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Thánh Giáo  

TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC 
NHỚ CÂU NHẪN NHỤC 

Chí Thiện Đàn (Khổng Thánh Miếu, Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo) 
Trà Vinh, ngày 01-01 Giáp Dần (Thứ Tư 23-01-1974) 

Pháp đàn: Minh Dần. Đồng tử: Chơn An. 

TIẾP ĐIỂN 
THI 

TRẦN gian THỔ chuyển hiệp Tam Gia (1) 
THẾ sự ĐỊA đây khuyến bớt ta (2) 
ĐỘ tận NAM sang miền cực lạc (3) 
Dắt người PHƯƠNG chuyển đến ta bà.(4) 

Thổ Địa Nam Phương lai đàn chào mừng chư môn đồ 
phụng thừa (5) Thiên mạng.(6) Xuân đến, thấy chư đệ đến 
mừng xuân đảnh lễ Thiêng Liêng, Địa chúc:  

                                                                 

(1) hiệp Tam Gia: Hiệp Tam Giáo: Hợp ba nền tôn giáo lớn ở Á 
Đông, gồm Thích Giáo, Lão Giáo và Nho Giáo lại thành một, đó là 
Đại Đạo.  

(2) khuyến bớt ta: Khuyên hãy bỏ bớt cái ta phàm ngã.  
(3) Độ hết tất cả người dân Việt Nam về cõi của chư Phật.  
(4) Đức Thổ Địa Nam Phương đến cõi trần (ta bà) để dẫn dắt chúng 

sanh.  
(5) phụng thừa: Vâng lệnh Ơn Trên mà làm theo.  
(6) Thiên mạng: Các bậc hướng đạo đang nhận lãnh sứ mạng Trời 

giao phó. Đồng nghĩa với Thiên ân sứ mạng.  



 

ĐẠO UYỂN 41 − 5 3  6 − XUÂN 2022 
 

Xuân sang nhơn loại an nhàn 
Xuân về chúc tụng Thiện Đàn (7) cao siêu 
Xuân đưa khách lữ dập dìu (8)  
Xuân hòa vi quý Linh Tiêu (9) phước lành 
Xuân cầu chư vị hùng anh 
Xuân sang liệt nữ tạo thành Thuấn Nghiêu (10) 
Xuân đưa khách tục trần diêu (11)  
An hòa lạc nghiệp muôn điều âu ca.  

Vậy nghiêm trang tề chỉnh tiếp Đức Bạch Hạc giờ nầy. Địa 
xin lui.  

THI 

BẠCH Ngọc (12) truyền thánh lịnh 
HẠC ngự tứ (13) đàn tiền 
TIÊN truyền khuyên chữ định 
ĐỒNG đạo đắc Kim Tiên.(14) 

                                                                 

(7) Thiện Đàn: Chí Thiện Đàn.  
(8) Đưa đông đảo (dập dìu) khách trần vào hầu đàn.  
(9) Linh Tiêu: Linh Tiêu Điện, nơi Đức Thượng Đế thiết triều.  
(10) Các vị tài đức (hùng anh, liệt nữ) gắng lo gầy dựng xã hội thánh 

đức mai sau. (Thuấn, Nghiêu: Hai vị vua ở Trung Quốc cổ đại, 
nổi tiếng tài giỏi và đạo đức. Đời thượng nguơn thánh đức cũng 
gọi là trời Nghiêu đất Thuấn.)  

(11) trần diêu: Trần gian, dùng từ diêu để hiệp vần với Nghiêu ở 
cuối câu trên.  

(12) Bạch Ngọc: Bạch Ngọc Kinh, nơi Đức Thượng Đế ngự, ở đây ý 
nói Đức Thượng Đế.  

(13) ngự tứ: Xuống đến.  
(14) Hai câu 3-4: Đức Bạch Hạc khuyên các đạo hữu giữ tâm an định 

để cùng đắc Kim Tiên.  

Kim Tiên giáng thế độ nhân loài 
Trau sửa lòng mình chuyển hoát khai (15) 
Hoàng Phụ (16) cận kề dìu đệ tử 
Niềm tin dâng đến trước Thiên đài.  

 Thăng.  

TIẾP LỊNH 
THI 

NGỌC lịnh (17) truyền ban khắp Á Âu 
HOÀNG Hà tu tỉnh kiếp sồng nâu (18) 
THƯỢNG thừa giáo lý truyền siêu thoát (19)  
ĐẾ đạo tròn xong rất nhiệm mầu.(20) 

 Thầy lai đàn chào mừng các con nam nữ. Nghiêm trang 
được thế nầy, Thầy ban ơn cho đó. Các con an tọa nghe Thầy 

                                                                 

(15) Người tu phải trau sửa lòng mình cho rộng mở bao dung. 
(16) Hoàng Phụ: Cha Trời, là Đức Thượng Đế.  
(17) Ngọc lịnh: Lịnh của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.  
(18) Hãy lo tu luyện. – Hoàng Hà: Tương truyền Long Mã mang theo 

bát quái tiên thiên trên lưng xuất hiện tại sông Hoàng Hà. Bát 
quái tiên thiên biểu thị bản linh chơn tánh của con người lúc 
nguyên sơ (với hai quẻ Kiền và Khôn ở chánh vị nam và bắc), còn 
bát quái hậu thiên biểu thị cho lòng người khi vào thế gian thì 
thiên tánh đã bị lòng tham dục biến dời (với hai quẻ Kiền và 
Khôn bị lệch sang hướng tây bắc và tây nam). Tu luyện cho hậu 
thiên trở lại tiên thiên hay nói một cách khác, con người phục hồi 
được bản linh chơn tánh thuở ban sơ. sồng nâu: Nâu sồng, đồ 
mặc của người tu; nghĩa bóng là tu hành.)  

(19) Giáo lý bậc cao truyền dạy nhơn sanh thoát khỏi vòng luân hồi 
sinh tử.  

(20) Làm tròn những điều Đức Thượng Đế dạy sẽ thấy nhiệm mầu.  
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truyền: Bước đầu niên Giáp Dần các con ân cần chiêm 
ngưỡng, Thầy và chư Tiên rất vui. Niên Giáp Dần còn biết 
bao nhiêu sự điêu tàn. Về âm chất, các con được Thầy ban 
cho là do tấm lòng lo Đạo bấy lâu nay.  

Xuân đưa con trẻ đến đàn Tiên 
Xuân vẹn niềm tin cứu cửu huyền 
Xuân tạo nam tài sang bến giác (21) 
Xuân dìu nữ liệt đấng con hiền.  

Đấng con hiền điện tiền kết nạp 
Có chư Tiên trấn áp tà ma 
Gươm thiêng Thầy chiếu điển lòa 
Cắt dây oan nghiệt gọi là đền ơn.(22) 

Nay cửa Đạo như đờn đúng nhịp 
Hòa liên dây để tiếp điển lành 
Nhắc con được tạo sử xanh 
Dìu con cho đến cội lành Long Hoa. 

Được quy hiệp chung nhà Đại Đạo 
Công các con đào tạo bấy chừ (23) 
Nam tài son sắt khư khư (24)  
Nữ trang liệt hiếu Phụ Từ (25) thưởng công. 

Trước Bạch Ngọc đền rồng Thầy ngự 
                                                                 

(21) bến giác: Giác ngạn, bờ giác ngộ; trái nghĩa với bến mê (mê 
tân: Cuộc đời, thế gian).  

(22) Người nào tu hành chân chính thì những điều oan khiên sẽ 
được Đức Thượng Đế dẹp bỏ.  

(23) bấy chừ: Bấy giờ.  
(24) son sắt khư khư: Một lòng một dạ trung thành với đạo.  
(25) Phụ Từ: Từ Phụ, Cha Hiền, Đức Thượng Đế.  

Giáng điển Thiên ân tứ (26) Nho đàn 
Các con nam nữ trần gian 
Biết thương nâng đỡ dịu dàng cành thung.(27) 

Ơn các con vô cùng cao quý 
Nghĩa kim bằng (28) Thầy chỉ từ xưa 
Trường Tiên bồi đắp cho vừa 
Thượng lưu, nữ liệt (29) Thầy đưa trở về.  

Khải Nho Giáo (30) chiếu phê Bạch Ngọc 
Mượn các con để học từ bi 
Nho Gia khuyên dạy xá chi (31) 
Tam Tòa (32) thọ ký Thầy thì thưởng công.  

Trên đất tục cõi lòng cũng tục 
Rán dồi mài un đúc tài lành 
Sao cho bia sử nêu danh 
Ngày về Tiêu Điện (33) Thầy dành ngôi cao. 

Tuy còn ở trần lao (34) cực nhọc 

                                                                 

(26) ân tứ: Ban ơn.  
(27) thung (xuân): Một loài cây thân gỗ khá lớn, thường ví như 

người cha là trụ cột chính trong nhà.  
(28) kim bằng: Bạn vàng. nghĩa kim bằng: Tình nghĩa bạn bè quý 

báu. 
(29) thượng lưu, nữ liệt: Những vị tinh tấn hơn người. (thượng 

lưu: Hạng người ưu tú trong xã hội. nữ liệt: Người con gái có khí 
tiết anh hùng.)  

(30) khải Nho Giáo: Mở mang Nho Giáo.  
(31) xá chi: Xá tha, tha thứ người khác.  
(32) Tam Tòa: Tam Giáo Tòa.  
(33) Tiêu Điện: Linh Tiêu Điện, nơi Đức Thượng Đế thiết triều.  
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Các con năng gấm vóc trau dồi (35) 
Ơn kia Thầy chấm nào trôi 
Phẩm vàng hương vị,(36) con ôi chói lòa.  

Tình đồng đạo Chương Tòa (37) sắp xếp 
Dưới Thiện Đàn nề nếp thanh cao 
Tương giao (38) tất cả đồng bào  
Hòa chung nhứt trí để trao lời vàng.(39) 

Dầu cực nhọc trần gian đừng tiếc 
Đến Giáp Dần sẽ biết diệu huyền 
Bao lời Thầy dạy cần chuyên 
Sổ vàng tô đậm,(40) con hiền của Cha.  

Khai Đạo Nho gọi là cực khổ 
Mấy chục niên đến chỗ hôm nay 
Văn chương Thầy đã nói dài 

                                                                                                                                          

(34) trần lao: Trần gian như lao tù nhốt con người trong mọi nỗi 
đau khổ và rất khó thoát ra. 

(35) gấm vóc: Gấm là hàng dệt có hoa văn đẹp. Vóc (từ cổ) là một 
xấp vải đủ may một áo hay quần. Ngày nay nói vải vóc (gọi chung 
các loại vải), gấm vóc (các thứ gấm nói chung, nghĩa rộng là xinh 
đẹp, quý báu). gấm vóc trau dồi: Luyện hồn cho tốt đẹp. 

(36) phẩm vàng: Ngôi vị trên Thiên Đình. hương vị: Mùi thơm, 
tượng trưng cho tiếng tốt truyền xa. phẩm vàng hương vị: Đạt 
được ngôi vị trên Thiên Đình thì tiếng tốt sẽ truyền xa.  

(37) Chương Tòa: Tam Giáo Tòa.  
(38) tương giao: Giao thiệp, kết thân với nhau.  
(39) Người tu phải đoàn kết lại thành một khối để giáo hóa chúng 

sanh.  
(40) sổ vàng tô đậm: Những ai lập được công sẽ được ghi vào sổ 

vàng của Ơn Trên.  

Mượn câu thi phú phô bày lý sâu. 

Trường đạo đức nhớ câu nhẫn nhục (41) 
Nghĩa đệ huynh thủ túc đừng quên  
Ơn nầy Thầy sẽ đáp đền 
Nghĩa dày sâu đậm đâu quên con Thầy. 

Công cực khổ đó đây truyền giáo 
Ấy là con sáng tạo Nho Gia 
Bên kia có đấng Trời Cha 
Bên nầy có Mẹ gọi là Diêu Cung. 

Trên Tam Giáo cội thung nhành quế (42) 
Dưới đài liên không ế chợ chiều (43) 
Lý dài Thầy dạy bấy nhiêu 
Nghĩa tình cân đối Linh Tiêu phản hồi. 

Chiêng Bạch Ngọc đổ rồi vang động 
Các con ôi! Quy thống Kỳ Ba (44) 
Đào viên kết nghĩa gọi là  
Quy chung một khối mới là tài trai.(45) 

                                                                 

(41) Mượn các chữ in đậm tạm đặt nhan đề cho bài thánh giáo này. 
(42) Ở trên có ba mối đạo vững chắc và quý báu. (thung: Một loài 

cây thân gỗ khá lớn, rất vững chắc. quế: Một loại cây quý, có mùi 
thơm nồng, dùng làm thuốc.)  

(43) Tại Khổng Thánh Miếu ở Trà Vinh có nhiều tín đồ ra vào. (đài 
liên: Đài sen, chỉ nơi tu hành.) 

(44) quy thống: Trở về và thống nhất. Kỳ Ba: Tam Kỳ, thời kỳ thứ 
ba Đức Thượng Đế mở Đạo cứu độ nhơn sanh.  

(45) Thầy nhắn nhủ người tu phải cố gắng quy Tam Giáo (Nho, 
Thích, Lão). (đào viên kết nghĩa: Sự tích kết bái huynh đệ của ba 
vị Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi tại vườn đào Trương gia; ở đây 
ý là ba tôn giáo Nho, Thích, Lão gắn kết lại với nhau.)  
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Nghĩa đồng bào con rày bác ái 
Tình liên giao con phải hòa chung 
Khổng Gia quy hiệp tương phùng 
Dầu cho Đại Đạo, nhứt chung một bề.(46) 

Tuy nhơn loại còn chê Đạo Khổng 
Các con gìn đức trọng từ đây 
Ái lòng bác chúng con Thầy 
Từ bi, tứ lượng (47) chung vầy giúp nhau. 

Cơn loạn lạc biết bao thống khổ 
Nào đao binh rần rộ đạn tên 
Lòng Cha thương đến nào quên 
Cát bay đá chạy, đạn tên tránh rày. 

Con gắng nhớ, đừng sai lời ngọc 
Lo Đạo vàng cố học siêu vi (48) 
Dầu cho quỷ quái kéo trì  
Có Thầy, Tiên, Phật dắt thì con lên. 

Ai là kẻ biết đền nghĩa vụ 
Lo tu hành ưu tú nhân thường (49) 
Lòng hiền Tiên, Phật còn thương 
Huống chi các trẻ Nho đường,(50) Thầy quên? 

                                                                 

(46) Nho Giáo cũng nằm trong Đại Đạo nên phải liên kết với những 
tôn giáo khác. (Khổng Gia: Nho Giáo.)  

(47) tứ lượng: Tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả). 
(48) siêu vi: Sâu kín, mầu nhiệm.  
(49) thường: Tam cang (quân thần cang, phụ tử cang, phu thê cang) 

ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). nhân thường: Đạo của 
người quân tử.  

(50) Nho đường: Nho Giáo. – đường: Nhà.  

Dâng thi mừng Thầy. (. . .) 

Lời Thầy đã dạy truyền ra 
Gắng ghi vào dạ để mà lo tu 
Giã từ nam nữ truyền lưu 
Thầy về Bạch Ngọc ngao du mây ngàn 
Các con ở lại trần gian 
Lo tu chơn chánh đừng than sự đời 
Tà tà bóng ác (52) con ơi 
Năng tu, năng luyện Thầy thời mến thương. 

Thăng.  
______________________________ 
(52) tà tà bóng ác: Cảnh trời chiều, ý nói cuộc đời ngắn ngủi. (ác: 

Mặt trời.)  

Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo (Trà Vinh) chú thích 

VÍA THẦY 

Mùng chín tháng Giêng lễ vía Thầy 
Các con tựu họp Tổ Đình đây 
Kính dâng bạch thủy, hương vài nén 
Cung hiến hoa thơm, tửu rót đầy 
Ý tục vứt đi ngoài điện thánh 
Lòng phàm bỏ hẳn, bước thang mây 
Mừng xuân đạo hạnh mừng xuân đến 
Cố gắng làm nên sĩ tử Thầy. 

TỪ ÁNH 
Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo (Trà Vinh) 
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Thánh Giáo  

ĐƯỜNG HƯỚNG CỦA CON NGƯỜI 
HƯỚNG ĐẠO QUYỀN PHÁP VỚI 

SỨ MẠNG TRUNG HƯNG 
Trung Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng) 

ngày 08-6 Kỷ Dậu (Thứ Hai 21-7-1969) 
Pháp đàn: Huệ Thanh Vân. Phò loan: Liên Hoa. 

THI 

TRẦN triều nhất trí đuổi quân Nguyên 
HƯNG khởi lòng dân giữ chủ quyền 
ĐẠO đức rộng gieo người tín thuận 
GIÁNG thăng tùy lúc hưởng bình yên. 

Bản Thánh chào chư chức sắc Lưỡng Đài, chư đạo tâm 
nam nữ. Mời toàn thể Thiên ân và đạo tràng an tọa. Bản 
Thánh hôm nay có mấy lời gọi là tâm huyết cùng toàn đạo. 

Kể từ ngày chỉnh cơ lập pháp đến khai cơ giáo pháp, trải 
qua những giai đoạn gay go thử thách đã để lại cho Hội 
Thánh những bài học sâu xa, nhiều kinh nghiệm. Nhờ đó mà 
chư Thiên ân và toàn đạo ý thức được rất nhiều trên nấc 
thang tiến bộ. Quyền pháp đã nung nấu con người Thiên ân. 
Lẽ ra ai nấy cũng thấm nhuần nhiệm vụ của mình, sẵn sàng 
đứng ra đảm nhiệm trọng trách lớn lao mà đưa sứ mạng 
trung hưng tiến sâu vào giai đoạn khai cơ thành đạo. 

Ôi! Nhắc lại sứ mạng trung hưng, thử hỏi còn mấy người 
giữ tròn trách nhiệm? Quyền pháp đã trao, sứ mạng đã gắn, 
lẽ ra mỗi người giữ đúng chương trình mà hoàn thành công 

vụ.(1) Nhưng một khi cơ thử thách tung ra, thì lòng người rối 
loạn, quên cả sự dặn dò. Đường đi nước bước chừng như 
chẳng còn ai nhớ. Mà kẻ hướng đạo cũng quên thì bảo sao 
không còn linh thiêng. 

 

Chương trình đã nêu ra từ quẻ Phục, đến Lâm, sang 
Thái (2) là giai đoạn đầu – giai đoạn chỉnh cơ và khai cơ giáo 
pháp. Chắc các hiền cũng còn nhớ thánh ngôn đã nói gì: Bảo 
con người hướng đạo phải làm y theo quyền pháp. Từng 
người dầu lỡ lầm cũng mau quay lại,(3) cùng người không 
được cùng mình, như Sơ Cửu (bất viễn phục),(4) Lục Nhị (hưu 
phục).(5) Cũng biết bao kẻ “tần thất, tần phục”,(6) nhưng còn 

                                                
(1) công vụ 公務 (public affairs): Việc chung, tức là việc đạo. 
(2) Địa Lôi Phục  (quẻ 24), Địa Trạch Lâm  (quẻ 19), Địa Thiên 

Thái  (quẻ 11). 
(3) dầu lỡ lầm cũng mau quay lại: Tức là “bất viễn phục”. 
(4) bất viễn phục 不遠復 (returning from a short distance): Sớm 

thức tỉnh và quay đầu trở lại đường chánh. 
(5) hưu phục 休復: “Hưu” là “tốt” (Phan Bội Châu), là “đẹp đẽ” 

(Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Hiến Lê), là “admirable: đáng ngưỡng 
mộ” (James Legge), là “quiet: thầm lặng” (Richard Wilhelm). 
“Hưu phục” theo Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Hiến 
Lê là sự trở lại tốt đẹp; theo Legge là sự trở lại đáng ngưỡng mộ 
(admirable return); theo Wilhelm là sự trở lại âm thầm (quiet 
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đỡ hơn (7) là đám người “mê phục” (8) như hào Thượng Lục. 

Đáng ra (9) giai đoạn trung hưng là giai đoạn hé một chân 
trời để bảo trì đường hướng cứu độ của Chí Tôn. Mấy năm 
qua của bước đầu lập pháp, nội tình toàn bộ trên dưới nhứt 
tề,(10) Trời người hòa hợp, tình thương sự sống trang trải (11) 
xa gần, mệnh lệnh đưa ra thì muôn người vâng phục, một 
việc làm đã định thì lớn nhỏ cộng công cộng lực (12) chung lo, 
nào khác chi hào Sơ Cửu quẻ Thái (bạt mao như, dĩ kỳ vị, 

                                                                                                     
return).  

(6) tần thất: Dường như chỉ riêng Chu Dịch của Phan Bội Châu mới 
nói tới “tần thất” ở Lục Tam quẻ Phục. “Tần” 頻 là cứ lặp đi lặp lại 
(repeated, repetitious). “Thất” 失 là lầm lỗi, sai lầm. “Tần thất” là 
lầm lỗi rồi sửa sai, để rồi tái phạm, cứ như vậy hoài (repeated 
mistakes, repetitious faults). Nhan Hồi không hề tái phạm một lỗi 
cũ nên Dịch (Hệ Từ Hạ) khen ngài “Tri chi vị thường phục hành 
dã. 知之 未嘗復行也.” (Hễ biết lỗi rồi thì không hề tái phạm.) Do 
đó, Nhan Hồi không phải là người “tần thất”. – tần phục 頻復 
(repeated returns, repetitious corrections): Sửa lỗi nhiều lần. “Tần 
phục” ở Lục Tam quẻ Phục nói tới những người kém nghị lực, 
muốn từ bỏ điều xấu mà vẫn không thể dứt bỏ, nên sa ngã rồi ăn 
năn, rồi tái phạm. Họ cứ phải “làm lại cuộc đời” nhiều lần.  

(7) còn đỡ hơn: Còn khá hơn, còn tốt hơn. Bởi lẽ tuy sai phạm, vấp 
ngã nhiều lần nhưng còn biết sửa sai, sẵn lòng phục thiện. 

(8) mê phục 迷復 (still going astray and missing the return): Mê 
muội, lạc lối mà vẫn không trở lại đường lành, chứng nào tật nấy. 

(9) đáng ra: Lẽ ra. 
(10) nhứt tề 一齊 (unanimous): Đồng lòng. 
(11) trang trải: San sẻ, chia sớt. 
(12) cộng công cộng lực: Góp công góp sức. 

chinh cát).(13) Chí hướng ấy, nghị lực ấy bạt núi lấp bể khó gì.  

Người Thiên ân hàm chứa một tâm đức cao cả như bậc 
thánh sống,(14) đủ mưu lược, đủ tài ba, thông minh, đức độ, 
cảm hóa mọi người, nào khác chi Cửu Nhị (bao hoang, dụng 
bằng hà, bất hà di, bằng vong, đắc thượng vu trung hành).(15) 
Mà đã nhiều lần nhắc nhở Thiên ân trên con đường trì Thái, 

                                                
(13) bạt mao như, dĩ kỳ vị 拔茅茹, 以其彙 (pulling up the grass and 

bringing with it other stalks with whose roots it is connected): Nhổ 
rễ cỏ mao mà bứng luôn cả bụi. – chinh cát 征吉 (advance will be 
fortunate): Tiến lên thì tốt. Ý nói người Thiên ân hướng đạo biết 
kết hợp làm việc chung thì tiến hành mọi việc đều kết quả tốt. 

(14) người Thiên ân hàm chứa một tâm đức cao cả như bậc 
thánh sống: Như vậy, người Thiên ân hướng đạo còn hơn cả 
quân tử. Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy: 
“(H)àng hướng đạo thế Thiên hành hóa phải hơn người quân tử 
nữa kìa.” (Thiên Lý Đàn, 23-3 Đinh Mùi, 02-5-1967) – Đức Tiền 
Khai Nguyễn Trung Hậu dạy: “Người hướng đạo phải hơn người 
quân tử.” (Thánh thất Nam Thành, 22-8 Đinh Mùi, 25-9-1967) 

(15) bao hoang 包荒 (bearing with the uncultured in gentleness): 
Bao dung, mềm mỏng chịu đựng những gì hoang dại, chẳng hạn 
như thành phần vô đạo, thiếu giáo dục; ý nói đức độ lượng, 
khoan dung. – dụng bằng hà 用馮河 (crossing a river without a 
boat or raft): Lội qua sông, tức là vượt sông mà không có thuyền 
bè; ý nói dám làm việc nguy hiểm tánh mạng, tức là bản lãnh, khí 
phách, can đảm. – bất hà di 不遐遺 (not neglecting what is 
distant): Không bỏ sót những việc hoặc người ở xa; ý nói có kế 
hoạch chu đáo, không để sơ sót. – bằng vong 朋亡 (ignoring 
selfish companionships): Không nghĩ đến bè đảng, phe phái. – đắc 
thượng vu trung hành 得尚于中行 (winning superiority by 
acting in accordance with the golden mean): Đạt được điều tột 
bực, tốt nhứt bằng cách hành xử đúng trung đạo, không thái quá 
cũng không bất cập. 
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bảo Thái. Thái tới Bĩ như lật bàn tay; Bí tới Bác cùng trong 
chớp mắt.(16)  

 

Cũng bởi vậy, người Thiên ân phải được đức khoan lượng, 
“bao hoang”, dung chứa mọi người không phân cao hèn sang 
tiện.(17) Phải cương dũng quả quyết như “dụng bằng hà”, 
không sợ sệt, không ngại ngùng trước mọi khó khăn. Mà còn 
                                                
(16) Thái tới Bĩ như lật bàn tay: Liền kề Địa Thiên Thái  (quẻ 

11) là Thiên Địa Bĩ  (quẻ 12). – Bí tới Bác cùng trong chớp 
mắt: Liền kề Sơn Hỏa Bí  (quẻ 22) là Sơn Địa Bác  (quẻ 23). 
Nghĩa bóng: Hãy đề phòng điều tốt dễ diễn biến thành xấu, như 
câu “Phúc hề họa chi sở phục” 福兮祸之所伏 (Phúc là họa rình 
rập. – Đạo Đức Kinh, chương 58).  

(17) Đức Chí Tôn dạy: “Những đứa nào hạp ý con thì các con phải 
ráng dìu dắt chúng nó bước theo cho kịp. Trái lại, những đứa nào 
nghịch với các con thì lại càng phải cố gắng tìm mọi cách dìu dắt 
chúng nó trở lại đường chánh chơn thiện mỹ. Chúng nó tưởng vậy 
là khôn, nhưng đã quá dại khờ cắm đầu vào hố sâu tội lỗi mà 
không hay biết. Các con đừng giận hờn, khi rẻ, rồi bỏ chúng. Trái 
lại, các con phải hỷ xả từ bi độ dẫn chúng nó. Làm được vậy mới 
đáng là con yêu quý của Thầy.” (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao 
Đài Giáo Việt Nam, 15-02 Nhâm Tý, 29-3-1972) – Trước đó, Đức 
Chí Tôn dạy: “Trong lúc chúng nó khảo đảo các con, làm phiền lụy 
các con không phải vì chúng nó muốn như vậy, mà bởi vì vô minh 
nên không biết đâu là tội, đâu là phước. Vì lẽ đó nên tha thứ 
thương yêu chúng nó hơn là giận hờn, phiền trách rồi bỏ chúng nó 
càng ngày càng đi sâu vào hố sâu vực thẳm của tử thần. Làm được 
như vậy là các con đã đem món quà xuân vô giá hiến dâng cho 
Thầy đó.” (Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ Dậu, 17-02-1969) 

để mắt đặt tay nâng bước cho mọi người, dắt dìu kẻ lẻ loi bị 
tuồng đời bạc đãi, ấy là “bất hà di”. Mà cũng không thân riêng 
lập nên bè đảng địa phương; lòng hướng đạo đại công, vô tư 
mới xứng hai chữ “bằng vong”. 

Thế mà bốn đức kia (18) Thánh Nhân còn sợ lệch, nên dạy 
người thêm một câu là “đắc thượng”, nghĩa là bốn đức kia 
phải được “trung hành”.(19) 

Hỏi vậy người hướng đạo chúng ta phải thế nào để tránh 
cái họa “vô bình bất bí, vô vãng bất phục”? (20) Trong lúc còn 

                                                
(18) bốn đức kia (those four virtues): Tức là “bao hoang” (khoan 

dung, độ lượng), “dụng bằng hà” (can đảm), “bất hà di” (chu đáo), 
“bằng vong” (không bè đảng, không phe phái). 

(19) đắc thượng, trung hành: Kết quả tối ưu (đắc thượng) là do 
hành xử không thái quá cũng không bất cập, theo trung đạo hay 
trung dung (trung hành). Bởi lẽ, “bao hoang” mà thái quá thì đi 
đến chỗ hỗn tạp, ô hợp; “dụng bằng hà” mà thái quá thì đi đến 
chỗ táo tợn, vọng động; “bất hà di” mà thái quá thì đi đến chỗ chi 
li, tỉ mẩn, vụn vặt; “bằng vong” mà thái quá thì đi đến chỗ mất hết 
đồng chí và bị cô lập. Thế nên, “bao hoang” mà không quên chọn 
lựa, sàng lọc; “dụng bằng hà” mà vẫn nhớ thận trọng giữ mình; 
“bất hà di” mà vẫn tránh những việc bao đồng, không tưởng; 
“bằng vong” mà vẫn nhớ thân cận người hiền đức, đề phòng kẻ tà 
gian. Đủ đầy như thế mới là theo đúng đạo trung dung. Có thể nói 
“trung hành” là đức thứ năm. 

(20) Vô bình bất bí, vô vãng bất phục. 无平不陂, 无往不復. (No 
plain not followed by a slope; no going not followed by a return.): 
Không có cái gì bằng mãi mà không nghiêng, không có cái gì đi 
mãi mà không trở lại. (Cửu Tam quẻ Thái) Ý nghĩa: Cảnh báo hãy 
coi chừng Địa Thiên Thái (quẻ 11) biến thành Thiên Địa Bĩ (quẻ 
12). “Bĩ” đối nghịch với “Thái” vì “Bĩ” là bế tắc, không thông, 
không tương giao, trên dưới lôi thôi, v.v... Cho nên thánh giáo bảo 
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“bình” không ngừa được “bí”, còn khi đương “vãng” không lo 
một ngày nó sẽ “phục”, thì tránh không khỏi loạn. Phe danh 
lợi đương chực sẵn, đám tiểu nhân dòm chừng, có thể ngăn 
đường lấp lối trung hưng, phá đổ nền móng giáo pháp, như 
Lục Tứ (Phiên phiên, bất phú, dĩ kỳ lân, bất giới dĩ phu),(21) rồi 
đến “thành phục vu hoàng” (22) thì sứ mệnh ô hô tam thốn! (23) 

Hôm nay, Hội Thánh ta đang đứng trong giai đoạn Bí,(24) 
giai đoạn phô diễn màu sắc hương vị, trưng bày đủ hình thức 
làm một tiếng vang xa gần, người đều biết mặt, như vậy cũng 
danh dự lắm. Song Bản Thánh còn lo sẽ có ngày bị Bác. Bí với 
Bác ở cạnh một bên. Thái với Bĩ cũng là sát cạnh (25) thì bảo 

                                                                                                     
đó là “cái họa” phải tránh. 

(21) Phiên phiên, bất phú, dĩ kỳ lân, bất giới dĩ phu 翩翩, 不富, 
以其鄰, 不戒以孚: Dập dìu với nhau, không giàu mà thành một 
xóm, chẳng ước hẹn mà cũng tin nhau. Ý nghĩa: Bọn tiểu nhân kết 
bè với nhau, tuy không giàu nhưng tụ tập thành xóm đông đúc, 
chẳng ước hẹn mà chúng tin nhau vì cả bọn đều sẵn lòng gian tà. 

(22) thành phục vu hoàng 城復于隍 (the wall returning into the 
moat): Tường thành sụp xuống hào. (Thượng Lục quẻ Thái) 

(23) sứ mạng ô hô tam thốn!: Ôi thôi sứ mạng đi đời nhà ma! Tức 
là sứ mạng chấm dứt, sứ mạng thất bại. Bởi vì “tam thốn” nghĩa 
là “ba tấc hơi”, do câu: “Tam thốn khí tại thiên ban dụng; nhất đán 
vô thường vạn sự hưu.” 三寸氣在千般用; 一旦無常萬事休. (Còn 
ba tấc hơi thì lu bu đủ thứ; một mai tắt thở mọi việc đều ngưng.) 

(24) Bí: Sơn Hỏa Bí  (quẻ 22) là văn vẻ, rực rỡ, sáng sủa, trang 
hoàng, tô điểm, khoe sắc phô hương. 

(25) Bí với Bác ở cạnh một bên: Liền kề Sơn Hỏa Bí  (quẻ 22) là 
Sơn Địa Bác  (quẻ 23). – Thái với Bĩ cũng là sát cạnh: Liền kề 
Địa Thiên Thái  (quẻ 11) là Thiên Địa Bĩ  (quẻ 12). Nghĩa 
bóng là: Hãy đề phòng điều tốt dễ diễn biến thành xấu, như ở 
đoạn trước có lời Đức Thánh Trần cảnh báo: “Trong lúc còn ‘bình’ 

trì cho được Thái, giữ đúng lời Soán: “Thái, tiểu vãng đại lai, 
cát hanh. Tắc thị dĩ thiên địa giao nhi vạn vật thông dã; 
thượng hạ giao nhi kỳ chí đồng dã. Nội dương nhi ngoại âm, 
nội kiện nhi ngoại thuận, nội quân tử nhi ngoại tiểu nhân, 
quân tử đạo trưởng, tiểu nhân đạo tiêu dã.” (26) Gắng kiểm 
điểm nội bộ và giữ đúng lời Đại Tượng: “Thiên địa giao Thái, 
hậu dĩ tài thành thiên địa chi đạo, phụ tướng thiên địa chi 
nghi, dĩ tả hữu dân.” (27) Đó là đường hướng của con người 
hướng đạo quyền pháp với sứ mạng trung hưng.(28) 

Đứng vào thời Thái tuy thịnh vượng nhưng chớ kiêu. 
Được giai đoạn Bí khoe sắc phô hương cũng chớ lấy đó làm 
vinh dự mà quên con đường tu thân khắc kỷ.(29) 

Hôm nay, Hội Thánh dâng sớ cầu truy phong (30) và tân 

                                                                                                     
không ngừa được ‘bí’, còn khi đương ‘vãng’ không lo một ngày nó 
sẽ ‘phục’, thì tránh không khỏi loạn.” 

