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T      hưa quí huynh tỷ,   
 Sống Đạo 2021-1 là số Xuân Tân Sửu.

Là số Xuân nhưng phát hành vào cuối năm Âm lịch nên 
có những bài như Chung niên sám hối (23 tháng Chạp), lễ kỷ niệm quí 
tiền bối Hiệp Thiên Đài (8 tháng Chạp).

Qua tết thì có lễ Thầy mồng chín tháng Giêng.
Thời gian Sống Đạo kỳ này có kỷ niệm nhị vị cố Giáo Sư Thượng Đề 

Thanh và Truyền Trạng Ngô Thanh Toàn. Đồng thời, Sống Đạo tiếp 
bài thứ 2 trong loạt bài giới thiệu các ngôi Tam đài như đã thông báo 
trong Sống Đạo 2020-4.

Vì vậy, Sống Đạo cố gắng có các bài viết về các lễ trên hoặc bài mới 
hoặc lấy từ di cảo của quí tiền bối.

Năm nay là năm Tân Sửu nên có các nội dung liên hệ đến con trâu 
cùng nhiều bài khác có tính nghiên cứu, đạo luận hoặc sáng tác và 
thông tin tư liệu.

Sống Đạo xin giải trình như vậy để quí huynh tỷ được biết.
Nhân dịp cuối năm, chào mừng Xuân mới, Sống Đạo xin bày tỏ lòng 

trân trọng  quí mến đối với tất cả quí huynh tỷ xa gần, hoặc trực tiếp 
hoặc gián tiếp, bằng tinh thần hay vật chất, thể hiện đồng cảm, chia sẻ 
với Sống Đạo trong thời gian qua.

Sống Đạo nguyện cố gắng hơn nữa để cùng chư huynh tỷ lập công, 
giúp đỡ lẫn nhau học hiểu, tu tập, sống đạo.

Thân kính và trân trọng
Sống Đạo

Thư Sống Đạo
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NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
Thưa quí chức sắc,
Thưa chư đạo tâm.
Mừng xuân Thánh Đức, chào đón năm Tân Sửu, tôi thay mặt Hội 

Thánh cầu chúc toàn đạo tân niên được mọi sự an lành, trọn hưởng 
Hồng ân Thánh điển để cùng tu tiến dõng mãnh, dâng trọn tâm thành 
phụng Thiên sự dân.

Thưa quí huynh tỷ đệ muội,
Đức Chí Tôn giao sứ mạng Trung Hưng cho Hội Thánh Truyền 

Giáo và Thầy căn dặn:
“Nhớ đừng quên lời Thầy dạy bảo,

Dắt dìu nhau gánh đạo Trung Hưng”
Gánh đạo Trung Hưng ấy là sứ mạng Trung Hưng chánh pháp bằng 

con đường hành đạo tịnh luyện song hành.

Thư xuân Tân Sửu củaThư xuân Tân Sửu của  

ĐẠO TRƯỞNG PHỐI SƯĐẠO TRƯỞNG PHỐI SƯ
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Chư tiền bối, quí Anh Chị Lớn chúng ta đã gieo mầm ý thức và đem 
đời mình thực hiện với trọn tín thành, trung trinh, trì chí.

Hiện nay con đường ấy rất khó vì trong chúng ta ai là bậc chơn tu, 
đắc truyền kế thừa Trung đạo.

Con đường ấy nếu không có con người thánh tâm, chơn đức thì rất 
khó thực hiện.

Thưa quí huynh tỷ đệ muội thân mến,
Sinh ra trong thời mạt kiếp, chúng ta may duyên gặp Đạo nhưng 

đồng thời thế gian cũng vô cùng hỗn độn, hư thiệt đều chung lộn nên 
khảo đảo bày ra thiên hình vạn trạng, rất dữ dội và tinh vi. Thử thách 
gây đau thương, mất mát hoặc êm ái, dịu dàng như dụ dỗ, lừa dối bằng 
trăm phương nghìn cách.

Gần nhất là năm Canh Tý mà nhân loại vừa trải qua. Có thể xem 
đây là năm đỉnh cao của văn minh tiến bộ khoa học, đồng thời cũng là 
tột đỉnh của thiên tai, địa ách. Phải chăng đây là thời kỳ thanh luyện, 
thanh luyện trí tuệ và đạo đức của loài người?

Phần chúng ta, chúng ta hãy đón nhận sự thanh luyện ấy trên nền 
tảng đức tin như chúng ta đã trải nghiệm bằng vốn liếng tịnh luyện tu 
dưỡng, học hiểu giáo lý thường được Ơn Trên truyền dạy và tiên báo, 
dặn dò trong thời gian qua.

Hãy tận trung với Đạo, tận tín với Thầy
Hãy ghi lòng tạc dạ lời dạy Nhứt Tâm của Đức Ngô Tôn Sư.
Mong sao quí anh chị em ở mọi nơi, mọi lúc hãy cùng nhau đinh 

ninh, thực hiện lời kinh:
“Nguyện dìu dắt anh em sau trước

Nguyện cùng nhau dõi bước theo Thầy”
Xin cầu nguyện Hồng ân của Thầy Mẹ đến với tất cả anh chị em 

chúng ta.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
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Xuân Đạo còn dài, đạo tâm còn lớn, Lão để lời chào mừng tất cả 
đạo tràng khắp trong lĩnh hạt tín ngưỡng được Thầy ban ơn và 

được các Đấng Thiêng liêng dìu dẫn, các đệ tinh tiến tu hành.
Giờ đây, các đệ nghinh tiếp đàn tràng, mở cửa Lôi âm khai đường 

Bạch Ngọc để rước Xuân. (*)

Rước Xuân Tân Sửu, Sống Đạo nguyện cầu cho nhà nhà hưởng trọn 
hồng ân Thánh đức, người người khỏe mạnh, hòa ái yêu thương trong 
gia đình và cộng đồng Giáo Hội, nhân sinh..

 (*) (Quan Thánh Đế Quân, Thái Hòa ngày 01/01/Ất Mùi -1955)

Kính Mừng
Xuân Đạo Thánh Đức
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Trung Hưng Bửu Tòa
ngày 01-01 Tân Sửu (Thứ Tư 15-02-1961)

TRƯỜNG SANH PHẬT ĐỊA (1)

THI
TRƯỜNG đường biết sức ngựa (2)

XUÂN ý suy bữa bữa (3)

PHẬT nhật được tăng huy (4)

ĐỊA bàn kim đã hứa.(5)

Địa chào mừng chư Thiên phong chức sắc, chức việc, toàn bộ nhân 
sinh một năm quyền pháp thịnh vượng.

Địa được lịnh Giáo Tông Đại Tiên lâm đàn khai cơ (6) phân bày lý 

(1) Đức Trường Sanh Phật Địa xưng danh trong bài ngũ ngôn tứ tuyệt quán thủ là Trường 
Xuân Phật Địa. Trường xuân 長春 đồng nghĩa với trường sanh 長生, tức là sống lâu, bất 
tử (immortal).

(2) Trường đường: Đường trường, đường dài. Trường đường biết sức ngựa: Trường đồ 
tri mã lực. 長途知馬力. Đường dài mới biết sức ngựa. (Long distance tests a horse’s 
strength.)

(3) Xuân ý suy bữa bữa (The significance of springtime should be pondered every day): Hằng 
ngày nên suy gẫm về ý nghĩa mùa xuân (hiểu theo đạo lý để áp dụng vào việc tu học và 
hành đạo). Xem Phụ Đính 1 cuối bài thánh giáo này.

(4) Phật 佛 (Buddha): Đấng giác ngộ (giác giả 覺者); nghĩa rộng là sự giác ngộ, minh 
triết, từ bi (enlightenment, wisdom, mercy). nhật 日 (more and more): Càng ngày 
càng. Thí dụ, Mặc Tử viết: (G)ia nhật ích, thân nhật an, danh nhật vinh. 家日益, 身
日安, 名日榮. (N)hà ngày càng thịnh vượng, thân ngày càng an ổn, danh ngày càng 
hiển hách. tăng huy 增暉 (increasing brightness): Tăng thêm sáng chói. Phật nhật 
tăng huy 佛日增暉 (getting more and more wisdom and love): Càng ngày càng 
thêm minh triết; tình thương ngày càng tăng trưởng nhiều hơn. 

(5) Địa bàn 地盤 (compass): La bàn 羅盤, kim chỉ nam (chỉ nam châm 指南針). hứa (fixed): 
Hẹn, định sẵn. Địa bàn kim đã hứa: Kim la bàn đã định sẵn phương hướng (vì kim này 
là nam châm, luôn xoay theo hướng bắc-nam). Nghĩa bóng: Đức Phật Địa nhắc các bậc 
hướng đạo rằng đường đi nước bước của Hội Thánh đã được Ơn Trên vạch sẵn, hãy noi 
theo đó. 

(6) Khai cơ, khai kê 開乩 (starting the first new year’s evoking seance): Khởi sự đàn cơ đầu 
tiên vào đầu năm mới.

Ngày Xuân
VUI MỘT CHỮ HÒA

Thánh giáo:
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đạo. Địa báo lịnh trước, có Quan Âm Nam Hải đến ban ơn cho toàn 
đạo. Vậy chư chức sắc ngồi cùng Địa nghe vài mẩu chuyện.

BÀI
Năm Tân Sửu thần ngưu (7) xuất hiện
Xuân Lạc Hồng cải thiện (8) đời dân
Lòng người giục giã duy tân (9)

Đem đời về đạo (10) cho gần cho xinh.
Xuân đem lại mối tình hòa ái
Xuân gọi nhau trở lại cùng Thầy
Thung dung nhẹ bước đường mây (11)

Lánh hồi điên đảo (12) đổi thay cuộc cờ.
Xuân mong mỏi đợi chờ cải quá (13)

Cảm thông nhau đắp vá (14) lỗi lầm
Linh Sơn cùng bạn đồng tâm (15)

Nên hư đóng cửa âm thầm nhủ khuyên.
Đừng để phải thất điên bát đảo (16)

Đừng để cho nha trảo tổn thương (17)

Sống còn trong kiếp vô thường

(7) Thần ngưu 神牛 (wondrous buffalo): Trâu thần. Ý nói năm Sửu này (1961) có nhiều 
điều mầu nhiệm.

(8) Cải thiện 改善 (making better, improving): Sửa đổi cho tốt hơn.
(9) Duy tân 維新 (reforming): Đổi mới.
(10) Đem đời về đạo: Giúp người đời gần gũi cửa đạo, học đạo.
(11) Đường mây (journey of cloud; fig., self-cultivation journey): Vân trình 雲程, đường tu.
(12) Điên đảo 顛倒 (chaotic): Xáo trộn, khuấy lộn, tráo trở.
(13) Cải quá 改過 (correcting faults): Sửa đổi lỗi lầm.
(14) Đắp vá (patching up): Hàn gắn những sứt mẻ.
(15) Bạn đồng tâm: Đồng tâm hữu 同心友, bạn cùng chí hướng, tức là đồng đạo (coreligion-

ist). Linh Sơn: Xem Phụ Đính 2 cuối bài thánh giáo này.
(16) Thất điên bát đảo 七顛八倒: a/ Lộn xộn, bừa bãi, lung tung (disordered and in a mess; 

all mixed up and chaotic). b/ Hoảng loạn (panicking). 
(17) Nha 牙: Nha môn 牙門 (衙門), cửa quan, cơ quan công quyền. trảo 爪: Trảo nha 爪牙, 

tay sai của kẻ quyền thế (henchmen); như sai nha 差衙, tay chân, thuộc hạ kẻ làm quan. 
Td: Một ngày lạ thói sai nha / Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền. (Kiều) – Đừng để 
cho nha trảo tổn thương: Đừng đem việc trong đạo ra kiện thưa nơi cửa công quyền 
để khỏi bị luật đời làm tổn thương 損傷 (harming), hư mất tình đồng đạo, làm xấu danh 
Thầy danh Đạo. 
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Làm sao thân phận an bường,(18) tươi vui.
Giờ xuân nhủ nên xuôi mọi việc (19)

Để lòng Thầy khỏi biệt cùng ta (20)

Ngày xuân vui một chữ hòa (21)

Có hòa mới vững nghiệp nhà dài lâu.
Xuân cậy sức con trâu nhổ cỏ
Phỡ (22) cồn cao lấy nó lôi cày
Lúa miêu (23) tươi tốt mỗi ngày
Siêng năng ta nó (24) ra tay mới rồi.

Năm nay, thiên can số tám, địa chi số hai. Tám nhằm chữ Tân, hai 
đúng chữ Sửu.(25) Tân Sửu là ứng vào quẻ Địa Trạch Lâm.(26) Thế đạo 
trong hồi mở mặt mà nội bộ chưa thuần, nên từ ngày khai cơ giáo pháp 
đã đổi xuống đổi lên, quyền pháp chưa minh định mà Lâm trở thành 
Tụy, Tụy lại làm Lâm (27) cũng là một điều nên xét.(28)

Theo thánh ý, năm Sửu là trâu. Trâu để cày, mà có trâu không đất, 
lấy đâu bỏ giống đặt mầm? Nên Địa cũng ứng thời hỗ tương thành tựu 
cho đúng chữ Trường Sanh của Địa. 

Đã có giống lành gieo trên mặt đất thì theo đó cỏ cũng đầy 

(18) An bường: An bình, bình an 平安 (at peace, safe and sound).
(19) Nên xuôi mọi việc (Everything should be let go smoothly): Nên làm cho mọi việc được 

suôn sẻ, trôi chảy, không trắc trở.
(20) Khỏi biệt cùng ta: Khỏi cách xa (cách biệt 隔別) chúng ta.
(21) Mượn các chữ in đậm tạm đặt nhan đề cho bài thánh giáo này.
(22) Phỡ (breaking up): Vỡ (đất).
(23) Lúa miêu (rice seedlings): Hòa miêu 禾苗, lúa non, lúa mới cấy.
(24) Ta nó: Ta và nó, ta và trâu.
(25) Thiên can: Thập thiên can 十天干 (the ten heavenly stems), gồm mười can là Giáp 甲, 

Ất 乙, Bính 丙, Đinh 丁, Mậu 戊, Kỷ 己, Canh 庚, Tân 辛, Nhâm 壬, Quý 癸. Can thứ 
tám là Tân. địa chi: Thập nhị địa chi 十二地支 (the twelve earthly branches), gồm mười 
hai chi là Tý 子, Sửu 丑, Dần 寅, Mão 卯, Thìn 辰, Tỵ 巳, Ngọ 午, Vị (Mùi) 未, Thân 申, 
Dậu 酉, Tuất 戌, Hợi 亥. Chi thứ hai là Sửu. 

(26) Bát quái (tiên thiên) gồm: 1 Càn, 2 Đoài, 3 Ly, 4 Chấn, 5 Tốn, 6 Khảm, 7 Cấn, 8 Khôn. 
Số 8 là Khôn (Địa) và số 2 là Đoài (Trạch); do đó, 8-2 (Tân Sửu) là quẻ Địa Trạch Lâm.

(27) Địa Trạch Lâm  (quẻ 19) gồm ngoại quái Khôn, nội quái Đoài. khi đổi chỗ (hoán vị 
換位) nội quái và ngoại quái thì thành Trạch Địa Tụy  (quẻ 45) gồm ngoại quái Đoài, 
nội quái Khôn.

(28) Xem Phụ Đính 3 cuối bài thánh giáo này.
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nương.(29) Vì vậy, trâu có nhiệm vụ phỡ đất khai nương, mà còn có bổn 
phận ăn cho sạch cỏ. Ngày nào còn cỏ thì trâu phải rảo khắp đồng bãi 
để trừ diệt. Nhưng ăn không hết, giậm không sạch, phải phỡ lật chôn 
giống cỏ lấn át lúa má, hại sự sanh sống của đời, thì kẻ nông phu cộng 
tác cùng trâu để hoa màu không hư hại.

Đây, Hội Thánh ta cũng vậy. Làm sao hoằng pháp lợi sanh? (30) Làm 
sao cho thành sự nghiệp? Cả một sự dụng tâm (31) của Địa để đặt cho 
Hội Thánh một chương trình.

Hội Thánh bình an đón Nam Hải Từ Hàng.(32) Địa chào. Xin nhượng bút.

TIẾP ĐIỂN

THI
TỪ bi lân mẫn (33) mãi không phiền
HÀNG (hoằng) pháp độ người cũng chí chuyên (34)

BỒ bặc (35) cho nhau chung sức lại
TÁT (Tác) thành cho Đạo ở chư hiền.
Chư hiền thanh tịnh nghĩ mà coi
Đừng để một ai phải thiệt thòi
Mới gọi đàn anh, người hướng đạo
Chết rồi hậu thế cũng còn soi.(36)

Soi lại lòng mình có trọn chưa
Chưa thì miễn thứ (37) kẻ không vừa (38)

Vừa lòng bạn tác, thân thường tịnh

(29) Nương: a/ Đất trồng trọt trên đồi núi. b/ Ở đây hiểu là ruộng nương nói chung.
(30) Hoằng pháp lợi sanh 弘法利生 (spreading Dharma to benefit sentient beings): Rộng 

truyền đạo lý để giúp ích chúng sanh.
(31) Dụng tâm 用心 (intention): Chủ ý, chủ định.
(32) Từ Hàng Bồ Tát 慈 航 菩 薩 (Mercy Boat Bodhisattva): Cũng là Đức Quan Âm Bồ Tát 

觀音菩薩 (Avalokiteśvara Bodhisattva).
(33) Lân mẫn 憐愍 (pitying sb, feeling pity for sb): Thương xót.
(34) Chí chuyên 至專 (completely focusing on sth): Hết sức tập trung vào việc gì.
(35) Bồ bặc 匍匐: Cúi rạp người xuống (bowing down); nghĩa rộng là hạ mình, nhún nhường 

(humble, modest). Bồ bặc cho nhau chung sức lại: Cùng nhau nhún nhường, đoàn kết 
hành đạo.

(36) Soi (seeing a good example): Soi gương, nhìn thấy gương sáng.
(37) Miễn thứ 免恕 (forgiving): Tha thứ.
(38) Không vừa (dissatisfying): Không vừa lòng mình, khiến mình bất bình.
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Ơn phước từ Trời rỉ rả mưa.
Mưa pháp mưa lành xuống thế gian
Xuống cho bốn biển được an toàn
Toàn người hướng đạo thân Bồ Tát
Thì chánh giáo ngày được mở mang.

BÀI
Mở mang xuân đến gặp thời
Chào chư Thiên mạng được Trời ủy trao.(39)

Mừng quốc nội đồng bào Hồng Lạc
Nương đà xuân tấn đạt duy tân
Mừng chung sanh chúng dưới trần
Mừng chung Giáo Hội xa gần gội ơn.
Ơn xuân tải (40) mau chân đón đợi
Đợi chờ nhau đi tới một đường
Chờ trên ban bố chủ trương
Chờ Thầy xuống thế mười phương một người.
Ráng vun bón cho tươi cây Đạo
Gắng sức lo hoài bão nhân sanh
Ngày mai chánh pháp được thành
Công trò, Thầy Mẹ cũng dành thưởng ban.
Giờ hiệp lại để toan để tính
Giờ phân ra ban lịnh rao truyền
Một nhà quyền pháp linh thiêng
Chờ khi Tứ Giáo (41) quy nguyên mới lành.(42)

Này Thiên ân đàn anh đàn chị
Đạo chinh nghiêng phải nghĩ sao đây
Trên ta còn hẳn có Thầy
Ngoài ta tai mắt đông đầy ngóng xem.
Phải giữ cho đừng lem mối Đạo

(39) Ủy trao (entrusting): Ủy 委, giao phó.
(40) Tải 載 (supporting): Nâng đỡ.
(41) Tứ Giáo 四教 (the Four Teachings): Tam Giáo (Nho, Tiên, Phật) và đạo Chúa.
(42) Mới lành: Mới tốt đẹp.
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Phải dặn lòng ngay thảo cùng Thầy
Một ngày hoàn cảnh đủ đầy
Để cho trên dưới vui vầy cùng nhau.
Đừng trông lơ, ai đau chẳng biết
Đừng bất bình, thân thiết phải xa
Xúm cùng gìn giữ Bửu Tòa
Tảo thanh (43) cho sạch loài ma ẩn tàng.
Cầu chư hiền bình an lo Đạo
Cầu pháp quyền toàn hảo từ đây
Cầu cho đạo hữu vui vầy
Cầu chung các tỉnh thương Thầy thương nhau.
Bần Đạo nhìn mà đau mà khổ
Thấy nội tình nghiêng đổ, lòng thương
Hỏi ai thắng được phi thường (44)

Phất cờ gióng trống mở đường nhau ra?
Thầy lắm lúc thiết tha căn dặn
Trò đòi phen (45) chẳng đặng khoan hòa
Bây giờ muôn sự xảy ra
Xảy ra thì phải nghe Ta dạy bày.

THI
Bày chỉ cho nhau một chữ lành
Chữ lành hiển hiện ở đàn anh
Anh còn sơ sót sao nên đạo
Đạo lớn bao trùm cả chúng sanh.
Chúng sanh đâu khỏi lọt Ơn Trời
Sống bởi ơn lành, một chút hơi
Hơi đã ngặt ngòi,(46) thân khó nhọc
Chắc ai cũng muốn có Ơn Trời.
Ơn Trời đã ủy ở Thiên ân

(43) Tảo thanh 掃清 (getting rid of): Quét sạch hết, trừ bỏ hết.
(44) Thắng được phi thường: Chiến thắng một cách phi thường.
(45) Đòi phen (several times): [cổ] Nhiều phen, lắm lần, nhiều khi.
(46) Ngặt ngòi (serious): Ngặt nghèo, không còn an toàn.
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Ân ấy làm sao cập đến dân
Dân được cảm thông, dân kính trọng
Trọng người hướng đạo, Đạo canh tân.(47)

Tân Sửu xuân về với nước non
Về cho Giáo Hội để vuông tròn
Tròn người hướng đạo, nhân sinh ổn
Ổn định rồi thì xứng đạo con.(48)

Bần Đạo mong ở lòng ưu tư của con người có trọng trách, khéo léo 
làm sao giữ còn nhân sinh, nhân sinh khỏi lọt ngoài quyền pháp, mà 
nội bộ chớ để làm đôi.(49) Phần đời khó khăn đứng trong tình thế gay 
gắt, đức tin yếu ớt, làm sao bảo an nội bộ, bảo vệ tín đồ! 

Vậy Bần Đạo khuyên: Cùng nhau muốn cho công nghiệp còn, nền 
tảng vững, xa gần cần giữ một mối yêu thương. Mỗi người bất cứ địa 
vị nào cũng phải xét mình, nghĩ đến Đạo mà chọn một con đường đi 
tới, làm cho ổn định tình hình đôi bên, không cần phải gặp nhau mà 
cũng được tốt đẹp.

Đàn này Bần Đạo cho Phật Địa đến. Cũng thấy được thánh ý thì 
toàn đạo nói chung được ban ơn, được tự mình có một con đường xây 
dựng Đạo. Nếu ai ai cũng sẵn sàng có lòng thiết tha ưu tư vì Thầy vì 
Đạo thì qua thu đón cơ giáo hóa.

Bần Đạo chúc mừng một năm cố gắng thành tựu. Bần Đạo thăng.

PHỤ ĐÍNH 1: Xuân Ý

Đức Trường Sanh Phật Địa dạy: Xuân ý suy bữa bữa. Vậy, thử hỏi 
ý xuân hiểu theo đạo lý là gì mà bậc hướng đạo và mọi người tu hằng 
ngày cần suy gẫm? Xin trích bốn thánh giáo để tham khảo:

1. Đại khái xuân đời, cảnh vật có chi các con! Cành hoa chớm nở 
tươi xinh, các con nâng niu cành lá, vun tưới gốc cây, ngửi mùi thơm 
trong nhụy. Sao các con không vun tưới cội lành Đạo cả,(50) nâng niu 

(47) Canh tân 更新 (renovating): Đổi mới.
(48) Đạo con: Đạo làm con cái của Thầy Mẹ.
(49) Làm đôi (breaking in two): Phân hai, chia rẽ.
(50) Cả (great): To tát. cội lành Đạo cả: Cái gốc Đạo to tát sẵn có ở mỗi người, là điểm linh 

quang do Thượng Đế (Đại Linh Quang) ban bố cho mỗi người. 
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sang sửa chơn tâm cho thật tươi nhuận, sáng suốt để rồi ngửi lấy đạo 
vị nhiệm mầu tự lòng con khai phát? (51)

2. Mỗi lần xuân đến là mỗi lần niềm hy vọng của Mẹ trông vào các 
con, vào vai tuồng hành hóa (52) của các con nơi trần gian ảo ảnh. Các 
con cứ vui hưởng những ngày xuân còn lại đi, để rồi tiếp tục hướng về 
chân Mẹ, và nhớ là trong lúc các con hỷ hạ với trời xuân, thì ở những 
nơi nào đó, ở những thế giới nào đó đang có những người, những loài 
không hưởng được mùa xuân ngoài sự đau khổ giày vò.

