức Thượng Đế.  
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Người không đức, thiếu đủ mọi bề 
Than ôi! Vì tại kẻ mê 
Không tu kiếp trước, não nề kiếp đây. 

Chi bằng con, gặp Thầy mở Đạo 
Phải dặn lòng hoài bão (54) Đạo Trời 
Đạo đây dạy dỗ con ơi 
Đạo còn cứu cánh,(55) lòng Trời cảm thông. 

Đạo xét xem mênh mông cõi thế 
Tương tế đời, dường thể đơm hoa (56) 
Thì con chớ có dần dà 
Giữ câu đạo đức để mà tu thân. 

Thấy gương trước, ta cần nhớ lại 
“Tiền xa đây, hậu phúc dĩ chi” (57) 
Những lời Thầy dạy con ghi, 
Lý chơn chánh định, bước đi đến cùng. 

Sẵn mối đạo trung dung (58) lập quả 

                                                
(54) hoài bão: Ấp ủ trong lòng ý muốn làm những điều lớn lao và 

tốt đẹp.  
(55) cứu cánh: Cứu độ, cứu rỗi, giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.  
(56) Việc giúp (tương tế) đời là nghĩa cử rất tốt đẹp giống như bông, 

như hoa.  
(57) Do thành ngữ “tiền xa ký phúc, hậu xa khả giới” (Xe trước lật rồi, 

xe sau hãy coi chừng). Hiểu như vậy mới ứng với câu thơ bên 
trên “Thấy gương trước, ta cần nhớ lại”. “Tiền xa đây, hậu phúc dĩ 
chi” có thể hiểu là lấy việc xe trước (dĩ chi) đã lật mà phòng ngừa 
cho xe sau khỏi lật. (Lấy việc nên hư đời trước mà làm gương cho 
mình đời nay.) Cũng dè dặt, không biết có phải điển ký chép 
nhầm “dĩ tri” (đã biết rồi, đã biết câu “tiền xa ký phúc…”) thành 
“dĩ chi”.  

Đạo nhơn luân cao cả vi tiên (59) 
Làm người cho được trọn hiền (60) 
Bước qua Tiên Đạo về Tiên cấp kỳ. 

Hỡi nhơn loại trí tri,(61) cố sửa 
Ai ban cho mỗi bữa lộc nầy? 
Thương đời, thương cả con đây. 
Thương bao nhơn loại, lòng Thầy còn thương. 

Hòa mực viết, hết trương (62) rồi nhé 
Các con ôi! Am lẹ hiểu tường (63) 
Cơm ngày hai bữa rau tương 
Năng lo tu học trên đường Long Hoa. 

Được mở rộng Kỳ Ba (64) nhung gấm (65)  
Đại Đạo khai, Thầy tẩm linh đơn (66) 
Các con chớ để mẻ sờn 

                                                                                                     
(58) đạo trung dung: Luôn luôn giữ cho ý nghĩ và việc làm không 

thái quá, không bất cập.  
(59) Đặt nhơn luân lên hàng đầu. (Xem chú thích 41.)  
(60) Câu này ý nói làm tròn Nhơn Đạo. 
(61) trí tri: Hiểu biết tột cùng, thông suốt hết mức. 
(62) hòa mực viết, hết trương (trang): Lời Thầy dạy rất nhiều, 

chép ra thì giấy không còn chỗ.  
(63) am lẹ hiểu tường: Hiểu biết lẹ làng và tường tận (rõ ràng).  
(64) Kỳ Ba: Tam Kỳ, thời kỳ thứ ba Đức Thượng Đế mở Đạo cứu độ 

nhơn sanh.  
(65) nhung gấm: Nhung và gấm, hai loại vải quý. Thầy mở cơ phổ 

độ Kỳ Ba rất quý báu giống như ban nhung gấm cho người hữu 
duyên.  

(66) Thầy đưa mối Đạo nhiệm mầu làm thuốc thần (linh đơn) chữa 
bịnh người trần gian.  
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Thanh Liên Tiên Động phỉ nguyền (67) Trời Cha 

Gương các con Thầy mà ưng ý 
Gương mẫu nầy chạm kỹ đành rành 
Xét soi lưu sử bia danh 
Tấm lòng nguyên vị Thầy dành vị ngôi. 

Tòa Tam Giáo con ôi rất khó 
Luật sắc điều, méo mó rồi xê 
Thanh Liên Động phủ cương đề 
Luật kia chẳng dịch sổ phê Ngọc Tòa. (68) 

Vậy mới gọi con Già thanh triết (69) 
Lý cao nhiên được biết đành rành 
Khen thay chẳng hổ hùng anh 
Tài lành đức đủ ngôi dành Bạch Cung.(70)  

(. . .)(71)  

Nói đến con Thầy dạ chẳng vui (72) 
Nhắc ai hương vị lại thêm mùi (73) 
Nguyên nhân (74) xuống thế tròn cao phẩm 
Quy liễu trở về Thầy được vui. 

                                                
(67) phỉ nguyền: Thỏa lòng mong mỏi.  
(68) Ngọc Tòa: Bạch Ngọc Cung, nơi Đức Thượng Đế ngự.  
(69) thanh triết: Thanh cao và minh triết. 
(70) Bạch Cung: Bạch Ngọc Cung, nơi Đức Thượng Đế ngự.  
(71) Lược bớt phần điểm danh. 
(72) Khi nhắc đến các đệ tử của Chí Thiện Đàn thì Thầy không vui vì 

tu hành chưa tinh tấn.  

(73) Thầy nhắc nhở người tu đã tốt rồi thì càng tốt hơn nữa. 
(74) nguyên nhân: Cùng nghĩa với nguyên vị (xem chú thích 39).  

THÁNH THI 

Huỳnh lương một giấc cuộc đời in 

Có trí có mưu phải xét mình 

Phú quý lớn là giành với giựt 

Lợi danh cao bởi mượn và xin 

Trăm năm lẩn quẩn đường nhơn nghĩa 

Một kiếp đeo đai mối nợ tình 

Biết số biết căn tua biết phận 

Ðường xưa để bước lại Thiên Đình. 

(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Thi Văn Dạy Đạo) 

Câu 1: Cuộc đời in hệt (y chang) một giấc mộng hoàng 
lương (mộng kê vàng), tức là phù phiếm, hư ảo. 

Câu 7: Chữ tua là từ Việt cổ, do chữ tu 須 nghĩa là "nên, 
hãy nên". – tua biết phận: Nên biết thân phận của mình. 

Câu 8: Bước theo đường xưa quày trở lại Thiên Đình, tức 
là tu hành để trở về cố quận là cõi trời. 

Giã từ các trẻ vẫn khiêm cung 
Thanh phái Liên châu hiệp nhứt tùng 
Minh Đức Đạo Trời khai mở rộng 
Thế Thiên hành hóa phận trung dung. 

Thăng.  
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THÁNH GIÁO 

BÀI CẦU NGUYỆN CỦA 
CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ 

CAO ĐÀI GIÁO VIỆT NAM 

Thiên Lý Đàn (Sài Gòn) 
Tuất thời, 13-02 Bính Ngọ (Thứ Sáu 04-3-1966) 

THI 

LÊ dân (1) khổ bởi thiếu tình thương 
ĐẠI giác (2) mau lên mở lối đường 
TIÊN tục cũng đồng trong sứ mạng 
Giáng phàm thức tỉnh khách muôn phương. 

LÊ ĐẠI TIÊN 

Lão chào chư Thiên mạng, chư hướng đạo đàn tiền. Thừa 
sắc lịnh Hư Cung Bửu Điện (3) và Tòa Tam Giáo Công Đồng,(4) 

                                                
(1) lê dân 黎民: Dân chúng, thường dân, dân đen (people, masses; 

lê: màu đen); cũng gọi là lê thứ 黎庶, kiềm lê 黔黎. (Tần Thủy 
Hoàng gọi dân chúng là kiềm thủ 黔首: đầu đen.) 

(2) đại giác 大覺  (the completely enlightened one, i.e., a Buddha): 
Bậc đã hoàn toàn giác ngộ (Phật). Trong bài thơ này, đại giác là 
bậc đã hiểu thấu sứ mạng người tu trong Tam Kỳ Phổ Độ và 
nhiệt thành hiến thân hành đạo phụng sự Thiên cơ.  

(3) Ngọc Hư Cung 玉虛宮 (Jade Void Palace): Cung điện của Đức 
Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(4) Công Đồng 公同 (Council): Hội nghị gồm các thành viên được 
tuyển chọn để họp bàn nhằm đưa ra các khuyến nghị, quyết định 

Lão giáng giờ nay để duyệt lại bản Quy Điều (5) cùng giúp chư 
hướng đạo một Bài Cầu Nguyện. 

(. . . ) 

Đây là Bài Cầu Nguyện: 

1. Trước bửu điện (6) kiền thiềng (7) đảnh lễ (8) 
Vọng (9) Hoàng Thiên (10) Chúa Tể vạn linh (11) 

                                                                                                     
quan trọng, thiết lập và thi hành kế hoạch, v.v… 

(5) Thánh Dụ Quy Điều 聖諭規條: Văn bản quy định về danh xưng, 
trụ sở, mục đích, hoạt động, tài chánh, cơ cấu tổ chức và nhiệm 
vụ các cấp chức vụ của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo 
Việt Nam. Từ ngày 15-4 Tân Dậu (Thứ Hai 18-5-1981) tên gọi là 
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo. Bản Quy Điều của Cơ Quan 
Phổ Thông Giáo Lý đã được Đức Lê Đại Tiên thừa sắc lịnh Hư 
Cung Bửu Điện và Tòa Tam Giáo Công Đồng giáng đàn tại Thiên 
Lý Đàn (đường Lê Văn Duyệt, quận Ba, Sài Gòn) ngày 13-02 Bính 
Ngọ (Thứ Sáu 04-3-1966) để duyệt lại lần chót. Đức Lê Đại Tiên 
đã tu chỉnh một chút về bản sơ đồ tổ chức Cơ Quan cho được đầy 
đủ. Bài Cầu Nguyện của Cơ Quan đã được Đức Lê Đại Tiên ban 
cho sau đó, cùng trong đàn cơ hôm ấy. 

(6) bửu điện 寶殿 (the precious hall): Chánh điện 正殿 (the main 
hall), nơi lập Thiên bàn thờ Đức Chí Tôn. Trong bài này tức là 
Thiên bàn tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam. 

(7) kiền thiềng (sincerely respecting sb): Thành thực kính trọng, 
kính thành 敬誠. 

(8) đảnh lễ: Làm lễ, thi lễ, vái, lạy. 
(9) vọng 望 (expecting sb/sth): Mong mỏi, mong cầu. 
(10) Hoàng Thiên 皇天 (God, Heaven): Trời, Thượng Đế. 
(11) Chúa Tể vạn linh (vạn linh Chủ Tể 萬靈主宰: the Ruler of all 

spirits or sentient beings): Vị làm chủ, cai quản tất cả các loài 
(trong đó có con người). 



 

ĐẠO UYE	 N 42 − 19 10  20 − HẠ 2022 
 

Háo sanh Tạo Hóa chi tình (12) 
Xót thương con trẻ chứng minh (13) lời nguyền.(14) 

2. Cảnh trần thế triền miên (15) tân khổ (16) 
Đứng làm người tủi hổ thiết tha (17) 
Hiếu trung thẹn nước non nhà (18) 
Nghĩa nhân (19) khí tiết (20) phui pha tháng ngày.(21) 

                                                
(12) háo sanh, hiếu sinh 好生 (loving life): Yêu sự sống. – Tạo Hóa 

chi tình 造化之情 (the Creator’s love): Tình Tạo Hóa. – háo sanh 
Tạo Hóa chi tình (the Creator’s love for life): Tình Tạo Hóa hiếu 
sinh, yêu sự sống của muôn loài (trong đó có con người). 

(13) chứng minh 證明: Chứng giám 證監, soi xét và chấp nhận. 
(14) lời nguyền (thệ nguyện 誓願: pledge, vow): Lời thề, hứa 

nguyện với Ơn Trên. 
(15) triền miên 纏綿 (unceasing, uninterrupted): Liên miên không 

dứt. 
(16) tân khổ 辛苦 (bitter, pungent; hard, toilsome). Cay đắng; gian 

nan, khó nhọc. 
(17) tủi hổ thiết tha (extremely ashamed and self-pitiful): Vô cùng 

hổ thẹn và buồn tủi. 
(18) Hiếu trung thẹn nước non nhà: Lấy làm hổ thẹn với nước 

nhà vì phần đông con người không giữ tròn vẹn tấm lòng trung 
với Tổ quốc, hiếu với dân tộc. 

(19) nghĩa nhân 義仁 (righteousness and benevolence): Nghĩa là 
điều đúng đắn, lẽ phải, mà người ta không thể không làm. Nhân 
là lòng thương người thương vật. 

(20) khí tiết 氣節 (unshakeable righteousness): Khí phách và tiết 
tháo. Tính cương quyết, cứng rắn, không thay lòng đổi dạ, không 
hèn yếu trước cường quyền hay ngoại cảnh khó khăn. 

(21) phui pha tháng ngày (fading as time goes by): Phôi pha tháng 
ngày. Phai lạt theo thời gian.  

3. Nhờ ơn đấng Cao Đài cứu thế (22) 
Tỉnh thức lòng con trẻ tầm tu (23) 
Vẹt tan những ngút mây mù (24) 
Nhìn tường (25) Đại Đạo trí ngu (26) lọc lừa.(27) 

4. Con cúi xin phụng thừa (28) Thiên lịnh (29) 
Dưới chơn Thầy phán định (30) phát ban 
Dầu (31) trong mọi cảnh khó khăn 
Nguyện lòng (32) đem hết sở năng (33) thực hành. 

5. Nguyện đem cả tài danh quyền chức (34) 

                                                
(22) cứu thế 救世 (saving the world): Cứu đời, cứu vớt cho thế gian 

không còn đau khổ.  
(23) con trẻ: Tiếng môn đệ Cao Đài tự xưng với Đức Chí tôn. Tỉnh 

thức lòng con trẻ tầm tu: Đánh thức lòng mê muội của chúng 
con để chúng con biết tìm đường đạo đức tu hành.  

(24) những ngút mây mù: Những đám mây đen (mây mù) cao 
ngút. Ám chỉ những ý nghĩ, quan niệm, tư tưởng sai lầm khiến 
cho con người mất sáng suốt, không phân biệt được đúng sai, 
thật giả, chánh tà… 

(25) nhìn tường: Nhìn rõ, nhìn thấu đáo, nhìn tường tận. 
(26) trí ngu: Trí phàm (chưa sáng suốt hoàn toàn, còn sai lầm). 
(27) lọc lừa: Phân biện để bỏ tà theo chánh, bỏ giả theo thật. 
(28) phụng thừa 奉承 (respectfully obeying sth): Kính vâng theo 

(mệnh lệnh của bề trên). 
(29) Thiên lịnh 天令 (Heaven’s command): Lệnh Trời. 
(30) phán định 判定 (judging sth): Xem xét và quyết định. 
(31) dầu (in spite of): Mặc dầu, mặc dù, dù cho. 
(32) nguyện lòng: Tự hứa với mình. 
(33) sở năng 所能 (one’s capabilities): Khả năng của mình. 
(34) tài danh quyền chức (talent, fame, power, and position): Tài 
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Nguyện xem thường vật chất hồng mao (35) 
Quyết tâm xây dựng phong trào (36) 
Hóa hoằng (37) chánh pháp (38) xóa màu tang thương.(39) 

6. Nguyện chung sức mở đường đại chúng (40) 
Đem Đạo mầu công dụng mọi nơi (41) 
Cho người thông cảm cùng người 
Dẹp tan sắc phái (42) phục hồi tình thương. 

7. Nguyện nung nấu can trường (43) thiết thạch (44) 
                                                                                                     

năng 才能, danh vọng 名望, quyền lực 權力, và chức vị 職位. 
(35) xem thường vật chất hồng mao: Xem những của cải vật chất 

ở đời nhẹ như cọng lông con chim hồng (regarding all material 
wealth as light as a goose feather); coi thường những lợi ích vật 
chất ở thế gian (scorning all material wealth). – hồng mao 鴻毛 
(goose feather; wild swan’s feather): Lông chim hồng. 

(36) phong trào 風潮 (movement): Gió và thủy triều. Sự tập hợp 
đông đảo quần chúng để hưởng ứng rộng ra khắp nơi, ủng hộ và 
thực hành một việc gì mới mẻ. 

(37) hóa hoằng 化弘 (diffusing sth): Truyền bá khắp nơi. 
(38) chánh pháp 正法 (true dharma): Đạo pháp chơn chánh. Ở đây 

là chánh pháp Cao Đài.  
(39) màu tang thương: Những cảnh đau khổ, buồn thảm. 
(40) mở đường đại chúng: Mở ra một con đường rộng lớn, chơn 

chánh cho tất cả mọi người đi theo. 
(41) đem đạo mầu công dụng mọi nơi: Đem giáo lý Cao Đài huyền 

diệu áp dụng hiệu quả khắp nơi. 
(42) sắc phái (sectarianism): Sự chia phe lập phái vì lợi riêng.  
(43) can trường 肝腸 (liver and intestines; fig., courage): Gan và 

ruột; lòng can đảm. 
(44) thiết thạch 鐵石 (iron and stone; fig., steadfastness): Sắt đá; 

lòng dạ cứng cỏi, bền vững. – Nung nấu can trường thiết 

Nguyện giữ gìn son sắt (45) thỉ chung (46) 
Hy thân (47) nguyện nước non cùng (48) 
Mở mang đạo lý vẫy vùng trần la.(49) 

8. Đấng Chí Tôn hải hà (50) ngự trị 
Phật Thánh Tiên nhứt lý phát ban (51) 
Hồng trần (52) lòng trẻ đặng an 
Lo tròn hiện tại mở màn tương lai.(53) 

                                                                                                     
thạch: Rèn luyện cho có được một tấm lòng, một ý chí bền vững, 
không hề run sợ hay bỏ cuộc trước mọi thử thách, khó khăn, 
nguy hiểm. 

(45) son sắt (unshakeable loyalty): Sắt son. Sắt là thứ cứng rắn và 
dẻo dai. Son là một thứ đỏ thắm. Sắt son là lòng trung thành, 
trước sau không hề thay đổi. 

(46) thỉ chung, thủy chung 始終 (from beginning to end; loyal, 
faithful): Trước sau như một, không thay lòng đổi dạ, trọn vẹn từ 
đầu tới hết, trung thành. (Thỉ, thủy là lúc ban đầu. Chung là lúc 
kết thúc.) 

(47) hy thân 犧身 (sacrifice oneself): Hy sinh thân mình. 
(48) nguyện nước non cùng: Hứa nguyện cùng nước non. 
(49) trần la 塵羅 (the world’s net): Lưới trần. Trần gian như tấm 

lưới vây hãm con người trong mọi nỗi đau khổ và rất khó thoát 
ra được. (La: Tấm lưới.) – vẫy vùng trần la: Đem hết sức mình 
ra hoạt động, không chịu bó tay ngồi yên trong cảnh khổ đời. 

(50) hải hà 海河 (vast, immense; fig., great mercy): Biển và sông; ý 
nói lòng từ bi, thương xót bao la, rộng lớn như sông như biển. 

(51) Phật Thánh Tiên nhứt lý phát ban: Phật Thánh Tiên cùng 
ban phát cho con người một lẽ thật duy nhất, ấy là đạo lý giải 
thoát của Tam Kỳ Phổ Độ hay chánh pháp Cao Đài. 

(52) hồng trần 紅塵 (the world, human society) : Bụi hồng, ám chỉ 
cõi thế gian, cõi người ta.  

(53) Hồng trần lòng trẻ đặng an / Lo tròn hiện tại mở màn 



 

ĐẠO UYE	 N 42 − 23 12  24 − HẠ 2022 
 

9. Thọ Quy Điều (54) trước đài (55) con dại 
Dưới Đạo kỳ (56) cúi lạy Trời Cha (57) 
Hộ con (58) tạo thế nhơn hòa (59) 
Trời Nam xây dựng bửu tòa (60) vạn linh.(61) 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) 

                                                                                                     
tương lai: Nhờ ơn Thầy và các Đấng thiêng liêng, chúng con giữ 
được cõi lòng an ổn, thanh thản, không bị cảnh đời điên đảo chi 
phối, tác động. Chúng con hứa làm tròn nhiệm vụ tu học và hành 
đạo của chúng con trong hiện tại. Những kết quả của hiện tại sẽ 
là điều kiện thuận lợi để chuẩn bị cho nhiệm vụ ở tương lai. 

(54) Quy Điều: Thánh Dụ Quy Điều (xem chú thích 4). 
(55) trước đài (before the altar): Trước Thiên bàn, tượng trưng cho 

Cao Đài là nơi ngự của Đức Chí Tôn trên Thượng giới. 
(56) dưới Đạo kỳ: Lễ thọ Thánh Dụ Quy Điều được tổ chức vào ngày 

14-02 Bính Ngọ (Thứ Bảy 05-3-1966), trước Thiên bàn Cơ quan. 
Khi ấy, một lá Đạo kỳ gồm ba màu vàng, xanh, đỏ (dài sáu mét, 
rộng sáu tấc), sẽ được các cấp chức vụ nhân viên Cơ Quan từ từ 
mở ra và căng lên đưới trần bửu điện Cơ Quan, từ phía Thiên 
bàn trải dài cho tới bàn thờ Hộ Pháp. Các cấp chức vụ nhân viên, 
đồng nhi vẫn quỳ bên dưới Đạo kỳ cùng nhau đọc Bài Cầu 
Nguyện. Nghi thức này do Đức Lê Đại Tiên chỉ dạy. 

(57) Trời Cha (Thiên Phụ 天父: Heavenly Father): Đức Cao Đài 
Thượng Đế cũng là Đức Đại Từ Phụ, là đấng Cha rất hiền. 

(58) hộ con (helping us): Trợ giúp chúng con. 
(59) thế nhơn hòa (condition for human harmony): Hoàn cảnh, cơ 

hội, điều kiện để con người sống hòa hợp trong cảnh thanh bình. 
(60) bửu tòa (bảo tọa 寶座: precious seat): Chỗ ngồi quý báu, cái 

ngai quý báu.  
(61) Trời Nam xây dựng bửu tòa vạn linh: Tại Việt Nam sẽ xây 

dựng thành công một nền đạo Cao Đài để cho cả thế giới đều 
hướng về Việt Nam để học hỏi đạo lý. 

Bài Cầu Nguyện gồm có chín vé nhơn cho bốn ra con số ba 
mươi sáu.(62) Đó là lý đạo, để các hàng hướng đạo cùng hiền 
đệ, hiền muội triết lý hiểu rộng thêm.(63) 

(. . . ) 

Như vậy cũng đã xong phần vụ của Lão hôm nay. 

Ban ơn lành toàn thể hiện diện đàn tiền (64) và để lời khen 
ngợi. Chỉ trong một thời gian ngắn, bao nhiêu việc dồn dập, 

                                                
(62) vé (stanza of four lines): Khổ thơ gồm bốn câu. 
(63) Bài Cầu Nguyện gồm có chín vé nhơn cho bốn ra con số ba 

mươi sáu. Đó là lý đạo…: 1/ Số chín tượng trưng cho sự thành 
tựu viên mãn. Ở Hy Lạp, nhà triết học kiêm toán học Pythagore 
(khoảng 570 – khoảng  495 trước Công Nguyên) khám phá ra số 
chín là huyền diệu, nên bảo “Chín là số hoàn hảo.” (Neuf est le 
nombre parfait.) Trong đạo Lão, để nói tới sự tu luyện kết quả 
mỹ mãn (thành đạo, đắc đạo), có thuật ngữ “cửu chuyển công 
thành” 九轉功成 hay “cửu chuyển đan thành” 九轉丹成. Dịch học 
chia mười con số từ 1 đến 10 làm hai loại, gồm năm số dương (1, 
3, 5, 7, 9) và năm số âm (2, 4, 6, 8, 10). Trong đó 9 là số lão 
dương (số dương lớn nhất so với bốn số dương khác là 1, 3, 5, 7). 
Cũng gọi 9 là số thuần dương vì nó là tổng số của ba số dương 
khác: 1+3+5 = 9. Trong Dịch học, dương tượng trưng cho chính 
đại, quang minh, kiên cường, bất khuất… – 2/ Số ba mươi sáu 
theo tượng số học (numerology) tượng trưng khả năng sáng tạo 
(creativity), lòng nhân đạo (humanitarianism), tử tế (kindness), 
và các kỹ năng giúp đỡ người khác (skills to help others), v.v…. 
(https://freenumerologybirthdate.blogspot.com/2020/08/numerology-meaning-of-
number-36.html) – 3/ Trộm nghĩ, khi ban cho Bài Cầu Nguyện gồm 
chín vé, ba mươi sáu câu, có lẽ Đức Lê Đại Tiên ngụ ý chúc phúc 
cho Cơ Quan những đức tánh rất tốt đẹp để Cơ Quan hoàn thành 
mỹ mãn sứ mạng thiêng liêng, cao quý mà Đức Chí Tôn ban trao. 

(64) đàn tiền 壇前 (before the evocation seance): Trước đàn cầu cơ. 
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bao sự khó khăn mà chư hiền đệ muội đã làm được và vượt 
qua để sớm đến ngày kết quả. Trên không trung đã có các 
hàng tiền bối trong Đại Đạo luôn luôn tá trợ (65) chư hiền đệ 
muội đó. Lão xin thăng. 

Bài Cầu Nguyện là  
một phần của nghi thức thượng Đạo kỳ tại 

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

1. “Giờ thượng Đạo kỳ thành tâm đọc Bài Cầu Nguyện của 
chư đệ để tiếp nhận sự hộ trì của Đức Chí Tôn Thượng Đế.”  

Đức Giáo Tông Thái Bạch, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 
Tuất thời, 26-01 Nhâm Tý (Thứ Bảy 11-3-1972). 

2. Khi thượng Đạo kỳ, “Bài Cầu Nguyện chỉ đọc một lần là đủ.”  

Đức Minh Đức Đạo Nhơn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 
Tuất thời, 10-02 Nhâm Tý (Thứ Sáu 24-3-1972). 

3. “Về việc thượng Đạo kỳ, tuy không phải hình thức 
thượng linh phuớn như ở các thánh thất, thánh tịnh, nhưng 
nội dung và ý nghĩa của buổi lễ thượng Đạo kỳ cũng y như 
thượng linh phuớn. Do đó, đúng vào giờ ấy thiết một bàn 
hương án để trước trụ sở, bên cạnh, phía dưới, theo chiều 
đứng cột Đạo kỳ. Lưỡng ban nhân viên các cấp nam nữ đứng 
vòng theo hình bầu dục. Toàn thể cùng đọc Bài Cầu Nguyện 
của nhân viên Cơ Quan thay vì bài kinh thượng phuớn.”  

Đức Minh Đức Đạo Nhơn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 
Tuất thời, 10-02 Nhâm Tý (Thứ Sáu 24-3-1972). 

                                                
(65) tá trợ 佐助 (helping sb): Giúp đỡ. (Tá và trợ cùng nghĩa.)  
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Ý nghĩa và tác dụng của Bài Cầu Nguyện 

1. “(. . .) Mẹ nhắc cho mỗi đứa trong Cơ Quan phải thuộc Bài 
Cầu Nguyện để làm một lá phù (66) trấn định tâm thần trong 
đường hành sự, để lỡ ra Giáo Tông hỏi đến, các con không 
thuộc, lại bị quở nghe.” 

Đức Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu, thánh tịnh Ngọc 
Minh Đài, Tuất thời, 15-3 Bính Ngọ (Thứ Ba 05-4-1966). 

2. “Lẽ đáng ra thanh thiếu niên Phổ Thông Giáo Lý phải lập 
minh thệ (67) trước Đấng Chí Tôn để khép mình vào khuôn 
vàng thước ngọc hầu trở thành một thanh niên toàn hảo 
trong mai hậu; nhưng với Bài Cầu Nguyện các em đọc hằng 
bữa, nên ý thức rằng đó là thay lời minh thệ. 

“Các em cũng nên hiểu rằng không phải buộc các em trong 
khuôn viên mẫu mực ấy để làm một uy linh huyền diệu chi, 
nhưng đó là một kim cô,(68) một khổn tiên thằng (69) để gìn giữ 

                                                
(66) phù 符 (talisman): Bùa. – thư phù 書符 (writing a talismanic 

sign): Vẽ bùa. 
(67) minh thệ 盟誓 (oath, pledge, vow): Lời thề. (Minh và thệ đồng 

nghĩa là lời thề.) 
(68) kim cô 金箍 (gold hoop): Cái niềng bằng vàng của Phật Tổ, 

dùng để chế ngự tánh ngang tàng, phóng túng của Tôn Ngộ 
Không. Ám chỉ phương tiện mầu nhiệm để giúp người tu khép 
mình trong khuôn khổ đạo đức, quy giới. 

(69) khổn tiên thằng 捆仙繩: Thằng là sợi dây thừng (rope). Tiên 
thằng là sợi dây của tiên, sợi dây mầu nhiệm. Khổn là trói lại 
(tying sb).  

1/ Khổn tiên thằng cũng gọi khổn tiên sách 捆仙索 (sách: dây 

tâm tứ mã,(70) lục tặc (71) của các em.” 

Đức Cao Triều Phát, thánh tịnh Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 
30-10 Đinh Mùi (Thứ Sáu 01-12-1967). 

                                                                                                     
thừng; rope) là sợi dây phép của tiên dùng để trói yêu quái 
(immortal rope used to tie one or more demons). Khổn tiên thằng 
là một phép báu của Tiên Gia, có nói tới trong tiểu thuyết Phong 
Thần Diễn Nghĩa 封神演義. Đây là bảo vật trấn động tiên của ngài 
Cù Lưu Tôn 懼留孫 bên Xiển Giáo 闡教. Ngài Cù Lưu Tôn là sư 
phụ của ngài Thổ Hành Tôn 土行孫. Khi được ném ra, khổn tiên 
thằng tự động trói kẻ địch, kể cả số đông.  

2/ Ám chỉ phương tiện mầu nhiệm để chế ngự (cột chặt lại) 
những tư tưởng tà vạy, không cho chúng có cơ hội phá hoại tâm 
thanh tịnh của người tu. 

(70) tâm tứ mã: Xe tứ mã 駟馬 do bốn con ngựa kéo, nên chạy rất 
nhanh. Tâm phàm của con người hay tơ tưởng vẩn vơ, phóng đi 
rất nhanh như xe tứ mã. 

(71) lục tặc 六賊: Sáu tên cướp. Sáu yếu tố bên ngoài (lục trần 
六塵) là sắc (hình tướng xinh đẹp), thinh (âm thanh vui tai), 
hương (mùi thơm tho), vị (vị ngon ngọt, khoái khẩu), xúc (cảm 
giác dễ chịu, sung sướng do tiếp xúc với vật khác), pháp (các tư 
tưởng, phán đoán, quan niệm…) khi được con người cảm nhận 
thông qua sáu ngỏ là mắt, tai, mũi, miệng, thân thể, ý tưởng (lục 
căn 六根: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) sẽ trở thành sáu thứ ảnh 
hưởng phá hoại tâm thanh tịnh của người tu, nên Phật ví lục trần 
là sáu tên cướp. 

HUỆ KHẢI chú thích (11-4-2022)  
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Đạo trưởng PHỐI SƯ THƯỢNG HẬU THANH thế danh 
Nguyễn Hậu, giấy tờ tùy thân ghi là Nguyễn Đạt Đức. Đạo 
trưởng sinh ngày 24-4-1922 tại thôn Bắc An, xã Hòa Tiến, 
huyện Hòa Vang (nay thuộc thành phố Đà Nẵng).  