(26) 泰, 小往大來, 吉亨. 則是天地交而萬物通也; 上下交而其志同 
也. 內陽而外陰, 內健而外順, 內君子而外小人, 君子道長, 小人道 
消也. (Thái là lúc cái nhỏ đi, cái lớn trở lại, tốt lành và hanh 
thông. Tức là trời đất giao hòa mà muôn vật thông; trên dưới 
giao cảm mà chí hướng như nhau. Nội quái là dương mà ngoại 
quái là âm, trong mạnh mà ngoài thuận, trong quân tử mà ngoài 
tiểu nhân, đạo quân tử thì lớn lên, mà đạo tiểu nhân thì tiêu lần.) 

(27) 天地交泰, 后以財成天地之道, 輔相天地之宜, 以左右民. (Trời 
đất giao hòa là Thái, bậc trị nước theo đó bồi dưỡng cho thành 
tựu cái đạo trời đất giao hòa, phụ giúp vào việc trời đất sanh hóa, 
lấy đó giúp dân.) 

(28) Mượn các chữ in đậm tạm đặt nhan đề cho bài thánh giáo này. 
(29) Xem lại chú thích (16) và (25) để thấm thía lời khuyên này. 
(30) truy phong 追封 (conferring a posthumous rank): Phong phẩm 

vị cho người đã qua đời. 
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phong một số lễ sanh, ấy là một phần thưởng cao trọng. Mà 
hễ nói thưởng ắt phải nói phạt. Thưởng phạt lúc nào cũng đi 
đôi. Người cầm quyền pháp phải quang minh chánh đại. Lúc 
nên khoan thì khoan, lúc nên mãnh (31) thì mãnh. Nếu dùng 
khoan mà bỏ nghiêm thì thiên hạ lờn dể. Nếu dùng nghiêm 
mà thiếu khoan thì thiên hạ oán thù. 

Hôm nay, Hội Thánh lấy khoan để ban thưởng cho toàn 
đạo, những người có công vì Đạo, nhưng không thấy dùng 
nghiêm để răn dạy những đạo hữu phạm Thập Hình,(32) thì 
cán cân không được thăng bằng, quyền đạo thiếu phần bảo 
đảm. 
                                                
(31) mãnh 猛 (severe): Nghiêm khắc. 
(32) Thập Hình 十刑 (the Ten Punishments): Theo Đạo Luật Năm 

Mậu Dần (1938) lập thành tại Tòa Thánh Tây Ninh, những người 
đạo vi phạm Tân Luật và luật lệ Hội Thánh phải chịu một trong 
mười hình phạt, từ nặng tới nhẹ như sau: 1/ Không tuân Tân 
Luật và các luật lệ Hội Thánh; công kích Hội Thánh; nghịch mạng. 
Hình phạt: Trục xuất. – 2/ Tư thông; dấy loạn chúng sanh. Hình 
phạt: Giáng cấp xuống làm tín đồ hay là buộc hành đạo ở ngoại 
quốc (ngoại trừ các lân bang như Lào, Cam Bốt…). – 3/ Thâm lạm 
tài chánh; giả mạo văn từ (giấy tờ). Hình phạt: Giáng xuống hai 
cấp hay một cấp. – 4/ Khi lịnh Hội Thánh; lập quyền riêng. Hình 
phạt: Ngưng quyền từ ba năm tới năm năm. – 5/ Phạm Ngũ Giới 
Cấm. Hình phạt: Ngưng quyền từ một năm tới ba năm. – 6/ 
Cường ngạnh. Hình phạt: Vào tịnh thất từ một tháng tới một 
năm, nhưng vẫn tiếp tục làm phận sự hành chánh. – 7/ Phạm Tứ 
Đại Điều Quy. Hình phạt: Thuyên bổ đi nơi khác. – 8/ Bê trễ phận 
sự; biếng nhác. Hình phạt: Phải về Tòa Thánh để gần Giáo Tông 
và Hộ Pháp mà cầu học đạo. – 9/ Ganh ghét; hung bạo; đố kỵ; xu 
phụ. Hình phạt: Phải ăn năn sám hối, chịu tội cùng chúng sanh. – 
10/ Phạm Thế Luật. Hình phạt: Theo hầu bậc đức hạnh do Hội 
Thánh chỉ định mà cầu học đạo. 

Song Hội Thánh đã thay mặt Thiêng Liêng đảm trách phần 
đời, cầm quyền hành pháp điều độ nhân sanh thì lẽ cố nhiên 
trên có Thầy và các Đấng thiêng liêng chấp chưởng để quyền 
Hội Thánh trở nên trọng đại. 

Hội Thánh là một phần quyền pháp mà Thầy đã đặt sứ 
mạng, trao trọn phần đời. Sự thưởng phạt Hội Thánh đã nói 
ra phải được Linh Thiêng (33) tôn trọng. Trên có Thầy và Tam 
Giáo cũng thể quyền pháp,(34) những lời Hội Thánh cầu xin, 
những người Hội Thánh ban thưởng hay răn phạt thì luật 
Thiên Điều cũng chiếu theo đó mà ghi công hay chép tội. Con 
đường siêu đọa do đó mà ra, nên Hội Thánh phải nhận lấy 
trách nhiệm trọng hệ của mình. Muốn chi thì Thầy cho nấy; 
song, khi Hội Thánh bị truất quyền thì Thiên Điều giũ sổ,(35) 
dầu có cầu nài cũng vô ích mà thôi. 

Vậy chư Thiên ân và toàn đạo chuẩn bị tinh thần và 
nghiêm chỉnh y cân (36) tiếp giá Chí Tôn.(37) 

Bản Thánh chào chư đạo hữu. Thăng. 

                                                
(33) Linh Thiêng (heavenly powers): Các Đấng thiêng liêng. 
(34) cũng thể quyền pháp: Cũng tùy theo quyền pháp. 
(35) giũ sổ: Xóa tên trong sổ, tức là trừ bỏ, bỏ đi, loại bỏ.  
(36) y cân 巾衣 (clothing and headcovering): Áo và khăn bịt đầu. 
(37) Xem tiếp bài thánh giáo 13. 

HUỆ KHẢI chú thích – LÊ ANH MINH hiệu đính 
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HOA LÒNG CON NỞ 
TỎA NGỜI VỊ HƯƠNG 

DIỆU NGUYÊN 

Sau gần một trăm năm khai đạo Cao Đài, hiện nay, trên 
đất nước Việt Nam chúng ta có khoảng hơn 1.200 ngôi thánh 
thất, thánh tịnh và điện thờ Phật Mẫu. Trong một lần lâm cơ 
giáo đạo, Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân dạy: 

Chí Tôn dạy lập chùa thất là một hữu hình trụ tướng để thể 
hiện quyền pháp của Trời. Đó là một phần nhỏ. Còn phần 
trọng đại là làm nơi quy tụ nhơn sanh để hướng dẫn mọi sinh 
hoạt đạo lý, phổ truyền giáo lý thức tỉnh người đời. Nơi chùa 
thất là để chung cho nhơn sanh đến đó nghe đạo, học đạo, để 
hành đạo. (…) 

Trong nếp sinh hoạt tại chùa thất gồm có hai phần: Một 
phần tu tịnh, để tịnh dưỡng tu đơn, dùng điển lành hộ trợ cho 
sự bằng an sung túc của nơi đó. Một phần nữa là ngoại giáo 
công truyền, gồm có giảng đạo, phước thiện xã hội và hành 
chánh đạo (…). Nếu không vì những nhu cầu ấy, Chí Tôn đã 
không dạy lập chùa thất.(1) 

Như vậy, theo lời dạy của Đức Quan Thánh Đế Quân, việc 
hành đạo của một thánh thất, thánh tịnh gồm có hai phần: 

1. Phần thứ nhất thuộc về nội giáo tâm truyền, đó là công 
phu (tham thiền, tịnh luyện). Tuy nói công phu nhưng hoạt 
động này cũng là công quả giúp đời, cứu độ nhơn sanh, bởi lẽ 
                                                             

(1) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 01-02 Tân 
Hợi (25-02-1971). 

công phu mang lại điển lành và sự bình an, sung túc cho bá 
tánh chúng sanh tại địa phương. Điều này được các Đấng 
Thiêng Liêng dạy rất rõ. Chẳng hạn, trong một khóa tu tịnh 
của các nữ Thiên ân Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý tại Vĩnh 
Nguyên Tự (cần Giuộc, Long An), một vị tiền bối của Vĩnh 
Nguyên Tự là Đức Bảo Hòa Thánh Nữ dạy: 

Tệ Tỷ rất vui lòng được tiếp đón chư nữ Thiên ân về đây 
[Vĩnh Nguyên Tự] tịnh dưỡng đem phước lành đến cho địa 
phương. Đó là công đức vô lượng.(2) 

Đức Hà Tiên Cô dạy rằng tu tịnh chính là “tạo một vầng 
hồng quang chói lọi soi sáng đêm trường dày đặc âm u của thế 
nhân.” (3) 

Công phu không những mang lại sự bình an sung túc cho 
bá tánh chúng sanh mà còn có công năng cứu người trong 
cảnh thiên tai sát kiếp. Đức 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, giải phóng cứu người càng dễ. (…) 

Lúc tai biến, động loạn, xáo trộn trên hoàn cầu là một cơ 
hội cho đạo hữu phát tâm, gieo tư tưởng sự sống tình thương 
đến những nơi có tai biến. Kết quả rất lớn mà tiến đạo rất 
mau. (…)  

Đạo hữu chuyên cần công phu tu học thiền định, tạo một 

                                                             

(2) Vĩnh Nguyên Tự, 22-11 Đinh Tỵ (01-01-1978). 
(3) Bác Nhã Tịnh Đường, 27-3 Nhâm Tý (10-5-1972). 
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bầu hạo khí thái hòa chở che cho Thánh Hội, cho đạo tràng, 
cho thân, cho xứ sở.(4) 

Chưa nói đến công phu thiền định, chỉ cần mỗi người 
chúng ta siêng năng tu học, luôn suy nghĩ những điều thiện 
lành thì sẽ tạo được bầu hạo khí thái hòa để chở che cho bá 
tánh nơi địa phương tránh mọi tai ách. Đức Ngọc Lịch 
Nguyệt Đại Tiên trong một lần giáng bút tại Vĩnh Nguyên Tự 
vào giờ Ngọ 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.(5)  

Qua đó, chúng ta có thể thấy được tư tưởng con người ảnh 
hưởng quan trọng đến sự an nguy của cộng đồng. 

Bên cạnh việc công phu tu tịnh, Đức Giáo Tông Vô Vi Đại 
Đạo Thái Bạch Kim Tinh còn dạy cho môn đệ Cao Đài một 
phương pháp cầu nguyện hồi hướng điển lành cho bá tánh 
chúng sanh. 

Trước hết, Đức Giáo Tông dạy về ích lợi của việc cầu 
nguyện, nhất là cầu nguyện tập thể: 

Tuy có nhiều hình thức và phương pháp cầu nguyện, nhưng 
nếu hợp nhau lại tổ chức một buổi cầu nguyện chung (…), sẽ là 
một niệm lực hùng mạnh dâng lên không trung và bao trùm rải 

                                                             

(4) Minh Lý Thánh Hội, 22-6 Ất Hợi (19-7-1995). 
(5) Vĩnh Nguyên Tự, 07-01 Ất Tỵ (08-02-1965). 

xuống khắp chốn để cảm hóa lòng người. 

(…) Nếu mỗi một người đều mong vọng an lạc thái hòa (…) 
và nếu khối niệm lực ấy được liên tục dâng lên, tủa ra bao trùm 
xuống khắp nơi sẽ ảnh hưởng rất lớn, như vòi nước gắn búp 
sen quay cuồng trong không trung, phía dưới đó muôn loài hoa 
quả thảo mộc gội nhuần không ít. (…) 

Kế đến, Đức Giáo Tông dạy về cách thức hồi hướng điển 
lành cho bá tánh chúng sanh: 

(…) Vậy ngay giữa đàn đây, chư hiền đệ muội từ lớn chí bé 
hãy 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. (…) 

Vậy thì tất cả đều sẵn sàng ngồi xếp bằng trong cái thế hai 
bàn chân tréo thành chữ thập, [bàn] chơn trái nằm trên, [bàn] 
chơn phải nằm dưới, thành hình chữ thập. (…) Vậy thì từ ngày 
mai chư hiền đệ muội bất cứ ở đâu, cứ theo phương pháp đó 
mà hành và bất cứ giờ nào hành cũng được hết. (…) Đó là chư 
hiền đệ, hiền muội cứu đời.(6)  

Đó là phần thứ nhất của hoạt động đạo sự trong một thánh 
thất, thánh tịnh, được xem là phần công quả vô vi cứu độ bá 
tánh nhơn sanh. 

2. Phần thứ hai thuộc về ngoại giáo công truyền, gồm có 

                                                             

(6) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 22-4 Nhâm 
Tý (03-6-1972). 
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giảng đạo, phước thiện xã hội và hành chánh đạo.  

- Hành chánh đạo bao gồm các công việc về hành chánh 
như: sổ bộ đạo của tín đồ, các công văn liên hệ với Hội Thánh, 
chính quyền, tôn giáo bạn, các thông tri về đạo sự đến tín đồ 
hay thánh thất, thánh tịnh bạn, v.v… 

- Về giảng đạo, Đức Mẹ dạy tại thánh thất, thánh tịnh “phải 
được thuyết giảng đạo lý thường xuyên, tối thiểu hai lần mỗi 
tháng, để bổn đạo biết thế nào gọi là tu; cúng chùa, tụng kinh, 
ăn chay, niệm Phật để làm gì, và làm thế nào để đắc đạo.” (7) 
Đây chính là cứu độ nhơn sanh về phương diện tâm linh hay 
linh hồn. 

- Phước thiện xã hội là các hoạt động từ thiện, cứu giúp 
nhơn sanh về phương diện vật chất hay thể xác mà chúng ta 
thường gọi là chia sẻ yêu thương, cứu giúp người trong cơn 
hoạn nạn, đói khổ. Hoạt động này được thể hiện rất rõ nét 
trong thời gian vừa qua, khi đại dịch bùng phát dữ dội tại Việt 
Nam nói chung và tại Tp.HCM nói riêng. 

Dân tộc Việt Nam với truyền thuyết con Rồng cháu Tiên, 
được Mẹ Tiên Âu Cơ sinh ra trong cùng một bọc nên người 
dân Việt gọi nhau một cách thân thương là “đồng bào”.  

Truyền thống đoàn kết yêu thương từ ngàn đời của dân tộc 
Việt Nam được thể hiện qua các câu tục ngữ hay ca dao như: 
Lá lành đùm lá rách; Môi hở răng lạnh; Máu chảy ruột mềm; 
Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng chung 
một giàn; Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một 
nước phải thương nhau cùng, v.v… 

                                                             

(7) Thánh thất Nam Thành, 15-6 Tân Hợi (05-8-1971). 

Người Việt Nam nhân hậu, nghĩa tình. Ông cha ta từ ngàn 
xưa đã có lòng nhân hậu, nhân hậu cả với kẻ thù xâm lăng đất 
nước mình. 

Vào thế kỷ Mười Lăm, nước ta bị ách đô hộ của nhà Minh. 
Người anh hùng đất Lam Sơn là Bình Định Vương Lê Lợi đã 
đón mời anh hùng hào kiệt khắp nơi cùng nhau dựng cờ khởi 
nghĩa, chịu đựng biết bao gian khổ hy sinh, nằm gai nếm mật, 
chiến đấu trong mười năm dài để đánh đuổi giặc ngoại xâm 
ra khỏi bờ cõi, giành lại nền độc lập tự chủ cho nước nhà. 
Đến khi chiến thắng rồi, có người xui Bình Định Vương: Lúc 
trước giặc Minh tàn ác với dân ta lắm, nên đem giết cả đi. 
Vương nói: Phục thù báo oán là cái thường tình của mọi 
người, nhưng cái bản tâm của người có nhân thì không muốn 
giết người bao giờ. Vả lại người ta đã hàng mà mình còn giết 
thì không hay. Nếu mình muốn thỏa cơn giận một lúc mà chịu 
cái tiếng muôn đời giết kẻ hàng thì sao bằng để cho muôn vạn 
con người được sống mà khỏi được cái mối tranh chiến về sau, 
lại để tiếng thơm lưu truyền thiên cổ trong sử xanh. 

Bình Định Vương Lê Lợi chẳng những không giết hai vạn 
quân Minh đã đầu hàng mà còn cấp cho họ năm trăm chiếc 
thuyền, vài nghìn con ngựa và lương thảo đủ dùng để trở về 
Tàu, đúng như lời Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo: Đem 
đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường 
bạo.(8) 

Chính nhờ vào tình thương yêu và lòng hiếu hòa trong 
truyền thống đạo đức của dân tộc mà Việt Nam được Đức Chí 

                                                             

(8) Theo Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược. (Diệu Nguyên, Góp 
Nhặt Lời Quê. Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2020, tr. 69-70.) 
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Tôn chọn làm nơi gieo mối đạo vàng Kỳ Ba. Thầy dạy: 

Các con là dân tộc Việt cũng như các dân tộc khác sanh 
trưởng tại quả địa cầu này. Tình thương Tạo Hóa ban đồng 
cho các con cũng như các con khác, nhưng dân tộc các con đã 
đau khổ quá nhiều, non sông tổ quốc các con đã bị giày xéo lâu 
đời, nhưng các con được trội hơn chúng về đức tin, về lòng 
đạo đức ngưỡng mộ Thượng Đế và các Đấng trọn lành. Tình 
thương các con không thiếu, lòng hiếu hòa các con có thừa, do 
đó dân tộc các con mới hạnh ngộ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. (…) 
Thầy đem giống Đạo đến gieo trên mảnh đất hiền hòa nhưng 
đau khổ này để các con chung nhau vun xới, tưới nước, bón 
phân để hột giống đó sớm nẩy mầm đâm tược, đơm bông kết 
quả.(9) 

Thật vậy, trải qua hơn một năm rưỡi cả nước lao đao vì 
đại dịch, tất cả chúng ta có thể thấy rõ tấm lòng của người 
dân Việt trên mọi miền đất nước đã, đang và sẽ luôn mở rộng 
để chia sẻ yêu thương cho đồng bào ruột thịt thân yêu của 
mình. 

Vào ngày 07-9-2021, sau một trăm ngày Sài Gòn chịu giãn 
cách và phong tỏa vì đại dịch, một nhà báo đăng lên 
Facebook bài Sài Gòn một trăm ngày Covid khốc liệt: Ai đong 
được hết nước mắt? Ai “sao kê” nổi yêu thương?” Tác giả viết: 

Làm sao có thể thống kê, “sao kê” được lòng dân Sài Gòn lo 
cho dân Sài Gòn một trăm ngày qua. Sanh ra và lớn lên ở Sài 
Gòn, chưa bao giờ tôi thấy dân Sài Gòn mở lòng trải tình như 
vậy. Không nơi nào không có quầy cơm, gói quà từ thiện; 
không hẻm hóc nào ở Sài Gòn không có yêu thương, chia sớt. 
                                                             

(9) Thiên Lý Đàn, 30-10 Mậu Thân (19-12-1968). 

Một trăm ngày qua, một ngôi chùa nhỏ ở quận 4, các sư 
thầy và bao nhiêu con Phật nơi đây đã nấu gần 1,5 triệu suất 
ăn, cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc và thiết bị điều trị cho bệnh 
nhân, y bác sĩ các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, công nhân 
môi trường, người nghèo các địa phương… Ngày 25-8, nhà 
chùa còn trao tặng sáu xe cứu thương, tổng trị giá 7,2 tỷ đồng, 
cho các bệnh viện Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thạch, Bình Dân, Ung 
Bướu, Quận Tư và một xe cứu thương cho tăng ni, Phật tử ở 
thành phố. 

Một trăm ngày qua thầy Thích Nhuận Tâm ở chùa Lá, Gò 
Vấp, và Phật tử của mình cũng đã gởi gần một ngàn tấn rau 
củ quả Đà Lạt đến các khu cách ly phong tỏa, bếp ăn tập thể. 
Phiên chợ lưu động 0 đồng của nhà chùa đến giờ vẫn mở. 

Một trăm ngày qua, suốt từ nửa đêm đến tối mịt, mấy chục 
nữ tu dòng Đa Minh Rosa Lima đã tự khuân vác hàng chục, 
hàng trăm tấn gạo, mì, rau củ quả, sữa.. đến nhiều phòng trọ ở 
Tp.HCM. Nhìn các nữ tu “chân yếu tay mềm” mang vác từng 
bịch gạo, bó rau, thùng sữa… đến bà con mình, tôi thầm nghĩ 
họ đang lặng lẽ làm theo điều Chúa dạy với đồng bào mình, 
bất kể lương giáo, ai chẳng là máu thịt Việt Nam: “Ai muốn 
theo ta thì vác thánh giá theo chân ta.”  

Cha xứ Mẫu Tâm (Lăng Cha Cả) và cộng đoàn dân Chúa 
của mình, một trăm ngày qua, cũng gởi đến cho bà con mình 
bao nhiêu là gạo, là rau, là mì gói và cả gà. Ngày 3-9, nghe nói 
ba mươi hai phòng trọ của những người lao động buôn ve 
chai, vé số không được một lần cứu trợ ở một chung cư cũ nát 
481 Lê Văn Sỹ, ngày 4-9, vị linh mục chánh xứ nơi đây đã lập 
tức chuyển mì gói, trứng, rau củ… tới. Ít ra bà con nơi đây 
cũng thêm được ít ngày yên bụng… 
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Chỉ riêng cơm từ thiện, nhà thờ Cha Tam (quận 5) mỗi 
ngày giúp hơn tám trăm bà con ấm bụng. Nhà xứ Tân Việt, 
Tân Chí Linh, Tân Sa Châu, Nam Thái, Nghĩa Hòa… khu Ông 
Tạ của tôi luôn tất bật gạo, rau củ quả cho bà con, chứ không 
chỉ giáo dân.  

Làm sao tôi có thể kết hết nổi. Có thế nói những ngày này, 
không nhà thờ, nhà chùa, thánh thất… nào ở Sài Gòn không 
mở rộng tấm lòng từ bi, bác ái, thương dân của mình; chìa tay 
ra với tất thảy, không phân biệt đồng đạo với mình hay không, 
chỉ biết đó là đồng bào của mình.  

Không chỉ các cộng đồng tôn giáo làm công tác từ thiện 
mà còn có rất nhiều các nhà hảo tâm ra tay cứu giúp đồng 
bào mình trong hồi khốn khó. Tác giả viết tiếp:  

Họ là hàng chục, hàng trăm ngàn giọt nước trong biển yêu 
thương của Sài Gòn một trăm ngày qua. Không ai kể hết nổi 
đâu. Mà có lẽ họ cũng không cần ai kể. Làm sao có thể “sao kê” 
lòng dân Sài Gòn muôn dặm khi ai cũng muốn làm một giọt 
nước trong. Họ không kể, họ chưa “sao kê”, nhưng tôi nghĩ 
tổng số tiền, gạo muối mắm, thịt cá, rau củ quả… quy ra tiền 
ấy chắc chắn lên đến cả chục ngàn tỷ đồng… 

(…) Và không phải không có những người đi làm từ thiện 
đã nhiễm con virus nghiệt súc này, ra đi mãi mãi. Họ đã vào 
cuộc với cả tấm lòng, sinh mạng mình.  

Cộng đồng Cao Đài cũng đã đóng góp hết sức mình vào 
việc cứu trợ đồng bào, đồng đạo trong cơn khổ nạn. Các Hội 
Thánh và tổ chức Cao Đài đã cùng chung tay đóng góp hơn 
một tỷ đồng cho quỹ vắc xin.  

Một số thánh thất, thánh tịnh và cơ quan Đạo đã trợ cấp 
tiền, gạo, mì, sữa, dầu ăn, nước tương, rau củ quả và các bữa 
cơm chay cho người nghèo lang thang, cho bà con trong các 
khu bị phong tỏa, bà con bị mất việc, không buôn bán… 

Bên cạnh đó còn có các đạo hữu công quả âm thầm và đặc 
biệt còn có sự kết hợp giữa Cao Đài và các tôn giáo bạn trong 
hoạt động trợ giúp các bữa cơm chay cho dân nghèo, cho các 
khu cách ly, cho nhân viên các chốt kiểm soát, các bác sĩ, điều 
dưỡng tại các bệnh viện.  

Ngoài ra còn có các chuyến xe nghĩa tình của quý đạo hữu 
các thánh thất, thánh tịnh chở hằng mấy tấn gạo và rau củ 
quả từ miền Tây (Cần Thơ, Gò Công, Tiền Giang…) và từ miền 
Trung (Quảng Nam, Quảng Ngãi…) tiếp tế cho Sài Gòn trong 
thời gian giãn cách rồi phong tỏa nghiêm ngặt. 

Quả thật, kể sao cho hết tấm lòng của người dân Việt, của 
các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức các cấp chính quyền 
và Mặt Trận Tổ Quốc, của quý tăng ni, quý linh mục, quý nữ 
tu, quý đạo hữu các tôn giáo, mà nhọc nhằn nhất chính là đội 
ngũ bác sĩ, y tá các bệnh viện, các khu cách ly, các cơ sở y tế 
địa phương, các tình nguyện viên tuyến đầu, tất cả đều chấp 
nhận rủi ro cho sinh mạng chính mình, ngày đêm chống chọi 
với con virus ác nghiệt để giành giật mạng sống cho từng 
bệnh nhân. Cũng phải nói tới các nhân viên phụ trách lo hậu 
sự cho các bệnh nhân tử vong, như các anh chị thuộc đội mai 
táng không đồng Nhất Tâm, đích thực là những chiến sĩ thầm 
lặng tận tụy chẳng quản ngày đêm, bất kể trời mưa trời nắng. 

Tất cả đều trong tinh thần phụng sự nhơn sanh bằng trọn 
cả tấm lòng thương yêu. Tấm lòng ấy như nắng ấm mùa xuân 
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xua tan cái đói lạnh mùa đông. Tấm lòng ấy như đóa hoa tỏa 
hương thơm ngát cho đời như lời Đức Chí Tôn dạy năm xưa: 

Xuân lòng con đượm sắc tươi 
Hoa lòng con nở tỏa ngời vị hương 
Tủa bay chan khắp tình thương 
Muôn loài vạn vật nơi trường thế gian.(10) 

Tuy nhiên, đối với khổ nạn chúng sanh, việc cứu trợ trên 
phương diện vật chất chỉ mới là giải quyết ở phần ngọn. Các 
Đấng thiêng liêng vẫn luôn nhắc nhở hàng môn đệ Cao Đài 
cần chú trọng vào việc phổ truyền đạo lý để nhơn sanh hồi 
tâm hướng thiện, bỏ dữ làm lành hầu có thể tự giải trừ 
nghiệp chướng tiền khiên, không tạo thêm nghiệp xấu ác để 
có được một cuộc sống an lành hạnh phúc. Đó mới chính là 
cứu độ ở phần gốc. 

Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: 

Chư hiền đệ hiền muội nên lưu ý ba điều này: 

Điều thứ nhứt: Chia cơm sẻ áo, an ủi vỗ về người bất hạnh. 
Đó là một nghĩa cử đạo đức, một hạnh tốt trong vạn hạnh. 

Điều hai: Đem lời đạo đức tùy trường hợp khuyến thiện, 
cảnh tỉnh, giác ngộ người đời cải tà quy chánh. Đó là một 
nghĩa cử, một hạnh, quý hơn nghĩa cử và hạnh ở điều thứ 
nhứt. 

Điều ba: Tạo điều kiện và truyền bá pháp môn giúp người 
tu siêu phàm nhập thánh, thoát kiếp luân hồi. Đó là một nghĩa 
cử lại càng quý nhứt. Nhưng đừng vì chỗ khinh chỗ trọng mà 

                                                             

(10) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Canh Tuất (06-02-1970). 

làm điều ba, bỏ điều một, điều hai, ấy là thiếu sót vậy.(11) 

* 

Hôm nay, nhân lễ kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành 
lập Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc,(12) và vinh dự được 
Ban Tổ Chức tạo duyên lành để chia sẻ đôi điều đạo lý, tôi xin 
được tán thán tinh thần tu học và hành đạo hăng say tích cực 
của bổn đạo Huỳnh Quang Sắc và xin cầu nguyện cho Ban Cai 
Quản cùng bổn đạo nơi đây ngày càng phát huy mạnh mẽ 
hơn nữa truyền thống tu học hành đạo tốt đẹp đã liên tục kế 
thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, qua bao thăng trầm của 
hơn tám mươi năm lịch sử hình thành và phát triển.  

Cuối cùng, xin cùng nhau ôn lại mấy vần thánh thi của Đức 
Chí Tôn Từ Phụ để mỗi người chúng ta cùng luôn ghi nhớ và 
thực hành chia sẻ yêu thương, sao cho lòng mình luôn là một 
đóa hoa tỏa ngát hương thơm phụng hiến cho đời: 

Đem thân dâng hiến cho đời 
Cứu người mê muội, độ người đau thương 
Là con biết rõ vai tuồng 
Hiếu Thầy trung Đạo, làm gương sau này 
Nắng mưa mỗi lúc vần xoay  
Tâm con mỗi lúc đủ đầy đức công.(13) 

DIỆU NGUYÊN 

                                                             

(11) Bác Nhã Tịnh Đường, 27-11 Tân Hợi (13-01-1972). 
(12) Ngày 14-9 Tân Sửu (19-10-2021), lúc 18:30 giờ. 
(13) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Canh Tuất (06-02-1970). 
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XEM TRANH THIỀN VẼ CỌP 
LÊ ANH MINH 

Năm 2022 theo âm lịch là Nhâm Dần, tức là năm cọp. Vậy, 
nhân năm cọp, chúng ta cùng xem lại một bức tranh thủy 
mặc vẽ năm 963 (đời Tống, Trung Hoa). 

1. Ở góc trái phía trên bức tranh là con triện vuông màu 
đỏ, khắc bốn chữ 德壽殿寶 Đức Thọ Điện bảo (vật báu Điện 
Đức Thọ). 

Đời Tống có Cung Đức Thọ ở Hàng Châu, bên trong có hơn 
mười điện: Đức Thọ Điện 德壽殿, Hậu Điện 後殿, Linh Chi 
Điện 靈芝殿, Xạ Sảnh 射廳, Tẩm Điện 寢殿, Thực Điện 食殿, 
v.v… 

2. Con triện vuông đè lên bốn chữ 損齋寶玩 Tổn Trai bảo 

ngoạn (vật báu cung Tổn Trai). 

Được vua Tống Cao Tông cho xây năm 1158 (năm Thiệu 
Hưng 紹興 thứ hai mươi tám), Tổn Trai là thư viện chứa sách 
cổ trong hoàng cung đời Tống, là nơi vua đọc sách, nghỉ ngơi. 

3. Dưới con triện hình hồ lô là hai triện vuông nhỏ: triện 
bên trên ghi chữ Thiệu 紹; triện bên dưới ghi chữ Hưng 興. 

4. Lạc khoản ghi hai dòng: 

Dòng thứ nhất: 乾德改元八月八日西蜀石恪寫 Càn Đức 

cải nguyên bát nguyệt bát nhật Tây Thục Thạch Khác tả. 
(Thạch Khác vẽ tại Tây Thục ngày 8 tháng 8 năm Càn Đức cải 
nguyên). Dòng này cho biết các chi tiết như sau: 

Tác giả tranh là Thạch Khác 石恪 (không rõ năm sinh và 
năm mất).  

Tây Thục ngày nay ở miền Tây tỉnh Tứ Xuyên.  

“Càn Đức cải nguyên” tương ứng với năm 963 Công 
Nguyên, đời vua Tống Thái Tổ (tên thật là Triệu Khuông Dận 
趙匡胤, người Việt quen gọi là Triệu Khuông Dẫn).  

Trong thời gian làm vua (960-976), ông Triệu Khuông 
Dận khai sáng nhà Tống có ba lần đặt niên hiệu 年號:  

– Từ năm 960 đến tháng 11-963 gọi là Kiến Long; do đó, 
năm đầu tiên (960) gọi là “Kiến Long nguyên niên” 建隆元年.  

– Từ tháng 12-963 đến tháng 11-968 gọi là Càn Đức; do 
đó, năm đầu tiên thay đổi niên hiệu (963) gọi là “Càn Đức cải 
nguyên” 乾德改元.  

– Từ tháng 12-968 tới tháng 11-976 lại đổi niên hiệu là 
Khai Bảo 開寶. 
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Dòng thứ hai: 二祖調心圖 Nhị Tổ điều tâm đồ. (Tranh Nhị 
Tổ điều tâm.) 

Nhị Tổ là thiền sư Huệ Khả 慧可 (487-593). Ngài là học 

trò thiền sư Bồ Đề Đạt Ma 菩提達磨 (Bodhidharma), gọi tắt 
Đạt Ma.  

Sinh ở Ấn Độ khoảng năm 470 và quy thiên ở Trung Hoa 
năm 543, Đạt Ma là tổ thứ hai mươi tám của Thiền Tông Ấn 
Độ. Khi sang Trung Hoa năm 520 (đời Lương Võ Đế), ngài 
Đạt Ma là Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa. 