Các con tạm vui với ngày xuân thế sự để quên những nỗi khổ, những 
điều lao nhọc của mình. Bên cạnh, các con lo vun bồi lòng xuân muôn 
thuở để sống dài với không gian vô tận trong lý Đạo miên trường.(53)

Các con ôi! Như các con đã hiểu, mùa xuân là một mùa trong bốn 
mùa. Ứng với lý Đạo, là nó ở vào đạo Kiền, đức của nó là đức nguyên. 
Nguyên là khởi đầu, là nơi phát xuất sự sinh tồn cho muôn loài vạn 
vật. Vậy thì các con hưởng xuân, vui xuân, chúc xuân, không cứ là một 
mùa xuân ngắn ngủi hạn định như cánh mai kia, mà để nhắc nhở khêu 
gợi cho các con một tấm lòng xuân trường cửu của đạo lý, của đức 
nguyên trong bốn đức, của một mùa trong bốn mùa.(54)

Mùa xuân chỉ cho sự phát sinh sức sống cho vạn loài, không giới 
hạn, không đóng khung vào một hoàn cảnh, một thời gian nào, vì Đạo 
theo đức nguyên là thể hiện được lòng Trời, thương yêu, dưỡng dục, 
chan hòa mọi kẻ mọi nơi, không riêng tư, không cá biệt, làm cho thiên 
hạ nên, mọi người được yên ổn mà không thấy mình là kẻ tạo nhân hay 
ân nhân của thiên hạ.(55)

3. Ý nghĩa chân thật của hai tiếng thưởng xuân phải ngấm ngầm bộc 
lộ từ nội tâm mới thật là đúng nghĩa. Còn thưởng xuân trên phương 
diện hình thức vật chất chỉ tạm cho người thế gian mà thôi. Vì thưởng 
xuân về vật chất có nhiều khía cạnh, nhưng sau đó thì mệt mỏi, uể oải 

(51) Đức Chí Tôn, thánh thất Nam Thành, 01-01 Canh Tuất (Thứ Sáu 06-02-1970).
(52) Hành hóa: Nói đủ là thế Thiên hành hóa 替天行化 (on behalf of Heaven teaching people 

the way of self-cultivation), thay Trời hành đạo, giáo hóa dân chúng tu hành.
(53) Miên trường 綿長 (everlasting): Dài lâu, trường tồn.
(54) Bốn đức (nguyên, hanh, lợi, trinh) tương ứng bốn mùa (xuân, hạ, thu, đông).
(55) Đức Diêu Trì Kim Mẫu, thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-01 Tân Hợi (Thứ Tư 27-01-1971).
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từ thể chất đến tinh thần. Đó là chưa nói đến hậu quả của sự buồn lo, 
sợ sệt, oán thù theo sau một cơn quá độ. Còn thưởng xuân trong vòng 
đạo lý là kiểm điểm, ôn cố (56) phần đạo đức hành thiện của mình trong 
một năm qua. Khi thấy được phần tiến triển với lòng bác ái, vị tha trên 
phương diện tam công, lòng hân hoan cởi mở, bát ngát tình thương, 
động lòng trắc ẩn (57) đối với kẻ bạc phước gối đất màn sương. Với tinh 
thần hân hoan ngấm ngầm và bộc phát từ nội tâm, rồi ngồi lại với chén 
trà đạm bạc, bánh mứt thô sơ, nhưng cõi lòng được nhẹ nhàng và chứa 
chan niềm hy vọng, tràn đầy đức tin ở phần hộ trì của các Đấng.(58)

4. Đông đã tàn, xuân sắp đến, đã gieo vào lòng người bao niềm hy 
vọng tin tưởng rằng mùa xuân, ngọn gió lành sẽ đưa chim hòa bình 
mang về cho mọi người trong thanh bình an lạc, cho đây đó hiệp vầy, 
cho người người đồng thương nhau như tình ruột thịt. Đó là quan niệm 
và ước vọng đại đa số của người nhân thế.

Còn người hướng đạo phải thấy xa hơn, hiểu xa hơn. Chớ nên chú 
trọng vào xuân cảnh mà phải chú trọng vào cái xuân tâm, vì xuân cảnh 
là một thời tiết đổi thay trong máy tuần hoàn của Tạo Vật. Xuân cảnh 
là tạm ngừng nghỉ một mùa đông gió rét, để làm lại, sắp xếp lại cho tiết 
đầu năm, rồi cũng hết xuân, chuyển lần qua hạ, thu, đông, luân chuyển 
xây vần trong cái Thiên luân,(59) trong vòng luẩn quẩn, hết nhân rồi quả, 
hết quả rồi lại nhân. Hỏi người đời mấy ai hưởng được một mùa xuân 
bất tận, mà tránh khỏi hạ về thiêu đốt, đông đến cắt thịt se da?

Tuồng đời ấm lạnh, thăng trầm, vui buồn, hưng thạnh suy vong là 
thế. Người tu hành cần phải hướng về cái tâm xuân.

Tâm xuân là giải thoát mọi ràng buộc, mọi ảnh hưởng bên ngoài 
biến chuyển. Có xuân tâm, con người mới giải thoát, vô ngã, vô chấp, 
khoan dung, tha thứ. Có xuân tâm, con người mới có tình thương ở 
tự đáy lòng, đem ra chan hòa cho muôn người, cho vạn vật. Có tâm 

(56) Ôn cố 溫故 (reviewing the old): Xem xét lại những việc cũ.
(57) Trắc ẩn 惻隱 (feeling empathetic): Cảm thấy đau đớn, xót xa trong lòng trước cảnh 

không may của người khác. 
(58) Đức Đông Phương Chưởng Quản, Thiên Lý Đàn, 01-01 Kỷ Dậu (Chủ Nhật 16-02-1969).
(59) Thiên luân 天輪 (heaven’s wheel): Bánh xe Tạo Hóa.
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xuân mới có thể dẫn dắt dân tộc này ra khỏi cảnh tiêu trầm, hướng dẫn 
nhân loại tránh khỏi nạn diệt vong.

Cái xuân tâm ấy là Cao Đài Đại Đạo mà dân tộc này đã được 
Thượng Đế bố ban. Cái của quý vô giá đó chỉ chờ nơi lòng xuân của 
người đời làm cho nó sáng lên, gióng cho nó vang lên, bày cho nó tỏ 
rạng lên.

Vì nuôi dưỡng cái xuân tâm ấy, lúc sinh thời, Tệ Hữu thường nghiền 
ngẫm câu nhựt tụng sau đây: Cao Đài vị xuất thế, ngũ châu tuy đại ngã 
vô gia. 高臺未出世, 五洲雖大我 無家. Xin tạm dịch là:

Cao Đài nếu chẳng ra đời
Năm châu tuy rộng, ta người vô gia.(60)

PHỤ ĐÍNH 2: Linh Sơn
Linh Sơn 靈山 (Spiritual Vulture Peak) là núi Linh Thứu 靈鷲山 

(thứu: chim kên kên; vulture). Trên núi này Đức Phật Thích Ca đã 
thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gọi tắt là kinh Pháp Hoa. Những ai 
có mặt nghe pháp lúc ấy là những người dự hội Linh Sơn (Linh Sơn hội 
thướng nhân 靈山會上人: people attending the assembly on Spiritual 
Vulture Peak). 

Người tu thường gọi tình bạn đạo thân thiết là tình Linh Sơn cốt 
nhục. Cốt nhục 骨肉 là xương thịt (người Anh nói là máu thịt: flesh 
and blood), nghĩa bóng là tình máu mủ (blood relationship) cùng cha 
cùng mẹ rất mực thân thiết (nearest and dearest). 

Khi người tu nói tới tình Linh Sơn cốt nhục, hoặc nói tắt là tình Linh 
Sơn, ngụ ý rằng chúng ta đâu phải mới gặp nhau, mới biết nhau kiếp 
này; đúng ra, xa xưa trong nhiều kiếp, chúng ta đã cùng dự hội Linh 
Sơn, cùng nghe Đức Thế Tôn giảng kinh Pháp Hoa. 

Sâu xa hơn, khi nhắc nhau tình Linh Sơn tức là ngụ ý hãy giữ cho 
tâm chúng ta gần gũi nhau trong đạo mạch thiêng liêng, vi diệu để 
cùng thương nhau, hiểu nhau, cảm thông nhau, bảo bọc nhau, quyết 
không để lòng phàm tánh tục chia cách đồng đạo chúng ta. 

(60) Đức Liễu Tâm Chơn Nhơn, thánh thất Bình Hòa, 26-12 Đinh Mùi (Thứ năm 25-01-
1968).
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Trong bài thánh giáo khai xuân Tân Sửu (1961) tại Trung Hưng Bửu 
Tòa, khi dạy Linh Sơn cùng bạn đồng tâm / Nên hư đóng cửa âm thầm 
nhủ khuyên, Đức Trường Sanh Phật Địa nhắc nhở các hướng đạo và 
môn sanh Cao Đài rằng hễ là đồng đạo (bạn đồng tâm) thì giữa nhau 
đã có tình Linh Sơn cốt nhục rồi. Vậy, nếu có bất kỳ điều chi bất bình, 
nên hư trong nội bộ thì hãy đóng cửa âm thầm nhủ khuyên, dạy dỗ lẫn 
nhau, sửa lỗi cho nhau; tuyệt đối không được đem ra quyền đời, nhờ 
người đời phân xử để không làm hoen ố danh Thầy danh Đạo.

Đây là ý thức và trách nhiệm của mỗi người đạo đồ. Mang thân 
hướng đạo, đem Đạo vào đời, dẫn dắt người đời ra khỏi vô minh, u 
tối mà chính mình lại thiếu ý thức, đưa đơn từ kiện tụng nơi cửa công 
để nhờ quyền đời phân xử giùm người đạo thì đáng hổ nhục biết bao! 

Năm 1927, Tân Luật (Đạo Pháp, Chương VII, Điều Thứ Hai Mươi 
Tám) quy định: Về đường đời bổn đạo có xích mích nhau, cũng phải 
đến cho người làm đầu trong họ phân giải. 

Ngày 25-8-1938, Đức Lý Giáo Tông chú giải điều khoản này như 
sau: Bổn đạo hoặc còn ở đường đời, ăn ở cùng nhau có điều chi xích 
mích phải đem đến cho người đầu họ phân giải; không xong sẽ còn 
chỗ khác, chẳng đặng đem ra tòa đời. 

Như vậy, nếu nội bộ có mâu thuẫn, bất hòa, v.v… mà người trong 
đạo không áp dụng quy định này, đem nhau ra tòa đời giải quyết thì 
mắc lỗi lạm dụng quyền đời.(61) Họ khiến người đời chê cười rằng lẽ ra 
người đạo làm gương, hướng dẫn cho người đời mà trái lại, phải nhờ 
người đời xử lý giùm việc đạo của người đạo.

PHỤ ĐÍNH 3: Lâm & Tụy 

1. Địa Trạch Lâm 地 澤 臨  
Lâm gồm hai hào dương ở dưới, bốn hào âm ở trên, diễn tả xu thế 

đang lên của khí dương, ưu thế đang tăng của người quân tử, bậc hướng 
đạo, chức sắc Hội Thánh. Vậy, Lâm báo trước một thời kỳ thịnh đạt.

(61) Thánh giáo Đức Liễu Tâm Chơn Nhơn, Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 27-02 Canh Tý (Thứ 
Năm 24-3-1960).
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Lâm gồm ngoại quái ở trên là Khôn (đất), nội quái bên dưới là Đoài 
(hồ nước). Bờ hồ (đất, Khôn) tiếp liền với nước hồ (Đoài), tức là cả 
hai quan hệ mật thiết với nhau. Vậy, Lâm diễn tả tình thân thiết thương 
yêu của bậc hướng đạo, chức sắc Hội Thánh, luôn nhiệt thành tiếp xúc 
và gần gũi tín hữu, nhơn sanh.

Lâm ở trên là Khôn (nhu thuận), bên dưới là Đoài (hòa duyệt 和悅: 
hòa đồng và vui vẻ). Vậy, bậc hướng đạo, chức sắc Hội Thánh nhân 
lúc thời thế thuận lợi hãy hòa duyệt mà tiến bước trên đường hành đạo, 
đừng cậy quyền mà độc đoán. Đừng lạm dụng quyền pháp để cai trị 
hay chứng tỏ quyền hành mà hãy hành xử sao cho mọi người cảm mến, 
gần gũi, kính ái, vâng phục một cách tự nhiên. 

Lâm gồm hai hào dương ở dưới, bốn hào âm ở trên, hàm ý rằng tuy 
đang được xu thế thuận lợi, nhưng bậc hướng đạo hay chức sắc Hội 
Thánh hãy luôn luôn tôn trọng quyền pháp, luật Đạo mà hành xử mới 
được tín hữu, nhơn sanh mến thương, kính phục.

Lâm là cách đối xử của người trên đối với người dưới. Bậc hướng 
đạo, chức sắc Hội Thánh khi tiếp xúc với tín hữu, nhơn sanh hãy giữ 
gìn tác phong đạo hạnh, trang nghiêm, cẩn trọng trong cử chỉ, lời nói. 
Gần gũi mà không suồng sã, vui vẻ mà không cợt đùa… 

Tại Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 25-3 Canh Tý (Thứ Tư 20-4-1960), 
Đức Trần Đạo Quang dạy: Người hướng đạo ngồi một chỗ mà đức 
khắp đó đây, mọi người sống trong yên lành trật tự. Lời nói việc làm 
người hướng đạo đều là khuôn phép cho trăm họ giữ gìn. Nét mặt trầm 
tĩnh thuần hòa, ám ảnh (62) cả lòng người, lúc nào [mọi người] cũng 
tương tư (63) cảm mến.

Khi hoán vị (đổi chỗ) nội quái và ngoại quái của Địa Trạch Lâm thì 
thành Trạch Địa Tụy.

2. TRẠCH ĐỊA TỤY 澤 地 萃 
Tụy nói về việc hội họp, kết thành đoàn thể (như một hội thánh) sao 

cho thuận lợi, kết quả tốt đẹp.

(62) Ám ảnh (unceasingly influencing): Ảnh hưởng không dứt.
(63) Tương tư 相思 (thinking of, remembering): Nhớ đến nhau.
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Nội quái là Khôn (nhu thuận), ngoại quái là Đoài (vui vẻ, hòa thuận). 
Vậy, hành đạo quy tụ đông người cần phải mềm mỏng, nhu thuận và 
tạo được bầu không khí vui vẻ, hòa thuận mới có thể đạt kết quả mong 
muốn.

Bậc hướng đạo, chức sắc lãnh đạo Hội Thánh phải có lòng chí thành 
mới được Ơn Trên chứng giám, phù hộ. Các vị này phải chứng tỏ là bậc 
đại nhân thật sự tài đức. Nhờ vậy các vị được đạo hữu, nhơn sanh tin 
cậy, kính trọng, vâng phục. Các vị còn phải giữ vững chánh đạo, đường 
lối hành đạo chơn chánh, có mục đích rõ rệt nhằm phục vụ hiệu quả lợi 
ích của đạo hữu, nhơn sanh. Có vậy mới thu phục được nhân tâm.

Những đại lễ trong Hội Thánh càng uy nghi, trang trọng, càng thu 
hút đạo hữu, nhơn sanh hội tụ đông hơn, gây được ảnh hưởng tâm 
lý mạnh mẽ nơi đại chúng, đức tin của cộng đồng nhờ thế càng tăng 
trưởng, củng cố. Đây là lợi thế để Hội Thánh có được sự “nhất hô bá 
ứng”, nhờ thế mọi chương trình, kế hoạch hành đạo đều được đạo hữu, 
nhơn sanh gần xa hưởng ứng, quên mình mà cộng tác tích cực. 

HUỆ KHẢI chú thích
LÊ ANH MINH hiệu đính
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Nhằm thực thi tôn chỉ và 
mục đích của Đại Đạo, giáo 

hội Cao Đài được tổ chức theo 
hình thức Tam Đài. Bát Quái 
Đài là Thần thể vô vi, nắm giữ 
Thiên điều, giữ phần lập pháp, 
do Thượng đế và chư Phật, Tiên, 
Thánh, Thần cầm quyền siêu rỗi. 
Cửu Trùng Đài là cơ hữu hình, giữ 
phần hành pháp, do Giáo Tông và 
chư chức sắc các cấp giữ phần độ 
rỗi, giáo hóa chúng sanh. Hiệp 
Thiên Đài là Khí thể, trung gian 
giữa vô vi và hữu hình giữ phần 
thông công, giữ gìn chơn truyền 
của đạo. Lời Thầy dạy trong 
PHÁP CHÁNH TRUYỀN về vai 
trò của Hiệp Thiên Đài như sau:

“Hiệp Thiên Ðài là nơi Thầy 
ngự, cầm quyền Thiêng Liêng 
mối Ðạo, hễ Ðạo còn thì Hiệp 
Thiên Ðài vẫn còn.

Lại nữa, Hiệp Thiên Ðài là nơi 
của Giáo Tông đến thông công 
cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam 
Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất 

Ðịa Cầu, Thập Ðiện Diêm Cung 
mà cầu siêu cho cả Nhơn loại.”

Đó chính là sở dụng Thiêng 
liêng. Còn sở dụng phàm trần thì 
Hiệp Thiên Đài là Cơ quan bảo 
pháp. Hiệp Thiên Đài do đức 
Hộ Pháp chưởng quản cùng với 
Thượng Phẩm và Thượng Sanh 
và Thập Nhị Thời Quân đại diện 
cho ba chi: Chi Đạo, Chi Pháp và 
Chi Thế. Sở dụng phàm trần thể 
hiện ở chức năng của 3 Chi. 

Chi Pháp: Nắm trọn cả luật 
Đạo và luật Đời, giữ quyền xử 
đoán (thẩm phán).

Chi Đạo: giữ quyền bào chữa, 
bênh vực (luật sư).

Chi Thế: giữ quyền công tố 
(kiểm soát viên).

Ngoại trừ thời gian đầu chưa 
phân rẽ chi phái, Ơn trên tuyển 
độ và thiên phong phẩm vị. Tuy 
nhiên, cơ chia rẽ và hoàn cảnh 
lịch sử xã hội đã tác động làm 
suy yếu chánh thể Đại Đạo. Pháp 
Chánh Truyền không được thực 

ĐỨC ĐỘ VÀ SỰ HY SINH CỦA CHƯ TIỀN BỐI
LÀ QUÁ TRÌNH TỰ LẬP VỊ VÀO HÀNG PHẨM 

CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI
Đỗ Thế Hữu
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thi triệt để do thiếu con người đủ 
tâm và tầm đảm nhiệm. Riêng 
với công truyền đạo miền Trung, 
dưới sự vận chuyển của Thiêng 
liêng, việc thâu nhận hàng phẩm 
chức sắc Hiệp Thiên Đài thực thi 
sở dụng Thiêng liêng, đảm nhiệm 
vai trò thông công để Thầy và các 
Đấng Thiêng liêng đến dạy đạo. 
Hoàn cảnh lịch sử thời cuộc và 
ảnh hưởng của chiến tranh đã tác 
động không nhỏ đến cơ đạo, tuy 
vậy quý Tiền bối chức sắc Hiệp 
Thiên Đài thuộc HTTG vẫn đảm 
nhiệm tốt vai trò bảo pháp, giữ 
gìn chánh thể của Thầy theo đúng 
chơn truyền đạo pháp. Thực hiện 
trọng nhiệm này, chư Tiền bối 
chúng ta đôi khi phải đánh đổi 
việc bị tù đày, thậm chí phải hy 
sinh tánh mạng. Để tưởng nhớ 
công đức của chư Tiền bối, hằng 
năm, Hội Thánh lấy ngày mồng 
08 tháng Chạp, kỷ niệm quy tiên 
của Đạo trưởng Thanh Long để tổ 
chức lễ hiệp kỵ chư chức sắc Tiền 
bối Hiệp Thiên Đài thuộc HTTG. 
Tính đến hôm nay, chư chức sắc 
Tiền bối Hiệp Thiên Đài HTTG 
Cao Đài đã quá vãng gồm có quý 
vị sau đây:

Tiền bối Lê Văn Liêm, đắc quả 
vị Lục My Chơn Thánh.

Tiền bối Lê Văn Bặc, đắc quả 
vị Ngọc Quế Chi Lan Thần.

Quý tiền bối trong nhóm Tứ 
Linh Đồng Tử: Thanh Long, 
Bạch Phụng, Kim Quy, Xích Lân, 
Bạch Hổ, Thân Đức Giang.

Quý tiền bối Lâm Hồng Hẩu, 
Nguyễn Thanh Chuyên.

Tiếp Văn Pháp Quân Cao Hữu 
Chí. 

Bảo Cơ Quân Huệ Thanh Vân 
(Huỳnh Thanh).

Tiếp Cơ Vệ Pháp Chơn Quân 
Liên Hoa.

Thừa Sử Quân Hồ Tân Sinh.
Truyền Trạng Nguyễn Trinh 

Cán, Truyền Trạng Ngô Thanh 
Toàn, Sỹ Tải Hồ Thanh Đạm, 
Sỹ Tải Đặng Ngọc Dương, Sỹ 
Tải Nguyễn Chơn Tâm, Sỹ Tải 
Nguyễn Quốc Tín, Thừa sử 
Nguyễn Thanh Giang và Truyền 
Trạng Ngô Minh Chính. Cùng các 
quý vị Sỹ Tải, Tùng Sỹ Quân quá 
vãng khác của Hội Thánh Truyền 
Giáo Cao Đài.

Như trên đã nói, Hiệp Thiên 
Đài là cơ quan vô cùng quan 
trọng. Vì thế mà Thầy đã khẳng 
định trong Pháp Chánh Truyền: 
Hiệp Thiên Ðài là nơi Thầy ngự, 
cầm quyền Thiêng liêng mối Ðạo, 
hễ Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài 
vẫn còn. Vì thế, thiên ân chức sắc 
tùng sự tại Hiệp Thiên Đài phải 
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hiểu và nâng mình lên cho xứng 
đáng với phẩm vị. Chức sắc Hiệp 
Thiên Đài không thực hiện theo 
Luật công cử như Cửu Trùng Đài 
mà Ơn trên cho quyền “tự lập vị”. 
Điều này được Đức Lý chú giải: 
“Chư hiền hữu cùng chư hiền 
muội sẽ thấy rằng: Thầy không 
quyết định trách nhậm của mỗi 
người chức sắc Hiệp Thiên Đài, 
bởi cớ mà gây nên lắm điều trắc 
trở trong phẩm trật của cả Thiên 
phong. Nghĩa là để tự nhiên cho 
chức sắc Hiệp Thiên Đài tự lập 
vị mình, thế nào cho xứng đáng 
cùng phẩm định.” Hiểu thế nào 
là tự lập vị? Chúng ta có thể tìm 
hiểu cụm từ này thông qua gương 
hướng đạo của quý chức sắc Tiền 
bối Hiệp Thiên Đài và cách Thầy 
dụng nhân.

Đức hy sinh và chọn cách 
hy sinh âm thầm ấy là tự lập 
vị. Gương sáng ấy tự hiện, công 
đức ấy đủ cảm hóa người mến 
phục, tạo được tình thương yêu từ 
mọi người nhờ đó thực thi được 
phương châm “Quyền là tình 
thương, Pháp là sự sống”. Chư 
thiên ân chức sắc Tiền bối Hiệp 
Thiên Đài là sứ giả của Thầy, đã 
thực thi nhiệm vụ bảo pháp của 
nền đạo theo theo đúng tinh thần 
ấy. Đi tìm hiểu rõ hơn về hai chữ 
“Quyền - Pháp”, chúng ta đọc lại 
lời dạy của Ơn trên như sau:

“Quyền là tình thương, Pháp 
là sự sống. Nếu tình thương 
không đủ cảm hóa thì quyền ấy 
hóa ra quyền lực thế gian, sẽ làm 
cho nhơn sanh dưới quyền bị khổ 
đau, gây nên tai hại. Nếu sự sống 
không chảy đến cho các nẻo, mát 
mẻ ở lòng người, thì tâm linh bị 
khô héo, thì pháp trở thành yêu 
thuật bàng môn. Vì vậy sứ mạng 
đặt vào người, là quyền pháp ở 
người, thì người được sức mạnh, 
đủ che chở, đủ khiến nhơn sanh 
theo một định lý trong sự trật tự 
của Trời.” (1)

“Quyền pháp sứ mạng do đâu 
mà có? Chính ở sự tu chứng mỗi 
người. Con người quyền pháp 
cần phải: Giới luật tinh minh để 
ngăn lòng dục và phá tập quán, 
thói đời, mới giữ được đức tánh 
thanh cao, phẩm hạnh xứng 
đáng. Học tập để phá cái mê lầm, 
mở rộng trí tuệ, thấu suốt lẽ đạo 
đồng nhất, là chỗ cùng lý tận 
tánh để chứng nghiệm việc làm. 
Trì công tu tiến trên đường tự 
giác, giác tha để thọ trì bí pháp 
mà đạt chứng lẽ đạo nhiệm mầu. 
Vậy mọi việc làm phải rõ ra bằng 
quyền pháp, bằng sứ mạng, luôn 
đứng trên lập trường thuần túy 
đạo đức, thuần chơn vô ngã. 
Để tỏ được con người thiên ân 

(1) Châu Dịch Huyền Nghĩa, Chương 1



25

XUAÂN TAÂN SÖÛU 2021 1

thì trên dưới phải lấy lễ mà đối 
đãi nhau, nữ nam trật tự trong 
vòng đạo pháp hầu đâu đó thể 
hiện một tinh thần giác ngộ, làm 
cho quyền đạo mạnh mẽ, pháp 
đạo linh nhiệm. Quyền có mạnh 
thì cơ tận độ được phổ truyền. 
Pháp có linh thì sự huyền đồng 
giữa Trời và Người được duy 
nhất. Pháp là sự sống thì lẽ hằng 
sống của Trời Đất, vạn vật được 
tự tại, an vui, không còn một 
chướng duyên ràng buộc. Ai cũng 
nhờ pháp mà giải thoát trần tình, 
sống nên thanh cao siêu việt. 
Quyền là tình thương được tràn 
ngập thấm nhuần đâu đó trở nên 
một khối thâm hòa, đầm ấm, mỹ 
miều. Người nào chiếm được tình 
thương sâu rộng là người đó có 
quyền. Quyền ấy mới thật là cao 
cả Thiêng liêng. Trăm ngàn quả 
tim đều đập theo một nhịp sống, 
thì người ấy gọi rằng Thánh, rằng 
Tổ. Người ấy chết, họ chết theo, đi 
đâu họ cũng không rời nửa bước, 
nói gì họ cũng đều nghe. Vì vậy 
các Thiên Ân làm sao gây được 
một tình thương vô biên, cao 
thượng, gieo sâu vào lòng dạ mọi 
người để phá tan lòng nghi kỵ, ý 
rẽ riêng, hầu đưa nhau đến một 
độ đường dung hòa giữa đông 
tây, trời đất.” (2)

(2) Minh Lý Chơn Giải

Lời dạy của Ơn trên về quyền 
pháp là vậy. Noi gương hướng 
đạo chư Tiền bối Hiệp Thiên Đài 
thuộc Hội Thánh Truyền Giáo 
Cao Đài, chúng ta có thể thấy 
được chư Tiền bối đã sống và 
hành đạo theo Thánh ý, nhờ đó 
mà thực hiện trọn vẹn hai trọng 
nhiệm: sở dụng Thiêng liêng và 
sở dụng phàm trần nơi mỗi chức 
sắc Hiệp Thiên Đài.