Thân phụ là cụ Nguyễn Văn Thanh (còn gọi là cụ Ấm 
Phương, do nội tổ cụ là quan chức triều đình Huế). Cụ Thanh 
thọ giáo Minh Sư, pháp danh Thiện Cử, tu cầu đến nhị bộ tại 
Hiệp Tế Đường của Đạo Sư Ngô Xương Giám ở làng Túy 
Loan, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Năm Mậu Dần 
(1938), cụ Ấm Phương quy hiệp đạo Cao Đài, tu học thuần 
thành với chức danh Bảo Cử và quy thiên năm 1946.  

Thân mẫu là cụ Lê Thị Khương cũng là môn đồ Minh Sư, 
pháp danh Diệu Hưng, sau quy hiệp đạo Cao Đài, thọ phẩm 
Hành Thiện, quy thiên năm 1975, được cầu truy phong Giáo 
Thiện. 

Anh Lớn Thượng Hậu Thanh là con thứ chín trong gia 
đình có sáu người chị, một anh, và hai em gái. Thuở ấu thơ, 
Anh Lớn học quốc ngữ năm năm tại trường làng An Trạch, 
đậu bằng Sơ Học Yếu Lược (Primaire Élémentaire); học chữ 
Hán tại nhà với thầy Tư Truật, rồi thọ giáo thầy Chánh 
Xuyên, vào trường học chữ Nho cụ Hường Đạm ở Dinh Trận 
(huyện Điện Bàn) và được thầy đặt cho hiệu Bỉnh Trinh. 

Cùng với số đông bổn đạo Minh Sư quy hiệp đạo Cao Đài, 
gia đình Anh Lớn nhập môn ngày 24-6 Mậu Dần (1938) và 
tham gia sinh hoạt tu học lập công tại thánh thất Trung 
Thành. Vào đạo, nhờ có duyên lành, Anh Lớn tham gia lớp 
Thánh Kinh Học Đường của Quyền Hội Thánh Trung Kỳ; 
được trực tiếp học hỏi giáo lý và noi gương sống đạo của các 
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bậc chơn tu như quý tiền bối Trần Chí, Nguyễn Mậu Châu, 
Trần Nguyên Khởi, v.v… 

Năm 1939, sau khi thực hiện xong các Tiểu Hội Vạn Linh 
thì cơ đạo miền Trung trải qua cơn khảo nạn; thánh thất 
Trung Thành và lớp Thánh Kinh Học Đường bị đóng cửa. Hầu 
hết các bậc hướng đạo đều thọ nạn, chịu cảnh lao tù. Anh Lớn 
nguyện ở lại thánh sở nuôi chí tu, tứ thời kinh kệ cùng hai nữ 
tín hữu là bà Cừ và cô Nguyễn Thị Ngại.  

Năm 1942, Anh Lớn Nguyễn Hậu và Trần Cư bị Pháp bắt ở 
Hòa Vang.  

Năm 1945, các bậc hướng đạo được trả tự do, trở về xây 
dựng lại các thánh sở, hướng dẫn nhân sinh tu học, khơi lại 
mạch nguồn đạo pháp. Anh Lớn về Đà Nẵng tiếp tục lập công 
tu học và được công cử làm Đầu Họ Đạo Trung Thành. 

Năm 1946 chiến tranh Việt – Pháp bùng nổ. Thánh thất 
Trung Thành bị Pháp thả bom tiêu hủy. Cơ Quan Truyền Giáo 
di tản về vùng thượng nguồn sông Thu Bồn và thành lập Sở 
Nông Phước Hội (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).  

Trong đàn cơ 15-3 Đinh Hợi (1947) tại Sở Nông, Ơn Trên 
chuẩn duyệt chương trình hành đạo và thành phần Cửu Viện. 
Đức Thánh Trần Hưng Đạo làm Tổng Lý Vô Vi; tiền bối Trần 
Nguyên Chất làm Hiệp Lý kiêm Quản Lý Nông Viện; Lễ Sanh 
Nguyễn Hậu làm Thơ Ký Phước Thiện Viện. 

Ngày 09-01 Mậu Tý (1948), tuân hành thánh lệnh, các bậc 
hướng đạo bốn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và 
Phú Yên tổ chức hội nghị tại thánh thất Trung An (Quảng 
Nam) thành lập Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bộ. Tổ chức 
Giáo Hội hình thành, Anh Lớn được cử làm Thơ Ký Cơ Quan 

Dân Đức do tiền bối Lương Như Lý (Lương Triết) làm 
Chưởng Quản. 

Cuối năm 1948, cơ đạo gặp pháp nạn, quý chức sắc bị tù 
đày. Anh Lớn thọ nạn tại nhà lao Tây Sơn (huyện Quế Sơn) 
cùng các tiền bối Như Sơ, Tống Phước Hậu...  

Tháng 3-1950 ra tù, Anh Lớn quay lại Sở Nông Phước Hội, 
sau đó trở về Đà Nẵng, lấy tên Nguyễn Đạt Đức, tạm trú tại 
nhà đạo huynh Bùi Đặng Đán, và làm thợ nhiếp ảnh (hai 
năm). Anh Lớn lập gia đình với đạo tỷ Nguyễn Lệ Hồng, sinh 
năm Giáp Tý (1924), là con của Giáo Thiện Nguyễn Thanh 
Chất (thánh thất Từ Quang). Anh Lớn có hai người con trai là 
Nguyễn Quảng Thông và Nguyễn Huệ Quang. 

Năm 1952, khi thọ Thiên phong phẩm Lễ Sanh trong lần 
Thiên phong chức sắc đầu tiên của Cơ Quan Truyền Giáo 
Trung Bộ, Anh Lớn được ban ơn: 

Hậu sắc trí danh phong hành chánh 
Phẩm Lễ Sanh thọ lãnh từ đây 
Dinh hư việc ấy do Thầy 
Quyết tâm lướt gió cỡi mây kịp kỳ. 

Năm 1953, Anh Lớn bị động viên quân dịch; năm sau bị 
thương, được giải ngũ. 

Sau năm 1954, cơ đạo qua cơn pháp nạn, các bậc hướng 
đạo được tự do trở về hành đạo. Anh Lớn thọ Thiên phong 
phẩm Quyền Giáo Hữu, tham gia Ban Phổ Thông Giáo Lý, 
hành đạo tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. 

Ngày 01-8 Ất Mùi (1955), đàn cơ tại thánh thất Thái Hòa, 
Ơn Trên ân phong Anh Lớn phẩm Giáo Hữu phái Thượng: 
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Thượng Hậu Thanh công đầy quả đủ 
Thì sớm lo vui thú cõi trời 
Xe mây đường gió thảnh thơi 
Quyền năng Giáo Hữu độ đời từ đây. 

Ngày 26-5 Bính Thân (1956), trước ngày thành lập Hội 
Thánh Truyền Giáo Cao Đài, Anh Lớn thọ Thiên phong phẩm 
Quyền Giáo Sư cùng quý tiền bối Trịnh Trung Tín, Mai Thanh 
Phẩm, Nguyễn Khoa Trường…  

Ngày 02-6 Bính Thân, Anh Lớn Thượng Hậu Thanh đại 
diện chủ trì tổ chức lễ khánh thành Linh Tháp (Quảng Ngãi).  

Sau ngày thành lập Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, Anh 
Lớn được cử làm Phụ Tá Cơ Quan Hành Chánh do tiền bối 
Giáo Sư Thượng Chí Thanh (Trần Chí) làm Chưởng Quản.  

Mừng ngày khánh thành Trung Hưng Bửu Tòa, tuân hành 
thánh lệnh, quý chức sắc Lưỡng Đài vào đợt tịnh tu. Anh Lớn 
tham gia khóa tịnh bảy mươi hai ngày tại Hội Thánh (từ ngày 
27-7 Bính Thân). 

Ngày 09-01 Đinh Dậu (1957), Anh Lớn thọ Thiên phong 
phẩm Giáo Sư chánh vị. Cuối năm Đinh Dậu, tiền bối Giáo Sư 
Thượng Chí Thanh (1914-1957) quy thiên, Hội Thánh cử 
Giáo Sư Thượng Hậu Thanh làm Chưởng Quản Cơ Quan 
Hành Chánh. 

Giáo Sư Thượng Hậu Thanh cùng các vị Liên Hoa, Hồ Tân 
Sinh, Ngô Thanh Toàn, Trần Cư, Huỳnh Quang Tuyến, Đặng 
Văn Nhâm, nữ Giáo hữu Hương Yến… thọ pháp môn tâm 
truyền, hướng dẫn nhân sinh tu học và thực thi sứ mạng 
trung hưng theo đường hướng phước huệ song tu (song 
hành tu tịnh và hành đạo lập công bồi đức).  

Đầu thập niên 1960, quý chức sắc hướng về đường tu tịnh 
đều thọ tâm pháp Chiếu Minh. Khuôn viên cũ thánh thất 
Trung Thành được chọn để lập thành Nhà Tịnh (1962) và 
hình thành Huyền Quan Đàn (1969). 

Từ năm 1975, nhiều chức sắc lãnh đạo Hội Thánh lần lượt 
quy thiên, số còn lại tuổi già sức yếu. Đào tạo nguồn nhân lực 
kế thừa là đòi hỏi bức thiết cho sự phát triển Giáo Hội.  

Năm 1990, Hội Thánh mở Hạnh Đường Hưng Đức (khóa 
đặc biệt) theo phương pháp hàm thụ. Anh Lớn Thượng Hậu 
Thanh là thành viên Ban Giảng Huấn và chủ trì các cuộc khảo 
tuyển hạnh sinh.  

Năm 1991, sau khi Giáo Sư Thái Phẩm Thanh (1910-
1991) quy thiên, Anh Lớn đảm nhận thêm trách vụ hộ trì Cơ 
Quan Phước Thiện. 

Ngày 01-6 Bính Tý (1996), trong Đại Hội Nhân Sinh lần 
thứ nhứt, Giáo Sư Thượng Hậu Thanh được cử làm Chủ Tọa 
Hội Đồng Lưỡng Đài Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài.  

Ngày 10-3 Mậu Dần (1998), đạo trưởng Tiếp Cơ Quân 
Liên Hoa (1913-1998) quy thiên, Hội Thánh cử Anh Lớn làm 
Tịnh Chủ tịnh đường Trung Tông Thánh Tịnh. 

Ngày 25-8 Kỷ Mão (1999), Anh Lớn được Hội Thánh cầu 
phong phẩm Phối Sư.  

Sau Đại Hội Nhân Sinh lần thứ ba (2006), chức sắc Hội 
Thánh được củng cố, sinh hoạt tu học của nhân sinh khắp nơi 
đều tăng tiến. Nhiều thánh sở kiến tạo đủ tam đài và hình 
thành các tịnh thất. Hội Thánh tiếp tục mở các khóa hạnh 
đường đào tạo nguồn nhân lực… Tuy tuổi cao, Anh Lớn 
Thượng Hậu Thanh chẳng từ nan công việc Giáo Hội. 
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Trải qua gần một thế kỷ tu học và dấn thân hành đạo chịu 
nhiều thử thách khảo thí khắc nghiệt, Anh Lớn vẫn một lòng 
trung kiên thờ Thầy giữ đạo. Những năm cuối đời, dù bệnh 
tật, sức khỏe suy kém, Anh Lớn luôn thiết tha nguyện ước 
chung sức chung lòng cùng các Hội Thánh bạn và tổ chức Cao 
Đài xây dựng khối liên giao, và hình thành Học Viện cho Hội 
Thánh Truyền Giáo Cao Đài. 

Anh Lớn quy thiên lúc 22.00 giờ, ngày 25-02 Nhâm Dần 
(27-3-2022), an táng tại Thánh Lâm Phước Địa, thôn Đại La, 
xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

Trong suốt hành trình tu đức lập công và lãnh đạo Giáo 
Hội, ngoài những bài thuyết giảng giáo lý, hướng dẫn pháp 
môn tu dưỡng, Anh Lớn Thượng Hậu Thanh xuất bản Cao 
Đài Khái Yếu (vài lần in lại) với bút danh ĐẠT ĐỨC. Nhiều bài 
thơ của Anh Lớn chưa được kết tập để xuất bản, chẳng hạn 
ba bài thất ngôn bát cú sau đây: 

CHỮ BẦN 
Vui với người xưa một chữ bần 

Một bầu trời đất náu nương thân 

Mai chiều đi lại cùng trăng gió 

Khuya sớm vào ra với khí thần 

Trường đời, danh lợi tâm không bận 

Cuộc thế được thua ý chẳng cần 

Say mùi đạo vị quên ngày tháng 

Vui với người xưa một chữ bần. 

ĐẠT ĐỨC 

CHỮ KHÔNG 

Ráng học cho làu một chữ không 

Chữ không vẹn giữ ở nơi lòng 

Không tâm không cảnh đâu trần cấu 

Không ngã không nhân chẳng dị đồng 

Soi bóng đài gương, gương hiện bóng 

Quá sông cánh nhạn, nhạn trầm sông 

Dị đồng, trầm hiện lòng không bận 

Ráng học cho làu một chữ không. 

CHỮ NHÀN 

Vui với người xưa một chữ nhàn 

Trong bầu trời đất rộng thênh thang 

Trăng đèn, gió quạt say mùi đạo 

Trà nhắp, thơ ngâm toại chí nhàn 

Có có không không tuồng thế sự 

Thua thua được được chuyện trần gian 

Dù tiên tuy chửa nhưng không tục 

Vui với người xưa một chữ nhàn. 

ĐẠT ĐỨC 

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo hân 
hạnh được in thơ của Anh Lớn Phối Sư trong hiệp tuyển Thơ 
Người Áo Trắng (2013), và ấn tống tập Cao Đài Khái Yếu 
(2013, 2015). 
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BI KHÚC THÁNG HAI 
Thương tiếc đạo trưởng Phối Sư 

Thế là Người ra đi mãi mãi 
Mùa xuân rớm lệ khúc ly tan 
Tay nắm bàn tay người ở lại 
Chiu chắt niềm yêu buổi đá vàng 

Tháng Hai nắng lịm bên triền phố 
Mây cũng tang Người, chít khăn sô 
Lối xưa lạnh buốt hồn rêu cổ 
Quạnh quẽ trăng xa lặng đáy hồ 

Cha mẹ cho thân, Người cho Đạo 
Nửa đời lai tỉnh giấc chiêm bao 
Tháng năm muốt trắng lên màu áo 
Hương nhụy Người thơm tự buổi nào 

Sáng nay thành phố màu tang trắng 
Mỗi bước người đi một khói hương 
Mưa, vẫn mưa kín trời Đà Nẵng 
Mà xiết lòng đau lá Tịnh Đường 

Xin nhận nơi đây làm cố thổ 
Đất nào cũng ân tứ Trung Hưng 
Ơi nhánh tràm thơm xanh huyệt mộ 
Ru giấc ngàn năm giữa núi rừng 

Xin thắp nén hương lòng tiễn biệt 
Ơi niềm thương tiếc cháy khôn nguôi 
Còn đây vàng võ bờ trăng khuyết 
Soi buốt từng đêm nỗi ngậm ngùi. 

Ngày 29-02 Nhâm Dần (31-3-2022) 

HUỲNH VĂN MƯỜI 

LUÔN VỮNG TAY CHÈO 

Xuất thân 
Từ gia đình Minh Sư Tam Giáo 
Thuận duyên 
Quy hiệp Cao Đài 
Sứ mệnh Trời dành 
Chắc hẳn không sai 
Chánh pháp Kỳ Ba – con đường trung đạo 
Giác ngộ tâm linh, quan tâm cải tạo 
Cá nhân, xã hội, loài người. 

Tâm Tướng hiệp cùng 
Cơ đạo sáng tươi … 
Giao tiếp cùng Người (1) 
Tự thời thơ ấu 
Quên sao được nụ cười nhân hậu 
Ánh mắt bao dung, sắc mặt rạng ngời 
Ông tiên và chuyện cứu đời. 

Vị nhân sinh, khai sáng Đạo Trời 
Điềm đạm, thông minh nấu nung chí nguyện 
Hành đạo phổ truyền, vô vi tịnh luyện 
Vô ngã thuần chơn – đâu phải nhiều lời. 

                                                        
(1) Đạo trưởng Phối Sư Thượng Hậu Thanh (1922-2022), lãnh đạo 

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. 
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Sỏi đá gập ghềnh khắp chốn mọi nơi 
Lắm bước gian truân lắm hồi chao đảo 
Dẫu biết rằng trên đường hành đạo 
Đâu dễ thuận xuôi khuynh hướng một dòng 
Quan điểm chưa đồng Phước-Huệ song song 
Sứ mạng thực thi Công-Tâm duy nhất. 

Vẫn tất cả cho đường ngay lẽ thật 
Chấp trách chi những được mất, vơi đầy 
“Dinh hư việc ấy do Thầy.” (2) 
Luôn vững tay chèo con thuyền phổ độ 
Tâm pháp vô vi cho người giác ngộ 
Sáng soi vẹn cả đôi đường. 

Cho người người nối gót noi gương 
Bền bỉ, an nhiên, dấn thân, sáng tạo 
Bao nhiêu năm cơ đồ Truyền Giáo 
Bấy nhiêu thu, chí đạo càng bền 
Ngày qua ngày chí quyết làm nên 
Cho lớp đàn em những công trình mơ ước 
Cho toại lòng bao lớp người đi trước 
Cho nơi nơi chung một mái nhà 
Dung hợp, đại đồng 
Ngày ấy thể nào xa. 

ĐỖ THỊ KẾT 

                                                        
(2) Trong bài thánh giáo điểm danh ngày Đạo Trưởng được thiên 

phong phẩm Lễ Sanh. 
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SỰ TÍCH MỘT BÀI KINH HỘ MẠNG 

KHA CHƠN TÂM 

Hồi ký này đăng trên nguyệt san Cao Đài Giáo Lý (ronéo) số 

tháng 01-1968, tr. 32-42.(1) Kha Chơn Tâm là bút danh của 

tiền bối Nguyễn Triệu Kha (1908-1995), thánh danh Chơn 

Tâm. Những năm cuối đời tiền bối thọ Thiên phong phẩm Bảo 

Pháp Chơn Quân của bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ 

Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam (từ giữa thập niên 1980 

Ơn Trên đổi danh xưng là Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại 

Đạo). Bình sinh tiền bối có nhiều bài viết,(2) bản dịch (tiền bối 

thông thạo tiếng Pháp). Tiền bối liễu đạo, đắc quả Viên Thông 

Chơn Tiên (2009). 

                                                        
Ban TT & AT chú thích: 
(1) Cao Đài Giáo Lý là nguyệt san của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 

Cao Đài Giáo Việt Nam. Tòa soạn tại: 165E Cống Quỳnh, Sài Gòn 
(bản in ronéo); 171 Cống Quỳnh, Sài Gòn (bản in typo; lúc ấy trụ 
sở Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý chưa đánh số 171B như hiện 
nay.) Từ năm thứ Nhất, số 1 (tháng 12-1965, xuân Ất Tỵ) đến 
năm thứ Bảy, số 73 (tháng 01-1972), đánh máy trên giấy sáp 
(stencil) và quay ronéo, mỗi số khoảng 16-24 trang (21x27 cm). 
Từ năm thứ Bảy, số 74 (tháng 02-1972) trở đi thì in typo, mỗi số 
khoảng 50-64 trang (16x24 cm). Đình bản: năm thứ Mười, số 95 
(tháng 3-1975). – Trích: Huệ Khải, Sơ Khảo Báo Chí Cao Đài, bản 
thảo.) 

(2) Xem bài: Kha Chơn Tâm, “Tôi Vào Đạo Cao Đài”, in trong Con 
Đường Đến Với Cao Đài. (Hà Nội: Nxb Hồng Đức 2018, tr. 73-84.) 
Quyển 115 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách 
Đại Đạo. 

 

Đầu năm Đinh Hợi (1947), Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế 
đã giáng cơ ban truyền tại chùa Bát Quái Đồ Thiên (3) tỉnh Hà 
Tiên một bài Kinh Hộ Mạng cho các môn đồ Đại Đạo dùng 
làm bửu bối che thân trên bước đường hành đạo dưới mạng 
lịnh của Đấng Trời Cha. Bài kinh ấy được ban truyền sau một 
cuộc hành đạo vô cùng nguy hiểm và đã chứng tỏ một sức 

                                                        
(3) Xem: Nhiều người viết, Bát Quái Đồ Thiên Xưa Và Nay. (Hà Nội: 

Nxb Tôn Giáo 2013). Quyển 65 trong Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. (Nhiều tín hữu Cao Đài quen gọi 
thánh thất, thánh tịnh của mình là “chùa”, mặc dù không phải là 
chùa chiền Phật Giáo.) 
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linh nghiệm phi thường ngay lúc ban kinh và sau đó trong 
một trường hợp tuyệt vọng hoàn toàn. 

Để quý bạn có một ý niệm về tầm quan trọng của việc ban 
kinh nói trên, bài này được trình bày theo thứ tự các mục sau 
đây: 1/ Cuộc vượt biển trên đường Thiên lịnh; 2/ Biến cố 
trong lúc ban kinh; 3/ Trường hợp ứng nghiệm của bài Kinh 
Hộ Mạng. 

1. CUỘC VƯỢT BIỂN TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LỊNH 

Mùa Xuân năm Đinh Hợi (1947), một nhóm đạo tâm tám 
người gồm có ông Phối Sư Phùng ở thánh thất Ngọc Hương 
(Cà Mau), hai vợ chồng anh Ba Thắng, các em đồng tử Huệ 
Vân, Minh Thông, Minh Chơn, Huệ Minh nhỏ, cùng kẻ viết bài 
này hầu đàn cơ tại một thánh thất Cao Đài Hậu Giang ở Tân 
Hưng Tây, Cà Mau (thánh thất Tây Thiên Ngọc Đàn). Chúng 
tôi được lịnh của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế sắc chỉ phải 
khởi hành lên chùa Bát Quái Đồ Thiên tại núi Tô Châu, tỉnh 
Hà Tiên để lập đàn cho Ơn Trên dạy đạo, chấn chỉnh cơ quan 
quy nguyên thống nhứt. Đó là một công quả rất lớn vì Bát 
Quái Đồ Thiên là cơ quan giữ vai tuồng trọng yếu trong giai 
đoạn thành đạo ở tương lai như đã tiên tri trong bài thánh 
giáo sau đây: 

Bát Quái Đồ Thiên cất để chi? 
Cơ quan trọng yếu chớ hoài nghi 
Bao Trung Hớn Chúa dùng phong tướng (4) 

                                                        
(4) Bao Trung: Tiêu Hà 蕭何 hết lòng tiến cử Hàn Tín 韓信, cuối 

cùng mới được Lưu Bang 劉邦 (Hớn Chúa) chịu lập đàn tại đất 

Tây Bá Văn Vương tế quốc kỳ (5) 
Khởi điểm họ Hàn khai quốc chánh (6) 
Đầu tiên Khương Tử chỉnh binh y (7) 
Cơ Trời đã định không dời đổi 
Cố gắng quy nguyên kẻo trễ kỳ. 

Nhưng muốn đi lên Bát Quái Đồ Thiên không phải là dễ. 
Trong lúc thái bình có thể chỉ nội trong một hai ngày là tới 
nơi; nhưng trái lại giữa lúc tình hình nghiêm trọng, tứ phía 
binh đao như hồi đầu năm 1947 thì rất khó đi, và không dễ gì 
tìm phương tiện chở chuyên. Nhứt là đối với chúng tôi không 
có giấy tờ căn cước thì lại càng bất tiện, vì trên đường thiên 
lý nhiều khi phải đi qua vùng kiểm soát của quân Pháp. 

Nhưng dưới sự sai khiến, định đoạt của Đấng thiêng liêng 

                                                                                                                        
Bao Trung 褒中 để phong Hàn Tín chức nguyên soái. Bao Trung 
ngày nay là trấn Bao Thành 褒城鎮, thành phố Hán Trung 漢中 
市, tỉnh Thiểm Tây 陝西省. 

(5) Tây Bá Văn Vương: Đế Tân 帝辛 (vua Trụ nhà Thương) phong 
cho chư hầu là Cơ Xương 姬昌 làm Tây Bá (Hầu) 西伯(侯). Sau 
khi diệt nhà Thương, con của Cơ Xương là Cơ Phát 姬發 xưng là 
Chu Võ Vương 周武王, truy tôn cha là Chu Văn Vương 周文王. – 
tế quốc kỳ 祭國旗: Lễ tế cờ). 

(6) họ Hàn: Hàn Tín. – quốc chánh 國政 (national politics): Nền 
chánh trị một nước. 

(7) Khương Tử: Khương Tử Nha 姜子牙, Khương Thái Công 姜太 

公, là khai quốc công thần của nhà Chu, có công giúp Cơ Phát 
(Chu Võ Vương) diệt nhà Thương mà lập nên nhà Chu. – binh y: 
Binh nhung 兵戎 (weapons) và nhung y 戎衣 (military uniform), 
võ khí và áo lính (quân phục). 
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thì không có một sự khó khăn nào mà không thể giải quyết. 

Thật thế, về việc đi đường Đức Thượng Đế đã giao phó 
cho ông Hai, một vị đạo tâm ở bờ biển Cái Đôi lo liệu. Ông 
này có sẵn một chiếc ghe chạy buồm, trước kia dùng vào việc 
chài lưới trên mặt biển, nhưng từ ngày nhập môn tu hành, 
ông đã bỏ nghề sát sanh và để ghe dùng riêng về việc làm 
công quả cho Đạo. 

Ngay chiều hôm xuống tới thì ông Phối Sư Phùng thiết lập 
đàn cơ tại nhà ông Hai theo lịnh của Ơn Trên đã dạy từ 
trước. 

Chủ nhà lấy làm vinh diệu mà được hân hạnh tiếp rước 
Thần Tiên dưới mái tư gia, nhứt là thấy con trai mình, đồng 
tử Minh Chơn (một cậu bé mười ba tuổi cùng đi trong phái 
đoàn) được chọn lựa ngồi đồng tử. 

Đọc bài cầu vừa dứt thì cơ chuyển. Một vị Đại Tiên là Đức 
Đông Phương Lão Tổ, Chưởng Quản Vô Vi Hiệp Thiên Đài 
trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ giáng đàn dạy công việc hành 
trình đâu đó kỹ lưỡng. 

Đức Đại Tiên cho chúng tôi được biết sẽ có nhiều sự thử 
thách trên bước đường đi; nhưng dù sao cũng không được 
thối chí ngã lòng, cứ một mực tiến hành thì sẽ có Thần Thánh 
ủng hộ cho bình yên vô sự. 

Ngài ra lệnh cho phái đoàn phải lên đường sau khi bãi 
đàn, và ban cho một thi bài ý nghĩa sâu xa mà trong đó tôi 
còn nhớ có câu tiên tri: Con thuyền đạo đức tới gần Đồ Thiên. 

Chỉ nội hai mươi mấy giờ sau, lời tiên tri ấy đã thấy ứng 
hiện như sẽ tường thuật ở đoạn sau. 

Sau khi bãi đàn, chúng tôi cùng nhau xuống ghe lên 
đường. 

Ông Hai và một người thủy thủ của ông chèo chống ghe từ 
trong rạch nhỏ ra biển. Mười lăm phút sau, lần qua các khúc 
cong quẹo, chúng tôi đã ra đến cửa biển, và chiếc ghe tiến 
mãi ra khơi để đón gió trương buồm. Phút hoàng hôn ở giữa 
chốn bao la trời nước mới đẹp đẽ làm sao! Tôi không bao giờ 
quên cái cảnh huy hoàng trên mặt biển đã hiện ra trước mắt 
tôi chiều hôm ấy trong những màu sắc lộng lẫy của ánh tà 
dương. 

Đứng trước cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, ta mới cảm thấy 
lực lượng huyền ảo vô biên của Tạo Hóa, và hiểu rằng con 
người chẳng qua là một chút bèo bọt không hình tích trong 
không gian rồi chẳng bao lâu lại chìm đắm, tan rã trong chuỗi 
thời gian vô tận, ngàn muôn năm vẫn lững lờ trôi chảy như 
dòng nước cuồn cuộn không ngừng. Nghĩ như thế nên tôi 
càng thương xót cho loài người sống chẳng được bao nhiêu 
năm mà cứ đi tìm sự khổ não, phiền ưu trong chỗ tranh đấu 
tương tàn vì miếng ăn chỗ ở. 

Lúc bấy giờ trời đã tối hẳn. Gió mỗi lúc mỗi thổi mạnh làm 
căng thẳng cánh buồm. Chiếc ghe chồm lướt nghiêng chiềng 
trên mặt nước với một tốc độ phi thường, dường như ghe 
máy chạy trên sông. 

Mới mờ mờ sáng bữa sau, chúng tôi đã trông thấy Hòn 
Rái (8) sừng sựng bên tay phải. Hòn này ở ngang châu thành 

                                                        
(8) Hòn Rái: Còn gọi là Hòn Sơn (Hòn Sơn Rái), nay thuộc huyện 

Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hòn Rái là một trong những hòn đảo 
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Rạch Giá, tính ra nội một đêm chiếc ghe đã vượt qua được 
ngoài trăm cây số. Ông Hai tin rằng có thần linh giúp cho trận 
gió xuôi thuận xô đẩy chiếc thuyền nên mới đi mau được 
như thế. Khi ấy mặt trời đã bớt nóng và chủ thuyền cũng đã 
nấu cơm xong nên chúng tôi từ dưới khoang leo lên mui ghe 
điểm tâm. Tôi mới nhận thấy gió biển quả là môn thuốc khai 
vị thần hiệu làm cho ăn cơm quá nhiều, mặc dầu đồ ăn chỉ có 
tương, dưa và muối cục. Chỉ trong chốc lát, nồi cơm to đầy đã 
trút cả vào bao tử của chúng tôi. Ăn vừa xong thì sóng lại 
nhồi dữ dội, ai nấy vội vã xuống khoang, duy chỉ có một mình 
em Minh Chơn là dạn sóng, vẫn ngồi trên mui để ngắm nhìn 
phong cảnh. 

Vào lối chín giờ, bỗng nghe cậu bé la thất thanh: “Có tàu 
Tây, bớ anh chị em!” Mọi người hết hồn, nhổm dậy nhìn xem 
dáo dác, thì quả nhiên, trên làn sóng bạc phía chưn trời xa xa 
có một chiếc tàu binh đang xả máy chạy lại. Ai nấy rụng rời 
hồn vía. Ông Phối Sư, chị Ba và các em đồng tử cầu kinh, 
niệm Phật, khấn vái Đức Cao Đài lia lịa. 

Thế mới biết trong giờ phút nguy biến, lúc không còn thấy 
một tia hy vọng trong đêm tăm tối của tâm hồn thì bản năng 
linh tánh tự nhiên thường khiến cho con người phải quay về 
phía thần linh tìm sự cứu trợ. 

Anh Ba (9) và tôi, vốn là “đạo mới” (10) nhưng thuộc kinh 

                                                                                                                        
hoang sơ nằm giữa đảo Nam Du và đảo Hòn Tre. 

(9) Là một võ quan trẻ tuổi người Nhựt ẩn trốn trong đạo Cao Đài 
sau khi người Pháp trở lại Đông Dương và được ông Cao Triều 
Phát đặt tên là Cao Thắng. (Kha Chơn Tâm chú) 

(10) Mới nhập môn vào đạo. 

sám, lúc bấy giờ chỉ ngồi làm thinh nhìn sự đe dọa của tử 
thần, nhưng trong thâm tâm cũng thiết tha nguyện vái các 
đấng cao thâm chứng chiếu hộ trì. Cơn nguy đã kế cận. Chiếc 
tàu lại gần mãi; không ai bảo ai, chúng tôi quơ hết giấy tờ 
“cúng” xuống biển hoặc nhét vào phiên lá, kẽ mui. Ai nấy đều 
túi bụi, lăng xăng vì chiếc tàu đang đi lại chỉ còn cách xa độ 
vài cây số. 