Ngài Huệ Khả tên thật là Cơ Quang 姬光, hiệu là Thần 
Quang 神光. Theo truyền thuyết, năm bốn mươi tuổi sư đến 
chùa Thiếu Lâm xin yết kiến Tổ Bồ Đề Ðạt Ma hỏi đạo; thế 
nhưng, Tổ lạnh nhạt không thèm tiếp, cứ để mặc cho sư đứng 
mãi ngoài trời, hai chân ngập sâu trong lớp tuyết dày lạnh 
lẽo. Sau cùng, để chứng minh lòng thành cầu đạo, xem 
thường sống chết, sư Thần Quang tự chặt cánh tay trái dâng 
lên Tổ. Thế là sư được Tổ thâu nhận làm môn đệ. Sau sáu 
năm tu luyện, sư đắc đạo và kế tục Sơ Tổ Đạt Ma làm Nhị Tổ 
Thiền Tông Trung Hoa. Dựa theo sự tích ly kỳ này, năm 
1496, họa sư Nhật là Sesshū Tōyō (Tuyết Chu Đẳng Dương 
雪舟等楊, 1420-1506) vẽ bức tranh “Huệ Khả chặt tay” (Huệ 
Khả đoạn tý 慧可臂斷). Ngày nay danh họa này là báu vật 
quốc gia Nhật Bản.  

* 

Trở lại bức danh họa của Thạch Khác. 

Nói “Nhị Tổ điều tâm”, thì điều tâm là “điều nhiếp tâm 

tánh” 調攝心性 (sửa chữa, chỉnh đốn tâm tánh của mình). 
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Đối với người tu hành thì điều tâm rất quan trọng, cũng là 
luyện kỷ (sửa chữa tánh nết bản thân) mà đạo Cao Đài coi là 
Công Trình (kết hợp với Công Quả và Công Phu thành pháp 
môn Tam Công). 

Nhưng chủ đề tranh là “điều tâm”, mà cớ sao Thạch Khác 
lại vẽ hình cọp, một loài thú dữ? Phải chăng con cọp tượng 
trưng ý gì sâu kín trong đạo học phương Đông? 

 

Trong đời tu hành, khó nhứt là giữ cho mình thoát khỏi 
dâm dục. Hễ còn dâm thì tu luyện không thành, danh đạo hư 
mất. Thậm chí, việc dâm chưa làm, thân xác chưa đụng chạm, 
chỉ cần trong lòng phát khởi lên ý dâm thì cũng đủ hỏng bét 
rồi, là đã phạm tội dâm rồi. Bởi vậy, Chúa Giê-su răn dạy môn 
đệ: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã 
ngoại tình với người ấy rồi.” (Mát-thêu 5:28) 

Đối với người đàn ông tu luyện, thành ngữ “sát bạch hổ” 
殺白虎 (giết cọp trắng) là ẩn dụ cho việc chế ngự dâm dục. 
Cọp (hổ) được các Đạo gia ví là thận. Thận sinh ra tinh (trắng 
đục), cho nên nói “bạch hổ” là ám chỉ tinh (sperm) ở đàn ông. 
“Sát bạch hổ” là không cho xuất tinh, giữ gìn tinh để bảo tồn 
tam bửu (tinh khí thần) mà luyện đạo. Đạo gia bảo: Thân 
chẳng động thì “hổ khiếu” 虎嘯 (cọp gầm rống); “hổ khiếu” 
thì tinh ngưng. 

Người đàn ông tu hành chưa chế ngự được lòng dâm dục 
thì sự ham muốn ấy được Đạo gia ví như cọp dữ giết hại đời 
tu hành. Con cọp trong tranh Thạch Khác thì lại ngoan hiền, 
chẳng khác nào con mèo lớn xác, chịu nằm yên cho ngài Huệ 
Khả tựa mình lên lưng nó nghỉ ngơi. Người và cọp mà gần gũi 
đến thế bởi vì con cọp trong lòng sư Huệ Khả đã được thuần 
hóa rồi; tức là cái tâm của ngài không còn “lộn xộn” vì ham 
muốn sắc dục như phần đông phàm phu thế tục. Những ai 
thuần hóa được cọp như ngài Huệ Khả ắt họ sẽ không khiến 
cho Thánh tông đồ Phao-lô phải mất công viết thư khuyên 
nhủ: “Đàn ông không gần đàn bà là điều tốt. Nhưng để tránh 
hiểm họa dâm ô, thì mỗi người hãy có vợ có chồng.” (1 Cô-rin-
tô 7:1)  

Tóm lại, tranh “Nhị Tổ Điều Tâm” của Thạch Khác cũng là 
tranh “phục hổ”, nằm trong số những tranh cổ kiệt tác mang 
chủ đề Thiền Tông phương Đông. Ngày nay danh họa này là 
tài sản quý báu của Viện Bảo Tàng Quốc Gia Nhật tại Đông 
Kinh (National Museum, Tokyo). 

LÊ ANH MINH 
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Chuyện cũ kể lại 

GIỮA HAI MIỆNG CỌP 
HUỆ KHẢI 

1. Trong số những mẩu chuyện thiền ngăn ngắn mang 
tính dụ ngôn được truyền tụng qua nhiều đời, có một chuyện 
về người và cọp; nếu kể lại cho có lớp lang thì đại để như 
sau: 

Trong lúc đi qua cánh đồng, anh chàng kia thình lình nhìn 
thấy thấp thoáng bóng dáng một con cọp từ xa. Sợ hãi, anh 
liền vắt giò lên cổ chạy trối chết. Con cọp đuổi theo tức thì. 
Chẳng mấy chốc anh phải vội dừng chân vì trước mặt là vực 
sâu chắn lối. Hốt hoảng, anh dáo dác ngó đông nhìn tây mong 
tìm nẻo thoát thân vì con cọp sắp vồ được anh rồi.  

Thời may, anh bắt gặp một sợi dây leo mọc trên miệng 
vực, đang buông thòng xuống bên dưới. Nó khá lớn, trông 
như sợi thừng và có vẻ đủ bền chắc. Ắt hẳn nó đã phơi sương 
tắm nắng, dãi gió dầm mưa ở mỏm đá này nhiều năm rồi. 
Chẳng chút đắn đo, anh vội túm chặt lấy sợi dây leo mà tuột 
dần xuống, và rồi anh thấy mình giống như bị treo ở lưng 
chừng vách đá.  

Trong lúc thân mình đang đòng đưa như thế, hai bàn chân 
không có một điểm tựa nhỏ nhít nào, anh ngước nhìn lên 
miệng vực và hết hồn khi thấy con cọp ngoan cố chẳng chịu 
bỏ miếng mồi ngon. Đứng sát mép vực, nó thò đầu xuống 
nhìn anh chòng chọc. Nó chưa bỏ đi thì làm sao anh dám leo 
trở lên. Mà cứ tiếp tục đánh đu với sợi dây leo, liệu sức anh 
còn chịu đựng thêm được bao lâu?   
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Ngước nhìn một lúc thấy mỏi cổ, anh cúi đầu xuống ngó 
bên dưới và hoảng vía, suýt nữa thì tuột tay khỏi sợi dây leo. 
Quả là họa vô đơn chí, vì ở đáy vực chẳng hiểu ở đâu ra một 
con cọp khác đang chực sẵn từ lúc nào. Nó nghểnh cổ lên 
nhìn, nhẫn nại chờ anh đuối sức mà rơi thẳng xuống. 

Bỗng nghe như có tiếng động là lạ phía trên đầu, anh vội 
ngẩng lên đưa mắt tìm kiếm. Thì ra hai con chuột, một đen 
một trắng, từ xó xỉnh nào đó bò ra đeo bám sợi dây leo, và 
chúng đang dùng bộ răng sắc lẻm thi nhau gặm nhấm sợi dây 
cứu sinh của anh. 

 Vậy là mạng ta tiêu rồi! Trong bụng anh than khổ như 
vậy. Nhưng chính vào lúc đó, anh chợt phát hiện ở khe nứt 
trên vách đá, chỗ rất vừa tầm tay anh vói, có một nhánh dâu 
mọc gie ra với trái chín đỏ mọng treo lủng lẳng, trông thật 
bắt mắt.  

Sẵn đang mệt và khát, thế là một tay bấu chặt sợi dây leo, 
anh thò ngay bàn tay kia dễ dàng bứt gọn trái dâu và bỏ ngay 
vào miệng. Chua chua ngọt ngọt, ngon ơi là ngon. Nuốt xong 
trái dâu, anh chép chép miệng tận hưởng dư vị còn sót lại 
trên đầu lưỡi. Trong phút chốc anh quên béng tình cảnh chỉ 
mành treo chuông của mình.  

2. Là dụ ngôn, mẩu chuyện trên xưa nay được giải mã 
theo vài cách khác nhau. Chẳng hạn, có người bảo sợi dây leo 
là dòng đời của mỗi kiếp người. Dây đứt thì tàn đời, mất 
mạng. Thế nên hai con chuột ám chỉ thời gian. Chuột đen là 
ban đêm, chuột trắng là ban ngày. Thời gian ví như bộ răng 
chuột sắc lẻm, cứ từ từ gặm mòn đời người. Gặm chậm thì 
người sống được dài lâu; gặm nhanh thì người đành vắn số. 

Hai con cọp tượng trưng cho tử thần. Con cọp đứng trên 
miệng vực là thần chết xuất hiện khi đứa trẻ mới chào đời. 
Con cọp dưới đáy vực là thần chết đang chờ sẵn ở cuối hành 
trình từng người trên cõi thế gian. Việc thưởng thức trái dâu 
chua chua ngọt ngọt khoái khẩu làm anh chàng quên hết sự 
đời được hiểu theo hai cách: 

Thứ nhất, trái dâu chín đỏ ám chỉ sự may mắn, tốt lành bất 
ngờ đến với mình trong cuộc sống, giúp mình tạm khuây 
khỏa những phiền não, bất hạnh để mà tiếp tục sống. Nó ví 
như cái van an toàn của nồi áp suất để tự động dẫn hơi nóng 
thoát ra ngoài mỗi khi áp suất trong nồi tăng lên quá cao; 
nhờ thế người nấu bếp tránh được rủi ro đáng tiếc.  

Thứ hai, lúc ăn được trái dâu chín đỏ, anh chàng quên 
luôn con cọp trên miệng vực, tức là không bận lòng tới cái 
quá khứ đã xô đẩy anh tới tình huống nguy hiểm. Anh quên 
luôn hai con chuột và con cọp dưới đáy vực, tức là chẳng 
thèm màng tới tương lai bất trắc ra sao. Anh chỉ cần biết hiện 
tại và chỉ hiện tại mà thôi; thế nên cứ bình tâm thưởng thức 
trái dâu cho khỏi lãng phí. 

Trong ý thứ hai này, ai rành Phúc Âm ắt nhớ ngay lời Chúa 
Giê-su (Mát-thêu 6:27): “Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, 
mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?” Và câu 
này nữa (Mát-thêu 6:34): “Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày 
mai: Ngày mai, cứ để ngày mai lo.”  

3. Còn một cách giảng giải khác nhằm thức tỉnh chúng ta.  

Hình tượng hai con cọp, đôi chuột trắng đen, sợi dây leo 
và anh chàng treo mình lơ lửng ở vực sâu là ẩn dụ cuộc đời 
chúng ta, nó chất chứa đầy rủi ro, nguy hiểm. Vì thế đạo học 
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phương Đông gọi cõi đời là biển khổ và mỗi người là chiếc 
thuyền nan mỏng manh nổi trôi trên khổ hải; những biến cố 
trong đời người là sóng gió, là phong ba bão táp sẵn sàng 
nhấn chìm chiếc thuyền nan ấy bất kỳ lúc nào.  

Các đấng Giáo Chủ như Phật, Chúa đến thế gian là để cứu 
khổ, giải thoát cho con người. Thế thì, trái dâu chín đỏ ngon 
miệng khiến anh chàng đánh đu với sợi dây leo kia quên luôn 
hoàn cảnh nguy hiểm của bản thân chính là ẩn dụ ám chỉ 
những thú vui trần gian cám dỗ làm con người mê mẩn, mải 
miết đuổi theo chúng mà quên phứt rằng mình sẽ chết với 
hai bàn tay trắng. Người học đạo, tìm đến chánh pháp để cứu 
độ bản thân cũng chỉ vì những “trái dâu chín đỏ” mà lạc 
hướng, mất tập trung nên quên hết những lời Trời, Phật, hay 
Chúa dạy bảo.  

Cảnh tỉnh con người tuy đã biết bước theo con đường của 
Chúa mà vẫn tiếc rẻ “trái dâu chín đỏ” nên Chúa khuyên 
(Mát-thêu 6:24): “Không ai có thể làm tôi hai chủ…” Đức Chí 
Tôn dạy:  

Điên đảo lòng con nỗi đạo đời 
Đời còn rộn rực luyến mê chơi 
Đạo thì cũng muốn tu thành Phật 
Theo đạo thì con lại tiếc đời.(1) 

Đối với người học đạo, sự lạc hướng vì “trái dâu chín đỏ” 
rất tinh vi, khó nhận biết, nên nhiều người tu thường bị đánh 
lừa và sập bẫy. Câu chuyện Chúa Giê-su ghé nhà chị em Mác-
ta và Ma-ri-a được chép ngắn gọn trong Phúc Âm theo Thánh 
                                                        
(1) Đại Thừa Chơn Giáo, đàn ngày 01-9 Bính Tý (1936), bài Nền 

Tảng Cao Đài Đại Đạo. Bản in Nxb Tôn Giáo 2016, tr. 48. 

Lu-ca (10:38-42) có thể hiểu như lời thức tỉnh chúng ta đừng 
vô tình để bị lạc hướng. 

Thật vậy, Chúa đến nhà mình là cơ hội ngàn năm một 
thuở. Chúa đến là để giúp mình học đạo, ban hồng ân cho 
mình được Chúa đích thân dạy đạo. Cô em là Ma-ri-a lãnh hội 
như thế cho nên kể từ lúc Chúa vừa đặt chân vào nhà thì Ma-
ri-a cứ ngồi miết bên chân Chúa để lắng nghe lời Chúa nhủ 
khuyên, dạy dỗ. Trái lại, cô chị là Mác-ta cứ bận rộn, tíu tít lo 
tiếp khách, đãi đằng, lăng xăng lít xít…  

Vừa mệt đuối, vừa có phần bực bội với em mình quá vô 
tâm, thờ ơ, chẳng thèm đỡ đần cho chị một tay, Mác-ta bèn 
tới trước Chúa và khiếu nại (Lu-ca 10:40): “Thưa Thầy, em 
con để mặc con một mình phục vụ mà Thầy không quan tâm 
sao? Vậy xin Thầy bảo nó phụ giúp con với.”  

Nào dè, Chúa lại khen ngợi Ma-ri-a (Lu-ca 10:41-42): 
“Mác-ta ơi, Mác-ta à. Con băn khoăn, lo lắng nhiều việc. 
Nhưng chỉ duy một việc là cần thiết, và Ma-ri-a đã chọn phần 
tốt ấy mà phần đó sẽ không bị lấy đi.”  

 

Đọc Phúc Âm hời hợt, người ta dễ 
tưởng lầm Chúa thiên vị, bênh cô em 
mà “xử ép” cô chị. Thật ra, Chúa dạy 
chúng ta hãy biết sáng suốt chọn lấy 
một giá trị vĩnh hằng mà dứt khoát bỏ 
qua những “trái dâu chín đỏ” phù 
phiếm, tạm bợ. 

HUỆ KHẢI 
Phú Nhuận, 29-12-2021 
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DƯỚI MÁI TRƯỜNG ĐẠO 
SỬ KIẾN NGUYÊN 

Khoảng 1950, ở khu vực Tòa Thánh Tây Ninh không có 
trường mẫu giáo. Trẻ con từ sáu tuổi trở lên, bắt đầu đi học 
thì vào lớp đồng ấu, tức là lớp vỡ lòng hay lớp một bây giờ. 
Đó là thời kỳ vừa được tạm yên... Nơi tôi học năm đầu tiên là 
trường Bàu Cà Na, gần Tòa Thánh và thuộc sự điều hành của 
Đạo. Học trò đi học được miễn học phí. Nhà trường không 
đòi giấy khai sanh. Cha mẹ học trò chỉ khai tên tuổi đứa nhỏ. 
Thầy theo lời khai ghi vào danh sách lớp. Nhiều đứa hơn 
mười hai, thậm chí mười bốn tuổi cũng vào lớp vỡ lòng vì 
“mắc lo chạy giặc... không có trường”. 

Lớp học được cất trên một khoảng đất trống xung quanh 
là nhà dân, mái tranh, nền đất, có vách ngăn giữa hai lớp 
bằng tre đan, còn chung quanh có quây tường bằng tranh cao 
khoảng một mét, phía dưới hở một khoảng lớn, mấy đứa lỡ 
đi học trễ có thể chui thẳng vào chỗ ngồi. Đầu lớp là một cái 
bảng đen. Bộ bàn ghế đơn sơ là chỗ thầy ngồi và trên bàn có 
một vật không bao giờ thiếu là cây roi mây. Học trò đi học 
không thuộc bài, lười biếng, nghịch ngợm thường bị quỳ gối 
là nhẹ, nặng hơn thì bị khẻ tay, nặng hơn nữa thì bị quất 
bằng roi mây. Cha mẹ học sinh không ai phàn nàn gì. Tôi còn 
nghe có lần ba của một học trò hay phá trong lớp nói với 
thầy: “Thầy cứ cho nó ăn roi mây cho nó sợ.” 

Hồi đó, lớp đồng ấu không có sách giáo khoa. Thầy tự dạy 
các chữ cái a b c viết lên bảng, trò lặp lại. Cách phát âm giống 
như đánh vần Pháp: a bê xê chớ không phải a, bờ, cờ... Tập 

viết thì thường dùng cành cây viết lên đất hoặc viết phấn 
trên bảng nhỏ bằng đá đen, có gạch hàng. Chừng nào viết tạm 
được mới dùng bút chì viết lên giấy. Cuốn tập thường mỏng, 
bìa bằng giấy bản dày, thường có màu xanh lá hay đỏ với các 
hình vẽ cây bút, cuốn sách... bằng mực đen, dày 48 trang, giấy 
màu xám đen hoặc ngà, không trắng như bây giờ và bút chì 
thì nghe đâu là hàng nhập từ Pháp. Bút chì màu phần đông 
học trò không có. Mấy đứa nhà giàu, có người thân trên Sài 
Gòn mới mua được cây bút chì có phân nửa màu xanh dương 
và nửa kia màu đỏ; khi dùng thì chuốt hai đầu. Hồi đó, học 
trò không có cặp đi học như bây giờ; vở thường bỏ vào cái bị 
bàng (cói) nhỏ; đứa khá hơn thì cha mẹ mua cho một cái cặp 
cũng đan bằng bàng, có hai ngăn. 

Hết năm, trò đọc được hết chữ cái, biết ráp những vần 
đơn giản, làm được toán cộng trừ hai con số thì lên lớp dự bị. 

Ở lớp dự bị (lớp hai) có những bài chánh tả ngắn, học trò 
phải dùng viết mực. Mấy bạn con nhà giàu đi chợ mua cây 
viết cán bằng nhựa, ngòi bằng thiếc gọi là ngòi bút lá tre (có 
lẽ mũi viết nhọn giống hình cái lá tre) và mực bình. Mấy đứa 
nhà nghèo, ba mẹ ra tiệm tạp hóa mua cái ngòi viết và dùng 
một đoạn tre nhỏ, chẻ một đầu đút ngòi viết vào, cột chặt lại 
cũng viết được. 

Về mực, mực chế sẵn đóng trong bình rất hiếm và mắc 
nên chúng tôi thường mua mực viên về đổ nước vào một cái 
bình nhỏ hoặc một cái chai, ngâm tan ra dùng. Mực viên 
thường có hai màu xanh dương và tím; màu đen và đỏ thì ít 
thấy. Có lần chúng tôi còn đi hái hột mùng (mồng) tơi chín 
màu tím về ngâm mực; màu nhìn đẹp nhưng khi viết, lăn cục 
phấn qua thì gần như không còn nét chữ. 
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Công nghệ làm tập giấy thời đó thô sơ, khi viết chữ, mực 
thường thấm qua mặt bên kia. Khi viết xong một chữ phải 
dùng một cục phấn lăn qua hoặc tờ giấy chậm thấm lên. Thời 
đó rất hiếm giấy chậm cũng như phấn viết bảng; bút viết thô 
sơ nên sau mỗi buổi học, mặt mày, tay chân, quần áo mấy 
đứa học trò lấm lem, đứa xanh, đứa tím. 
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Năm học thứ ba của bậc tiểu học gọi là lớp sơ đẳng. Các 
bài học, thầy lấy từ sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư, có thêm 
môn chánh tả, học thuộc lòng, toán, sử, địa... khó hơn. Lúc 
nghỉ hè chờ vào lớp sơ đẳng, cô giáo Kim là hàng xóm kiểm 
tra sức học của tôi và cô nói gia đình nên cho tôi lên thẳng 
lớp trung đẳng (học nhảy lớp). Tôi vào học trường mới ở 
trong khuôn viên nội ô Tòa Thánh, tức Đạo Đức Học Đường, 
vì trường cũ chỉ có lớp sơ đẳng là cao nhất. 

Ở Đạo Đức Học Đường, thầy cô thường mặc áo dài trắng, 
cũng có thầy mặc Âu phục. Lúc ấy thầy Nguyễn Hữu Lương 
(con trai ngài Đầu Sư Thái Bộ Thanh) là hiệu trưởng (thường 
gọi ông Đốc Lương). 

Chương trình lớp trung đẳng có toán, chánh tả, luận văn, 
sử địa và bài học thuộc lòng là những bài ngụ ngôn của La 
Fontaine, được dịch ra theo thể lục bát như bài “Lừa Và 
Ngựa”. 

Ở lớp trung đẳng học sinh còn học thêm môn phụ là Hán 
văn. Người dạy là thầy Hai Nho, làm nghề thuốc Bắc. Khi vào 
lớp, thầy luôn mặc áo dài đen, quần trắng, điệu bộ nghiêm 
nghị. Thầy viết các câu bằng chữ Nho lên bảng; nếu tôi nhớ 
không nhầm thì đó là các bài ở cuốn Tam Tự Kinh. Học trò coi 
theo đó viết lại và thầy dùng cây roi mây chỉ từng chữ để trò 
lặp lại. Thật ra chữ Nho rất khó, không thể nào học theo cách 
ấy mà nhớ được nên chúng tôi thường học thuộc lòng hết bài 
bằng chữ Nho trước và giải nghĩa bằng tiếng Việt sau (thí dụ: 
nhơn chi sơ là con người mới sinh ra, tánh bổn thiện là tánh 
tình vốn hiền lành, v.v…). Khi thầy gọi trả bài thì đứng 
khoanh tay đọc làu làu một hơi. Có khi thầy bắt ngừng lại hỏi 
về một chữ nào đó, mấy đứa lanh lợi phải đếm trong bụng 

chữ đó ở vị trí thứ mấy rồi trả lời; đứa chậm chạp thì đành 
chịu ăn một roi thôi. Nhưng chúng tôi ít khi bị đòn vì thầy chỉ 
dạy hai giờ một tuần, đâu có thời gian mà hỏi nhiều. 

Chúng tôi được thầy dạy dỗ rất kỹ: Phải hết sức cẩn thận 
khi viết bài và không bao giờ được xé tập (bây giờ tôi luôn 
luôn cho đây là một ý hay), không được xé giấy có viết chữ 
Nho, hoặc lấy những tờ giấy nầy làm việc dơ bẩn, vì như thế 
sẽ học ngu vì coi rẻ chữ nghĩa của các bậc Thánh Hiền... Lúc 
đó chúng tôi nghe rất sợ. 

Tôi học chữ Nho hai năm trung đẳng và cao đẳng nhưng 
xem lại cũng chẳng nhớ chữ gì ngoài nhứt, nhị, tam. 

Cũng năm học lớp trung đẳng (lớp bốn), tôi có rất nhiều 
kỷ niệm đáng nhớ, ngoài mấy vụ chen chúc nhau coi lính tử 
trận đem về Khách Đình tẫn liệm để chôn. Những buổi nghỉ 
học, chúng tôi thường len lỏi trong các tòa nhà lớn hái trộm 
nhãn, xoài, mận; có bữa bị Bảo Thể (1) bắt, đòi phạt quỳ 
hương (hình phạt phổ biến trong Đạo khi xưa: quỳ gối trước 
bàn thờ, đốt cây nhang tàn hết mới được tha; tội nặng có khi 
bị bắt quỳ đến tàn hết năm hoặc mười cây nhang). Có bữa 
gần trưa, cả đám đói bụng, kéo nhau vào Trai Đường Tòa 
Thánh ăn cơm. 

Trai Đường là một căn nhà gạch lớn, nền cao ráo, hình 
vuông, ít khi đóng cửa. Bên trong là một dãy bếp lò chụm củi, 
trên để những cái chảo gang to đùng, bên ngoài kê rất nhiều 
bộ bàn ghế dài bằng gỗ mộc. Đây là nơi những người đạo làm 
công quả trong Tòa Thánh dùng bữa hàng ngày. Mỗi bàn 
                                                        
(1) Nhơn viên giữ gìn trật tự trong các đền đài, dinh thự, tức là 

trong các cơ quan của Tòa Thánh Tây Ninh.  
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thường có một tô nước tương, một chồng chén tô, muỗng đá 
nhỏ úp cạnh đó. 

Bữa ăn thường là gạo nấu chín nhưng đổ rất nhiều nước 
để thành ra nửa cơm nửa cháo, ăn với nước muối pha màu 
giống nước tương. Bữa cơm sang thì có thêm ít rau nấu canh, 
không có nêm nếm gì ngoài muối, chao, hoặc xác đậu nành 
trộn xả ớt phơi khô rồi nướng lên. Ăn kham khổ nhưng lạ 
miệng, thêm có bạn bè vui nên ăn thấy ngon. Chúng tôi vào 
đó tự múc ăn nhiều lần mà chẳng ai rầy rà gì. Ăn xong rửa 
chén úp lại chỗ cũ. Thật là kính phục đức tin và sự chịu gian 
khổ của những vị hiến thân trọn đời cho Đại Đạo thời ấy. Về 
sau, mẹ tôi biết chuyện mấy đứa hay vào Trai Đường ăn cơm, 
tôi bị rầy một trận. Thật ra thì chúng tôi, mấy đứa con nít ở 
ngoài ăn uống sung sướng đã quen, vào đây vì tò mò, nếu bắt 
ăn cơm hàng ngày như vậy chưa chắc ăn được. Sau nầy tôi 
biết được có nhiều bạn bè khó khăn, nhờ ăn cơm Đạo nên có 
thể đi học hết trung học. 

Năm cuối bậc tiểu học gọi là lớp cao đẳng. Hết năm cao 
đẳng học trò đi thi bằng cao đẳng tiểu học. Thời ấy thi bằng 
nầy rất khó, phải ra tỉnh lỵ, có hội đồng thi đặt tại trường tiểu 
học tỉnh, có số báo danh đàng hoàng. Ai đậu mới được vào 
trung học, rớt thì ở lại vào học lớp dành cho những người thi 
rớt gọi là lớp tiếp liên. Vì hạn chế như vậy nên có nhiều anh, 
chị học trước tôi thi hoài không lấy được bằng tiểu học, cứ 
phải học tiếp liên hoài đến chán thì nghỉ. Năm 1956, quy 
định nầy được bãi bỏ, học sinh không đậu tiểu học vẫn có thể 
vào lớp đệ thất trường tư và năm sau được thi lại.  

Tôi còn học thêm Pháp văn với thầy Huệ Chương ở ngã 
năm, ngoại ô Tòa Thánh. Thầy Huệ Chương có tiệm bán sách, 

cũng tên là “Huệ Chương”. Tiệm sách ở căn phòng phía trước 
nhà, còn phòng học ở liền ngay sau tiệm sách. Lớp học của 
thầy Huệ Chương có khoảng hai mươi học sinh. Thầy Huệ 
Chương dạy Pháp văn cho học sinh chuẩn bị thi trung học. 
Phương pháp dạy của thầy rất độc đáo, học sinh theo học rất 
hứng thú và mau tiến bộ. Thầy dạy một bài Pháp văn, thường 
thường lấy từ sách của tác giả Phạm Tất Đắc. Thầy rất chú 
trọng về văn phạm, như phân tích từng chữ hay phân tích 
mệnh đề. Mỗi khi gặp động từ bất quy tắc, thầy chỉ trò nào 
thì trò đó phải đọc liền động từ được chia ở thời (temps) và 
ngôi thứ. Chúng tôi lúc nào cũng cố gắng học thuộc lòng cách 
chia các động từ bất quy tắc, lúc nào cũng đem kè kè bên 
mình quyển Art de conjuguer les 8000 verbes (2) của nhà xuất 
bản Hachette. Thầy Huệ Chương gọi học trò, luôn luôn kèm 
tên với chữ trò, như trò Chí, trò Tài... Các tên Chí, Tài mà 
ghép với chữ trò thì cũng không có gì đáng để ý. Tuy nhiên, 
khi thầy gọi “trò Đời”, tên Đời mà ghép với chữ trò, nghe khá 
tức cười. Thầy gọi tên chị Thân Thị Đời, chúng tôi không khỏi 
lặng lẽ, kín đáo cười tủm tỉm. Chữ “trò Đời” từ miệng của 
thầy Huệ Chương tôi không bao giờ quên được. 

Tôi rời khỏi Tây Ninh năm 1960, để bước vào đời sớm 
hơn các bạn đồng lứa tuổi. Xuống Sài Gòn học nghề, và ra đời, 
mưu sinh sớm. 

Ấy vậy mà chớp mắt đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Nhưng 
những kỷ niệm “một thời để nhớ” của tuổi học trò không bao 
giờ quên được. 

SỬ KIẾN NGUYÊN 

                                                        
(2) Nghệ thuật chia 8000 động từ. 
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Thư gửi người bạn đạo 

LƯỢC GIẢI CÁCH THỜ PHƯỢNG 
TẠI TAM TÔNG MIẾU 

ĐẠI CƠ MINH 

Tam Tông Miếu, ngày…tháng ... năm 2022 

Bạn thân mến, 

Thư này tôi xin giới thiệu sơ lược về cách thờ phượng tại 
chánh điện Tam Tông Miếu theo cách Ơn Trên sắp đặt.(1) 

Thánh Miếu (tức Tam Tông Miếu) là nơi phổ độ chúng 
sanh. Minh Lý Đạo là con đường luyện tâm, con đường 
hướng nội. Đạo Học Chỉ Nam lại nhắc đến Thượng Đế vô thể 
và Thượng Đế hữu thể. Như vậy, cách thờ phượng và bài trí 
nơi chánh điện phải thể hiện như thế nào? 

Khác với các chùa và thánh thất, Tam Tông 
Miếu treo một ngọn đèn lưu ly hình tam giác lơ 
lửng giữa Thiên bàn.  

Ngọn đèn này được gọi là Vô Cực Đăng tượng trưng cho 
Thượng Đế Tạo Hóa vô hình (2) hay Thượng Đế ba ngôi là Vô 
Cực, Hoàng Cực và Thái Cực.(3)  

                                                
(1) Aya Tiên xếp đặt cách thờ phượng. Thánh ngôn 17-1-1927. 
(2) Thượng Đế Tạo Hóa (the Creator) theo Thượng Đế Ba Ngôi (the 

Trimurti) của đạo Bà La Môn là Brahma. Di Lạc Chơn Kinh của 
Cao Đài gọi là Brahma Phật ở cõi Thượng Thiên Hỗn Nguơn. Đạo 
Học Chỉ Nam gọi là Trời vô thể hay Thượng Đế vô thể 

(3) Còn gọi là tam cực hay tam nguyên nhất thể. 

Vòng tròn giữa tam giác tượng trưng ngôi Vô Cực �.  

Vô là không. Cực là chỗ cao nhất, lớn nhất, tột cùng; nghĩa 
là không có chỗ tột cùng, không chỗ kết thúc, hết sức trống 
không. Vô Cực chỉ thời kỳ hồng mông, hỗn độn, âm dương 
chưa phân, chưa có chi cả. Theo Đạo Đức Kinh (4) và kinh 
sách của Nho Giáo, Vô Cực là ngôi nhứt của Thượng Đế. Ngài 
Minh Thiện viết: “Vô Cực vốn là ngôi tịnh tuyệt đối, nghĩa là: 
một thứ tịnh không bao giờ thay đổi, dầu vào cõi nào, dầu ở 
lúc nào, tánh thể vẫn giữ trong sạch, yên lặng, làm cốt cho mọi 
sự, mọi vật,nên bất biến, thường trụ… Vô Cực là bổn thể của 
người vật, là cột của vũ trụ.” (5) 

Hình tam giác  (có ba góc) tượng trưng ngôi Hoàng 
Cực. Hoàng ở đây nghĩa là lớn. Hoàng Cực là thời kỳ có âm 
dương nhưng hồng mông chưa phân chia rõ ràng. Hình tam 
giác tượng trưng Trời, Đất, Người, tức là khí dương, khí âm 
và khí xung hòa. Hoàng Cực còn được tượng trưng như sau: 

. Theo Minh Lý Chơn Giải: “Hoàng Cực cũng gọi là Nhơn 
Cực hay là cái phần tinh thần, phần tâm linh cực cao, mà ở 
trong tất cả mỗi con người. Có thể gọi Nó là Lương Tâm, là 
Lương Tri, Lương Năng, là Tánh Lý, là Thiên Lương, là Thiên 
Chơn. Đó là hột giống căn bổn để cho người vật nương theo đó 
mà tu hành, ngõ hầu trở về hiệp một với Trời.” Đức Trần 
Hưng Đạo dạy: 

Trời là Đạo nhiệm mầu cao cả 

                                                
(4) Đạo Đức Kinh: Thường đức bất thắc, phục quy ư Vô Cực 

(chương 28); Thiên hạ vạn vật sinh ư Hữu, Hữu sinh ư Vô 
(chương 40). 