Nói về đức hy sinh, tiêu biểu 
phải nói đến gia đình bà Mục Cưu. 
Đạo trưởng Thanh Long có viết 
trong Hồi Ký: “Tôi chép thiên hồi 
ký này có bổn phận phải ghi chép 
lại nỗi đau buồn thảm thiết với 
sự hy sinh cao cả vì tin thầy tin 
đạo của gia đình bà Mục Cưu và 
tôi nghĩ rằng sau này có bạn nào 
viết sử Đạo Cao Đài cũng không 
thể không ghi chép những hy sinh 
cho gia đình này, tuy không anh 
dũng như những gia đình Tử Đạo 
nhưng cũng hy sinh bao tâm tư 
huyết hản tài sản tính mạng, mở 
đường cho công cuộc truyền bá 
Đạo Cao Đài ra Trung Bắc Kỳ.”

Gia đình bà Mục Cưu sinh 
được 6 người con 5 trai và 1 gái, 
các anh chị: Lê Văn Cưu (Hương 
Bồn), Lê Văn Liêm (độc thân), Lê 
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Văn Bặc (có vợ Mai Thị Lê), Lê 
Thị Niệm (chồng là Điển Ký Thân 
Đức Giang), Lê Văn Phụng (Bạch 
Phụng), Lê Văn Qui (Kim Qui). 
Cụ ông qua đời sớm nên cụ bà 
phải một thân nuôi dạy các con.

Gia đình bà Mục Cưu và gia 
đình ông Xã Xước thời ấy sớm 
được coi là hai gia đình tiến 
bộ vùng quê làng Bất Nhị tỉnh 
Quảng Nam. Qua sự hướng dẫn 
của hai ngài Trần Công Bang, Lê 
Văn Liêm cuối năm Nhâm Thân 
(1932), hai gia đình bà Mục Cưu 
và ông Xã Xước phát nguyện 
nhập môn đạo Cao Đài đầu tiên 
tại Quảng Nam và chính từ hai gia 
đình này về sau mở đường truyền 
bá nền đạo mới ra Trung Bắc Kỳ.

Vừa nhập đạo thời gian ngắn, cả 
nhà cụ bà Mục Cưu phát nguyện 
ăn chay trường, còn muốn xả thân 
hành đạo. Trước tinh thần mộ đạo 
hăng say cao độ, gặp phải sự ngăn 
cấm của chính quyền nên gia đình 
bà Mục Cưu nghĩ đến việc bán 
hết gia sản dọn vào Sài Gòn cho 
dễ bề tu tập và hành đạo, chỉ để 
lại ngôi nhà nhỏ cho chị Mai Thị 
Lê ở lại trông coi vườn tược và 
những tài sản đất đai còn lại.

Gia đình cụ bà Mục Cưu dọn 
vào Sài Gòn khoảng cuối mùa hè 
năm Quý Dậu (1933). Đến giữa 
mùa hè năm Giáp Tuất (1934), 
thời gian một năm trời cố nhiên 
chuyên lo việc tu trì hành đạo 
không sinh hoạt kinh tài. Trước 
tình cảnh “Tọa thực sơn băng” 
ngồi không mà ăn tiêu thì đến núi 
cũng phải lở, lâu ngày tất phải 
lâm vào thế túng thiếu.

Mùa hè năm Giáp Tuất, cụ bà 
Mục Cưu trở về Quảng Nam, mục 
đích tìm cách hoặc khôi phục lại 
kinh tế gia đình hoặc thanh toán 
hết để dọn cả vào Nam tính toán 
làm ăn một mối. Công việc đương 
xúc tiến bỗng dưng tin điện từ Sài 
Gòn đánh báo tin chẳng lành, hai 
anh Lê Văn Liêm, Lê Văn Bặc đã 
mất ngày mồng 3 tháng 8 Giáp 
Tuất sau một biểu hiện cảm nhẹ. 
Bắt đầu từ đó gia đình cụ bà Mục 
Cưu bước lần vào cảnh u buồn 
ảm đạm, mặc dầu sau đó, đêm 
14/8 Giáp Tuất tại Huỳnh Long 
Phủ, Đức Lý Giáo Tông đã tuyên 
phong Lê Văn Liêm chứng quả 
Thánh Vị “Lục My Chơn Thánh” 
và anh Lê Văn Bặc là Ngọc Quế 
Chi Lan Thần để hộ trì cho đoàn 
truyền giáo Tứ Linh về Trung phổ 
truyền chơn đạo. 
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Nhưng ở đời thường “phúc bất 
trùng lai, họa vô đơn chí” phúc thì 
chẳng mấy khi đến lặp mà họa thì 
cứ đưa đến dập dồn. Niềm an ủi kia 
mới nhen nhóm thì nỗi đau buồn 
khác lại đến. Mùa đông Giáp Tuất 
cụ bà Mục Cưu nhốm bệnh, sau 
hơn tuần bị cảm, bệnh tình ngày 
một nặng hơn. Các thầy thuốc 
đều bất lực, các anh Trần Công 
Bang cầu Thần Tiên xin thuốc thì 
Thiêng liêng chỉ khuyên trai giới 
tinh tấn và anh Lê Văn Liêm (Lục 
My Chơn Thánh) về cơ cũng chỉ 
hết lòng khuyên nhủ mẹ già, sau 
cùng có mấy lời trần tình:

Gia đình ta chí tâm mộ đạo.
Đạo còn cao khảo đảo còn nhiều.
Đây Hồng Trần, đây Linh Tiêu, 
Cách nhau chỉ có một điều là tâm.
Thế rồi đến ngày 20.11 năm 

Giáp Tuất cụ bà Mục Cưu mất. Từ 
ngày mùng 03 tháng 8 đến ngày 
21 tháng 11, chưa đầy 4 tháng nhà 
họ Lê dồn dập bao nỗi đau buồn, 
hai anh mất đến mẹ mất, Bạch 
Phụng, Kim Qui cố nén lòng gạt 
qua những đau thương thắm thiết 
để tiếp tục làm tròn sứ mạng Đức 
Chí Tôn giao phó. Lúc này gia 
đình họ Lê tạm bình yên được ít 
tháng, cuối tháng 3 năm Ất Hợi 
(1935), bỗng nhiên Kim Qui phát 
bệnh, đến ngày 12.4 năm Ất Hợi, 

người con dâu là Mai Thị Lê (vợ 
của Lê Văn Bặc) mất sau vài tuần 
bị bệnh, đến ngày 01.6 năm Ất 
Hợi, sau khi dự Lễ khánh thành 
Thánh tịnh Thanh Quang vài 
ngày thì Bạch Phụng mất, tiếp 
đến ngày 04.9 năm Ất Hợi, Kim 
Qui mất, và ngày 7.10 Ất Hợi, bé 
Lê Thị Huệ (con anh Lê Văn Bặc) 
cũng mất.

Thế là từ tháng 8 năm Giáp 
Tuất đến tháng 10 năm Ất Hợi, 
thời gian chỉ có 14 tháng mà gia 
đình họ Lê 09 người đã mất đi 7, 
chỉ còn lại vỏn vẹn có 2 người là 
anh Lê Văn Cưu (Hương Bồn) và 
chị Lê Thị Niêm thì đã xuất giá. 
Nhưng anh Hương Bồn thì đau 
yếu liên miên cảnh nhà họ Lê thật 
là thê lương ảm đảm, bà con họ 
hàng thì sợ lây phải nghiệp nên ít 
ai dám tới lui càng làm cho cảnh 
nhà thêm vắng lạnh. 

Tóm lại gia đình bà Mục Cưu 
từ tháng 10 năm Nhâm Thân 
(1932) cả nhà phát tâm nhập đạo 
vì tiếng gọi Thiêng liêng, vì lý 
tưởng nền đạo mới, cả nhà phát 
nguyện xả phú cầu bần xả thân 
hành đạo. Cho đến tháng 10 năm 
Ất Hợi (1935), vừa đúng 3 năm 
đã tiêu tan sản nghiệp bậc trung 
nông, ruộng tư nhà vườn, xe ép 
mía, lò nấu đường, v.v... đều bán 
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sạch và nỗi đau thương đáng kể 
hơn là 07 mạng người chỉ trong 
vòng 14 tháng đã lìa trần. Việc 
này, được Bạch Phụng về cơ có 
viết:

Phúc nhà em, ai mà có hãn,
Bảy bà con tuyệt mạng vong thân;
Kim Quy còn ở lại trần,
Tam ca Chơn Thánh, Tiểu Thần  
tứ ca.
Gia đình bà Mục Cưu một gia 

đình đáng thương, đáng kính, đã 
hy sinh trọn vẹn góp phần mở 
đường cho công cuộc truyền bá 
đạo Cao Đài ra Trung kỳ lúc bấy 
giờ. Gia đình bà Mục Cưu có tổng 
cộng 05 người đảm nhiệm vai trò 
trong việc thông công của Hiệp 
Thiên Đài.

Cuộc đời và đạo nghiệp của 
Đạo trưởng Thanh Long là một 
bài học cho tất cả chúng ta noi 
gương. Là một nguyên căn được 
Thầy sai xuống trần mở đạo, tâm 
nguyện của Ngài được chính Thầy 
tiết lộ qua đoạn Thánh giáo sau:

“LONG, con nguyện xin THẦY 
cho đến thế gian làm một  phận  
sự  bí nhiệm hơn hết. Con nguyện 
xin một điều là bao giờ con cũng 
làm cho rồi chánh sách của Đại 
Đạo mà THẦY định đó. Chừng 
xong con sẽ ẩn danh hay là THẦY 

cho con về, chớ không muốn lập 
một sự nghiệp gì ở thế gian, xin 
THẦY cho người kiềm chế tính dục 
tốc của con. Nói rồi Lý Thái Bạch 
liền đưa đi. LONG nên nhớ những 
tánh con và ý con hằng ngày là do 
nguơn thần hiển hiện đó.”

Đó là lời Thánh giáo Thầy 
dạy cho chư Tiền bối biết rõ về 
lai lịch của mình. Đạo Trưởng 
Thanh Long đã phát nguyện như 
vậy trước khi xuống thế gian. Có 
thể nói, Đạo trưởng Thanh Long 
là đóng vai trò rường cột và công 
đầu trong công cuộc truyền đạo 
về Trung. Đạo trưởng đã góp 
công rất lớn trong việc hình thành 
và phát triển thể tướng của nền 
đạo từ ban sơ cho đến ngày hình 
thành Hội Thánh Truyền Giáo 
Cao Đài. Bài học từ cuộc đời của 
Đạo trưởng thì nhiều, nhưng dễ 
thấy nhất là một vị hướng đạo có 
tài thao lược, khéo léo vận chuyển 
nền đạo khế hợp với hoàn cảnh 
mà vẫn bảo tồn quyền pháp, giúp 
nhơn sanh an tâm tu học, giúp 
Hội Thánh không chao đảo chinh 
nghiêng với những biến thiên của 
thời cuộc. Từ một đồng tử được 
Ơn trên tuyển chọn cho đến cuối 
đời, Đạo trưởng Thanh Long là 
một chức sắc không phẩm vị. 
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Giáo hội và nhơn sanh thương 
mến và tôn kính Đạo trưởng như 
một chức sắc cao cấp Hiệp Thiên 
Đài là nhờ đức độ của Đạo trưởng 
đủ sức chiêu cảm bao người. Sau 
ngày thành lập Hội Thánh, Đạo 
trưởng nhận trách nhiệm là Thanh 
Tra Quyền Pháp, đại diện Chi 
Pháp Hiệp Thiên Đài. Tuy không 
phẩm vị, nhưng Đạo trưởng là 
một bậc Thiên phong chức sắc 
mẫu mực trong lòng mọi người. 
Nhờ uy tín, đức độ và sự khéo 
léo của mình, Đạo trưởng đã giúp 
Hội Thánh trải qua bao thử thách, 
rẽ chia. Không những thế, với uy 
tín sẵn có từ thời Tứ Linh Đồng 
Tử trong Đoàn Truyền Đạo Trung 
Kỳ, với trọng trách Ơn Trên giao 
phó Ngài đã tạo được uy tín của 
Hội Thánh Truyền Giáo trong các 
chi phái đạo Cao Đài. Đạo trưởng 
xứng đáng là một Thiên sứ như 
lời Thầy dạy tại đàn cơ đêm 24.8 
năm Giáp Tuất tại Thánh Tịnh 
Đại Thanh:

“Thanh Long con đường trường giục ngựa.
Mãnh thân sanh đứng giữa trần gian.

Vui chi cười buồn chi than,

Hể càng cay đắng con càng nên con”. 

Mấy mươi năm luôn ưu tư tha 
thiết với sứ mạng, chịu đựng bao 
gian lao khổ nhọc để xây dựng và 

phát triển cơ đạo mà không mưu 
cầu phẩm vị, Đạo trưởng đã tự lập 
vị cho mình một chỗ đẹp nhất: Đó 
là trong tâm cảm của tất cả người 
Cao Đài truyền giáo. Và sau khi 
liễu đạo, Đạo trưởng xứng đáng 
được Ơn trên sắc phong ngôi vị 
Bảo Pháp Chơn Quân, hàng phẩm 
cao trọng trong cơ quan Hiệp 
Thiên Đài và tiếp tục hộ trì cho 
Hội Thánh.

Thêm một gương Hướng đạo 
chúng ta tìm học. Từ một thiếu 
niên 14 tuổi rời quê miền Trung 
và Sài Gòn học tập, cơ duyên đưa 
đẩy Tiền bối Huỳnh Thanh vào ở 
trọ trong gia đình ông Giáo hữu 
Phú, gần Thánh tịnh Đại Thanh. 
Nhờ cơ duyên ấy đã giúp cho 
Tiền bối Huỳnh Thanh biết đạo, 
học đạo, mộ đạo và trong một dịp 
đàn cơ tại Thánh tịnh Đại Thanh, 
Tiền bối đã được Ơn trên gọi tên 
hầu đàn. Sau lần đó, Ngài Huỳnh 
Thanh nhập môn vào đạo và ở lại 
Thánh tịnh Đại Thanh học làm 
đồng tử, chuyên tâm học đạo và 
không đi học ở trường theo sự sắp 
xếp của gia đình. Biết sự việc, gia 
đình gọi Ngài về quê và dùng mọi 
cách để ngăn cản nhưng Ngài đã 
thuyết phục được gia đình thuận 
ý, không những thế mà còn độ 
được gia đình, họ hàng, làng xóm 
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tại Bình Định nhập môn vào đạo. 
Số lượng người nhập môn ngày 
một đông, điều này phạm luật 
của chính quyền nên Ngài luôn bị 
mật thám theo dõi, Chính quyền 
Tổng đốc Nam triều tại Quy 
Nhơn, Hồ Đắc Ứng mời đến tra 
hỏi... Do số lượng đạo hữu nhập 
môn ngày một đông, Ngài Huỳnh 
Thanh phải lên đường vào Nam 
mang đạo tịch của bà con vào Hội 
Thánh Tiên Thiên tại Bến Tre để 
nộp. Trong thời gian vào Nam, tại 
Bình Định phát lệnh truy nã Tiền 
bối đồng thời chính quyền khủng 
bố, ngăn cấm đạo hữu sinh hoạt 
tu học. Nhận Thánh lệnh của Ơn 
trên, Tiền bối Huỳnh Thanh phải 
về lại Bình Định để ổn định tinh 
thần và giúp đỡ đạo hữu tu học. Ở 
đây ta thấy được tầm ảnh hưởng 
của một bậc Thiên phong hướng 
đạo chứ không phải là một cậu 
thiếu niên 14 tuổi. Rất nhiều câu 
chuyện huyền diệu từ việc nhập 
môn cho đến việc được chư thần 
hộ mệnh trong những hoàn cảnh 
khó khăn nhất của Tiền bối Huỳnh 
Thanh cho ta thấy được khi dấn 
thân phụng đạo, chấp nhận hy 
sinh, tận trung với đạo thì không 
những được Ơn trên bảo hộ mà 
còn được nhơn sanh tín nhiệm, 
yêu mến. Điều đó đã giúp Đạo 

trưởng Huỳnh Thanh “tự lập vị” 
cho mình. Sau ngày thành lập Hội 
Thánh Truyền Giáo Cao Đài, đạo 
trưởng được Ơn trên thiên phong 
phẩm vị Bảo Cơ Quân, chức sắc 
Hiệp Thiên Đài, chăm lo bảo pháp 
trên tinh thần Thiên nhân Hiệp 
nhất. Sau khi liễu đạo, Hội Thánh 
cầu phong phẩm vị Bảo Thế.

Còn rất nhiều tấm gương Tiền 
bối hết lòng tận trung với cơ đồ 
Truyền Giáo, thiết tha với sự 
nghiệp Trung Hưng mà không 
mưu cầu phẩm vị. Tuy vậy, vẫn 
đảm nhiệm được vai trò bảo pháp 
theo đúng tinh thần tổ chức Đại 
Đạo. Quý Tiền bối đã hành đạo 
theo đúng hai sở dụng của một 
chức sắc Hiệp Thiên Đài mà Ơn 
trên tin tưởng giao nhiệm vụ: 
sở dụng Thiêng liêng là công cụ 
thông công và sở dụng phàm trần 
là bảo an quyền pháp Giáo hội. 
Nhờ đó, giúp cho con thuyền đạo 
của Hội Thánh được vững tay lái 
qua bao cuộc bão táp, phong ba... 
quý Tiền bối đã trở thành những 
bậc Thiên sứ truyền đạo theo đúng 
lời Thánh giáo mà Ngài Cao Bảo 
Văn Quân dạy: “Người truyền 
Đạo là người hiện thân của Pháp 
Luật, có cái thân Pháp Luật mới 
có lời nói Pháp Luật, việc làm 
Pháp Luật đi dạy người học tu 



31

XUAÂN TAÂN SÖÛU 2021 1

Pháp Luật. Nên truyền Đạo là 
truyền bá Pháp Luật để được cứu. 
Pháp Luật là cái cầu bắc ngang 
cho Người và Trời làm một, làm 
cho khách ta bà nơi phàm tục qua 
bờ giác bên kia.”

Ngày nay, chúng ta tưởng nhớ 
đến quý Tiền bối Hiệp Thiên Đài 
cũng là dịp để chúng ta học tập 
gương người xưa và tìm học thêm 
ở Thánh giáo để vận dụng trong 
đời sống tu tập mỗi chúng ta. 
Hôm nay, chúng ta hiểu kỹ hơn 
về hai từ “quyền pháp” để tự thấy 
mình cần phải làm gì.

Đức Thái Bạch Kim Tinh dạy 
tại Trung Hưng Bửu Tòa ngày 04.3 
năm Đại Đạo 33 (1958): “Quyền 
Pháp để người nương bước, lập vị 
Thiêng liêng bảo tồn nguyện lực 
đức tin, để giữ thân tâm trọn vẹn 
thanh cao, thị uy trước bao thử 
thách phỉnh phờ của chước quỷ dỗ 
dành. Quyền Pháp Thiên ân là cơ 
đạt Đạo. Thế mà người được duyên 
phước kia không cố gắng làm tròn. 
Người được ân phước mà chẳng 
biết quí chuộng, khác nào cá sống 
trong nước, cho nước làm trở ngại 
cho thân.”

Và trong một lần giáng đàn tại 
Tỉnh đạo Phú Yên vào ngày 28.3 
năm Mậu Tuất, Thầy dạy: Các 

con nương Quyền cậy Pháp mà 
lập vị, Quyền Pháp là cây gậy 
để thêm sức cho các con, tước vị 
THẦY ban là tăng vẻ đẹp, thêm 
phần giá trị Thiên ân sứ mạng 
là con yêu quí gần THẦY, con 
ấy được THẦY chia cắt việc làm 
trông coi đâu đấy.

....
THẦY là sự sống và thương 

yêu. Con nên gần THẦY được 
phần vui khỏe. Quyền Pháp ví 
như muối mặn, con người ví như 
cá chết, muốn giữ cho khỏi tan rã 
thối hư thì cá phải nhờ có muối 
mặn. Sức muối để giữ cá trọn vẹn 
con nào muốn mình trọn vẹn thì 
chịu Quyền Pháp mới nên.”

Hiểu rõ về quyền pháp, hành 
đạo đúng quyền pháp là điều 
cần yếu với chư chức sắc. Hai từ 
quyền pháp đặt trên vai Hướng 
đạo không chỉ linh hướng đời sống 
đức tin của nhơn sanh mà còn giữ 
cho Giáo hội trật tự trên dưới, 
hòa thuận trong ngoài. Trong khi 
Giáo hội thiếu nhân sự, đặc biệt 
là chức sắc tùng sự tại Hiệp Thiên 
Đài, việc “tuyển hiền cử năng” 
sao cho đúng người có tâm đức và 
đạo hạnh, hiểu rõ về quyền pháp 
là việc cần làm. Vai trò của Hiệp 
Thiên Đài trong tổ chức Giáo hội 
là quan trọng, Đức Thái Bạch 
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Trường Canh dạy tại Trung Hưng 
Bửu Tòa, ngày 22-4-ĐĐ.33 (Mậu 
Tuất) như sau: 

“HIỆP THIÊN ĐÀI là tòa ngự 
của THẦY. THẦY đến đó để trao 
yêu thương cho toàn con cái. Hội 
Thánh cũng đến đó để gặp THẦY 
tỏ lòng trong trắng lãnh lấy yêu 
thương. Trời đến đó, người đến 
đó. Đến đó không phải đến nơi 
lầu cao mỗi đền thất, mà là đến 
Luật Pháp vậy. THẦY đến cùng 
người bằng Luật Pháp mà trao 
yêu thương ban quyền sống cho 
Đời. Người đến đó để lấy phần 
phước xứng đáng thì cũng đến 
bằng Luật Pháp mới gặp THẦY. 
Vì vậy cơ cấu HIỆP THIÊN ĐÀI 
buộc từ đây phải giữ quyền hành 
pháp luật mà bảo vệ Hội Thánh, 
đưa bước nhơn sanh.”

Thánh giáo Thầy và các Đấng 
Thiêng liêng dạy đã rõ về tầm 
quan trọng của Hiệp Thiên Đài 
trong hai sở dụng Thiêng liêng và 
phàm trần. Theo đó, nền Chánh 
pháp Thầy lập trong Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ có sự kết hợp giữa 3 
Đài để phát huy sở dụng siêu việt 
của một nền tôn giáo có hệ thống 
tổ chức khoa học, phù hợp với 
trình độ phát triển của xã hội văn 
minh ngày nay. Sau khi quý Tiền 
bối hướng đạo lần lượt về Thầy, 
Giáo hội vẫn chưa có đủ nhân lực 
để đảm nhiệm các vai trò trọng hệ 
của bộ máy tổ chức. Tuy nhiên, 
chư Tiền bối Hướng đạo đã để lại 
cho thế hệ hôm nay một di sản 
tinh thần to lớn để học nghiệm và 
tu tập. 
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Bây giờ các Hiền đã bước chân 
vào con đường tu tâm dưỡng 

tánh phải cố gắng, cố gắng rất 
nhiều mới mong đến ngày thành 
công đắc quả, bước đầu phải lấy 
sự sám hối làm gốc, sám hối như 
thế nào? Bao nhiêu những tội lỗi 
từ vô thỉ đến nay không sao xiết 
kể. Dù cho những bậc nguyên căn 
xuống trần mà bị cảm nhiễm vô 
minh phiền não căn trần lôi cuốn 
thì cũng làm cho chơn như tự tánh 
bị đen tối,  thì cũng phải đọa huống 
gì chúng sanh. Cái nghiệp thức nó 
đã bám chặt vào như mảnh gương 
bị bụi đóng. Bây giờ muốn cho 
được tỏ sáng, phải dày công cạo 
rửa không thể tự lấy sức mình mà 
được, mà phải nhờ oai lực của 

Thầy và các đấng Thiêng Liêng 
gia hộ. Nhưng điều cốt yếu là 
ở lòng thanh tịnh chí thành biết 
ăn năn cải hối. Sám hối nghĩa là 
mỗi người tự bình tĩnh suy gẫm 
nhận xét lỗi lầm của mình bằng 
tam nghiệp thân khẩu ý. Thân đã 
tạo ra những tội gì, khẩu đã tạo 
ra những tội gì, ý đã tạo ra những 
tội gì? Ai nấy cũng phải bình tâm 
xét lại những điều nào trước kia 
đã gây ra điều lầm lỗi. Từ ngày 
gặp Đạo tu hành đến nay đã bỏ 
rồi dù cho tội nặng như tứ trọng 
ngũ nghịch cũng được Thầy tha 
thứ, những tội lỗi gì còn ở trong 
người thì Chư Hiền phải nguyện 
từ nay chừa bỏ không còn phạm 
đến nữa, ví dụ như: người nào 

THÁNH TRUYỀN THÁNH TRUYỀN 
TRUNG HƯNG GIÁO PHÁPTRUNG HƯNG GIÁO PHÁP 

Dạy về sám hốiDạy về sám hối

Phạm Sĩ Dũng (sưu tập)
(Tiếp theo SĐ số 3-2020)
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có bệnh tham trước kia hay trộm 
cắp của người, ngày nay chừa bỏ 
không còn phạm nữa. Tâm ăn năn 
sám hối nguyện lập công thì tội 
kia được dứt. Cũng như người 
trước kia có bệnh sân đã gây ra 
nhiều tội lỗi, cái loại phiền não 
này nó rất tai hại làm cho người 
phải chịu không biết bao nhiêu là 
tội lỗi. Nào giết người, giết vật, 
mỗi một lần giận nỗi lên nó đốt 
cháy hết cả công đức một đời. 
Nhưng người tu hành biết giác 
ngộ và ăn năn sám hối lỗi xưa, 
không còn có nữa thì tội trước 
cũng được xóa trừ. Một điều Lão 
không nhắc Chư Hiền được rõ, 
cái loại phiền não căn bản ai cũng 
coi thường mà không để ý đến là 
ngã mạn loại phiền não này nó đã 
ăn sâu vào từ tiềm thức của con 
người. Nó đã tạo ra giống sanh tử 
luân hồi, mà không ai hay biết.

Ngày xưa các bậc Thánh tổ 
thường răn dạy cho các đệ tử về 
loại này, trước khi nhận làm đệ tử 
đều có thử thách bằng đủ cách. Hễ 
người nào có căn mới nhận làm 
đệ tử còn người nào ngã mạn thì 
phải mất Đạo xa Thầy. Người học 

Đạo dù ở nhà là anh em nhưng 
đến Tịnh Đường, thì phải coi là 
sư đệ. Loại phiền não này thường 
hay nương ở người có chút ít học 
thức, cho nên người học Đạo phải 
xa lìa những trí thức tầm thường, 
thì con đường tu hành mới mong 
tu tiến. Người nào còn mang theo 
tức là tạo chỗ ở cho phiền não ngã 
mạn, mà đã ngã mạn thì không 
chịu hạ mình suy tìm học hỏi, thì 
làm sao tỏ ngộ được pháp mãi cứ 
hiu hiu tự đắc rồi suốt đời chỉ làm 
một tăng thượng mà thôi. Người 
tu mà không diệt sạch các loại 
phiền não tham, sân, si, mạn thì 
khó mà mong ngày đắc Đạo được. 
Nên từ nay Chư Hiền phải suy xét 
mỗi người của mình ai còn có một 
thứ trong người thì phải nguyện 
sám hối mà chừa bỏ đi. Nếu công 
việc sám hối được hoàn thành thì 
đường tu đã kết quả được một 
phần nửa rồi vậy. Nên đợt này lấy 
sự sám hối làm căn bản, sám hối 
được kết quả hay không cũng nhờ 
ở phương môn tu học. 