Ô hô, phải chăng số mạng của chúng tôi đến đây là cùng 
đường, tuyệt lộ! Đấng cao xanh có thấu cho nỗi khổ của đoàn 
đệ tử trung thành này chăng? Có lẽ những nguyện vái tha 
thiết của chúng tôi làm động điển trên cõi vô hình cho nên 
chính giữa lúc thập phần nguy khổ bỗng xảy ra một sự bất 
ngờ không thể tưởng tượng. Chiếc tàu đang rẽ nước phóng 
lại, bỗng nhiên quay lái chạy về hướng khác, để đến lục soát 
một chiếc ghe chạy cặp mé bờ mà có lẽ họ nhờ ống dòm, nhìn 
thấy có vẻ khả nghi hơn chiếc ghe của phái đoàn. 

Chúng tôi tâm trí bàng hoàng hình như đang sống trong 
cơn ác mộng, không hiểu chi hết, mãi đến lúc chiếc tàu đã đi 
xa biệt dạng mới định trí hoàn hồn. Qua cơn kinh khủng, 
chúng tôi mừng rỡ không sao kể xiết; ai nấy cũng cho là một 
sự thật lạ lùng may mắn do huyền diệu của Ơn Trên chuyển 
biến. 

Tuy nhiên, có mấy người nhát gan bàn tán muốn thối lui 
và quày về để tránh các tàu binh khác, vì đã đến vùng kiểm 
soát của hải quân Pháp đóng căn cứ tại Hòn Chông (11) gần 

                                                        
(11) Hòn Chông: Một khu vực có đặc trưng là những khối núi đá vôi 

nhô ra biển; nay thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 
Giang. Hòn Chông có chùa Hang, Hòn Phụ Tử, bãi Dương… 
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đấy. Nhưng đại đa số chúng tôi, nhớ lời của Đức Đông 
Phương Lão Tổ chỉ dạy lúc ra đi, nhứt định cương quyết tiến 
hành cho vuông tròn phận sự, còn vấn đề sanh tử thì đặt cả 
vào số mạng và Ơn Trên. 

Một giờ sau, ghe đến gần Hòn Nghệ,(12) chúng tôi muốn 
ghé lên bờ để kiếm mít mua ăn, vì ở hòn này mít ngon và rẻ 
lắm. Sẵn ông Phối Sư có quen với một vị xuất gia tu hành 
theo đạo Phật ở trên núi Hòn Nghệ, chúng tôi tính ghé ngay 
chân núi để lên chùa cho gần, nhưng bị gió thổi chận ngược 
làm cho chiếc ghe phải quành ra sau đảo và tấp vào bãi rừng 
hoang. 

Phái đoàn và thủy thủ lên rừng ngồi nghỉ ăn cơm nước rồi 
ông Phối Sư cùng đồng tử Huệ Vân dẫn nhau băng rừng lại 
chùa mua mít và các hoa quả. Nhưng một giờ sau, cả hai đồng 
trở về tay không, mặt mày xanh lét. Hỏi ra mới biết chẳng đi 
tới chùa và cũng không mua được gì, bởi được tin có quân 
lính Hòn Chông ra đóng tại chót núi vài hôm trước. May 
phước cho chúng tôi, nếu ghe không bị ngược gió thì chắc là 
khó nổi yên thân. 

Ngồi nghỉ tới chiều tối, chúng tôi sắp xuống ghe khởi hành 
thì có vài anh đội nón ca-lô (13) xanh (14) ở đâu hiện ra điều 
tra căn cước và buộc phải theo về trụ sở. Nhưng sợ lỡ con 
nước, chúng tôi điều đình, năn nỉ mãi để được đi ngay. Sau 

                                                        
(12) Hòn Nghệ: Một đảo nhỏ trên vịnh Hà Tiên, nay là một xã thuộc 

huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 
(13) ca-lô (tiếng Pháp: calot): Mũ bằng vải hay nỉ, không vành, bóp 

lại ở trên chóp giống như cái mào của chim chào mào. 
(14) Những người đó là Việt Minh đội ca-lô xanh. (Kha Chơn Tâm chú) 

cùng họ phải ưng thuận, nhưng cho một người đi theo phái 
đoàn để “quá giang” sang Bãi Ớt. Chúng tôi cũng may được 
anh này làm hướng đạo, chỉ bảo đường đi trong đám cù lao 
lởm chởm hiểm hóc mới lừa được ghe qua khỏi ánh đèn rọi 
của tàu binh đậu tại Hòn Chông. 

Đi nhằm lúc sóng to gió lớn nên gần ba tiếng đồng hồ mới 
tới Bãi Ớt, chỗ bờ biển cách tỉnh lỵ Hà Tiên mười cây số. 

Đến đây tất cả phái đoàn đều phải đổ bộ vì ở mũi Bãi Ớt có 
chỗ giấu ghe không sợ tàu tuần trông thấy lúc ban ngày, vả 
lại anh hướng đạo không cho đến bến Hà Tiên sợ nguy hiểm 
cho chúng tôi. 

Thế là tiên tri hôm trước của Đức Đông Phương Lão Tổ đã 
được ứng hiện và con thuyền đạo đức đành bỏ neo ở quãng 
hẻo lánh để phái đoàn lên bộ tiếp tục cuộc hành trình về Bát 
Quái Đồ Thiên, còn cách xa nơi ấy trên hai dặm đường. 

Giữa đêm khuya, chúng tôi len lỏi trên đường đất gồ ghề, 
rậm rạp đi theo người hướng đạo, nhưng không dè đi quanh 
quẩn mãi rồi lạc vào một phòng tuyến của quân Pháp mới 
chiếm đóng bên kia mũi Bãi Ớt, nơi có bảy tám cái nhà mát 
rải rác trên bờ biển. Chúng tôi vẫn yên chí là đi trong bưng 
biền ngoài vòng kiểm soát của nhà binh, nhưng dưới ánh 
sáng chập chờn của mấy đống lửa đang un đốt, hình như 
thấy bóng qua lại của vài ba người lính cầm súng canh gác. 
Chúng tôi kinh ngạc vô cùng và một lát sau đi đụng phải mức 
phòng tuyến rào dây kẽm gai, bít cả đường đi thì chừng ấy 
không còn nghi ngờ gì nữa, ai nấy thối lui, vừa nguyện vái 
lâm râm. Lúc ấy tôi có cảm tưởng như đi dưới âm phủ và cố 
thu hết nghị lực tinh thần để lấy can đảm bình tĩnh. Đi qua 
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mỗi nhà mát mà lúc bấy giờ tôi định chắc là căn cứ của quân 
Pháp thì bên lỗ tai tôi lùng bùng dường như sắp nghe tiếng 
súng liên thanh khạc đạn. Tôi bàng hoàng nhìn ngó xuống bãi 
cát mờ mờ trong đêm tối để tìm sẵn một đường lối thoát 
thân, thì tuyệt nhiên chẳng có một lùm cây rậm rạp nào, chỉ 
thấy sóng bủa lao xao trên mặt biển rì rào phẳng lặng. Hồn 
vía lên mây, tôi thấy không còn hy vọng trở về gia đình, đành 
bỏ mạng trên bãi cát hoang này. Nhưng may mắn thay, sau 
khi len lỏi qua một đường mòn leo dốc, chúng tôi thấy hiện 
ra trước mặt con đường đắp đá chạy từ Rạch Giá lên Hà Tiên. 
Thoát vòng hiểm nguy, phái đoàn một mạch đi thẳng, lặng lẽ 
trên đồi núi vắng vẻ tựa hồ như tù nhân vượt ngục. Một lúc 
lâu mới rẽ vào một thung lũng giữa hai dãy núi Tô Châu vào 
khoảng ba giờ sáng. 

Đến được mục tiêu của cuộc hành trình, chúng tôi mừng 
rỡ vô hạn, nhưng trong lòng vẫn bàng hoàng kinh sợ mỗi khi 
nhớ đến trận thử thách gớm ghê mà Thiêng Liêng đã dùng 
huyền diệu chuyển biến để đo lường gan dạ của các môn đồ. 

Phải chăng bao nhiêu khó khổ gian nguy trên đường hành 
đạo là những cơ hội quý báu để tăng tiến tinh thần hầu mai 
sau có đủ điều kiện đảm nhận trọng trách thế Thiên hành 
hóa (15) mà cứu nguy cho xã hội nhơn quần? Dầu sao đi nữa, 
cuộc vượt biển năm xưa cũng làm cho tôi nhận thấy rằng 
trên đường Thiên lịnh bao giờ người đạo tâm thi hành sứ 
mạng với một tấm lòng nhiệt thành cũng được sự ủng hộ của 

                                                        
(15) thế Thiên hành hóa 替天行化 (on behalf of Heaven teaching 

people the way of self-cultivation): Thay Trời hành đạo, giáo hóa 
dân chúng tu hành. 

Thần Thánh để vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm như nói 
trong câu thánh giáo: 

Ai tâm đạo nệ gì thân xác 
Ai vì Thầy dù nát hồn tan 
Cũng chưng (16) phú (17) có Ngọc Hoàng 
Nhưng mà hộ vệ bên đàng Thần Tiên… 

2. BIẾN CỐ TRONG LÚC BAN KINH 

Chùa Bát Quái Đồ Thiên là một kiến trúc đặc biệt của đạo 
Cao Đài, không giống một thánh thất, thánh tịnh hay Tòa 
Thánh nào khác. Chùa cất bằng xi măng cốt sắt, nguy nga 
tráng lệ, đứng sừng sững trong một thung lũng phì nhiêu, 
bên tả là núi Tiểu Tô Châu, bên hữu là núi Đại Tô Châu, trước 
mặt là Đông Hồ bát ngát, sau lưng ở đàng xa xa là một dải 
nước xanh lơ nối liền với chân trời. Đó là mặt biển trong vịnh 
Thái Lan. Chùa hướng về phía chính Bắc, cho nên ban đêm ra 
trước chùa thấy ngay chòm tinh Bắc Đẩu nếu gặp lúc trời 
quang mây tạnh. Thành ra Bát Quái Đồ Thiên ở vào một vị trí 
“tam hiểm”, có hồ, núi, biển bao bọc. Theo một bản thánh 
giáo mà tôi tìm thấy trên Bát Quái Đồ Thiên thì đây là một 
địa điểm duy nhứt trên quả địa cầu 68 này (18) mà đến ngày 

                                                        
(16) cũng chưng: Cũng bởi, cũng vì. 
(17) phú: Phú thác, phó thác 付託. 
(18) Theo giáo lý Cao Đài trong vũ trụ có bảy mươi hai quả địa cầu 

(thất thập nhị địa), thứ tự từ 1 tới 72. Số càng nhỏ thì cõi đó càng 
thanh khiết, nhẹ nhàng. Số càng lớn thì cõi đó càng nặng nề, ô 
trược. Quả địa cầu hay cõi thế gian này là quả 68. Người tu hành 
sau khi bỏ xác, linh hồn tiến lên các cõi thanh nhẹ, cao hơn.  



 

ĐẠO UYỂN 42 − 53 27  54 − HẠ 2022 
 

thiên khuynh địa chích,(19) Long Hoa khai diễn, luồng hắc khí 
không thể bao trùm nhờ có thoại khí,(20) điển lành, thiên la 
địa võng của Trời Phật phong tỏa, và chính nơi ấy Đức 
Thượng Đế sẽ chuyển các chiên lành (21) về quy tụ trong 
“thuyền bát nhã”. 

Việc xây cất Bát Quái Đồ Thiên khi trước là cả một vấn đề 
phức tạp, khó khăn. Đấng Thiêng Liêng phải nhập vào đồng 
tử để tạo ra cái mô hình (maquette) cho thợ thuyền noi theo 
đó, với thước tấc dạy sẵn trong một thánh giáo, mà xây cất 
đúng theo Thiên ý. Tuy nhiên, khi ấy chùa mới được cất có 
phân nửa, rồi nhiều sự trở ngại đưa đến khiến cho không thể 
hoàn thành. Ơn Trên cho biết giai đoạn xây cất đầu tiên chỉ là 
tạm bợ, đợi đến ngày quy nguyên thống nhứt Đạo Trời, mới 

                                                        
(19) thiên khuynh 天傾 là trời nghiêng. chích 隻 là chiếc, lẻ loi 

(single, lone); như “chích bóng, chích thân” là sống lẻ loi, một 
thân một mình, không có người bầu bạn. Trong Đại Nam Quấc 
Âm Tự Vị (quyển I), Paulus Của ghi nghĩa “chích lệch”, “chếch 
lệch” là “nghiêng triềng” (nghiêng chiềng). Thành ngữ thiên 
khuynh địa chích là cách nói của người Việt với nghĩa “trời 
nghiêng đất lệch”. Thành ngữ người Hoa là “thiên khuynh địa 
phúc” 天傾地覆 (trời nghiêng đất lệch), “thiên khuynh địa hãm” 

天傾地陷 (trời nghiêng đất sụt), “thiên khuynh địa trụy” 天傾 

地墜 (trời nghiêng đất sập), “thiên khuynh địa liệt” 天傾地裂 
(trời nghiêng đất lở), “thiên tháp địa hãm” 天塌地陷 (trời sập đất 
sập). 

(20) thoại khí (thụy khí 瑞氣): Khí tốt lành; điềm lành. 
(21) chiên lành: Thuật ngữ đạo Chúa, gọi người tín hữu công chính, 

tu hành đúng theo chánh pháp, giới quy. (Chiên là cừu. Các vị 
hướng đạo dẫn dắt tín hữu là mục tử, tức là người chăn chiên.) 

tạo thành cơ sở vĩnh viễn. 

Vì đã có lịnh khi tới Bát Quái Đồ Thiên thì phải thiết lập 
đàn cơ để Thiêng Liêng dạy việc, nên vài giờ sau khi đến nơi, 
đúng Mẹo thời, chúng tôi đều lên chùa hầu đàn. Đức Thái 
Bạch Kim Tinh Giáo Tông Đại Đạo giáng cơ ban khen các 
môn sanh đã làm tròn sứ mạng và mừng cho phái đoàn đã 
thoát chết nhờ sự hộ trì chu đáo của các Đấng vô hình. Rồi 
Ngài truyền lịnh cho chúng tôi, năm ngày sau, tức là đến 
chiều ngày 30 tháng Giêng âm lịch, giờ Dậu, lập đàn để Đức 
Đại Từ Phụ đến dạy việc. 

Đúng ngày giờ đã định, chúng tôi kéo nhau lên lầu Hiệp 
Thiên Đài, phía trên chánh điện chùa Bát Quái Đồ Thiên để 
lập đàn cơ. Lầu này khá cao, cách mặt đất chừng chín, mười 
thước tây và thông thương với phía dưới bằng một cái thang 
xây dựng bên hông chùa. Một vị chức sắc tuần đàn, đứng 
ngay đầu cầu thang để canh chừng không cho ai lên trong lúc 
Thiêng Liêng giáng điển. Đồng tử Minh Chơn ngồi phò loan, 
còn đồng tử Huệ Vân độc giả. Sau khi đọc bài cầu, Bạch Hạc 
Đồng Tử báo đàn rồi Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ 
mừng đàn trung và cho biết bữa nay Ngài đến ban cho các 
con một bài Kinh Hộ Mạng để sau này dùng khi gặp cơn nguy 
biến trong lúc hành đạo. Là vì chư Thần Thánh có báo cáo 
trong lúc bị tàu Pháp rượt ngoài biển, chúng tôi vì sợ quá đã 
tụng niệm lung tung, nhớ gì tụng nấy, làm cho khó gây được 
cảm ứng với cõi thiêng liêng. Trái lại, nếu tụng niệm bài Kinh 
Hộ Mạng của Thượng Đế ban, sẽ tai qua nạn khỏi dễ dàng vì 
chư Thần ở bất cứ nơi nào nghe thấy đều phải can thiệp tức 
khắc. 

Khi Ngài dặn dò đến đó thì bỗng nhiên chúng tôi thấy vị 
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tuần đàn mặt mày tái lét chạy vào nói có binh Pháp đến bao 
vây chùa và ra lịnh cho mọi người trên lầu phải xuống tất cả 
để họ điều tra. Đồng thời lại nghe văng vẳng có tiếng quát 
tháo ra lịnh ở phía dưới chùa: “Tất cả mọi người ở trên lầu 
phải xuống trình diện lập tức.” Thực ra, lúc ấy hồn vía chúng 
tôi lên mây, ai nấy cũng dợm chạy trốn, nhứt là anh Nhựt 
Bổn Cao Thắng, vì nếu Tây bắt được y thì “a lê hấp”,(22) thế 
nào cũng bị tặng một vài viên kẹo đồng, là vì hồi bấy giờ Tây 
rất thù ghét Nhựt Bổn. Trong lúc xảy ra tình trạng hỗn độn 
này, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế phải cho đồng tử khai khẩu 
vì độc giả đã líu lưỡi, hồn bất phụ thể, không thế nào tiếp tục 
phận sự nữa. Ngài gõ mạnh cần cơ và trấn tỉnh mọi người 
trong đàn: “Các con hãy an tâm nghe dạy đừng lo sợ gì hết; 
đã có Thầy che chở.” Rồi Ngài cho đồng tử khai khẩu bài 
KINH HỘ MẠNG sau đây: 

Đầu cúi lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế 
Độ cho con xuống bể qua đèo 
Qua cơn nguy khổn hiểm nghèo 
Qua hồi khúc chiết cheo leo bến bờ 
Trên Từ Phụ ơn nhờ bố rải 
Cùng chư Tiên quảng đại độ trần 
Dắt dìu dẫn lối mê tân 
Đem con đạo đức được gần Long Hoa 
Biết rằng lúc Đạo nhà nguy biến 
Con cũng chưng xoay chuyển thời cơ 
Mong ơn Từ Phụ rưới nhờ 
Cam lồ tẩy trược, ám thơ chiếu lòng 

                                                        
(22) Tiếng Pháp là “Allez, hop!”. Mệnh lệnh thúc giục, nghĩa là: “Đi 

ngay, mau lên!” 

Nhìn cảnh thế chạnh lòng hai ngả 
Con cùng Thầy chia rã lòng đau 
Vô vi Thầy đã héo xào 
Ruột gan rối loạn, tâm bào thắt von 
Tình trẻ dại tim non một trái 
Nhịp từng canh trở lại hồi quê 
Cam lòng với cảnh thuyền xê 
Có Thầy con trẻ ủ ê chi mà. 

Đến đây Thầy thăng.  

Không kịp lạy và cũng không đọc bài tiễn biệt, chúng tôi 
vội chạy ra ngoài để thăm dò tình hình trong khi ông bạn Phù 
Tang (anh Cao Thắng) leo máng xối đàng sau chùa để xuống 
chạy trốn vào rừng. Nhưng lạ quá, khi ra ngoài ngó xuống thì 
không có binh lính nào cả. Xuống hỏi thì ra họ nghe báo động 
mới rút quân về sau núi Đại Tô Châu. Ông Giáo Hữu Viết, 
người đương đầu đối đáp với họ cho biết đây là Việt Minh giả 
dạng làm Pháp quân, với hai tên lính lê dương (23) theo họ, 
cùng đi trong đám. Việt Minh giả dạng làm quân Pháp đến 
bắt người trong chùa phải chỉ điểm Việt Minh lẩn khuất ở 
đâu và thường đến chùa vào giờ nào, nhưng ông Giáo Viết 
cũng như các vị đạo tâm khác đều lắc đầu nói không biết. Vì 
Việt Minh có ý nghi ngờ đạo Cao Đài nên lập mưu kế như vậy, 
nếu người trong chùa dại dột khai đúng sự thật thì sẽ không 
khỏi bị họ trừng phạt và khủng bố dân đạo địa phương về tội 

                                                        
(23) lê dương (tiếng Pháp: légion): Các binh đoàn viễn chinh quân 

đội Pháp, chuyên hoạt động bên ngoài nước Pháp. (Trong chiến 
tranh Việt-Pháp, có một số lính lê dương đào ngũ mà theo Việt 
Minh.) 
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làm mật thám cho Tây. 

Tuy nhiên, việc bao vây chùa đúng ngày giờ ban kinh mà 
ngày giờ ấy đã được Ơn Trên chọn lựa từ trước, không phải 
là một hiện tượng ngẫu nhiên. Sự kiện ấy xảy ra là do bàn tay 
thiêng liêng chuyển xếp xui khiến để đem lại một biện chứng 
mầu nhiệm linh thiêng cho bài Kinh Hộ Mạng giữa lúc Đấng 
Chí Tôn ban truyền xuống thế gian. 

3. TRƯỜNG HỢP ỨNG NGHIỆM 

Gần mười lăm năm sau, một đêm kia, vào lúc đầu mùa hè 
năm 1961, đứa con gái nhỏ của tôi đang nằm trên giường 
học thi, bỗng nhiên té xuống đất và nằm giãy giụa bất tỉnh. 
Người nhà liền vực dậy, kêu gọi, và làm đủ các biện pháp cứu 
cấp thường lệ, song nó vẫn mê man và đang đêm phải chở 
vào nhà thương Chợ Rẫy. Tại đây, con tôi được đưa vào trại 
cứu cấp săn sóc. Suốt đêm hôm ấy và trọn ngày hôm sau, vẫn 
nằm mê man bất động trong trạng thái “coma” (hôn mê), 
mặc dầu đã được chữa chạy đủ cách và chích hết nhiều bình 
xê-rum (sérum: huyết thanh). Chiều hôm ấy đàm đưa lên [cổ 
con tôi] và chúng tôi cũng như y sĩ, các sinh viên y khoa và 
các y tá, ai cũng đều thất vọng cả. Đến tối gần giờ ra về, tôi 
xin phép vào thăm con lần chót, vì chắc chắn rằng nội đêm 
đó thế nào cũng phải đem xuống nhà xác. Một mình đứng 
trước đứa con còn hơi thoi thóp trong bầu không khí lạnh lẽo 
của gian phòng vắng vẻ, tôi bỗng nhớ đến bài Kinh Hộ Mạng 
của Đức Thượng Đế ban khi trước tại Hà Tiên và tôi liền 
thành tâm tụng đọc với tất cả tinh thần khẩn nguyện. Đọc 
liền liền mười mấy lần tôi nhận thấy con tôi rên khe khẽ và 
hơi nhúc nhích cái đầu. Đọc thêm vài chục lần nữa thì nó cựa 

quậy được và quay mình vô vách tường, điều mà tôi không 
thể tưởng tượng. Ngay lúc ấy tôi được lịnh rời khỏi nhà 
thương, nhưng tôi đi về với một niềm hy vọng vô biên, hy 
vọng ở mức linh nghiệm của bài Kinh Hộ Mạng. Sáng hôm 
sau, trở vào bệnh viện, tôi ngạc nhiên thấy con tôi đã ngồi 
dậy nói chuyện được, và tỉnh táo như thường, duy chỉ còn 
yếu đuối mà thôi.  

Phải chăng đó là một bằng chứng tối linh nghiệm của bài 
Kinh Hộ Mạng do Đức Thượng Đế đã ban năm xưa tại chùa 
Bát Quái Đồ Thiên, tỉnh Hà Tiên? 

Sài Gòn, 17-01-1968 

KHA CHƠN TÂM 

Chú thích bài KINH HỘ MẠNG 

HUỆ KHẢI chú thích 
Đầu cúi lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế 
Độ cho con xuống bể qua đèo 
Qua cơn nguy khổn hiểm nghèo 
Qua hồi khúc chiết (24) cheo leo (25) bến bờ 
Trên Từ Phụ ơn nhờ bố rải 
Cùng chư Tiên quảng đại độ trần 

                                                        
(24) khúc chiết 曲折 (complicated, difficult and full of obstacles): Phức 

tạp, khó khăn trắc trở. 
(25) cheo leo (high and dangerous): Cao mà không chỗ bám víu nên 

rất nguy hiểm, dễ rớt xuống mất mạng. 
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Dắt dìu dẫn lối mê tân (26) 
Đem con đạo đức được gần Long Hoa 
Biết rằng lúc Đạo nhà nguy biến 
Con cũng chưng (27) xoay chuyển thời cơ 
Mong ơn Từ Phụ rưới nhờ 
Cam lồ (28) tẩy trược, (29) ám thơ (30) chiếu lòng (31) 

                                                        
(26) dẫn lối mê tân: Dẫn lối thoát ra khỏi bến mê (là trần gian) để 

sang tới bến giác (giác ngạn). – mê tân 迷津: (the ford of 

delusion; fig., the world). – giác ngạn 覺 岸 : Bờ giác ngộ (the 
shore of enlightenment). 

(27) chưng: Vì. – bởi chưng: Bởi vì. Đinh Hùng (1920-1967) có câu 
thơ: Bởi chưng em muốn sầu đôi chút. – cũng chưng: Cũng vì. 

(28) cam lồ, cam lộ 甘露 (sweet dew; fig., true dharma): Sương 
ngọt. Ám chỉ giáo lý, chánh pháp mầu nhiệm nuôi dưỡng tâm hồn 
chúng sanh. Pháp Hoa Kinh 法華經 (Dược Thảo Dụ, phẩm đệ ngũ 
藥草喻品第五) có câu: “Vị đại chúng thuyết cam lộ tịnh pháp.” 
為大眾說甘露淨法. (Vì mọi người nên thuyết pháp dạy đạo.)  

(29) tẩy trược, tẩy trọc 洗濁 (washing out impurities): Rửa sạch 
mọi nhơ bẩn. – cam lồ tẩy trược (True dharma makes human 
mind purified): Chánh pháp giúp tâm phàm trong sạch. 

(30) ám thơ 暗書 (a silent message): “Ám” là âm thầm, kín đáo, 
ngầm, không bày ra (concealed, hidden, secret). “Thơ” hay “thư” 
là thư tín (letter), lời lẽ gởi tới ai (message). Luận Ngữ (17:19) 
chép lời Đức Khổng Tử bảo: "Thiên hà ngôn tai!" 天何言哉! Trời 
có nói gì đâu! (God speaks nothing!). Bài kinh cúng tứ thời “Ngọc 
Hoàng Thiên Tôn Bửu Cáo” 玉皇天尊寶誥 cũng bảo Thượng Đế 
“bất ngôn” 不言 (not saying anything). Bằng tâm và đức tin, khi 
kết nối (contacting) được với Thượng Đế, chúng ta nhận được 
một lời nhắn vô thanh (a silent message) do Thượng Đế gởi tới. 

Nhìn cảnh thế chạnh lòng hai ngả 
Con cùng Thầy chia rã lòng đau 
Vô vi (32) Thầy đã héo xào 
Ruột gan rối loạn, tâm bào thắt von (33) 
Tình trẻ dại tim non một trái 
Nhịp từng canh trở lại hồi quê (34) 
Cam lòng với cảnh thuyền xê (35) 
Có Thầy con trẻ ủ ê chi mà.(36) 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

                                                                                                                        
Vậy, "ám thơ" có thể hiểu là một lời nhắn vô thanh từ Thượng Đế 
(a silent message from God). 

(31) chiếu lòng (chiếu tâm 照心: illuminating one’s mind): “Chiếu” 
là soi sáng (illuminating sth). "Chiếu lòng" là ám thơ soi sáng và 
dẫn dắt chúng ta (illuminating the way which God leads us to 
follow). Tĩnh tâm và cầu nguyện là cách để con người đón nhận 
“ám thơ chiếu lòng” do Thượng Đế ban ơn. 

(32) vô vi 無為 (the invisible world): Cõi vô hình, cõi thượng giới. 
(33) thắt von: Quặn đau như thể bị thắt chặt, xiết chặt lại. 
(34) Câu này ý nói: Lúc nào cũng đau đáu mong muốn trở về cố 

quận (quê xưa, cõi thượng giới), hội hiệp Thầy Mẹ thiêng liêng. 
(35) thuyền xê: Thuyền bị xô giạt theo lượn sóng trận gió; ý nói 

cuộc đời không an bình, bị xáo trộn, bất trắc. 
(36) Câu này ý nói: An nhiên, thanh thản trước mọi hoàn cảnh khó 

khăn, chướng ngại, vì luôn luôn trọn lòng tin tưởng, phó thác đời 
mình cho sự an bài của Thượng Đế Chí Tôn. 

HUỆ KHẢI chú thích 
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NĂNG LỰC CỦA TƯ TƯỞNG 
DIỆU NGUYÊN 

I. TƯ TƯỞNG TUY VÔ HÌNH NHƯNG CÓ MỘT NĂNG LỰC 
TÁC ĐỘNG ĐẾN BẢN THÂN VÀ ĐẾN MÔI TRƯỜNG, CON 
NGƯỜI CHUNG QUANH 

Thế giới chúng ta đang sống được gọi là thế giới vật chất 
hữu hình; tuy nhiên, cũng có những thứ mà mắt phàm không 
thể nhìn thấy được, như tư tưởng của con người chẳng hạn. 
Chúng ta không thể đọc được tư tưởng của người khác, thấy 
được hay biết được người khác đang nghĩ gì, ngoại trừ các vị 
tu hành đã chứng đắc lục thông, trong đó có tha tâm thông là 
khả năng đọc được tư tưởng của vạn vật chúng sanh. 

Mặc dù vô hình, nhưng tư tưởng của con người lại có một 

năng lực đôi khi rất mạnh mẽ, tác động đến bản thân của 
người phát sinh tư tưởng và tác động đến môi trường và mọi 
người chung quanh.  

Những tư tưởng thiện lành, vị tha, bác ái, thương yêu… sẽ 
lan tỏa ra không trung một năng lực tốt lành mang đến niềm 
hạnh phúc, an lạc cho bản thân và mọi người chung quanh. 
Trái lại, những tư tưởng xấu ác, thù hận, ghét ganh, đố kỵ… 
sẽ lan tỏa ra một năng lực tồi tệ gây nên cảm giác khó chịu, 
bất an cho bản thân và tha nhân. Thậm chí, tư tưởng xấu ác 
của nhiều người kết hợp lại với nhau còn có thể tạo thành 
những luồng hắc khí xung thiên gây nên thiên tai, địa ách, 
chiến tranh, ôn dịch… gieo rắc tai họa và đau khổ cho nhơn 
sanh. 

1. Tác động của tư tưởng đối với bản thân  

Quyển Thánh Huấn Hiệp Tuyển có ghi lại lời dạy của Đức 
Pháp Lực Kim Tiên vào năm 1961 như sau: 

“Nếu biết tu, kềm được tư tưởng, lời nói, việc làm theo điều 
lành, điều phải, thì sẽ hưởng được phước đức; bằng để tư 
tưởng, lời nói, việc làm theo điều ác, điều xấu, điều dở, tức 
nhiên phải mang lấy tai họa chẳng sai. Mà nhứt là do tư 
tưởng là gốc; chính do tư tưởng mới xuất hiện ra lời nói và 
việc làm.  

Vì lẽ ấy, một khi tư tưởng đã máy động toan tính điều lành, 
điều phải, dù chưa gặp phương tiện để thực hành thì cũng 
được Ơn Trên chứng minh và ban phước lành sắp đến. Còn 
nếu tư tưởng tàn ác, hung bạo sắp tính thi hành, tuy chưa làm 
nhưng Ơn Trên đã thấu rõ và những sự tai họa cũng sắp đến 
cho vậy. Điều nầy được chứng minh trong thực tế. 
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Bần Đạo nhắc lại một mẩu chuyện thời Pháp thuộc, lúc 
Toàn Quyền Pasquier (1) sắp định trong ý tưởng sang qua Việt 
Nam trong một thời gian đôi tháng sẽ tiêu diệt ngay nền Đại 
Đạo Cao Đài của Đức Chí Tôn. Với sự trù liệu ấy, ý tưởng quá 
ác bạo, tức nhiên phải bị thiêu hủy trước sự hành vi, là lúc trở 
về toàn cả phi cơ đều bị thiêu hủy vậy.” (2) 

Trong lời dạy này, Đức Pháp Lực Kim Tiên đã dẫn chứng 
một câu chuyện có thật cho thấy tác động của tư tưởng đối 
với bản thân người phát sinh tư tưởng. Tư tưởng càng ác bạo 
thì tác động càng mạnh mẽ, khốc liệt. 