(5) Minh Lý Học Thuyết, chương 6. 
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Dịch là cơ biến hóa sinh thành 
Vô hình, vô thức, vô danh 
Xung Hòa một khí (6) vận hành lưu thông…(7) 

Ngọn đèn trong vòng tròn thay thế cho một chấm để 
tượng trưng ngôi Thái Cực �. Thái nghĩa là rất lớn, đồng 
nghĩa với đại. Thái Cực là cực thái hay là cực đại. Thái Cực 
được biến ra từ Vô Cực.(8) Thái Cực sinh ra âm dương, tứ 
tượng, bát quái, vạn vật...(9) Đức Trần Hưng Đạo dạy: “Thái 
Cực là cơ bí mật của trời đất (Tạo Hóa chi cơ), là Huyền quan 
nhứt khiếu của tiên gia, bộ tim con đỏ của loài người. Có Trời 
hay Thượng Đế rồi mới có vạn hữu chúng sanh. Có vạn hữu 
chúng sanh mới có Thần Thánh Tiên Phật. Các Thần Thánh 
Tiên Phật thi thiết hết khả năng bản thể của mình, rồi thì trở 
lại Hư Vô hiệp nhứt cùng Đạo.” (10) 

Đức Thánh Trần dạy:  

Hư Vô,(11) Thái Cực cũng đồng ngôi 
Động tịnh sắc không ấy lẽ Trời 
Biến hóa nhiệm mầu do một khí 
Cơ quan đóng mở có trong người 

(. . .) 

                                                
(6) Khí Xung Hòa: Hoàng Cực. 
(7) Trần Hưng Đạo, Châu Dịch Huyền Giải, quyển I. Minh Lý Đạo xb. 
(8) Chu Liêm Khê, Thái Cực Đồ Thuyết: “Vô Cực nhi Thái Cực.” 
(9) Thái Cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng 

sinh bát quái. 
(10) Trần Hưng Đạo, Châu Dịch Huyền Giải, quyển I, Minh Lý Đạo xb. 
(11) Hư Vô: Vô Cực. 

Trời, đất, người, huyền đồng nhứt thể 
Động tịnh theo công lệ càn khôn 
Vô trung tự hữu Chí Tôn (12) 
Âm dương giao hoán, dị phồn đổi thay.(13) 

 
Hình tam giác này kết hợp với ba cây đèn lớn thành một 

hình ngôi sao sáu cánh  mà tâm điểm của ngôi sao là ngọn 
đèn chiếu vào chữ Phật 佛 trong bài vị Tây Phương Phật Tổ 
tượng trưng cho tánh giác Trời ban phú mỗi người. Ngọn 
                                                
(12) Thái Cực là ngôi trung nhứt chủ tể vũ trụ vạn vật, tự hữu nhi 

hằng hữu, bất biến bất động, gọi là “bất dịch”. 
(13) Trần Hưng Đạo, Châu Dịch Huyền Giải, quyển I. Minh Lý Đạo xb. 
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đèn chiếu vào chữ Phật này phải luôn thắp sáng không để tắt 

Đức Bác Nhã Thiền Sư dạy: 

 Huyền đăng ngọn đèn Trời thể Đạo 
 Ở người người tâm não linh minh 
 Khắp trong vũ trụ muôn hình 
 Linh không, vô tướng, vô tình, vô danh.(14) 

 

Khi bước vào chánh điện, trước mặt bạn là Thiên Bàn 
(nằm trong vòm bán nguyệt của Châu Thiên Đài). Bên nam là 
bàn thờ Địa Mẫu (Mẹ Đất); bên nữ là bàn thờ Lịch Đại Tổ 
Tiên (ông bà nhiều đời) của Minh Lý môn sanh, những bậc 

                                                
(14) Bác Nhã Thiền Sư, Pháp Môn Thờ Phượng. 

khai sáng, và những người có đại công với Đạo. Nhìn ảnh 
chụp chánh điện (Hình 2), từ trái qua phải là Lịch Đại Tổ 
Tiên, Thiên Bàn và Địa Mẫu, nằm trên cùng một đường 
thẳng, tượng trưng cho Tam Tài (Nhân, Thiên, Địa). 

Ở giữa là Thiên Bàn gồm: bệ thờ năm cấp, bàn thờ ba cấp, 
bàn cầu cơ một cấp (tam ngũ nhất). 

Bệ thờ năm cấp thờ các Đấng thiêng liêng như sau:  

1. Cấp thứ nhứt: Diêu Trì Kim Mẫu 瑤池金母 thay mặt 
cho ngôi Vô Cực (hiệu là Vô Cực Thiên Tôn hay Vô Cực Từ 
Tôn). Diêu hay Dao nghĩa là ngọc quý. Trì là ao hay hồ. Kim là 
vàng, kim loại quý. Mẫu là Mẹ, là chủ thể hữu hình sinh hóa 
muôn vật. Diêu Trì cũng chỉ một cảnh trí, một cung điện, là 
một cảnh tiên trên chót đỉnh núi Côn Lôn người thường 
không đến được (nơi Tây Vương Mẫu ngự). Từ là nhân từ, từ 
bi, có lòng thương xót, độ dẫn tất cả chúng sanh. Tôn là cao 
cả, bậc rất mực tôn nghiêm. Từ Tôn hay Thiên Tôn chỉ bậc 
cao cả ở trên trời. Có thể nói Đức Diêu Trì Kim Mẫu là Đấng 
Thượng Đế tối cao, sinh hóa muôn vật, là Mẹ linh hồn, là gốc 
sanh vạn vật đất trời, một tình thương không giới hạn. 

2. Cấp thứ nhì: Hồng Quân Lão Tổ 洪鈞老祖 thay mặt cho 
ngôi Hoàng Cực (hiệu là Hoàng Cực Lão Gia). Hồng là rộng 
lớn. Quân là bàn xoay làm đồ gốm, hoặc dùng khuôn đúc. Lão 
Tổ là ông già, ông Tổ đầu tiên. Vậy Hồng Quân, cũng gọi là 
Đại Quân, nghĩa là người thợ làm đồ gốm lớn hơn hết, là ông 
Thợ Trời (Thượng Đế), sáng tạo ra tất cả muôn loài sinh 
vật.(15) Hoàng Cực 皇極 gồm chữ Hoàng có nghĩa là lớn, chữ 

                                                
(15) Minh Lý Học Thuyết, chương 6. 
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tôn kính dùng để gọi Trời, vua. Cực là chỗ cao nhất, lớn nhất, 
tột cùng. Hoàng Cực dùng để chỉ vua Trời và Ngọc Hoàng 
Thượng Đế 玉皇上帝 là vua Trời đầy quyền năng tối 
thượng, sinh thành nuôi dưỡng vũ trụ vạn vật thay mặt ngôi 
Thái Cực (hiệu là Thái Cực Thánh Hoàng).  

Ba bài vị này (Diêu Trì Kim Mẫu ở cấp thứ nhứt, Hồng 
Quân Lão Tổ và Ngọc Hoàng Thượng Đế ở cấp thứ hai) sắp 
thành một hình tam giác đều, tượng trưng cho ba ngôi của 
Thượng Đế, Tam Cực hay Tam Thể (tam nguyên nhất thể) 
không phân cao hạ. Ba ngôi này “bất khả tư nghị, bất ngôn 
nhi giáo” như đã nói trên. Như vậy, cấp một và cấp hai của 
bàn đàn đại diện cho Thượng Đế vô thể. Bác Nhã Thiền Sư 
(16) giải thích: 

 Bửu điện nơi Thiên triều ngọc bệ 
Vô, Thái, Hoàng, Thượng Đế ba ngôi (17) 
Bản căn khởi thỉ đất trời 
Khai thiên lập địa, sanh người sanh Tiên. 

 Khắp pháp giới Nhứt Nguyên đồng thể 
Mười phương chung, công lệ tự nhiên 
Ứng thân Phật, Thánh, Thần, Tiên 
Tài thành phụ tướng ban truyền pháp môn. 

3. Cấp thứ ba: Tây Phương Phật Tổ, Văn Tuyên Khổng 
Thánh, và Thái Thượng Lão Quân (Tam Giáo Tổ Sư hay là 
Giáo Chủ của Tam Giáo). 

4. Cấp thứ tư: Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ 

                                                
(16) Bác Nhã Thiền Sư, Pháp Môn Thờ Phượng Tu Học, 1979. 
(17) Vô Cực, Thái Cực, Hoàng Cực. 

Hiền Bồ Tát, và Địa Tạng Bồ Tát (Tứ Đại Bồ Tát), tượng 
trưng cho bốn hạnh (từ bi, trí tuệ, đại nguyện, đại hạnh). 

5. Cấp thứ năm: Nam Đẩu Tinh Quân (coi về tâm), Đông 
Đẩu Tinh Quân (coi về can), Tây Đẩu Tinh Quân (coi về 
phế), Bắc Đẩu Tinh Quân (coi về thận), và Trung Đẩu Tinh 
Quân (coi về tỳ), tức là Ngũ Vị Tinh Quân (18) cầu cứu độ 
mạng. Cập thêm hai bài vị thờ chung: Lôi Âm Chư Phật và 
Bồng Đảo Chơn Tiên. 

Từ cấp thứ ba đến cấp thứ năm đại diện cho Thượng Đế 
hữu thể hay là ứng hóa thân của Thượng Đế (tức là Phật, 
Tiên, Thánh, Thần). Bác Nhã Thiền Sư (19) dạy: 

Thiên cung, Phật, Thánh, Tiên Chơn 
Công đồng Tam Giáo, Thánh Nhơn giáng trần. 

 . . . Nho, Thích, Đạo hiệp thành Minh Lý 
 Nơi bàn đàn bài trí pháp môn 
 Nội tu giải thoát linh hồn 
Ngoại tu thế đạo bảo tồn dân gian. 

 . . . Bố Tinh Đẩu, Thiên Thần, Bồ Tát 
 Tái tạo nguơn an lạc thánh tâm 
 Đại bi từ mẫn Quan Âm 
Đại nguyện Địa Tạng u thâm độ hồn 

 . . . Văn Thù đại trí chuyển hồn 
Phổ Hiền đại hạnh là môn cứu đời. 

Bàn cầu cơ có một cấp là nơi các Đấng thiêng liêng giáng 
bút.
                                                
(18) Thánh ngôn ngày 03-10-1926. 
(19) Bác Nhã Thiền Sư, Pháp Môn Thờ Phượng Tu Học, 1979. 
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Như vậy, bệ thờ năm cấp, bàn bày lễ phẩm ba cấp, bàn cầu 
cơ một cấp thể hiện triết lý tam ngũ nhất. 

Như vậy, theo minh họa ở trang bên cạnh, điện thờ năm 
cấp sắp bày cả thảy là mười bảy bài vị.  

Tiếp theo là một cái bàn đàn ba cấp, sắp đủ phẩm vật để 
dâng lễ, như sau đây: 

 

Chúng sanh do bốn chất (tứ đại: nước, đất, gió, lửa) cấu 
thành. Lễ phẩm cũng gồm đủ bốn loại chất như vậy. 

Ba cấp của bàn đàn tượng trưng ba tầng công phu theo 
Đạo Giáo: 

- Tầng thứ nhứt (cấp dưới) là chỗ kiên cố linh căn, cũng 
gọi là luyện tinh hóa khí, gồm một cái mâm tròn đựng chín 



 

ĐẠO UYỂN 41 − 65 33  66 − XUÂN 2022 
 

ly rượu và chín chung trà, đều thuộc về chất lỏng (tức là 
nước), và sáu ngọn đèn nhỏ (tức là lửa).  

- Tầng thứ nhì (cấp giữa) là chỗ ôn dưỡng huờn đơn, cũng 
gọi là luyện khí hóa thần, có ba bình bông và năm đĩa quả tử 
(màu sắc từ trái qua phải như sau: trắng, đen, vàng, đỏ, xanh) 
đều thuộc về chất đặc (tức là đất) và một ngọn đèn lớn (tức là 
lửa). 

- Tầng thứ ba (cấp trên) là chỗ luyện thần huờn đơn, cũng 
gọi là luyện thần huờn hư, có một lư hương, một lư trầm, và 
hai cây đèn lớn. Trầm và nhang khi đốt đều bốc hơi (tức là 
gió), hai cây đèn lớn (tức là lửa) và ba bài vị sắc lịnh của Đức 
Thượng Đế (viết: Nhứt Tâm Thành Kỉnh, Kỉnh Giáo Năng 
Tu Đức, Thành Tâm Đạo Khả Hành). Đức Bác Nhã Thiền 
Sư giảng: 

 Cây đèn giữa: linh quang tỏa sáng 
 Là căn cơ sinh mạng chi tâm 
 Lưỡng nghi (20) dương phối cùng âm 
Huờn qui Tánh Mạng là mâm rượu trà. 

 Ba bình bông: tam hoa tụ đảnh 
 Sáu ngọn đèn: Căn cảnh quy nguyên 
 Ngũ hương (21) giải thoát mùi thiền 
An lư lập đảnh (22) triều huyền tứ linh. 

                                                
(20) Lưỡng nghi: hai cây đèn. 
(21) Ngũ hương: giới hương, định hương, huệ hương, tri kiến 

hương, giải thoát hương. 
(22) An lư lập đảnh (an lô lập đỉnh): Dựng lò đặt bếp. Thân phải 

thẳng, ngồi phải yên, vững như Thái Sơn là bên ngoài vững vàng 
như lô đỉnh. Lấy thần chế ngự khí được an định là bên trong 

 Năm dĩa quả công trình thù thắng 
 Chứng kim đơn, ngũ đẳng Thần Tiên 
 Khánh linh (23) tán tụ lịnh truyền 
Giới quy trật tự giờ thiền công phu.(24) 

Tại sao ba cấp đều có đèn? Đèn tỏa sức nóng, tức là nhiệt 
tâm. Luyện đạo tu hành cần phải lập chí với tâm thành mới 
đạt (nên sắc lịnh thứ nhứt và thứ ba đều nhắc đến tâm). 

Ba cấp có thể xem như ứng với 
ba phần quan trọng: Bụng, ngực, 
đầu của một người đang ngồi 
thiền, có ba vị trí luyện đạo quan 
trọng là: Hạ Đơn Điền, Trung Đơn 
Điền, Thượng Đơn Điền. Mỗi Đơn 
Điền theo thứ tự tương ứng với 
luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa 
thần và luyện thần hoàn hư.  

Muốn thực hiện các công phu này, cần phải có Thầy 
truyền khẩu quyết.  

Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng ba tầng công phu là ba 
giai đoạn chuyển dịch năng lượng của người tu từ thấp đến 
cao như chuyển hóa các chất lỏng, chất đặc, chất khí trở 
thành hư không. 

                                                                                                     
vững vàng như lô đỉnh. Thái Thanh Tu Đan Quyết ghi: “Thân 
vững vàng như lô đỉnh, âm dương khó lường gọi là thần. (Đới 
Nguyên Trường, Từ Điển Thuật Ngữ Đạo Giáo) 

(23) Khánh: vật bằng thủy tinh dày, đánh lên khi thực hành nghi lễ. 
Linh: cái chuông nhỏ. 

(24) Bác Nhã Thiền Sư, Pháp Môn Thờ Phượng Tu Học, 1979. 
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- Tầng thứ nhứt là luyện tinh hóa khí. Muốn thực hành 
trước tiên phải quay lục căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiêt, thân, ý), – 
tượng trưng bằng sáu ngọn đèn nhỏ – vào trong,(25) hay còn 
gọi là thắp sáng hiện hữu. Điều này thể hiện trong khi dưng 
lục cúng (sáu lần dưng đèn cùng với hoa, quả, rượu, trà, 
nhang, trầm). Khi lục căn đã quay vào thì mới kết hợp âm 
dương (trà rượu) thành Hoàng Cực.(26) 

- Tầng thứ hai là luyện khí hóa thần. Đây là nơi tượng 
trưng thực hiện ngũ khí (năm dĩa quả có năm màu) triều 
nguyên, ngũ hành hiệp nhứt hay là biến ngũ vật thành ngũ 
đức và tam hoa (ba bình bông) tụ đảnh (hiệp nhứt thân, tâm, 
ý).  

 Nói theo Phật Giáo, đó là ngũ phần hương: (giới hương, 
định hương, huệ hương, tri kiến hương, giải thoát tri kiến 
hương) mà trọng tâm là ở tam học (giới, định, huệ). Giới sanh 
định, định sanh huệ, rồi định huệ song hành thì sẽ giải thoát 
hoàn toàn.(27) 

- Tầng thứ ba là luyện thần huờn hư. Đây là nơi khí (nhang, 
trầm) sẽ biến vào hư không. Hai cái đèn lớn tượng trưng hai 
khí âm dương. Lư hương tượng trưng cái tánh hậu thiên, có 
hình tướng như cây nhang đang cháy. Minh Lý Chơn Giải viết: 
“Cái lư trầm là thiện, chí thiện, tánh tiên thiên nói trên, như 
khói trầm vượt lên tầng cao, luôn luôn thông cảm, hiệp với 

                                                
(25) Bác Nhã Thiền Sư, Pháp Môn Thờ Phượng: Sáu ngọn đèn: Căn 

cảnh quy nguyên. 
(26) Bác Nhã Thiền Sư, Pháp Môn Thờ Phượng: Huờn nguyên tánh 

mạng là mâm rượu trà. 
(27) Nguyễn Minh Thiện, Minh Lý Học Thuyết, chương 6. 

Trời chẳng lúc nào ngừng. Cho nên trong lúc lễ bái, Tiên Phật 
có lời dặn: Chẳng nên để dứt hơi trầm.”  

Ba bài vị nhỏ là sắc lịnh của Đức Diêu Trì Kim Mẫu ban, có 
ý nhắc nhở chúng ta bất kỳ trường hợp nào luôn phải giữ 
“Nhứt tâm thành kỉnh” làm gốc, bởi vì: 

Kỉnh giáo năng tu đức / Thành tâm đạo khả hành. 

Sắc lịnh nói trên tượng trưng Thiên mạng, tức là mạng 
lịnh của Trời, hay là luật đạo đức đặt trong tâm của mỗi 
người, chẳng phải riêng cho ai. 

Kế Thiên Bàn, theo chiều kim đồng hồ, các bàn thờ như 
sau: 

Bàn thờ Địa Mẫu 

Ở chính giữa bài vị là Địa Mẫu Từ Tôn. Hai bên tả hữu là 
Trạch dân Tiên Thánh (Tiên Thánh ban ơn huệ cho dân) và 
Chánh trực thiện Thần (Chư thần ngay chánh). Kinh Hạ Rộng 
của Minh Lý có chỉ rõ công đức của Địa Mẫu đối với nhơn loại 
là nuôi nấng về phần vật chất, cũng như Trời là nguồn sống 
về phần tinh thần vậy. Kinh viết: 

Ân cao Địa Mẫu vơi vơi 
Người người gội đức tày Trời hóa sanh 
Lầu đài, các dinh thành nưng đỡ 
Tải vô tư, muôn thuở linh thiêng 
Thần kỳ, tinh tú, sơn xuyên 
Phong vân, lôi võ, Thánh Tiên cộng nhờ 
Chư vương đế phụng thờ trọng kính 
Chúng lê dân thành tín bái sùng 
Thú cầm, thảo mộc, côn trùng 
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Cũng đều sản xuất đúc un dẫy đầy 
Công hậu thổ đức dày đạo cả 
Hóa dưỡng sanh hoa quả, lúa khoai. 
Kim ngân, châu bửu, dược tài 
Nuôi người đặng sống lâu dài trần dương. 

Bàn thờ Địa Mẫu có câu đối: Thần đạo hối nhân duy chí 
thiện, Tiên gia trăn diệu chỉ tín thành. (Đạo thần tiên chỉ dạy 
người làm lành rốt ráo. Chỗ yếu diệu của tiên gia là sự tín 
thành.)(28)  

Bàn thờ Thập Điện Diêm Vương 

Thập Điện Diêm Vương là mười vua coi mười điện ở địa 
ngục. Câu đối tại bàn thờ Ngài như sau: Hiểm ác chung tu 
luân địa ngục, Nhân từ định tất bộ thiên đường. (Tánh hiểm 
ác rốt rồi phải đọa địa ngục, Nhơn từ thì tiến đến thiên 
đường.)(29)  

Bàn Thờ Long Thần Hộ Pháp 

Bàn này thờ các vị giúp đỡ cho đạo pháp trường lưu.  

Câu đối tại bàn thờ Hộ Pháp: Hoan nghênh từ thiện hưu 
luân mạo, Khu trục tà ma khởi dụng thinh. (Vui vẻ đón tiếp 
người có lòng lành mà không có dụng ý riêng tư [không phân 
biệt giàu nghèo sang hèn], Xua đuổi những điều bất chính [tà 
ma] há cần đến âm thanh.)(30)  

Bàn thờ Môn Quan Thổ Địa 

                                                
(28) Câu đối do Tây Phương Giáo Chủ ban ngày 10-4-1927. 
(29) Câu đối do Đức Lý Thái Bạch ban ngày 24-9-1927. 
(30) Câu đối do Đức Cù Lưu Tôn ban ngày 07-9-1927. 

Sau bàn thờ Long Thần Hộ Pháp là bàn thờ Môn Quan Thổ 
Địa. Đây là vị thần giữ chánh điện, còn gọi là Giám Môn Quan 
hay Thủ Môn Quan. Câu đối tại bàn thờ này như sau: Đầu 
dinh bạch phát tri công lão, Thủ ốc huỳnh kim tứ phước nhân. 
(Đầu đầy tóc bạc xét công án, Tay nắm đồng vàng ban phước 
lành.)(31) 

Câu đối này cho biết rằng ngoài phận sự giữ chánh điện, 
Ngài còn có quyền xét công và ban phước bằng đồng vàng; 
vậy có phải chăng Ngài cũng là Tài Thần? Chỗ đặt bàn thờ 
Thổ Địa thuộc Ngũ Hành Đài. Tột trên Ngũ Hành Đài có Vọng 
Thiên Đài (hình bát giác) là nơi để khi nguy cấp lên đó cầu 
nguyện. Vọng Thiên Đài được trang trí xung quanh bằng tám 
chữ: Kiến, Tư, Ngữ, Nghiệp, Mạng, Tiến, Định, Niệm (của Bát 
Chánh Đạo). 

Bàn Thờ Thanh Phước Chánh Thần 

Thanh Phước Chánh Thần là vị Thần dẫn vong của Minh 
Lý Đạo. Khi bổn đạo Minh Lý qua đời, Ngài dẫn giác linh ấy 
về Cực Lạc hoặc đến các động thiên, phước địa, để tiếp tục tu 
hành cho tới thành chánh quả. Câu đối tại bàn thờ này như 
sau: Thành Thần thành Thánh bằng quân dẫn, Chiêu phước 
chiêu tài trượng đức tôn. (Thành Thần thành Thánh nhờ Ngài 
dẫn, Cầu phước cầu tiền cậy đức cao.)(32) 

Bàn Thờ Lịch Đại Tổ Tiên 

Bài vị ở giữa là Lịch Đại Tổ Tiên, tức là ông bà nhiều đời 
của Minh Lý môn sanh. Ở hai bên tả hữu là: Tiền hiền sáng 

                                                
(31) Câu đối do Đức Tề Thiên Đại Thánh ban ngày 10-01-1928. 
(32) Câu đối do Đức Châu Thương ban ngày 10-01-1928. 
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nghiệp (các bậc tiền bối có công khai sáng Minh Lý Đạo và 
lập chùa), và Hậu hiền thủ thành (các bậc hậu bối có công gìn 
giữ Minh Lý Đạo). 

Đây là chỗ tưởng niệm công đức của ông bà cha mẹ và các 
bậc có công lớn với Minh Lý Đạo. Câu đối tại bàn thờ này như 
sau: Tông công tổ đức khai tiền nghiệp, Tử hiếu tôn hiền khải 
hậu nhân. (Công đức tổ tiên khai sáng cơ đồ sự nghiệp, Con 
hiếu cháu hiền mở mang đời sau.)(33) 

Thiên Bàn và bảy bàn thờ này tạo nên một bát quái hậu 
thiên. Minh Lý Chơn Giải viết:  

“Minh Lý căn cứ vào quẻ Tùy để làm phương môn tu học. 
Cho nên lần nầy Đức Chí Tôn lâm trần lập Đạo, ngự tại cung 
Đoài (Kiền cung kim sa vào cung Đoài). Đoài là điển quang, là 
duyệt. Duyệt là vui thỏa mọi việc, mà mọi việc đặng hoàn 
thành. 

Đoài là gái út, tức là đức trinh bạch làm tòa ngự. Tay trái 
là Kiền, tay mặt là Khôn. Kiền Khôn đặt ở tả nam hữu nữ để 
lấy sự điều hòa hiệp nhứt là Đạo. 

Bên Thập Điện, bên Thanh Phước Thần làm cung Khảm Ly, 
là Thủy Hỏa Ký Tế. Nếu không dùng lấy bát quái hậu thiên mà 
tu luyện, thì không làm sao trở nên Tiên Phật được. 

Còn Đoài hiệp với Chấn, Chấn động mà Đoài duyệt. Chấn là 
ngôi Hộ Pháp. Đoài Chấn hiệp thành ra quẻ Trạch Lôi Tùy. 

Đoài Chấn giao nhau, Khảm Ly giao nhau là một bí quyết. 
Nếu Khôn không giao được với Chấn thì làm gì có quẻ Địa Lôi 

                                                
(33) Câu đối do Đức Trương Quả Lão ban ngày 02-02-1927. 

Phục mà hoàn đơn. Nếu Kiền không giao cùng Chấn làm gì có 
được Thiên Lôi Vô Vọng mà vô tâm giải thoát. 

 Vì vậy xây nên Ngũ Hành Đài, gọi là dựng lò bát quái để 
chế hóa năm hành. Nên có năm từng, tám mặt là thế.” (34) 

Do đó bên trái Thiên Bàn là bàn thờ Địa Mẫu thuộc quẻ 
Kiền . Bên phải Lịch Đại Tổ Tiên thuộc quẻ Khôn . Thập 
Điện Diêm Vương là Khảm . Thanh Phước Thần là Ly . 
Môn Quan Thổ Địa là Cấn . Long Thần Hộ Pháp là Chấn . 
Vọng Thiên Đài là Tốn . 

Đoài hiệp Chấn thành Trạch Lôi Tùy  là phương tu của 
Minh Lý Đạo. Khôn hiệp Chấn thành Địa Lôi Phục  để huờn 
đơn. Kiền hiệp Chấn là Thiên Lôi Vô Vọng , vô tâm giải 
thoát. Ly Khảm đối nhau thành quẻ Thủy Hỏa Ký Tế  và 
Hỏa Thủy Vị Tế .  

Bạn thân mến, 

Đó là những quẻ mà Ơn Trên 
đã ban cho môn sanh Minh Lý 
làm pháp môn tu học. 

Như vậy tại Tam Tông Miếu, 
Ơn Trên đã dạy bài trí thờ 
phượng từ vô đến hữu, ý nghĩa  

 

thâm sâu. Con đường của chúng ta, những người đang trở về 
cùng Đạo, thì phải đi theo chiều ngược lại từ hữu trở về 
không. Có nhiều đường đi nhưng nguyên tắc thì không đổi. 

Có thể hiểu đơn giản, để trở về quê cũ, Ngũ Hành Đài như 

                                                
(34) Minh Lý Chơn Giải. Minh Lý Đạo xuất bản. 
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cái thang tám bậc giúp ta phương tu đi đến vô niệm, minh 
tâm kiến tánh; Tam Cực Linh Đài với các quẻ Tùy, Phục, Vô 
Vọng, Vị Tế, Ký Tế là các bài học tu hành theo Dịch Lý Nho 
Tông để bảo Trung thủ Nhứt; bàn đàn ba cấp là phương pháp 
luyện mạng huờn hư và bệ thờ năm cấp là từ hư huờn vô.  

Mỗi người với Thiên tánh được ban, sẽ tự chọn cho mình 
phương tu, hướng đi thích hợp. Bạn nhớ chứ? Khi học toán ở 
trung học, chúng ta được dạy: “Tất cả các con đường song 
song đều đồng quy tại vô cực.” (35) Bài Chữ Tâm, Đức Bác Nhã 
Thiền Sư đưa ra ý tưởng tương đồng:  

Dầu Minh Lý, Cao Đài, Ngũ Giáo, 
Cũng đồng về với Đạo như nhau 
Đành rằng kẻ chậm người mau 
Đông Tây khác cửa cũng vào một tâm. 

Về lý là vậy, nhưng khởi đầu phải có chánh kiến, với hiểu 
biết đúng, hướng đi đúng, ta sẽ đến đích; còn trái lại thì:  

 Đi lạc lầm lỡ bước  
Lướt đại đụng chông gai 
Chơn gập gềnh khó bước  
Sụp hố bị liền hoài 
Cả đời đâu còn đó  
Nào thoát đặng trần ai.(36) 

                                                
(35) Theo hình học phi Euclide (non-Euclidean geometry), các 

đường song song cắt nhau tại một điểm ở vô cực (tức là có điểm 
chung ở vô cực). 

(36) Tề Thiên Đại Thánh, “Giải Cách Tu Hành”, Kinh Giác Thế, Minh 
Lý Đạo xuất bản. 

NGẨNG NHÌN TRỜI 

Mẹ đã đến thiên hà bát ngát 
Cha về ngàn đỉnh đá xa xôi 
Nơi trần thế đàn con linh lạc 
Người mỗi phương trôi dạt tơi bời 
Đường quê cũ tuổi già ngăn lối 
Anh chị em gối mỏi lưng còng 
Ngày cuối năm vọng về cố thổ 
Nhớ Mẹ Cha ngửa mặt ngó trời 

PHÙNG QUANG THUẬN 

Thư đã dài, đạo học thì mênh mông, tôi xin ngưng bút tại 
đây. Chúc bạn bình an. 

Thân mến, 

ĐẠI CƠ MINH 

Tham khảo: 

Bác Nhã Thiền Sư, Bài Chữ Tâm, Pháp Môn Thờ Phượng. 
Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Châu Dịch Huyền Giải.  

Minh Lý Đạo xuất bản. 
Kinh Giác Thế. Minh Lý Đạo xuất bản. 
Minh Lý Chơn Giải. Minh Lý Đạo xuất bản (2017). 
Nguyễn Minh Thiện, Minh Lý Học Thuyết (ronéo). 
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MÓN QUÀ CUỐI NĂM 

HUỆ KHẢI 

1. Giao cảm 

Buổi chiều cuối trung tuần tháng 12-2021, ông bạn hiền 
(cũng là bạn già lâu năm) ở báo Công Giáo Và Dân Tộc ghé 
nhà tặng tôi tập sách TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO của 
linh mục Stêphanô Huỳnh Trụ (Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, tháng 
12-2021, dày 772 trang 16,5x24 cm, giá bìa 200,000 đồng). 

Tiễn bạn ra về, tôi trở vào nhà với tập sách bìa carton, 
thiết kế trang nhã. Rọc lớp màng co bao ngoài, lần giở từng 
tờ giấy couché matt 64 gsm trắng láng, ngắm nhanh một số 
trong rất nhiều tranh minh họa, tôi nghĩ tới tấm lòng của bạn 
mà cảm kích.  

Do công việc chú giải thuật ngữ Cao Đài có liên quan tới 
Đạo Chúa, nhiều năm qua tôi hay tra cứu để tìm hiểu thuật 
ngữ Công Giáo. Những khi không tìm thấy câu trả lời thỏa 
đáng trong các từ điển, tôi lại điện thoại cho bạn để hỏi. Bởi 
vậy, hễ có từ điển Công Giáo nào mới, uy tín thì bạn lại mang 
tới nhà cho tôi dùng. Quyển TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO 
trước thềm Giáng Sinh năm nay vì vậy chính là món quà của 
tình tri kỷ dài lâu.  

2. Tản mạn về hai chữ “từ vựng”  

Hai chữ “từ vựng” trong nhan đề tập sách e là dễ khiến 
phần đông đại chúng bối rối nhưng linh mục Huỳnh Trụ 
không giải thích, mặc dù soạn giả thừa biết rằng thời nay 
trình độ sử dụng tiếng Việt và hiểu biết từ Hán Việt của phần 
lớn đồng bào chúng ta rất đáng lo ngại, và thực trạng này vẫn 
là nỗi bận tâm của những ai có “thiện chí giữ gìn sự trong 
sáng tiếng Việt” như lời soạn giả thổ lộ trong sách (tr. 8). 