(Tịnh Đường 23/7/Quí Mẹo-
ĐĐ38-TTTHGP I, tr.313).
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Ngày lễ Thầy hay lễ Thánh Đán Đức Thượng Đế cử hành vào ngày 
mùng 9 tháng Giêng mỗi năm là ngày lễ long trọng của đạo Cao Đài.

Mục đích chính là dâng lễ lên Đức Thượng Đế Chí Tôn tán tụng 
công đức của Thầy và phát nguyện những đường lối tu đức học đạo 
của mỗi chúng ta.

Trước khi dâng lễ Đức Chí Tôn, mọi người chúng ta hãy cùng nhau 
suy tư về Thượng Đế.

 Sau đây là những câu hỏi tự đặt ra:
• Chúng ta nhìn thấy Thượng Đế bằng cách nào?
• Thượng Đế ở đâu? Và,
• Thượng Đế đã làm gì cho vạn vật và cho chúng ta?
Để giải đáp những câu hỏi đó, chúng ta có một cách là nhìn vào biểu 

tượng của vũ trụ mà quan niệm chín chắn về mọi quyền năng vô biên 
của Đức Thượng Đế trong biểu tượng đó.

Nay khởi đầu cách suy luận này tất cả chúng ta lại một lần nữa theo 
cách thức trong Thánh lễ năm trước thử đưa tâm tư của mình đi một 
vòng quanh vũ trụ và lần lượt tìm đến những nguyên lý sâu xa hơn.

Về đêm, khi ngước nhìn lên Trời cao, ta sẽ thấy khắp bầu trời dày 
đặc những chòm ánh sáng li ti, chi chít chìm sâu trong vũ trụ mênh 
mông, chúng ta thường gọi đó là các vì tinh tú. 

SUY TƯ VỀ THƯỢNG ĐẾ SUY TƯ VỀ THƯỢNG ĐẾ 
NHÂN NGÀY LỄ THẦYNHÂN NGÀY LỄ THẦY

Giáo sư Ngọc Minh Thanh
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Thì chính quả đất nầy, hiện chúng ta đương sinh sống và tổ tiên 
muôn đời của chúng ta đã sinh sống đây cũng chỉ là một loại tinh cầu 
như các vì tinh tú đó mà thôi.

Bởi thế, giả sử có người đứng trên một tinh cầu nào đó bên kia vòm 
trời xa xăm hàng vạn triệu dặm mà nhìn lại phía chúng ta, chắc họ 
cũng sẽ thấy quả địa cầu này của chúng ta chỉ là một điểm ánh sáng li 
ti tương tự.

Dựa vào điều đó và nhắm vào quả địa cầu này của chúng ta đương 
trú ngụ đây mà suy luận thì chúng ta sẽ hiểu được phần nào những kỳ 
bí hiện có trên hàng triệu tinh cầu thế giới khác đương chuyển dịch 
trong vũ trụ mênh mông kia.

Thử hỏi, có ai đã đi khắp mặt địa cầu nầy để ngắm nhìn tận mắt sự 
cao rộng sâu dày mênh mông không bờ không bến mà trên đó có chất 
chứa muôn vàn hiện tượng thiên nhiên chưa?

Đã có ai nắm chắc được con số sinh vật đương sinh tồn tích lũy dày 
đặc nhung nhúc trên địa cầu nầy, hoặc các sinh vật đó nếu có biến thể 
thì đã biến thể từ bao giờ chưa?

Đã có ai biết hết được những kỳ bí nhiệm mầu ẩn tàng sâu kín trong 
lò sinh trưởng dưỡng dục của địa cầu này và có thể giải thích được cái 
do lai của những kỳ bí nhiệm mầu đó không? Chỉ với một quả địa cầu 
này, cũng đã thấy con người ngày nay dù có tự hào là văn minh tột bậc 
cũng vẫn chưa đủ trí khôn để khám phá hết, từ cái lạ lùng này đến cái 
lạ lùng khác của Trời đất. 

Thật vậy, nếu nói con người đã phát minh, thì hãy xét lại, con người 
quả thật đã phát minh được, hay là chỉ có sự học hỏi và bắt chước mà 
thôi?

Bởi vì, con người ngày nay, được kể là khôn ngoan ở chỗ đã bắt 
chước và lượm lặt được đôi phần nhỏ nhất của vũ trụ không phải là 
khôn ngoan ở chỗ đã tạo dựng được, hoặc đã biết được cùng tột nguồn 
gốc vũ trụ và giải thích được cái do lai có nguồn gốc đó.

Đó là mới nói về quả địa cầu này mà thôi. Quả địa cầu nầy cũng vẫn 
là một đơn vị bé nhỏ phụ thuộc trong một tổ chức to lớn mênh mông 
của Thái Dương Hệ. Thái Dương Hệ đó gồm có 9 hành tinh cực kỳ to 



37

XUAÂN TAÂN SÖÛU 2021 1

lớn và nhiều vệ tinh khác cùng nhau quay lộn chung quanh một chiếc 
trục chính là Mặt Trời.

Nói đến đây, cảm thấy Thái Dương Hệ vừa hình dung, quả thật to 
lớn hãi hùng sức người không sao tưởng tượng xiết.

Nhưng, đúng ra thì Thái Dương Hệ đó cũng chưa phải là lớn, nếu 
so với vũ trụ không gian. Cái to lớn của vũ trụ không gian mà nói là 
vô cùng vô tận, chính là sự to lớn gồm hàng triệu triệu Thái dương hệ 
khác nhau. Chúng như những chùm bong bóng đồ sộ nguy nga sắc 
màu rực rỡ, bềnh bồng vận chuyển dày đặc trong không gian sâu thẳm, 
không phút giây ngừng nghỉ.

Chính cái thiên thể bao la diệu vợi nầy mà về đêm ta trông lên thấy 
dày đặc ánh sáng li ti như cát biển.

Cái thiên thể mênh mông bát ngát đó, mới thật là rộng lớn không bờ 
không bến, bất khả tư nghị.

Tuy nhiên, phát hiện như thế cũng chưa phải là đã hết. Bởi vì, cái 
mênh mông bát ngát bất khả tư nghị này không phải chỉ là một khối vật 
chất khô khan cục mịch mà thôi đâu! Trái lại, bên trong cái tịch mịch 
lặng lờ của hình thể mênh mông đó còn có một năng lực nhiệm mầu 
bất khả tư nghị khác, bàng bạc vô biên, thống ngự toàn thể.

Cho nên, tuy là mênh mông phức tạp, nhưng thiên thể vẫn được vận 
hành theo một quy trình đều đặn, một cự ly nhất định và một trật tự 
bình thường.

Các yếu tố đó đã được vận hóa thành những hiện tượng như: chu 
kỳ, quỹ đạo, phương hướng, màu sắc, nắng mưa, khí hậu và thời tiết 
4 mùa v.v...

Loài người cũng do đó mà bắt chước để đặt ra lịch pháp, phong 
nghi, lề lối và nề nếp sinh hoạt có kỷ cương trật tự, tiến dần đến trình 
độ văn minh hiện đại.

Tất cả mọi hiện tượng đó, khiến ta có thể nghĩ rằng dường như bên 
trong vũ trụ vô biên đã sẵn có bàn tay thiêng liêng, hay một năng lực 
nhiệm mầu chủ trương sắp xếp. Phần năng lực nhiệm mầu nầy quả 
nhiên hiện hữu không biết từ bao giờ đã tạo tác thành qui tắc cho mọi 
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qui tắc có mẫn tính chủ trì bản năng sinh hóa của mọi loài mọi vật 
trong khắp đại thể vũ trụ Càn Khôn. 

Đến đây, có lẽ mọi người có thể đã thấy được phần nào cái quyền 
năng mầu nhiệm Thiêng liêng nêu trên. Phải chăng đó chính là quyền 
năng vô thượng của Thượng Đế Chí Tôn vậy. Còn nói chi đối với 
những hiện tượng cụ thể xung quanh chúng ta. Khi mới nhìn qua có 
lẽ mọi người khó nhận ra... mới lạ, cũng chỉ là núi cao, rừng sâu, sông 
dài, bể rộng thật là tầm thường. Nhưng núi cao chất chứa bao nhiêu 
điều lạ, bể rộng sanh hóa bao nhiêu bí hiểm phi thường.

Chim bay trên không bằng cánh, cá lội trong nước bằng vi, con 
người chế ngự thế gian bằng bộ óc.

Thật vậy, trong thứ lớn có cái kỳ quan của vật lớn, trong loài nhỏ 
có cái tinh vi diệu dụng của vật nhỏ. Thậm chí loài trùng, loài dế cũng 
có được bộ giác quan bén nhạy kỳ bí phi thường. Ví như con bươm 
bướm bị bắt đem đi xa hàng trăm dặm thả ra cũng biết đường bay ngay 
về tổ ấm. Con trùn đất bị cắt xén làm đôi, cũng có thể tự hàn gắn vết 
thương để rồi trở thành hai con trùn riêng rẽ. Con nhền nhện bị ong 
đốt, vẫn cố sức bò vào kẹt vách, gặm đất để giải độc. Con gà mái khi 
thấy bóng dáng chim ó lượn ngang, liền báo động ầm lên, để cho bầy 
gà con chạy trốn.

Còn nói đến bản chất thân thể con người thì thấy bên trong tiềm 
tàng biết bao cái diệu dụng tinh vi của Trời đất.

Thế là, từ những vật lớn như trăng, sao, mây, nước, như Hy Mã Lạp 
Sơn, như sông Dương Tử, Hòang Hà, như Tản Viên, Hồng Lĩnh, đến 
những vật bé nhỏ li ti, như bụi cát, vi trần đó đây đều có cái sở cầu sở dụng.

Đó phải chăng những kỳ bí của đất trời, nói ra không bao giờ hết, 
dù con người có là khôn ngoan xuất chúng cũng chẳng biết giải thích 
tại sao, hoặc do đâu mà có!

Phải chăng những hiện tượng đó là những sự hiển hóa và phát huy 
của một năng lực, cái năng lực nhiệm mầu thiêng liêng có tính chất 
trung hòa, để hóa sinh dưỡng dục vạn vật muôn loài.

Vậy, chúng ta có quan niệm thế nào về cái năng lực đó không? Phải 
chăng, đó chính là quyền năng Thiêng liêng tối thượng của Thượng 
Đế Chí Tôn?
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Còn nói đến cái đạo lý hóa sinh của Trời đất, khi chúng ta nhìn vào 
vạn vật chúng ta chỉ thấy trên bình diện của toàn thể, có cái lớn, cái bé, 
cái tròn, cái vuông, lắm sắc nhiều màu. Rồi có sống, có chết, có sinh 
có diệt và có đủ hiện tượng của dị biệt bất đồng.

Nhưng chúng ta có biết đâu rằng, bên trong cái dị biệt bất đồng đó, 
vốn đã sẵn có một bản năng nhất thể bình đẳng và chân thật.

Ví dụ: Khi nhìn thấy hoa mai tàn lụn, thì cho đó là hoa mai tàn lụn. 
Nhưng nào biết đâu, trong cái hoa mai tàn lụn đó, đương có sự kiện 
hoa mai sinh trưởng. Cũng như khi nhìn thấy hoa mai khoe nở tươi đẹp 
thì cho là hoa mai khoe nở tươi đẹp. Nhưng, nào biết đâu, trong cái hoa 
mai khoe nở tươi đẹp kia, đương có sự kiện hoa mai tàn lụn.

Bởi vì, nếu quả nó mà tàn lụn thật, thì làm gì có thể có cây mai con 
trong hạt mai già, sẽ nẩy mầm đâm tượt và ra lá sau nầy.

Mọi màu sắc khoe tươi hoặc tàn lụn của tạo vật mà mắt ta đã thấy, 
chỉ là một diễn trình của biến dịch vô thường. Nó là hiện tượng của sự 
hiển hóa không có chi là chơn thật. Nếu có chơn thật thì chỉ là cái bản 
thể Chơn Không Diệu hữu đương tiềm tàng trong tịch mịch.

Bởi vậy trong khi các hiện tượng thiên nhiên của vạn vật được thấy 
bằng nhiều hình dạng khác nhau, thì cái năng lực nhiệm mầu tàng ẩn 
bên trong vẫn giữ được trọn vẹn mức độ thường hữu bất biến. Cái năng 
lực nhiệm mầu đó đã hàm dưỡng và bảo tồn sự vật. Cái đó mới là bình 
đẳng, chơn thật, vĩnh cửu, vô cùng.

Cây lúa lớn lên, ra lá, trổ bông, đến ngày hạt lúa già thì cây lúa cũng 
già và trở lại úa xàu khô héo, chết rũ, rồi ngã xuống, hạt lúa cũng rụng 
xuống đất.

Sự việc như thế có phải là một sự kiện tàn lụn chết chóc không? Ai 
nói phải? Ai nói không?

Thì quả nhiên trước mắt con người, đó là một sự kiện tàn lụn chết 
chóc của cây lúa. - Đúng vậy.

Tuy nhiên, phía bên trong cái tàn lụn chết chóc kia, bản thể vẫn hiện 
hữu cái năng lực nhiệm mầu bất biến. Cái năng lực nhiệm mầu bất biến 
đó rồi sẽ lại phát huy thành hiện tượng sinh trưởng khác. Lúc đó con 
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người sẽ chứng kiến cây lúa mọc lên từ những hạt lúa khô cằn, rồi ra 
lá trổ bông và già chín.

Chính cái bản năng nhiệm mầu đó mới là chân thật bình đẳng và 
như tại.

Ngày xưa Đức Khổng Phu Tử đã từng tán thán về cái bản năng mầu 
nhiệm đó là: Càn Đạo biến hóa các Chánh Tính Mạng.

Còn như chúng ta hiện nay thì phải quan niệm như thế nào? Nếu 
không phải là quyền năng cao cả của Đức Thượng Đế Chí Tôn đương 
chủ xướng mọi cơ bí nhiệm của sự vật.

Còn nói đến khía cạnh tâm linh của con người thì trong câu chuyện 
sau đây về một kẻ cướp cầm dao giết chết cụ già để đoạt 400 đồng bạc 
trong lúc bà cụ quì lạy van xin, chắc chắn sẽ gây trong lòng của mọi 
người một xúc động u buồn lẫn lộn: vừa bất bình đối với con người 
hung bạo tàn ác, lại vừa bất bình đối với thế thái nhân tình. Vừa đau 
thương đối với cảnh quằn quại rên xiết của người lâm nạn, lại vừa xót 
xa về tình huống của những kẻ cô đơn.

Với câu chuyện đó, chúng ta tự hỏi, chúng ta đã suy nghĩ như thế 
nào khi trong tâm não của chúng ta đã giống nhau ở một điểm là cùng 
khởi lên một tình thương và ý niệm chân lý như nhau.

Tôi muốn nói đến cái sở xuất của hình thái về chân lý tình thương 
này. Những cái đó là một năng lực thầm kín có sự mạnh đánh thức tâm 
linh con người lại vừa gây nên sự chấn động lương tri và cơ thể của 
người nghe chuyện.

Thật vậy, khi đã nghe qua câu chuyện cướp của giết người như trên, 
mọi người liền xúc động ngay, vì hiện tượng đó đã được biểu lộ qua 
những nét mặt thương đau ớn lạnh, ứa nước mắt, lè lưỡi, lắc đầu v.v...

Nhưng, lại thử hỏi: “Tại sao kẻ cầm dao giết người kia lại không 
có sự xúc động đó? Y không có được một năng lực thầm kín nào đánh 
thức và cảnh tĩnh trong lúc y hành động hay sao?

Trả lời là có!
Ở bề ngoài, thì ai ai cũng xem như kẻ ấy rất hung bạo trong tư thế 

xô đạp giết người.
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Nhưng vào lúc bắt đầu hành động, chính trong tâm linh của y đã lóe 
lên một ánh sáng chân lý và tình thương. Chứng minh điều đó là một 
sự kiện đã khiến cho y phải khựng lại trong chốc lát. Y đã luống cuống 
chân tay, hoặc trống ngực đập mạnh vì đã có được một phút suy tư mà 
nguyên do là sự tranh chấp giằng co ở trong lòng y. Nhưng rốt cuộc, 
trong những phút cuối cùng, lòng tham dục quá tràn trề nên đã chiến 
thắng được lương tri, do đó y mới thẳng tay hành động và sa vào tội lỗi.

Như thế, mọi người chúng ta có thể đã thấy rõ một điều là, mọi 
người bất cứ hạng người gì cũng đều có một năng lực thầm kín rất mầu 
nhiệm trong lòng mình. Năng lực đó là tâm linh đã lóe hiện lên trong 
tính chất Chân lý và tình thương để soi sáng và cảnh tỉnh con người 
khi xử sự tiếp vật.

Chính cái điểm tâm linh đó đã tạo nên tính chất trung hòa rất thiêng 
liêng kỳ diệu trong lòng vũ trụ, trong lòng người và trong lòng vạn vật.

Tôi nói, tâm linh đó là một năng lực, bởi vì, tính chất của tâm linh 
là sai sử, cảnh giác, soi dẫn, và trừng phạt.

Một bé gái lỡ lời, nói hỗn với mẹ mình, liền lùi ngay vào nhà sau, 
bụm mặt nức nở. Đó là sự kiện trừng phạt.

Một cậu bé bắt gặp được chiếc ví bên lề đường, em liền hoảng sợ, 
trống ngực đập nhanh, đầu óc xáo trộn. Đó là sự kiện cảnh giác.

Một người gặp cảnh ngang trái bất công giữa đường, liền tự đặt 
mình về phía kẻ thất thế để nhận lãnh nghĩa vụ bênh vực, đó là sự kiện 
sai sử.

Cũng có người trong phút giây lâm nguy, tâm thần bấn loạn bỗng 
linh tính lóe lên một chút ánh sáng. Ánh sáng đó dẫn họ thóat ra nguy 
hiểm và tránh được tại biến trong đường tơ kẽ tóc. Đó là sự kiện soi 
dẫn. 

Tóm lại, tất cả những diễn chứng trên đây, cho thấy cả phần tâm linh 
huyền nhiệm trong lòng vũ trụ, trong lòng người và trong lòng sự vật 
đều cùng một bản chất trung hòa bất biến.

Đó chính là quyền năng mầu nhiệm và thiêng liêng của Đức Thượng 
Đế Chí Tôn.
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Kết luận, chúng ta đã cùng nhau lướt qua một vòng quanh vũ trụ 
và thâm nhập tâm tư vào sự vận hóa thiêng liêng của Trời đất. Tất cả 
những điều này đã giúp chúng ta nhận thấy được phần nào bản thể của 
vũ trụ và quyền năng của Thượng Đế.

Đó là quyền năng Chí Tôn, Chủ Tể muôn loài vạn vật vậy.
Kết quả, chúng ta đã hiểu được phần nào trong vấn đề nhìn thấy 

Thượng Đế.
Thượng Đế ở đâu, Thượng Đế đã làm gì cho con người và cho vạn 

vật.
Chúng ta có thể nhất trí rằng Thượng Đế không phải là con người, 

không phải là ông Thần, không phải là bất cứ cái gì trong khắp Tam 
Thiên Đại Địa Thế Giới. Thượng Đế là khối linh quang toàn tri, toàn 
năng, là Bản Thể tâm linh Chí Thiện, là Cha chung của muôn loài vạn 
vật.

Ngoài ra, quan niệm của chúng ta là: Đức Thượng Đế ở trên cao, ở 
giữa lòng sự vật.

Thượng Đế ở chính giữa lòng ta và có mặt khắp mọi nơi. 
Trong khắp vũ trụ vạn vật, nơi nào có lẽ sống và sự sống, nơi nào 

có ánh sáng và quyền năng, nơi nào có chân lý và thực tại thì nơi đó 
có Thượng Đế.

Thượng Đế ở bên ta, bàng bạc chung quanh ta, trong chân không 
tịch mịch. Thượng Đế giám định thường xuyên và thị hiện cùng khắp, 
hóa dục quần linh, thống ngự vạn vật.

Nếu mọi người chúng ta có thể quan niệm được Lý Tánh Thượng 
Đế như vậy, thì chúng ta sẽ nhất trí về tín ngưỡng, do đó mà trong mọi 
lòng của chúng ta sẽ bình hòa thanh tịnh để lắng nghe tiếng nói thiêng 
liêng của Thượng Đế trong những giờ phút chúng ta quì trước Bửu 
Điện dâng lễ mừng Thánh Đán Đức Chí Tôn.
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Thánh ngôn trên của Đức Vô 
Lượng Thọ Quang trong đàn 

cơ ngày 9/1/Đinh Dậu, 1957 tại 
Thánh Thất Từ Quang có thể lấy 
làm châm ngôn phụng hành cho 
mỗi chúng ta. Trong Thánh ngôn 
này Đức Vô Lượng Thọ Quang 
dạy đủ ba đức TỊNH, NHẪN và 
HÒA.

Thật vậy, là môn sinh Cao Đài, 
không luận là chức sắc, chức việc 
hay tín đồ mỗi chúng ta vừa lo 
tu cho bản thân vừa lo phụng sự 
nhân sinh nên cần biết TỊNH – 
HÒA – NHẪN.

Tu cho mình phải rèn luyện 
thanh TỊNH

Phụng sự người phải biết HÒA, 
biết NHẪN.

Tại sao phải tịnh?
Trước ngày Khai Minh Đại 

Đạo, Đức Chí Tôn dạy:

“Thành tâm niệm Phật
TỊNH, TỊNH, TỊNH, TỊNH, TỊNH
TỊNH là vô nhất vật
Thành tâm hành đạo”
Rõ ràng đây là ý chỉ quan trọng 

nên Thầy dạy ngay từ đầu.
Chúng ta là con, là học trò của 

Đức Chí Tôn cần phải biết vâng 
lời Cha, vâng lời Thầy nên cần 
phải TỊNH.

Các tôn giáo lớn thời nhị kỳ 
đều truyền dạy và thực hành tịnh 
luyện như thiền định, tịnh lự, tĩnh 
tâm. Các đấng giáo tổ và cao đồ 
không ai xao nhãng việc này.

Phật Giáo có bài kệ rất thiết 
yếu và phổ thông:

“Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự TỊNH kỳ ý
Thị chư Phật giáo”

TAM TỰ PHỤNG HÀNH: 

Tịnh – Hòa –Nhẫn
Giáo sư Thượng Văn Thanh

“Nên người Bồ Tát phải sao?
Phải tâm thanh tịnh, thanh cao nhẫn hòa”
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Các đấng thiêng liêng ban 
nhiều Thánh ngôn dạy về tịnh:

“Chạy ra ngoài lăng xăng thì dễ
Quay vào trong định huệ khó làm”

Hay
“Ai không sáu dục bảy tình
Móng tâm liền bị vô minh phủ mờ”

Tịnh là gì?
Tịnh có hai nghĩa là trong sạch 

và yên lặng. Hành vi cử chỉ, lời 
nói và ý nghĩ đều phải tịnh, tức là 
tịnh tam nghiệp.

Tam nghiệp chú dạy người tu 
giữ sạch ba nghiệp: Thân, khẩu, ý.

Tịnh lúc nào và tịnh ở đâu?
Thông thường chúng ta thấy tịnh 

tứ thời nơi tịnh phòng, tịnh thất.
Nâng tầm cao hơn, việc tịnh 

không chỉ giới hạn ở thời gian là 
giờ tịnh và giới hạn ở không gian 
là nơi tịnh.

Người biết tịnh và tịnh ở mức 
thuần thục, tinh chuyên thì tịnh 
mọi nơi, mọi lúc trong mọi sinh 
hoạt hằng ngày.

Không chỉ tịnh lúc ngồi trên bồ 
đoàn nơi phòng công phu mới là 
tịnh mà khi vào chợ, chạy xe, làm 
bếp, quét sân… cũng đều không 
quên tịnh.

Tịnh để làm gì?
Mục đích chủ yếu của tịnh là 

nhằm làm sạch tam độc: tham, 
sân, si.

Khi đã loại bỏ hẳn tham sân si 
thì ba độc này không còn hiện diện 
nơi thân, khẩu, ý của chúng ta.

Thiên Bảo Chơn Quân dạy tại 
Tịnh Đường ngày 15.11. Canh 
Tuất (1970) như sau:

“Không thanh tịnh ôn hòa thì 
cặn bã sẽ trộn mờ tâm. Lo Đạo, vì 
Thầy không chi quí bằng là thanh 
tịnh mà thanh tịnh mới sáng suốt”.

***
Trong Thánh Giáo, chữ Tịnh 

và chữ Hòa được dạy nhiều nhất. 
Ở đời và cả trong đạo thường có 
bất hòa. Và cũng trước lễ Khai 
Minh, Đức Chí Tôn đã dạy Hòa:

“Chẳng quản đồng tông mới 
một nhà

Cùng nhau một Đạo tức cùng Cha
Nghĩa nhân đành gửi thân trăm 

tuổi
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ 

Hòa”
Tại sao phải hòa?
Cũng giống như đối với chữ 

Tịnh, người đạo Kỳ Ba phải tịnh 
vì đó là lời của Đức Chí Tôn, 
đấng vừa là Cha, vừa là Thầy nên 
chúng ta phải vâng lời.
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Chúng ta phải hòa, vì chúng 
ta không chỉ đơn thuần hành trì 
tâm pháp vô vi, độc thiện kỳ thân 
mà còn lo phần công truyền phổ 
độ. Thực hành công truyền phổ 
độ chúng ta phải tiếp xúc, đụng 
chạm các đồng sự và nhân sinh đồ 
chúng với rất nhiều sự khác biệt, 
phức tạp về tuổi tác, tính khí và 
cách ăn nết ở...