Năm 1933, Toàn Quyền Đông Dương Pasquier ngụy tạo 
tài liệu vu khống đạo Cao Đài mưu đồ quốc sự chống Pháp. Bí 
mật gom góp một số tài liệu giả tạo gọi là liên hệ chính trị, 
Pasquier mang về Pháp, dự tính trình lên chánh phủ và quốc 
hội Pháp để được cho phép cấm ngặt việc truyền bá đạo Cao 
Đài, bắt giam chức sắc và giải tán đạo Cao Đài. 

Với mưu đồ thâm độc triệt hạ đạo Cao Đài, Pasquier đã kết 
thúc cuộc đời trên hành trình từ Đông Dương trở về Pháp 
trong chiếc máy bay thương mại Émeraude ba động cơ do kỹ 
sư Émile Dewoitine (1892-1979) chế tạo. Máy bay rơi xuống 
một sườn đồi gần Corbigny, tất cả mười người trên chuyến 

                                                             

(1) Pierre Marie Antoine Pasquier, thường được biết là Pierre 
Pasquier (1877-1934) là Toàn Quyền Đông Dương thứ mười bảy 
(1928-1934). Pasquier tử nạn khi chuyến bay chở mười người bị 
rơi ở Corbigny (tỉnh Nièvre, nước Pháp), ngày 15-01-1934. 

(2) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển 2, bài “Ảnh Hưởng Của Tư 
Tưởng”, thánh tịnh Xích Long Minh Đức, 05-5 Tân Sửu (Thứ Bảy 
17-6-1961). 

bay này đều mất mạng,(3) trong đó có Maurice Noguès (1889-
1934, giám đốc hãng Air France) và Toàn Quyền Đông 
Dương Pierre Pasquier.(4) Số tài liệu do Pasquier ngụy tạo 
hòng đàn áp đạo Cao Đài cũng hoàn toàn bị thiêu hủy. 

Đức Thiện Pháp Nguyễn Bửu Tài (Pháp Lực Kim Tiên) dạy 
thêm về tác động của tư tưởng đối với bản thân người phát 
sinh tư tưởng như sau: 

“Trong kinh Cảm Ứng có câu: ‘Phù tâm khởi ư thiện, thiện 
tuy vị vi, nhi kiết thần dĩ tùy chi.’ Hoặc: ‘Phù tâm khởi ư ác, ác 
tuy vị vi, nhi hung thần dĩ tùy chi.’ Lại có câu: ‘Nhơn tâm sanh 
nhứt niệm, Thiên địa tất giai tri.’ 

Các câu ấy có nghĩa là:  

[Câu thứ nhứt:] Khi lòng mình nghĩ đến việc hiền lành phúc 
đức, mặc dầu việc ấy chưa làm, Trời đã dành sẵn ân huệ cho 
Thần hiền đến hộ trợ mình rồi, và giúp đỡ hoặc xui khiến mình 
sẽ được những điều lành, như có ngoại cảnh giúp đỡ từ lời nói 
cho được việc, giới thiệu cho thành công trong trường đời, chỉ 
mai mối cho làm ăn thành công trên sự nghiệp, hoặc nói lời 
khả ái cho kẻ thù địch bỗng hồi tâm tha thứ. 
                                                             

(3) Vào thập niên 1930, máy bay D332 do Dewoitine thiết kế chở 
được 8-10 người. 

(4) “On 15 January 1934, a Dewoitine tri-motor commercial 
airliner, the 'Emeraude' (Emerald), returning from Indochina, 
crashed into a hillside near Corbigny, killing all ten people 
aboard, including the director of Air France, Maurice Noguès, 
and the governor-general of the colony of French Indochina, 
Pierre Pasquier.” 
 https://hyperleap.com/topic/Dewoitine_D.332.  
Truy cập 02-3-2022. 
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Câu thứ hai: Nếu khi lòng mình hoặc ý mình vừa nghĩ việc 
quấy, toan tính việc tội lỗi, tuy việc ấy chưa làm, nhưng Trời 
đã cho vị hung thần theo quấn quýt bên mình, xui giục mình 
thất bại mọi việc, mở lời gây thù oán, kẻ thị người khinh, mở 
lời khiêu khích kẻ bạo tàn đang tay hạ sát hoặc ám hại đời 
mình nghiêng ngửa.  

Câu thứ ba: Lòng người vừa nghĩ đến, toan tính đến một 
việc gì, là Trời và các Đấng đã biết rồi.  

Đừng ai nói sự không may xảy đến cho mình là tại rủi ro 
ngẫu nhiên.” (5) 

Thật vậy, may hay rủi đều do tư tưởng thiện lành hay xấu 
ác của mỗi người. Trong tam nghiệp (ý nghiệp, khẩu nghiệp 
và thân nghiệp) thì ý nghiệp đứng đầu, vì ý hay tư tưởng là 
đầu mối phát sinh ra lời nói và hành động. Trong Đạo Nhựt 
Thường Hành, do Đức Giáo Tông Đại Đạo Lý Thái Bạch ban 
cho vào năm Mậu Dần (1938), có bài Giới Ý Kinh như sau: 

Ý là ác nghiệt mọi điều, 
Trong đời vạn sự, ý nhiều tội hơn. 
Ý hay ganh ghét giận hờn, 
Răn lòng sửa ý, lý chơn mới tường. 
Những điều sâu hiểm ghét thương, 
Đều do ý ác tạo đường nghiệt căn.(6) 

2. Ảnh hưởng của tư tưởng tích cực và tư tưởng tiêu 
cực đối với đời sống mỗi người 

                                                             

(5) Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức, 20-9 Đinh Mùi (Thứ Hai 23-10-
1967). 

(6) Huệ Khải, Luật Nhân Quả Theo Giáo Lý Cao Đài, tr. 97. 

Thế giới của chúng ta được gọi là thế giới nhị nguyên 
nghĩa là lúc nào cũng có hai mặt đối đãi nhau: thiện ác, tốt 
xấu, tích cực và tiêu cực, hạnh phúc và khổ đau, v.v…  

Mỗi người có cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau phần lớn 
do cách suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực của 
mình. 

Suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hay tư tưởng tích cực 
chính là suy nghĩ lạc quan, luôn nhìn thấy những khía cạnh 
tốt đẹp của vấn đề. 

Suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực hay tư tưởng tiêu cực 
chính là suy nghĩ bi quan, chỉ nhìn thấy những khía cạnh tồi 
tệ của vấn đề và hoàn toàn bỏ qua những mặt tốt đẹp. 

Có câu chuyện kể về một bà mẹ có hai người con. Một 
người làm nghề bán nón và một người bán áo mưa. Mỗi khi 
trời nắng thì bà mẹ than khóc thương cho đứa con bán áo 
mưa chẳng bán được gì. Và mỗi khi trời mưa thì bà lại đổ lệ 
xót thương cho đứa con bán nón. Thế là quanh năm suốt 
tháng bà mẹ chỉ buồn khổ mà thôi. Có người thấy vậy mới 
bảo: Bà hãy thay đổi tư tưởng của mình đi. Mỗi khi trời nắng, 
bà hãy vui mừng cho đứa con bán nón và mỗi khi trời mưa 
bà hãy vui mừng cho đứa con bán áo mưa. Như thế, quanh 
năm suốt tháng bà chỉ thấy vui mà thôi. 

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta hãy nên nhìn mọi vấn 
đề trong cuộc sống theo chiều hướng tích cực để có được 
cuộc sống hạnh phúc, an vui. 

Trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng do 
dịch Covid 19, người có tư tưởng tiêu cực thì cảm thấy tù 
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túng, buồn bực, chán nản vì bị cột chân ở nhà. Trái lại, người 
có tư tưởng tích cực thì thấy rằng đây là dịp được nghỉ ngơi, 
được gần gũi với những người thân trong gia đình, là cơ hội 
để quay vào trong nhìn lại chính mình, hoặc thấy rõ được lẽ 
vô thường của cuộc sống để cố gắng sống có ý nghĩa hơn. 

Có một đạo tỷ nấu ăn rất ngon, làm chủ một quán chay 
đông khách, luôn bận rộn với tiệm cơm chay của mình. Mấy 
tháng giãn cách xã hội do dịch Covid 19, quán chay bị mất 
doanh thu, nhưng đạo tỷ đã hoan hỷ tận dụng thời gian ấy để 
nghỉ ngơi, cúng kính và đọc kinh sách, là những việc mà ngày 
thường đạo tỷ không có cơ hội thực hiện. 

Do đó, hạnh phúc hay khổ đau đều do tư tưởng, cách suy 
nghĩ của chính mình. Các nhà chuyên môn về tâm lý và y 
khoa nhận định rằng: 

- Tư tưởng tiêu cực khiến cho con người mắc nhiều chứng 
bệnh về tim mạch, huyết áp, trầm cảm, giảm tuổi thọ và 
thường hay thất bại trong công việc. Trong giáo lý Cao Đài, 
Đức Ngọc Lịch Đại Tiên có dạy: 

Hay giận dỗi thương can tổn mộc 
Quá mừng vui hỏa đốt tâm suy 
Buồn thương rất hại thổ tỳ 
Lo nhiều lao tổn ích gì hành kim.(7) 

Giận dỗi, buồn thương. Lo lắng, quá mừng hay quá vui… 
đều là những tư tưởng tiêu cực. 

- Tư tưởng tích cực giúp cho con người khỏe mạnh, vui vẻ, 

                                                             

(7) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 24-02 Quý 
Sửu (Thứ Tư 28-3-1973). 

hạnh phúc, lạc quan, tăng sức đề kháng, tăng tuổi thọ, tâm lý 
vững vàng, tăng cường năng lực giải quyết mọi vấn đề và đưa 
đến thành công trong cuộc sống. 

Có lần Đức Mẹ hỏi: “Hạnh phúc ở đâu hỡi các con?” Rồi Mẹ 
trả lời giúp chúng ta:  

“Không phải từ cõi vô hình rớt xuống. Không phải tự nhiên 
Thầy Mẹ ban cho. Không phải ở chốn điện ngọc đài son, nhà 
cao cửa rộng, gối bạc giường ngà. Mà chính hạnh phúc ở tự 
lòng con cùng công đức của con đem lại đời con những gì lạc 
thú siêu nhiên, tâm hồn thanh thoát. 

Các con lo cho đời, cho chúng sanh, nhân quần xã hội, đem 
lại nguồn an ủi tinh thần cho họ, đem lại sự cơm no áo ấm, 
nhà ở, trường học, bịnh viện, v.v... Đó là nguồn hạnh phúc cho 
họ, mà chính là hạnh phúc của các con đó.” (8)  

Bác ái, vị tha, thương yêu, khoan dung, tha thứ… đều là 
những tư tưởng tích cực mang lại niềm vui và hạnh phúc cho 
chúng ta. 

3. Tác động của tư tưởng đối với môi trường và con 
người chung quanh 

Tư tưởng không chỉ có năng lực tác động đến bản thân 
người phát sinh tư tưởng mà còn tác động đến môi trường 
và mọi người chung quanh; bởi lẽ, thiên địa vạn vật đồng 
nhất thể, vũ trụ vạn vật có cùng một bản thể và có mối dây 
liên hệ mật thiết với nhau, mỗi cá thể đều có tác động đến đại 
toàn thể. Do đó kinh sách bảo: “Nhơn tâm sanh nhất niệm, 

                                                             

(8) Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc, 04-01 Ất Tỵ (Thứ Sáu 05-
02-1965). 
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thiên địa tất giai tri.” (Lòng người vừa phát sanh một ý nghĩ, 
cả trời đất đều biết hết.) 

Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy: 

“Hãy tha thứ cho nhau những khi sơ suất lỗi lầm. Các con 
chớ nê chấp, tỵ hiềm, giận dỗi nhau rồi phàm tâm dấy động, 
lục dục xung thiên, ác khí dẫy đầy, (…) chẳng những hại riêng 
cho cá nhân của chính con mà còn gây ra bao liên lụy khắp cả 
muôn loài vạn vật; bởi vì một phần tử của mỗi con đều có liên 
hệ mật thiết với vạn vật trong vũ trụ chẳng khác nào một lá 
một cành trong đại toàn thể của cây. 

(…) khi một tư tưởng không đẹp mà các con vừa tư tưởng 
đều gây ra ảnh hưởng cho những người kế cận chung quanh 
con, rồi từ một người gây ra mười người khác, mãi đến cả 
trăm ngàn, muôn triệu người khác đều chịu ảnh hưởng tư 
tưởng không đẹp của một con đó.” (9) 

Đức Chí Tôn dạy: 

“(T)ư tưởng là một cái điển lực mãnh cường; nó có thể làm 
cho các con nên việc hay thất việc. Vì thế, nếu may mà các con 
thuận theo lẽ Trời, noi đàng chơn chánh mà tư tưởng, thì cái 
tư tưởng kia sẽ ứng hội với thiên địa tinh hoa mà hiện ra võ 
thuận phong điều, nhơn hòa địa lợi. Bằng rủi các con lấy nhơn 
dục tư tâm, bất tùng Thiên lý mà tư tưởng, thì tư tưởng kia sẽ 
giao cảm cùng thời tiết mà hóa ra địa kiếp thiên tai, phong lôi 
thủy chướng.” (10) 

Đức Hưng Đạo Đại Vương cũng cho biết: 
                                                             

(9) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 11-5 Giáp Thìn (Thứ Sáu 19-6-1964). 
(10) Thánh thất Trung Thành, 08-4 Mậu Dần (Thứ Bảy 07-5-1938). 

“Bao nhiêu tư tưởng xấu náo động xung thiên, giao cảm 
thiên thời mà sinh ra phong bất điều, vũ bất thuận. Than ôi! 
Người người phải chịu bao nhiêu tai trời ách nước. Khổ nỗi 
sinh, thảm nỗi tử.” (11) 

Cũng qua thánh giáo của các Đấng thiêng liêng mà chúng 
ta biết được rằng tư tưởng của con người có màu sắc. Những 
tư tưởng thiện lành phát xuất từ lòng bác ái, vị tha, hỷ xả, 
thương yêu, nghĩa nhân, đạo đức, hướng thượng, thanh cao… 
có màu sắc sáng đẹp gọi là hồng quang (ánh sáng màu đỏ). 
Còn những tư tưởng xấu ác, vô đạo, hận thù, ghét ganh, đố 
kỵ, tỵ hiềm, nê chấp, hung bạo… có màu đen tối. Nhiều tư 
tưởng xấu ác của con người phóng lên không trung sẽ kết 
hợp lại với nhau thành những luồng hắc khí, gây ra bao thiên 
tai địa ách, ôn dịch, chiến tranh, tai nạn cho con người. 

Bài Giới Tư Tưởng Kinh trong Đạo Nhựt Thường Hành do 
Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch ban cho vào năm Mậu Dần 
(1938) xác định rằng những tư tưởng xấu của con người một 
khi được phóng phát ra thì không tan biến mà kết tụ lại nơi 
cõi trung giới (cõi trung gian giữa thượng giới và hạ giới) gây 
tai họa cho trần gian: 

Trên trung giái đủ hình tư tưởng 
Dưới phàm gian hay vướng kế tà 
Cũng vì tư tưởng xấu xa 
Gây nên tội lỗi khó qua lưới Trời.(12) 

                                                             

(11) Thánh thất Trung Thành, 21-12 Mậu Dần (Thứ Năm 09-02-1939). 
(12) Huệ Khải, Luật Nhân Quả Theo Giáo Lý Cao Đài. Hà Nội: Nxb 

Tôn Giáo 2012, tr. 107. 



 

ĐẠO UYỂN 42 − 71 36  72 − HẠ 2022 
 

II. NĂNG LỰC CỦA TƯ TƯỞNG THIỆN LÀNH LÀ GIẢI PHÁP 
CHO CỘNG NGHIỆP CHÚNG SANH 

Theo giáo lý Cao Đài, hồng quang điển có thể xua tan 
những luồng hắc khí đang gieo tai họa cho chúng sanh. Đức 
Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Hỡi chư hiền sĩ, chư hiền muội! Giữa đêm trường dẫy đầy 
lằn hắc khí xung thiên, những lằn hồng quang điển chư hiền 
nơi đây xung lên, vẹt đám mây mù hắc khí nơi nầy. Nếu được 
phổ độ thêm nhiều sanh linh, tạo nhiều hồng quang điển, hễ 
hồng quang điển đến đâu, thì nạn tai tránh xa đến đó.” (13)  

Hồng quang điển do đâu mà có? Hồng quang điển có được 
là nhờ ở tâm đạo chí thành cầu nguyện, nhờ ở tư tưởng thiện 
lành và công phu thiền định thanh tịnh của chư đạo hữu.  

Trong một lần giáng bút tại Vĩnh Nguyên Tự vào giờ Ngọ, 
Đức Ngọc Lịch Nguyệt Đại Tiên cho biết như sau: 

“Đương giờ Ngọ, Bần Đạo giáng bút tại Vĩnh Nguyên, nhận 
thấy ánh hồng quang xung thiên cả một vùng do lòng tin 
tưởng, chí nhiệt thành của toàn thể chư hiền đệ muội. Nhờ đó 
nên được bảo trợ an toàn, mặc dầu đang sống giữa vòng hắc 
khí. Thật là vinh hạnh thay cho bổn đạo và chúng sanh ở vùng 
này.” (14)  

Ơn Trên dạy: 

“(H)ằng đêm tụng niệm, tập trung tư tưởng lành dâng lên 

                                                             

(13) Huờn Cung Đàn, 15-5 Ất Tỵ (Thứ Hai 14-6-1965). 
(14) Vĩnh Nguyên Tự, 07-01 Ất Tỵ (Thứ Hai 08-02-1965). 

để phá tan vầng hắc khí đang bao trùm nhơn loại.” (15) 

“Tất cả chư hiền đệ muội đều phát hiện hồng quang trong 
khi công phu tịnh định.” (16) 

Tâm đạo đừng xa cách khỏi mình 
Ví như phép lạ với bùa linh 
Dẫu đang ở chốn đời tan tác 
Hồng khí bao quanh để giữ gìn.(17) 

“(N)hững vị có trách nhiệm nơi Ban Cai Quản hãy sắp xếp 
cắt đặt hoặc luân phiên có người phụ trách việc cầu nguyện 
mỗi giờ Dậu và giờ Mẹo, dộng U Minh để những hắc khí đang 
bao trùm nhơn sanh vùng này tan dần, đỡ phần nào hay phần 
ấy. 

(…) lễ nhập khóa tịnh bắt đầu, điển lành từ đó xung lên vẹt 
tan màn hắc khí thì khỏi phải dộng niệm U Minh…” (18) 

“Mặc dầu trong lúc nạn dân ách nước tai trời đang diễn 
tiến để cho bao nhiêu cộng nghiệp sớm kết liễu trong buổi hạ 
nguơn này, mỗi người phải cố gắng tu tạo công đức, nhứt là 
kiểm soát tư tưởng của mình hằng ngày. Có tư tưởng tốt đưa 
lên không trung, tiếp được lằn điển Từ Hoàng, đương nhiên 
được che chở phù trợ ra khỏi chốn mê đồ nạn tai. Đó là điều 

                                                             

(15) Đức Hiển Thế Đạo Nhơn Phan Văn Thanh, thánh tịnh Ngọc 
Minh Đài, 15-6 Mậu Thân (Thứ Tư 10-7-1968). 

(16) Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, Văn Phòng Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý, 20-3 Canh Tuất (Thứ Bảy 25-4-1970). 

(17) Đức Đông Phương Chưởng Quản, thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 
15-3 Bính Ngọ (Thứ Ba 05-4-1966). 

(18) Đức Đông Phương Chưởng Quản, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 
Cao Đài Giáo Việt Nam, 15-11 Nhâm Tý (Thứ Tư 20-12-1972). 
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mà mỗi người nên nhớ kể từ đây về sau. Tập luyện được nhiều 
tư tưởng tốt, con cháu cùng các thân nhơn khác chung quanh 
mình cũng đều được hưởng lây. Trái lại cũng là họa lây.” (19) 

“Qua những ngày thiền định tập thể, chư hiền sĩ, hiền muội 
đã áp dụng công năng vô hình bằng tư tưởng trong lành để 
phá tan ác khí.” (20)  

“Thế nên cần đến các thời cầu nguyện hay tịnh tập thể để 
các dòng tư tưởng trọn lành phát xuất tự tâm linh của mỗi 
tịnh viên hướng lên để cảm hóa cùng thiên địa, ứng hiệp với 
các Đấng thiêng liêng như linh quang, như vân võ để biến tỏa 
thành trận mưa ban phát, rưới chan mát mẻ khi con người 
đang sống trong bầu lửa dục của trần gian.” (21) 

Vậy, theo lời dạy của Thiêng Liêng, để góp phần vào việc 
giải trừ cộng nghiệp của chúng sanh như trong giai đoạn 
hiện nay, người môn đệ Cao Đài chúng ta cần phải thực hiện 
các việc như sau: 

1. Thực hành cúng kính, cầu nguyện hằng ngày. 

2. Công phu thiền định và thực hành phương pháp hồi 
hướng điển lành cho bá tánh chúng sanh. 

Như đã nhiều lần trình bày, công phu thiền định có công 
năng cứu người trong cảnh thiên tai sát kiếp. Chẳng hạn, Đức 

                                                             

(19) Đức Tổng Lý Đại Đồng Lê Văn Duyệt, Văn Phòng Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý, 25-7 Mậu Thân (Chủ Nhựt 18-8-1968). 

(20) Đức Quan Âm Như Lai, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài 
Giáo Việt Nam, 15-6 Giáp Dần (Thứ Sáu 02-8-1974). 

(21) Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, Vĩnh Nguyên Tự, 15-3 Ất 
Mão (Thứ Bảy 26-4-1975). 

Đông Phương Lão Tổ dạy:  

“Muốn chống thiên tai, sát kiếp, chỉ cần phát tâm công phu 
thiền định. Tọa công ngồi tại đạo tràng mà phóng tinh thần, 
gieo rải thiện duyên kết hợp với huyền linh ân điển xua đẩy sát 
khí. Tư tưởng càng mãnh liệt, hung sát tự khắc thối lui. Thiền 
định càng thâm, càng giải phóng cứu người càng dễ.” (22) 

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh đã dạy 
cho hàng môn đệ Cao Đài một phương pháp cầu nguyện hồi 
hướng điển lành cho bá tánh chúng sanh sau mỗi thời công 
phu thiền định hoặc bất cứ lúc nào có thể như sau:  

“Ngồi xếp bằng trong cái thế hai bàn chân tréo thành chữ 
thập, bàn chân trái nằm trên, bàn chân phải nằm dưới. Nhắm 
mắt lại, ngồi ngay xương sống, gom thần lại ngay trán, chính 
giữa hai mí chơn mày. Khi gom thần lại nghe nặng nặng nơi 
giáp mối chơn mày, thì từ trong tâm hướng đưa tất cả lòng cầu 
nguyện lên không trung, tưởng tượng như sẵn sàng tiếp nhận 
bầu cam lộ, rồi từ từ đưa lên rải ra tung tóe bốn phương trời 
cho muôn loài vạn vật đều thọ hưởng.” (23)  

3. Mỗi người cần tỉnh thức, kiểm soát tư tưởng của mình 
hằng ngày và luôn tập luyện loại bỏ những tư tưởng tiêu cực, 
xấu ác; phát huy những tư tưởng tích cực, thiện lành. Muốn 
phát huy những tư tưởng tích cực, thiện lành thì hằng ngày 
phải đọc thánh giáo, học giáo lý, tham thiền, giữ lòng thanh 
tịnh để hướng thượng, kết nối với Thượng Đế và các Đấng 
thiêng liêng. Đức Cao Triều Phát dạy: 
                                                             

(22) Minh Lý Thánh Hội, 22-6 Ất Hợi (Thứ Tư 19-7-1995). 
(23) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 22-4 Nhâm 

Tý (Thứ Bảy 03-6-1972). 
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“Luôn luôn giữ tâm thanh tịnh, tư tưởng trong sạch, sẽ 
được Thiên điển giao cảm và dẫn dắt mình trên đường bình 
an trong mọi hoàn cảnh.” (24) 

III. TẠM KẾT 

Qua những điều vừa phân tích dựa trên lời dạy của các 
Đấng thiêng liêng, chúng ta có thể thấy được ảnh hưởng quan 
trọng của tư tưởng con người đối với sự an nguy của bản thân 
và cộng đồng. 

Ơn Trên còn nhắc nhở thêm: 

“(N)hững tư tưởng thanh cao, tốt đẹp, lương thiện thường 
thường là những tư tưởng của chơn như bổn thể hay Phật 
tánh, rất thích hợp và dễ cảm ứng với các Đấng trọn lành. Còn 
trái lại, những tư tưởng xấu xa như ganh tỵ, bài xích, ố nhơn 
thắng kỷ,(25) hoặc vui trong cái thất bại đau khổ của tha nhân, 
đó là những tư tưởng của ma quỷ.” (26) 

“Chính những nguồn tư tưởng phát xuất từ nội tâm ấy đã 
đánh giá con người mình là Phật Tiên, Thánh Thần, phàm phu 
hoặc ngạ quỷ, súc sanh. (…) 

Thế nên, trong đạo kinh hằng dặn dò nhắc nhở người tu 
học phải luôn luôn xét lòng, làm chủ bản tâm, chế ngự kịp thời 
những tham vọng, hằng tham thiền nhập định để an định 
phong ba. 

                                                             

(24) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 08-7 Kỷ Dậu (Thứ Tư 20-8-1969). 
(25) ố nhơn thắng kỷ: Ghét người khác vượt trội hơn mình. 
(26) Đức Quan Âm Bồ Tát, Thiên Lý Đàn, 23-6 Canh Tuất (Thứ Bảy 

25-7-1970). 

Phong ba nơi đây không có nghĩa là sóng gió ngoài biển 
khơi, mà là những luồng tư tưởng từ ngoại cảnh đưa đến.” (27) 

“Tu là để cải tạo tư tưởng trở nên chí thiện chí mỹ. Có chí 
thiện chí mỹ mới tương đồng với các điển lành của thế giới 
trọn lành như Phật Tiên, đương nhiên sẽ được sống vào thế 
giới đó. (…) 

Ngay buổi sinh thời, nếu không cải tạo được tư tưởng theo 
các Đấng trọn lành thì dù có bỏ nhục thể trăm ngàn lần, tục 
lụy vẫn hoàn tục lụy, luân hồi chuyển kiếp vẫn chuyển kiếp 
luân hồi theo nhịp độ của nghiệp duyên.” (28) 

“Các em nên nhớ, bên cạnh các em còn có cõi vô hình. Có 
biết bao nhiêu oan hồn uổng tử, ngạ quỷ súc sanh rình mò, 
dòm ngó trong tư tưởng các em. Hễ các em ham muốn dục 
vọng những điều trái đạo, tức thì chúng tìm mọi cách để thỏa 
mãn ngay.” (29)  

“(M)a quỷ luôn luôn vui mừng, hỷ hạ trước những sự thối 
chí ngã lòng, chùn chân trở bước của những hàng hướng đạo 
chơn tu.” (30) 

“Vì vậy mà các Đấng thiêng liêng thường dặn dò nhắc nhở 
từ một tín hữu đến cấp lãnh đạo, nên hiểu rằng Phật Tiên, 

                                                             

(27) Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Minh Lý Thánh Hội, 19-9 Tân Hợi 
(Thứ Tư 06-11-1971). 

(28) Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Minh Lý Thánh Hội, 08-4 Canh Tuất 
(Thứ Sáu 12-5-1970). 

(29) Đức Phan Thanh, Liên Hoa Cửu Cung, 01-11 Đinh Mùi (Thứ Bảy 
02-12-1967). 

(30) Đức Quan Âm Bồ Tát, Thiên Lý Đàn, 23-6 Canh Tuất (Thứ Bảy 
25-7-1970). 
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Thánh Thần phép mầu vô lượng vô biên, mà ma quái tà thần 
cũng có pháp thuật vô cùng. Sự chánh và tà do ý niệm của 
người mà ra. Hễ ý niệm chánh, được tiếp lằn điển các Đấng 
nơi cõi cao thượng; còn trái lại, vọng niệm ắt vương nhằm lằn 
điển của ma quái tà thần. Do đó, trong đạo giáo nào, trong 
từng lớp người nào cũng vấp phải những sự đáng tiếc, bởi 
người không tự làm chủ và phán xét vọng niệm của mình.” (31)  

Do đó, Đức Mẹ khuyên nhủ: 

“Luôn luôn để tâm thanh tịnh, niệm tưởng Thiêng Liêng mà 
đừng để một tư tưởng nào gọi là dục vọng hoặc ích kỷ chế ngự 
lòng con. Có như vậy, các con mới tiếp được sự sáng suốt của 
Thầy Mẹ cùng các Đấng.” (32)  

Xin được gửi đến quý huynh tỷ đệ muội lời dạy của Đức 
Vạn Hạnh Thiền Sư: 

Còn ở thế vai tuồng thế sự, 
Tùy cơ duyên cư xử cho xong, 
Dùng phèn nước đục lóng trong, 
Tập rèn tư tưởng tâm hồn thanh cao.(33) 

DIỆU NGUYÊN 

                                                             

(31) Đức Đông Phương Chưởng Quản, Chơn Lý Đàn, 23-12 Ất Tỵ 
(Thứ Sáu 14-01-1966). 

(32) Vạn Quốc Tự, 01-11 Giáp Thìn (Thứ Sáu 04-12-1964). 
(33) Minh Lý Thánh Hội, 08-4 Canh Tuất (Thứ Ba 12-5-1970). 

 

NGHĨ GÌ 

 

Những chiều gió nhớ hương đồng nội 
Để sóng Trường Giang vỗ mạn thuyền 
Em ở nhà quê lòng phố thị 
Mặc dù Mẹ đã giữ em yên 

Đâu phải em là người thứ nhất 
Trước em sau nữa còn những ai 
Vẫn nghĩ quê hương là chật hẹp 
Muốn đi cho biết vạn dặm dài 

Ừ, em thích đi thì cứ đi 
Một mình làm một cuộc chia ly 
Khi nào chân mỏi thì quay lại 
Chuông mõ với em chẳng ích gì 

Tôi cũng là người con xa xứ 
Đã đi khó có buổi trở về 
Đêm đêm lần chuỗi cho tâm tịnh 
Mong mỏi có ngày thoát bến mê. 

TRẦN DÃ SƠN 
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Thư gửi người bạn đạo 

TIÊU NGỮ CỦA MINH LÝ ĐẠO 
ĐẠI CƠ MINH 

Tam Tông Miếu, ngày… tháng ... năm 2021 

Bạn thân mến, 

Khi đi trong rừng lúc đêm tối hay lênh đênh trên biển, 
người đi đường cần có la bàn để định hướng đi cho mình. 
Cũng như vậy, tiêu ngữ của tôn giáo đề ra để nhắc nhở và 
hướng dẫn tín đồ môn sanh tu học thấy đích phải đến và việc 
phải làm vì tiêu ngữ (slogan) là câu nói ngắn gọn hay những 
chữ làm cho người ta chú ý. 

Minh Lý Đạo cũng có một tiêu ngữ, đó là: BÌNH ĐẲNG - 
CỘNG TÁC - HÒA ÁI.  

Tiêu ngữ này do ngài Minh Thiện (Định Pháp Tổng Lý) 
thâm hiểu thánh ý, tóm tắt thánh ngôn mà viết ra. Tiêu ngữ 
này cũng thường được nhắc đến trong các thánh ngôn kêu 
gọi môn sanh chỉnh tu, thấy được mục tiêu hướng đến của 
Minh Lý môn sanh, như qua khổ thơ mở đầu Thập Mục Ngưu 
Đồ mà chư Thánh Thiên đồ Minh Lý tặng cho các đạo hữu 
của mình nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm Minh Lý Đạo Khai:  

Nền MINH LÝ TIÊN THIÊN ĐẠI ĐẠO 

BÌNH ĐẲNG tâm vạn giáo đồng nguyên 
Thiên nhơn CỘNG TÁC Thánh truyền 
Đại đồng HÒA ÁI kết liên tu hành. 