Chữ 彙 theo Khang Hy Tự Điển đọc là “vị” (于切貴音胃 vu 
thiết quý âm vị), nhưng nhiều người Việt quen đọc là “vựng”. 
Chữ “vị” có nghĩa là phân loại (classifying, classification), 
hoặc là thâu thập, tập hợp lại (collecting, collection). Thời 
trước, người Việt hay dùng hai chữ “tự vị / tự vựng” và “từ vị 
/ từ vựng” theo nghĩa tập hợp các “tự” 字 (hay “từ” 詞) và 
phân loại chúng theo thứ tự ABC. Chẳng hạn: 

a. Bộ Dictionnaire annamite hai tập in tại Sài Gòn trong hai 
năm 1895, 1896 của Huình Tịnh Paulus Của (1834-1907) có 
nhan đề chữ Nho là 大南國音字彙, và ghi kèm tiếng Việt là 
Đại Nam Quấc Âm Tự Vị. Theo cách phiên thiết của Khang Hy 
Tự Điển, Paulus Của gọi bộ “dictionnaire” của mình là “tự vị”, 
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và ông xếp các từ theo từng “tự” (chữ). Thí dụ, các từ “người 
ta, chúng ta, trai ta, chàng ta, anh ta, ba ta, hai ta, ta tiểu” đều 
xếp chung vào chữ “Ta” (tr. 322). Paulus Của cắt nghĩa “tự vị” 
như sau: “Sách hội [thâu thập] giải chữ nghĩa cùng các tiếng 
nói, làm ra từ [từng] bộ, từ [từng] loài.” (tr. 508). Trong giải 
thích này, khi viết “sách hội” thì ông dùng cái nghĩa “thâu 
thập” của chữ “vị/vựng”; khi viết “làm ra từ bộ, từ loài” thì 
ông dùng cái nghĩa “phân loại” của chữ “vị/vựng”. 

b. Có thể nói rằng vào thời xưa hai chữ “tự vị” thông dụng 
hơn “tự vựng” và thường dùng để dịch chữ “dictionnaire” mà 
ngày nay quen dịch là “tự điển” 字典 hay “từ điển” 詞典. Vài 
thí dụ về “tự vị”: 

– Jean-Baptiste Louis Taberd, 南越洋合字彙 / 
Dictionnarium anamitico-latinum. India: Serampore, 1838. 
(Nhan đề quyển này không ghi tiếng Việt, nhưng dòng chữ 
Nho trong nhan đề đọc là: Nam Việt Dương Hiệp Tự Vị.) 

– J.M.J., Tự Vị An Nam – Pha Lang Sa. / Dictionnaire 
annamite-français. Tân Định: Imprimerie de la Mission, 
1877. 

– Từ Phát, Hỏi Ngã Tự Vị. Sài Gòn: Nxb Thanh Quang, 
1958. 

– Lê Ngọc Trụ, Việt Ngữ Chánh Tả Tự Vị. Sài Gòn: Nxb 
Thanh Tân, 1959. 

– Vũ Văn Kính, Tự Vị Nôm. Sài Gòn: Đại Học Văn Khoa, 
1970. 

c. Quyển Digestum (dịch ra tiếng Pháp là “Le Digeste”) tập 
hợp tất cả văn bản pháp luật do đại đế Justinien (482?-565) 

ban hành ở đế quốc Byzantine trong thời gian từ năm 529 
tới năm 534. Sách này được giới luật học Việt Nam gọi là 
“Pháp Luật Vựng Tập”, thì “vựng tập” có nghĩa như sưu tập 
(collecting), kết tập (compiling).  

Từ những mục a, b, c nêu trên, chúng ta có thể hiểu như 
sau: Linh mục Huỳnh Trụ không gọi quyển sách của mình là 
“tự vị” mà gọi “từ vựng” vì hai lý do: (i) “Vựng” là cách người 
Việt đọc thay cho “vị”; (ii) Soạn giả khảo sát các “từ” 詞 chứ 
không phải “tự” 字 (chữ) như Paulus Của.  

Tóm lại, nhan đề TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO cho 
chúng ta biết linh mục Huỳnh Trụ thâu thập các từ (soạn giả 
gọi là “thuật từ”) Công Giáo và xếp theo thứ tự ABC. Ngoài ra, 
soạn giả gọi nội dung tập sách của mình là “120 bài” (tr. 8) 
thay vì 120 mục từ (entries), vì hình thức trình bày quả thật 
không theo phong cách soạn mục từ trong các từ điển, mà 
chính là dạng các bài viết vốn đã đăng mỗi tháng một kỳ trên 
nguyệt san Bài Giảng Chúa Nhật phát hành trong mười năm 
2005-2015. 

3. Đồng cảm với “Lời Giới Thiệu” rất khéo  

Linh mục Phaolô Nguyễn Thành Sang (Thư Ký Ủy Ban 
Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam) 
viết “Lời Giới thiệu” rất khéo, có những điểm đáng chú ý như 
sau: 

“TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO của Cha Stêphanô Huỳnh 
Trụ là quyển sách minh giải các thuật ngữ tiếng Việt thông 
dụng trong đời sống đức tin Công Giáo. (. . .) Vì thế có thể nói, 
tác phẩm này là một nỗ lực tiếp cận chân lý thần linh qua 
ngôn ngữ nhân linh.” (tr. 5)  
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“(C)ó thể nói, tác phẩm TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO là 
công trình của lời, lý và tình. Lời vì là công trình của một con 
người am tường ngôn ngữ Hán Việt. Lý vì là công trình của 
một Kitô hữu nỗ lực tìm gặp chân lý thần linh. Tình vì là công 
trình của một linh mục hết lòng yêu mến Thiên Chúa, Giáo Hội 
Việt Nam và văn hóa Công Giáo Việt Nam.” (tr. 5) 

“(V)ới 120 tiểu mục thuộc nhiều lãnh vực khác nhau của 
đời sống đức tin Công Giáo, tác phẩm TÌM HIỂU TỪ VỰNG 
CÔNG GIÁO là công cụ rất quý giá và hữu ích cho các mục tử, 
những người giảng dạy và nghiên cứu, các chủng sinh, các tu 
sĩ, các sinh viên thần học, các giáo lý viên, cũng như mọi Kitô 
hữu và những ai muốn tìm hiểu văn hóa Công Giáo.” (tr. 6) 

Tôi nhấn mạnh dòng chữ “những ai muốn tìm hiểu văn hóa 
Công giáo” vì quả thật tôi (người tín hữu Cao Đài) thuộc vào 
thành phần này. Tập sách từ vựng của linh mục Huỳnh Trụ 
phù hợp mối quan tâm bấy lâu của tôi là tìm hiểu thuật ngữ 
Đạo Chúa và soi chiếu các thuật ngữ này với cách dùng trong 
luật đạo và thánh giáo Cao Đài. 

Theo góc nhìn nào đó, có thể thấy rằng đạo Cao Đài mang 
tính liên tôn. Thật vậy: 

Đức Giêsu được tôn kính trên bàn thờ Cao Đài (Thiên 
bàn), được kính cẩn xướng hồng danh “Gia Tô Giáo Chủ Cứu 
Thế Thiên Tôn” mỗi khi đọc sớ trước Thiên bàn.  

Đặc biệt, ngày 24-02 Tân Mùi (Thứ Bảy 11-4-1931), Đức 
Thể Liên Tiên Nữ giáng cơ ban cho bài kinh tụng nhan đề 
Kính Lạy Đức Gia Tô Giáo Chủ gồm hai mươi câu lục bát. Sau 
đó, thánh thất Định Tường in bài này trong cuốn Kinh Nhựt 
Thời (Sài Gòn: nhà in Xưa Nay, 1932, tr. 27) như sau: 

Lạy cầu Con Một Chúa Cha, 
Gia Tô cứu thế xót xa tôi cùng. 
Cũng vì nơi tội Tổ Tông, 
Ngôi Hai phải dụng máu hồng rửa tan. 
Chúng tôi ngoại giáo khổn nàn, 
Lòng theo ma quỷ tin càn tưởng vơ. 
Xa xuôi khác cõi cách bờ, 
Đông Dương một cõi thiên thơ chưa tường. 
Cúi xin chỉ mối đem đường, 
Nước Cha chầu chực xót thương trao lời. 
Nước Cha chính ngự Ngôi Trời, 
Chúa Con ngai hữu đời đời hiển vang. 
Bởi nơi Người thác rõ ràng, 
Mà nên sống lại đặng ban ơn lành. 
Chúng tôi muôn tội đã đành, 
Vì chưng tối mắt chưa nhìn biết Cha. 
Cả kêu một tiếng lạy Cha, 
Chúng con biết tội xin tha con mà. 
Lạy cầu Con Một Chúa Cha, 
Gia Tô cứu thế xót xa tôi cùng.  

Đạo Chúa cùng với Tam Giáo (Nho, Thích, Lão) kết thành 
Tứ Giáo và Tứ Giáo được đạo Cao Đài kế thừa, xiển dương 
trong sứ mạng cứu độ Kỳ Ba. Thế nên, tôi luôn chia sẻ với 
đồng đạo áo trắng của mình rằng người Cao Đài muốn hoằng 
pháp Cao Đài thì ngoài Tam Giáo còn phải học hỏi Đạo Chúa 
thật nhiều. Như thế, TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO của 
linh mục Huỳnh Trụ rất nên có sẵn trong tủ sách gia đình các 
tín hữu Cao Đài, nhất là trong thư viện các cơ sở đào tạo của 
đạo Cao Đài.  
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4. Đồng cảm với “Lời Nói Đầu” có tình có lý 

Trong “Lời Nói Đầu”, linh mục Huỳnh Trụ bày tỏ: 

“TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO là một nỗ lực đóng góp 
nhằm làm rõ ý nghĩa một số thuật ngữ dùng trong giới Công 
Giáo, đặc biệt là những từ Hán Việt, ngõ hầu độc giả có thể lựa 
chọn sử dụng những từ ngữ này trong những lãnh vực có liên 
quan đến tôn giáo, nói hoặc viết cách tốt hơn.” (tr. 7) 

Thật ra, “làm rõ ý nghĩa một số thuật ngữ (. . .), đặc biệt là 
những từ Hán Việt” để có thể “nói hoặc viết cách tốt hơn” 
cũng là điều đáng phải làm trong đạo Cao Đài. Là tôn giáo 
xuất phát từ đất Nam Kỳ, tiếng Việt và từ Hán Việt được ghi 
chép theo cách phát âm của người miền Nam mà không có 
chữ Nho kèm theo, thế nên các văn bản, kinh kệ, v.v... trong 
đạo Cao Đài dễ sai chánh tả, khiến cho câu văn, câu kinh lạc 
nghĩa hoặc vô nghĩa. 

Ở hai đoạn khác, linh mục Huỳnh Trụ giãi bày: 

“Do đó, khi khảo sát một số thuật từ nào đó quen dùng 
trong sinh hoạt của cộng đồng Công Giáo (. . .), chúng tôi 
không muốn can thiệp trực tiếp vào sự phát triển của ngôn 
ngữ dân gian (. . . ). Nhưng chúng tôi chỉ nhằm đóng góp vào sự 
phát triển của ngôn ngữ văn hóa trong Giáo Hội mà cụ thể là 
về phương diện từ vựng – một phần của ngôn ngữ văn hóa mà 
thôi.” (tr. 7) 

“Đây không phải là ‘tác phẩm nghiên cứu về ngôn ngữ học’ 
lại càng không phải là ‘tiếng nói của giáo quyền’, nhưng đơn 
giản chỉ là ý kiến của cá nhân trong lĩnh vực ngữ nghĩa từ 
vựng Công Giáo với thiện chí giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt.” 
(tr. 8) 

 

CHỜ XUÂN 

Giữa đông hoa nở, sai hay đúng 
Sân nắng bừng lên nốt nhạc vàng 
Nhị độ mai cười rung cánh lẻ 
Phát tiết chờ tin xuân mới sang. 

NGUYỄN QUỐC HUÂN (28-11-2021) 

Hai dòng chữ “không phải là ‘tiếng nói của giáo quyền’”, và 
“chỉ là ý kiến của cá nhân trong lĩnh vực ngữ nghĩa” được tôi 
nhấn mạnh với sự đồng cảm của kẻ cùng mắc bệnh săm soi 
chữ nghĩa giống như soạn giả. 

Quả thật, như tôi từng trải nghiệm, khi đem “ý kiến của cá 
nhân trong lĩnh vực ngữ nghĩa” mà nói khác với những gì đã 
từ lâu định hình thành “thói quen” hay “lẽ đương nhiên” 
trong tôn giáo mình thì rất dễ nhận lấy sự không hài lòng của 
đồng đạo hay giáo quyền. 

5. Linh mục Stêphanô Huỳnh Trụ (giáo xứ Phanxicô Xaviê, 
tục gọi nhà thờ Cha Tam) đã tám mươi tuổi ta (ngài sinh năm 
1942), và sức khỏe ngài đang chịu ảnh hưởng của lớp người 
tuổi hạc... Nghĩ đến công khó của vị linh mục cao niên bao 
năm qua tỉ mẩn với đôi quang gánh chữ nghĩa nhà Đạo trên 
vai, lòng tôi phát sinh một tình cảm mà tôi không biết dùng 
từ gì diễn tả cho xác đáng. Rồi nghĩ đến bạn hiền tri kỷ tặng 
sách quý nhằm trợ giúp công việc biên khảo phụng đạo tôi 
đang đeo đuổi, tôi vui thầm tấc dạ.  

HUỆ KHẢI 
Phú Nhuận, 23-12-2021  
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TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO 

CÔNG GIÁO – THIÊN CHÚA GIÁO 
Linh mục Stêphanô HUỲNH TRỤ 

Ngày 21-11-2009, Giáo Hội tại Đài Loan làm lễ bế mạc kỷ niệm 150 

năm đón nhận Phúc Âm, biểu ngữ viết rõ là “Thiên Chủ Giáo truyền 

giảng Phúc Âm 150 năm tại Đài Loan”. Tại Sở Kiện, hôm 24-11-2009 

Giáo Hội tại Việt Nam làm lễ trọng thể khai mạc Năm Thánh 2010 thì 

ghi là “Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010 Giáo Hội Công Giáo tại 

Việt Nam”. Đài Loan dùng thuật từ “Thiên Chủ Giáo”, Việt Nam dùng 

“Công Giáo” để xưng cùng một Giáo Hội. Thật ra còn có nhiều cách 
gọi Giáo Hội, như: đạo Đức Chúa Trời, đạo Gia Tô, đạo Cơ Đốc, đạo 

Hoa Lang, đạo Khirixitô, đạo Kirixitô, đạo Kitô. Ở đây chúng ta thử 

xem xét hai tên gọi Công Giáo và Thiên Chủ (Chúa) Giáo có khác biệt 
gì. 

1. Công Giáo. Thuật ngữ Công Giáo được dùng dể dịch 
chữ Hy Lạp katholikos, từ gốc là kat’holon, với ý nghĩa đó là 
đạo chung, đạo phổ quát, đạo công cộng đón nhận mọi người, 
chứ không riêng cho dân tộc hay quốc gia nào. 

Thuật ngữ này cũng được dùng để chỉ mọi giáo hội “Công 
Giáo về bản chất” qua việc họ tuyên bố giữ niềm tin Công 
Giáo và có tính tông truyền, như: Chính Thống Giáo Đông 
Phương và Đông Phương không Chalcedon, Công Giáo 
Thượng Cổ (Ancient Catholic), Công Giáo Cổ (Old Catholic, 
tách khỏi Giáo Hội Công Giáo Rôma năm 1870), Công Giáo 
Tự Do (Liberal Catholic) hay Giáo Hội chính thức của Anh 
(High Church Anglicans). 

Giám mục Ignatius thành Antiokia lần đầu sử dụng từ 

“Giáo Hội Công Giáo” (Catholic Church) để chỉ mọi tín hữu 
Kitô, trong bức thư gửi các tín hữu ở Smyrna, năm 107. 

Thuật ngữ “Công Giáo” thường được dùng để nói về “Công 
Giáo Rôma”. Từ “Rôma” dùng để chỉ vai trò trung tâm của 
giáo tông Rôma đối với giáo hội này và theo định nghĩa mọi 
tín đồ Công Giáo Rôma hiệp thông trọn vẹn với vị giáo tông 
này khi là thành phần của Giáo Hội La Tinh (Tây Phương), 
chiếm đa số hay thuộc hơn hai mươi Giáo Hội Đông Phương 
nhỏ hơn, chấp nhận “quyền lực phổ quát, tối cao và trọn vẹn 
trên Giáo Hội hoàn vũ” của giáo tông tại Rôma (Giáo lý vấn 
đáp Giáo Hội Công Giáo, 882). 

Bốn đặc tính của Giáo Hội là: “Duy nhất, thánh thiện, công 
giáo và tông truyền”. Những Giáo Hội chấp nhận các đặc tính 
đó cũng có thể gọi là Công Giáo. Nên thuật từ Công Giáo 
không phải chỉ là thuật từ chuyên biệt của Giáo Hội Công 
Giáo Rôma. 

2. Thiên Chúa Giáo. Đã có rất nhiều người lầm tưởng 
thuật từ Thiên Chúa Giáo là dịch từ chữ Christianity, thật ra 
đây là cách gọi của người Hoa cho chữ Catholic. 

Năm 1582, vị thừa sai nước Ý Matteo Ricci đến truyền 
giáo tại Trung Quốc. Thời đó đang là vua Vạn Lịch triều Minh, 
là một nước lớn trung ương tập quyền, đã kế thừa tư tưởng 
Nho Giáo gần hai ngàn năm, muốn dân nước đó đón nhận tín 
ngưỡng Tây Phương là việc rất khó khăn. Cha Ricci (. . .) 
trước tiên nghiên cứu bối cảnh lịch sử và văn hóa của người 
Trung Hoa. Ngài phát hiện kể từ đức vua đến bá tánh đều 
kính Thiên (Trời) là Đấng cao quý nhất. Trong niềm tin Công 
Giáo cũng tin Đấng tạo thành trời đất là Chủ Tể trời đất, nên 
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ngài mượn câu cổ văn Trung Quốc “Chí cao mạc nhược Thiên, 

chí tôn mạc nhược Chủ” 至高莫若天, 至尊莫若主 (Cao nhất 
không gì bằng Trời, đáng kính trọng nhất không gì bằng 
Chúa), mà gọi Đấng dựng nên trời đất là Thiên Chủ. Tên gọi 
này có ý nghĩa rất sâu rộng, hợp với tư tưởng người Trung 
Quốc, ngài cũng đặt tên cho Giáo Hội Công Giáo là Thiên Chủ 
Giáo. 

Vua Trung Quốc từ thời rất xa xưa đã lấy việc tế Trời là 
việc quan trọng nhất, việc đó phải do vua chủ tế, mà vua tự 
xưng mình là Thiên tử (con của Trời). Trong tập tục lễ cưới, 
việc trước hết đôi bạn phải làm là bái thiên địa. Người Hoa 
tại Việt Nam không Công Giáo trong những ngày Tết luôn 
phải cúng Trời. 

Người ta thắc mắc, tại sao người Việt không dùng thuật từ 
“Thiên Chủ” theo kiểu Hán Việt, mà dùng thuật từ “Thiên 
Chúa”. Có người giải thích vì yếu tố chính trị, “Đàng Trong thì 
có chúa Nguyễn, Đàng Ngoài thì có vua Lê, chúa Trịnh. Vua thì 
xưng hiệu là đế, là hoàng đế, còn chúa Nguyễn và chúa Trịnh, 
thì tuy chỉ có tước vương là vua, nhưng thực có binh quyền 
trong tay và tự quyết định lấy mọi việc. Vì thế khi nói về chúa 
Trịnh, các giáo sĩ Tây Phương thời đó quen gọi là “le roi du 
Tonkin”. Biết đâu vì vua là hư vị, còn “chúa” mới có thực quyền 
cho nên người ta phiên dịch chữ Deus là Thiên Chúa?” (1) Chủ 
và chúa trên nguyên tắc có cùng một nghĩa, nhưng khi sử 
dụng thì hơi có phân biệt. Chúa có tính cách kính nể, như: 
chúa tể, chúa thánh, chúa xuân, chúa công. Còn chủ là chỉ 

                                                        
(1) Giáo Sư Trần Văn Toàn: Đạo Thiên Chúa, Đạo Gia Tô, Đạo Cơ 

Đốc, Đạo Công Giáo? Nên Gọi Thế Nào Cho Chính Danh? 

người nắm quyền thôi, không nhất thiết được người ta kính 
nể. Nên người ta gọi Thiên Chúa là Chúa, không gọi là chủ, 
cầu xin Chúa, chứ không cầu xin chủ, nên gọi Thiên Chúa là 
rất tự nhiên. 

Nhiều người dùng chung thuật từ Thiên Chúa Giáo cho các 
tôn giáo theo truyền thống Abraham, vì tôn thờ cùng một 
Thiên Chúa, như Chính Thống, Do Thái Giáo, Cơ Đốc Giáo, 
Hồi Giáo [Islam]. Trên thực tế hoàn toàn không phải như thế. 
Về niềm tin thì các tôn giáo này tôn thờ cùng một Đấng Tạo 
Hóa, về cách xưng hô thì hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ người 
Công Giáo gọi đạo của mình là Thiên Chúa Giáo, vì họ xưng 
Đấng Tạo Hóa là Thiên Chúa, còn các giáo hội khác, kể cả 
Chính Thống Giáo và Tin Lành không gọi Đấng Tạo Hóa là 
Thiên Chúa, mà gọi là Thượng Đế. Người ta không dùng 
thuật từ Thiên Chúa, làm sao có thể gọi là Thiên Chúa Giáo 
được, rõ ràng đó chỉ là cách nhận xét chủ quan của chúng ta, 
kể cả trong và ngoài Giáo Hội. 

3. Nhận xét. Thuật từ Công Giáo tuy dùng chung cho 
nhiều tôn giáo tuyên xưng đức tin Công Giáo và tông truyền, 
nhưng lâu nay người ta thường dùng riêng cho Công Giáo 
Rôma nhiều hơn. (. . .) [B]ên Trung Quốc cả đại lục và Đài 
Loan, chính quyền cấm dùng thuật từ Công Giáo, vì người ta 
hiểu chữ công là thuộc về nhà nước, Công Giáo nghĩa là đạo 
của công quyền, của nhà nước. 

Thiên Chúa Giáo là thuật từ dùng riêng cho Giáo Hội Công 
Giáo Rôma, vì chỉ có Công Giáo Rôma mới dùng thuật từ 
Thiên Chúa cho Đấng Tạo Hóa. 

Linh mục Stêphanô HUỲNH TRỤ 
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MẸ  
VÀ XUÂN 
ĐỖ THỊ KẾT 
 

Buổi ấy em về trong nắng xuân 
Vườn mai khoe sắc trẻ reo mừng 
Ngan ngát hương hoa vàng luống cải 
Mẹ hiền mừng tủi mắt rưng rưng 

Buổi ấy em về rộn tiếng chim 
Xanh bao mơ ước biếc môi cười 
Sông quê xanh mướt mềm như lụa 
Xanh đất trời xuân phai nhớ nhung 

Buổi ấy em về bao xôn xao 
Tới bến đò xưa nghe nôn nao 
Qua bãi dâu xanh về xứ ngoại 
Mẹ và xuân. Bất tận, ngọt ngào. 

KHOẢNG LẶNG DIỆU KỲ 

Những khoảng lặng im 
Tiếng hoa nở 
Tiếng chim 
Những khoảng lặng im 
Tiếng lá reo 
Gió gọi 
Những khoảng lặng im 
Mặt trời đỏ 
Ánh cười 
Những khoảng lặng im 
Nắng tươi vui 
Múa nhảy 

Những khoảng lặng im 
Đá thì thầm 
Suối chảy 
Những khoảng lặng im 
Sao nhấp nhánh 
Trăng ngời 
Những khoảng lặng im 
Mênh mông trời 
Sông biển 
Những khoảng lặng im 
Bao hòa quyện 
Diệu kỳ! 

ĐỖ THỊ KẾT 

CÁCH XƯNG HÔ 
TRONG ĐẠO CAO ĐÀI 

HUỆ KHẢI 

1. Một nam tín đồ thường được gọi là đạo huynh 道兄 
theo nghĩa “người anh trong đạo”. Để tỏ lòng quý trọng thì 
gọi là hiền huynh 賢兄 với nghĩa “người anh hiền đức”. Đạo 

huynh và hiền huynh cũng được một chức sắc dùng để gọi 
một chức sắc khác có phẩm vị tương đương hay cao hơn. 

Khi nói với bạn đạo nhỏ tuổi hơn, nam tín đồ (hay chức 
sắc) có thể tự xưng là đạo huynh, nhưng không được tự xưng 
là hiền huynh, mà có thể khiêm tốn tự xưng là tệ huynh 弊兄 
với nghĩa “người anh kém cỏi”. 

2. Một nam tín đồ nhỏ tuổi hơn thường được gọi là đạo đệ 

道弟 theo nghĩa “em trai trong đạo”. Để tỏ lòng quý trọng thì 

gọi là hiền đệ 賢弟 với nghĩa “em trai hiền đức”. Đạo đệ và 

hiền đệ cũng được một chức sắc dùng để gọi một chức sắc 
khác có phẩm vị thấp hơn. 

Khi nói với bạn đạo lớn tuổi hơn (hay phẩm vị cao hơn), 
nam tín đồ (hay chức sắc) có thể tự xưng là đạo đệ, nhưng 
không được tự xưng là hiền đệ, mà có thể khiêm tốn tự xưng 
là tệ đệ 弊弟 với nghĩa “người em kém cỏi”. 

3. Khi gọi một nữ đạo hữu Cao Đài, hai chữ tỷ 姊 (chị) và 
muội 妹 (em gái) được dùng để thay cho huynh và đệ. 

Như vậy, đạo tỷ 道姊 (người chị trong đạo), hiền tỷ 賢姊 
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(người chị hiền đức), tệ tỷ 弊姊 (người chị kém cỏi), đạo 
muội 道妹 (em gái trong đạo), hiền muội 賢妹 (em gái hiền 

đức), và tệ muội 弊妹 (em gái kém cỏi) được dùng giống hệt 
các cách xưng hô tương ứng dành cho phái nam. 

4. Nếu bỏ qua vai vế lớn hay nhỏ của người Cao Đài phái 
nam, thì dùng một từ trung tính là đạo hữu 道友 với nghĩa 
“người bạn đạo”. Để tỏ lòng quý trọng thì gọi là hiền hữu 

賢友 với nghĩa “người bạn hiền đức”. Hai từ này dĩ nhiên 
không được dùng để tự xưng. Từ tự xưng trung tính và 
khiêm tốn là tệ hữu 弊友 với nghĩa “người bạn kém cỏi”. 

5. Một chức sắc phẩm vị lớn còn được gọi là Anh Lớn hay 
Chị Lớn.  

Trong lúc Tân Luật Cao Đài quy định Giáo Tông 教宗 
(phẩm cao nhất) còn gọi là Anh Cả, thì dường như không có 
hướng dẫn chánh thức quy định cụ thể những giáo phẩm nào 
được phép gọi là Anh Lớn hay Chị Lớn.  

Tại một số Hội Thánh Cao Đài ở miền Nam, phẩm Phối Sư 

配師 và ba phẩm cao hơn như Chánh Phối Sư 正配師, Đầu Sư 
頭師, và Chưởng Pháp 掌法 thường được gọi là Anh Lớn hay 

Chị Lớn. 

Tuy nhiên, ở miền Trung, chức sắc đứng đầu Hội Thánh 
Truyền Giáo là một Phối Sư; bởi vậy, hàng giáo phẩm thấp 
hơn là Giáo Sư 教師 được nhiệm ý gọi là Anh Lớn hay Chị 

Lớn.  

6. Tại một số cộng đồng Cao Đài ở miền Nam, thay vì gọi 
anh lớn thì gọi là đạo trưởng 道長 với nghĩa “bậc trưởng 
thượng trong đạo”. 

CHÙA  
HUỆ LÂM 
PHÙNG  
QUANG THUẬN 

Chùa xa vườn vắng lạnh 
Lối mòn rêu phủ xanh 
Hoa nở không người ngắm 
Mây trắng nhẹ trôi nhanh 
Chim chiều qua núi thẳm 
Nhất khứ kỷ độ hồi 
Núi cao tuổi sư cao 
Tre già tiểu cũng già 
Gió lay vài lá rụng 
Xuân tận rồi đông qua . . . 

7. Tóm lại, chữ đạo (với nghĩa tôn giáo) được dùng rộng 
rãi để tạo thành các cách xưng hô như đạo huynh, đạo đệ, đạo 

hữu, đạo tỷ, đạo muội, và đạo trưởng.  

Chữ hiền (hiền đức) được đặc biệt dùng để tạo thành các 
cách xưng hô tỏ ý quý trọng như hiền huynh, hiền đệ, hiền 

hữu, hiền tỷ, và hiền muội. 

Chữ tệ (kém cỏi) được dùng theo cách nói giảm (hay lịch 
sự) để tạo thành các cách xưng hô tỏ ý khiêm tốn như tệ 

huynh, tệ đệ, tệ hữu, tệ tỷ, và tệ muội. 

Nói chung, cách xưng hô của người đạo Cao Đài có tính 
uyển chuyển. Bất kể tuổi tác, một tín đồ lớn tuổi có thể lịch 
sự gọi người kém tuổi hơn là huynh hay tỷ (thay vì đệ hay 
muội); một chức sắc phẩm cao có thể khiêm tốn gọi phẩm 
thấp hơn theo cách tương tự như vậy. 

HUỆ KHẢI 
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NGHE GIÁO SƯ 
TRẦN VĂN KHÊ 

KỂ CHUYỆN XƯA 
THÁI THANH 

Hồi đó chúng tôi cùng sinh hoạt trong một nhóm dân ca ở 
Nhà Văn Hóa Lao Động. Nhóm nhạc này được Giáo Sư Trần 
Văn Khê đỡ đầu, và người đứng ra điều hành là cô Phạm Thúy 
Hoan, học trò cũ của Giáo Sư.  

Vào ngày Nhà Giáo 20-11-2014, nhóm dân ca đã rủ nhau 
đến nhà Thầy (số 32 Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, ảnh 
trên) chúc mừng vị Thầy mà chúng tôi thảy đều yêu quý vì tâm 
huyết và những công lao đáng kể đối với nền quốc nhạc nước 
nhà. 

Không ngờ là hôm ấy Thầy đã kể cho chúng tôi nghe một 
câu chuyện cực kỳ hứng thú. 

Những ai từng được nghe Giáo Sư Trần Văn Khê nói đều 
phải công nhận rằng ông là một diễn giả hết sức lôi cuốn và 
duyên dáng. Là một nhạc sĩ tài ba, ông có thể sử dụng làn hơi 
của mình để mô phỏng rất hay các nhạc cụ như trống, đàn… 
để minh họa. 

Hôm ấy, Thầy đã cao hứng kể cho chúng tôi nghe chuyện về 
một người học trò người Tunisie từng được Thầy hướng dẫn 
làm luận án tiến sĩ âm nhạc tại Đại Học Sorbonne (Paris).  

Bằng giọng trầm ấm đầy cảm xúc, Thầy kể:  

Anh học trò này mới học có ba tháng thì hay tin mẹ mất. 
Anh ân hận vì mẹ đau bệnh mà mình đã không ở bên cạnh 
chăm sóc mẹ trong những ngày cuối cùng, nên đã xin Thầy 
cho nghỉ học để về nước chịu tang.  

Lúc đó Thầy hỏi: “Trong nhà của con có mấy anh em?” 

Anh học trò trả lời là có ba anh em, và anh là con trai út.  

Thầy nói: “Theo luật của người Việt Nam thì con trai 
trưởng là người sẽ lo lắng cho cha mẹ. Đã có con trưởng lo 
rồi, huống chi tử sanh hữu mạng, vậy chớ khi đi con có hứa 
với mẹ điều gì không?” 

Anh học trò đáp: “Dạ, con có thưa mẹ cho con qua Pháp 
học đặng mang cái bằng tấn sĩ về cho mẹ vui.” 

Thầy nói: “Đã hứa như vậy thì phải tiếp tục học để đem cái 
bằng tấn sĩ về cho mẹ.” 

 Vậy là chàng thanh niên Tunisie ở lại học, nhưng vì không 
có tiền nên tối nào anh cũng phải đi rửa xe bus, rồi Thứ Bảy 
Chủ Nhật thì đi bán đĩa Ả Rập để sinh sống. Thế rồi tình cờ 
anh gặp một cô người Algérie.  

Hai nước Algérie và Tunisie gần nhau, đều nói tiếng Ả 
Rập, và cái cô Algérie này đẹp như là người trong tranh, còn 
cái anh này thì xấu trai, nhưng mà đờn hay vô cùng. Cho nên 
khi ảnh cầm cái đờn Oud lên mà đờn rồi, thì cái cô đó ngồi 
nghe ngẩn ngơ. Anh này thấy cô kia đẹp quá, cũng ngẩn ngơ. 
Và khi anh xin cưới thì cô gái bằng lòng ngay tức thì. Khi làm 
đám cưới rồi, thì đám con trai Algérie tức quá, hăm dọa sẽ 
giết anh chàng này để trả thù vì đã cướp mất người đẹp.  

Ở mấy nước Ả Rập thì có khi họ nghĩ chuyện gì, họ dám 
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làm chuyện đó, nên cậu Tunisie này nghe nói sợ quá, mới 
thưa Thầy: “Bây giờ em không biết làm sao, trốn ở đâu, mà 
đã lỡ như vậy rồi, thầy khuyên em phải làm thế nào?” 

Thầy mới nói thế này: “Người Algérie có thể giết người 
Tunisie, nhưng không bao giờ giết người Algérie. Vậy con 
muốn bình yên phải vô ở nhà Algérie, vô xin ở nhà vợ thì 
không ai dám giết con hết.”  

Mẹ của cô này cũng bằng lòng cho chàng rể tá túc. Nhưng 
mấy đứa con trong nhà không đứa nào có học hết, đứa nào 
cũng học dốt dốt rồi ra làm thợ, đứa nào cũng có xe hơi, ăn 
bận sang trọng. Còn cái thằng này nó học tấn sĩ gì đâu không 
biết mà bận đồ lôi thôi, tối phải rửa xe ô tô bus, thành ra mấy 
đứa em bận đồ đẹp đi chơi cùng chị nó, còn cái anh này phải 
ở nhà lau chùi…  

Mẹ cô gái nói: “Con ngu quá đi, không ưng người nào có 
nghề nghiệp, đặng mà có xe cộ đi, con ưng chi cái thằng này 
nó đờn lẳng tẳng lằng tằng, nói là học tấn sĩ mà không biết 
chừng nào, cứ thấy rửa xe không vầy nè. Mà con thì đẹp, cha 
mẹ chiều con nhưng mà buồn quá đi…” 

Nói một ngày, rồi hai, ba, bốn ngày… trong gia đình mới 
hội lại nói chuyện: Thôi bây giờ nói với cậu này xin phép ly 
dị, cho cô này trở lại với người Algérie. Cô này cũng thương 
chồng lắm, nhưng vì cha mẹ nói quá rồi cũng phải nghe theo.  