Nơi thân thể chúng ta cũng cần 
phải có sự hòa hợp tứ đại (đất, 
nước, gió, lửa) hòa hợp giữa các 
cơ quan bộ phận thì mới khỏe 
mạnh, hoạt động khéo léo như ý 
chúng ta.

Hòa là gì?
Hòa là sự thực hiện nhịp 

nhàng, ăn khớp giữa các cơ quan, 
bộ phận cũng như giữa các thành 
phần trong gia đình, tổ chức và 
cộng đoàn.

Hòa giúp cho cơ thể an lành, 
lớn mạnh, giúp cho gia đình, tổ 
chức và cộng đồng phát triển tốt 
đẹp.

Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì 
chết là sự thật khá phổ biến đối 
với mọi cộng đồng.

Thánh giáo đã cảnh tỉnh:
“Dẫu cho ai Thánh ai Thần
Mà cơ chia rẽ cũng gần quỉ ma”
Điều kiện để Hòa:

Hòa phải đặt trên sự sáng suốt 
vì lợi ích và sự sống còn chung 
của cộng đồng dân tộc, nhân loại 
hoặc tôn giáo.

Hòa không phải là về hùa với 
nhau theo kiểu bè nhóm, phe phái 
trấn áp người không cùng quan 
điểm mà phải biết lắng nghe, tôn 
trọng quan điểm đối lập.

***
Thế giới chúng ta đang sống 

gọi là cõi ta bà có nghĩa là cõi 
kham nhẫn hay kham nhẫn địa. 
Ta bà là cõi uế trược, có đủ mọi 
sự trược, sự ác. 

Người tu phải nhẫn nhịn đối 
với mọi sự khổ não, ác độc mới 
có thể tu học được.

Truyện Quan Âm Thị Kính có 
câu:

“Chữ rằng nhẫn nhục nhiệm hòa
Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu”
Như vậy, NHẪN là điều kiện 

tất yếu giúp thực hiện được TỊNH 
và HÒA .

Nhẫn là nhận chịu sự thua thiệt, 
hy sinh những danh lợi tầm thường 
vì mục đích cao cả lớn lao hơn.

Nhẫn giúp tránh được sự hư 
hỏng, gãy đổ vì nôn nóng, tức 
giận.

Trong lục độ Ba La Mật thì 
NHẪN Ba La Mật là mức độ cao 
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nhất. Muốn đạt đến mức độ đại 
nhẫn này, người tu phải nhận biết 
và rèn luyện đức nhẫn qua ba loại 
hạng là sanh nhẫn, pháp nhẫn 
và vô sanh pháp nhẫn.

Sanh nhẫn: nhẫn chịu những 
khó khăn, lăng nhục do chúng 
sanh gây ra như giận, mắng, đánh 
đập, hành hạ.

Pháp nhẫn: chịu nhận những 
khó chịu do các pháp (các sự kiện 
hoặc hiện tượng) đem đến như 
khí hậu nóng lạnh, môi trường 
chật chội, bệnh tật…

Vô sanh pháp nhẫn là mức 
nhẫn cao nhất của Bồ Tát, nhẫn 
một cách tự nhiên, không hề phân 
biệt là sanh nhẫn hay pháp nhẫn.

Câu chuyện sau đây minh họa 
sự tựu thành tốt đẹp của TỊNH, 
HÒA, NHẪN nơi Đức Thích Ca 
và đệ tử của Ngài:

Châu Lợi là một đệ tử của 
Thích Ca, vốn rất tối dạ, học mãi 
vẫn không thuộc một bài kệ. Châu 
Lợi bị người anh ruột đuổi khỏi 
tăng đoàn nhưng được đức Phật 
an ủi, đích thân dạy bảo bằng 
cách cho Châu Lợi quét dọn thiền 
đường, lau chùi bụi dơ, vừa làm 
vừa đọc bốn chữ Phất Trần Trừ 
Cấu (phủi bụi trừ dơ). Đọc mãi 
vẫn không thuộc, các tỳ kheo cho 

Phật hoài công, phí thời gian dạy 
bảo kẻ ngu đần và gặp Châu Lợi 
thì chê bai, chế giễu.

Phật quở trách các Tỳ Kheo về 
tội khi mạn và dạy các tỳ kheo 
nên làm ngược lại là mỗi khi thấy 
Châu Lợi thì đọc to Phủi Bụi Trừ 
Dơ để khai mở tâm trí Châu Lợi.

Qua sáu năm, Châu Lợi thuộc 
được bốn chữ và ngộ ra rằng bụi 
dơ không chỉ có ở thiền đường, 
trên các đồ vật mà trong tâm con 
người cũng lắm bụi dơ như các 
phiền não, tham, sân, si, ái, mạn 
nghi, tà kiến... có làm sạch được 
mới phát huy từ bi, trí tuệ.

Với chí xuất trần, qua thời gian 
dài luyện tập Châu Lợi phủi sạch 
ba độc, không động tâm, không 
hận thù, ganh ghét, đố kỵ, dứt 
sạch vô minh và được Phật ấn 
chứng cho nhập tăng đoàn, trở 
thành bậc siêu phàm nhập Thánh.

Trong đại lễ, sau mỗi lần vị 
chứng đàn tụng xong Tịnh Khẩu 
chú, Tịnh Tâm chú, Tịnh Thân chú 
thì toàn đàn đồng thanh nguyện 
lớn: “Quỳ Lạy Kính Tuân” rất 
thành kính. Ước gì ra khỏi đại lễ 
trở về đời thường với mọi sinh 
hoạt như ăn uống, hội họp, làm 
việc…ta giữ được tinh thần kính 
tuân ấy thì quí đẹp biết bao!
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Châu Lợi tụng đọc và thực 
hành mãi bốn chữ Phủi Bụi Trừ 
Dơ khiến chúng ta liên tưởng đến 
5 chữ Tịnh mà Ơn Trên đã dạy từ 
trước ngày Khai Minh Đại Đạo.

***
Ngũ chi Đại Đạo ví như năm 

bậc thang lần lượt đưa chúng ta 
lên bậc cao nhất là hội hiệp cùng 
Thầy tức là Phật vị.

Đường tu như vậy rất khó khăn 
và lâu dài.  Người biết tu không 
thể giải đãi lười biếng hoặc nôn 
nóng dục tốc mà cần phải tinh tấn 
và từ tốn, tôn trọng sự diễn tiến 
tuần tự của sự việc.

Tu cho chính mình và sống 
cùng huynh đệ mình phải TỊNH 
và HÒA.

Để thực hiện cho được hai đức 
hạnh này phải luyện tập cho được 
đức NHẪN.

Không NHẪN làm sao TỊNH?
Thiếu NHẪN làm sao HÒA?
Học hiểu là cần thiết nhưng 

phải có tu tập, thực nghiệm nhuần 
nhuyễn lâu ngày mới tránh được 
những phản xạ đột xuất của tánh 
khí mà ý thức không thể biết trước 
để kiềm chế.

Luôn luôn biết tự suy xét lời 
nói, nhìn lại hành động và quán 
chiếu nội tâm, rà soát ý nghĩ của 
mình một cách miên mật thì mới 
dần dần thực hiện được TỊNH, 
HÒA, NHẪN.

Thực hiện được TỊNH, HÒA, 
NHẪN là tạo kết quả tốt đẹp cho 
đời tu cá nhân và cho các mối 
quan hệ từ trong gia đình đến giáo 
hội và xã hội.
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Trong vô lượng pháp môn hướng dẫn người tu có thể kể đến mười 
tranh chăn trâu tức THẬP MỤC NGƯU ĐỒ.

Có hai loại tranh, một của Đại Thừa và một của Thiền Tông.
Các chùa, tu viện, học viện thường có bộ tranh này.
Minh Lý Thánh Hội có vẽ mười tranh này, loại tranh thiền tông nơi 

chánh điện và có phát hành tập sách “TÂM và THẬP MỤC NGƯU 
ĐỒ”. Phần đầu sách in “BÀI CHỮ TÂM”, phần thứ hai in mười tranh 
chăn trâu, kèm theo thi tụng của các đấng thiêng liêng và phần cuối 
cùng là bài giảng THẬP MỤC NGƯU ĐỒ của Ngài Minh Thiện.

Sau đây, chúng ta lần lượt lướt qua các bài thi tụng đi kèm theo các họa 
đồ, nơi mỗi bài xin chỉ nhặt ra một ít câu thơ đáng lưu ý để tự tu hành.

THẬP MỤC NGƯU ĐỒTHẬP MỤC NGƯU ĐỒ
Nhắc nhở tu hànhNhắc nhở tu hành

Thường Như



50

XUAÂN TAÂN SÖÛU 2021 1

Trước hết là lời giới thiệu tổng quát của Giám Đàn Chơn Quân:
“Thập Ngưu Đồ tại chùa có họa
Hai bên tường đủ cả mười tranh

Vẽ lên nhắc kẻ tu hành
Chánh tâm diệt dục, viên thành tánh nguyên

***
Đó mười bức tranh Thiền đốn ngộ,

Từ giả tâm đến chỗ chơn tâm
Lần hồi từ thiển vào thâm,

Chuyển mê khải ngộ, diệt mầm vô minh”.

▪ Hình số 1: 
KIẾM TRÂU

Chưa biết tâm mình thế nào.
“Thấy biết mình thời không ai thấy
Thấy biết người ai nấy cũng lanh

Chê đời đủ thứ lưu manh,
Quên mình ti tiện, hôi tanh nặc nồng.

Mắt thấy sắc, trâu lòng nổi dậy,
Tai nghe thinh, ý dấy niệm tình.

Móng tâm qua lại đủ hình, 
Nghe hơi trâu cái, phóng mình nhảy ra”. 

Quảng Tế Chơn Nhơn
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▪ Hình số 2:
 TÌM THẤY VẾT TRÂU

Dơ bẩn, quậy phá.

“Đồ hai, nhớ: Tìm trâu theo dấu,
Thấy vết rồi cứ đó mà phăng.
Vũng lầy trâu giẫm, trâu lăn,
Ruộng mùa trâu xéo, trâu ăn, trâu quần.

Đâu cũng có dấu chân trâu cả,
Phá hại dân, tơi tả rào vườn
Mục đồng cảm kích đau thương
Có ngày trâu phải máu xương đền bù”.

Khai Thiền Chơn Nhơn

▪ Hình số 3: 
GẶP TRÂU

Tìm cách bắt giữ và 
trâu phản ứng.

“Lừa đủ cách, quàng đầu, xỏ mũi,
Lôi trâu ra khỏi bụi um tùm
Tướng hình trâu dữ như hùm
Xéo, gầm, đuổi, húc, nhảy chồm như  

điên”.
Bảo Đức Chơn Nhơn
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▪ Hình số 4: 
BẮT TRÂU

Kèm cặp, thuần hóa trâu.

“Dây thiếu roi khó tranh phần thắng,
Roi không dây khó đặng thành công

***
Giới luật có cả hai rất mạnh,

Thừng, roi kèm thú tánh phải kiêng
Khiến cho kẻ dữ nên hiền

Chế tâm, khử dục, kiền kiền thiết tha.
Trâu như thế, lòng ta cũng thế
Ráng hết mình kềm chế, răn đe

Bê tha đàng điếm, rượu chè
Nguyệt hoa phóng túng, bạn bè hư thân”.

Ly Cấu Chơn Nhơn
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▪ Hình số 5: CHĂN TRÂU
Thường canh chừng, phòng khi trâu đột biến trở lại thói cũ.

“Đồ thứ năm: Chăn trâu dưỡng dục
An trụ tâm, hàng phục kỳ tâm

Dàm, roi, tay vẫn giữ cầm
Phòng khi đột biến ngấm ngầm xảy ra.

Trâu ngang qua ruộng nà lúa trổ, 
Cũng quay đầu, trườn cổ xớt bông

Nghe tăm trâu cái bên đồng,
Nghinh sừng nhảy dựng, muốn tông chạy càn”.

Phổ Thiện Chơn Nhơn

Thập Mục Ngưu Đồ là hình thức luyện tâm
Theo Ngài Minh Thiện, từ hình đồ số 5 trở về trước, các phương 

pháp còn thô cạn vì chưa diệt hết vọng tâm thuộc phần Nhơn đạo. Sau 
phần Nhơn đạo, người tu phải hướng tiếp đến phần Thiên đạo Huyền 
công. Đó là diễn trình tu luyện từ tranh thứ 6 trở đi.
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▪ Hình số 6: CỠI TRÂU VỀ NHÀ
Trở lại lòng, không còn lệ thuộc thanh âm sắc tướng.

“Từ dụng sức dây roi quát tháo,
Lúc dùng thần thổi sáo điều tâm. 

Khi cần sắc tướng âm thanh,
Đến khi vô tướng, vô tâm, vô hình”.

Diệu Quan – Phổ Đức Chơn Nhơn

▪ Hình số 7: 
QUÊN TRÂU CÒN NGƯỜI  - Tịnh là vô nhất vật.

“Nhập vào cảnh không hai không khác,
Ấy mới là tự giác, tự tri
Bản lai vô nhứt vật, thì

Có gì là có. Có gì là không” .
Thông Huyền Đạo Nhơn
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▪ Hình số 8: 
QUÊN CẢ TRÂU NGƯỜI - Chứng đến chỗ vô vi thanh tịnh.

“Đồ thứ tám: Không lời để nói,
Vòng trống không biết gọi là chi?

Vô vi cứ để vô vi,
Nín thinh càng hiểu, nghĩ suy càng lầm”.

Diệu Quang Chơn Nhơn.

▪ Hình số 9: TRỞ LẠI CỘI NGUỒN 
“Phật là người, chúng sanh là Phật, 

Phật đã thành và Phật sắp thành.
Thành khi nghiệp dữ hóa lành,

Mục, Ngưu đắc quả vô sanh Bồ Đề”.
Bác Nhã Thiền Sư
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▪ Hình số 10: THUNG DUNG VÀO CHỢ

“Vào thế tục mà không đắm tục
Hay chiều đời chẳng chút bợ đời.

Tùy duyên, tùy cảnh, tùy thời,
Từ bi phương tiện độ người qui nguyên”

*** 
Nguyện đem Đạo vào đời, khuyến giáo

Nguyện đem đời về Đạo, mới nghe
Nguyên căn trong đám rượu chè,

Lợi, danh, tài, sắc, lấp che nguơn thần.
***

Muốn chúng sanh cải tà qui chánh,
Làm chúng sanh theo hạnh từng loài

Ngày ngày rỉ rả bên tai,
Nên hư lợi hại bảo bày can khuyên”.

Bác Nhã Thiền Sư
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Mỗi người trong Đại Đạo, từ tín đồ, môn sanh cho đến chức việc, 
chức sắc muốn tinh tấn tiến tu, lập công bồi đức buộc phải thực 

hành tam công. Đó là: Công phu, công quả, công trình. Không thể 
khác được.

* Công phu là phương pháp luyện tâm để nội tâm được thanh tĩnh 
bằng thiền định, tức là quay trở vào (trầm mặc) để kềm giữ “con tim” 
không loạn nhịp với những diễn biến phức tạp và quyến dụ của ngoại 
cảnh, nghĩa là giữ cho tâm vô tham, vô ái, không còn những suy nghĩ 
được mất, hơn thua cũng như mọi toan tính lợi hại, tổn ích. Điều này 
rất khó, vì mỗi người chúng ta đang trôi theo dòng đời với ngũ quan: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân luôn bị kích thích và tác động. Tuy nhiên, nếu 
gắng công, bền bỉ thực hành công phu đúng mức thì tâm sẽ luôn được 
an định, thanh thản và sự an lạc đó sẽ hiển hiện qua tướng mạo nghiêm 
trang, lời nói dịu dàng, cử chỉ khoan thai, hành động nhu hòa, dễ thuyết 
phục và cảm hóa người khác mà chúng ta có thể cảm nhận qua sự tiếp 
xúc, trò chuyện bởi sự hoan hỉ được lan tỏa tích cực từ người đối diện.

* Công quả là những việc làm mang đến sự lợi lạc cho bản thân 
cũng như cho người khác như phụ giúp đạo sự hay tham gia các công 
tác từ thiện, nhân đạo nhằm giúp người, giúp đời, phụng sự đạo, phụng 

HÀNH TAM CÔNG
Hùng Vạn 

(Minh Lý Thánh Hội)
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sự nhơn sanh và mang lại những lợi ích thiết thực cho xã hội. Tuy 
nhiên, công quả phải xuất phát tự nội tâm chân thực với tinh thần tự 
nguyện, tự giác, vô vụ lợi, vô cầu, vô danh, không mong đền đáp và 
cũng không mong được phúc báo thì phần công quả đó mới thực sự có 
ý nghĩa và công quả đó chính là công đức hay phước vô lậu, có giá trị 
vô hạn còn gọi là âm chất và truyền thừa hậu lai. Công quả nếu phát 
xuất vì danh lợi, tư tâm, tư dục thì đó chỉ là phước đức hay phước hữu 
lậu, chỉ có giá trị tạm thời, tức là hiện hữu trong một giai đoạn rồi hết. 
Nói nôm na, công quả cũng như tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, chỉ khác 
là ngắn hạn hay dài hạn mà thôi, ngắn hạn thì lãi ít tức là phước đức, 
dài hạn thì lãi cao hay công đức. 

Mặt khác, công quả cũng là điều kiện giúp giải trừ nghiệp xấu đời 
trước và tạo nghiệp tốt cho đời sau, tức là nếu gieo nhân lành thì sẽ 
có quả ngọt. Nếu còn trong vòng sanh tử sanh tử thì công quả là “vốn 
liếng” dành cho kiếp lai sinh, còn nếu thoát luân hồi thì đó là “phần 
thưởng” vun bồi quả vị. 

* Công trình là thành quả đạt được bằng sự cố gắng và sự nỗ lực 
vượt khó của bản thân. Đó là khắc phục sự giãi đãi, trì trệ, biếng nhác 
vốn cố hữu thường trực trong mỗi chúng ta, như đến ngày cúng cầu an, 
cúng vía hay ngày lễ tưởng niệm,... do nghiệp thức dấy lên, khiến tâm 
vọng động sinh ra chần chừ rồi tự làm an lòng rằng việc cúng bái là 
thường xuyên, hôm nay không cúng được thì để đến kỳ sau. Đến ngày 
phải tham gia đạo sự, công tác xã hội, từ thiện,... thì lưỡng lự rồi tự 
ngụy biện rằng lần này không tham gia được thì còn những lần khác. 
Cho nên phải cương quyết đoạn diệt những tư tưởng thoái lùi đó, dứt 
khoát thực hiện những ý định đã được sắp đặt, không chần chừ do dự, 
bởi cứ như thế, lâu dần sẽ mất đi tính tự chủ.

Mặt khác, công trình còn là việc giữ gìn giới luật, học tập và tuân 
thủ giáo luật, điều quy nghiêm túc, kiên tâm trì chí trước mọi nghịch 
cảnh và sự khảo đảo của bản thân để không gây nên lỗi lầm, sai trái. 
Đó là tự vượt lên chính mình, bởi “vô ma khảo bất thành đại đạo” 
cũng như lời Phật dạy: “Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng 
mình. Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất”. 
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Ngoài ra, công trình còn là sự giao lưu trong nội bộ cũng như với 
các hội thánh và các tôn giáo bạn nhằm gắn kết, thắt chặt thêm tình 
đồng đạo, cùng nhau học tập giáo lý, trao đổi kinh nghiệm tu tập để 
cùng chung nhận thức, tăng phần đại đồng và bớt phần tiểu dị trên tinh 
thần “liên giao hành đạo”. 

Đức Lý Thái Bạch đã nhắc nhở và khuyên dạy về tam công, như 
sau:

“Các hiền đem hết khả năng khuyên nhắc từ người, từ đứa, không 
luận trẻ thơ, người già nua hoặc nam hay nữ, bảo sao những đạo hữu 
kia cùng đi theo nguyên tắc của Thầy, lập cho được kỳ công là Công 
phu, Công quả, Công trình.

- Công phu: là tu dưỡng thân tâm cho trong sạch, nhẹ nhàng. Không 
mến hồng trần, không xiển ngộ chướng ngại. Đó là nơi giao cảm với 
Thiên Đình.

- Công quả: là lo lập công bồi đức, bố thí, cúng dường. Đó là bửu 
tràng phang đưa về nơi Thiên đài cực lạc.

- Công trình: là xả thân hành đạo, thù tạc vãng lai gây mối cảm 
tình, nấu sôi lòng đạo. Đó là Công quả lớn, phẩm vị của mình.

Vậy ba điều ấy, mỗi đạo hữu nên cầu xin gấp cùng Thầy mà mau rèn 
luyện cho thành tâm linh như ý pháp”. (1)

Tóm lại, công phu là phần tu huệ để hướng đến sự giải thoát; công 
quả là phần tu phước nhằm bồi đắp công đức; công trình là phần gắn 
kết giữa công phu và công quả nhằm thánh hóa bản thân, đó là phước 
huệ song tu. Tam công như là ba chân của một chiếc vạc, nếu thiếu một 
trong ba thì vạc sẽ không thể đứng vững, cho nên, mới nói: 

Công trình, công quả, công phu,
Ba công hội đủ đường tu vững vàng.

 
      

(1) TT Trung Thành, 25/4/1947 (05/03 Đinh Hợi) 
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C hiều cuối năm thong 
thả chút thời gian, tôi 
một mình dạo phố ngắm 

người đi mua sắm. Gió xuân rón 
rén thổi tóc ai bay bay trong cái 
lạnh se se cuối mùa. Mưa xuân lất 
phất cuối năm. Người hành khất 
bên kia góc phố, đôi mắt mù một 
màu trắng đục ngước nhìn trời cất 
giọng hát rè rè trong tiếng ghi-ta 
bập bùng:

Sống trong đời sống cần có một   
 tấm lòng.

Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi…
Để gió cuốn đi…
Dòng người bất tận cứ trôi qua 

người hành khất bên đường, hững 
hờ và tất bật với những miên man 

tính toán trong đầu cho công việc 
ngày cuối năm. Tôi bước vào 
quán cà phê bên kia đường, nhìn 
sang người hành khất vẫn đang 
hát, ngước nhìn trời. Cơn gió nhẹ 
vô tình cuốn chiếc lá khô rơi trên 
chiếc mũ nhàu nát trước mặt anh 
rồi đùa nghịch hất lên cao cuốn 
theo dòng người hối hả ngoài kia.

Xuân đã về như một lời hẹn hò 
muôn thuở, gội rửa đất trời thêm 
xanh, dẫu một năm có vui hay 
buồn đi qua nơi cõi trần thế. Đại 
dịch, lũ lụt, mưa bão, sạt lở đất, 
đói nghèo dai dẳng đeo bám… 
mà tình người trong cơn hoạn 
nạn vẫn đượm nồng ấm áp trong 
cảnh màn trời chiếu đất. Những 
chuyến xe cứu trợ, những tờ tiền 
nhàu nát góp vội trong đêm cho 

Phúc Nguyên

Cành mai năm ấy ...Cành mai năm ấy ...
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người miền xa, và cả những giọt 
nước mắt chia ly khi chưa kịp 
nhìn ngắm lần cuối trong đời… 

Nhìn dòng người dập dìu qua 
khung cửa kính, tôi thấy mình nhỏ 
lại trong sự hối hả náo nhiệt ngoài 
kia. Tiết trời lập xuân hơi lành 
lạnh, tôi tìm kiếm sự tĩnh tâm của 
ngày cuối năm nơi quán nhỏ ven 
đường. Xuân, Hạ, Thu, Đông tiếp 
nối xoay vần khiến mỗi người 
cứ tiếp tục trôi mãi trong những 
việc trước mắt của đời người, lắm 
lúc mỗi chúng ta lại bỏ rơi, đánh 
mất hoặc hững hờ với những điều 
đáng quý nhất. Cuộc đời dạy mỗi 
người khôn ngoan hơn, khéo léo 
hơn nhưng đồng thời cũng biến 
mỗi chúng ta trở nên nghi ngại 
hơn, biết toan tính hơn. Mặc dầu 
tôi vẫn đều đặn công quả cho 
Thánh thất của mình, giúp đỡ bổn 
đạo mình, nhưng lắm lúc dường 
như tôi cũng trở nên ngại ngần 
khi dừng chân cho tiền những 
người hành khất ven đường hay 
những cảnh đời cơ cực được nghe 
kể. Đã có quá nhiều hoài nghi về 
sự chân thật trong mỗi cái nhìn, 
trong mỗi câu chuyện,… mà báo 
đài vẫn hay tường thuật lại. Có 
phải chăng cuộc đời đã dạy khôn 
hơn cho tôi?!

Đối với người hành giả, mùa 
xuân trong cảnh đời thế tục cũng 

là một biểu tượng của sự tinh tấn 
trong mỗi giai đoạn tu tập. Xuân 
đến mang theo những đổi thay 
trong đất trời, mang theo những 
mầm sống bừng sáng qua một 
mùa đông giá rét xám xịt. Người 
hành giả cũng cần có một sự 
chuyển biến theo chu kỳ để tìm 
về những giá trị đích thực vốn có 
thể bị che phủ bởi bụi mờ của thời 
gian, của năm tháng được mất 
hơn thua, của những việc vụn vặt 
đời thường đeo bám. Chung niên 
sám hối của người Cao Đài vào 
mỗi dịp cuối năm đầu xuân cũng 
không ngoài mục đích ấy, giúp 
người hành giả thực hiện việc tự 
kiểm để bắt đầu cho một hành 
trình mới, tìm lại một mùa xuân 
có thể đã lạc mất nơi nào trong 
chính tâm hồn mình.

Một vài cơn gió lạnh tạt vào ô 
cửa theo chân mỗi vị khách ghé 
vào, mang theo một chút thanh 
âm rộn rã ngoài kia vào trong 
quán. Trên bức tường đối diện, 
người chủ quán cũng vừa trang trí 
nơi không gian kia một bức tranh 
vẽ cảnh xuân về với một cành 
mai trắng cô đơn đang nghiêng 
mình trong gió xuân, những chiếc 
lá mong manh cũng dường như 
đang run rẩy trong cái lạnh cuối 
mùa. Tôi chợt nhớ đến cành mai 
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lặng lẽ trong đêm xưa của Thiền 
sư Mãn Giác (1052-1096):

Xuân khứ bách hoa lạc   
Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đáo bách hoa khai   
Xuân đến trăm hoa cười
Sự trục nhãn tiền quá   
Trước mắt, việc đi mãi
Lão tòng đầu thượng lai   
Trên đầu, già đến rồi
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận  
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.  
Đêm qua - sân trước - một cành mai.