1. Phạm trù đầu của tiêu ngữ là Bình Đẳng. Bình đẳng là 

ngang bằng, công bằng, không có sai biệt. Phạm trù này dễ 
hiểu nhưng không dễ thực hiện.  

Cách đây trên 2500 năm tại Ấn Độ, một xã hội phân chia 
giai cấp, Đức Phật Thích Ca đã tuyên bố: Tất cả chúng sanh 
đều có Phật tính. Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ 
thành. Trong một xã hội đầy giai cấp này, Ngài đã thu nhận 
và giáo hóa cả những người thuộc giai cấp cùng đinh trong 
xã hội, không phân biệt một ai. 

Bình đẳng cũng được ghi lại trong bản Tuyên Ngôn Độc 
lập của Mỹ năm 1776, trong tiêu ngữ của cách mạng Pháp, 
trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền năm 1948 và 
càng ngày càng có nhiều kêu gọi về bình đẳng về quốc gia, 
sắc tộc, về giới tính...  

Điều này cho thấy bình đẳng vẫn là một vấn đề lớn cần 
phải giải quyết. Bất bình đẳng về kinh tế, chính trị, quốc gia, 
sắc tộc, giới tính... chỉ là cái ngọn; gốc rễ của vấn đề là nơi 
tâm. 

Tâm có phần bản chất (tánh) bất biến, trường tồn; phần 
biểu hiện ra ngoài (tướng) thì tùy theo duyên nghiệp mà 
thay đổi, vô thường, như kinh tế, chính trị, quốc gia, sắc tộc, 
giới tính...  

Vì thế, bình đẳng trong tiêu ngữ của Minh Lý nói đến là 
bình đẳng tâm, là phần bản chất bất biến thường hằng. Tâm 
bình đẳng là tâm từ bi đã chứng ngộ lý các pháp bình đẳng, 
đối với hết thảy chúng sinh không khởi cái thấy oán, thân sai 
khác. (1) Trong bài Xưng Tụng Công Đức, Đức Chơn Ngã Đại 

                                                        
(1) Phật Quang Đại Từ Điển. Hòa thượng Thích Quảng Độ dịch. 
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Tiên (2) khen ngợi ngài Minh Thiện như sau: 

Tâm bình đẳng, coi nhau đồng thể 
Hạnh nhứt như, từ huệ độ đời 
Đoan trang mẫu mực làm người 
Nằm, ngồi, đi, đứng, không rời oai nghi. 

Chứng tỏ người thường chỉ thấy dị biệt, phải là bậc Bồ Tát 
mới thấy được sự đồng thể. 

Muốn đạt đến tâm bình đẳng thì phải tu thân và luyện tâm.  

Tu thân là sửa mình. Cách sửa mình hay nhất là học lễ để 
có đủ ngũ đức (nhân, nghĩa, lễ, trí, và tín). Đức Thánh Khổng 
đã nói: “Bất học Thi, vô dĩ ngôn. Bất học Lễ, vô dĩ lập.” (Không 
học Kinh Thi thì lấy gì để nói. Không học Lễ thì lấy gì để lập 
thân.) Ngài và các môn đệ đã phổ biến giáo dục đạo đức cho 
tất cả dân chúng không phân biệt sang hèn. Ngài đã đưa 
thuyết Chính Danh (vua phải ra vua, tôi phải ra tôi, thầy ra 
thầy, trò ra trò) để giúp mọi người tự sửa mình, thì phải 
chăng không nói bình đẳng mà thực hành bình đẳng?  

Trong một xã hội quân chủ có trật tự là quân sư phụ, thầy 
Mạnh đã khởi xướng: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi 
khinh.” Điều này cho thấy trật tự trong thể chế quân chủ 
(quân sư phụ) không có gì vĩnh cửu mà sự giáo dục đạo đức 
cho dân chúng mới quan trọng. Chính giáo dục đạo đức mới 
kiến tạo một xã hội bền vững. Người có đạo đức là người 
không nghe, không thấy, không làm điều phi lễ, việc chi mình 
không muốn xảy đến cho mình thì mình cũng không muốn, 
không làm cho người khác bị ảnh hưởng. Một gia đình có 

                                                        
(2) Thánh ngôn ngày 17-12-1974 tại Bác Nhã Tịnh Đường. 

người cha, người mẹ, người con đạo đức như thế sẽ là gia 
đình hạnh phúc. Một quốc gia có nhà cầm quyền đạo đức biết 
thương yêu dân như chính mình, người dân có đạo đức biết 
chu toàn bổn phận công dân, quốc gia sẽ an vui ổn định, đất 
nước thái bình. Mọi quốc gia đều như vậy thì không còn 
chiến tranh xâm lấn nhau, đưa đến một xã hội đại đồng tại 
thế. Đến lúc đó sẽ không cần kêu gọi bình đẳng nữa vì đó là 
sự tự nhiên. Do đó, lúc khởi đạo, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế 
viết Cao Đài Tiên Ông Bồ Tát Ma Ha Tát có dạy ngài Lê Văn 
Trung rằng “cái Đạo thành là nhờ lễ”.(3) 

 

                                                        
(3) Thánh ngôn ngày 24-7-1927 tại Tam Tông Miếu. 
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Tại hậu đường Tam Tông Miếu, nơi thuyết giảng treo bức 
hoành đề ba chữ Tề Vật Đàn và hai câu đối: Tề chúng tánh dĩ 
vi nhất tánh / Vật hữu hình nhi trí vô hình. Như thế cũng nói 
lên sự bình đẳng phải từ trái tim.  

Kinh Lăng Nghiêm nói: “Hễ tự tâm có bình đẳng, thì sự vật 
mới bình đẳng.” Để có tâm bình đẳng này thì niệm không 
khởi sanh, không trụ vào một chỗ nào. Niệm không khởi thì 
sẽ đạt nhứt niệm rồi vô niệm. Đức Bác Nhã Thiền Sư dạy: “Vô 
niệm thiền sanh tâm bình đẳng…”   

Đó là lý do tất cả các tôn giáo đều dạy tín đồ thiền tịnh. Chỉ 
khi tâm thật thanh tịnh, dục vọng không còn, niệm lự không 
sanh, lúc đó mới không khởi lòng phân biệt, người mới coi 
nhau cùng một cội và thấy các tôn giáo do một gốc sanh ra. 
Nhưng để đạt đến mức vô phân biệt này thì phàm tâm phải 
diệt, đạo tâm mới sinh và ngay cả ngã câu sinh (4) cũng phải 
mất, vô minh không còn, thì tâm lúc đó thật sự bình đẳng, 
dung thông tất cả. Đức Bác Nhã Thiền Sư dạy: 

Tâm không trụ một nơi nào cả 
Cũng không lìa chơn giả một giây 
Phổ quang, bình đẳng, tràn đầy 
Không lệch nơi nầy, sót thiếu nơi kia. 

                                                        
(4) Câu sinh ngã chấp: Cái ngã khởi lên cùng lúc với người ta khi 

mới sinh ra (xem câu sinh hoặc, trong Phật Quang Đại Từ Điển, 
HT Thích Quảng Độ dịch). Về đồ thứ sáu của Thâp Mục Ngưu Đồ, 
Đức Diệu Quan và Đức Phổ Đức Chơn Nhơn viết (1983): Giới luật 
tròn, tiến sang thiền định / Đặng nhổ luôn gốc bịnh nhị thừa 
[thinh văn] / Cu sanh ngã, pháp không chừa [đốn tuyệt] / Thẳng 
vào Bác Nhã đại thừa Không môn. 

(. . .) 

Đạt tánh tướng như vầy mà quán 
Một đã không, muôn vạn đều không 
Khai ứ trệ, hiển suốt thông 
Tự do, bình đẳng, đại đồng sớm khuya. 

2. Phạm trù thứ hai là Cộng Tác. Cộng nghĩa là hiệp hai 
hoặc nhiều thành phần phần khác nhau để ráp thành một cái 
kết quả tổng quát, to tát. Tác là hành động. Cộng tác còn gọi 
là hiệp tác (hay hợp tác) có nghĩa là nhiều người chung sức, 
có mạnh có yếu, tiếp tay với nhau mà làm nên một việc; hoặc 
mỗi người đều có một khả năng đặc biệt, ráp lại các khả năng 
đó, để làm một việc to tát.  

Một tổ chức, một quốc gia, một xã hội chỉ hình thành và 
tồn tại khi có sự cộng tác với nhau, phân chia công việc, cùng 
nhau xây dựng mà thành; nếu có sự chống trái, phân chia thì 
xã hội sẽ tan rã. Ta hãy xem xã hội của loài ong, loài kiến thì 
rõ. Sự cộng tác ở thế gian là sự hợp tác giữa người và người, 
người và vật vì một mục đích nào đó.  

Nhưng trong kỳ hạ ngươn mạt kiếp, đối với các tôn giáo 
của Đại Đạo mà Minh Lý Đạo là thành viên, ngoài sự cộng tác 
giữa người và người trong cùng Hội Thánh, sự cộng tác giữa 
các Hội Thánh với nhau, hay giữa tôn giáo này và tôn giáo 
khác vì một mục đích cao cả có lợi cho nhơn quần xã hội, thì 
quan trọng nhất vẫn là sự cộng tác giữa người và Trời để 
hưng thịnh chánh pháp ở thế gian, để cùng được giải thoát, 
trở về với Thầy Mẹ đang chờ đợi. 

Đức Thái Thượng Đạo Tổ dạy: “Cõi thế gian được dựng 
nên, tuy do phép nhiệm mầu của đấng Tạo Hóa, nhưng nếu 
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không có nhơn, không có vật để góp phần tô điểm cho cõi dinh 
hoàn nầy [thì] cũng không thể được. Như quyển "Đạo Học Chỉ 
Nam", dầu Hưng Đạo Đại Vương, dầu Vạn Hạnh Thiền Sư sẵn 
có đạo lý uyên bác đến đâu, nếu không có cõi hữu hình hữu thể 
này, cũng phải đành chịu vậy. Nếu không có bộ phận thông 
công, không có Thánh Hội Minh Lý, [không có] chư đệ tử phát 
tâm phụng thừa, không có Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, thì 
dầu những nhiệm mầu vô hình kia có linh hoạt đến đâu cũng 
không thể thực hiện được.” (5) 

Sự cộng tác này là sự thuận theo Thiên ý để làm sáng danh 
Thượng Đế, thể hiện ý của Ngài trên quả địa cầu, và khi danh 
Ngài sáng thì tâm ta an, như câu: “Vinh danh Thiên Chúa trên 
trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.” 

3. Phạm trù thứ ba là Hòa Ái. Khi đã hiệp nhứt cùng Trời, 
thì Hòa Ái chính là sự thể hiện ý lành của Thầy Mẹ. 

Hòa nghĩa là thuận thảo với nhau, vui hiệp cùng nhau, 
nhưng không bị đồng hóa mà mất đi bản sắc của mình. Hòa là 
thuận theo Chơn Lý, phù hợp với thời thế mà không xu nịnh 
theo thời. Hòa là sự cộng tác nhưng không tranh đua, bon 
chen. Hòa như một dàn nhạc giao hưởng, có nhiều nhạc công, 
nhiều ca sĩ, nhưng tiếng đàn, kèn, trống, tiếng hát tuy cung 
bậc, giọng điệu cất lên khác nhau tùy thời điểm, nhưng 
không chỏi nhau mà hòa quyện với nhau thành bài nhạc du 
dương trầm bổng. Đạo Học Chỉ Nam mượn ví dụ để giải rõ 
vấn đề nầy như sau: “Một khu vườn xinh xắn là một tập hợp 
bao cá thể, từ những viên sỏi nhỏ bé đến làn nước xanh mờ, 
len lỏi dưới hàng hoa sặc sỡ, dưới cụm tùng bá uy nghi. Cái 

                                                        
(5) Thánh ngôn ngày 27-02-1971 tại Tam Tông Miếu. 

hiệp không tranh ấy tạo một khung cảnh phối hợp từ màu sắc 
đến hương vị, cả một ý tưởng thanh thoát của con người 
chiêm ngưỡng. Hình thể, vật thể, ngắn dài, tròn vuông, mọi sự 
vật mang hình thái riêng biệt, phơi mình dưới ánh sáng thiên 
nhiên. Nhờ vậy mà trắng đen, đen trắng tương hiệp cùng 
nhau.” 

Ái nghĩa là tình yêu nhưng không phải là tình yêu theo 
nghĩa thường tình, chật hẹp chỉ riêng cho thân mình, cho 
những người trong cùng gia quyến, mà yêu thương đó phải 
nới rộng một cách vô tư đến mọi người trong xã hội; cho mà 
không mong cầu nhận lại, như mặt trời chiếu sáng vô tư hay 
đất và biển nhận cả chất sạch và dơ. Đạo Học Chỉ Nam nói: 
“Một tình thương cao thượng thiêng liêng sẽ giải quyết được 
vạn sự kiện của nhơn sinh. Dòng nước bản thể luân lưu trong 
các hình tướng biến hiện sẵn có đủ vô lượng tánh để soi rọi 
Chơn Như của vạn thể chúng sanh.”  

Hòa Ái của Minh Lý chính là dung hòa, hòa chung nhịp 
sống cùng Trời cùng người, xem mình với thiên hạ làm một, 
tương thân tương ái, thuận lý hợp thời, thương yêu không vị 
lợi, vì thương người chính là thương ta đó.  

Đức Vô Cực Từ Tôn dạy: “Hôm nay, Đức Ngọc Đế Chí Tôn 
đã trao ủy quyền hành nơi người mỗi con để thay Trời mà 
hành đạo. Con cái dầu nhỏ hay lớn mà trước mặt Mẹ đều coi 
đồng thể như nhau. Cốt là giữa các con lấy sự thân ái làm sợi 
dây để thắt chặt giữa nhau như tràng hạt, đừng nên cho rời 
rạc mà bị mất mát tiêu hao. Các con là một thân cây; muốn 
đưa người qua bể khổ, muốn vớt kẻ trầm luân, phải kết lại 
thành một cái bè, để vượt qua sóng gió. 
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Nếu bè từ tế độ, chở lấy sanh linh, mà không gộp lại, kết 
thành không chặt chẽ, thì bị sóng đánh gió xua, nước đùa giữa 
bể, thì mỗi cây trôi mỗi hướng, nhơn vật trên bè cũng bị chìm 
đắm nơi vực sâu. Nghĩa là các con phải hợp sức nhau mới làm 
được việc lớn. Mà sự hợp sức cốt ở lòng yêu thương, tin cậy 
nhau. 

Yêu thương, tin cậy là mối dây ràng buộc giữa nhau, tức là 
những mối lạt để cột nên bè. Lạt ấy, dây ấy, là tình thương và 
sự kính mến giữa nhau. Tình thương mất rồi thì mỗi người 
mỗi ý, mỗi con mỗi cách, làm sao lo được việc lớn mà Trời 
Phật đã trao cho để làm phương tiện lập công?” (6) 

Bạn ơi! Như vậy tiêu ngữ gồm ba phạm trù kết hợp chặt 
chẽ, không thể thiếu một. Tâm bình đẳng là khởi đầu cho 
cộng tác hiệu quả, yêu thương. Hòa ái là mối dây ràng buộc 
chúng ta thuận theo ý Trời, cùng nhau lập công hành đạo 
theo thứ lớp, không phân biệt tôn giáo hay môn phái, và cuối 
cùng đích đến chính là tâm bình đẳng, giải thoát.  

Đức Bác Nhã Thiền Sư dạy: 

Học rộng, biết nhiều, thấy Đạo gần 
Đạo là một khối chẳng chia phân 
Như như để được tâm bình đẳng 
Tỉnh ngộ buông lòng, giải thoát thân.  

Như vậy, phải chăng tiêu ngữ này chỉ dành cho những bậc 
chân tu gần đắc đạo, còn những kẻ mới mon men vào cửa 
đạo như tôi và bạn áp dụng được không?  

Theo tôi, tiêu ngữ của Minh Lý Đạo dành cho tất cả mọi 
                                                        
(6) Thánh ngôn ngày 06-12-1965 tại Tam Tông Miếu. 

người cả kẻ tầm đạo và người đứng ngoài cửa đạo. Vì sao? 

Hiện nay chúng ta đang trong một xã hội văn minh; chúng 
ta có một mối liên hệ hỗ tương, tác động vào nhau, dù có thể 
tôi và bạn đang cách xa nhau hàng vạn cây số; có thể tôi và 
bạn không cùng ngôn ngữ, tôn giáo... nhưng chỉ cần mọi 
người ngộ ra một chút: Nước biển ở nơi nào cũng có vị mặn, 
máu chúng ta màu đỏ... là chúng ta có thể cùng nhau dâng lời 
cầu nguyện cho chính chúng ta hay cho những ai đang rên 
xiết, bất an trong thời dịch bệnh, thiên tai... Chúng ta góp 
thêm chén gạo, tấm áo cho người đang đói rét là vòng tay 
chúng ta đã rộng thêm một chút. Trịnh Công Sơn viết: “Sống 
trong đời sống cần có một tấm lòng...” Họ Trịnh là nghệ sĩ nên 
có thể không làm gì, để gió cuốn bay. Chúng ta là con nhà 
đạo, thì tấm lòng bình đẳng này, dù nhỏ nhoi như một đốm 
lửa, ta cố gắng giữ lại, mồi cho nhau trong tình thương Thầy 
Mẹ như chúng ta từng thực hiện trong mùa Phục Sinh và 
Giáng Sinh của Đức Jesus. 

Hẹn bạn ở thư sau. 

ĐẠI CƠ MINH 

Tham khảo: 

– Đạo Học Chỉ Nam, Minh Lý Đạo (ronéo). 
– Phật Quang Từ Điển, Hòa thượng Thích Quảng Độ dịch. 
– Thánh ngôn Minh Lý Đạo. 
– Tiêu Ngữ Minh Lý Đạo, Nguyễn Minh Thiện, 1971 (ronéo). 
– Việt Nam Tự Điển, Hội Khai Trí Tiến Đức. 
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THỬ GẪM LẠI MỘT BÀI 
THÁNH THI THỜI KHAI ĐẠO 

HUỆ KHẢI 

1. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển Nhứt, phần Thi Văn Dạy 

Đạo có bài thánh thi này: 

Hảo Nam bang! Hảo Nam bang!  

Tiểu quốc tảo khai hội niết bàn 

Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo 

Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian 

Thi ân tế chúng thiên tai tận (1) 
Nhược thiệt nhược hư vạn đại an 

Chí bửu nhơn sanh vô giá định 

Năng tri giác thế sắc Cao ban. 

2. Lê Anh Minh ghi chữ Nho và dịch nghĩa như sau: 

好 南 邦 好 南 邦 

小 國 早 開 會 涅 槃 

幸 遇 高 臺 傳 大 道 

好 逢 玉 帝 御 塵 間 

施 恩 濟 眾 千 災 盡 

若 實 若 虛 萬 代 安 

至 寶 人 生 無 價 定 

能 知 覺 世 敕 高 頒 

Nước Nam tốt thay! Nước Nam tốt thay! 
Nước nhỏ sớm mở ra hội niết bàn 
May mắn được gặp (thời kỳ) Cao Đài truyền Đạo Lớn 
May mắn được gặp (thời kỳ) Ngọc Hoàng Thượng Đế giá 

ngự trần gian 

                                                        
(1) thiên tai 千災 (countless disasters) là vô vàn tai họa; khác với 

thiên tai 天災 (natural disaster) là tai họa trong thiên nhiên (bão 
tố, động đất, lũ lụt, hạn hán…). 
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(Ngài) ban ơn, cứu chúng sanh, dứt hết mọi họa tai  
(Ngài) hư hư thực thực mà giữ cho muôn đời an lành 
(Đại Đạo Ngài truyền) vô cùng quý báu, người trần không 

thể định được giá trị 
(Nếu ai) hiểu biết mà (đem Đại Đạo) giác mê cho đời tỉnh 

ngộ, sẽ được Cao Đài ban sắc phong thưởng. 

3. Thơ Đường luật phá cách: 

Bài thơ Đường luật, thất ngôn bát cú, luật bằng (B) vần 
Bằng (bang, bàn, gian, an, ban), gồm tám câu như sau: 

b B t T t B B 
t T b B t T B 
t T b B b T T 
b B t T t B B 
b B t T b B T 
t T b B t T B 
t T b B b T T 
b B t T t B B 

Các chữ B, T bắt buộc phải là 
thanh Bằng (B) hay thanh Trắc (T). 
Các chữ b, t thì không bắt buộc 
(nhất tam ngũ bất luận; nhị tứ lục 

phân minh: các chữ thứ nhứt, ba, 
năm không bắt buộc; các chữ thứ 
hai, tư, sáu phải theo luật). Chữ thứ 
tám cũng bắt buộc theo luật. 

Như vậy, bài thánh thi năm xưa của Ơn Trên từ câu hai tới 
câu tám hoàn toàn phù hợp luật thơ. Riêng câu một chỉ có 
sáu chữ. Đây là một lối phá cách trong thơ Đường luật; có thể 
câu một chỉ dùng năm hay sáu chữ. Chẳng hạn: 

Thánh giáo tại Minh Thiện Đàn (làng Phú Mỹ, quận Châu 
Thành, tỉnh Mỹ Tho) do hai tiền bối Đinh Công Trứ và Lê Văn 
Trung phò loan có hai trường hợp thơ Đường luật phá cách.  

3.1. Ngày 29-4 Tân Mùi (Chủ Nhựt 14-6-1931), Đức Lý 
Giáo Tông ban cho bài tứ tuyệt phá cách (câu một có năm 
chữ) và Ngài gọi là “thi phá ngũ”: 

Thiên cơ dị thức nan 

Thức đắc đăng Tiên hưởng lộc nhàn 

Hòa khí linh thông tinh vạn vật 

An thân xuất nhập nát bàn phan. 

3.2. Ngày 15-9 Tân Mùi (Chủ Nhựt 25-10-1931), Đức Ngọc 
Hoàng Thượng Đế ban cho bài tứ tuyệt phá cách (câu một có 
sáu chữ), nói theo lời Đức Lý thì đây là “thi phá lục”: 

Đạo chủ hòa, Đạo chủ hòa 

Hòa hiệp ba nhà chủ một Ta 

Hòa cả nhơn sanh trong bốn biển 

Hòa thương điểu thú cảnh phiền ba.(2) 

4. Huệ Khải tạm dịch bài thánh thi “Hảo Nam Bang” như sau: 

Lành thay! Nước Việt lành thay! 

Nước nhỏ niết bàn lại sớm khai 

Phước gặp Ngọc Hoàng truyền Đại Đạo 

Duyên may trần thế ngộ Cao Đài  

Vô vi an định đời muôn kiếp 

Giúp chúng giải trừ mọi họa tai  

Đạo quý vô vàn ai biết giá 

Biết thì vùa giúp, hưởng Ơn Thầy. 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Phú Nhuận, 20-4-2022 

HUỆ KHẢI 
 

                                                        
(2) Huệ Khải trân trọng cảm ơn hiền hữu FB Chontho Nguyen ngày 

20-4-2022 đã chỉ dẫn về thơ phá ngũ và phá lục trong thánh thi 
Cao Đài. 
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BẢO VỆ MÔI SINH THEO QUAN ĐIỂM 
TÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC 

TRẦN VĂN CHÁNH  

Tình trạng ô nhiễm và hư hỏng môi trường sinh thái đã và 
đang đe dọa cuộc sống hàng ngày của tất cả chúng ta, vốn là 
hậu quả trực tiếp của nền sản xuất trong điều kiện tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật do chính con người tạo ra từ nhiều thế 
kỷ, đến nay đã trở thành một hiện thực cụ thể, và cũng là mối 
lo âu chung của toàn thể nhân loại, trong khi vẫn phải tiếp 
tục đối đầu mà vẫn chưa giải quyết xong những hình thức ô 
nhiễm cũ (khói, bụi, tiếng động, phóng xạ nguyên tử, nguồn 
nước, rác…) và các loại thiên tai truyền thống khác (núi lửa, 
động đất, sóng thần, sạt lở đất đá ở núi và các bờ sông…). 
Song song đó tình trạng cạn kiệt tài nguyên, đói nghèo, chiến 
tranh, khủng bố, bệnh dịch, một số loại bệnh nan y cũ và 
bệnh lạ mới xuất hiện…, mà đang trong lúc này là đại dịch 
Covid-19 chưa rõ nguồn gốc đã gây ra cái chết cho hàng trăm 
ngàn người trên thế giới chỉ trong vòng vài tháng. Đó là chưa 
kể nạn lũ lụt, hạn hán, đất nhiễm mặn, nước biển dâng, nhiệt 
độ trái đất ấm dần… tiếp tục phát tác gây thiệt hại về người 
và tài sản do quá trình biến đổi khí hậu, tất cả gộp lại tạo 
thành một tổng thể đa dạng các mối đe dọa nguy hiểm đối 
với sự tồn vong của loài người hiện đại.  

Nhà văn Mạc Ngôn 莫言 (sinh năm 1955, tên thật là Quản 
Mô Nghiệp 管謨業, Nobel Văn Chương 2012) khi bàn về 
khủng hoảng môi trường cho rằng nhân loại đang điên cuồng 
bóc lột trái đất. Ông viết: “Chúng ta khoan vào trái đất trăm 

ngàn lỗ thủng; chúng ta làm ô nhiễm các dòng sông, đại 
dương và không khí; chúng ta tập trung lại một chỗ, dùng sắt 
thép và xi măng xây nên những công trình kiến trúc kỳ quái, 
đặt cho nó cái tên mỹ miều là ‘thành phố’, chúng ta ở trong 
những thành phố này thoải mái phóng túng những dục vọng 
của mình, tạo ra những thứ rác rưởi vĩnh viễn khó mà tiêu huỷ 
được… Địa cầu bốn bề lửa khói, toàn thân run rẩy, biển cả kêu 
gào, cát bụi bay khắp nơi, hạn hán lũ lụt, bệnh tật lan tràn… 
đều liên quan đến sự phát triển bệnh hoạn của khoa học - kỹ 
thuật dưới sự kích thích bởi dục vọng tham lam của các nước 
phát triển.” 

Một bản báo cáo quan trọng dày 6.700 trang về tương lai 
hành tinh, trong đó chủ yếu liên quan đến vấn đề biến đổi khí 
hậu do UNESCO, Ngân Hàng Thế Giới (WB) và vài tổ chức 
khoa học nghiêm túc khác phối hợp thực hiện, được chính 
thức công bố vào tháng 8-2009, đã đưa ra kết luận như một 
lời cảnh báo nghiêm khắc: “Nếu không có tăng trưởng bền 
vững, hàng tỷ người sẽ rơi vào đói kém và nhiều nền văn minh 
sẽ sụp đổ.” Bản báo cáo còn đánh giá tình trạng suy thoái hiện 
nay khiến mười năm tới một nửa thế giới sẽ phải đối mặt với 
bạo lực, bất ổn do nạn thất nghiệp gia tăng, cộng thêm tình 
trạng thiếu nước, lương thực và năng lượng; trên cái nền 
biến đổi khí hậu, sẽ tạo ra hàng loạt vấn đề về an ninh môi 
trường, với cảnh báo rằng những thay đổi về khí hậu sẽ 
khiến thiệt hại sinh mạng tăng cao, dẫn tới nguy cơ nhiều 
quốc gia bị xóa sổ, và mối đe dọa bị xóa sổ nầy đang và sẽ tạo 
ra những vấn đề rất lớn về chính trị - xã hội. 

Cuộc thương chiến giữa hai cường quốc Mỹ-Trung, đại 
dịch Covid-19 đang diễn ra làm tê liệt nhiều nền kinh tế trên 
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toàn thế giới trong một thế giới toàn cầu hóa chắc chắn sẽ 
gây nên nhiều hậu quả khốc liệt chưa thể lường hết được, 
phải chăng là những dấu hiệu chứng minh cho những điều 
dự báo vừa nêu trên là sắp sửa đúng?  

Trong biến đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam được dự đoán 
là một trong vài quốc gia chịu hậu quả nặng nề nhất trên thế 
giới khi mực nước biển dâng lên, và cụ thể là trong những 
năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan, các loại thiên 
tai ở Việt Nam đã có những diễn biến phức tạp khôn lường. 
Theo dự đoán của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB), vào 
năm 2050, khoảng 9,5 triệu người Việt Nam sẽ ở trong tình 
thế nguy hiểm trước tác động của mực nước biển gia tăng. 

Một cách tổng quát, việc hạn chế ô nhiễm môi trường hay 
hủy hoại sinh thái và chống biến đổi khí hậu là vấn đề nan 
giải chưa chắc giải quyết được chung cho cả toàn cầu, bởi 
trước hết đều do chính sự phát triển của khoa học - kỹ thuật 
hiện đại đi liền với nền sản xuất và lối sống văn minh của loài 
người tạo nên. Nó là một cái vòng luẩn quẩn vì con người 
không thể dừng khai thác tài nguyên vốn dĩ giới hạn của trái 
đất để sản xuất, cũng như khó thể thay đổi lối sống theo 
hướng giảm đi rất nhiều loại nhu cầu trong sinh hoạt vốn đã 
trở thành thói quen lâu đời. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cùng 
các loại tai họa khác không chỉ đơn thuần là vấn đề môi 
trường mà còn là vấn đề phát triển bền vững, và điều đó nhất 
thiết phải liên quan đến những vấn đề thuộc về lối sống, văn 
hóa và hoạt động xã hội, cùng với những tiến trình cải cách 
chính trị phù hợp.  

Từ năm 1992 trở đi, nhiều cuộc hội nghị thượng đỉnh 
quốc tế đã được mở ra, với sự tham dự của hầu hết các vị 

nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới, để tìm cách cứu chữa 
trái đất, nhưng kết quả trên căn bản hầu hết đều thất bại, 
như trong cuộc hội nghị thượng đỉnh ngày 20-22 tháng 6-
2012, diễn ra tại Rio de Janeiro (Brazil), với kết quả được 
Tổng Thống Pháp François Hollande mô tả là “cuộc hội ngộ 
để chôn cất những lời hứa hẹn của các nguyên thủ quốc gia” 
trước đây, và một “nỗi thất vọng thê thảm đã trở thành hiện 
thực”, như cách nói của ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc 
Ban Ki-moon.  

Ngày 23-9-2019, Hội Nghị Thượng Đỉnh Khí Hậu của Liên 
Hiệp Quốc đã khai mạc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố 
New York với sự tham dự của đại diện nhiều chính phủ, các 
thành phần tư nhân, các tổ chức dân sự và tổ chức quốc tế. 
Đây là cuộc họp quan trọng nhất kể từ hội nghị về biến đổi 
khí hậu tại Paris (Pháp) năm 2015. Mục đích là nhằm tìm giải 
pháp giảm lượng khí thải nhà kính và hạn chế nhiệt độ trái 
đất ấm lên ở mức dưới 20C hoặc lý tưởng nhất là 1,50C so với 
thời kỳ tiền công nghiệp.  

Tại hội nghị này, nhà hoạt động môi trường Greta 
Thunberg nói: "Quý vị đã đánh cắp ước mơ và tuổi thơ của tôi 
bằng những lời lẽ trống rỗng. Nhưng dẫu sao, tôi cũng là một 
trong những người may mắn. Con người đang phải chịu đựng. 
Con người đang chết dần và hệ sinh thái đang sụp đổ. Chúng 
ta đang khởi đầu một cuộc tuyệt chủng hàng loạt và tất cả 
những gì quý vị có thể nói đến là tiền và những câu chuyện cổ 
tích về sự tăng trưởng kinh tế vĩnh cửu. Sao quý vị dám làm 
như vậy?"  

Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thừa 
nhận, thế hệ của ông đã không bảo vệ được hành tinh này. 
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Điều đó cần phải thay đổi ngay bây giờ và phải thay đổi bằng 
hành động chứ không phải bằng lời nói. Ông kêu gọi lãnh đạo 
trên toàn thế giới đưa ra những kế hoạch cụ thể để mỗi nước 
có thể gia tăng nỗ lực nhằm giảm 45% lượng khí thải nhà 
kính trong thập niên tới. 