Bữa đó cậu này nói với thầy: “Bây giờ em buồn quá rồi, 
không biết có học nổi nữa hay không. Vợ của em bắt buộc 
phải nghe lời cha mẹ, trong tháng tới sẽ ly dị với em.” 

Thầy mới nói: “Thôi được rồi, để bữa nào gia đình bên vợ 

con vắng vẻ không có ai hết, gọi Thầy, Thầy sẽ tới nói 
chuyện.”  

Bữa đó cả nhà đi ăn tiệc, chỉ có hai vợ chồng ở nhà, thầy 
tới đem theo cây đờn tranh. Bước vô, hai vợ chồng chào thầy, 
mời ngồi. Ở bên đó cũng tôn ty trật tự lắm, thầy ngồi trên 
cao, hai vợ chồng ngồi dưới thấp chứ không dám ngồi ngang 
hàng. Thầy mới nói như thế này:  

“Thầy tới đây hôm nay, biết rằng con sắp ly dị với chồng, 
bởi vì cha mẹ con đã nói như vậy, nhưng mà Thầy muốn 
nhắc cho con nghe chuyện một người đờn bà con gái Việt 
Nam, chồng đi xa lo thi cử, ở nhà người vợ phải thay cho 
người chồng, làm con của người mẹ ấy, tức là làm dâu, rồi 
thay người cha để mà dạy con, mà sống như vậy trong một 
năm trời, ăn sương hút gió mà chờ đợi, để tới ngày chồng 
vinh quy bái tổ, hai vợ chồng mới được bên nhau. Thầy sẽ 
hát cho các con nghe bài “Anh Khóa”. Mà cái đờn tranh và 
điệu sa mạc nó giống như điệu sika của Ả Rập, mà sika của Ả 
Rập cũng như sika của Ba Tư là một điệu nhạc mơ màng, có 
hơi buồn, than oán.  

Vậy là chúng tôi được nghe Giáo Sư Trần Văn Khê hát và 
beatbox (1) bài “Anh Khóa” theo điệu sa mạc:  

“Anh Khóa ơi giời cao cao mà bể lại sâu sâu… Hỏi rằng giời 
bể có thấu nỗi nhau chăng là… Anh Khóa ơi, một mình em coi 
sóc cửa nhà, dạy con em thay bố, nuôi mẹ già em lại thay con. 
Anh Khóa ơi, tính đốt ngón tay đã một năm rồi, mà ăn sương 
hút gió kể cũng hao mòn cái xác con ve…” 
                                                        
(1) Beatbox là dùng khoang miệng, mũi và cổ họng tạo ra các âm 

thanh mô phỏng một vài nhạc cụ trong một ban nhạc.  
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Nghe xong những lời đó, người vợ òa lên khóc, chạy lại ôm 
chồng nói rằng: “Em cũng bắt chước người vợ Việt Nam để 
đợi anh. Anh ráng học, em sẽ không bao giờ ly dị...” 

Người chồng mừng quá rán cần mẫn học. Anh chịu khó 
lắm, có lần cần một bản thảo mà không có tiền mua, anh đã 
đi nhờ xe từ Paris qua tới Bagdad để tìm cho được bản thảo 
đó đem trở về làm luận án, công phu rất nhiều.  

Sáu tháng sau, anh đậu tấn sĩ. Trở về Tunisie, ba tháng sau 
anh được cử làm giáo sư Viện Âm Nhạc Tunisie, rồi ông giám 
đốc tới tuổi hưu, anh này có bằng cấp cao nên được mời làm 
giám đốc Viện Nghiên Cứu Âm Nhạc Tunisie. Được nhà nước 
cho một cái nhà lầu, cho xe hơi, anh rước bà mẹ vợ qua, bà 
mẹ vợ khoái quá… Hai vợ chồng sau đó sanh được hai đứa 
con, đứa nào gặp Thầy, cũng thưa: “Ông nội!”  

Là bởi vì nhờ Thầy đến nói chuyện, ngâm bài “Anh Khóa”, 
nghe tiếng đờn tranh dịu dàng mà người vợ đó bỗng dưng 
xúc động, khóc và nối lại tình vợ chồng. Cái đó là chuyện thật 
đã xảy ra, cho các con thấy rằng âm nhạc, nếu chuyển được 
tới người ta, đó là làm nghệ thuật. Bởi làm nghệ thuật không 
phải là để cho người ta phục mình vì mình đờn hay, mà làm 
cho người ta xúc động với mình, chia sẻ với mình. Có những 
bản nhạc ở trong nước mình coi thường, mà đi ra nước ngoài 
lại gây được một sự xúc động lạ thường… 

Tôi nghĩ rằng, câu chuyện như vầy mà không ghi chép lại 
thì tiếc biết mấy! 

THÁI THANH 

 

TÌNH XUÂN 

 

Chiếc lá sầu đông chưa kịp rụng 
Nghe chừng xuân đến vội vàng xanh 
Qua cơn đau nhức mùa mưa bão 
Giờ mở lòng nhau đến tận cùng 

Có hạt sương mai vừa tỉnh giấc 
Rộn ràng khoe sắc nhớ long lanh 
Nghìn đêm góp lại trong màu mắt 
Gởi xuống đời thương những giọt lành 

Cánh chuồn cõng nắng qua chiều rộng 
Thả xuống ao bèo hoa tím trôi 
Cánh cò vịn trắng mây về núi 
Núi đứng dang tay vịn đất trời 

Nghe những đau thương chừng vụt mất 
Còn lại ân cần trên cánh tay 
Còn những bàn chân trêu sỏi đá 
Còn mãi tình xuân ấm đất này. 

HUỲNH VĂN MƯỜI 
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NHỮNG PHÁT MINH ĐƯỢC 
ĐỀ CẬP TRONG CHU DỊCH 

LÊ ANH MINH 

Hệ Từ Hạ chép: “Dịch [dã] giả, tượng dã; tượng dã giả, 
tượng dã.” 易[也]者象也; 象也者, 像也. (Dịch là tượng, tượng 
là mô phỏng.) Năm chữ “Dịch [dã] giả, tượng dã” được Hồ 
Thích xem là then chốt của Kinh Dịch. 

Ở đây nói lên hai tiến trình:  

(1) Từ các hiện tượng thiên nhiên hay vật thể mà các tác 
giả của Chu Dịch đã tượng trưng chúng thành biểu tượng, 
tức là tượng 象, nghĩa là một thứ bản sao của các hiện tượng 
thiên nhiên hay vật thể. Thí dụ: Ly là tượng của lửa, mặt trời, 
sự sáng, dây nhợ, lệ thuộc, chim trĩ, con mắt, con gái giữa 
(trung nữ), giáp trụ, gươm giáo, trâu cái, bò cái, người to 
bụng, ba ba, cua, ốc, rùa, cây rỗng héo ngọn. (Xem Chu Dịch 
Từ Điển của Trương Thiện Văn, mục từ Ly.)  

(2) Tượng 象 gợi ra khái niệm hay ý tưởng. Nói cách khác, 
người ta có thể mô phỏng tượng (tượng dã giả, tượng dã), 
lấy ý tưởng từ tượng để phát minh ra vật gì đó. Thí dụ: Ly là 
tượng của dây nhợ và con mắt. Tượng này gợi ra ý tưởng 
bện dây làm lưới săn thú hay chài cá. 

Chính cái tiến trình thứ hai này đã đóng góp cho sự phát 
triển văn minh của nhân loại. Riêng tại Trung Quốc, các tác 
giả Chu Dịch cho rằng các thánh nhân như Phục Hy (Bào Hy), 
Thần Nông, Hoàng Đế (khoảng 2600 năm trước Công 
Nguyên [TCN]), Nghiêu (khoảng 2333-2234 TCN), Thuấn 

(khoảng 2233-2184 TCN), đã lấy ý tưởng từ các tượng (của 
các quẻ) mà có những phát minh hữu ích cho dân chúng. 

Có người cho rằng để có những phát minh ấy cũng không 
phải dễ dàng gì. Trong vòng khoảng một ngàn năm từ Phục 
Hy cho đến Nghiêu Thuấn, chỉ có khoảng hơn một chục phát 
minh quan trọng như Chương 2 của Hệ Từ Hạ nêu ra. Kỳ 
thực các tác giả của Hệ Từ chỉ đưa ra vài thí dụ để minh họa. 
Trong thời gian ấy ắt hẳn vẫn còn nhiều phát minh khác nữa. 
Các phát minh mà Chương 2 của Hệ Từ Hạ nêu ra, tóm lại là: 
(i) Lưới săn bắt (Phục Hy tức Bào Hi, lấy tượng của Ly). (ii) 
Cày, lưỡi cày, bừa (Thần Nông, lấy tượng của Ích). (iii) Chợ 
(Thần Nông, lấy tượng của Phệ Hạp). (iv) Y phục (Hoàng Đế, 
Nghiêu, Thuấn, lấy tượng của Càn và Khôn). (v) Thuyền, mái 
chèo (Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, lấy tượng của Hoán). (vi) Xe 
[trâu, bò, ngựa] (Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, lấy tượng của 
Tùy). (vii) Cửa hai lớp (Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, lấy tượng 
của Dự). (viii) Cối, chày (Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, lấy tượng 
của Tiểu Quá). (ix) Cung, tên (Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, lấy 
tượng của Khuê). (x) Nhà cửa (Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, lấy 
tượng của Đại Tráng). (xi) Quan, quách (Hoàng Đế, Nghiêu, 
Thuấn, lấy tượng của Đại Quá). (xii) Thắt gút dây, khắc vạch, 
viết chữ (Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, lấy tượng của Quải). 

Các phát minh ấy có thể phân loại như sau: (i) Lao động 
sinh sống (săn bắn, đánh cá): các loại lưới, cung tên, cối và 
chày. (ii) Hoạt động kinh tế (hàng đổi hàng): chợ. (iii) Giao 
thông vận tải: thuyền và mái chèo, xe (trâu, bò, ngựa). (iv) 
Chiến tranh: cung tên, xe ngựa. (v) Kiến trúc: cung thất, cửa 
hai lớp. (vi) Nghi lễ: y phục, quan quách. (vii) Phương thức 
ghi nhớ sự việc: thắt dây, khắc vạch, viết chữ. 
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Trong các loại ấy, loại sau cùng có lẽ là quan trọng nhất. 
Kỳ thực chính bản thân chữ viết cũng là một phát minh. Hệ 
văn tự sớm nhất được phát hiện cho đến nay là chữ giáp cốt 
(giáp cốt văn 甲骨文) mà niên đại được xác định khoảng 

1200 TCN. Giáp cốt là nói gọn của quy giáp 龜甲 (mai rùa và 
yếm rùa) và thú cốt 獸骨 (xương thú). Ngoài ra còn có kim 
văn 金文, tức là kiểu chữ được khắc trên đỉnh vạc và các tế 

khí 祭器 (dụng cụ cúng tế) bằng đồng. Giáp cốt văn dùng ghi 
chép trong việc bói toán như một công cụ giao tiếp với thế 
giới thần linh và các tổ tiên quá vãng. Và phương thức ghi 
chép chữ giáp cốt và kim văn hẳn là khế 契 (khắc vạch). 

Tương truyền người tạo chữ Hán là Thương Hiệt 倉頡. 
Theo truyền thuyết này Thương Hiệt đã quan sát các hiện 
tượng thiên nhiên và bắt chước các dấu vết của động vật, cây 
cỏ, chim chóc, tinh tú mà tạo ra chữ Hán. Thông thường 
người ta hay nhắc đến Thương Hiệt (hữu sử quan của Hoàng 
Đế) mà bỏ sót Trở Tụng 沮誦 (cũng viết 沮頌, tả sử quan của 
Hoàng Đế). Từ điển Từ Hải (nơi mục từ Trở Tụng, tr. 774) 
viết: “Thời của Hoàng Đế, Trở Tụng là quan tả sử, Thương 
Hiệt là quan hữu sử, cùng tạo ra văn tự; nhưng đời nay nhiều 
người biết có Thương Hiệt mà ít người biết có Trở Tụng.” 
(Hoàng Đế thời Trở Tụng vi tả sử, Thương Hiệt vi hữu sử, 
đồng tác văn tự; đãn kim thế đa tri hữu Thương Hiệt, tiển tri 

hữu Trở Tụng. 黃帝時沮誦為左史, 倉頡為右史, 同作文字; 
但今世多知有倉頡, 鮮知有沮誦.) Từ Hải trích dẫn Tứ Thể 

Thư Thế của Vệ Hằng 衛恆 rằng: “Trở Tụng là sử quan của 
Hoàng Đế, là người đầu tiên tạo ra thư khế, quản lý vạn sự.” 
(Trở Tụng, Hoàng Đế sử, thủy tác thư khế, kỷ cương vạn sự. 

沮誦, 黃帝史, 始作書契, 紀綱萬事.) 

Văn tự Trung Quốc là một thành tựu văn hóa quan trọng 
đến nỗi tương truyền rằng khi hệ văn tự này hoàn thành thì 
ban đêm thần sầu quỷ khốc, sấm chớp nổi dậy, và ngũ cốc 
trên trời đổ xuống như mưa. Tất nhiên ngày nay rất hiếm 
người tin vào điều đó, nhưng sự thần bí hóa thành tựu này 
chẳng qua là đề cao tính chất quan trọng của nó. Văn tự là 
thành tựu quan trọng, bởi vì chữ viết và các dụng cụ ghi chép 
dao khắc, bút, sơn, mực, lụa, thẻ tre (trúc giản 竹簡), thẻ gỗ 
(mộc giản 木簡), giấy đã giúp con người ghi nhớ sự việc 
trong lao động và sinh hoạt, nhưng quan trọng hơn cả là họ 
có thể ghi chép được quá khứ của mình cũng như lưu giữ các 
kiến thức và kinh nghiệm để truyền lại cho hậu nhân. Nhờ đó 
mà con người có lịch sử thành văn. Những bài học lịch sử và 
kiến thức cũng như sự minh triết của cổ nhân bao ngàn năm 
qua đã cải thiện con người hoang dã của hôm qua để thành 
người văn minh của hôm nay. Giả sử không có văn tự, con 
người hẳn không biết quá khứ dằng dặc bao ngàn năm của 
mình. Một khi sau lưng chỉ là bóng tối, thì trước mặt hẳn 
không có triển vọng gì. Giả sử không có văn tự Trung Quốc 
hẳn bây giờ chúng ta không có Chu Dịch để mà nghiền ngẫm. 

Trong thời đại của Hoàng Đế, ngoài những phát minh mà 
các tác giả của Hệ Từ đã nêu, tương truyền còn có những 
phát minh sau: 

(1) Hình vẽ (đồ bản): Do Sử Hoàng 史皇 (tức Thương 
Hiệt) nghĩ ra. Lã Thị Xuân Thu chép: “Sử Hoàng tạo ra các đồ 
bản.” (Sử Hoàng tác đồ. 史皇作圖.) Xem Từ Hải, tr. 245, mục 
từ Sử Hoàng. 
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(2) Toán số: Do Lệ Thủ 隸首 (một vị quan của Hoàng Đế) 
phát minh. Từ Hải (tr. 1436, mục từ Lệ Thủ) viết: “[Lệ Thủ là] 
quan của Hoàng Đế, đầu tiên tạo ra toán số, lập ra quy luật để 
cân đo đong đếm.” (Hoàng Đế thần, thủy tác toán số, thành 

luật độ lượng hành. 黃帝臣, 始作算數, 成律度量衡.) 

(3) Thiên văn và lịch pháp: Do các nhân vật như Hy Hòa 
羲和 (xem mặt trời), Thường Nghi 常儀 (xem mặt trăng), 
Dung Thành 容成 (tạo ra lịch), Đại Náo 大撓 (tạo ra can chi 
tức Giáp Tý). Từ Hải (tr. 477, mục từ Thường Nghi) viết: 
“[Thường Nghi] cũng gọi là Thượng Nghi; Hán Thư ─ Luật 
Lịch Chí chép: Hoàng Đế sai Hy Hòa xem mặt trời, Thường 
Nghi xem mặt trăng.” (Diệc tác Thượng Nghi; Hán Thư ─ Luật 
Lịch Chí: Hoàng Đế sử Hy Hòa chiêm nhật, Thường Nghi 

chiêm nguyệt. 亦作尚儀; 漢書 ─ 律曆志: 黃帝使羲和占日, 常 
儀占月.) Từ Hải (tr. 422, mục từ Dung Thành) viết: “[Dung 
Thành là] sử quan của Hoàng Đế, đời gọi là Dung Thành 
Công, đầu tiên tạo lịch. Sách Thế Bản chép: Dung Thành tạo 
ra lịch.” (Hoàng Đế sử quan, thế xưng Dung Thành Công, thủy 

tạo luật lịch. Thế Bản: Dung Thành tạo lịch. 黃帝史官, 
世稱容成公, 始造律曆. 世本: 容成造曆.) Từ Hải (tr. 348, mục 
từ Đại Náo) viết: “[Đại Náo là] bầy tôi của Hoàng Đế, đầu tiên 
chế tạo Giáp Tý, lấy can chi phối hợp nhau để gọi tên ngày.” 
(Hoàng Đế thần, thủy tác Giáp Tý, sử can chi tương phối dĩ 

danh nhật. 黃帝臣, 始作 甲子, 使干支相配以名日.) 

(4) Âm nhạc (luật lữ): Do Linh Luân 伶倫 phát minh. Từ 

Hải (tr. 95, mục từ Linh Luân) viết: “[Linh Luân] là nhạc sư 
thời Hoàng Đế. Lã Thị Xuân Thu ─ Cổ Nhạc chép: Ngày xưa 
Hoàng Đế sai Linh Luân tạo ra luật.” (Hoàng Đế thời nhạc sư. 

Lã Thị Xuân Thu ─ Cổ Nhạc: Tích Hoàng Đế lịnh Linh Luân tác 

luật. 黃帝時樂師. 呂氏春秋 ─ 古樂: 昔黃帝令伶倫作律.) Luật 

là nói tắt của luật lữ 律呂. Linh Luân dùng ống trúc dài và 
ngắn làm tạo âm thanh và phân biệt sáu loại dương luật: (i) 
hoàng chung 黃鍾: ống trúc dài chín thốn 寸 ứng với tháng 
Mười Một; (ii) thái thốc 太簇: ống trúc dài tám thốn ứng với 
tháng Giêng; (iii) cô tẩy 姑洗: ống trúc dài bảy thốn một phân 

分 ứng với tháng Ba; (iv) nhuy tân 蕤賓: ống trúc dài sáu 
thốn hai phân ứng với tháng Năm; (v) di tắc 夷則: ống trúc 
dài năm thốn năm phân ứng với tháng Bảy; và (vi) vô xạ 
無射: ống trúc dài bốn thốn tám phân ứng với tháng Chín. 
Ngoài ra còn phân biệt sáu loại âm lữ: (i) lâm chung 林鍾: 
ống trúc dài sáu thốn ứng với tháng Sáu; (ii) nam lữ 南呂: 
ống trúc dài năm thốn ba phân ứng với tháng Tám; (iii) ứng 

chung 應鍾: ống trúc dài bốn thốn sáu phân ứng với tháng 

Mười; (iv) đại lữ 大呂: ống trúc dài tám thốn ba phân ứng với 
tháng Chạp; (v) giáp chung 夾鍾: ống trúc dài bảy thốn bốn 
phân ứng với tháng Hai; và (vi) trọng lữ 仲呂: ống trúc dài 
sáu thốn năm phân ứng với tháng Tư. Như vậy luật lữ là tiêu 
chuẩn ấn định âm thanh cao thấp, trong đục cho các loại 
nhạc cụ Trung Quốc cổ đại.  

(5) Phục sức: Hoàng Đế chế tạo chiên miện 旃冕 (mũ 
lông), Bá Dư 伯余 chế tạo quần áo, Ư Tắc 於則 chế tạo quạt 
và hài.  

(6) Thuyền, xe: Hoàng Đế sai Cộng Cổ 共鼓 và Hóa Địch 
貨狄 chế tạo thuyền và mái chèo. Từ Hải (tr. 1270, mục từ 
Hóa Địch) viết: “[Hóa Địch là] quan của Hoàng Đế, vâng lệnh 
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vua, cùng với Cộng Cổ đầu tiên chế tạo thuyền và mái chèo.” 
(Hoàng Đế quan, thụ đế mệnh dữ Cộng Cổ thủy tác chu tiếp. 黃 

帝官, 受帝命與共鼓始作舟楫.) Ấp Di 菽夷 vâng lệnh Hoàng 
Đế chế tạo xe. 

Ngoài ra còn có các phát minh và tiến bộ khác ở thời 
thượng cổ mà sử sách xưa vẫn ghi chép: 

(1) Cải tiến sinh hoạt: (i) Từ ở trong hang hốc (huyệt cư 
穴居) đến ở trong nhà cửa. Hữu Sào 有巢 phát minh cách lấy 
cây làm tổ để ở, rồi Hoàng Đế phát minh cách xây dựng cung 
thất. (ii) Từ ăn sống nuốt tươi (sinh thực 生食) đến ăn chín 
(thục thực 熟食), nhờ biết cách lấy lửa. Toại Nhân 燧人 phát 
minh cách dùi cây lấy lửa (toàn mộc thủ hỏa 鑽木取火). (iii) 
Từ mưu sinh bằng săn bắt và đánh cá tiến tới chăn nuôi và 
cày cấy. Phục Hy phát minh lưới săn thú và lưới đánh cá, 
cách thuần hóa thú nuôi gia súc, đặt ra tục kết hôn và thể chế 
gia đình. Thần Nông phát minh cách đốt rừng làm ruộng rẫy, 
đuổi mãnh thú, chế tạo các nông cụ như cày bừa, trồng trọt 
ngũ cốc, và sáng lập chợ để trao đổi hàng hóa). (iv) Biết chăn 
tằm, dệt lụa, may y phục. Tương truyền nguyên phi của 
Hoàng Đế là Luy Tổ 嫘祖 (cũng viết Lụy Tổ 累祖, Lôi Tổ 

雷祖) phát minh cách nuôi tằm, dệt lụa. Kể từ đời Nam Triều 
Tống bắt đầu thờ phụng bà là Tiên Tàm 先蚕 (Tằm Tiên) hay 
Tàm Thần 蚕神 (Thần Tằm). 

(2) Y thuật và phép dưỡng sinh: Tương truyền Hoàng 
Đế viết Nội Kinh, ghi lại những vấn đáp giữa Hoàng Đế và y 
sư Kỳ Bá; và cũng tương truyền rằng Hoàng Đế luyện phép 
dưỡng sinh, thành tiên, nên giữa ban ngày bay lên trời (bạch 

nhật thăng thiên 白日升天). 

(3) Chính trị và văn hóa: Hoàng Đế chết, ngôi vua lần 
lượt truyền cho Thiếu Hạo 少昊, Chuyên Húc 顓頊, Đế Khốc 

帝嚳, rồi đến Nghiêu 堯. Vua Nghiêu đầu tiên dùng quốc 
hiệu; lấy quốc hiệu là Đường 唐, định đô ở Bình Dương 平陽 
(tức nơi mà nay là Lâm Phần 臨汾 ở Sơn Tây 山西). Chính 
vua Nghiêu khai sáng chế độ truyền ngôi gọi là thiện nhượng 
禪讓 (truyền ngôi cho người hiền chứ không truyền cho con: 

truyền hiền bất truyền tử 傳賢不傳子). Theo Kinh Thư ─ 

Nghiêu Điển, vua Nghiêu gả hai ái nữ là Nga Hoàng 娥皇 và 
Nữ Anh 女英 cho ông Thuấn 舜 rồi thiện nhượng cho ông 

Thuấn. Vua Thuấn đặt quốc hiệu là Ngu 虞, định đô ở Bồ Bản 
蒲阪 (tức nơi mà nay là Vĩnh Tế 永濟 ở Sơn Tây 山西). Các 
tiến bộ trong thời Nghiêu Thuấn: ông Ngu 禹 (quan Tư 

Không) trị lũ lụt thành công; ông Khí 棄 (Hậu Tắc 后稷) dạy 
dân canh tác; ông Khế 契 (quan Tư Đồ) phụ trách giáo dục; 
Cao Dao 皋陶 (cũng viết Cữu Dao 咎繇) phụ trách hình pháp. 
Ông Ngu trị thủy thành công nên vua Thuấn thiện nhượng 
cho ông Ngu. Vua Ngu đặt quốc hiệu là Hạ 夏. Đời nhà Hạ 
(2183-1752 TCN) định đô lần lượt ở Thang Địch 湯翟 (nay là 

huyện Ngu 禹 ở Hà Nam 河南), An Ấp 安邑 (nay là An Ấp 

安邑 ở Sơn Tây 山西), Dương Thành 陽城 (nay là Đăng 
Phong 登封 ở Hà Nam 河南). Sau khi vua Ngu chết, dân 

chúng cảm ân đức của vua nên lập con của vua là Khải 啟 nối 
ngôi, chế độ thiện nhượng bị bỏ và chế độ quân chủ thế tập 
君主世襲 (nối đời làm vua) bắt đầu từ đây. 

LÊ ANH MINH 
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NGƯỜI NÓI THƠ KIỀU 

TRẦN HUIỀN ÂN 

Xuân kỳ năm ấy, làng tôi hát bội. Buổi trưa, mọi việc chuẩn 
bị gần như xong xuôi, chợt có người khách qua đường dừng 
lại trước rạp ngắm nhìn. Khách tìm ông Lý thưa rằng, cuộc 
vui mở giữa lúc làng xóm yên ổn no ấm thì nên có ba chữ 
THÁI BÌNH CA treo cao cho mọi người hoan hỷ. Giọng khách 
lễ phép:  

- Thưa với quý thầy, tôi cũng có học năm bảy chữ thánh 
hiền, tập lối viết liễn đối, xin phép làng cho được làm việc 
này, gọi là chút duyên ban đầu quen biết...  

Ông Lý là người theo quốc ngữ, thấy hay hay, bằng lòng. 
Thế là giấy hồng đơn được nối lại, cắt tròn, dán vào lòng ba 
cái nia lớn. Người khách xin ba cây hương đốt lên khấn vái 
rồi dùng bẹ chuối làm bút nhúng vào âu mực xạ, đoạn vừa 
múa vừa viết ba chữ Hán thật to. Ba cái nia treo lên rồi, ông 
Lý cùng với người khách đang ngồi nhâm nhi dưới mái quán 
con mới dựng vội bên sân đình thì có mấy cụ già nghe 
chuyện tới xem. Các cụ khen nét chữ tài hoa bay bổng, nhưng 
chết rồi, thay vì THÁI BÌNH CA khách đã viết thiếu nét thành 
ĐẠI BÌNH CA 大平歌. Ông Lý gọi mấy cậu trai, toan bảo tháo 
xuống để sửa thì người khách gãi đầu gãi cổ, xin quý cụ, quý 
thầy cứ yên tâm. Người khách tháo cái khăn lông quàng trên 
cổ, vo tròn nhúng vào âu mực xạ, bước tới bước lui ngắm 
nghía và vung tay ném lên cao. Cái khăn chạm vào lòng nia, 
rơi xuống đất, đế lại giữa chữ ĐẠI 大 một dấu chấm thành ra 

chữ THÁI 太. Các cụ trầm trồ khen dấu chấm, vừa đủ dính 

vào nét chữ ĐẠI, vừa nhểu xuống một chút như nét bút nhấn 
mạnh, thật là có thần.(1) Chứng kiến cảnh ấy, chú tôi không 
ngớt lời thán phục, kéo ngay người khách về nhà, giành lấy 
việc mời mọc cơm nước. 

 

Mỗi buổi tối, nhiều người tụ lại nhà chú tôi để nghe ông ta 
nói tuồng. Ông ta thuộc lòng nhiều bổn tuồng, ngồi xếp bằng 
trên phản, đóng đủ các vai, hát đủ giọng, nam bình, nam ai, 
hát khách, hát tẩu, lý mọi, pha trò, lại nhại tiếng kèn, tiếng 
trống, đánh chầu. Rồi ông nói thơ Lục Vân Tiên, ngâm thơ 
                                                           

(1) Đạo Uyển chú: Thuở bé, Lê Quý Đôn (1726-1784) đang tắm 
truồng ở ao làng thì có khách phương xa tới hỏi nhà quan 
Thượng Thư Lê Phú Thứ (1693–1783) ở đâu. Thay vì đáp là nhà 
bố mình, chú bé láu lỉnh đứng trên bờ ao bèn dang hai tay, dạng 
hai chân ra và đố ông khách xem là chữ gì; nói trúng thì mới chỉ 
nhà. Ông khách bảo chữ đại 大. Chú bé cười đắc ý, nói ông quên 
một bộ phận rồi; là chữ thái 太 mới đúng. 
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Hoa Tiên, ngâm Kiều và đọc Túy Kiều Phú nữa. Mọi người 
đặc biệt ưa thích Túy Kiều Phú,(2) bởi tính chất giản dị, dễ 

                                                           

(2) Đạo Uyển chú: Túy Kiều tức là Thúy Kiều, chị của Túy Vân 
(Thúy Vân). Phú ở đây không phải là thể phú như: Bạch Đằng 
Giang Phú 白藤江賦 của Trương Hán Siêu (?-1354); Chiến Tụng 
Tây Hồ Phú 戰頌西湖賦 của Phạm Thái (1777-1813); Cư Trần 
Lạc Đạo Phú 居塵樂道 賦 của Trần Nhân Tông (1258-1308), v.v… 
Với Túy Kiều Phú, có thể hiểu phú theo nghĩa rộng là ngâm ngợi, 
giãi bày sự tình qua vần điệu thơ ca.  

Xưa có bản Túy Kiều Phú do Phụng Hoàng Sang và Võ Thành Ký 
soạn lại bằng quốc ngữ (Sài Gòn: Imprimerie Ménard et Rey, in 
lần thứ 4, 1904; nhà in Bảo Tồn in lần thứ 16, không năm xuất 
bản; nhà in Bảo Tồn, 1928…).  

Không kể tám câu chuyển đoạn (như: Bởi vậy cho nên / Chẳng 
qua là / Cô nó ôi / Như nàng ni / Như thân tôi bây chừ / Ôi thôi 
thôi…), bản Túy Kiều Phú của Phụng Hoàng Sang và Võ Thành Ký 
có 473 câu sáu và bảy chữ giản dị, gần với thể vè. Bản này mở 
đầu như sau: 

Nàng Túy Kiều là con viên ngoại, 
Lúc sanh thành ở tại Bắc Kinh. 
Thuở Túy Kiều còn niên thiếu ấu sinh, 
Chị em xúm xít ngồi chơi trước cửa. 
Tên đâu lạ bất tường hương sở. 
Xưng rằng: thầy tướng sĩ du phang, 
Vừa ngẫu nhiên bước tới gặp nàng. 
Đứng nhìn lại mới xem qua tài tướng 

Như nàng ni là: 
Dung nghi đáng thiên kim vạn lượng, 
Uổng cho nàng tuyết nguyệt phong hoa. 
Tiết Thanh Minh nhằm lúc tháng Ba, 
Chị em mới rủ nhau đi tảo mộ. 

hiểu, với lối văn vần bảy, tám chữ có thể tùy tiện thêm bớt, 
nên sức truyền cảm mạnh, vì vậy buổi nào ông ta cũng dành 
một phần thì giờ để nói Túy Kiều Phú. Tối này một đoạn, tối 
sau đoạn tiếp, chung cuộc rồi thì quay lại mở đầu:  

Nàng Túy Kiều là con ông viên ngoại  
Quán sanh thành ở tại Bắc Kinh . . . 

Dân làng tôi gọi ông là Ông Nói Kiều.  

TRẦN HUIỀN ÂN 
Trích Người Nói Thơ Kiều 

in trong Tiếng Hát Nhân Ngư (tập truyện) 
Nxb Văn Nghệ TpHCM, 1997  

                                                                                                                             

Tiếng lạc ngựa chàng Kim tới đó, 
Gặp Túy Kiều lại với Túy Vân. 
Vương gặp Kim vội vã chào mừng, 
Người bạn học Khổng môn đồng nhứt mạch. 

Bản này kết thúc như sau: 

Chẳng qua là: 

Trời khiến phải hồng nhan nghiệp chướng, 
Lòng hiếu từ Thiên cao phủ ngưỡng. 
Bán mình vàng trọn thảo với thân. 
Hai mươi bốn thảo trong trần, 
Kiều đà trọn một, bán mình chuộc cha. 

(Tham khảo: Phan Mạnh Hùng, Truyện Kiều Và Văn Học Quốc 
Ngữ Nam Bộ ─ Khảo Sát Túy Kiều Phú Và Túy Kiều Án. 

Nguồn: http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/nghien-
cuu/k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-255-n%C4%83m-

n%C4%83m-sinh-%C4%91%E1%BA%A1i-thi-h%C3%A0o-
nguy%E1%BB%85n-du/... Truy cập: 03-11-2021.) 
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NÓI CHUYỆN CHÍNH TẢ 
ĐỖ DUY NGỌC 

Không biết vì sao mà bây giờ người viết sai chính tả nhiều 
quá. Có thể là ngày nay, mạng xã hội, facebook phổ biến nên 
người ta viết nhiều, sử dụng nhiều nên mới lộ ra việc viết sai 
chính tả chăng? Cũng có thể nhà trường hiện nay không chú 
trọng việc dạy viết đúng chính tả cho học sinh? Cũng có thể 
bây giờ người ta ít đọc sách, bởi đọc sách cũng là một cách 
rèn luyện viết chính tả cho đúng? Mà cũng có thể thời hiện 
đại người ta phát âm sao thì viết ra vậy nên chữ nghĩa ngọng 
nghịu là lẽ đương nhiên? Và cũng có thể vì tất cả những lý do ấy. 