(Cáo Tật Thị Chúng)  

Đây là bài kệ của Ngài Mãn 
Giác trước khi liễu đạo vì bệnh 
vào năm 1096. Dưới con mắt của 
bậc thiền sư, xuân đi hoa rụng, 
xuân đến hoa tàn là chuyện tử 
sinh tuần hoàn vô thường của đời 
người trong cảnh sắc sắc không 
không. Một cuộc dạo chơi với 
nhân sinh thế thái, đời người bận 
rộn, tranh giành, khóc cười… 
đến tận cùng chỉ như cánh hoa  
“lạc - khai” với thời gian vô thủy 
vô chung. Cái cốt tủy duy nhất 
còn lại bất biến vượt không-thời 
gian chính là bản tâm thiên tính 
thiện lành trong mỗi người. Dẫu 
xuân có qua đi, khi tất cả mọi loài 

hoa đã chịu cảnh lụi tàn thì nơi ấy, 
tại sân trước, trong đêm lạnh tối 
tăm hôm qua, một cành mai bất 
khuất, lặng lẽ, cô đơn vẫn vươn 
mình nở một nụ hoa cho chính 
mình. Đêm qua, vốn là một cách 
ước lệ trong thiền tông, để ấn chỉ 
một khoảnh khắc sát na giác ngộ 
“minh tâm kiến tánh” của người 
hành giả.

Với bậc thiền sư, đến cuối 
cuộc hành trình, trút bỏ tấm thân 
tứ đại, gội rửa những phiền muộn 
lo âu, dứt bỏ những vướng mắc 
tơ vương lợi danh khanh tướng, 
con người còn gì ngoài một linh 
quang “chân như bản thể” bất 
sinh bất diệt giữa đất trời lồng 
lộng như cành mai kia trong đêm 
ba mươi cuối năm? 

Dưới con mắt của người còn 
quẩn quanh nơi chốn đạo đời, 
xuân đi hoa rụng, xuân đến hoa 
tàn là một thực tại về thời gian 
tuần hoàn vô tận trong năm tháng 
đời người. Thời gian vô tình, bận 
rộn lúi húi với những việc nhân 
sinh bất tận, lúc nhận ra tóc trên 
đầu đã điểm sương, liệu có còn 
kịp cho một cành mai nở hoa 
trong đêm? Ngay cả khi sắp rời xa 
cõi trần thế, có mấy ai kịp thanh 
thản, bình tĩnh nhận ra quy luật 
thành trụ hoại không của cảnh đời 
vô thường?
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Tôi nhớ lại những câu chuyện 
cảm động của thời đại dịch. Cụ 
bà Suzanne Hoylaerts sống tại 
thị trấn Binkom, thuộc khu đô thị 
Lubbeek, Bỉ, vừa qua đời ở tuổi 
90 vì mắc Covid-19. Khi đã vào 
giai đoạn bệnh trở nặng và cần 
dùng máy trợ thở, bà Suzanne 
đã nói với các bác sĩ: “Tôi không 
muốn dùng máy trợ thở. Hãy dành 
nó cho những bệnh nhân ít tuổi 
hơn tôi. Tôi đã sống một cuộc đời 
tốt đẹp”. Trước khi được đưa vào 
điều trị cách ly, bà đã nói với con 
gái - người trực tiếp đưa bà tới 
bệnh viện rằng: “Con đừng khóc. 
Con đã làm tất cả những gì có thể 
rồi”. Và bà đã qua đời sau 2 ngày 
nhập viện. Câu chuyện cảm động 
về bà Suzanne sau khi được đề 
cập trên một số tờ tin tức tại Bỉ đã 
khiến cư dân mạng cảm động bởi 
tấm lòng nhân hậu của bà. Sống 
hay mất, sau một cuộc đời đầy ý 
nghĩa tốt đẹp và trọn vẹn, có khác 
gì một cuộc dạo chơi của “hoa 
lạc, hoa khai”? 

Xuân và hoa mai là tượng 
trưng cho sự giác ngộ của người 
hành giả. Sự tỉnh thức của mùa 
xuân sau đêm đông tăm tối và sự 
kiên cường lặng lẽ của hoa mai 
trong nghịch cảnh là những dấu 
chỉ cho sự chuyển hóa trong tâm 
thức người tu học trong cửa đạo. 

Thế nhưng phần lớn người tu 
chúng ta là kẻ giữa dòng nước, 
mong muốn đến bờ giác bên kia 
nhưng vẫn nặng lòng vương vấn 
bến mê bên này với nhiều nợ trần 
ai ái ố, nhiều trách nhiệm, nhiều 
ước vọng nên cứ mãi lửng lơ, 
dập dềnh tiến lùi trong dòng chảy 
miên viễn của thời gian. Huống 
chi trên con đường lênh đênh 
sóng nước ấy, mỗi người chúng 
ta lại còn tự nhặt mang trên mình 
mỗi ngày những gạch, những đá 
của thị phi, mong cầu, hơn thua, 
giận hờn thì chuyến đò chiều ấy 
còn gian nan, còn bấp bênh biết 
bao nhiêu!

Mỗi độ xuân về là dịp mỗi 
chúng ta dọn lòng thanh tịnh, 
tỉnh giác, giữa cảnh xuân đầy sức 
sống. Đó cũng là dịp mỗi người 
hành giả trong mùa chung niên 
sám hối tự nhìn lại mình, dọn 
sạch thân tâm, vứt bỏ lại những 
tảng đá của dục vọng bên đường, 
giải thoát dần những ràng buộc 
để cành mai ấy tiếp tục lặng lẽ nở 
bừng trong nắng sớm của xuân 
về, bắt đầu cho một hành trình 
mới. Có một vị thiền sư nói rằng, 
sự tu tập không phải là một sự rèn 
luyện để ta được trở thành một cái 
gì đó hay là đạt một sự mong cầu 
nào đó, cho dù nó là tốt đẹp hơn, 
mà tu tập là một sự buông bỏ để 
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ta không trở thành một cái gì hết. 
Vì hễ còn trở thành một cái gì, 
đạt một cái gì, là nó vẫn còn cần 
có sự nương tựa, mà "Cái gì có 
nương tựa, cái ấy có dao động. 
Cái gì không nương tựa, cái ấy 
không dao động.” (Kinh Phật Tự 
Thuyết - Udàna).

Dẫu biết rằng một cách vô 
minh, mỗi chúng ta có thể sẽ tiếp 
tục góp nhặt những gạch đá khác 
mang lên vai trên bước đường 
nhân sinh, nhưng hãy để cành mai 
xuân cô đơn trong đêm tối lạnh 
ấy tiếp tục vươn lên và gội sạch 
tâm hồn chúng ta khi mỗi độ xuân 
về, để “bản tánh chân như” ấy 
thêm một lần bừng sáng, dẫu có 

muộn màng hay ngắn ngủi trong 
khoảnh khắc, soi rọi tinh tấn và 
linh hướng cho mỗi chúng ta trên 
bước đường tu tập.   

Tôi rời quán và bước nhanh qua 
bên kia đường để tìm người hành 
khất mù. Nhưng nơi ấy, chỉ còn 
lại những chiếc lá vàng khô lạo 
xạo trong cơn gió nghịch ngợm, 
vô tình! Tôi nghe đâu đó trong 
tiếng gió tiếng hát khẽ khàng, 
khắc khoải.

… Để làm gì em biết không?
… Để gió cuốn đi…
… Để gió cuốn đi…

Xuân Tân Sửu 2021
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Năm 2021 đánh dấu một cột mốc vô cùng trọng đại của Đạo Cao 
Đài mà đa phần chúng ta đều không để ý - kỷ niệm tròn 100 năm 

Đức Ngô thọ pháp tu vô vi đầu tiên tại Dương Đông Phú Quốc năm 
1921, cùng với việc thọ lãnh biểu tượng thờ là Thiên Nhãn (ý nghĩa 
thực sự của sự kiện này với toàn nền Đạo kỳ ba là chính thức khai mở 
cơ Đại Đạo tại quả địa cầu 68 này). Nhân kỷ niệm tròn 100 năm khai 
mở Cao Đài Đại Đạo xuống thế, chúng ta thử cùng nhau kiểm xem lại 
đã tu học tới mức nào? HTTGCĐ hưởng một đặc ân có phần to lớn khi 
được ơn trên ban cho 3 tầng bậc công phu là Linh Châu, Tướng Châu 
và Tâm Châu dành cho đại chúng phổ thông (riêng Tam Bảo Hoàn 
Châu chưa bàn đến).

Xét về tỷ lệ tín đồ thọ pháp tu châu cũng chưa thể vượt con số 50%, 
còn xét về số người tu châu chứng ngộ được diệu dụng và lợi ích của 
việc hành trì luyện châu hằng ngày có lẽ còn ít hơn. Lý do có nhiều, 
song một tư tưởng phổ biến là việc tu châu chỉ dành cho các bậc già lão 
rảnh rỗi hoặc các cấp chức sắc chức việc, còn tuổi trẻ vị thành niên và 
người trưởng thành trong tuổi lao động không phù hợp việc tu châu??? 
Nghĩ như trên là hoàn toàn sai lầm. Một nguyên nhân khác là chúng ta 
chưa biết hết những lợi ích của việc tu châu trong cuộc sống thường 
nhật (thế Đạo) nên ít người chịu bỏ thời gian và dành hết tâm huyết 
tu châu. Nói trên khía cạnh thế Đạo, chuỗi châu là phương tiện nhằm 
mục đích giúp cho việc định tâm và thiền định hiệu quả hơn mà thôi. 
Công trình nghiên cứu khoa học sau đây của đại học Harvard, Mỹ sẽ 

CAO ĐÀI & KHOA HỌC: 
Các lợi ích của thiền định bằng pháp môn tu châu 

trong đời sống hằng ngày.
Minh Tú
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cho thấy các lợi ích của việc thiền định và khoa học về não bộ được 
công bố trên tập san đh Harvard tháng 3/2020. Người viết lược dịch và 
giới thiệu như là món quà Xuân Tân Sửu 2021:

20 LỢI ÍCH KHOA HỌC CỦA THIỀN ĐỊNH CẢI THIỆN 
SỨC KHỎE

1. Giảm sự kích động do các tình huống căng thẳng, stress.
2. Giảm sự khó chịu và cường độ các cơn đau khi bị bệnh.
3. Gia tăng hệ thống miễn dịch và sức đề kháng cơ thể chống lại vi 

khuẩn gây bệnh.
4. Hạ huyết áp cơ thể.
5. Hạ thấp lượng tiêu thụ oxy.
GIA TĂNG NĂNG SUẤT CÔNG VIỆC
6. Cải thiện trí nhớ và hiệu năng công việc.
7. Gia tăng khả năng xử lý đa tác vụ cùng lúc.
8. Tăng khả năng tập trung vào công việc.
9. Tăng khả năng sáng tạo.
10. Kéo dài sự hưng phấn trong công việc.
GIÚP CHÚNG TA HẠNH PHÚC HƠN
11. Cải thiện chất lượng giấc ngủ, ngủ sâu và ngon giấc hơn.
12. Giảm stress/căng thẳng.
13. Bớt trầm cảm.
14. Giảm sự cô đơn.
15. Cảm thấy tích cực hơn.
16. Giảm sự lo lắng.
CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
17. Trở thành người giàu lòng nhân ái hơn.
18. Giúp kiểm soát cảm xúc tốt hơn.
19. Tăng sự kết nối xã hội.
20. Giảm sự nóng nảy.



67

XUAÂN TAÂN SÖÛU 2021 1

KHOA HỌC VỀ NÃO BỘ TRONG THIỀN ĐỊNH
Loài người sở hữu một siêu năng lực duy nhất trong số các loài 

động vật: đó là khả năng đánh giá quá khứ và hoạch định tương lai. 
Thật không may, năng lực này đưa đến một mất mát về cảm xúc: hối 
tiếc và lo lắng. Các nghiên cứu đã cho thấy: càng mất nhiều thời gian 
suy nghĩ viễn vông mơ hồ chúng ta càng ít hạnh phúc. Sự thật con 
người dành đến 47% thời gian khi thức để tâm trí lãng du mông lung.

May mắn là con người có thể 
phát triển ý thức về thời khắc hiện 
tại thông qua thiền định. Những 
tiến bộ gần đây về 2 lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học chủ chốt - 
chụp ảnh thần kinh và hóa học 
thần kinh- cho phép chúng ta thấy 
được những thay đổi trong não bộ 
có thể đo được do thiền định và 
dẫn đến sự nhận thức và tâm trạng 
được cải thiện.

A. Chụp ảnh thần kinh: Công 
nghệ chụp ảnh thần kinh hiện đại 
như fMRI (functional magnetic 
resonance imaging) cho phép quét 
não bộ chi tiết hơn từ trước tới giờ. Các nhà nghiên cứu có thể thấy những 
ảnh hưởng dài hạn của việc thực hành thiền định lên tính tạo hình của 
tế bào thần kinh- khả năng tế bào thần kinh hình thành những liên kết 
mới đặc biệt khi đáp ứng việc học tập hay trải nghiệm những điều mới. 
Cũng giống như việc tập thể dục phát triển cơ bắp của chúng ta, thiền 
định củng cố các liên kết thần kinh. Thiền định kích thích não bộ, giúp 
tránh sự teo thần kinh và suy giảm chức năng. Thiền định dường như 
làm chậm sự suy giảm tự nhiên của mô thần kinh mà sẽ dẫn đến sự già 
nua và cải thiện nhận thức và trí nhớ.

Các nhà nghiên cứu đại học Harvard thấy rằng những thiền gia 40-
60 tuổi có cấu trúc não bộ giống như người 20 tuổi: chất xám tăng 
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lên ở vỏ não trước trán, cải thiện sự tập trung; giải quyết vấn 
đề và điều chỉnh cảm xúc. Hệ thống limbic (LIMBIC SYSTEM) 
như hình 1. - một mạng phức 
hợp của não bộ chịu trách nhiệm 
cho hành vi, cảm xúc, bản năng 
sống còn cũng được biến đổi nhờ 
thiền định. Lớp hippocampus dày 
lên giúp nâng cao trí nhớ khi làm 
việc và giữ con người đứng vững 
trước thực tại. Trong khi đó, độ 
hoạt động giảm trong thùy hạch, 
giảm phản ứng sợ hãi của não.

B. Hoá học thần kinh: Bộ não người có thể tự nhiên tạo ra những 
hóa chất mà các công ty dược phải tổng hợp trong phòng thí nghiệm. 
Ví dụ: serotonin giúp định hình tính khí, hành vi xã hội, lòng tham, 
giấc ngủ, ký ức v..v... Một số thuốc chống trầm cảm làm gia tăng 
mức serotonin trong não bộ. Thiền định cũng cho thấy gia tăng mức 
serotonin trong não mà không có phản ứng phụ, khiến cho nó trở thành 
liệu pháp điều trị bổ sung bệnh trầm cảm đầy triển vọng. Những thay 
đổi có thể đo được của hóa thần kinh trong não từ thiền định bao gồm:

1. Độ hoạt động sóng alpha não tăng lên: Giúp thư giãn tốt hơn.
2. GABA tăng lên: Gamma aminobutyric acid làm giảm các triệu 

chứng lo lắng và stress, dẫn đến thư giãn tốt hơn.
3. Serotonin tăng lên: Serotonin giúp định hình tính khí. Mức 

serotonin khả dụng thấp gắn liền với sự trầm cảm.
4. BDNF tăng lên: Nhân tố dinh dưỡng thần kinh được tìm thấy từ 

não bộ là một protein chịu trách nhiệm cho sức khỏe và tính tạo hình 
của tế bào thần kinh. Thiền định gia tăng mức độ BDNF giúp con 
người chống lại sự suy nhược và cơn đau kinh niên.

5. Cortisol giảm xuống: Cortisol là một kích thích tố khi ngưỡng 
giới hạn tăng cao trong thời gian dài cơ thể sẽ bị kích thích tăng cân.

6. Norepinephrine giảm xuống: Sự giảm norepinephrine hay 
adrenaline nghĩa là ít kích thích tố stress trong cơ thể.
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C. Bảo vệ và chữa lành cơ thể bạn
Thiền định có thể thay đổi cấu hình thần kinh. Thiền định có hiệu 

quả như một liệu pháp điều trị bổ sung cho bệnh trầm cảm, lo lắng, 
tổn thương tâm lý, đau kinh niên, 
bệnh tim, ung thư và nhiều bệnh 
khác. Tốt hơn nữa thiền định giúp 
ngăn ngừa nhiều bệnh trước khi 
chúng bắt đầu. Thiền định nuôi 
dưỡng hệ sinh vật thần kinh giúp 
cho sức khỏe và khả năng hồi 
phục cơ thể tối ưu.

NÃO LƯỢNG TỬ
Não của chúng ta hiện nay là não tuyến tính. Tuyến tính là sự dịch 

chuyển dần dần của sự vật hiện tượng từ mức này tới mức kia. Ý 
thức của ta hiểu rằng muốn đi từ 1 tới 3 thì phải đi qua 2. Nó cũng 
hiểu rằng có nguyên nhân thì mới có kết quả. Do đó não tuyến tính 
giới hạn ý thức của chúng ta khiến chúng ta nằm trong luật nhân quả. 
Lượng tử là bước nhảy tức thời từ mức này tới mức kia. Giống như là 
2 mức đồng thời tồn tại.

Não lượng tử là não vượt lên nhận thức tuyến tính, không suy xét 
nguyên nhân kết quả của sự vật hiện tượng mà chỉ thấy chúng như 
CHÚNG LÀ.

Sự luẩn quẩn của não tuyến tính trong câu chuyện Quả trứng có 
trước hay Con gà có trước lúc này đối với bạn không còn nữa. Bởi 
vì bạn chấp nhận quả trứng là quả trứng, con gà là con gà, chấp nhận 
chúng mà không cần biết cái nào có trước, chấp nhận chúng độc lập 
mà không liên quan nhau. Tức là câu hỏi đấy chả có nghĩa lý gì đối với 
bộ não lượng tử.

Khi thiền định đạt đến cảnh giới não lượng tử, bạn sẽ vô giới hạn. 
Yêu thương vô giới hạn. Sáng tạo vô giới hạn: thành công và hạnh 
phúc vô giới hạn ( đó chính là cõi Niết bàn tại thế).
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KẾT LUẬN:
1. Với những bằng chứng khoa học hiển nhiên cho thấy việc tu châu 

trong đời sống hằng ngày là rất có ích lợi cho tuổi vị thành niên muốn 
đạt kết quả cao trong học tập và nghề nghiệp tương lai, cũng như rất 
cần cho người trưởng thành ở độ tuổi lao động đạt được thành công 
trong công việc và giúp mang lại một cuộc sống hạnh phúc hơn cho 
bản thân, gia đình và cộng đồng.

2. Khám phá về não lượng tử của khoa học tương đồng với khái 
niệm CHƠN NHƯ trong Phật Giáo.

3. Khi thực hành thiền định bằng pháp môn tu châu đúng kết quả, 
chúng ta sẽ ngộ ra rằng chân lý nằm ở phần vô vi ( đó là những mối 
liên hệ vô hình không nhận thấy giữa những hiện tượng sẽ chi phối 
quy luật nhân quả mà tại thế gian bằng mắt thường và suy luận tuyến 
tính không thể nhận ra: Nghĩa là quy luật nhân quả vẫn đúng dù rằng 
giữa 2 sự việc xảy ra chúng ta không thấy có mối liên hệ gì với nhau).

4. Đạo Cao Đài khai mở lần 3 không chỉ độ sanh độ tử mà còn là 
một kho báu về tri thức được ứng dụng trong khoa học công nghệ 
đỉnh cao thế kỷ 21 và phương tiện giúp mang lại cõi Niết bàn tại thế. 
Quả thật Đạo học nói chung và Đạo Cao Đài đã và đang được các nhà 
khoa học chủ yếu ở nước Mỹ ứng dụng trong y học, quản trị học nói 
chung và doanh nghiệp, công nghệ tin học/truyền thông/vận tải và 
hàng không/không gian vũ trụ..., kiến trúc và văn hóa, quản lý đô thị 
và môi trường một cách trực tiếp hay gián tiếp.

5. Tròn 100 năm Cao Đài Đại Đạo khai mở, chúng ta - những hạt 
giống được chọn để phổ truyền Đại Đạo khắp 5 châu-những người trẻ 
sẽ phải làm gì và tu học tới mức nào ngoài những giáo điều khô cứng 
để soi sáng cho khoa học chân chính trong khi khoa học công nghệ thế 
giới tiến bộ như vũ bão từ cách mạng công nghiệp thứ 2 đến năm 2021 
này là cách mạng công nghiệp thứ 4 hay còn gọi là “cách mạng 4.0” 
với Trí tuệ Nhân tạo/Hệ thống Thần kinh Nhân tạo, Hệ thống Internet 
và Big Data???

6. Ngoài những lợi ích đã nêu, thiền định còn giúp ngăn ngừa và 
chữa một số bệnh không mất tiền, làm chậm quá trình lão hóa và cải 
thiện trí nhớ. Vậy thì tại sao chúng ta không quyết tâm bắt đầu thực 
hành các pháp tu châu trong năm mới này.
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1. KINH VĂN.

                                 KINH ĐI NGỦ
                               (Giọng nam xuân)

Các vật dục xảy qua một buổi,
Cả hành vi lầm lỗi khôn ngừa,
Sấp mình cúi lạy xin thưa
Ơn Trên Từ Phụ cho chừa tội khiên.
Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách,
Đấng Thiêng Liêng năng mách bảo dùm,
Bồng Lai Cực Lạc chỉ chừng,
Đẩy đưa xác tục dựa gần cõi linh.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG 
ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

   (Niệm 1 lần)

         KINH THỨC DẬY
           (Giọng nam xuân)

Vừa mở mắt giựt mình thức dậy,
Con mang ơn cúi lạy Từ Bi,
Tử sanh sanh tử là chi?
Gẫm trong giấc mộng cũng bì như nhau.
Đây tới sáng xôn xao với thế,
Nhẫn đua chen kiếm kế sanh nhai,
Có thân giữa chốn đọa đày,
Đếm ba vạn sáu ngàn ngày khó khăn.
Xin Từ Phụ ra ân cứu độ,
Tăng huyền linh giác ngộ chí thành,

Tìm hiểu ý nghĩa 
kinh Đi ngủ và kinh Thức dậy

Tùng Nguyễn
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Rõ phước đức, biết tội tình,
Nấm tâm đắp vững mặt thành Càn Khôn
Trên nhờ có Chí Tôn che chở,
Thần, Thánh, Tiên, Phật độ thân hèn,
Đường tu nối bước cho quen,
Xa trần tăm tối, cận đèn Thiêng Liêng.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
(Niệm 1 lần)

2. TÌM HIỂU Ý NGHĨA KINH ĐI NGỦ.
Các vật dục xảy qua một buổi,
Cả hành vi lầm lỗi khôn ngừa,
Sấp mình cúi lạy xin thưa,
Ơn Trên Từ Phụ cho chừa tội khiên.

Vật dục. Vật là các sự vật hiện tượng trong cuộc sống. Dục là muốn 
hay ham muốn. Con người khi tiếp xúc với cuộc sống thế gian thường 
phát khởi sáu loại ham muốn của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt muốn 
nhìn sắc đẹp, tai muốn nghe âm thanh êm dịu, v.v... Chữ vật dục là nói 
về lòng ham muốn của con người về các sự vật trong thế gian.

Khôn là không; khôn ngừa là không thể ngăn ngừa. 
Từ Phụ là Thầy hay Đức Thượng Đế Chí Tôn.
Tội khiên là tội lỗi.(1)

Đoạn kinh văn có thể hiểu: Qua một ngày, một buổi va chạm với 
cuộc sống con người có thể phát lên nhiều ham muốn trong lòng, kể 
cả những việc làm lầm lỗi mà không thể làm chủ để ngăn ngừa được; 
bây giờ nhận ra điều đó là có lỗi nên cúi lạy xin với Thầy và các Đấng 
Thiêng liêng tha thứ và hứa sẽ từ bỏ các lỗi lầm đã phạm.

Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách,
Đấng Thiêng Liêng năng mách bảo dùm,
Bồng Lai Cực Lạc chỉ chừng,
Đẩy đưa xác tục dựa gần cõi linh.

Giấc mộng ở đây chỉ giấc ngủ.

(1) Đại Nam quấc âm tự vị - Huình Tịnh Paulus Của.
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Năng là thường xuyên. Kinh Sám hối có câu: Năng làm phải nhựt 
nhu ngoạt nhiễm nghĩa là thường xuyên làm phải, làm lành theo ngày 
tháng sẽ tạo thói quen tốt.

Chỉ chừng là chỉ cho biết là lối nào.(2)

Hồn cũng gọi là linh hồn, chơn hồn hay chơn thần.(3) Đây là phần 
làm chủ và hiểu biết của con người. Kinh Sám hối: 

Thi hài như gỗ biết gì,
Linh hồn là chủ thông tri việc đời.
Lúc chung mạng dứt hơi hồn xuất.

Phách. Trong bài Phật Mẫu chơn kinh có câu: Chơn linh phối nhứt 
thân vi Thánh hình. Trong phần chú giải bài kinh cho biết Chơn linh 
là của Đức Chí Tôn ban cho con người hiệp với thân thể, gọi là phách 
hay vía.(4) Trong Thánh ngôn hiệp tuyển Thầy dạy: Chơn linh người 
đời thường gọi là lương tâm, Thầy cho theo gìn giữ và dạy dỗ con 
người.(5)

Đoạn kinh văn có thể hiểu: Trong giấc ngủ, hồn phách con người 
được an ổn; kính mong các Đấng Thiêng Liêng ở chốn Bồng Lai Cực 
Lạc thường xuyên dạy bảo, chỉ đường vạch lối để chúng ta tu hành 
thánh thiện ngày sau về với cõi linh hay cõi Thiêng liêng hằng sống.

3. TÌM HIỂU Ý NGHĨA KINH THỨC DẬY.
Vừa mở mắt giựt mình thức dậy,
Con mang ơn cúi lạy Từ Bi,
Tử sanh sanh tử là chi?
Gẫm trong giấc mộng cũng bì như nhau.