Mặc dù có thể đã đạt được nhiều bước tiến bộ trông có vẻ 
khá hơn trong các lần hội nghị quốc tế về sau, không ai dám 
khẳng định việc chống biến đổi khí hậu là chắc chắn thành 
công, vì không chỉ có biến đổi khí hậu, chỗ ở của loài người 
chúng ta là ngôi làng địa cầu còn mắc phải bao nhiêu chứng 
bệnh trầm kha khác liên quan các loại ô nhiễm môi trường 
sinh thái đến mức hầu như vô phương cứu chữa.  

Trước tình hình có vẻ lúng túng, thiếu tự tin và gần như 
bất lực, các nhà khoa học, triết học, hoạt động xã hội đã dần 
dần phải nghĩ đến giá trị của các tôn giáo, trong niềm hy 
vọng rằng khả năng giáo dục luân lý của tôn giáo có thể góp 
phần hữu hiệu hơn vào việc hoán cải tâm thức con người để 
sửa đổi hành vi của họ hướng vào việc bảo vệ môi trường 
sống địa cầu.  

Trong nỗ lực tìm đến giải pháp tôn giáo cho vấn đề đạo 
đức môi trường, trong các năm 1996-1998, hàng loạt hội 
nghị quốc tế về “Các Tôn Giáo Thế Giới Và Sinh Thái” (The 
Religions of the World and Ecology) đã được Viện Đại Học 
Harvard (Mỹ) tổ chức với sự tham gia và cộng tác của 
khoảng bảy trăm học giả, chuyên gia môi trường và lãnh tụ 
tôn giáo của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Trong các tôn giáo hiện hữu, Phật Giáo có lẽ được quan 
tâm nhiều nhất. Đại lễ Phật Đản do Liên Hiệp Quốc tổ chức 

lần thứ tám tại Thái Lan năm 2011 với chủ đề “Phát Triển Xã 
Hội - Kinh Tế” đưa ra thông điệp kêu gọi sự chung tay bảo vệ 
môi trường của Phật Giáo như một trong những nội dung 
chủ yếu. 

Theo quan điểm Phật Giáo, con người cần phải bồi dưỡng 
trạng thái tâm lý tốt đẹp, tức bồi dưỡng tâm linh, bao gồm: 
tâm cảm ơn đối với món quà của thiên nhiên; tâm tôn trọng 
đối với quy luật phát triển của thiên nhiên, mới có thể cùng 
chung sống hòa bình, bình đẳng với thiên nhiên; tâm thương 
yêu đối với thiên nhiên. Khi ngày diệt vong của tất cả động 
vật đang đến thì ngày tận diệt của nhân loại cũng sắp cận kề. 
Chủ trương “không sát sinh” cùng với ăn chay mà Phật Giáo 
đề xuất là căn cứ vào sự từ bi đối với tất cả các loài hữu tình.  

Chủ trương ăn chay của Phật Giáo có tác dụng trực tiếp 
đối với việc bảo vệ tính đa dạng của động vật. Ngoài ra còn 
có tục phóng sinh (thả chim, cá bị bắt dược thả về lại môi 
trường tự nhiên), được coi là sự phát triển từ giới cấm giết 
hại động vật và ăn chay. Chủ trương ăn chay hoàn toàn phù 
hợp với nhận thức của khoa học hiện đại, đó là một trong 
những giải pháp căn bản giúp làm chậm lại quá trình biến đổi 
khí hậu, vì việc nuôi động vật để ăn thịt là nguồn chính tạo ra 
lượng lớn các khí thải nhà kính gồm đioxit cacbonic (CO2), 
metan (CH4), oxit nitrơ (N2O), chiếm khoảng 80% tổng lượng 
khí thải có nguồn gốc từ nông nghiệp, tác nhân làm cho nhiệt 
độ của trái đất tăng lên.  

Phật Giáo cho rằng tất cả chúng sinh đều có thể thành 
Phật, không chỉ tất cả chúng sinh hữu tình mà ngay cả các 
loài vô tình như cỏ cây, gạch đá cũng có Phật tính. Trong các 
tổ sư Thiên Thai Tông, người đề xuất một cách dứt khoát, 
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thẳng thắn cỏ cây cũng có thể tu hành thành Phật, đó là 
Lương Nguyên (912-985). Thuyết này rất gần gũi với phong 
trào Sinh Thái Học Tầng Sâu (Deep Ecology) hiện đại. Thật 
vậy, những năm gần đây, phong trào bảo vệ, chăm sóc sinh 
thái đã tiến xa hơn rất nhiều với một lý thuyết mới gọi là 
Sinh Thái Học Tầng Sâu, được hình hành và phổ biến ở 
phương Tây vào cuối thế kỷ Hai Mươi. Thuật ngữ này được 
triết gia người Na Uy là Arne Naess (1912-2009) đề xuất 
năm 1973; nó bao gồm cả triết học môi trường và phong trào 
chính trị. Nó phân biệt và đối lại với Sinh Thái Học Tầng Cạn 
(Shallow Ecology), hoặc Sinh Thái Học được hiểu đơn giản là 
Khoa Học Môi Trường (Environmental Science) và Hoạt Động 
Bảo Hộ (Conservation Movement). Xét trên phương diện bản 
chất thì Sinh Thái Học Tầng Sâu lấy sinh vật làm trung tâm 
(biocentric) hoặc lấy sinh thái làm trung tâm (ecocentric), vì 
nó cho rằng tất cả sinh vật đều có quyền bình đẳng để tồn tại 
và phát triển. 

Lý thuyết Sinh Thái Học Tầng Sâu đặt nền tảng trên sự 
phê phán của rất nhiều học giả phương Tây cho rằng hoàn 
cảnh khó khăn sinh thái hiện nay là xuất phát từ thế giới 
quan Chủ Nghĩa Nhân Loại Trung Tâm (Anthropo-centrism) 
của văn minh Ki-tô Giáo vốn coi loài người là chủ tể của 
muôn vật, từ đó các học giả muốn hướng về các tôn giáo 
phương Đông, nhất là Phật Giáo, để tìm ra đáp án.  

Một đại biểu tiên phong tích cực nhất của phong trào là 
nhà thơ Mỹ Gany Snyder (1930), cho rằng “cỏ cây và động 
vật đều là người (people)”, chúng phải có nhân quyền giống 
như con người, gọi là “quyền của động vật”, “quyền của cỏ 
cây”…  

Một đại biểu khác là nhà sinh 
thái Robert Aitken cũng phát biểu 
mạnh mẽ, xác tín: “Gạch đá và mây 
khói đều có quyền sinh mệnh của 
nó. Con người cần phải xây dựng 
mối quan hệ mật thiết với vạn vật. 
Muốn được như thế, trước hết con 
người thực hiện được ‘vong ngã’ và 
‘vô ngã’ mới có thể mở cõi lòng để 
dung nạp vạn vật.” 

 

Theo hai tác giả Bill Devall và Gecome Sessions, viết trong 
tác phẩm nổi tiếng Deep Ecology của họ, thì: “Sinh Thái Học 
Tầng Sâu hoàn toàn không chỉ xem xét vấn đề môi trường 
bằng nhãn quan hạn cuộc nhỏ hẹp mà còn cố gắng kiến lập 
một thế giới quan rộng lớn bao gồm đầy đủ cả tôn giáo và 
triết học. Ý nghĩa căn bản sâu sắc của nó trong hai đặc tính 
sau cùng là ‘thực hiện tự ngã’ (self-realization) và sự bình 
đẳng lấy sinh vật làm trung tâm (biocentric equality).”  

Loài người văn minh tiến bộ đẩy cuộc sống của mình đi 
quá xa đến độ mất khả năng kiểm soát và bế tắc thì theo quy 
luật “phản phục” của đạo học phương Đông, phải tìm cách 
quay trở lại trạng thái ban đầu. Đây cũng là lý do quan trọng 
của xu hướng lớn hồi phục các niềm tin tôn giáo trong thế kỷ 
Hai Mươi Mốt, và trong cơn bối rối cùng cực khi đang loay 
hoay tìm lối thoát cho các vấn đề nhân sinh trong điều kiện 
khủng hoảng môi trường nặng nề, họ phải khiêm tốn chịu 
tìm lại những lời khuyến cáo chỉ dẫn xa xưa vốn chứa đựng 
sẵn trong kinh sách của các bậc thánh hiền, giáo chủ.  

TRẦN VĂN CHÁNH 
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TÁC GIẢ BẢN DỊCH 
CHINH PHỤ NGÂM 

NGUYỄN DUY CHÍNH 

Thuở còn ở bậc trung học tại Sài Gòn, mỗi tuần chúng tôi 
có hai giờ Việt văn, chia ra kim văn và cổ văn. Kim văn thì 
chúng tôi được giảng dạy về những nhà văn mới thời tiền 
chiến như nhóm Tự Lực Văn Đoàn, các nhà văn độc lập như 
Trần Tiêu, Nam Cao, Bùi Hiển, Ngô Tất Tố… Về phần cổ văn, 
chúng tôi được học thơ văn chọn của những danh sĩ trong 
lịch sử, Nam Trung Bắc đủ cả. Và lẽ dĩ nhiên, tùy năm, tùy 
chương trình mà chúng tôi biết đến Lục Súc Tranh Công, Trê 
Cóc, Trinh Thử, Gia Huấn Ca, Chinh Phụ Ngâm, Đoạn Trường 
Tân Thanh (Kiều)… là những tác phẩm nhiều người biết, 
phần lớn qua hai bộ sách Việt Nam Văn Học Sử Yếu (1941) và 
Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển (1942) của Dương Quảng Hàm 
(1898-1946). 

Tuy thời gian dành cho chương trình đệ nhất cấp (từ đệ 
thất đến đệ tứ, tức lớp sáu đến lớp chín ngày nay) chỉ có thế, 
chúng tôi vẫn lãnh hội được khá nhiều, không phải qua sách 
giáo khoa mà thường qua những bài giảng. Chúng tôi lại có 
dịp mày mò đi tìm tài liệu riêng vì mỗi tháng có một ngày 
“thuyết trình” (có trường gọi “trần thuyết”) mà mỗi nhóm 
học sinh phải ra trước lớp trình bày và sau đó được bạn cùng 
lớp chất vấn về một đề tài tự chọn, tuy có liên quan đến bài 
học nhưng tương đối mở rộng hơn. 

Qua những giờ học trong lớp, chúng tôi được biết nhiều 
“giai thoại” mà thầy giáo đã đọc, đã biết nhưng chúng tôi 

chưa hề nghe và chính những mẩu chuyện ngoài lề ấy giúp 
chúng tôi hứng thú hơn với bộ môn văn chương, sử địa, công 
dân… vốn dĩ khô khan, khó hấp thụ. Mà kho tàng chuyện lịch 
sử, văn chương của nước mình thì không thiếu nên đến giờ 
này chúng tôi vẫn có thể kể cho nhau những điều đã nghe từ 
hồi đệ thất. 

Những thầy cô của chúng tôi hồi đó, tuy không giỏi nhưng 
cũng biết ít nhiều chữ Hán nên miệng nói tay viết, giúp chúng 
tôi hiểu rành mạch hơn về những câu chuyện văn chương. 
Chẳng hạn một cậu bé trần truồng đứng dang hai tay thì là 
chữ thái 太 chứ không phải là chữ đại 大. Cũng vì thế, để tìm 
hiểu sâu xa hơn về những câu chuyện kể, chúng tôi cố tìm 
hiểu xem ý nghĩa chứa đựng những gì trong đó. Nếu không 
biết chữ nhật 日, chữ sơn 山, chữ vương 王, chữ khẩu 口 thì 

sẽ không thấy cái lắt léo của câu đố trong bài thơ chữ điền 田 
tương truyền là sứ Tàu sang đố mà chỉ có Trạng Nguyên 
Nguyễn Hiền (1234-1256) giải được. 

兩 日 平 頭 日. 四山傎倒山. 兩王爭 一 國. 四口縱橫 間. 

Lưỡng nhật bình đầu nhật. Tứ sơn điên đảo sơn. Lưỡng 
vương tranh nhất quốc. Tứ khẩu tung hoành gian. 

(Hai chữ nhật ngang với nhau. Bốn chữ sơn xoay ngang 
xoay dọc. Hai vua tranh một nước. Bốn chữ khẩu dọc ngang 
nằm trong đó.) 

Nếu xét nghĩa đen thì bốn câu này không có nghĩa gì cả 
nhưng hiểu theo chiết tự thì chung quy chỉ là một chữ điền. 

Khi học đến Chinh Phụ Ngâm, chúng tôi được nghe kể về 
những giai thoại liên quan đến bà Đoàn Thị Điểm (1705-
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1749). Bà Đoàn Thị Điểm là một nữ sĩ thời Hậu Lê, có người 
anh cũng là danh sĩ tên Đoàn Doãn Luân (1700-1735). Một 
hôm, ông Luân thấy cô em soi gương vẽ lông mày nên đọc 
bỡn: 

對 鏡 畫 眉, 一 點 翻 成 兩 點. 

Đối kính họa mi, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm. 

(Soi gương vẽ lông mày, một cái chấm hóa thành hai cái 
chấm.) 

Bà Đoàn Thị Điểm liền đáp lại: 

臨 池 玩 月, 隻 輪 轉 作 雙 輪. 

Lâm trì ngoạn nguyệt, chích luân chuyển tác song luân. 

(Đến ao xem trăng, một vầng hóa thành hai vầng.) 

Nếu không biết luân là cái vòng tròn, điểm là một cái chấm 
thì không thấy cái dí dỏm của đôi câu đối. Cái khéo của hai 
anh em là điểm là tên bà Điểm mà luân là tên ông Luân, mặc 
dầu đọc thì đồng âm nhưng nghĩa có thể khác. 

Qua nhiều giai thoại về bà Đoàn Thị Điểm, lại thêm những 
“dật sự” liên quan đến Trạng Quỳnh, đến việc đối đáp với sứ 
Tàu nên trong đầu chúng tôi luôn luôn nhìn bà Điểm như 
một nữ sĩ hết sức đáng kính, đáng phục. Cũng vì thế việc 
chấp nhận Đoàn Thị Điểm là dịch giả bản Chinh Phụ Ngâm ra 
quốc âm trong sách giáo khoa là việc rất bình thường nên 
nếu có ai đưa ra một kiến giải khác, thường không được đón 
nhận một cách hào hứng. 

Chỉ tới gần đây, khi đọc nhiều ý kiến khác nhau về ai là 
người dịch, tôi mới có dịp xem kỹ để tìm lại câu trả lời ai là 

tác giả thật của bản dịch Chinh Phụ Ngâm Khúc. Khi khảo sát 
văn bản, nhất là một tài liệu có hơi hướng lịch sử, quan trọng 
nhất vẫn là chứng cớ chứ không thể dựa trên cảm tính, vốn 
dĩ chủ quan. Việc xác định người nào là chủ nhân đích thực 
của bản dịch này cần phải dựa trên những chi tiết rõ ràng 
trên văn từ còn để lại chứ không thể dựa trên suy đoán hay 
lời đồn. Hữu tín hữu trưng (1) luôn luôn là một nguyên tắc bất 
biến của nghiên cứu, dù là lịch sử hay văn học. 

Dịch giả “thật” là ai? 

Trong khoảng hơn một trăm năm qua, nhiều cuộc tranh 
luận trên văn đàn về tác giả thật của bản dịch “Chinh Phụ 
Ngâm” ra quốc âm là ai. Tác giả bản dịch chúng ta hằng quen 
thuộc mở đầu bằng câu “Thuở trời đất nổi cơn gió bụi” có hai 
người. Đó là Đoàn Thị Điểm và Phan Huy Ích.  

Theo giáo sư Hoàng Xuân Hãn trong Lời Dẫn “Chinh Phụ 
Ngâm Bị Khảo” (Paris: Minh Tân, 1953, tr. 24) thì việc ghi 
nhận Đoàn Thị Điểm là tác giả bản dịch được công bố từ năm 
1902 do một viên chánh tổng là ông Vũ Hoạt khắc in: 

Kể về bút chứng, thì nay chỉ có bản “Chinh Phụ Ngâm Bị 
Lục” khắc bởi hiệu Long Hòa, năm 1902. Trong đó, có bài mở 
đầu của Vũ Hoạt nói: “Nhớ xưa, Đặng tiên sinh làm sách ấy, 
Đoàn phu nhân diễn ra quốc âm.” 

Ở đầu sách lại có đề rõ hơn: “Thanh Trì Nhân Mục tiên sinh 
Đặng Trần Côn làm. Văn Giang Trang phủ phu nhân Đoàn Thị 

                                                      

(1) Hữu tín hữu trưng 有信有徵: Đáng tin cậy và có chứng cứ. 
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Điểm diễn âm.” (2) 

Chính từ đây, những người đi sau đều dựa vào bản Long 
Hòa mà không tra cứu thêm để xác minh lời dẫn đó đúng hay 
sai. 

Đến năm 1926, trên tạp chí Nam Phong số 106, tháng 6-
1926, trong phần Văn Uyển (Văn thơ cổ), Đông Châu 
(Nguyễn Hữu Tiến, 1875-1941) đã có một dẫn thuật ngắn 
nhan đề “Phan Dụ Am Tiên Sinh Văn Tập” nêu ra một chứng 
cớ khác về Phan Huy Ích là người đã dịch Chinh Phụ Ngâm 
nguyên văn như sau: 

Cụ Phan Dụ Am húy là Huy Ích 輝益, người làng Thụy Khuê, 
tổng Lật Sài, phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây. Cụ đỗ tiến sĩ năm Ất 
Vị [Ất Mùi] đời Lê mạt, làm quan triều Tây Sơn đến chức Lễ Bộ 
Thượng Thư kiêm Chương Nhạc Chính Ty, Thụy Nham Hầu. 
Cụ là thân sinh ra ông Phan Huy Chú 潘輝注 làm ra bộ Lịch 
Triều Hiến Chương. 

Cụ sở trường về văn quốc âm, mà xưa nay không mấy 
người biết. Mới rồi tôi có tiếp thư ông Phan Huy Chiêm cũng là 
con cháu về họ Phan nói rằng cứ tra trong Phan gia tộc phả 
cùng lời các phụ lão trong họ Phan truyền lại, thì bài “Chinh 
phụ ngâm 征婦吟” bằng Hán văn là của ông Đặng Trần Côn 
người làng Nhân Mục làm ra, mà cụ Phan Huy Ích dịch ra văn 
nôm, hiện nhà họ Phan còn giữ được bản chính, vừa chữ vừa 
nôm; mà khi cụ dịch xong bài “Chinh Phụ Ngâm” có làm bài 
thơ ngẫu thuật bằng chữ Nho rằng: 

                                                      

(2) Hoàng Xuân Hãn, Chinh Phụ Ngâm Bị Khảo. Paris: Minh Tân, 
1953, tr. 24. 

 

仁睦先生征婦吟 
高情逸調播詞林 
近來膾炙相傳誦 
多有推敲為演音 

韻律曷窮文脉粹 
篇章須向樂聲尋 

閒中翻譯成新曲 
自信推明作者心 

Nhân Mục tiên sinh Chinh Phụ Ngâm 
Cao tình dật điệu bá từ lâm 
Cận lai khoái chá tương truyền tụng 
Đa hữu thôi sao [xao] vi diễn âm 
Vận luật hạt cùng văn mạch túy 
Thiên chương tu hướng nhạc thanh tầm 
Nhàn trung phiên dịch thành tân khúc 
Tự tín suy minh tác giả tâm. 
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Bài thơ này hiện còn chép ở trong bộ Dụ Am Ngâm Lục đại 
ý nói rằng: “Ông Trần Côn người Nhân Mục làm ra bài “Chinh 
Phụ Ngâm” bằng chữ Nho, từ điệu cao kỳ đã truyền bá ở chốn 
từ lâm,(3) ai cũng truyền tụng lấy làm khoái chá (4) lắm, đã có 
người thôi sao [xao] (5) diễn ra ca Nôm, nhưng theo về âm luật 
thì dịch sao cho hết được cái tinh túy trong mạch văn, vậy 
phải theo thiên chương (6) và hiệp với âm nhạc mà diễn ra mới 
được. Nay nhân buổi nhàn đã dịch ra thành khúc mới, chắc tin 
rằng suy minh được bụng của tác giả”. Xem như bài thơ trên 
đó truyền lại, thì đủ chứng minh rằng “Chinh Phụ Ngâm Khúc” 
bấy lâu nay ta vẫn truyền là bà Thị Điểm diễn Nôm, dễ thường 
không phải, mà chính là của cụ Phan Huy Ích diễn ra đó 
chăng? Nếu quả thật thế, thì ta nên chính đính lại. Trong thư 
ông Huy Chiêm lại nói rằng: Bài “Nhân Nguyệt Vấn Đáp” mà 
các hàng sách xuất bản đó, xưa nay chưa biết đích là ai làm, 
nhưng xét trong gia phả thì là ông Phan Huy Thực 潘輝湜 
soạn ra hãy còn bản chính, so với phường bản (7) có nhiều chỗ 
sai. Và bài “Tỳ Bà Hành” diễn Nôm, mà ả đào vẫn hát, ta vẫn 
truyền là của ông Nguyễn Công Trứ, thì cũng là ông Huy Thực 
diễn ra. Ông Huy Thực là ai? Cũng là con thứ hai cụ Phan Huy 

                                                      

(3) từ lâm 詞林: Rừng chữ nghĩa, ý nói chốn văn chương. 
(4) khoái chá 推敲: Thịt băm nhỏ nướng lên ai ăn cũng thích khẩu. 

Nay dùng như động từ thích thú. 
(5) thôi xao 推敲: Gò gẫm lựa chọn từng chữ trong lúc làm thơ. 
(6) thiên chương 天章: Ám chỉ văn chương hay và đẹp. 
(7) phường: Phố phường, nơi chuyên một nghề nghiệp ở Hà Nội. 

phường bản: Bản khắc in trong dân chúng, khác với kinh bản là 
bản khắc ở kinh đô. 

Ích. Ông làm đến Lễ Bộ Thượng Thư đời vua Minh Mệnh. Xem 
thế thì nhất gia phụ tử (8) đều sở trường về quốc văn, mà nghe 
nói trong bộ Dụ Am Ngâm Lục cả thảy 13 quyển, chính là một 
tập văn thơ của cụ Huy Ích truyền lại, còn có đến vài ba mươi 
bài thơ phú và văn tế, văn hịch, toàn bằng quốc âm cả. Ước 
mong ông Huy Chiêm sẽ lai cảo lục đăng dần, để giữ lấy một 
nền văn cổ, và làm khảo chứng cho sử văn học nước nhà về 
sau này… 

ĐÔNG CHÂU cẩn chí.(9) 

Tuy vấn đề này đã được nêu ra nhưng rất tiếc sau đó, bản 
gốc Chinh Phụ Ngâm diễn âm không được công bố nên nhiều 
tác giả vẫn theo truyền thuyết mà cho rằng Đoàn Thị Điểm là 
người đã dịch ra quốc âm. Năm 1943, trong báo Tri Tân số 
113 (năm thứ ba), ngày Thứ Năm 23 tháng Septembre, tác 
giả Hoa Bằng trong bài Dịch Phẩm “Chinh Phụ Ngâm” Phải 
Chăng Là Của Bà Đoàn Thị Điểm? cũng đã nêu lại nghi vấn 
này và cũng nhận định rằng những tác giả đã coi bản dịch 
Chinh Phụ Ngâm là của Đoàn Thị Điểm như Dương Quảng 
Hàm (Quốc Văn Trích Diễm. Hà Nội, 1942), Sở Cuồng (Nữ Lưu 
Văn Học Sử. Hà Nội, 1929), Bùi Văn Lăng (Chinh Phụ Ngâm, 
bản dịch ra tiếng Pháp. Hà Nội, 1943)… cũng đều dựa theo 
truyền ngôn nên cần căn cứ vào một nguồn xác thực hơn để 
phá cái nghi án văn học bấy lâu nay và tránh cái nạn “râu ông, 
cằm bà”.(10) 

                                                      

(8) nhất gia phụ tử 一家父子: Cha con một nhà. 
(9) “Văn Uyển”. Nam Phong số 106, tháng Juin 1926, tr. 494-495. 
(10) Tri Tân số 113 (1943), tr. 15. 
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Trong hơn hai mươi năm kể từ 
khi báo Nam Phong nêu ra, nhiều 
nhà nghiên cứu đã cất công đi tìm 
câu trả lời nhưng kết luận đều do 
suy đoán và phần nhiều nghiêng 
về tác giả là Đoàn Thị Điểm.(11) Mãi 
đến năm 1953, sau nhiều năm sưu 
tầm, phân tích, giáo sư Hoàng 
Xuân Hãn đã tìm ra nhiều bản diễn 
âm khác nhau, có bản được phỏng 
đoán là của Đoàn Thị Điểm nhưng 
bản đang lưu truyền và thông 
dụng hơn cả thì của Phan Huy Ích.  

 

Công trình của ông được công bố trong nghiên cứu Chinh 
Phụ Ngâm Bị Khảo (Paris: Minh Tân, 1953) và được nhiều 
người đi tiếp mong tìm ra một sự thật lịch sử và văn học. 

Năm 2002, Nguyễn Văn Xuân trong tác phẩm Chinh Phụ 
Ngâm Diễn Âm Tân Khúc Của Phan Huy Ích (Nxb Văn Nghệ 
Tp HCM, 2002) đã khảo lục một bản mới,(12) đặc biệt có đăng 
theo lối ảnh ấn nguyên bản bằng chữ Nôm mà ông tìm thấy ở 
Huế ngày 14-3-1970 do Chính Trực Đường khắc bản ấn hành 
tháng Ba (âm lịch) năm Gia Long 14 (Ất Hợi, 1815) tức là khi 
Phan Huy Ích còn sống và cũng mới diễn âm chưa lâu. Công 

                                                      

(11) Hoàng Xuân Hãn, Chinh Phụ Ngâm Bị Khảo. Paris: Minh Tân, 
1953, tr. 26, chú thích 23. 

(12) Năm 1970, Nguyễn Văn Xuân đã xuất bản Chinh Phụ Ngâm Diễn 
Am Tân Khúc Của Phan Huy Ích (Sài Gòn: Lá Bối, 1972) nhưng 
chưa có bản gốc chữ Nôm kèm theo. 

bố này, ngoài việc hiệu đính văn bản, có cả bài tựa của chính 
tác giả [tuy mất phần cuối kể cả lạc khoản nên không xác 
định được chắc chắn là ai]. Tuy nhiên, ở ngay câu cuối trong 
bài Tựa của bản nôm Chinh Phụ Ngâm Diễn Âm Tân Khúc có 
một chi tiết:  

… 甲子初春予奉應候使事在北城. 閒悶中歷閱舊解輙復技 

癢. 爰將原吟. 細加註釋. 惑約其辭. 惑申其意. 凡用詞曲該二 

百四聫. 務使原作之精神理脈. 讀之愈覺敷暢.(13) 

(… Giáp Tý sơ xuân dư phụng ứng hậu sứ sự tại Bắc 

                                                      

(13) Nguyễn Văn Xuân. Chinh Phụ Ngâm Diễn Âm Tân Khúc Của 
Phan Huy Ích (Nxb Văn Nghệ TpHCM, 2002), tr. 4, phần Hán-Nôm.  
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Thành. Nhàn muộn trung lịch duyệt cựu giải triếp phục kỹ 
dưỡng. Viên tương nguyên ngâm. Tế gia chú thích. Hoặc ước 
kỳ từ. Hoặc thân kỳ ý. Phàm dụng từ khúc cai nhị bách tứ 
liên. Vụ sử nguyên tác chi tinh thần lý mạch. Độc chi dũ giác 
phu sướng …) 

Đầu mùa xuân năm Giáp Tý [1804] ta phụng mệnh lo việc 
đón tiếp sứ thần ở Bắc Thành. Khi nhàn rỗi đem các sách cũ ra 
đọc để giải sầu. Ta mới lấy bản ngâm gốc chú thích cho kỹ 
lưỡng, hoặc là giảm bớt chữ, hoặc là diễn ý dài thêm, dùng từ 
khúc mà diễn 204 câu đôi, cốt lấy tinh thần mạch văn của 
nguyên tác, để người đọc càng thêm thoải mái …  

Chi tiết nhỏ bé này phù hợp với hành trạng của Phan Huy 
Ích khi ông phải ứng trực ở Thăng Long để lo việc tiếp sứ 
thần nhà Thanh Tề Bố Sâm sang phong vương cho vua Gia 
Long nên nhân lúc nhàn rỗi ông đã dựa theo nguyên tác của 
Đặng Trần Côn để dịch ra quốc âm mà ông đặt tên là Chinh 
Phụ Ngâm Diễn Âm Tân Khúc. Nếu nói là của bà Đoàn Thị 
Điểm (1705-1746) thì đến thời điểm này, Hồng Hà nữ sĩ đã 
qua đời năm mươi tám năm trước rồi. 

Việc Phan Huy Ích chủ trì trong việc đón tiếp Tề Bố Sâm 
và sắp xếp các nghi thức ngoại giao đời Gia Long là một sự 
kiện rất minh bạch. Có điều, vì tài liệu thiếu thốn cũng có, vì 
tư tình, cảm tính cũng có nên hai ông Phan Huy Ích, Ngô Thì 
Nhậm bị bỏ quên trong tiến trình xin nhà Thanh phong 
vương cho Nguyễn Phúc Ánh. Ngay cả sử triều Nguyễn, hầu 
như không nhắc tới vai trò của Phan Huy Ích trong đại lễ này. 
Chính đó cũng là một sự kiện lịch sử bị ẩn giấu như nhiều 
việc lớn trong thời đại Tây Sơn. Chúng tôi sẽ có những biên 
khảo để trở lại vấn đề này. 

Có thể nói không phải riêng tác giả Chinh Phụ Ngâm Diễn 
Âm Tân Khúc đã bị nhầm sang người khác, nhiều nghi án 
cũng vẫn tồn tại do “định kiến văn học” hơn là do chứng cớ 
rõ ràng.  

 

Hai trang cuối bài Tựa Chinh Phụ Ngâm Diễn Âm Tân Khúc 

Nguyễn Văn Xuân. Chinh Phụ Ngâm Diễn Âm Tân Khúc Của Phan Huy 

Ích (Nxb Văn Nghệ TpHCM, 2002), tr. 3-4 (phần chữ Hán). 
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Gần đây hơn, khi nghiên cứu về việc đối xử với giới sĩ phu 
Bắc Hà khi vua Gia Long tiến ra Bắc, chúng tôi tìm đọc bộ Dụ 
Am Ngâm Tập, đến quyển VI, tr. 417-418 thì tìm thấy bài thơ 
nhan đề Tân Diễn Chinh Phụ Ngâm Khúc Thành Ngẫu Thuật 
新演征婦吟成偶述 với tám câu hoàn toàn đúng như bản 
chép trong Nam Phong của cụ Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến 
năm 1926. Tuy chưa thấy bản dịch gốc của Phan Huy Ích mà 
gia đình họ Phan cất giữ như thế nào (14) nhưng chi tiết trong 
bản in năm Gia Long 14 (1815) là khi dịch giả còn sống, phù 
hợp với bài tựa ông nhắc đến thời điểm đã hoàn tất dịch 
phẩm này là khi ra Bắc Thành lo việc tiếp sứ Thanh sang 
phong vương năm 1804. Như vậy, tập thơ này còn tồn tại với 
nội dung đúng như trong Nam Phong và chúng ta có thể liên 
kết với những khảo luận có từ trước của hai nhà nghiên cứu 
lão thành Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Văn Xuân để xác định 
dịch giả thực của bản Chinh Phụ Ngâm hiện đang lưu truyền 
chính là Phan Huy Ích chứ không phải Đoàn Thị Điểm. Chúng 
ta cũng biết bản dịch nôm này cũng đã được khắc in năm Gia 
Long 14 mà ông Nguyễn Văn Xuân đã công bố. 