Chỉ cần lướt các bài viết và bình luận ở trên mạng, ta có 
thể tìm thấy vô vàn lỗi chính tả. Lỗi nhẹ thường thấy là sai 
hỏi ngã. Lỗi này thì quá phổ biến, đến độ người ta có thể bỏ 
qua. Cũng thường thấy là viết như người ngọng nói. Ngày 
trước, người Việt thường lấy giọng Hà Nội làm chuẩn, giọng 
Bắc là giọng chuẩn, điều ấy chưa hẳn đã đúng nhưng cũng 
tạm chấp nhận. Lúc đấy người nói đớt, nói ngọng theo cách 
nói của địa phương thường là người già, là nông dân. Người 
có chút học vấn sẽ tránh nói theo kiểu ấy. Nhưng bây giờ thì 
khác rồi, người Bắc nói đớt, nói ngọng nhiều quá và đem cái 
đớt, cái ngọng ấy vào bài viết, nói sao viết vậy. Trân trọng 
viết là chân chọng. Trả treo viết là chả cheo. Cho nên viết là 
cho lên. Lịch sử viết là lịch xử... Nhiều lắm, kể không hết. Cứ 
tưởng người ít học thì viết sai nhiều lỗi chính tả, nhưng 
không phải thế. Học sinh cấp ba, sinh viên đại học cho đến 
giáo viên, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cũng viết sai chính tả tùm 
lum. Lãnh đạo cũng mắc không ít lỗi chính tả khi viết. Ngay 

đến giáo viên dạy môn Văn trong các trường học cũng viết 
sai chính tả. Nhà văn, nhà thơ, nhà báo cũng đầy lỗi chính tả.  

Ngày xưa, sách, báo là nơi để người ta tìm thấy sự chính 
xác trong câu văn, trong từ ngữ sử dụng và cũng là nơi tin 
cậy về chính tả. Ngày nay không còn thế nữa, sách đầy lỗi, 
báo viết sai tè le, ngay cả sách giáo khoa dạy cho trẻ con của 
một ông giáo sư tiến sĩ tự vỗ ngực là người có trình độ cao 
nhất thế giới cũng viết con dơi thành con rơi. Đành thua.  

Một bài văn hay, một bài báo tốt, một câu comment thú vị 
mà nhiều lỗi chính tả thì bài văn ấy, câu comment ấy giảm 
biết bao giá trị. Nhiều khi cứ tự nghĩ không biết giờ trong 
nhà trường ở môn Tiếng Việt, môn Văn Học, người ta dạy 
học trò những gì nhỉ? Còn nhớ cách đây hơn sáu mươi năm, 
thời tôi còn là cậu bé con đi học tiểu học môn dictée (tức 
chính tả) là môn học quan trọng, thầy cô rất chú trọng môn 
này và giần cho nát xương đứa nào viết sai nhiều lỗi cho nên 
trò nào cũng cố gắng đạt une dictée sans fautes (một bài 
chính tả không có lỗi). Có lẽ nhờ thế mà thế hệ chúng tôi viết 
bài ít lỗi hơn bây giờ chăng? Tuy vậy, giờ có tuổi, lẩn thẩn rổi, 
trong khi viết mà gặp một từ nào hơi hồ nghi, tôi liền tra tự 
điển hoặc vào google đánh chữ đấy tìm xem để có sự chính 
xác. Tôi nghĩ viết cho đúng chính tả cũng không khó. Nếu để 
ý trong lúc viết, kiên trì rèn luyện thì việc viết sai chính tả sẽ 
vượt qua được thôi. 

Cứ đà này, chữ Việt thành một mớ hỗn độn của người 
bệnh ngọng. Đôi lúc cứ đọc thấy lỗi, lòng lại buồn và lo cho 
tiếng Việt. 

Mượn từ FB ĐỖ DUY NGỌC (24-11-2020) 
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NGÀY ẤY 

 

Nhiều khi thèm lại ngày xưa 
Đáy niêu còn miếng cơm thừa Mẹ cho 
Gió nồm lay động cơn ho 
Mẹ ngồi kéo sợi chỉ thô một mình 

Giàn bầu hoa trắng rung rinh 
Lũ ong đâu cứ rập rình bay sang 
Con ra đứng ngóng đầu đàng 
Cha đi từ sớm, sương tan chưa về 

Lớn theo sóng vỗ chân đê 
Tôi là một gã chân quê lâu rồi 
Lời ru còn ấm tao nôi 
Lời thương của Mẹ cho tôi vào đời 

Mẹ còn đâu nữa, Mẹ ơi! 
Tiếng xa kéo sợi rã rời tháng năm 
Đất quê Mẹ đã yên nằm 
Con còn lại kiếp thân tằm vương tơ. 

TRẦN DÃ SƠN (28-11-2021) 

MÙA 

THƯƠNG 

Tôi đi qua dòng sông 
Thương trăng khuya nằm ngủ 
Lòng thuyền không chứa đủ 
Làm sao chở trăng về 

Em đi qua bờ đê 
Tóc dài bay trong nắng 
Chim trên cành đứng lặng 
Bóng em nhạt bóng chiều 

 

Ôi mùa thu đìu hiu 
Đàn ai chùng nỗi nhớ 
Người đi thương người ở 
Mùa tiễn mùa sang sông 

Tôi đi qua mùa đông 
Tôi đi qua mùa hạ 
Mùa đông phai sắc lá 
Mùa hạ em đâu rồi 

Nên mùa xuân trong tôi  
Cũng là mùa cầu nguyện 
Cho đất trời luân chuyển 
Để người biết thương người. 

TRẦN DÃ SƠN (24-12-2021) 

 

CHỈ CÓ THƯƠNG YÊU 

Tôi cõng ước mơ theo cuộc đời 
Tháng năm ăm ắp những buồn vui 
Qua từng ngôn ngữ từng hơi thở 
Có bóng quê hương ôm bóng tôi 
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Thuở đó lòng tôi êm ả quá 
Chưa từng hò hẹn với yêu mê 
Thoáng buồn đôi chút khi chiều xuống 
Và thấy nao nao lúc đêm về 

Từ lúc ngồi nhìn hoa khế rụng 
Nhớ thương không biết nhớ thương ai 
Trông vời bóng nhỏ cô hàng xóm 
Thấp thoáng bờ lau mái tóc dài 

Tôi đã ra đi từ ngày đó 
Từ ngày lặng lẽ mất người thương 
Trường xưa bạn cũ không gặp lại 
Hun hút quê nhà sương khói vương 

Rồi chẳng công danh, không sự nghiệp 
Vào đời tay trắng với hồn thơ 
Đôi bàn chân đất lưng vẫn thẳng 
Vẫn phải bôn ba kiếp sống nhờ 

Hằng đêm trì tụng danh Từ Phụ 
Nhẹ bớt âu lo với não phiền 
Nhưng nợ đã vay đành phải trả 
Bao giờ dứt sạch nỗi oan khiên 

Thôi, dẫu thế nào cũng phải sống 
Yêu người rồi sẽ được người yêu 
Giận đời ta bỏ đi đâu ở 
Càng hận thù nhau càng khổ nhiều. 

TRẦN DÃ SƠN (24-12-2021) 

CHIẾC ÁO… 

Chiếc áo Thầy trao chưa mặc một lần 

Bởi vô tình con làm rơi, vẩn đục 

Như vết cắt đau lần trên da thịt 

Mảnh linh hồn phút chốc cũng xác xơ. 

Áo Thầy trao con chưa mặc bao giờ 

Nên bước chân đi bơ vơ lạc lõng 

Bờ khổ hạnh con bên nầy lồng lộng 

Chuyến đò chiều đã lỡ nhịp sang sông. 

Những dòng kinh Tứ Thời 

Con học rồi quên lời 

Vội lìa cành lá rụng 

Theo lốc cuốn mù khơi. 

Thầy ơi! Con tín đồ 

Xa câu kinh Sám Hối 

Bên dòng đời tội lỗi 

Nên vạn lối nhục hình. 

Đêm nay lối cũ mình con trở lại 

Bước chân gầy run rẩy ánh sao thưa 

Chuông U Minh đâu đây xa vọng mãi 

Cúi xin Thầy ban lại… chiếc áo xưa. 

SỬ KIẾN NGUYÊN 
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GIỮA ĐƯỜNG RẼ PHÂN 
HUỆ KHẢI 

 

1. Chiều Chủ Nhật 07-
11-2021, từ Long Khánh, 
trưởng nam hiền huynh 
NGUYỄN VĂN ĐẠO gởi 
điện thư cho chúng tôi, 
báo tin: 

Con chào Cô và Chú, 

Do bị bịnh ung thư tụy 
phát triển quá nhanh, Ba 
con là Nguyễn Văn Đạo 
(Long Khánh, Đồng Nai), 
đã ra đi lúc 1:30 giờ ngày 
02-11-2021 nhằm ngày 
28-9 năm Tân Sửu. 

Ba con sinh năm 1944, hưởng trung thọ bảy mươi tám tuổi. 
Trước lúc ra đi, ba con có dặn phải báo tin cho Cô, Chú biết. 
Nhưng do sự ra đi quá đột ngột, trùng với thời điểm dịch 
bệnh, nên chúng con rất bối rối, chưa kịp báo cho Cô, Chú sớm. 
Kính mong Cô và Chú bỏ qua cho chúng con. 

Ba con có dặn xin Cô, Chú cho số tài khoản để chúng con 
gửi một ít tiền công quả vào Chương Trình Chung Tay Ấn 
Tống Kinh Sách Đại Đạo. Xin nhờ Cô, Chú giúp giùm.  

Con thay mặt gia đình, kính chúc Cô, Chúc được nhiều sức 
khỏe.  

Xin kính báo.  

Trưởng Nam: Nguyễn Văn Trường Khánh. 

2. Điện thư gởi vào hộp thư của Diệu Nguyên, nhằm lúc 
Diệu Nguyên đang rất bận bịu nên hai ngày sau mới mở thư 
và hồi âm: 

Hiền đệ Trường Khánh thân mến, 

Hai hôm nay tỷ bận nhiều đạo sự nên không mở email; sáng 
nay mở hộp thư mới biết hiền đệ báo tin thân phụ tạ thế. 
Huynh Huệ Khải và tỷ vô cùng bàng hoàng xúc động, lòng 
buồn vô hạn. 

Biết rằng sanh lão bệnh tử là quy luật của trời đất, không 
ai tránh khỏi; nhưng cuộc tử biệt nào cũng khiến chúng ta 
buồn thương đau xót, nhất là khi người ra đi là thân bằng 
quyến thuộc, là đồng đạo chí cốt đã từng nhiều năm gắn bó 
với mình. 

Huynh Huệ Khải và tỷ thành thật chia buồn với hiền đệ 
cùng gia đình, và xin hiệp tâm cùng gia đình cầu nguyện Đức 
Chí Tôn Từ Phụ, Đức Từ Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát 
ban bố hồng ân cho giác linh cựu Chánh Trị Sự Nguyễn Văn 
Đạo sớm nhập cảnh thiêng liêng hằng sống, quy hồi cựu vị. 

Huynh Huệ Khải và tỷ rất tiếc, vì trong hoàn cảnh đại dịch 
hiện nay không thể đến trước linh sàng thắp hương bái biệt 
hiền huynh, đành dâng nén tâm hương tiễn biệt người đồng 
đạo chí cốt thân thương. 

Ngày mai, mùng 06-10 Tân Sửu (Thứ Tư 10-11-2021) là lễ 
cúng sơ cửu hiền huynh Nguyễn Văn Đạo, huynh Huệ Khải và 
tỷ sẽ cúng cửu và cầu nguyện cho giác linh cố hiền huynh 



 

ĐẠO UYỂN 41 − 117 59  118 − XUÂN 2022 
 

trước Thiên Bàn tại nhà riêng. 

Hiền đệ Trường Khánh vui lòng cho tỷ xin số điện thoại vì 
huynh Huệ Khải muốn hỏi thăm hiền đệ. 

Tỷ mong rằng hiền đệ và gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi buồn 
mất mát to lớn này và mến chúc hiền đệ và gia đình vạn sự an 
lành trong ơn lành chan rưới của Thiêng Liêng. 

Quý mến, 

Tỷ Diệu Nguyên 

3. Thứ Tư, ngày 10-11-2021, cả Diệu Nguyên và tôi đều 
phải vắng nhà vào buổi trưa, không thể cúng thời Ngọ và cầu 
nguyện cho huynh Đạo. Sáng hôm đó, trong lúc ở một bệnh 
viện chờ bác sĩ khám sức khỏe, tôi gọi điện thoại thăm hiền 
đệ Trường Khánh. Nhưng mới tâm tình chưa được bao 
nhiêu, vừa nhắc tới huynh Đạo thì tôi nghẹn ngào, đành phải 
xin lỗi hiền đệ Trường Khánh và tạm biệt. 

Buổi tối, lúc 7:15 giờ, tôi gởi điện thư tới hiền đệ: 

Sáng nay, tôi nói chuyện với hiền đệ qua điện thoại mà 
không cầm được cảm xúc khi nhắc tới thân phụ hiền đệ. 

Huynh Đạo hiếm khi viết thư cho tôi. Trước tết Tân Sửu lại 
viết thư chúc tết, bày tỏ tâm tình, tôi có phần ngạc nhiên. 
Nhưng Huynh chẳng nói gì về sức khỏe bản thân. Mấy tháng 
Sài Gòn bị dịch bệnh hoành hành, huynh gọi điện hỏi thăm. 
Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói thân 
thương của huynh Đạo. 

Trưa nay, tôi không kịp về nhà cúng sơ cửu huynh Đạo. 
Chiều nay, giờ Dậu, tôi vừa cúng hồi hướng cho huynh xong. 
Hồi sáng, giờ Mẹo, Diệu Nguyên cũng đã cúng Thầy và tụng 

kinh cầu nguyện cho huynh Đạo, vì trưa nay Diệu Nguyên phải 
vắng nhà, không thể cúng vào giờ Ngọ. Diệu Nguyên quý 
huynh Đạo vô cùng. 

Nhớ tới huynh Đạo, lòng chúng tôi rất buồn đau, thương 
tiếc. Huynh Đạo là người bạn đạo vô cùng thân thiết của 
chúng tôi khoảng ba mươi năm nay. 

Hồi mẹ tôi và nhạc phụ tôi già yếu, huynh Đạo cứ dặn hễ 
hai cụ về chầu Thầy thì báo tin ngay để huynh Đạo kịp tới thắp 
hương. Nhưng hai cụ ra đi (vì bệnh già) trong lúc dịch bệnh 
tràn lan, giao thông gián đoạn, chúng tôi không tiện báo tin 
cho huynh Đạo. Chừng biết tin trễ, huynh Đạo rất buồn và 
chúng tôi chỉ biết xin huynh thông cảm, lượng thứ. Thế rồi 
sáng Thứ Tư, ngày 11-11-2020, huynh Đạo từ Long Khánh 
mang quả tử ghé nhà mẹ tôi ở Bà Chiểu, thắp hương, quỳ lạy 
trước di ảnh. Tấm lòng ấy, nghĩa cử ấy, làm sao nói cho xiết! 

Hiền đệ cho chúng tôi kính lời thăm thân mẫu hiền đệ. Mọi 
người rán giữ sức khỏe, vượt qua nỗi đau buồn quá lớn này. 
Huynh Đạo là người hiền đức, chí tâm tu hành, chắc chắn 
Thầy Mẹ ban ơn cứu rỗi. 

Thân chào hiền đệ Trường Khánh. 

Diệu Nguyên và Huệ Khải  

4. Điện thư ở trên nhắc tới lá thư trước tết Tân Sửu của 
huynh Đạo. Vì vậy, trên Đạo Uyển Hạ 2021 (tập 38), mục Gió 
Bốn Phương, nội dung lá thư trích đăng như sau: 

� Hiền huynh Nguyễn Văn Đạo (đường Đinh Tiên 
Hoàng, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 
Nai). Thư ngày 07-02-2021: 
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Kính thưa Ban Tu Thư & Ấn Tống, nhân dịp sắp sửa bước 
sang năm mới Tân Sửu (2021), kính chúc quý huynh tỷ trong 
Ban được vạn sự an lành, sức khỏe đủ đầy, trí lực quang minh 
để tiếp tục hiến góp công sức vào việc phổ độ nhơn sanh bằng 
các đầu sách quý rất hay và rất bổ ích cho đồng đạo mà mình 
rất tâm đắc trong suốt nhiều năm qua. Kính mến. 

Ban Tu Thư & Ấn Tống hồi âm như sau: 

Kính thưa hiền huynh, lá thơ hiền huynh trước thềm năm 
mới khiến cho chúng đệ muội rất vui. Chúng đệ muội hữu 
duyên được biết hiền huynh đã lâu, kể từ thập niên 90 thế kỷ 
trước, lúc Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại 
Đạo chưa ra đời. Hồi ấy, hiền huynh còn làm một chức việc 
trong họ đạo Long Khánh, thuộc Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh. 
Tấm lòng hiền huynh thương Thầy mến Đạo khiến chúng đệ 
muội rất đỗi quý trọng. Chúng đệ muội kính thành cầu nguyện 
Thầy Mẹ ban ơn lành phúc huệ đến hiền huynh và bửu quyến.  

5. Thứ Bảy, 13-11-2021, lúc 6:59 giờ sáng, hiền đệ 
Trường Khánh hồi âm qua điện thư: 

Kính Cô, Chú, 

Đáng lẽ con phải hồi âm e-mail sớm cho Cô, Chú; nhưng do 
phải giải quyết một số việc sau đám tang và lo mộ cho Ba con, 
nên việc hồi âm bị trễ mất mấy ngày. 

Con và gia đình rất cảm kích về tình cảm của Cô, Chú dành 
cho Ba con. Gia đình con xin ghi ân tình cảm của Cô, Chú.  

Nhờ Ơn Trên hộ trì mà Ba con ra đi trong thời điểm dịch 
bệnh tại địa phương đang giảm mạnh, đã bắt đầu giải tỏa 
giãn cách, nên bà con và đồng đạo đi viếng tang rất đông. Dù 

gia đình con có đề nghị mọi người nên hạn chế, nhưng do tình 
cảm quý mến và sự yêu thương dành cho Ba con, mà mọi 
người đều cố gắng đến với Ba con lần cuối cùng.  

Ngoại trừ các vị chức sắc và bà con bên ngoài tỉnh không 
đến được nhiều, do dịch bệnh và bị các chốt chặn lại, thì số 
lượng khách đến tiễn Ba con đông ngoài dự kiến của gia đình. 
Điều này làm cho gia đình con được an ủi rất nhiều.  

Để có thể đến tiễn biệt Ba chúng con, có một số đồng đạo 
ngoài tỉnh còn bỏ tiền túi để test, chấp nhận khi về nhà sẽ bị 
cách ly. Điều này làm gia đình chúng con vô cùng cảm kích mà 
cũng lo lắng cho quý vị ấy.  

Do dịch bệnh nên chương trình lễ tang phải cắt giảm nhiều, 
lễ Tế Điện phải gác lại; nhưng so với tình hình chung trước và 
sau dịch tại địa phương, thì lễ tang của Ba chúng con đã quá 
trọn vẹn rồi.  

Điều gia đình và đồng đạo âu lo nhất là dịch bệnh lây nhiễm 
sau đám tang. Nhưng nhờ sự che chở của Ơn Trên, cùng với ý 
thức của bà con đến viếng rất tốt, đến nay chưa phát hiện một 
ca nhiễm dịch nào sau đám tang.  

Thưa Cô, Chú,  

Trước lúc đi xa, Ba con cặn dặn chúng con rất nhiều, sắp 
xếp mọi việc trong và sau đám tang sao cho chu toàn. Từ đón 
tiếp mọi người sao cho đúng lễ, đến việc sử dụng nguồn tiền 
phúng viếng cho hợp lý. Vì vậy sau đám tang chúng con dành 
khoảng một phần tư làm mộ cho Ba con, một ít dùng trong lễ 
tang. Số còn lại dùng để giúp đỡ bà con nghèo xung quanh, 
cúng dường cho một số chùa đang khó khăn, ủng hộ cho thánh 
thất địa phương và thánh thất bạn xung quanh... Trong đó Ba 
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con có nhắc gửi cho Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh 
Sách Đại Đạo một ít. Tuy số tiền không lớn, nhưng đây là tấm 
lòng của Ba và gia đình chúng con, kính mong Cô, Chú hoan hỷ 
nhận giùm và cho con xin số tài khoản để gửi vào.  

Số kinh sách mà Ba con để lại, chúng con dự kiến sẽ làm 
một tủ sách chung cho gia đình và bạn hữu quý mến có thành 
tâm với sách, nhất là bà con, anh em trong Đạo có nhu cầu tìm 
hiểu.  

Gia đình chúng con kính chúc Cô, Chú nhiều sức khỏe. Kính 
nguyện Ơn Trên ban cho gia đình Cô, Chú và mọi người được 
bình an.  

Con xin cám ơn. 

6. Thứ Hai, 23-11-2021, lúc 19:26 giờ, hiền đệ Trường 
Khánh gọi điện cho tôi, trò chuyện thật lâu. Nhân dịp này, tôi 
kể cho hiền đệ biết rằng hồi cuối thập niên 1990 hiền huynh 
Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Đạo đã đến quan sát buổi học vào 
sáng Chủ Nhật hằng tuần của các cháu bé trong lớp Lễ Nghi 
Đạo Đức mở tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo. Huynh 
rất thích, muốn mở một lớp tương tự như vậy tại họ đạo 
Long Khánh. Hiền huynh xin các bài giảng của lớp và đem về 
tham khảo. Huynh liên lạc một vài giáo viên trong họ đạo, 
nhờ các vị chia nhau phụ trách giảng bài. Huynh tiếp xúc với 
chánh quyền địa phương, trình bày mục đích mở lớp, và 
được ủng hộ, vì việc làm của huynh sẽ giúp cho các trẻ được 
ngoan. Huynh Đạo mừng lắm. Trong thời gian hăng hái 
chuẩn bị giảng viên, phòng học, mời gọi các bậc cha mẹ trong 
họ đạo hãy đưa các trẻ đến lớp vào ngày khai giảng, v.v… 
huynh Đạo thường xuyên trao đổi thêm với chúng tôi qua 

điện thoại, chia sẻ những mừng vui, lo lắng. Thế rồi đột ngột, 
một sáng Chủ Nhật, huynh từ Long Khánh về Sài Gòn gặp 
chúng tôi, than thở rằng tới giờ chót thì gặp trở ngại từ trong 
họ đạo, và bao nhiêu tâm lực, công sức của huynh phút chốc 
trở thành mây khói. 

Giữa năm 2008, khi Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 
Kinh Sách Đại Đạo ra mắt, huynh Đạo liền sốt sắng nhận làm 
một điểm phát hành tại Long Khánh. Để giúp tiết kiệm chi 
phí và thời gian gởi sách qua bưu điện, huynh chỉ dẫn chúng 
tôi gởi sách qua một công ty xe khách Sài Gòn – Long Khánh. 
Trong hơn mười ba năm, số sách gởi về Long Khánh có lúc 
tăng lúc giảm, nhưng huynh vẫn kiên trì đeo đuổi, nhiệt tâm 
ủng hộ chúng tôi. Sách nào hết rồi mà có người tìm đọc, 
huynh liền gọi điện thoại, nhờ bổ sung.  

Huynh Đạo rất siêng đọc sách. Thỉnh thoảng huynh gọi 
điện thoại, chia sẻ với chúng tôi những đoạn, những trang 
sách khiến huynh thích thú, thấm thía, hoặc nhờ giảng cho rõ 
một vài khái niệm, từ ngữ… Quả thật, làm sách mà có người 
tri kỷ như huynh Đạo, chúng tôi được an ủi nhiều lắm, bởi lẽ 
văn hóa đọc ngày nay càng lúc càng suy giảm, ở ngoài đời lẫn 
trong nhà đạo.  

7. Trong lẽ “sinh ký tử quy”, một người con yêu của Thầy 
Mẹ như huynh Nguyễn Văn Đạo một khi đã quy thì đúng như 
câu kinh “Hồn linh nay đặng về gần Phật Tiên”, nên thay vì bi 
lụy chúng ta thương nhớ và mừng huynh “Nợ trần thế ngày 
nay đã rảnh”, và “Mừng là [huynh] thấy cõi Tây Phương”. 

HUỆ KHẢI 
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MỪNG LÀ THẤY CÕI TÂY PHƯƠNG 
1. Hiền tỷ BẠCH LIÊN HOA 
(thế danh Huỳnh Thị Tín), 
sanh năm 1932, là Trưởng 
Ban Hành Lễ Cao Đài 
Chiếu Minh Tam Thanh Vô 
Vi, đã được Thầy Mẹ gọi về 
lúc 13.45 giờ ngày 05-11 
Tân Sửu (Thứ Tư 08-12-
2021) tại nhà riêng ở quận 
Bình Thạnh, hưởng thọ 
chín mươi tuổi. Sáng ngày 
06-11 Tân Sửu (Thứ Năm 
09-12-2021) hiền tỷ được 
đưa về an táng tại nghĩa 
địa Chiếu Minh (phường 
Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ. 

 

Không chỉ là một ân nhân trợ giúp phương tiện vật chất, 
hiền tỷ còn cống hiến cho Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 
Kinh Sách Đại Đạo tập sách số 20, nhan đề CÓ MỘT TÌNH 
THƯƠNG (Hà Nội: Nhà xuất bản Tôn Giáo, 2010, tái bản 
2011). Sách này phong phú hình ảnh và các sử liệu quý về 
cuộc đời bác ái và đạo nghiệp của bác sĩ Cao Sĩ Tấn (1893-
1974), quả vị Đạo Hạnh Kim Tiên. Hiền tỷ là dưỡng nữ của 
Cao tiền bối nên những ghi chép trong sách rất chi tiết và 
tình cảm. Ban Tu Thư & Ấn Tống kính nguyện hiền tỷ sớm 
thọ hưởng đạo quả làm chứng một đời tu hành hạnh đức. 

2. Hiền huynh Lễ Sanh 
THƯỢNG NGHĨA THANH 
(thế danh Nguyễn Văn 
Nghĩa), sanh năm 1947, vì 
bệnh già đã được Thầy Mẹ 
gọi về lúc 9.40 giờ sáng 
ngày 09-11 Tân Sửu (Chủ 
Nhật 12-12-2021) tại ấp 
Ninh Thuận, xã Bàu Năng, 
huyện Dương Minh Châu, 
tỉnh Tây Ninh, hưởng thọ 
bảy mươi lăm tuổi. Lễ hỏa 
táng cử hành lúc 7.00 giờ 
sáng 10-11 Tân Sửu (Thứ 
Hai, 13-12-2021). 

 

Nhiều năm qua, hiền huynh Thượng Nghĩa Thanh luôn 
luôn nhiệt thành, tận tụy làm một điểm phát hành kinh sách 
tại Tây Ninh để trợ giúp Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 
Kinh Sách Đại Đạo. Hiền huynh còn viết bài cộng tác với Đại 
Đạo Văn Uyển, là đồng tác giả trong hiệp tuyển số 115, nhan 
đề CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CAO ĐÀI (Hà Nội: Nhà xuất bản 
Hồng Đức, 2018). 

Trong tình Linh Sơn cốt nhục, Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo chúng con cầu nguyện Thầy Mẹ 
ban bố hồng ân để giác linh Lễ Sanh Thượng Nghĩa Thanh 
sớm phục hồi cựu vị nơi cõi thiêng liêng hằng sống. 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.  
Nam mô Diêu trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn. 



 

ĐẠO UYỂN 41 − 125 63  126 − XUÂN 2022 
 

3. Giáo Hữu TRẦN HƯƠNG 
MỸ (Hội Thánh Truyền Giáo 
Cao Đài) sanh năm 1932 tại 
làng Kỳ Lam (huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam), được 
ơn Thầy Mẹ gọi về lúc 09.35 
giờ, Thứ Năm 30-12-2021 
(27-11 Tân Sửu), hưởng 
thượng thọ chín mươi tuổi, 
được an táng vào sáng Thứ 
Bảy 01-01-2022 (29-11 Tân 
Sửu) tại nghĩa trang Hoàn 
Quân (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 
Đồng Nai). 

 
Trưởng nữ Giáo Hữu Trần Hương Mỹ là hiền tỷ Lễ Sanh 

giáo hóa nữ đồ Nguyễn Hương Dũng (Nguyễn Thị Dũng) tại 
họ đạo Trung Bảo. Thứ nam là hiền huynh Lễ Sanh Thái 
Trung Thanh (Nguyễn Thanh Trung), Đầu Họ thánh thất 
Trung Bảo (Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài), tỉnh Đồng Nai.  

Ái nữ cụ Giáo Hữu là hiền tỷ Chánh Trị Sự Nguyễn Thị 
Phùng (xã đạo Phước Mỹ, họ đạo Trung Nam) và hiền tế của 
cụ là hiền huynh Hà Sanh. Hai vị Nguyễn và Hà đều là giáo 
chức, cư ngụ tại thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhiều năm qua, hai vị là 
cộng tác viên nhiệt tâm, tận tụy của Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo cũng như Phòng Sách Thanh 
Châu tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo xin 
chia sẻ nỗi niềm mẫu tử phân ly cùng quý huynh tỷ Nguyễn 

Hương Dũng, Thái Trung Thanh, Nguyễn Thị Phùng, và Hà 
Sanh. 

Chúng con tha thiết cầu nguyện Thầy Mẹ ban hồng ân tiếp 
dẫn giác linh Giáo Hữu Trần Hương Mỹ về cõi thiêng liêng 
hằng sống và ân ban quả vị cho Trần Giáo Hữu.  

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.  

Đỗ Trung Quân kể: “Bạn tôi đi làm ăn xa gần như cả cuộc đời, 

nên khi về thăm mẹ, năm bà chín mươi hai tuổi, người mẹ đã 

mắc chứng lú lẫn (alzheimer) không còn nhớ con mình là ai. 

Bà hỏi: “Ông ơi, ông là ai?” Bạn tôi ôm mẹ khóc như mưa…”  

Từ cảm xúc đó, Đỗ Trung Quân viết bài thơ này. 

TRẢ NHỚ VỀ KHÔNG  
Ngày xưa chào mẹ, ta đi  
Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười  
Mười năm rồi lại thêm mười  
Ta về ta khóc, mẹ cười lạ không?  
Ông ai thế? Tôi chào ông  
Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi  
Ông có gặp thằng con tôi  
Hao hao tôi nhớ nó người như ông  
Mẹ ta trả nhớ về không  
Trả trăm năm lại bụi hồng rồi đi...  

ĐỖ TRUNG QUÂN (tháng 9-2016) 
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@ Hiền hữu Trần Bạch Y 
(California), điện thư ngày 
10-11-2021: 

Lục hồ sơ cũ, tiểu đệ tìm 
thấy bài thơ khuyến tu sáu 
mươi sáu câu lục bát, trong 
đó sáu câu 33-38 như sau: 

 
Gió muốn thổi đâu thì thổi. 

GIOAN 3:8 

Con ơi, hãy gắng mau mau 
Triển khai bộ máy, chùi lau sẵn sàng 
Để mà tiếp ứng rỡ ràng 
Linh quang hội hiệp, khai tràng điểm đơn 
Người xưa lai đáo xạ dơn 
Bố ban cho trẻ nguồn cơn thơm lành . . . 

Kính nhờ Đạo Uyển giải thích hai chữ “xạ dơn” là gì. Tiểu đệ 
chân thành cảm ơn. 

Huệ Khải: Chào hiền hữu, chữ dơn tức là duơn, nói trại 
cho vần với chữ đơn cuối câu bát bên trên. Mà duơn cũng là 
duyên. Cách biến âm này phổ biến ở Nam Kỳ, tương tự như 
nguơn ↔ nguyên; quờn ↔ quyền. Chữ xạ có lẽ do chép sai, lẽ 
ra là sạ. Vậy, câu 37 nên đọc là: Người xưa lai đáo sạ duơn. 

Hai chữ “người xưa” rất hay. “Người xưa” vốn là người 
phàm, ngày nay đã đắc đạo (gọi chung là Ơn Trên), nhưng 
các ngài từ bi, không riêng an hưởng cảnh thanh nhàn cực 
lạc. Vì thế, các ngài chịu gian khổ mà trở xuống cõi trần ô 
trược, chỉ nhằm “sạ duyên”, may ra hóa độ được những ai có 
căn tu (thiện căn), giúp họ tìm được nẻo vào chánh đạo ngõ 
hầu họ biết khép mình tu hành để có thể thoát khỏi kiếp 
người quẩn quanh trong vòng luân hồi sanh tử. 

A. Hai chữ sạ duyên có thể hiểu như gieo duyên, giống 
như nhà nông vãi lúa (sạ lúa) trên đồng cho lúa mọc lên tự 
nhiên. Ơn Trên lâm trần (người xưa lai đáo) gieo duyên, ai có 
duyên thì hạnh ngộ mà học đạo, ví như hạt lúa rơi vào đất 
màu mỡ, sẽ nảy mầm; ai vô duyên thì thôi, ví như hạt lúa rơi 
nhằm đất sỏi sạn cằn cỗi, sẽ hư mất.  

Phúc Âm (Mát-thêu 13:4-9) chép lời Chúa giảng về “sạ 
duyên” qua dụ ngôn “người gieo giống” sinh động như sau: 

Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, 
thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 
Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó 
mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị 
cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi 
gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm 
đất tốt, nên sinh hoa kết quả: Hạt được gấp trăm, hạt được 
sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. 