Từ Bi ở đây giữ vai trò là danh từ và chỉ Đức Thượng Đế.
Gẫm hay suy gẫm hoặc suy ngẫm là ngẫm nghĩ để đánh giá, kết luận.
Bì là so bì hay so sánh.
Tử sanh sanh tử là chi? Đây là câu hỏi đã làm bận tâm nhiều người 

từ xưa đến nay. Để trả lời cho câu hỏi này, Thái tử Tất Đạt Đa phải từ 

(2) Đại Nam quấc âm tự vị - Huình Tịnh Paulus Của.
(3) Hiền tài Nguyễn Văn Hồng, Cao Đài từ điển.
(4) Dựa theo Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, Kinh Tận Độ, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1995, tr 287.
(5) Đàn năm Mậu Thìn – 1928, bài giới cấm vọng ngữ.



74

XUAÂN TAÂN SÖÛU 2021 1

bỏ hoàng cung vào rừng tu hành khổ hạnh sáu năm mới có câu trả lời 
thỏa đáng. Ngày nay trong Đại thừa chơn giáo Thầy cũng nhắc lại với 
chúng ta và chỉ luôn một phương pháp để có câu trả lời: Vả lại đã sanh 
ra đứng làm người mà nếu không hiểu biết cội nguồn nhơn loại, ví như 
loài người bắt đầu bởi đâu mà có? Có làm chi? Sao lại sanh rồi tử? Tử 
rồi sanh?  Mà cứ mãi mãi, hoài hoài, vương vấn với bánh xe luân-hồi 
của Tạo-Hóa? Vào chi chỗ trần ai cay nghiệt biển khổ, sông mê, để 
chịu mang lấy kiếp nặng nề mà luống khổ tâm lao lực, sớm thảm, chiều 
phiền, rày than, mai khóc. Nếu tự hỏi mình bao nhiêu vấn đề ấy mà 
chẳng gia công nghiên cứu, tham khảo suy tầm cho tận cùng đáo để, 
hầu trực giác được cái nguyên lý của Ðạo thì há còn phương pháp nào 
khác nữa đâu? Vậy phương pháp ấy chính gọi là “tham-thiền” đó.(6) 
Ngoài ra, theo Phật học từ điển của Đoàn Trung Còn, chúng sanh vì 
không làm chủ được nên cứ sanh rồi chết, rồi lại sanh; cứ luân chuyển 
mãi trong tam giới, tứ sanh, lục đạo. Người tu Phật chán vòng sanh tử, 
bèn tinh tấn tu hành chứng đắc quả La hán, quả Phật thì mới thoát khỏi 
vòng luân hồi, lúc ấy gọi là sanh tử giải thoát. Còn những vị Bồ tát vì 
thương chúng sanh vẫn luân hồi mà cứu chúng sanh, nên các vị cho 
sanh tử là Niết bàn. Người mới nhập môn theo Đạo Thầy, những câu 
đầu ở bài kinh Giải oan cũng nhắc họ: Bước đường sanh tử đã chồn, 
Oan oan nghiệt nghiệt dập dồn trái căn. 

Sau khi cảm tạ Thượng Đế lúc vừa thức dậy, bài kinh đặt ngay câu 
hỏi về sinh tử chính là nhắc nhở người tín đồ Cao Đài lo siêng năng 
tu hành. Khi siêng năng tu hành, học hỏi thì mới trả lời được Sao lại 
sanh rồi tử? Tử rồi sanh? Mà cứ mãi mãi, hoài hoài, vương vấn với 
bánh xe luân-hồi của Tạo-Hóa?. Lúc đó qua một giấc ngủ cũng nhận 
thấy sanh tử là một hay sanh tử là giải thoát hoặc sanh tử là Niết bàn. 
Nhưng phải tu học tinh tấn, chứ không thật khó mà nói được Tử sanh 
sanh tử là chi? Gẫm trong giấc mộng cũng bì như nhau.

Đây tới sáng xôn xao với thế,
Nhẫn đua chen kiếm kế sanh nhai,
Có thân giữa chốn đọa đày,
Đếm ba vạn sáu ngàn ngày khó khăn.

(6) Đàn 22 tháng 9 - Bính Tý (1936). 
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  Nhẫn. Đây là từ cổ, có các nghĩa nhịn, chịu, nỡ, tiếng trợ từ (7);  kể 
từ, tính từ, đến, tới (8). Nỡ còn có nghĩa là đành vậy (9). Từ nhẫn trong 
đoạn kinh này có nghĩa là đành vậy hay đành phải vậy, biểu thị một 
tâm trạng không thỏa mái của con người.

Cõi trần mà chúng ta sống được thánh giáo ví là chốn đọa đày.
Ba vạn sáu ngàn ngày là 36000 ngày. Nếu tính lịch Âm thì gần 100 

năm, chỉ một kiếp người. Truyện Kiều: Trăm năm trong cõi người ta.
Đoạn kinh có thể hiểu: Vì sống trong thế gian đọa đày, cuộc sống 

khó khăn nên đành phải đua chen kiếm kế làm ăn trang trải cuộc sống.
Xin Từ Phụ ra ân cứu độ,
Tăng huyền linh giác ngộ chí thành,
Rõ phước đức, biết tội tình,
Nấm tâm đắp vững mặt thành Càn Khôn.

Huyền linh là huyền diệu thiêng liêng, sâu kín khó nghĩ bàn.
Giác ngộ. Giác là biết, ngộ là tỉnh ra mà biết rõ, giác ngộ là tỉnh ra 

mà biết rõ chân lý. 
Chí thành là rất thành thật. Ở đây ý muốn nói người tu phải thành 

thật tu hành hay luôn tinh tấn tu hành không xao lãng. Trong Đại Thừa 
Chơn Giáo Thầy dạy: Người tu đến bực chí thành, Làm cho Thiên-lý 
lưu hành bốn phương.

Hai câu kinh Xin Từ Phụ ra ân cứu độ, Tăng huyền linh giác ngộ chí 
thành có thể hiểu: Xin Thầy ra ơn giúp con luôn tinh tấn tu hành không 
xao lãng điều này sẽ giúp con giác ngộ.

Rõ phước đức, biết tội tình là biết rõ tội phước của mình.
Càn Khôn là Trời Đất hay thế giới mà vạn vật đang tồn tại.
Nấm tâm. Tâm là của con người, là trung tâm của con người, nó làm 

chủ cho nhơn thân mà điều khiển ngũ quan, vận hành khí huyết.(10) Sách 
Dưỡng chơn tập viết: Người ta chỉ có một cái Tâm: ra ngoài là tình, 
vào trong là tánh. Nghĩa là, tâm khi biểu hiện ra bên ngoài là tình cảm, 

(7)  Đại nam quấc âm tự vị, Huình Tịnh Paulus Của.
(8)  Dựa theo Truyện Kiều chú giải, Lê Văn Hòe, Hà Nội, 1952.
(9)  Đại nam quấc âm tự vị, Huình Tịnh Paulus Của.
(10)  Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đại thừa chơn giáo,  đàn 18-8-Bính Tý (1936).
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ở bên trong là tánh. Phần tánh rất khó nhận ra, trừ phi đó là bậc giác 
ngộ. Cho nên nhà Phật có câu: Thấy Tánh thành Phật. Chữ nấm chỉ 
một phần nhô lên trên mặt đất như nấm đất. Nấm tâm là cách nói hình 
tượng để người đọc nương theo đó mà cảm nhận về tâm của mình. 
Việc làm này người xưa đã từng có. Khi nói về tâm người, nương theo 
hình tượng chữ tâm ( 心 ) các sách đạo học có bài thơ:

Tam điểm như tinh tượng,
Hoành câu tợ nguyệt tà;
Phi mao tùng thử đắc,
Tác Phật giả do tha.

Nghĩa là: chữ tâm 心 trên có ba chấm như ba ngôi sao trên trời, còn 
ở dưới một vòng câu như mảnh trăng tà (trăng lưỡi liềm); mang lông 
đội sừng (làm thú cầm) cũng tại nó, làm Phật Tiên cũng tại đó.(11)

Nấm tâm đắp vững mặt thành Càn Khôn, nghĩa đen là nấm tâm đắp 
nên thành lũy vững chắc để bảo vệ trời đất; nghĩa bóng là khi người tu 
trở về với bản tâm thanh tịnh thì họ sống an nhiên giữa trời đất.

Trên nhờ có Chí Tôn che chở,
Thần, Thánh, Tiên, Phật độ thân hèn,
Đường tu nối bước cho quen,
Xa trần tăm tối, cận đèn Thiêng Liêng.

Người tu cầu xin Đức Chí Tôn che chở, xin chư Thần, Thánh, Tiên, 
Phật cứu giúp mình vững đức tin một mạch tu hành tấn tới; tránh nơi 
tăm tối xấu xa, gần nơi tốt đẹp, sáng suốt giác ngộ. 

Trước lúc ngủ phải kiểm điểm lại phận sự trong ngày đã xong chưa 
mà lương tâm có điều chi cắn rứt chăng, rồi đọc kinh đi ngủ để cầu 
xin Thầy tha tội cho mình và mình cũng hứa là không phạm lỗi đó nữa. 
Khi thức dậy chúng ta đọc Kinh Thức dậy để cảm tạ ơn Thầy ban cho 
ta cuộc sống để ta có điều kiện tu học lập công bồi đức.

(11) Dựa theo Đạo học chỉ nam, chương II, tiết thứ 2, mục 1. Bài thơ trên, trong Giải mã 
truyện Tây du, ông Lê Anh Dũng dịch: Ba điểm tượng hình sao/ Móc câu như trăng khu-
yết./ Thú cầm theo đây đắc/ Phật do đó mà ra. 
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Anh lớn Thượng Đề Thanh 
thế danh Trần Đề, thường 

gọi là cụ Tri Mười, sinh năm Tân 
Hợi (1911) tại làng Lâm Đợi, (nay 

thuộc thôn Tây An, xã Đại Minh, 
huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). 
Anh lớn là con cụ Trần Khương 
và cụ bà Đặng Thị Khương. Anh 
lớn là con thứ 10 còn có thêm một 
người em, gia đình thuộc thành 
phần khá giả. Thuở nhỏ theo 
Nho học nhưng không thi cử, 
tuổi trưởng thành học thêm quốc 
ngữ ở Huế, thi primaire rồi nghỉ 
học. Tuổi thiếu niên đã sớm biểu 
lộ tính rất thông minh, khéo tay 
trong nghề may và dán đồ hàng 
mã, tính tình hào phóng và thích 
giao kết bạn bè rộng rãi.

Mừng xuân Tân Sửu, nhân kỷ niệm ngày hóa đạo 
của Anh lớn Giáo sư Thượng Đề Thanh (14/3) nguyên 
Đầu Tỉnh đạo Quảng Nam và Truyền trạng Ngô Thanh 
Toàn (05/02). Bài viết này giới thiệu về đạo nghiệp và 
hạnh nguyện của hai bậc Hướng đạo góp phần cho sự 
phát triển cơ đạo Trung Hưng.

Giáo sư 
THƯỢNG ĐỀ THANHTHƯỢNG ĐỀ THANH 

(1911 – 1984)
Hư Trúc
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Từ bước vào ngưỡng trưởng 
thành gặp ngay buổi mối Đạo 
Trời truyền bá về Quảng Nam từ 
năm Giáp Tuất (1934), sau khi tìm 
hiểu về giáo lý nền tân pháp, thấm 
duyên lành đến ngày 01 tháng 5 
năm Mậu Dần (1938), Anh lớn 
phát nguyện xin nhập môn tại 
Thánh thất Linh Bửu (huyện Đại 
Lộc, Quảng Nam). Như được 
sống trong nguồn ơn phước, Anh 
lớn cảm độ cha, mẹ và cả 10 anh 
em thọ lễ vào đạo. Từ đó đức tin 
vào ơn cứu chuộc Kỳ ba, chí tu 
và hạnh nguyện phụng đạo ngày 
thêm mạnh mẽ.

Ngày 13/01/ Kỷ Mão (1939), 
Họ đạo Linh Bửu tổ chức tiểu 
hội Vạn Linh, Anh lớn đắc cử 
Từ hàng (Đầu phòng văn Thánh 
thất). Nhờ tiếp ơn Thánh, linh căn 
được bừng mở nên Anh lớn nhứt 
tâm tu học lập công, giữ quy giới 
tinh nghiêm và góp phần quảng 
bá chơn truyền đạo pháp, tạo 
dựng được các xã đạo Tứ Châu, 
Tam Phước, An Thới. 

Năm Quý Mùi (1943), Anh 
lớn được công cử phẩm Lễ sanh, 
càng tăng thêm năng lượng hành 
đạo. Năm Giáp Ngọ (1954), anh 
lớn được Cơ Quan Truyền Giáo 
Cử làm Đầu Họ đạo Thánh thất 
Linh Bửu. Đàn cơ ngày 01/8/Ất 

Mùi (1955), tại thánh thất Thái 
Hòa, Ơn Trên ban cho Anh lớn 
phẩm quyền Giáo hữu Thượng 
Đề Thanh. Bản tính vốn là người 
mẫn cán trong việc thực thi các 
đạo sự, mạnh dạn dấn thân gánh 
vác và chu toàn các trọng trách 
được giao. thẳng thắn, mạnh mẽ 
và linh năng nhạy cảm khiến 
Thượng Đề Thanh giỏi tài ứng 
biến trong đối nhân xử thế lại tỏ 
lòng chính trực, tương xứng ân 
oai quyền pháp của bậc Thiên sứ. 

Năm Kỷ Hợi (1959), Anh lớn 
được ân phong Giáo hữu chính 
vị, Hội Thánh bổ nhiệm làm đầu 
Tỉnh đạo Quảng Nam. Để tiếp 
thêm năng lượng cho tinh thần 
hành đạo ngày càng mạnh mẽ, Ơn 
Trên đã khuyến dạy Anh lớn:

Đề huề nhau mưu toan nghiệp cả,
Trong nội tình đắp vá cho lành;
Làm cho đâu đó rỡ danh,
Đại đồng sơ bộ hoàn thành nên lo.
(Đàn tại THBT, ngày 05/01/Kỷ 

Hợi – 1959)
Sau trận lụt năm Giáp Thìn 

(1964), xã hội đang thời chiến 
tranh khốc liệt nên số đông bổn 
đạo các vùng quê xứ Quảng di 
tản về thành thị lánh nạn, Anh 
lớn cùng chư chức sắc Tỉnh đạo 
đã tổ chức khu định cư Xuân Mỹ 
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tại Hội An, thực hiện tốt các kế 
hoạch an sinh, vận động hỗ trợ 
đồng bào, đồng đạo ổn định đời 
sống. Anh lớn thực thi chủ trương 
dân đức, dân trí bằng cách nỗ lực 
lập trường tiểu học Cao Đài Xuân 
Mỹ, lập văn phòng Tỉnh đạo, 
kêu gọi nhân sinh lập công tinh 
tấn tu học. Thượng Đề Thanh là 
nhân vật trở thành trung tâm hạt 
nhân liên kết chư chức sắc chỉ 
đạo tiến hành xây dựng Thánh 
đường Quảng Nam tại Hội An, 
trực tiếp vận động cho thành lập 
phân đoàn Thanh niên Hưng Đạo 
Quảng Nam, liên tiếp mở các 
khóa tu học bồi dưỡng khả năng 
hành đạo cho hàng chức sắc các 
Họ đạo, bảo trợ cho việc mở lớp 
tu sinh tu sỹ qui tụ những thanh 
niên có chí nguyện tu giải thoát. 
Anh lớn hướng dẫn và tổ chức cho 
số đông bổn đạo tại Quảng Nam 
di dân vào định cư tại tỉnh Phước 
Tuy (nay thuộc huyện Châu Đức, 
Bà Rịa, Vũng Tàu). Dẫu hành đạo 
trong hoàn cảnh thời tao loạn với 
muôn ngàn khó, vướng nhiều trở 
lực nhưng nhờ sự hộ trì của thiêng 
liêng thuận thời với tài năng sinh 
động, sáng tạo trong tính cách 
mạnh mẽ của Anh lớn Thượng Đề 
Thanh khiến mọi đạo sự đều được 
giải quyết êm đẹp. 

Năm 1975, thống nhất đất 
nước, phần lớn bổn đạo đều rời 
khu định cư trở về quê sinh hoạt 
tu học tại các Họ đạo sở tại. Anh 
lớn vẫn thường trực tại văn phòng 
Tỉnh đạo tại Hội An, cần mẫn thực 
hiện việc gìn giữ, bảo tồn thánh 
sở. Suốt nhiều thập niên xả thân 
hành đạo, hướng dẫn nhân sinh 
tu học nên sức khỏe Anh lớn sớm 
suy yếu. Năm Mậu Ngọ (1978), 
Anh lớn lâm trọng bệnh, bán thân 
tê liệt, mãi đến ngày 14/3/Giáp 
Tý (1984) quy tiên trở về với cội 
nguồn Thánh đức. Trong đợt Hội 
Thánh dâng lễ cầu truy phong, 
tri ân chư chức sắc quá vãng vào 
ngày 08/6/Tân Tỵ (2001), Anh 
lớn được thăng phẩm Giáo sư. 
Trong lịch sử Truyền Giáo tại 
Quảng Nam, Giáo sư Thượng Đề 
Thanh vẫn mãi mãi là gương sáng 
về một bậc chơn tu, khí khái và 
thấm nhuần lòng nhân hậu, tròn 
xứng vai trò cánh chim đầu đàn 
hướng dẫn nhân sinh tinh tấn tu 
học.
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Anh lớn Ngô Thanh Toàn tên 
thật là Ngô Quý Đạt sinh 

năm Canh Thân (1920) tại làng 
Tây Mỹ, phủ Thăng Bình (nay là 
thôn An Mỹ, xã Bình An, huyện 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). 
Thân phụ là cụ ông Ngô Thanh Trỉ 
thường gọi là Xã Đoàn. Cụ ông 
nhập môn đạo Cao Đài sau được 
phong Lễ sanh Ngọc Trỉ Thanh 
làm Đầu Họ Đạo Thánh thất 

Trung Khánh, được truy phong 
Giáo hữu, thân mẫu là Đoàn Tịnh 
Bồi được truy phong Giáo thiện. 
Thanh niên Ngô Thanh Toàn sinh 
ra và trưởng thành trong một gia 
đình nghèo khó vốn thuần quê, là 
trưởng nam trong gia đình có 5 
anh chị em.

Từ tuổi ấu thơ Anh lớn bắt đầu 
học chữ Nho với thân phụ, lên 
sáu tuổi học Quốc ngữ, năm 12 
tuổi thi đậu bằng Yếu lược tại Hội 
An, sau tiếp tục lên học trường 
Phủ Thăng Bình. Năm 15 tuổi, 
do hoàn cảnh nghèo khó và chính 
sách giáo dục của Nam Triều 
đương thời hà khắc nên Anh lớn 
phải nghỉ học làm Đạt điền làng 
Tây Mỹ để phụ giúp gia đình.

Năm Tân Tỵ 1941 thân phụ 
Ngài mắc chứng bệnh về tâm thần 

Truyền trạng
NGÔ THANH TOÀNNGÔ THANH TOÀN

 (1920-1967)
Hư Trúc
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làm cả nhà lo sợ, Anh lớn phải lo 
cầu khẩn Trời Phật phù hộ cho 
phụ thân hết bệnh. Với lòng hiếu 
kính khởi sinh và không còn cách 
nào chạy chữa Anh lớn chỉ còn 
thành tâm cầu Trời Phật phù hộ 
cho phụ thân qua khỏi cơn khảo 
nạn.  Nhân dịp có người bạn đem 
biếu cho quyển kinh sám, trong có 
bài kinh Cứu Khổ của Đức Quan 
Âm, Anh lớn đem tụng được ba 
hôm thì người chị cả ứng lên nói 
Đạo như có các Đấng Thiêng 
liêng dạy bảo, làm cho cả nhà tin 
phục phát tâm tín ngưỡng.

Đầu năm Nhâm Ngọ 1942, 
duyên may đưa bước Anh lớn đến 
Thiên bàn Đông Tác (tiền thân 
Thánh thất Hưng Đông) qua trò 
chuyện, Anh lớn mời ngài Mai 
Diệu và Châu Khuê đến tại tư 
gia để làm lễ nhập môn đạo Cao 
Đài cho cả nhà vào giờ Ngọ ngày 
mùng 08/02/Nhâm Ngọ (1942) và 
xin thiết  Thiên bàn thờ tại tư gia.

Thời gian này cơ đạo miền 
Trung đang phát triển mạnh, 
người nhập đạo ngày càng đông, 
tại địa phương được lập thêm Xã 
đạo Tây Mỹ. Nhà Anh lớn được 
chọn làm Thiên bàn Xã đạo. Chí 
tu chí đạo như được cơ duyên 
chắp cánh, tinh thần tu học sống 
đạo càng mạnh mẽ khiến Anh 

lớn trở nên phấn khởi tích cực 
phụ giúp các đạo sự tại Xã đạo, 
chuyên tâm lo hồi hướng lễ bái.

Ngày 15/4/Ất Dậu (1945) 
Thánh thất Hưng Đông được 
thành lập, Anh lớn Ngô Thanh 
Toàn được cử làm Minh tra cùng 
tham gia hành đạo với chư vị Mai 
Diệu, Nguyễn Năng Cán, Mai 
Dinh... Năm 1946 chiến tranh 
bùng nổ lan tràn khắp nơi, cơ đạo 
gặp thời khảo nạn, chư Hướng 
đạo bị khủng bố tù đày, việc tu 
học lễ bái của nhân sinh gặp muôn 
vàn khó. Thiên bàn tại tư gia Anh 
lớn là nơi chức sắc tiền bối gặp 
gỡ liên lạc giữa nhau, nhờ đó Anh 
lớn được tiếp xúc nhiều vị Hướng 
đạo, học hỏi và sở đắc được nhiều 
điều về đạo học. Anh lớn càng 
tin tưởng vào chánh pháp, hướng 
vọng đời sống tâm linh vào ơn 
cứu độ Kỳ ba quyết tâm hành 
đạo lập công. Anh lớn vừa hành 
đạo vừa dạy học tại trường Thăng 
Uyên (nay là thị trấn Hà Lam) và 
tham gia vào Hội đồng xã Thăng 
Uyên vào những năm 1950-1952.   

Thánh thất Hưng Đông đang 
đà phát triển nhiều mặt, nhu cầu 
sinh hoạt tu học của bổn đạo ngày 
càng cao, nên Hội Thánh cho phép 
tách ra thành lập Thánh thất Thái 
Hòa. Cơ đạo phát triển rộng khắp 
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tỉnh Quảng Nam, số lượng tín 
chúng nhiệt thành tu học lập công 
mà thiếu người dìu dắt chuyên lo 
hướng dẫn tu học. Thực trạng này 
thôi thúc những tâm trường có chí 
hướng dấn thân truyền giáo. Anh 
lớn Ngô Thanh Toàn phát nguyện 
thoát ly gia đình phế đời hành 
đạo. Lòng người chơn tu như cảm 
ứng với cơ vận Đạo Trời nên Anh 
lớn được Thiên phong Luật sự 
vào đàn cơ ngày 18/6/Nhâm Thìn 
(1952).

Cơ Đạo kéo dài trong thời kỳ 
khảo đảo, Anh lớn vẫn hăng say 
cùng quý chức sắc Hướng đạo và 
đoàn Giáo hữu phổ thông chơn 
đạo đi hành đạo khắp các tỉnh 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định và Phú Yên. Trong cơ cấu 
chức sắc Hiệp Thiên đài, Anh lớn 
làm nhiệm vụ Điển ký trong bộ 
phận thông công và Thư ký trong 
các mùa tu tịnh.

Đàn Cơ ngày 12/8/Ất Mùi 
(1955) Đức Đông Phương Lão 
Tổ thừa lệnh Chí Tôn giáng đàn 
ân phong Ngô Thanh Toàn phẩm 
vị Sĩ tải. Hồng ân như tiếp thêm 
lửa chí khí lập hạnh người chơn 
tu, chuông cứu độ như thúc giục 
bậc thừa sai lên đường với tinh 
thần vị nhân sinh. Anh lớn tiếp 
tục hành đạo đóng góp xây dựng 

Thánh thất Thái Hòa, góp sức vào 
các công trình đương thời như 
xây dựng Trung Hưng Bửu Tòa, 
lập nhà tu Phước Huệ Đàn, bảo 
trợ dòng tu Bảo Thọ... Sau ngày 
Thành Lập Hội Thánh Truyền 
Giáo, đàn cơ tại Trung Hưng Bửu 
Tòa ngày mùng 9 tháng Giêng 
Đinh Dậu (1957) chư vị Ngô 
Thanh Toàn, Nguyễn Trinh Cán 
và Nguyễn Thanh Giang được Ơn 
Trên Thiên phong phẩm Truyền 
Trạng.

Đàn cơ tại Trung Hưng Bửu 
Tòa ngày 16/01/Kỷ Hợi (1959) 
Đức Đông Phương Lão Tổ giáng 
dạy về nội tình giáo hội và phần 
hành thực thi trách vụ trọng 
nhiệm của chức sắc Hội Thánh 
cụ thể qua 10 lời khuyên và điểm 
danh Anh lớn như sau: 

“Ba Truyền Trạng hồng từ đã nhỏ,
Nhỏ cho mình trăm họ cũng yên,
Yên đây bởi ở pháp quyền,
Đứng trên nắm giữ mối giềng  
 cân phân.
Toàn nội bộ Thiên ân đạo hữu,
Thấy lỡ lầm bố cứu gián khuyên,
Trấn an đâu đấy bình yên,
Trong ngoài thân thiết hoàn  
 tuyền Trung Hưng”.
Năm 1959 (Kỷ Hợi) cơ Đạo 

Truyền Giáo như gặp làn gió mới, 
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giáo hội trên đà phát triển nổi bật 
về mặt an sinh xã hội… Lập Văn 
phòng Đại diện Hội Thánh tại 
Sài Gòn (1958); Hình thành dòng 
tu Bảo Thọ cho nữ tu giải thoát; 
Lập nhiều dinh điền và các khu 
giáo dân… nhiều tỉnh thành xây 
dựng trường trung tiểu học Hưng 
Đạo, lập viện cô nhi. Đàn cơ ngày 
mùng 01/12/Tân Sửu (1962) Đức 
Bảo Ngươn Chơn Tiên giáng dạy 
và điểm hồng danh Ngô Thanh 
Toàn:

“Toàn tâm xây lấy móng nền.
Để rồi kiến thiết đài đền cho cao”.
Và đàn cơ Tý thời 13/3/Nhâm 

(1962) Đức Ngô Đại Tiên giáng 
dạy.