Kết luận: Năm 1978, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà 
Nội) có giới thiệu một bản dịch rất công phu của nhiều học 
giả Việt Nam nhan đề Thơ Văn Phan Huy Ích bao gồm ba tập. 
Theo giới thiệu văn bản của Nguyễn Ngọc Nhuận thì Dụ Am 
Ngâm Lục là tập thơ coi như đầy đủ nhất của tiên sinh bao 
gồm sáu tập chia ra như sau: 

                                                      

(14) Chính Phan Huy Ích cho biết đời Gia Long, nhà ông bị cháy nên 
văn thơ ông làm bị mất hết, về sau sưu tầm lại từ các nơi nhưng 
vẫn không đầy đủ. 

- Tập 1. Dật Thi Lược Toản, gồm những bài thơ làm từ 
tháng Ba năm Canh Dần (1770) đến tháng Tư năm Canh Tuất 
(1790). 

- Tập 2. Tinh Tra (Sà) Kỷ Hành, gồm những bài thơ làm từ 
tháng Tư đến tháng Chạp năm Canh Tuất (1790). 

- Tập 3. Dật Thi Lược Toản, gồm những bài thơ làm từ 
tháng Giêng năm Tân Hợi (1791) đến tháng Chín năm Bính 
Thìn (1796). 

- Tập 4. Nam Trình Tục Tập, gồm những bài thơ làm từ 
tháng Một năm Bính Thìn (1796) đến tháng Mười năm Đinh 
Tị (1797). 

- Tập 5, Dật Thi Lược Toản, gồm những bài thơ làm từ 
tháng Giêng năm Mậu Ngọ (1798) đến tháng Chạp năm Quý 
Hợi (1803). 

- Tập 6, Vân Du Tùy Bút, gồm những bài thơ làm từ tháng 
Giêng năm Giáp Tý (1804) đến tháng Chạp năm Giáp Tuất 
(1814). 

Tuy nhiên, trong bản chúng tôi hiện có (từ tập I đến tập 
III) chỉ thấy các văn bản trong Dật Thi Lược Toản (tập I), 
Tinh Sà Kỷ Hành và Dật Thi Lược Toản (tập II), Cúc Thu Bách 
Vịnh và Tinh Sà Kỷ Hành (tập III). Như vậy các tập Nam Trình 
Tục Tập và Vân Du Tùy Bút chưa thấy dịch và xuất bản. Gần 
đây, nhân thủ đắc được bản chụp của toàn bộ sáu tập Dụ Am 
Ngâm Lục [A.603, VHv.1467, VHv.2462], chúng tôi mới tìm 
ra một số chi tiết mới đóng góp vào những biên khảo cuối 
thời Tây Sơn, đầu triều Nguyễn đang thực hiện để vá lại một 
số vấn đề chưa có câu trả lời dứt khoát như việc phong 
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vương cho vua Gia Long, vụ án đánh roi Ngô Thì Nhậm,(15) và 
tác giả thật của bản dịch Chinh Phụ Ngâm lâu nay tương 
truyền là của Đoàn Thị Điểm. 

 

Chính tại tập 6, Vân Du Tùy Bút, chúng tôi đã tìm thấy bài 
thơ “Tân Diễn Chinh Phụ Ngâm Khúc Thành Ngẫu Thuật” 
(Bài thơ làm khi mới dịch xong khúc Chinh Phụ Ngâm) để 
biết rằng Phan Huy Ích quả thực có làm công việc dịch sang 

                                                      

(15) Xem Đạo Uyển Thu 2021 (tập 39), tr. 107-130. 

quốc âm. Việc dịch đó hoàn tất năm Giáp Tý (1804) khi ông 
phải ứng trực ở Thăng Long chờ phái đoàn Tề Bố Sâm sang 
phong vương cho vua Gia Long. Tuy ông không ra mặt chính 
thức để đón tiếp phái đoàn nhà Thanh nhưng vai trò của ông 
rất lớn vì ông am tường lễ nghi đã đành mà còn khôn khéo 
đáp ứng đúng những điều nhà Thanh yêu cầu. Có lẽ những 
dịch giả Việt Nam không thấy hứng thú khi có những chi tiết 
đề cập đến việc hai ông Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích tham 
gia tích cực dưới thời Gia Long. 

Nói tóm lại, từ dẫn thuật của Đông Châu trên báo Nam 
Phong năm 1926, chúng ta đã tìm được bài thơ của Phan Huy 
Ích trong Vân Du Tùy Bút và cũng xác định Tân San Chinh Phụ 
Ngâm Diễn Âm Từ Khúc in năm Gia Long 14 là bản dịch hoàn 
tất khi Phan tiên sinh ở Thăng Long. Trước khi tìm ra bản 
Chính Trực Đường các nhà nghiên cứu đã dựa trên bản in 
của ông Vũ Hoạt (1902) nên để tên dịch giả là bà Đoàn Thị 
Điểm mà không kiểm chứng nên cái nghi án đó đã kéo dài 
đến tận hôm nay. Sự nhầm lẫn đó một phần cũng bởi có 
nhiều bản dịch khác nhau nên bản của Phan Huy Ích đã bị 
nhầm sang bản Đoàn Thị Điểm như giáo sư Hoàng Xuân Hãn 
đã chỉ ra. 

Những nghi vấn văn học và lịch sử thường bị dẫn giải lệch 
lạc do nhiều nguyên nhân chủ quan, đôi khi rất ngẫu nhiên 
nhưng một khi có chứng cớ rõ ràng, dù thích hay không 
chúng ta cũng nên trả lại sự thật để người đi sau không bị rơi 
vào mê lộ. 

NGUYỄN DUY CHÍNH 
Tháng 8-2021 
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CƠN GIÓ  
LUÂN HỒI 

 
Ô hay! Cơn gió vô thường 

Tự mang lấy kiếp, tự vương luân hồi 

Đang khi lồng lộng giữa trời 

Còn lay động đến những nơi đầu cành 

Nhiều khi thơ thẩn dạo quanh 

Đùa chơi những chiếc lá xanh trong vườn 

Nhiều khi như thể vấn vương 

Nằm lặng yên ngắm giọt sương trên cành 

Đôi khi khẽ lọt qua mành 

Đung đưa võng bé dỗ dành giấc trưa 

Câu ca “Gió đánh đò đưa” 

Đi từ vạn cổ còn chưa trở về 

Trần gian còn lắm tỉnh mê 

Còn nhiều ấm lạnh bộn bề còn thương 

Ô hay! Cơn gió vô thường 

Tự mang lấy kiếp, tự vương luân hồi. 

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

Chữ và nghĩa 

THƯA “CÁC” QUÝ VỊ 
 Lm. Stêphanô HUỲNH TRỤ 

Trong những năm gần đây, có một cách xưng hô mới 
trước quần chúng được không ít người sử dụng, đó là thay vì 
nói: “Thưa quý vị” thì lại nói: “Thưa các quý vị”. Xem ra cách 
xưng hô này ngày càng phổ biến trên các phương tiện thông 
tin đại chúng như báo chí, truyền hình, trong các buổi họp 
quan trọng trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội. Nhiều 
người không khỏi thắc mắc rằng: trước đám đông, cách xưng 
hô “quý vị” là thiếu hay “các quý vị” là thừa (chữ “các”)? 

Chữ “các” và thuật từ “quý vị” rất quen thuộc với người 
Việt Nam, nhưng chúng ta thử xem lại ý nghĩa và cách sử 
dụng của chúng. 

1. Nghĩa của những chữ các, vị, quý 

1.1. Nghĩa của chữ các 各 

Các (đại danh từ) có nghĩa là:  

(a) Mọi người: Các bất tương nhượng (không ai nhường 
ai); Các trì kỷ kiến (không ai chịu bỏ ý kiến riêng);  

(b) Khác: Các biệt (khác biệt). 

Các (tính từ) có nghĩa là: 

(c) Gọi hết mọi người: Các vị (tiếng Việt: Quý vị);  

Chữ các trong tiếng Hán Việt được dùng như một danh từ 
để chỉ những người hay những thứ khác nhau. Ví dụ: Các hữu 
sở hiếu (mỗi người có một sở thích khác nhau); các hữu sở 
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tưởng (ai cũng có cách nghĩ của mình); các bất tương đồng 
(mọi cái không giống nhau), v.v… Và từ nghĩa gốc ấy, tiếng 
Việt đã chuyển sang nghĩa chỉ tập hợp số đông như: các bác, 
các chú, các thầy cô giáo, v.v...  

Các được dùng như một mạo từ chỉ tập hợp số đông. 

Mạo từ là gì? Thưa: Mạo từ [1] là tiếng đứng trước tiếng 
danh từ đã có một tiếng khác hay một câu chỉ định rồi [2]. 

Mạo từ có những tiếng: Cái [3], những, các, chư, liệt. Ví dụ: 
Cái chén này, những giáo lý viên giỏi, các quyển sách mới mua, 
chư thánh tuẫn đạo Việt Nam, liệt vị anh hùng phương Bắc. 

Mạo từ còn gọi là “quán từ”, thứ từ dùng phụ vào danh từ 
ở một số ngôn ngữ để phân biệt giống, số, tính xác định hay 
không xác định: the trong tiếng Anh; le, la, les trong tiếng 
Pháp [4]. 

Công dụng mạo từ là để chỉ số ít hay số nhiều và làm cho 
mạnh, cho rõ cái nghĩa của tiếng danh từ, làm cho người ta 
phải để ý vào những tiếng ấy. Ví dụ:  

Không có mạo từ: Việc này lôi thôi lắm; Cái rổ đầy hoa.  

Có mạo từ: Cái việc này lôi thôi lắm; Cái rổ đầy những hoa. 

Trong hai câu ví dụ trên, những tiếng danh từ việc và hoa 
không có mạo từ, thì nghĩa của những tiếng ấy bình thường 
như những tiếng khác ở trong mệnh đề.  

Trong hai câu ví dụ dưới, những tiếng danh từ việc và hoa 
có mạo từ cái và những đứng trước, làm cho người ta phải để 
ý vào những tiếng ấy.(1) 

                                                        
(1) Tức là “nhấn mạnh”. (Đạo Uyển chú) 

Mạo từ các cũng dùng về số nhiều như tiếng những. Song 
các thường đứng trước danh từ chỉ những người hay những 
vật mà người ta biết rồi và chỉ định trong trí não rồi, không 
cần phải chỉ rõ ở câu nói nữa. Ví dụ: Thưa các ngài; nó làm 
các việc trong nhà. Vì thế, người ta nói các là mạo từ xác định.  

Còn những thường đứng trước danh từ chỉ những người 
hay những vật mà người ta chưa biết hết và chưa được chỉ 
định hết trong trí não. Ví dụ: Phòng này dành cho những bạn 
thi lại; nó ngủ trong những lúc cúp điện. Vì thế, người ta nói 
những là mạo từ phiếm định. 

Trong một số trường hợp, xem ra có thể dùng các hay 
những đều được, nhưng thực ra cũng có sự phân biệt. Ví dụ: 
Xin mời các (những) bạn đến trước ngồi vào trong. Ở đây, khi 
“mời các bạn đến trước” là có ý không nhắc đến những người 
đến sau; khi “mời những bạn đến trước” là có ý đối chiếu hai 
đối tượng “đến trước” và “đến sau”, cùng một lúc hướng tới 
hai đối tượng. 

1.2. Nghĩa của chữ vị 位 

Vị là danh từ, có nghĩa:  

(a) Chỗ: Vị trí, bài vị;  

(b) Chức vụ, ngôi thứ: Ngôi vị, học vị;  

(c) Từng người (có danh hiệu, chức vụ, tỏ ý tôn kính): vị 
đại biểu, vị vua, chư vị, quý vị;  

(d) Lượng cố định của sự vật: Đơn vị;  

Vị là động từ, có nghĩa là (5) Vị trí sở tại: An Giang vị ư 
nam bộ Việt Nam (Vị trí của An Giang ở tại miền nam Việt 
Nam). 
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Vị 位 có bộ nhân đứng 亻: Nghĩa đen là vị trí, chỗ ngồi của 
một người, như khi nói: Địa vị, tước vị, học vị... Vì vậy “vị” có 
nghĩa bóng để chỉ một người tôn quý, dùng làm “tiếng tôn 
xưng người ta” [5]. Người ta nói vị giáo sư, vị thủ tướng chứ 
không ai nói vị công nhân, vị nông dân cả. Vị là danh từ hàm ý 
chỉ “quý nhơn”, người ta lại thêm tính từ quý vào nữa lại 
càng quý, để tỏ lòng kính trọng người đối thoại với mình. 

1.3. Nghĩa của chữ quý 貴 

Chữ “quý” mà chúng ta cần bàn cũng đọc là quới.  

Quý (động từ) nghĩa là: (a) Coi trọng: Quý con, quý cha mẹ, 
quý tinh bất quý đa;  

(b) Giá tăng cao: Lạc Dương chỉ quý (Giá giấy Lạc Dương 
tăng cao). 

Quý (tính từ) nghĩa là: (c) Sang: Quý nhân, phú quý;  

(d) Báu, đắt tiền, giá cao, lạ, phẩm chất cao: Của quý, vật 
quý, hoa quý;  

(e) Đáng kính nể, trân trọng: Quý tộc, nhân quý hữu tự tri 
chi minh (Người tự biết mình là người đáng trân trọng);  

(f) Từ dùng để bày tỏ thái độ lịch sự hoặc tôn kính đối với 
người khác: Quý danh, quý vị, quý khách, quý ông, quý bà;  

2. Tính từ chỉ sự kính trọng 

Trong tiếng Việt, có nhiều tính từ dùng bày tỏ sự kính 
trọng đối với người khác ở ngôi thứ hai hoặc ngôi thứ ba 
như: Đức, hiền, quý, tôn, lương, thiện... Ví dụ: Đức Phật, Đức 
hồng y, đức phối (tôn xưng vợ người khác); hiền đệ, hiền điệt, 
hiền huynh, hiền sĩ, hiền thê; quý chức (tôn xưng ông quan), 

quý đệ (tôn xưng em người khác), quý huynh (tôn xưng anh 
người khác), quý nương (tôn xưng một người con gái), quý 
thầy; tôn công (tôn xưng cha người khác), tôn đường (tôn 
xưng cha mẹ người khác), tôn sư, tôn huynh, lương bằng, 
lương dân, lương mẫu, lương nhân, lương thê, lương y, thiện 
lương, thiện công, thiện nhân, thiện sĩ, thiện nam tín nữ... 

Cách dùng tính từ quý với nghĩa là tôn kính rất phổ biến, 
đâu đâu cũng thấy dùng. Ví dụ trên đài truyền hình người ta 
nói: “Kính chào quý khán giả”. Hay người ta nói: “Kính thưa 
quý ông bà”; “Kính mời quý khách”; “Tạm biệt quý vị!”... Rõ 
ràng tiếng quý ở đây là số nhiều. Còn nếu đối thoại với một 
người mà nói: “Xin hỏi quý danh”, hay “Có phải đây là quý 
tử?” Thì tiếng quý này là chỉ số ít. 

3. Số nhiều của một danh từ 

Làm thế nào để diễn tả số nhiều của một danh từ ? Thưa, 
có ba cách sau đây [6]: 

(a). Đặt một danh từ tổng hợp [7], một mạo từ [8] hay một 
lượng số chỉ định từ [9] trước danh từ đó. Ví dụ: Bọn côn đồ 
(danh từ tổng hợp); các nhà hảo tâm (mạo từ); nhiều người 
(lượng số chỉ định từ). 

(b). Lặp lại một danh từ trong vài trường hợp đặc biệt. Ví 
dụ: Ngày ngày ra đứng bờ ao; Chiều chiều lại nhớ chiều 
chiều; Đêm đêm trông dải Ngân Hà (Ca dao). 

(c). Dựa vào ý nghĩa của câu mà hiểu. Ví dụ: Xôn xao ngoài 
cửa thiếu gì yến anh; Gió cây trút lá trăng ngàn ngậm gương. 
(Đoạn Trường Tân Thanh); Hỡi đồng bào Việt Nam anh 
hùng! Trong quý vị ai là người thực tình yêu nước? 
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Như vậy, khi đứng trước 
đám đông, diễn giả nói: “Thưa 
quý vị” thì ai cũng hiểu tiếng 
“quý” này chỉ số nhiều rồi. Vì 
thế, chúng ta thấy: 

- Từ Điển Tiếng Việt [10] 
ghi: “Quý: Dùng để gọi một cách 
lịch sự một số người hay một tổ 
chức nào đó nói chung như: Quý 
quan khách, quý Bộ.” 

- Giáo sư Nguyễn Lân [11] giải nghĩa quý vị là “Từ lịch sự 
dùng để nói với những người nói chuyện với mình.” 

4. Kết luận 

Tiếng “quý” có thể dùng cho số ít và số nhiều, nên khi 
chúng ta nói với nhiều người cũng không cần thêm tiếng 
“các”.(2) 

Như thế, cụm từ “các quý vị” thì chữ “các” ở đây là thừa, 
không thể đi cùng với từ “quý”, hai từ mang nghĩa “số nhiều” 
liền nhau, nghe rất chói tai. Chỉ có thể là “các vị”, “quý vị”, 
“chư vị” hay “liệt vị” mà thôi. 

Chú thích 

[1] Mạo từ: Mạo là cái nón, cái mũ, cái chụp lên trên, ý nói 
đứng trước. Mạo từ còn được gọi quán từ (quán: đi trước). 
Trong hệ thống từ loại tiếng Việt hiện nay, các mạo từ: 
những, các, một được xếp vào nhóm các định từ, loại phụ từ 
của nhóm II. (xem: Hoàng Văn Thung, NGỮ PHÁP TIẾNG 
                                                        
(2) Cũng không nói “chư quý vị” vì thừa chữ chư. (Đạo Uyển chú) 

VIỆT, Tập 1. Hà Nội: Nxb Giáo Dục, 2006, tr. 121.) 

[2] “Danh từ đã được chỉ định rồi” nghĩa là: (1) Danh từ có 
chỉ định từ kèm theo: bàn này, nón kia. (2) Danh từ có túc từ 
chỉ định kèm theo: ghế gỗ, nhà tắm. (3) Danh từ có mệnh đề 
chỉ định kèm theo: cái xe mà anh tặng cho nó đã bán rồi. 

[3] Không nên lẫn lộn cái mạo từ với cái loại từ (như: cái 
bàn); cái danh từ (như: con dại cái mang); cái tính từ (như: 
sông cái). 

[4] Trung Tâm Khoa Học và Nhân Văn Quốc Gia, TỪ ĐIỂN 
TIẾNG VIỆT. Nxb Văn Hóa Sài Gòn, 2005. 

[5] Đào Duy Anh, HÁN VIỆT TỪ ĐIỂN. Sài Gòn: Nxb 
Trường Thi, 1957, tr. 547. 

[6] Xem: Bùi Đức Tịnh, VĂN PHẠM VIỆT NAM. Sài Gòn: 
Nxb Trung Tâm Học Liệu - Bộ Giáo Dục, 1972, tr. 48 và Trần 
Trọng Kim, Bùi Kỷ, Pham Duy Khiêm, VIỆT NAM VĂN PHẠM. 
Sài Gòn: Nxb Tân Việt, tr. 44. 

[7] Danh từ tổng hợp như: toán, nhóm, lũ, bọn, phường; 
đàn, bầy; chùm, rặng, buồng, quầy; mớ, đống. . . 

[8] Mạo từ như: những, các, chư, liệt. . . 

[9] Lượng số chỉ định từ như: mọi, cả, hết, hết thảy, tất cả, 
nhiều. . . 

[10] Trung Tâm Từ Điển Học, TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT. Hà 
Nội: Nxb. Khoa Học Xã Hội, 2004, tr. 785. 

[11] Nguyễn Lân, TỪ ĐIỂN TỪ VÀ NGỮ VIỆT NAM. Nxb. 
Tp.HCM, 1989, tr. 1052. 

Lm. Stêphanô HUỲNH TRỤ 
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HẠ GẦN LẠI NHỚ XUÂN XA 

Rồi xuân lại trở về thôi, người ạ! 
Chút gì nhau bờ bãi nõn xanh và 
Hoa gạo đã hé trời đôm đốm lửa 
Tháng Ba gần thương lắm tháng Giêng xa 

Rồi mùa xuân lại vàng mai, em ạ! 
Nắng non thơm trước ngõ dậy môi hường 
Đã lấp loáng đường bay ong vẽ vợi 
Dẫn ta về vườn cũ chỗ tư hương 

Rồi xuân lại về thôi, tôi ạ! 
Vừa cơn mơ đã lắng giọt thềm sương 
Ngày tháng vẫn neo lòng qua bến đợi 
Có ai cùng trẩy gót với tôi không 

Đã lách chách con cá chuồn Cửa Đợi 
Đã mít non lỉu đỉu hú trùng khơi 
Đã hương khói thanh minh mày khuất mặt 
Chỉ còn chờ em về lại với tôi thôi 

Rồi mùa xuân sẽ tròn thôi, xuân ạ! 
Hít thở nhau trúng tiết buổi khai hòa 
Im ả lắm mỗi vóc hình động tịnh 
Tháng Ba gần đang ở chỗ tháng Giêng xa. 

NGUYỄN QUỐC HUÂN  

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY ẤN TỐNG KINH SÁCH ĐẠI ĐẠO 

NHÌN LẠI MƯỜI BỐN NĂM ẤN TỐNG 
THÁNG 6-2008 / THÁNG 6-2022 

Cộng dồn tới tháng 4-2021, sau ngót 
mười ba năm phụng sự, Chương Trình 
Chung Tay Ấn Tống đã in được: 

172 đầu sách 
945.602 bản in 
124.509.000 trang 

NĂM THỨ MƯỜI BỐN (tháng 4-2021 / tháng 4-2022) 

NHAN ĐỀ KINH SÁCH ĐÃ ẤN TỐNG Trang Số bản in Số trang in 

130/1964-70. TÌM HIỂU TH. TR. TRUNG HƯNG (1964-70) 184 800 147,200 

134-1. CHUYỆN ĐẠO BÌNH DÂN 96 1,200 115,200 

135-1. BỒI DƯỠNG PHỔ TẾ XUÂN TÂN SỬU (2021) 104 1,000 104,000 

136-1. NÓI VỚI MỘT NGƯỜI 112 1,000 112,000 

137-1. GIA ĐÌNH ĐẠO ĐỨC THEO GIÁO LÝ CAO ĐÀI 64 1,000 64,000 

138-1. TÌM HIỂU BÀI KINH HỖN ĐỘN TÔN SƯ 120 1,000 120,000 

140-1. TÌM HIỂU BÁT NHÃ TÂM KINH 144 1,000 144,000 

142-1. DƯỚI MÁI TRƯỜNG ĐẠO 80 800 64,000 

ĐẠO UYỂN 39. THU 2021 144 1,000 144,000 

ĐẠO UYỂN 40. ĐÔNG 2021 144 800 115,200 

ĐẠO UYỂN 41. XUÂN 2021 144 800 115,200 

ĐẠO UYỂN 42. HẠ 2022 144 1,000 144,000 

► Tạm cộng dồn tới tháng 4-2022, sau ngót mười bốn năm 
phụng sự, Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo đã 
in được: 184 đầu sách; 957.002 bản in; 125.897.000 trang.  

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống kỉnh thành biết ơn tất cả quý 
ân nhân đã trợ duyên, giúp đỡ nhiều mặt để Chương Trình dù khả 
năng hạn hẹp vẫn có thể góp phần nhỏ bé vào công cuộc phổ thông 
giáo lý Cao Đài suốt mười bốn năm nay. 
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TẶNG QUÀ 
Th.s. B.s. LAN HẢI 

 

Hồi còn là thành viên chính 
thức của “Hội độc thân”, tôi có 
dịp tặng quà thầy giáo dạy ngoại 
ngữ của lớp học thêm. Ngày ấy 
mới ra trường nên chất sinh viên 
còn đậm lắm, nghèo, xa gia đình, 
ở tập thể thiếu thốn đủ thứ, chỉ 
có lòng dũng cảm là có thừa. 

Vừa lãnh lương nên tôi tự tin mời thầy vào chọn quà ở 
cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm cho khách du lịch Tây. Trái 
với sự “phòng xa” ban đầu của tôi là sẽ bị từ chối, thầy vui vẻ 
đồng ý đi ngay. 

Mới bước vào cửa hàng, thầy đã reo lên trước mấy món 
đồ chế tác từ sừng trâu, ngắm từ góc này sang góc kia, lấy 
máy ảnh ra chụp. Rồi bước sang bên, thầy xuýt xoa trước 
tấm lót đĩa rất tinh tế được móc bằng chỉ, mấy con kiến làm 
từ rễ tre cực kỳ ngộ nghĩnh, những chiếc giỏ xinh xinh đan từ 
xơ dừa... Theo chân thầy mà độ lo lắng sợ hãi của tôi tăng lên 
từng phút. Thầy “chấm” nhiều mục tiêu như vầy chắc tôi 
không đủ “đạn” mất. 

Đi dạo một vòng, không bỏ sót tủ trưng bày nào, hiện vật 
nào, thầy mỉm cười và thốt lên đầy cảm thán: “Tuyệt quá! 
Người Việt rất sáng tạo và khéo tay. Những mặt hàng thủ 
công độc nhất vô nhị, không cái nào giống cái nào. Ngay cả 
cái lỗi nhỏ cũng trở nên độc đáo.” 

Lấy hết can đảm, tôi nói với thầy: “Mời thầy chọn quà ạ.” 
Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, ôi có lẽ tôi không đủ tiền để trả 
cho mấy món đồ ở đây mất. Có lẽ tôi sẽ phải mua chịu, hay ký 
sổ, trả sau vào tháng lương tới hoặc vay bạn bè…, sao tôi lại 
hăng hái liều mạng tặng quà thầy cơ chứ. 

Thầy nhìn một lượt các quầy hàng và những món quà, ánh 
mắt lấp lánh niềm vui.  

Tôi thành thật nói: “Em chỉ đủ khả năng tặng thầy món 
quà chừng… x USD thôi ạ.” Với tôi lúc ấy, nói ra điều này nó 
thô thiển, bất tiện làm sao! 

Và đây là điều làm tôi nhớ mãi. 

Thầy nói chậm và rõ để tôi có thể hiểu đúng từng từ: “Cảm 
ơn bạn. Tôi đã nhận quà rồi. Cảm ơn ý nghĩ tặng quà của bạn. 
Bạn đã dành cho tôi cả buổi để ngắm nghía những món đồ 
xinh đẹp này, tôi rất vui. Bây giờ thì chúng ta về thôi và ngồi 
uống mỗi người một trái dừa.” 

Một câu trả lời gần gũi và rất lịch sự, với sự trân trọng 
dành cho người tặng quà. 

* 

Khi con gái tôi là “sinh viên năm nhất bậc tiểu học”, tôi 
cùng bé vật vã đánh vần bài “Người Ăn Xin” của Tuốc-ghê-
nhép (sách Tập Đọc lớp 1, nay bài này nằm trong sách Tiếng 
Việt lớp 4):  

“Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm 
khọm đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt ông lão đỏ đọc và 
giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm 
hại… Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ 
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kia thành xấu xí biết nhường nào! Ông già chìa trước mặt tôi 
bàn tay sưng húp, bẩn thỉu. Ông rên rỉ cầu xin cứu giúp. Tôi 
lục tìm hết túi nọ đến túi kia, không có tiền, không có đồng hồ, 
không có cả một chiếc khăn tay. Trên người tôi chẳng có tài 
sản gì. Người ăn xin vẫn đợi tôi. Tay vẫn chìa ra, run lẩy bẩy. 
Tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy 
kia: ‘Ông đừng giận cháu. Cháu chẳng có gì để cho ông cả.’ 

Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. 
Đôi môi tái nhợt nở nụ cười và tay ông cũng xiết lấy tay tôi: 
‘Cháu ơi, cảm ơn cháu. Như vậy là cháu đã cho lão rồi.’ Ông 
lão nói bằng giọng khản đặc. 

Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận 
được chút gì của ông lão.” 

Món quà mà hai ông cháu trao cho nhau là sự tôn trọng 
phẩm giá con người, là tấm lòng chân thành giữa người với 
người. 

* 

Sau này, tôi kinh qua rất nhiều trải nghiệm mang tên “quà 
cáp”. Đi biếu có, được nhận có, trao đổi “có qua có lại” cũng 
có. Được nhờ tư vấn mua quà, xách hộ, trao giùm quà, thấm 
thía câu thành ngữ “Của biếu là của lo, của cho là của nợ”, 
“Ghét người yêu của”… Vui vì quà cũng lắm mà khổ vì quà 
cũng nhiều. Có những món quà rất ưng ý, có món quá mắc 
tiền, có món “của nhà trồng được”, “cây nhà lá vườn”, có món 
quà công phu phải chuẩn bị trong nhiều năm tháng và người 
nhận phải chờ khá lâu... Tôi càng cảm nhận sâu sắc rằng giá 
trị của việc tặng quà không nằm ở món quà, mà trong chính 
tấm lòng của người trao tặng, như Prasant Mishra – diễn 

viên kịch Shakespeare người Ấn Độ – đã nói: “Món quà lớn 
nhất ta có thể tặng ai đó là ở bên họ, vì khi ta trao tặng thời 
gian của ta, đó là một phần của cuộc đời – điều mà ta không 
bao giờ có thể nhận lại.” 

Th.s. B.s. LAN HẢI 
Công Giáo và Dân Tộc, số 2327 
Tuần lễ từ 14 đến 20-01-2022 

GÓC TƯ DUY: Có hai người nọ tranh cãi với nhau hơn nửa 
ngày trời. Một người cứ hét lên: “3×8=24”; người kia liền quát 
lại: “3×8=21”. Hai người cứ thế tranh cãi mãi không thôi; cuối 
cùng phải dắt nhau đến xin quan huyện phân xử. 

Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, quan huyện nghiêm 
mặt, quát lớn: “Người đâu? Hãy lôi cái gã 3×8=24 ra ngoài 
đánh 24 gậy!” 

Người kia nghe quan huyện phán vậy, kinh ngạc và bất mãn. 
Anh ta khiếu nại: “Bẩm quan! Rõ ràng là tôi nói đúng, sao lại 
đánh đòn tôi?” 

Quan huyện đáp: “Nhà người đã tranh cãi hơn nửa ngày trời 
với gã 3×8=21; vậy chẳng phải ngươi ngu lắm sao? Nếu không 
đánh ngươi thì để ngươi cứ ngu hoài ư?” 

Lời bàn: Luận Ngữ (15:7) chép lời Đức Khổng Tử: 不可與言 

而與之言, 失言. Bất khả dữ ngôn nhi dữ chi ngôn, thất ngôn. 
(Kẻ không đáng nói chuyện mà lại nói, là phí lời.) Giáo Sư A. 
Charles Muller dịch: "When a person shouldn't be spoken with 
and you speak to him, you waste your words." 

Thiên hạ thường hay hiếu sự. Bá tánh nói gì thì cũng chớ 
nên nóng máu, nhào vô cãi lý, cố giành phần thắng.  
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ƠN 

 

 

 

Cảm ơn Người thắp lên ngọn lửa 
Cho mình hơi ấm giữa trời đông 
Cho sức sống tưởng như cạn kiệt 
Giữa nhập nhòa chới với mênh mông 

Ngày tháng vụt qua đâu đứng đợi 
Cũ chưa đầy mới vẫn sang trang 
Khoảng trống mỗi tờ điền sao hết 
Có nghĩa gì khất hẹn lo toan 

Cuộc đổi dời tính sao được mất 
Bức tranh thêu say đắm khách trần 
Khúc gập ghềnh mù sương dốc dựng 
Dẫu biết rằng hư ảo phù vân 

Bao khoảnh khắc rất ơn cuộc sống 
Người chỉ đường giữa phố lạ xa 
Ơn giọt mưa, ánh nắng chan hòa 
Phơi phới bao hồn hoa cỏ dại 

Ơn kẻ khó giàu lòng nhân ái 
Người thiện lương giữa chốn thị trường 
Ơn lắm bao người chưa quen biết 
Như đã từng thân thiết yêu thương 

Ơn chiếc áo đông cơn gió lạnh 
Những nụ mầm hoa cảnh đợi xuân 
Ngọn lửa kia, khởi điểm, cội nguồn 
Rất ơn Người từng ngày đang sống. 