“Ai có tai thì nghe”, nghĩa là ai có duyên thì thấm thía và 
vâng theo đó mà thực hành. Trái lại, “ai không tai thì không 
nghe”, nghĩa là vô duyên nên bỏ lời thánh huấn ngoài tai. 

Đạo Đức Kinh (Chương 41) gọi những “ai có tai thì nghe” 
là: Thượng sĩ văn Đạo, cần nhi hành chi. 上士聞道, 勤而行之. 
(Bậc trí lớn khi nghe Đạo, liền chăm chỉ làm theo.) Chương 
41 này gọi những người bỏ lời thánh huấn ngoài tai là: Hạ sĩ 
văn Đạo, đại tiếu chi. 下士聞道, 大笑之. Hạng trí xoàng khi 
nghe Đạo, thì cười ha hả (mà bỏ ngoài tai). 

Ngoài ra, còn có hai trường hợp này dùng chữ “sạ duyên”: 

1. Giã từ sơn lãnh lâm tuyền / Về đây hội hiệp sạ duyên tớ 
Thầy. (Đức Huỳnh Giáo Chủ, Sấm Giảng, quyển ba, 1939) 
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2. Xin anh em bớt dạ ưu phiền / Trăng còn tỏ sạ duyên còn 
mặn. (Thanh Sĩ, Châu Thuyết, 1948-1952, câu 1102-1103). 

B. Hai chữ sạ duyên còn có nghĩa là sự duyên, tức là 
duyên do cớ sự (nguyên do sự việc). Chúng tôi thấy thơ xưa 
nhiều lần dùng hai chữ sạ duyên theo nghĩa này, chẳng hạn: 

1. Cử Hoành Sơn, Thơ Thằng Lía, tục gọi Dương Doan Văn 
Lía. Sài Gòn: Nguyễn Háo Vĩnh xuất bản, 1939, tr. 10, có hai 
câu:  

Văn Lía nào rõ sạ duyên / Tưởng đâu giàu có đức hiền như 
ai.  

2. Thơ Cậu Hai Miêng, có các câu như sau: 

- Bảy Thẹo kiếm cậu Hai Miêng / Cậu đang uống rượu sạ 
duyên nào tàng. (câu 183-184; tàng là tường, biết rõ) 

- Chú xã bày tỏ sạ duyên / Đốc chú Hương Quản rất nên 
lắm lời. (câu 399-400) 

- Tham biện biết cậu Hai Miêng / Tức thì đòi cậu sạ duyên 
cho tàng. (câu 407-408) 

- Cậu Hai bèn hỏi sạ duyên / Chuyện chi đòi hỏi rất nên rộn 
ràng. (câu 413-414) 

- Vốn không có chuyện chi phiền / Muốn đòi cậu đến sạ 
duyên giãi bày. (câu 485-486)  

- Cậu Hai nghe rõ sạ duyên / Vốn không túng thiếu bạc tiền 
như ai. (câu 869-870) 

3. Ngọc Âm Thánh Truyền, quyển 2, đàn giờ Tý, ngày 27–5 
Nhâm Thìn (19-6-1952), có hai câu: 

Hồn nghe qua mới hãn sạ duyên / Hết quyến luyến nơi tục 

miền. (Hãn là hãn tường, hiểu rõ.) 

* 

@ Hiền hữu Nguyễn Quang Tín (thánh thất Trung Dương, 
200 Hùng Vương, D'Ran, Đơn Dương, Lâm Đồng, thuộc Hội 
Thánh Truyền Giáo Cao Đài), điện thư ngày 13-11-2021: 

Trong văn nói và văn viết người ta có dùng từ cầu thị. Hai 
chữ này nghĩa là gì? Xin cảm ơn Đạo Uyển. 

Huệ Khải: Chào hiền hữu, theo Hán-Anh từ điển của Tàu, 
cầu thị 求是 là seeking the truth (tìm kiếm sự thật, tìm cầu 
chân lý). Thành ngữ thật sự cầu thị 實事求是 (seeking the 

truth from facts) có nghĩa là tìm kiếm sự thật từ những hiện 
thực, tình huống thực tế, chân tướng. Hai chữ này thường 
dùng như tính từ: óc cầu thị, tinh thần cầu thị, thái độ cầu thị. 

Người Việt dùng từ “cầu thị” theo nghĩa thành tâm cầu 
mong người khác sẵn lòng chỉ giáo, vui vẻ chỉ dẫn cho mình 
một điều nào đó mà mình chưa biết. Người có óc cầu thị là 
người ham học hỏi, khiêm tốn lắng nghe người khác góp ý. 
Muốn bản thân luôn luôn tiến bộ thì ai ai cũng cần có tinh 
thần cầu thị để học hỏi không ngừng. 

* 

 Hiền muội Yên Hòa (dòng tu nữ Bảo Thọ, Tam Kỳ, Quảng 
Nam, thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài). Tin nhắn Chủ 
Nhật 14-11-2021: 

Cho muội hỏi: Lục căn tu luyện sẽ thành lục thông; thất tình 
thành thất bửu. Vậy thất bửu là gì ạ? 
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Huệ Khải: Chào hiền muội nữ tu. “Thất bửu, thất bảo” 
七寶 là bảy loại vật quý (seven precious things), gồm vàng, 
bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, hổ phách, san hô. Tuy nhiên, còn có 
vài cách liệt kê khác hơn. Do đó, nên hiểu “thất bửu” theo 
cách khái quát là nói chung bảy món vật quý báu. 

Tại Minh Lý Thánh Hội, giờ Tuất, 08-9 Kỷ Dậu (Thứ Bảy 
18-10-1969), Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy:  

Có điều khiển, làm chủ, hướng dẫn được thất tình thì chúng 
nó sẽ ngoan ngoãn tuân theo rồi lần hồi trở thành thói quen. 
Biết tận dụng điều khiển thất tình, chúng sẽ trở nên thất bửu 
là bảy món báu vô giá để làm tả phù hữu bật,(1) tiền xung hậu 
kích (2) trước mọi cảnh ngộ đảo điên, và chúng sẽ giúp trở lại 
chủ nhơn ông (3) được trọn vẹn trên đường thánh thiện.(4) 

“Thất bửu” được cải tạo (transformed) từ “thất tình” mà 
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư nói tới trên đây dĩ nhiên không phải 
là bảy món vật hữu hình vô tri kia (vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, 
mã não, hổ phách, san hô), bất chấp chúng đắt giá tới đâu 
chăng nữa. Thật vậy, Khi nói “thất tình” biến thành “thất 
                                            
(1) tả phù hữu bật 左扶右弼: Được chung quanh giúp đỡ. 
(2) tiền xung hậu kích 前衝後擊: Tấn công mặt trước và mặt sau, 

tức là tấn công đồng loạt. 
(3) chủ nhơn (nhân) ông 主人翁: Ông chủ, người làm chủ, ông chủ 

(master, host, owner). Chân tâm (真心 the true mind) là chủ nhân 
ông, thắng được sự sai khiến, cám dỗ của thất tình lục dục. Nếu 
để thất tình lục dục sai khiến, không còn làm chủ được tâm, tức 
là mất quyền chủ nhân ông. Giống như chủ nhà bị người ngoài lọt 
vào khống chế. 

(4) Huệ Khải, Vạn Hạnh Xưa Và Nay. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2014, tr. 
33-34. 

bửu” thì bảy món báu này có nghĩa trừu tượng, chẳng phải là 
bảy món vật hữu hình nói trên.  

“Thất bửu” theo nghĩa trừu tượng nên hiểu là "thất chủng 
đặc thù đích công dụng" 七種特殊的功用 (bảy công dụng đặc 
thù: seven extraordinary functions).  

Nói cách khác, khi chưa đắc đạo thì “thất tình” làm khổ 
chúng ta; khi đắc đạo thì không còn bảy cái khổ đó mà chúng 
ta lại có bảy công dụng phi thường thay vào đó.  

Không thấy kinh sách nào kể ra bảy công dụng đặc thù đó 
là gì cả. Nhưng ta hãy tạm suy luận thế này, chẳng hạn: “ái” 
(trong thất tình) là cái lòng yêu thương ích kỷ, do tham dục, 
cho nên muốn chiếm đoạt riêng cho mình. Yêu một người thì 
ta muốn người đó là của riêng mình sở hữu; ai đó cả gan xen 
vào “yêu ké” thì mình nổi ghen, v.v... Nhưng khi cái “ái” chiếm 
hữu này biến thành “ái” trong “thất bửu” thì nó là tình yêu 
chúng sanh tự nhiên vô điều kiện và không vụ lợi; ví dụ như 
tình Bồ Tát yêu hết chúng sanh, tình Chí Tôn yêu thương hết 
vạn loài bất chấp vạn loài có tin kính hay phủ nhận Chí Tôn. 

Ở miền Đông Nam Bộ hồi năm 1946, có một thiếu nữ quá 
yêu Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ bằng cái tình nhi nữ đời 
thường, và nàng đã không dằn được nỗi lòng nên phải chủ 
động thổ lộ tình yêu. Ngay lúc ấy, Đức Huỳnh Giáo Chủ liền 
ứng khẩu, đọc luôn một bài thơ ba khổ vừa để khước từ, vừa 
để cảm hóa cô gái, và qua đó bày tỏ tình yêu của Ngài bao 
trùm khắp cả chúng sinh, siêu vượt lên trên tình ái nam nữ 
phàm tục. Bài thơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ giúp chúng ta 
thấy rõ “ái” của người đẹp kia là “ái” thuộc “thất tình”; còn 
“ái” của Đức Huỳnh Giáo Chủ là “ái” thuộc “thất bửu”. Bài thơ 
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tuyệt tác này như sau:  

Ta có tình yêu rất đượm nồng 
Yêu đời yêu lẫn cả non sông 
Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ 
Không thể yêu riêng khách má hồng 

Nếu khách má hồng muốn được yêu 
Thì trong tâm chí hãy xoay chiều 
Hướng về phụng sự cho nhơn loại 
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu 

Ta đã đa mang một khối tình 
Dường như thệ hải với sơn minh 
Tình yêu mà chẳng riêng ai cả 
Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.(5) 

Từ những gì tạm minh họa như trên, hiền muội có thể tự 
mình suy diễn sáu món còn lại của “thất bửu” theo chiều 
hướng đó.  

Cảm ơn hiền muội nữ tu có câu hỏi thú vị. Huệ Khải 
nguyện chúc hiền muội luôn tu tốt, luôn tinh tấn để góp phần 
vào hàng ngũ tiếp nối vững vàng của Hội Thánh Truyền Giáo 
Cao Đài nói riêng, của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nói chung. Cầu 
nguyện Đức Bảo Thọ Thánh Nương ban ơn lành, hộ trì hiền 
muội. 

* 

 Hiền hữu Trần Bạch Y (California), tin nhắn ngày 21-11-
2021: 

                                            
(5) Huệ Khải, Nhịp Cầu Tương Tri. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2013, tr. 217. 

Bài viết hiền huynh đăng FB ngày 16-11-2021 chú giải 
thánh thi xưng danh của Đức NGÔ TÙNG CHÂU trong đàn cơ 
ngày 24-7-1970 rất quý cho hàng hậu học. Trong đó, có chú 
thích như sau: 

“Ngô thân bất độ, hà thân độ ? 吾身不度, 何身度? (If we do 

not save ourselves, who else should be saved?): Thân ta không 
cứu độ thì cứu độ thân ai? ” 

Tiểu đệ dựa vào phần tiếng Việt mà góp ý cho câu tiếng 
Anh. 

Câu tiếng Anh có hai vế: Vế đầu dùng “active voice”, vế sau 
dùng “passive voice” là không cân xứng. Không biết giải thích 
như thế nào nhưng đọc câu này và dịch ngược lại tiếng Việt 
(Nếu chúng ta không tự cứu, thì ai sẽ được cứu?), thì thấy vế 
hai “confused” ở chỗ: … thì ai sẽ được [AI] cứu? Theo đệ thì 
nên dùng “active voice” cho cả hai vế. 

Huệ Khải: Đa tạ hiền hữu Trần Bạch Y. Hiền hữu góp ý rất 
hữu lý. Vâng, mệnh đề If dùng cách chủ động (active voice) 
mà mệnh đề chánh lại dùng cách thụ động (passive voice) thì 
trái quy tắc “parallelism” trong phép hành văn (rhetoric). 
Tiếp thụ ý kiến xác đáng của hiền hữu, Huệ Khải sửa lại: If we 
do not save ourselves, who else shall we save? 

Nhân đây, xin quý bạn đọc vui lòng xem lại Đạo Uyển Đông 
2021 (tập 40), tr. 5, chú thích (5), và sửa như trên. 

* 

 Hiền muội Yên Hòa (dòng tu nữ Bảo Thọ, Tam Kỳ, Quảng 
Nam, thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài). Tin nhắn Thứ 
Tư, 24-11-2021: 
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Đạo huynh cho tệ muội hỏi: “Sắc dụ”, “sắc lịnh”, “sắc 
phong”, “sắc tứ” nghĩa là gì ạ? Có câu: “Tu luyện là phương 
pháp đoạn trừ tất cả những loại phiền não, bởi tam nghiệp 
gây ra, chuyển vọng tâm bát thức trở thành tứ trí." (Tịnh 
Đường, Tý thời, ngày 08-12 Giáp Thìn, 10-01-1965). Vậy “tứ 
trí” là gì ạ? 

Huệ Khải: Hiền muội quý mến, về câu hỏi thứ nhứt, Chữ 
sắc 敕 được dùng khi nói tới các mệnh lệnh (mạng lịnh) của 
hoàng đế ở triều đình thế gian, hay của Thượng Đế trên 
Thiên Đình. Chữ sắc thường dùng như sau: 

Sắc chỉ 敕旨 (danh từ) là chiếu chỉ 詔旨 của vua, của Trời, 
cũng gọi chiếu thư 詔書, thánh chỉ 聖旨, sắc lệnh (lịnh) 敕令; 
tức là văn thư của vua, của Trời truyền đạt một mạng lịnh. 
(Tiếng Anh thường dịch các từ này là: imperial decree; 
imperial edict; written imperial order / God’s decree; God’s 
edict; God’s written order). Mạng lịnh do tổng thống (hay chủ 
tịch nước) ban hành cũng gọi là sắc lệnh (lịnh). 

Sắc dụ 敕諭 (danh từ) là văn bản của vua, của Trời bảo 
cho mọi người hiểu rõ một việc gì. (Tiếng Anh có khi dịch là: 
imperial rescript; God’s rescript.) 

Sắc phong 敕封 (động từ, khi nói vua hay Trời) ban 
phong cho ai một chức vụ hay một danh hiệu. (Tiếng Anh 
dịch là: appointing sb to a post or conferring a title on sb by 
imperial order.) 

Tứ 賜 là ban ơn huệ (bestowing a favour on sb). Cho nên 
khi vua (hay Trời) ban ơn huệ cho ai thì gọi là sắc tứ 敕賜. 
Ngày xưa, các chùa được vua ban ơn cho xây dựng hay tu sửa 

thì tên chùa vinh dự có kèm thêm hai chữ “sắc tứ”. Chẳng 
hạn: Ở tỉnh Gia Định có Sắc Tứ Tập Phước Tự (vua Gia Long 
sắc tứ năm 1802), nay ở số 233 đường Phan Văn Trị, quận 
Bình Thạnh; ở tỉnh Kiên Giang có Sắc Tứ Tam Bảo Tự (vua 
Gia Long sắc tứ năm 1803), nay ở số 3 đường Sư Thiện Ân, 
phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang... 

Đàn cơ tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt 
Nam, giờ Hợi, 29-02 Mậu Ngọ (Thứ Năm 06-4-1978), Đức 
Ngọc Hoàng Thượng Đế ban huấn từ cho con cái. Trong bốn 
câu mở đầu Đức Chí Tôn bảo là Thầy sắc tứ, là ban Thiên ân 
(ban ơn Trời) cho đàn con nam nữ đang hầu đàn: 

Đại Từ Phụ Ngọc Hư sắc tứ 
Ban Thiên ân nam nữ điện tiền 
Phụng hành lý Đạo cơ Thiên 
Song tu tánh mạng pháp quyền xương minh. 

Về câu hỏi thứ hai: Trong câu thánh ngôn hiền muội trích 
dẫn, hãy loại bỏ dấu phẩy sau chữ phiền não. Nói những loại 
phiền não bởi tam nghiệp gây ra thì có nghĩa những loại 
phiền não ấy là hậu quả mà mọi người trót gây tạo ba nghiệp 
(thân, khẩu, ý) đều phải nhận lãnh theo luật nhân quả. Do đó, 
dấu phẩy ngăn cách phiền não và bởi tam nghiệp là sai.  

Hiền muội giỏi tiếng Anh, thử xem cụm từ những loại 
phiền não bởi tam nghiệp gây ra nếu dịch sang tiếng Anh là 
all kinds of passions and delusions (which are) caused by the 
three karmas, thì càng thấy rõ dấu phẩy nói trên không đúng. 

Về tứ trí 四智, trong Phật Học Từ Điển (quyển ba) của 
Đoàn Trung Còn giải thích ngắn gọn rằng chúng là: đạo huệ 
trí; đạo huệ chủng trí; nhứt thiết trí; nhứt thiết chủng trí. 
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Trong A Dictionary of Chinese Buddhist Terms 中英佛學辭 
典 [Trung Anh Phật Học Từ Điển], hai tác giả William 
Edward Soothill và Lewis Hodous cho biết có nhiều liệt kê 
khác nhau về tứ trí (There are various other groups), nhưng 
hai ông chỉ kể có một nhóm, và giải thích chúng là bốn loại trí 
huệ của Phật, căn cứ theo Pháp Tướng Tông (The four forms 
of wisdom of a Buddha according to the 法相 Dharmalakṣana 
school). Bốn trí này là: (i) Đại viên kính trí 大圓鏡智 (kính 

cũng đọc chệch là cảnh) là trí huệ giống như tấm kiếng lớn và 
là trí huệ của Đức Phật A Súc 阿閦 (the great mirror wisdom 

of Akṣobhya). ─ (ii) Bình đẳng tánh trí 平等性智 là trí huệ 
phổ quát cho tất cả và là trí huệ của của Đức Phật Bảo Tướng 
寶相 (the universal wisdom of Ratnaketu). ─ (iii) Diệu quan 

sát trí 妙觀察智 (quan cũng đọc là quán) là trí huệ xem xét 
thâm sâu của Đức Phật A Di Đà 阿彌陀 (the profound 

observing wisdom of Amitābha). ─ (iv) Thành sở tác trí 
成所作智 là trí huệ làm cho hoàn hảo và là trí huệ của Đức 
Phật Bất Không Thành Tựu 不空成就 (the perfecting wisdom 

of Amoghasiddhi). 

Đàn cơ tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt 
Nam, giờ Tuất, 14-8 Bính Thìn (Thứ Ba 07-9-1976), Đức Mẹ 
Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu nhắc con cái hãy tu tứ trí: 

Cái cơ biến dịch thăng trầm 
Người tu dụng đó mà cầm máy linh 
Quý là con trọn niềm tin 
Là tu tứ trí, là gìn tam công 
Tâm cùng trời đất huyền đồng 
Thân hòa vạn hữu ngoài vòng biển mê 

Là con làm đạo bồ đề 
Đất trời vạn vật quay về một tâm 
Lòng con sẵn có vui thầm 
Dị đồng sai khác cũng tầm nguồn vui. 

* 

@ Hiền hữu N.Q.M. (Mỹ). Điện thư ngày 28-11-2021: 

Đạo Uyển Thu 2021 (tập 39), tr. 87, có đoạn này : 

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

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

紅輪出海昇東後 / 竹實叢生啄鳳凰 

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

Đạo đệ hoàn toàn không hiểu hai câu thi trên và câu chót 
tác giả Đông Hồ muốn nói gì. Kính nhờ Đạo Uyển minh giải. 

LÊ ANH MINH: 

Câu 1: Hồng luân = Bánh xe đỏ, là vầng hồng, tức là mặt 
trời (chữ Nho là Nhật). Xuất hải = Nhô lên từ mặt biển (cảnh 
ngoài biển, nơi đường chân trời, nhìn giống như bầu trời và 
mặt nước tiếp giáp nhau; do đó, lúc mặt trời mọc thì nhìn 
giống như từ dưới biển nhô lên). Thăng = Đi lên; nghĩa bóng 
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là chết. Đông = Hướng đông. Hậu = Sau khi. Đông Hậu = tên 
làng Đông Hậu.  

Nghĩa đen: Sau khi mặt trời mọc ở hướng đông. Nghĩa 
bóng: Sau khi ông Nhật chết ở làng Đông Hậu. 

Câu 2: Trúc = Cây trúc. Thực = Đích thực, quả thật. Tùng = 
Lùm, bụi (ở đây là bụi trúc). Sinh = Sinh ra. Trúc thực tùng 
sinh = Cây trúc quả thật sinh ra trong bụi trúc. Trác = Mổ 
(chim dùng mỏ mổ lấy thức ăn). Phượng hoàng = Chim 
phượng và chim hoàng; tên cha (Hoàng) và tên con 
(Phượng).  

Nghĩa đen: Chim phượng và chim hoàng mổ ăn trong bụi 
trúc sinh ra. Nghĩa bóng: Cha tên Hoàng và con tên Phượng 
hưởng phần được sinh ra (tức gia tài). 

* 

@ Hiền tỷ Hồng Xuân (quận Bình Thạnh). Điện thư ngày 10-
12-2021: 

Tại thánh thất Trung Thành (Đà Nẵng), ngày 14-10 Mậu 
Dần (05-12-1938), Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy phái nữ: 

Phận gái linh đinh giống nước bèo 
Lớn ròng muôn kiếp vẫn đeo theo 
Thảm thương, bánh méo vì khuôn méo 
Chẳng đặng con lân, bởi mẹ mèo 
Nước trị, nhà an, đền đáp mãi 
Mẹ hiền, con thảo rán noi theo 
Châu Khương, Muội Hỷ nên hư đó 
Ôi gái, gái ôi, rán chống chèo! 

Năm sau, tại thánh tịnh Thanh Quang (Quảng Nam), ngày 

23-6 Kỷ Mão (08-8-1939), Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy phái nữ: 

“Nữ nhi có thế đứng vững trên con đường xã hội, có thể 
làm cho hưng quốc thịnh gia như Văn Vương cậy có Châu 
Khương, có thể làm cho khuynh gia bại quốc như Trụ Vương 
bởi tay nàng Đát Kỷ.” 

Kính nhờ Đạo Uyển cho biết Châu Khương và Muội Hỷ là ai? 
Đát Kỷ có phải là Đắc Kỷ trong truyện “Phong Thần” không? 

LÊ ANH MINH: 

1. Về Châu (Chu) Khương, Bách Độ Bách Khoa 百度百科 
cho biết: Châu Khương 周姜 là phi của Châu Thái Vương 

周太王, sinh ba con trai. Bà dạy con có phương pháp. Mỗi khi 

Châu Thái Vương gặp chuyện lớn, ắt phải cùng bà bàn bạc, để 
không hư việc. 

Về Châu Thái Vương, Bách Độ Bách Khoa cho biết: Công 
Đản Phụ 公亶父, họ Cơ 姬, Tên Đản 亶, cũng gọi Châu Thái 

Vương. Ông là lãnh tụ thị tộc Châu đời thượng cổ, làm vua Tây 
Bá 西伯, là ông nội của Châu Văn Vương. 

Trang zh.m.wikipedia.org, mục từ 三太 (Tam Thái) cho 
biết: Thái Khương 太姜 là vợ Châu Thái Vương; Thái Nhậm 

太任 là vợ Châu Vương Quý 周王季; Thái Tự 太姒 là vợ Châu 

Văn Vương. Cả ba gọi chung là Tam Thái. 

Nói thêm: Châu Vương Quý tên là Cơ Lịch 姬歷, là con út 
của Châu Thái Vương nên còn gọi là Quý Lịch 季歷. Ông là 
cha của Văn Vương. 

Như vậy câu thánh ngôn của Đức Mẹ “Văn Vương cậy có 
Châu Khương” hàm ngụ rằng Văn Vương theo gương ông nội 
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nên thường hỏi ý kiến bà Châu Khương (vai vế bà nội Văn 
Vương) khi gặp những vấn đề phức tạp, khó khăn. 

2. Muội Hỷ 妺喜) là một ái phi của Hạ Kiệt, ông vua cuối 
cùng của nhà Hạ. Được sủng ái, bà xúi giục bạo chúa Kiệt làm 
những điều rất tàn ác, bày những trò hưởng lạc quái đản, dẫn 
đến hậu quả là nhà Hạ bị Thành Thang tiêu diệt, và nhà 
Thương thay thế. 

3. Đát Kỷ 妲己(妀) là một sủng phi của Đế Tân (tức vua 
Trụ). Nhiều sách ở Việt Nam gọi là Đắc Kỷ. Cũng như Muội 
Hỷ, Đát Kỷ xúi giục vua Trụ đi vào vết xe đổ của vua Kiệt, và 
nhà Thương phải tiêu vong, nhà Châu thay thế.  

SƯU TẦM  

Sáng đầu năm 2022, một đạo huynh ở họ đạo Từ Vân, 
Phú Nhuận, gởi Đạo Uyển mẩu chuyện ý nhị này: 

Khi cầu hôn cô, anh nói: "Hãy tin tưởng anh." 

Khi cô sinh con gái đầu lòng, anh nói: "Cảm ơn em." 

Ngày con gái đi lấy chồng, anh ôm cô và nói: "Còn có 
anh." 

Vào ngày cô lâm bệnh nặng, anh luôn miệng nói với cô: 
"Anh ở đây.” 

Lúc cô sắp qua đời, anh hôn lên trán cô, dịu dàng nói: 
"Em đợi anh.” 

Cả đời bên nhau, anh chưa một lần nói với cô: “Anh yêu 
em."  

 

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: 
ĐĐĐĐẠO UYỂN ẠO UYỂN ẠO UYỂN ẠO UYỂN XUÂNXUÂNXUÂNXUÂN 202 202 202 2022222    (ttttập ập ập ập 44441111), in 800 quyển. Do công quả 12121212,,,,000000000000,000,000,000,000 đ đ đ đồngồngồngồng của quý ân 
nhân phương danh như sau:  
1. Gia đình ĐT BÙI THỊ CẢNH. TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà. HTCĐ Tiên Thiên. Hồi hướng cửu 

huyền thất tổ. Gởi đợt 176. 
1,000,000 

2. ĐT BỬU THIỆN NGỌC HƯƠNG. Liên Hoa Cửu Cung – Thiên Đạo Học Đường. Gởi đợt 177. 500,000 
3. ĐT LÂM THỊ KIM TUYẾN. Chung cư Hà Đô, quận 10. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi 

đợt 146.  
1,000,000 

4. PHÒNG SÁCH THANH CHÂU. HT Truyền Giáo CĐ. Bà Rịa – Vũng Tàu. Gởi đợt 175-177. 1,500,000 
5. Đạo hữu TRẦN HỒNG PHƯƠNG. TTi Tân Minh Quang. Thạnh Lộc, quận 12. Hồi hướng 

giác linh đạo hữu Phạm Hồng Châu. Gởi đợt 175. 
1,000,000 

6. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. TTi Tân Minh Quang. Thạnh Lộc, quận 12. Hồi hướng giác linh 
song thân (ĐH Trần Văn Phòng, ĐT Nguyễn Thị Mân). Gởi đợt 177. 

1,000,000 

7. ĐT TRẦN THỊ KIM DUNG. TTi Tân Minh Quang. Thạnh Lộc, quận 12. Cầu nguyện cho sức 
khỏe bào huynh (ĐH Trần Văn Hoa). Gởi đợt 170, 171, 172, 173, 175, 177. 

3,500,000 

8. ĐT TRẦN THỊ KIM HƯƠNG. Gởi đợt 176. 1,000,000 
9. ĐT TRẦN THỊ KIM HƯƠNG. Gởi đợt 176. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. 500,000 
10. ĐT TRƯƠNG KIM HỒNG (Thuận Kiều, quận 5). Hồi hướng giác linh thân mẫu (ĐT 

Trương Thị Sen). Gởi đợt 177. 
1,000,000 

PHƯƠNG DANH QUÝ ÂN NHÂN CÔNG QUẢ ẤN TỐNG 
ĐĐĐĐợt Một Trăm Bảy Mợt Một Trăm Bảy Mợt Một Trăm Bảy Mợt Một Trăm Bảy Mươi ươi ươi ươi LămLămLămLăm: T: T: T: Từ ngừ ngừ ngừ ngày 01ày 01ày 01ày 01----9999----2021 đ2021 đ2021 đ2021 đến ngến ngến ngến ngày 3ày 3ày 3ày 31111----9999----2021202120212021    
1. Chưởng Quản CHƠN MINH SƠN. Minh Đức Nho Giáo Đại Đạo (Trà Vinh). Gởi 29-10. 5,000,000 
2. ĐT D. T. B. H. TT Bình Thạnh, Trảng Bàng, HTCĐ Tây Ninh. Gởi 29-10. Hồi hướng và 
cầu nguyện thân mẫu (ĐT Nguyễn Thị Cẩn) an lạc, hạnh hưởng ơn Thầy Mẹ dìu dắt tu 
hành. 

2,000,000 

3. ĐT LÊ THỊ MINH NGUYỆT. TT Đô Thành. HTCĐ Ban Chỉnh Đạo. Gởi 21-10.  1,000,000 
4. ĐH NGUYỄN THANH THỪA. TT Trung Đức. HT Truyền Giáo CĐ . Hồi hướng giác linh bà 

Cố, ông bà Nội, Cô Bác, Cha Mẹ. Gởi 25-10. 
1,000,000 

5. ĐT TÂM DIỆU HƯƠNG. TTi Tân Minh Quang. Thạnh Lộc, Q 12. Gởi 22-10. 1,000,000 
6. Đạo hữu TRẦN HỒNG PHƯƠNG. TTi Tân Minh Quang. Thạnh Lộc, Q 12. Hồi hướng 

giác linh Phạm Hồng Châu. Gởi 22-10. 
1,000,000 
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7. 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 28-10.  

1,000,000 

Tổng cộng: 12,000,000 VNĐ 12,000,000 VNĐ 12,000,000 VNĐ 12,000,000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm Bảy Mợt Một Trăm Bảy Mợt Một Trăm Bảy Mợt Một Trăm Bảy Mươi Sáu: Tươi Sáu: Tươi Sáu: Tươi Sáu: Từ ngừ ngừ ngừ ngày 01ày 01ày 01ày 01----10101010----2021 đ2021 đ2021 đ2021 đến ngến ngến ngến ngày 30ày 30ày 30ày 30----11111111----2021 2021 2021 2021 (hai tháng)(hai tháng)(hai tháng)(hai tháng)    
1. Gia đình ĐT BÙI THỊ CẢNH. TTi Ngọc Điện Huỳnh Hà (HTCĐ Tiên Thiên). Hồi hướng 

cửu huyền thất tổ. Gởi 05-11. 
1,000,000 

2. ĐT LÂM THỊ KIM TUYẾN. Chung cư Hà Đô, quận 10. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi 
17-11. 

5,000,000 

3. LIÊN HOA CỬU CUNG THIÊN ĐẠO HỌC ĐƯỜNG. Thủ Đức. Gởi 29-11. 500,000 
4. ĐH NGUYỄN VĂN TRƯỜNG KHÁNH. Họ đạo Long Khánh. HTCĐ Tây Ninh. Hồi hướng 
giác linh thân phụ là ĐH Nguyễn Văn Đạo (1944-2021), nguyên Chánh Trị Sự TT Long 
Khánh. Gởi 15-11-2021. 

5,000,000 

5. ĐT TRẦN THỊ KIM HƯƠNG. Gởi 01-11. 1,000,000 
6. ĐT TRẦN THỊ KIM HƯƠNG. Gởi 01-11. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. 500,000 

Tổng cộng: 13,013,013,013,000,000 VNĐ 00,000 VNĐ 00,000 VNĐ 00,000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm ợt Một Trăm ợt Một Trăm ợt Một Trăm BBBBảyảyảyảy Mươi Mươi Mươi Mươi B B B Bảyảyảyảy: T: T: T: Từ ngừ ngừ ngừ ngày 01ày 01ày 01ày 01----12121212----2020202021212121 đ đ đ đến ngến ngến ngến ngày ày ày ày 31313131----12121212----2020202021 21 21 21     
1. ĐT BỬU THIỆN NGỌC HƯƠNG. Liên Hoa Cửu Cung Thiên Đạo Học Đường. Gởi 16-12. 500,000
2. PHÒNG SÁCH THANH CHÂU. HT Truyền Giáo CĐ. Bà Rịa – Vũng Tàu. Gởi 19-12. 1,000,000
3. 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 07-12. 
1,000,000

4. 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 07-12. 

500,000

5. ĐT TRƯƠNG KIM HỒNG (Thuận Kiều, Q 5). Hồi hướng giác linh thân mẫu  
(ĐT Trương Thị Sen). Gởi 25-12. 

1,000,000

Tổng cộng: 4,04,04,04,000,000 VNĐ 00,000 VNĐ 00,000 VNĐ 00,000 VNĐ 

Tháng 1-2022: Thư Viện Hạc Trắng đang có đầy đủ kinh sách của 
Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo (bản PDF). 
Quý đạo hữu có thể tải xuống miễn phí hoặc đọc trực tuyến.  
1. Sách của các tác giả, truy cập tại đây (133 nhan đề): 

http://thuvienhactrang.vn/chuyen-muc/sach-nghien-cuu-van-

hoc-dai-dao 

2. Đại Đạo Văn Uyển, truy cập tại đây (22 nhan đề): 
http://thuvienhactrang.vn/chuyen-muc/dai-dao-van-uyen 

3. Đạo Uyển, truy cập tại đây (16 nhan đề): 
http://thuvienhactrang.vn/chuyen-muc/dao-uyen 
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