ĐỖ THỊ KẾT (Đà Nẵng, 08-01-2022) 

@ Một hiền tỷ ở xã đạo 
Bình Thạnh. Điện thư ngày 
08-01-2022: 

Trước sân Trung Hưng 
Bửu Tòa (Hội Thánh Truyền 
Giáo Cao Đài, Đà Nẵng) có 
đặt một cái đỉnh lớn. Từ cột 
phướn nhìn vào thì thấy 
trên đỉnh có đúc bốn chữ 
“loằng ngoằng”. Kính nhờ 
Đạo Uyển giải thích giúp ý 
nghĩa bốn chữ này. Cảm ơn 
Đạo Uyển.  

Huệ Khải: Hiền tỷ ở 
Bình Thạnh mà hỏi chuyện 
ngoài Đà Nẵng, lại không 
kèm theo ảnh minh họa thì 
quả là hỏi khó rồi vậy. 
(Cười…) Chúng tôi đã nhờ 
hiền tỷ Đỗ Thị Kết chụp 
giúp một ảnh gởi vào Sài 
Gòn để xem tận mắt bốn 
chữ “loằng ngoằng” như 
hiền tỷ nói trong thư. Nhân 
đây, xin cảm ơn Đỗ hiền tỷ, 
nhiều năm qua luôn luôn là 
một bạn thơ cộng tác viên  

 
Gió muốn thổi đâu thì thổi. 

GIOAN 3:8 

 
kiêm phát hành giúp Chương 
Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo rất nhiệt tâm. 
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Bốn chữ Nho viết theo lối triện đọc từ phải sang trái là 
“Chánh vị ngưng mạng” 正位凝命. Một dạng chữ triện khác, 
gần giống như bốn chữ đúc trên đỉnh được đính kèm phía 
trên ảnh minh họa để tiện đối chiếu.  

1. Về xuất xứ, bốn chữ “chánh vị ngưng mạng” có trong Đại 
Tượng Truyện của quẻ Dịch thứ 50, tên quẻ là Hỏa Phong 
Đỉnh. 

  

Đỉnh 鼎 hay vạc (cauldron) loại tròn có ba chân, loại vuông 
có bốn chân; trên miệng có hai quai (để xỏ đòn khiêng đi). 

Đỉnh (vạc) là một vật mang tính biểu tượng. Thật vậy, để 
tượng trưng cho quyền lực, thành tựu, thống nhất giang san, 
và vững bền của vương triều, vua Minh Mạng (trị vì 1820-
1840) cho đúc chín cái đỉnh đồng vào cuối năm 1835, hoàn 
tất đầu năm 1837, đặt trước Hiển Lâm Các, đối diện Thế 
Miếu, phía tây nam hoàng thành.  

Trong văn học, việc phò vua giúp nước gọi là “đỡ vạc nâng 
thành”. Chẳng hạn, Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy: “Đến 
lúc cấp thiết cũng lo đỡ vạc nâng thành, cứu dân cứu nước, 
như Vạn Hạnh Thiền Sư đời Lý, Phù Vân Quốc Sư đời Trần 
trong lịch sử nước nhà của chư đệ muội.” (1) 

                                                        
(1) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 15-01 Đinh 

Tỵ (Thứ Sáu 04-3-1977). 

Do đâu mà trước Trung Hưng Bửu Tòa lại đặt cái đỉnh? 
Chúng tôi chưa tìm được thánh giáo nào dạy về việc này. Tuy 
nhiên, căn cứ vào tính chất của đỉnh (vạc) là biểu tượng cho 
quyền lực, thành tựu, thống nhất giang san, và vững bền của 
một vương triều, thì trong cửa đạo, ở Hội Thánh Truyền Giáo 
Cao Đài, cái đỉnh đặt trước sân Trung Hưng Bửu Tòa tượng 
trưng cho quyền pháp được Đức Chí Tôn ban trao cho Hội 
Thánh, sự thành tựu của công cuộc gieo giống Kỳ Ba ở Trung 
Kỳ trải qua thời gian dài gian khổ (1934-1956), hy sinh cả 
xương máu của biết bao chức sắc, tín đồ trung kiên. Cái đỉnh 
còn nhắc nhở về sứ mạng của Hội Thánh là thống nhất tôn 
giáo Cao Đài để Đại Đạo được vững bền, v.v… 

2. Ý nghĩa bốn chữ “chánh vị ngưng mạng” là gì? Đại 
Tượng Truyện quẻ Đỉnh nói: “Quân tử dĩ chánh vị ngưng 

mạng.” 君子以正位凝命. Tức là người quân tử xem biểu 
tượng quẻ Đỉnh mà làm cho mình đạt được chỗ “chánh vị 
ngưng mạng”. 

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ bảo: “Các lời giải thích về Đại 
Tượng quẻ Đỉnh này rất khác nhau.” (2) Thật vậy, bản thân 
chữ Dịch nghĩa là “biến đổi” cho nên các tác giả thường giảng 
giải các quẻ khác nhau; với quẻ Đỉnh cũng thế. Chẳng hạn: 

2.1. Hai chữ “chánh vị” từng được giảng như sau: 

– “nghiêm trang đoan chính ở địa vị mình” (Phan Bội Châu);  

– “địa vị chính đáng của mình” (Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ); 

– “làm cho chính đính cái ngôi của mình ở” (Ngô Tất Tố); 

                                                        
(2) Dịch Kinh Đại Toàn. Hạ Kinh: Quẻ Hỏa Phong Đỉnh. 
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– “ngôi vị đúng tài đức, đúng chức phận” (Huệ Minh); 

– “giữ cho từng vị trí của mình được đúng / keeps his every 
position correct” (James Legge); 

– “làm cho địa vị hay vị trí của mình được đúng / making 
his position correct” (Richard Wilhelm). 

2.2. Hai chữ “ngưng mạng” từng được giảng như sau: 

– “mệnh lệnh phát hành (. . .) được thống nhất tề chỉnh” 
(Phan Bội Châu); 

– “thực hiện cho được định mạng của mình” (Nhân Tử 
Nguyễn Văn Thọ); 

– “làm cho mệnh lệnh an trọng” (Ngô Tất Tố); 

– “mệnh lệnh tập trung và ban phát dứt khoát, nghiêm 
mật” (Huệ Minh); 

– “bảo toàn sứ mạng Trời giao / maintains secure the 
appointment (of Heaven)” (James Legge); 

– “củng cố số mạng của mình / consolidates his fate” 
(Richard Wilhelm). 

2.3. Các giải thích trích dẫn trên đây e rằng không hoàn 
toàn thích hợp để giảng nghĩa bốn chữ “chánh vị ngưng 
mạng” đúc nổi trên cái đỉnh đặt trước mặt Trung Hưng Bửu 
Tòa. Bởi lẽ Dịch nghĩa là “biến”, không xơ cứng theo một 
công thức nào cố định; do đó, phải chăng chúng ta cần xem 
bốn chữ này như một “thông điệp” (message) nhắn gởi tất cả 
các bậc Thiên ân hướng đạo có sứ mạng quyền pháp Trời 
ban trao để thi hành sứ mạng trung hưng, có trọng trách 
hoàn thành sứ mạng của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài? 

3. Về “chánh vị”, chúng tôi hiểu như sau: 

3.1. “Vị” là “phẩm vị” (rank), là “vị trí” (position) của mỗi 
bậc Thiên ân hướng đạo quyền pháp trong Hội Thánh 
Truyền Giáo Cao Đài. Các vị này thường được gọi là “chức 
sắc” (dignitaries). 

3.2. Căn cứ theo Pháp Chánh Truyền hay Tân Luật hoặc 
bản Chú Giải Tân Luật của Đức Giáo Tông Vô Vi Lý Thái Bạch 
(ban trao ngày Thứ Năm 25-8-1938), nếu lấy công tâm suy 
xét, phải chăng chúng ta thấy rằng rất khó có người hội đủ 
các điều kiện về tâm, hạnh, đức, tài để hoàn toàn xứng đáng 
nhận lãnh một phẩm vị trong Hội Thánh? Mà thiếu chức sắc 
đủ điều kiện (qualified dignitaries) thì lấy ai làm việc cho Hội 
Thánh? Thế nên buộc phải dùng những nhân sự tuy chưa 
hoàn toàn nhưng vẫn có một số ưu điểm nào đó. Vậy, dù cho 
là chức sắc Thiên phong, phải chăng cũng nên hiểu là Thầy 
“lập vị” giúp mình tu tiến, có đà vượt trỗi lần lần lên? 

Bậc chức sắc chân tu, đạo hạnh khi ý thức thân phận mình 
là như vậy, thì rất sợ hãi lúc được nhận áo mão Hội Thánh 
ban trao, tức là các ngài mang tâm lý phập phồng, canh cánh 
âu lo “như đang đi xuống vực sâu, như đang bước trên lớp 
băng mỏng” (như lâm thâm uyên, như lý bạc băng 

如臨深淵, 如履薄冰) đúng theo lời Kinh Thi được Đức Thái 
Bạch Kim Tinh nhắc lại trong đàn cơ tại Tịnh Đường vào giờ 
Tý ngày 24-12 Giáp Thìn (Thứ Ba 26-01-1965). 

Ý thức như vậy thì chức sắc càng cao phẩm vị càng khiêm 
tốn cực kỳ. Do đó, để cho mình được “chánh vị” tức là “xứng 
đáng ở vào phẩm vị một chức sắc”, các ngài luôn luôn trau 
giồi, học hỏi, tu tập để nâng cao phẩm chất bản thân, nghĩa là 
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“tự cường bất tức” 自強不息 (Đại Tượng Truyện, quẻ Càn), 
và không ngừng “tiến đức tu nghiệp” 進德修業 (Văn Ngôn, 
quẻ Càn, hào Cửu Tam).  

Ý thức như vậy thì chức sắc cố gắng chu toàn phận sự của 
chính mình, hãy ở đúng chỗ của mỗi ngài (chánh vị), không 
tham lam quyền lực mà giành quyền, lấn quyền của người 
khác. (Phận sự bản thân đã xong đâu mà còn muốn đưa tay 
vói sang chức trách của người khác?)  

4. Về “ngưng mạng”, chúng tôi hiểu như sau: 

4.1. "Ngưng" 凝 là chữ Nho; không có nghĩa "ngưng lại, 
ngưng nghỉ, ngừng lại" (stopping, ceasing. . .) như tiếng Việt. 

Động từ “ngưng” có nghĩa là “hoàn thành, hoàn tất, thành 
tựu” (accomplishing sth, actualising sth). Đây chính là nghĩa 
chữ “ngưng” trong sách Trung Dung: “Cẩu bất chí đức, chí 

đạo bất ngưng yên.” 苟不至德, 至道不凝焉 (Nếu không phải 
là bậc đức hạnh tột cùng thì không thành tựu được cái đạo 
tối thượng.)  

4.2. “Mạng” là “sứ mạng” (mission). Vậy, “ngưng mạng” là 
“hoàn thành sứ mạng” (accomplishing a mission). 

Chúng tôi thấy Baidu (Bách Độ), tức là Bách Độ Bách Khoa 
百度百科 của Bắc Kinh cũng giảng “chánh vị ngưng mạng” 
正位凝命 là “hoàn thành tự thân sứ mạng” 完成自身使命, 
nghĩa là hoàn thành sứ mạng của mình (chúng tôi dịch sang 
tiếng Anh là: accomplishing one’s own mission).(3) 

                                                        
(3) https://baike.baidu.com/item/%E6%AD%A3%E4%BD%8D%E5%87%9D%E5%91%BD/1782823 

(truy cập 09-01-2022). 

5. Như đã nói, vì chưa tìm 
được thánh giáo nào dạy về 
việc đặt chiếc đỉnh “chánh vị 
ngưng mạng” trước sân Trung 
Hưng Bửu Tòa, chúng tôi không 
thể xác quyết được việc lập 
đỉnh năm xưa là do thánh ý chỉ 
bày hay do sáng kiến của lớp 
tiền nhân đạo cao đức trọng   
dày công xây dựng Hội Thánh, kiến tạo Bửu Tòa. Nhưng, giả 
thiết việc này là do sáng kiến minh triết của các ngài, thì quả 
thật các ngài rất cao siêu. 

Là lớp hậu tấn, khi thấu hiểu ý nghĩa thâm sâu của bốn 
chữ “chánh vị ngưng mạng” đúc nổi trên chiếc đỉnh, thì 
những vị nặng lòng với sứ mạng trung hưng, những vị đau 
đáu với sứ mạng thống nhứt đạo Cao Đài của Hội Thánh 
Truyền Giáo, mỗi khi ra vào Bửu Tòa, mỗi khi nhìn thấy chiếc 
đỉnh, phải chăng đó cũng là lúc nhớ tới bốn chữ “chánh vị 
ngưng mạng” và lấy đó làm lời sách tấn bản thân? 

6. Để hoàn thành sứ mạng trung hưng, chu toàn sứ mạng 
thống nhứt đạo Cao Đài, thì không chỉ ở cấp Hội Thánh trung 
ương mà còn rất cần có sự toàn tâm toàn ý góp phần của các 
thánh đường, thánh thất địa phương.  

Bởi thế, những địa phương nào may duyên có đất rộng, cơ 
sở khang trang đẹp đẽ, thì việc đặt chiếc đỉnh trước sân 
giống như Bửu Tòa trộm nghĩ cũng rất ý nghĩa, vì suy cho 
cùng, đó là cách mượn vật hữu hình để thường xuyên sách 
tấn lấy mình trên đường tu học, hành đạo Kỳ Ba. Như thế 
chẳng phải là hay lắm ru?  
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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 Một năm 2022 liên kết Nxb Hồng Đức: 
ĐẠO UYỂN HẠ 2022 (tập 42), in 1.000 quyển. Do công quả 13,550,000 đồng của quý ân 
nhân phương danh như sau:  

1. ĐH ĐINH NGỌC DŨNG (sinh năm 1966, ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Gởi đợt 178. 

1,000,000 

2. Giác linh ĐH ĐINH VĂN THUẬN (sinh năm 1925, ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Gởi đợt 178. 

1,000,000 

3. ĐH HỒ QUỐC HÙNG (TT Thành Tâm Đàn, HTCĐ Minh Chơn Đạo, Cà Mau). Gởi 
đợt 170, 179. 

200,000 

4. Lễ Sanh HƯƠNG THỚI (ĐT Trần Thị Thới, 90 tuổi, TT Nhựt Chánh, HTCĐ Ban 
Chỉnh Đạo). Gởi đợt 179. 

500,000 

5. Thái Lễ Sanh LÊ TĂNG KHÁNH (TT Trung Phước Điền, HT Truyền Giáo CĐ, Đắc 
Lắc). Gởi đợt 178. 

500,000 

6. LIÊN HOA CỬU CUNG THIÊN ĐẠO HỌC ĐƯỜNG (Thủ Đức). Gởi đợt 179, 180, 181. 1,500,000 
7. ĐH NGUYỄN TẤN TRIỀU (TT Thành Tâm Đàn, HTCĐ Minh Chơn Đạo, Cà Mau). 

Gởi đợt 170, 179. 
400,000 

8. Hiền tỷ Chánh Trị Sự NGUYỄN THỊ PHÙNG (Xã đạo Phước Mỹ, họ đạo Trung 
Nam, Hội Thánh Truyền Giáo CĐ). Hồi hướng giác linh thân phụ là Giáo Hữu 
Ngọc Bách Thanh (1932-2007), Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. Gởi đợt 181. 

1,000,000 

9. ĐH PHẠM NHỰT TRƯỜNG(TT Nhựt Chánh, Ban Chỉnh Đạo). Gởi đợt 169, 179. 1,000,000 
10. ĐT PHẠM QUẾ TRÂM (TT Nhựt Chánh, Ban Chỉnh Đạo). Gởi đợt 169, 179. 1,000,000 
11. ĐT PHAN THỊ ANH THƯ. Gởi đợt 166. 200,000 
12. Phó Trị Sự PHÙNG MAI ĐÌNH (TT Trung Tín, HT Truyền Giáo CĐ). Gởi đợt 153. 200,000 
13. ĐT PHÙNG THỊ NGỌC ĐIỆP (Cơ Quan PTGL Đại Đạo). Gởi đợt 167. 200,000 
14. Giáo Hữu THƯỢNG CÔNG THANH (TT Trung Hiền, Tr/Giáo CĐ). Gởi đợt 178. 500,000 
15. ĐH TRẦN ĐỨC (TT Trung Mỹ I, HT Truyền Giáo CĐ, Duy Xuyên). Gởi đợt 146.  150,000 

16. ĐT TRẦN PHẠM ANH THƠ. Hồi hướng cho Trần Việt Thi, Trần Phạm Đức 
Tâm, Huỳnh Thị Khánh Lan (quận 7) và ông Ronald M (Hoa Kỳ). Gởi đợt 181. 

800,000 

17. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG (TTi Tân Minh Quang, Thạnh Lộc, Q 12). Hồi hướng 
giác linh song thân (ĐH Trần Văn Phòng, ĐT Nguyễn Thị Mân), cửu huyền 
thất tổ. Cầu nguyện cho sức khỏe bào huynh (ĐH Trần Văn Hoa). Gởi đợt 178, 
180, 181. 

2,000,000 

18. ĐT TỪ THỊ NHUNG (TT Thành Tâm Đàn, HTCĐ Minh Chơn Đạo, Kinh Xáng, 
Phụng Hiệp, Khóm 1, Tân Thành, Cà Mau). Gởi đợt 168, 170, 179, 181. 

800,000 

19. ĐH VÕ TRỌNG ĐIỂM (TT Trung Chính, HT Truyền Giáo CĐ). Hòa Thuận, Cam 
Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi đợt 149, 
157, 168. 

600,000 

138-1. TÌM HIỂU BÀI KINH HỖN ĐỘN TÔN SƯ (Huệ Khải), in 1.000 quyển. Do hiền huynh 
ĐÀO THÚY LIỄU (hải ngoại), công quả 15.000.000 đồng, gởi đợt 172. 

140-1. TÌM HIỂU BÁT NHÃ TÂM KINH (Lê Anh Minh), in 1.000 quyển. Do quý ân nhân: 1/ 
Giác linh Chánh Trị Sự DƯ VĂN YỂU (1934-2012: TT Bình Thạnh, Trảng Bàng, HTCĐ Tây Ninh), 
hiền tỷ NGUYỄN THỊ CẨN (TT Bình Thạnh, HTCĐ Tây Ninh), hiền huynh CAO VĂN LỜI (Củ Chi), 
cháu CAO KHÁNH VĂN và cháu CAO BẢO NGUYÊN (Cơ Quan PTGL Đại Đạo) cùng công quả 
5.000.000 đồng, gởi đợt 178. – 2/ Hiền huynh MAI NGỌC HÂN (TT Phan Thiết, Bình Thuận, 
HTCĐ Tây Ninh) công quả 5.000.000 đồng, gởi đợt 180. – 3/ Hiền huynh NGUYỄN VĂN 
TRƯỜNG KHÁNH (TT Long Khánh, HTCĐ Tây Ninh) công quả 5.000.000 đồng, gởi đợt 176, hồi 
hướng giác linh thân phụ là hiền huynh NGUYỄN VĂN ĐẠO (1944-2021: nguyên Chánh Trị Sự 
TT Long Khánh). 

142-1. DƯỚI MÁI TRƯỜNG ĐẠO (Sử Kiến Nguyên), in 800 quyển. Do quý ân nhân: 1/ Hiền 
tỷ LÂM THỊ KIM TUYẾN (chung cư Hà Đô, quận 10), công quả 5.000.000 đồng, gởi đợt 176. – 
2/ Hiền tỷ LÊ THỊ TÂM (thánh thất Thái Hòa, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, cư ngụ tại Củ 
Chi), công quả 1.000.000 đồng, gởi đợt 180. – 3/ Hiền tỷ TRẦN THỊ KIM DUNG (thánh tịnh 
Tân Minh Quang), công quả 1.000.000 đồng, gởi 178, 180, cầu nguyện cho sức khỏe bào 
huynh (hiền huynh TRẦN VĂN HOA sanh năm 1950). – 4/ Hiền tỷ TRẦN THỊ NỞ (Hoa Kỳ), 
công quả 3.000.000 đồng, gởi đợt 178. 

PHƯƠNG DANH QUÝ ÂN NHÂN CÔNG QUẢ ẤN TỐNG 
Đợt Một Trăm Bảy Mươi Tám: Từ ngày 01-01-2022 đến ngày 31-01-2022  

1. Cháu CAO BẢO NGUYÊN (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo). Gởi 16-01. 1,000,000 
2. Cháu CAO KHÁNH VĂN (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo). Gởi 16-01. 1,000,000 
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3. ĐH CAO VĂN LỜI (Củ Chi). Gởi 16-01. 1,000,000 
4. Giác linh CTS DƯ VĂN YỂU (TT Bình Thạnh, HTCĐ Tây Ninh) Gởi 16-01. 1,000,000 
5. ĐH ĐINH NGỌC DŨNG (sinh năm 1966, ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Gởi 12-01. (Phạm Thị Thanh Lan chuyển) 
1,000,000 

6. Giác linh ĐH ĐINH VĂN THUẬN (sinh năm 1925, ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Gởi 12-01. (Phạm Thị Thanh Lan chuyển) 

1,000,000 

7. ĐT HỒ THỊ Ý (TT Trung Hiền, HT Truyền Giáo CĐ). Gởi 13-01. Hồi hướng giác 
linh thân mẫu (ĐT Nguyễn Thị Tính, sanh năm Ất Hợi, 1935; quy thiên 23-4 
nhuận, Canh Tý, 2020). 

2,000,000 

8. ĐT NGUYỄN THỊ CẨN (TT Bình Thạnh, HTCĐ Tây Ninh). Gởi 16-01. 1,000,000 
9. Hiền tỷ Chánh Trị Sự NGUYỄN THỊ PHÙNG (xã đạo Phước Mỹ, họ đạo Trung 

Nam, HT Truyền Giáo CĐ). Hồi hướng giác linh thân mẫu (cố Giáo Hữu Trần 
Hương Mỹ [1932-2021], HT Truyền Giáo CĐ). Gởi 08-01. 

2,000,000 

10. Thái Lễ Sanh LÊ TĂNG KHÁNH (TT Trung Phước Điền, HT Truyền Giáo CĐ, 
Đắc Lắc). Gởi 31-01. 

500,000 

11. Giáo Hữu THƯỢNG CÔNG THANH (TT Trung Hiền, HT Truyền Giáo CĐ, quận 
Tân Bình). Gởi 13-01. 

500,000 

12. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG (TTi Tân Minh Quang. Thạnh Lộc, Q 12). Hồi hướng 
giác linh song thân (ĐH Trần Văn Phòng, ĐT Nguyễn Thị Mân). Gởi 25-01. 

500,000 

13. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG (TTi Tân Minh Quang. Thạnh Lộc, Q 12). Cầu 
nguyện cho sức khỏe bào huynh (ĐH Trần Văn Hoa). Gởi 25-01. 

500,000 

14. ĐT TRẦN THỊ NỞ (Hoa Kỳ). Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi 26-01. 3,000,000 
Tổng cộng: 16,000,000 VNĐ  

Đợt Một Trăm Bảy Mươi Chín: Từ ngày 01-02-2022 đến ngày 28-02-2022 

 1. ĐH HỒ QUỐC HÙNG (TT Thành Tâm Đàn, HT Minh Chơn Đạo). Gởi 24-02. 100,000 
2. Giáo Hữu HƯƠNG PHONG (TT Từ Vân [Phú Nhuận], HT Truyền Giáo CĐ). Gởi 

09-02. 
1,000,000 

3. Lễ Sanh HƯƠNG THỚI (ĐT Trần Thị Thới, 90 tuổi, TT Nhựt Chánh, HTCĐ Ban 
Chỉnh Đạo, Bến Lức, Long An). Gởi 23-02. 

500,000 

4. LIÊN HOA CỬU CUNG THIÊN ĐẠO HỌC ĐƯỜNG (Thủ Đức). Gởi 11-02. 500,000 
5. ĐT NGUYỄN HỒNG TỪ PHƯỚC (TT Thành Tâm Đàn, HT Minh Chơn Đạo, Kinh 

Xáng, Phụng Hiệp, Khóm 1, P Tân Thành, Cà Mau). Hồi hướng giác linh ĐH 
Nguyễn Văn Mới, giác linh ĐT Võ Thị Quán, giác linh Lễ Sanh Thái Bang Thanh 
(Nguyễn An Bang). Gởi 24-02. 

800,000 

6. ĐH NGUYỄN TẤN TRIỀU (TT Thành Tâm Đàn, HT Minh Chơn Đạo). Gởi 24-02. 200,000 

7. ĐH PHẠM NHỰT TRƯỜNG (TT Nhựt Chánh, HTCĐ Ban Chỉnh Đạo). Gởi 23-02. 500,000 
8. ĐT PHẠM QUẾ TRÂM (TT Nhựt Chánh, HTCĐ Ban Chỉnh Đạo). Gởi 23-02. 500,000 
9. ĐT TÂM DIỆU HƯƠNG (TTi Tân Minh Quang). Hồi hướng giác linh đạo hữu 

Phạm Hồng Châu. Gởi 10-02. 
500,000 

10. Gia đình ĐT TRẦN THỊ KIM HƯƠNG. Gởi 19-02. 2,000,000 
11. ĐT TỪ THỊ NHUNG (TT Thành Tâm Đàn, HT Minh Chơn Đạo, Kinh Xáng, 

Phụng Hiệp, Khóm 1, P Tân Thành, Cà Mau). Gởi 24-02. 
200,000 

Tổng cộng: 6,800,000 VNĐ  

Đợt Một Trăm Tám Mươi: Từ ngày 01-3-2022 đến ngày 31-3-2022 

1. Gia đình ĐT BÙI THỊ CẢNH (TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà, HTCĐ Tiên Thiên). Hồi 
hướng cửu huyền thất tổ. Gởi 17-3. 

1,000,000 

2. ĐT LÊ THỊ TÂM (TT Thái Hòa, HT Truyền Giáo CĐ, Củ Chi). Gởi 01-3. 1,000,000 
3. LIÊN HOA CỬU CUNG THIÊN ĐẠO HỌC ĐƯỜNG (Thủ Đức). Gởi 20-3. 500,000 
4. ĐH MAI NGỌC HÂN (TT Phan Thiết, Bình Thuận, HTCĐ Tây Ninh). Gởi 02-3. 5,000,000 
5. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG (TTi Tân Minh Quang, Thạnh Lộc, Q 12). Cầu nguyện 

cho sức khỏe bào huynh (ĐH Trần Văn Hoa). Gởi 10-3. 
500,000 

6. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG (TTi Tân Minh Quang). Hồi hướng cửu huyền thất tổ. 
Gởi 10-3. 

500,000 

Tổng cộng: 8,500,000 VNĐ  

Đợt Một Trăm Tám Mươi Mốt: Từ ngày 01-4-2022 đến ngày 30-4-2022 

1. ĐT BÙI THỊ KIM ANH (TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà, HTCĐ Tiên Thiên): Hồi hướng 
cửu huyền thất tổ. Gởi 10-4. 

1,000,000 

2. ĐT BÙI THỊ TUYẾT NGA (TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà, HTCĐ Tiên Thiên): Hồi 
hướng cửu huyền thất tổ. Gởi 10-4. 

1,000,000 

3. ĐH ĐÀO THÚY LIỄU (Hải ngoại). Gởi 29-4. (Lê Ngọc Anh chuyển qua ACB) 13,500,000 
4. LIÊN HOA CỬU CUNG THIÊN ĐẠO HỌC ĐƯỜNG (Thủ Đức). Gởi 24-4. 500,000 
5. ĐT NGUYỄN HỒNG TỪ PHƯỚC (TT Thành Tâm Đàn, HTCĐ Minh Chơn Đạo, 

Kinh Xáng, Phụng Hiệp, Khóm 1, P Tân Thành, Cà Mau). Hồi hướng giác linh 
ĐH Nguyễn Văn Mới, giác linh ĐT Võ Thị Quán, giác linh Lễ Sanh Thái Bang 
Thanh (Nguyễn An Bang). Gởi 25-4. 

800,000 

6. ĐT NGUYỄN THỊ CẨN (TT Bình Thạnh, HTCĐ Tây Ninh). Tái bản kinh “Ngọc Đế 
Chơn Truyền Tân Ước Tri Nguyên” (HTCĐ Bạch Y LĐCL). Gởi 15-4. 

60,000,000 

7. Chánh Trị Sự NGUYỄN THỊ PHÙNG (xã đạo Phước Mỹ, họ đạo Trung Nam, HT 
Truyền Giáo CĐ). Hồi hướng giác linh thân phụ là Giáo Hữu Ngọc Bách Thanh 

1,000,000 
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(1932-2007), HT Truyền Giáo CĐ). Gởi 15-4. 
8. ĐH PHAN THÀNH SANG (TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà, HTCĐ Tiên Thiên). Hồi 

hướng cửu huyền thất tổ, gồm các vị: Lê Văn Nga, Bùi Thị Năm, Lê Văn Lực 
(thánh danh Thiên Hùng), Lê Thị Nhan, Lê Thị Tám, Lê Văn Thình, Trần Văn 
Cơ, Văn Văn Sến, Trần Lương Tru, Nguyễn Văn Đây, Lê Thị Cầu. Gởi 07-4. 

10,000,000 

9. ĐT TRẦN NGỌC THỦY (Cần Thơ). Ấn tống “Tìm Hiểu Ngũ Nguyện”. Gởi 12-4. 20,000,000 
10. ĐT TRẦN PHẠM ANH THƠ. Hồi hướng Trần Việt Thi, Trần Phạm Đức Tâm, 

Huỳnh Thị Khánh Lan (quận 7) và ông Ronald M (Hoa Kỳ). Gởi 20-4. 
800,000 

11. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG (TTi Tân Minh Quang, Thạnh Lộc, Q 12). Hồi hướng 
giác linh song thân (ĐH Trần Văn Phòng, ĐT Nguyễn Thị Mân). Gởi 12-4. 

500,000 

12. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG (TTi Tân Minh Quang, Thạnh Lộc, Q 12). Cầu 
nguyện cho sức khỏe bào huynh (ĐH Trần Văn Hoa). Gởi 12-4. 

500,000 

13. ĐT TỪ THỊ NHUNG (TT Thành Tâm Đàn, HTCĐ Minh Chơn Đạo, Kinh Xáng, 
Phụng Hiệp, Khóm 1, P Tân Thành, Cà Mau). Gởi 25-4. 

200,000 

Tổng cộng: 109,800,000 VNĐ  

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

Kỉnh thành cầu nguyện Thầy Mẹ ban ơn lành phúc huệ đến quý 
ân nhân và cửu huyền thất tổ của tất cả quý vị.  

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU 
1/ FB Chung Tay Ấn Tống: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076846610012 

2/ Blog Đạo Uyển do Huệ Khải chủ biên (Nxb Hồng Đức, Hà Nội, 
từ 2018). Truy cập tại: daidaovanuyen.blogspot.com 

3/ Blog Huệ Khải Văn Tập gồm các bài tiếng Việt của Huệ Khải 
viết về đạo Cao Đài (Nxb Tôn Giáo & Nxb Hồng Đức, Hà Nội, 
từ 2008 tới nay). Truy cập tại: huekhai.blogspot.com 

4/ Blog Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo gồm các sách 
tiếng Việt viết về đạo Cao Đài (Nxb Tôn Giáo & Nxb Hồng Đức, Hà 
Nội, từ 2008 tới nay). Truy cập tại: chungtayantong.blogspot.com 
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