“Toàn cả trông về ngôi tận độ.
Vẹn duyên sạch trọn đức bày phơi”
“Toàn tâm cho vẹn kẻ hiền.
Hiền còn cầu học pháp thiêng   
 mới lành.
Ngôi xưa trên đó còn dành.
Nhịp cầu đạo pháp được thành   
 là vui”.     
Cơ đạo đang phát triển mạnh về 

mặt phổ truyền chánh giáo nhưng 
pháp môn tâm truyền tu tịnh chưa 
thật khai thông, do vậy vào năm 
Tân Sửu (1961) chư vị Đàm Thi, 
Hồ Tân Sinh, Trần Cư, Huỳnh 
Quốc Tuyến... cùng Truyền trạng 

Ngô Thanh Toàn vào miền Nam 
thọ pháp vô vi tại Đàn Chợ Lớn, 
về lại Đà Nẵng mở rộng đường cơ 
tâm pháp chung sức lập nên Tịnh 
đường (tiền thân Trung Tông 
Thánh Tịnh).

Anh lớn Ngô Thanh Toàn thọ 
pháp tu tịnh vào ngày 15/4/Nhâm 
Dần (1962), từ đây căn lành phát 
khởi duyên tu, Anh lớn nhứt tâm 
vào việc tu luyện theo tâm pháp 
vô vi tại nhà tu Tịnh đường cho 
đến lúc quy tiên ngày 05/02/Đinh 
Mùi (1967) lúc 47 tuổi. Vể cõi 
Thánh chơn linh Anh lớn được 
chứng đắc Thiên Bảo Chơn Quân.       

Suốt cuộc đời Anh lớn có hai 
việc tiêu biểu là học tu và hành 
đạo cho dù hoàn cảnh khó nghèo, 
cơ Đạo gặp thăng trầm và trải 
nhiều khảo thí… phẩm chất tu đức 
sống đạo của Anh lớn còn tỏ rạng 
tâm trường kiên trung phụng đạo. 
Từ ngày thọ ân làm môn sinh Cao 
Đài đến khi được Thiêng liêng 
chọn trao giữ vai trò sứ mạng, 
Anh lớn nhứt tâm nối bước phổ 
truyền chơn pháp, đạo nghiệp của 
Truyền trạng Ngô Thanh Toàn 
như lấp lánh ánh sáng bậc thừa 
sai trọn vẹn tâm tu.
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Câu ngạn ngữ nôm na nhưng lại vô cùng 
thâm thúy, được lưu truyền trong dân gian 

nên ý lời dễ hiểu dễ nhớ, thường dùng để nhắc 
nhở  việc ăn ở thiện lương, đề cao sự tích đức 
hành thiện. Đức không chỉ đem lại cho con 

người cảnh giới tinh thần an lạc mà còn có cuộc 
sống đời thường no đủ. Để hiểu rõ ràng hơn, 

chúng ta bắt đầu bằng khái niệm:
I. Đức là gì? 
Đức khi đứng trước tên riêng, 

phẩm vị hay Thánh danh 
là từ nhằm để tôn xưng với 

lòng kính trọng, ví dụ: Đức Thái 
Thượng Lão Quân, Đức Chí Tôn Ngọc 

Hoàng Thượng Đế, Đức Liễu Tâm Chơn 
Nhơn Huỳnh Ngọc Trác… Chữ Đức trong 
bài viết này muốn gởi gắm là: đạo đức, tấm 

lòng bao dung thương người yêu vật, hay 
những phẩm hạnh tốt đẹp, việc làm từ tâm 

cứu nhân tế chúng... Theo như ý chính này, 
Đức được biểu hiện rất rộng, khi đi với từ thuần 
Việt thường kèm với chữ lòng hay chữ sự, ví dụ 

“Ở CÓ ĐỨC 

MẶC SỨC MÀ ĂN”
Võ Văn Pho
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như: lòng vị tha, sự bao dung. 
Khi để thăng hoa, trang trọng ta 
có thể thế bằng chữ lòng hay chữ 
sự bằng chữ đức, chẳng hạn như: 
đức khiêm cung, đức từ tốn, 
đức chính trực, đức hiếu sinh, 
tứ đức tam tùng, v.v…

II. Đức theo các quan niệm:
a. Đức theo quan niệm dân 

gian: 
Dương đức và âm đức, hành 

động thực hiện thiện lành, ai cũng 
thấy ai cũng biết, được xã hội 
công nhận, báo đài khen ngợi, ví 
dụ như trường hợp cứu trợ bão 
lụt miền Trung của cô Thủy Tiên, 
thì gọi là dương đức. Cũng việc 
thiện lành nhưng làm một cách 
âm thầm, đến giúp cũng chẳng 
ai đón, ra về cũng không ai hay. 
Theo Kinh Thánh: "Tay trái làm 
không cho tay phải hay.” Đó đích 
thực là âm đức. Chắc chúng ta 
đều biết chuyện: “Cậu học trò và 
con chó đá” hay chuyện “Chú Sa 
Di cứu đàn kiến” Âm đức có thể 
xoay chuyển cả sinh mệnh chính 
mình.

b. Đức theo quan niệm của 
đạo Phật: 

Bi đức, trí đức và tịnh đức, Bi 
đức là lòng thương sanh chúng 
một cách vô tư quảng đại, thương 
vì thấy chúng sanh ngụp lặn trong 
vô minh, khổ đau phiền não mà 
thương xót chứ không phải vì 

được chúng sanh nhang khói cầu 
xin hay kính trọng. Trí đức là hành 
động đạo đức luôn được soi sáng 
bởi trí tuệ, không thân - sơ, không 
huyễn tưởng. Tịnh đức là giữ sự 
thanh tịnh tức tấm lòng sáng trong, 
không động tâm vì cao hay thấp, 
vì đến trước hay có sau, không vì 
mùa xuân đầy hoa thơm cỏ lạ mà 
ta rung động cũng không phải vì 
mùa đông cây cối rụi tàn lạnh lẽo 
mà ta xa lánh hững hờ. Đạo Phật 
tin tuyệt đối vào nhân duyên khởi 
và luân hồi nên tu đức luôn được 
khuyến khích và chú trọng.

c. Đức theo quan niệm của 
đạo Công giáo: 

Đức cô đọng trong cụm từ: 
“kính Chúa yêu người”, tự 
nguyện hiến dâng, hy sinh, phụng 
vụ. Cụ thể như Mẹ Têrêsa dành cả 
cuộc đời để chăm sóc yêu thương 
những mảnh đời bất hạnh, bệnh 
tật khổ nghèo. Mẹ có câu nói rất 
mộc mạc nhưng đã khiến mọi 
người suy nghĩ và ngẫm ra được 
rất nhiều điều: “Xin Chúa cho 
con được sống gần gũi cùng họ 
(những người bệnh) và cho con 
được thêm sức để không lìa xa 
Chúa.” Thượng Đế (Chúa) luôn 
ở trong ta, chỉ có ta chạy theo 
những ham muốn cuộc đời mà 
bỏ rơi Chúa. Lời nói của mẹ thật 
tuyệt!
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d. Đức theo quan niệm của 
tôn giáo Cao Đài:  

Đức là phẩm chất cao trọng 
hàng đầu nên được nhắc khá 
nhiều trong kinh lễ: “chờ con lập 
đức giúp hườn ngôi xưa. (Văn 
tế cha mẹ quy liễu). Chứa đức 
làm cho có nhiều công. Phải giữ 
lòng lành mà thương thú vật 
(Kinh Cảm Ứng) Trẻ thơ ngày 
một khôn ngoan. Tu thân lập 
đức gìn tròn thiên luân (kinh 
Sinh Nhật) Rõ phước đức biết 
tội tình. Nắm tâm đắp vững 
mặt thành càn khôn (kinh Thức 
dậy) Người đã bước vào sân đạo 
đức. Phải hiểu thông kinh luật 
rẽ rành (kinh Nam-Nữ phái giáo 
quy) và chúng ta cũng đã đọc, 
cũng đã thấy xuất hiện vô vàn 
trong Thánh ngôn Thánh giáo:

Nên người đạo đức dễ gì đâu
Phải nhịn nhục người, phải mến  
 nhau
Công quả lo bòn, trai giới giữ
Giữ câu đạo hạnh gắng công phu
(Đức Lê Sơn Thánh Mẫu, 

TTTH, đàn 28-7 ĐĐ 33)
Người quân tử bao giờ bỏ đức
Đức làm nên mực thước cho người
Đức còn muôn vật tốt tươi
Đức minh, minh đức ráng khươi  
 cho đời
(Ngọc Hoàng Thượng Đế, 

ĐTCG, đàn 27-8 Bính Tý – 1936)

Nhà nghèo hạnh tốt, ấy là 
gương treo dạy đời, các con khá 
bền lòng son sắt, cái hạnh tốt 
là thang vạch ngút mây xanh, 
tâm thành là để trau dồi tánh 
tục, lòng đạo đức quý hơn là 
miếng đỉnh chung, tố bần hàn 
tuỳ mình mà hành đạo thì công 
ấy trỗi hơn hạng thượng lưu đó 
các con.

(NHTĐ, TNHT, đàn 10-3 Mậu 
Thìn, năm 1928)

Có thể nói, Đức với người tín 
đồ Cao Đài là thiện pháp, pháp 
môn Phước thiện: 

“Làm cho phước thiện thành công.
Cho đời hết khổ, cho lòng thảnh thơi.”  
(Kinh Cầu Nguyện Phước Thiện)
“Trong một Đạo sớm chiều  
 thăm viếng.
Tìm các điều phương tiện đỡ đần.
Trăm nhà đem lại một thân.
Dựng xây đạo đức tinh thần cho  
 cao.”
(Đức Lý Thái Bạch, TTTH đàn 

18-4 ĐĐ 30)
III. Để đạt được tâm đức phải 

luôn học hỏi và không ngừng tu 
dưỡng: 

a. Chữ đức theo Hán văn: 
Chữ đức gồm 5 bộ: xích – thập 

– mục – nhất – tâm) Để dễ nhớ ta 
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dựa theo câu lục bát: chim chích 
mà đậu cành tre. Thập trên mục 
dưới, nhất đè chữ tâm. “Chim 
chích” là bộ xích: bước chân, 
bước chân hướng thượng “Con 
xin nương bóng Cao Đài. Bước 
ra một bước cảm hoài căn tu.” 
(kinh Đi đường) Thập là mười, 
nhưng nghĩa đáng chú ý là sự 
hoàn hảo “mười phân vẹn mười”, 
thập còn là ở không gian rộng lớn, 
khắp nơi “thế giới mười phương”. 
Mục là mắt, nếu ghép lại cũng có 
thể hiểu là THẬP MỤC có đến 
mười con mắt để nhìn xa trông 
rộng (chánh kiến). Nhất là một 
mà MỘT là Thái cực, là Thượng 
Đế. Tâm là trái tim hay tấm lòng. 
Nhất tâm khi đi liền nhau chỉ: một 
lòng một dạ, thủy chung, không 
hề thay đổi, chỉ bấy nhiêu, cũng 
đủ thấy đức cả rồi! “Thôi các em 
nhứt tâm, … chẳng đặng nhiều 
lời.” (Di ngôn của Đức Ngô Minh 
Chiêu).

b. Chữ đức theo giáo lý Đại 
Đạo: 

“Nhứt bổn tán vạn thù. Vạn thù 
quy nhứt bổn”

Đạo vô tận, Đạo vô cùng
Đạo là mẹ đẻ khắp chung   
     muôn loài.
(NHTĐ, ĐTCG, đàn 02-8 Bính 

Tý-1936)

Đạo sinh ra Thầy, Thầy phân 
định âm dương hóa sanh càn khôn 
thế giới cùng muôn vật. ĐẠO 
là tĩnh là vô vi, ĐỨC là động là 
hữu hình. “Đạo sanh Đức dưỡng 
hóa dục quần sanh.” ĐẠO- ĐỨC: 
Tuy hai mà một - tuy một mà hai. 
Con người là kết quả tương giao 
của âm dương, ngũ hành nên con 
người là ĐỨC của Thiên Địa. 
Từ những lý lẽ như vậy, chúng 
ta càng thêm tin vào chữ ĐỨC, 
chúng ta là những môn sinh may 
duyên gặp Đạo Kỳ Ba, chúng ta 
phải cố công mà tu hành, cố gắng 
mà “làm lành xem phải nói ngay.” 
phải luôn tích đức hành thiện, làm 
được vậy là thuận Thiên, là hợp 
lòng Trời, là dọn đường để trở về 
với THẦY với ĐẠO.

IV. Trì hành theo kinh Sám là 
tu đức sống Đạo: 

Kinh sám, có thể là Kinh Cảm 
Ứng, Kinh Sám hối hay những bản 
kinh khác cũng được. Miễn là đọc 
để phản tỉnh, tự vấn bản thân rồi 
sửa đổi lỗi lầm, chứ không phải 
tụng để được Thiêng Liêng xá tội. 
Xưa nay Kinh Sám là những bản 
Kinh đặc biệt. Đặc biệt không chỉ 
ở chỗ vô cùng linh ứng mà còn 
đặc biệt ở phần linh hướng, chỉ 
ra cho người tu biết đâu là việc 
cần tránh, thấy đâu là những điều 
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nên làm. Dù ở chùa hay ở chợ, 
dù giàu hay nghèo, dù là hàn sĩ 
hay thương gia, dù là quan hay 
dân… đều có thể hành trì để tích 
đức hành thiện, mở lòng sáng dạ 
thanh lọc thân tâm, làm cho đời 
sống tâm linh của chính mình  
thêm an định tinh tiến:

1. Tu đức sống đạo từ những 
cảm xúc, suy nghĩ chân chánh: 
“Phải giữ lòng lành mà thương 
thú vật… Thương kẻ mồ côi, thảm 
cho người góa bụa… Kính trọng 
người tuổi tác… Thấy người đặng 
như mình đặng. Thấy người mất 
như mình mất… Thất đức là: 
“Ôm ấp điều ngoại tình… Thấy 
người sắc tốt dục lòng thương 
thầm… Thấy người bị tội chết 
chém mà mình còn ghét… Biết 
lỗi mà chẳng sửa mình, biết điều 
lành mà chẳng làm….”

2. Tu đức sống đạo từ lời nói: 
Những lời nói thiếu kiềm chế 
thường dẫn tới sự thất đức: “Đừng 
tính kế độc sâu trong dạ. Mà gỗ 
ganh oán chạ thù vơ…” (Kinh 
Sám Hối - KSH) “Dối người nào 
khác dối Trời…” (KSH), “Oán 
Trời hờn người….Miệng nói phải 
lòng ở quấy… Cầu nguyện cho 
người có sự hư hại… Bày tỏ cái 

xấu của người, xoi bói cái sự tư 
riêng của người… Thấy người 
tướng xấu tàn tật mà lại cười chê. 
Thấy người có tài năng phải khá 
khen, đã không khen mà còn ganh 
gổ chê bai… Bày lời nói ác độc…
Dèm siểm hủy báng người bình 
thường… Chê bai người, xưng 
mình ngay thẳng… Vái Thần linh 
soi xét, thề nguyền sự tục tiểu…
khai sự xấu của người mà khoe 
mình hay…” Để tích đức hành 
thiện nên dùng lời nhỏ nhẹ chân 
thật: “Hãy khuyên lơn kẻ dữ trở 
lại hiền, mừng cho kẻ làm lành…
giấu sự quấy của người, khen điều 
phải của người"…

3. Tu đức sống đạo từ những 
hành vi cử chỉ tốt đẹp: 

“Đường phải thì đi, đường quấy 
thì tránh. Đừng khi nhà tối không 
ai mà làm việc trái lẽ. Giúp người 
cơn gấp rút, cứu người lúc nguy 
hiểm”. Đừng nên: “Lấy ngay làm 
vạy, lấy vạy làm ngay… Lấy cái 
xấu đổi lấy cái tốt… Mạo nhận 
ơn, chối đổ lỗi… Tham lam ham 
muốn tiền của… Trong lòng độc 
hiểm, ngoài mặt làm từ thiện…
Giả rủa mình mà rủa người ta… 
Hại con và phá thai…”
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4. Tu đức sống đạo từ những 
việc rất nhỏ: 

“Tuy rằng nhỏ nhít cũng là 
công phu.” (KSH)

Thấy giấy chữ rớt rơi lượm lấy
Đốt ra tro bỏ chảy dòng sông
Thủy triều vận tải biển Đông
Làm hằng dường ấy phước đồng  
 ăn chay. (KSH)
Thương đồng loại cũng hơn thí bạc
Thấy trên đường miểng bát   
 miểng chai
Hoặc là đinh nhọn chông gai
Mau tay lượm lấy đoái hoài kẻ   
 sau. (KSH)
Đương khi uế trược thẳng xông   
 chỗ thờ
Vào bếp núc lúc dơ không kể. (KSH)
Làm nhục người cầu cho mình   
 hơn. (Kinh Cảm Ứng)
Mạo nhận ơn, chối đổ lỗi. (Kinh   
 Cảm Ứng)
Thấy người vinh hiển muốn cho   
 người ra hèn hạ
Thấy người giàu có mong cho 
người ra lâm lụy. (Kinh Cảm Ứng)
Con người ngày nay đa số 

sống thiếu đức nên con người 
sống trong bất hạnh, phiền não; 
gia đình thiếu đức nên sống trong 

bất hòa đau khổ; đoàn thể thiếu 
đức nên sống trong đố kỵ, chia rẽ; 
xã hội thiếu đức nên sống trong 
loạn lạc, tai ương, đau thương 
chết chóc. Tân pháp Cao Đài chỉ 
ra rằng: hành trì tu dưỡng cụ thể 
hơn là tu đức sống đạo không 
phải là việc làm cho trời đất, cho 
Thầy hay các Đấng Thiêng mà là 
để trưởng dưỡng từ tâm tức lòng 
yêu thương chan chứa như Trời 
Đất, để bản thân người tu ngày 
một thêm tỉnh giác, an định và 
tinh tiến.

Cơ ĐẠO còn chông chênh, 
SỨ MẠNG TRUNG HƯNG vẫn 
còn nằm trong lời cầu nguyện và 
chuyện SƠ BỘ ĐẠI ĐỒNG vẫn 
còn là viễn ảnh xa xăm, chúng ta 
đã đóng góp được gì là tùy vào 
tâm đức của mỗi tín đồ. Nội dung 
câu chuyện đạo chỉ mong góp một 
chút nhận thức để chuyển hóa chữ 
đức như đề tài đã thưa trước:

Đem đạo đức sửa lòng nhơn loại
Vững đức tin cứng cỏi như đồng
Chim còn ngậm đá lấp sông
Trên đường đạo đức dắt cùng 
nhau lên
(Lý Thái Bạch, TTTH, đàn 18-

4-ĐĐ 15)
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Chị tôi đi xuất gia 
Lúc hơn hai mươi tuổi
Đã rời khỏi gia đình 
Theo con đường lập đạo

Nơi nào thiếu Lễ sanh
Giáo hội điều chị đi 
Chị liền nhận nhiệm vụ 

Thị thành hay phố núi
Chị sẵn sàng hy sinh 
Lập công cùng đạo sự... 
Cho đến ngày hôm nay

Hơn năm mươi năm lẻ
Do ăn uống khổ kham 
Cùng việc tu khổ hạnh

Cộng thêm tuổi tác lớn
Nên chị tôi mang bệnh
Chị bấm bụng chịu đau 
Không than thở một lời
Đôi lần không chịu nổi
Chị chỉ than với tôi 
Sao đau quá em à...! 
Nên chỉ biết động viên
Cố gắng lên chị nhé!
Biết chị đau dữ lắm. 
Em chẳng giúp được gì
Chỉ tới lui thăm chị 
Chị ơi cố lên! Cố lên!
Trên đây là nét sơ phác về cuộc 

đời nữ tu Phan Hương Chi do 
người em ghi lại mà chi tiết được 
kể trong tập hồi ký viết xong vào 
mùa thu năm nay – Canh Tý, 
2020.

Nữ tu sinh năm Mậu Tý, 1947, 
nay tròn 72 tuổi, hiện đang ở nhà 
Hưu Lão Chức sắc Nữ phái.

Một nếp tu trìMột nếp tu trì
Đọc hồi ký nữ tu Hương Chi
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Cuộc đời nữ tu có thể khái lược 
qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu 
từ ấu thơ nhọc nhằn đến lúc vượt 
qua nhiều dao động thử thách và 
tiếp theo là những năm tháng lập 
công hành đạo.

Chúng ta có thể cảm thấu cuộc 
đời một nữ tu nhà đạo qua một số 
đoạn trải lòng trong tập Hồi ký.

Thân mẫu kể: Sinh tôi ra trong 
thời kỳ khó khăn loạn lạc. Mới 
bảy ngày thì thân mẫu đã phải đi 
gánh nước tưới khoai chúa.

Năm đó (1947) trời hạn hán. 
Nếu không tưới, khoai chết lấy 
chi ăn? Khoai còn không có, nói 
gì đến cơm. Mẹ phải làm việc 
nặng ngay khi vừa sinh tôi, còn 
cha thì lo chạy trốn Tây. Cứ mỗi 
lần Tây đi lùng sục, thì ông phó 
Phu bên cạnh nhà gọi thân mẫu 
tôi bồng tôi đứng trước cửa nhà. 
Tây thấy vậy sẽ dễ bỏ qua.

Lên năm, sáu tuổi tôi đã phải 
trông em, chơi với em, tập cho em 
những bước đi chập chững.

Năm 1954, khi tôi được bảy tuổi, 
trong làng có mở trường dạy học.

Tôi thích lắm, thưa với song 
thân đi học. Phụ thân đồng ý, 
nhưng ngược lại Mẫu thân bảo: 
“Ở nhà cho anh Hai bày cho biết 
đọc, biết viết là đủ rồi”.

Lòng buồn vô hạn, nhưng hoàn 
cảnh  mà biết làm sao hơn.

Chỉ tôi là con gái lớn nên phải 
lo bao biện mọi việc trong nhà – 
hằng ngày, vừa chăm em nhỏ, vừa 
lo nấu ăn dọn dẹp… Thời gian cứ 
thế dần trôi.

NHÂN DUYÊN ĐẾN VỚI 
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

Đến năm 18 tuổi, tôi xin mẫu 
thân đi học nghề may. 

Tôi vào được bốn tháng thì có 
cô Thính thiện Nguyễn Thị Đích 
để ý đến tôi cho con cô ấy và cậy 
chú Nguyễn Văn Bớt, Phó Trị Sự 
giúp. Phụ thân tôi rất vui lòng, 
đồng ý gả tôi cho con cô Thính 
thiện. Tôi không hề hay biết gì. 
Sau đó thì tôi nghe chị dâu cho 
biết cha tôi đồng ý gả tôi cho 
con nhà có đạo Cao Đài”. Tôi 
như người cung trăng rớt xuống, 
chuyện hệ trọng của đời mình mà 
chẳng biết chi! Sáng hôm sau, 
gặp chú Bớt tôi thưa:

- Sao chú không nói cho con 
được biết gì cả?!

- Thôi, con mười chín có chồng 
được rồi đấy - gia đình này cũng 
rất là hiền từ.

Tôi khóc và chưa biết nghĩ sao 
đây thì chú hỏi: - Sao? Con thấy 
không được à?
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- Con muốn giúp đỡ thân mẫu 
và các em học hành tương đối ổn 
định, con sẽ đi tu.

- Con tu theo đạo nào? - Dạ, 
con tu theo đạo Phật.

Nghe tôi nói vậy, chú bèn đem 
giáo lý Cao Đài ra thuyết giảng - 
Tôi cảm nhận và thấy thật hay, 
chí lý. Tâm hồn cảm thấy hưng 
phấn, vui thích nên tôi hứa với 
chú Bớt là sẽ theo đạo Cao Đài. 
Đó là bước đầu tôi gặp Đạo qua 
việc mai mối cưới hỏi.

Chính thức vào đạo.
Ngày 01.06 Đinh Mùi (1967) 

tôi nhập môn và liên tiếp có nhiều 
nhân duyên giúp tôi thọ trường 
trai. 

Ông bà nội cùng cha mẹ đều 
nhập môn theo đạo Thầy.

Chú Bớt nhắc lại lời nói ban 
đầu của tôi và cứ hỏi chừng.

- Bao giờ con xuất gia?
- Để con làm kiếm chút ít tiền 

phòng thân rồi đi tu cũng được, 
đâu có trễ!

- Ngoài nghĩa địa biết bao nấm 
mồ người tuổi trẻ mà con lại hẹn 
rày hẹn mai!?

Rồi chú đọc bài kệ Quan Âm, 
rồi giảng cho tôi nghe. 

Phần hữu hình chú Bớt động 
viên. Phần vô vi thì Thánh giáo 

Ơn Trên cũng như thúc giục tôi 
phải sớm lên đường giải thoát.

Chú Bớt bảo rằng “Trong gia 
đình mà có một người con có chí 
xuất gia, tu hành tinh tấn, giữ trọn 
vẹn đạo hạnh giới luật là vô cùng 
diễm phúc”.

Nghĩ mình may mắn có duyên 
lành với Trời Phật, tôi quyết định 
gác hết chuyện tình cảm qua một 
bên.

Với tư tưởng dứt khoát, vào 
lúc 7h00 sáng 19. 02. Mậu Thân 
(1968) tôi mạnh dạn thưa với cha 
mẹ: “Kính thưa song thân, lòng 
con đã quyết, nguyện xin đi tu 
nên con xin chào song thân và 
quý anh chị em để thực hiện ý 
nguyện của mình”.

Thưa xong, một mình tôi xách 
vali thẳng đến Xã đạo An Hải với 
tâm nguyện lo tu.

Những ngày mùng tám, hai ba, 
đạo hữu về xã đạo sinh hoạt, tôi 
nghe được lời ong tiếng ve , “Cô 
Chi tu chi được mà vào chùa ở? 
Lời ấy đến tai, tinh thần tư tưởng 
bị dao động, bản thân tôi lúc ấy 
muốn quay trở về gia đình. Song, 
nhớ lại...ngày gần đến tuổi thành 
nhân, thân mẫu thường đọc cho 
nghe.
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“Khi mổ xách nón ra đi 
Mà không hổ thẹn bằng khi trở về”
Tôi lại giật mình, không còn ý 

nghĩ trở về nữa. 
Tinh thần căng thẳng, hơi bị 

chông chênh nhưng tôi tự nhủ:
“Phải lập chí cho bền mà tu. 

Chi cố lên!”
Rồi tĩnh tâm nhớ lại lời kinh 

Tắm Thánh:
“Đừng thối chí ngã lòng trở gót 
Để cho đời chua xót tình thương”
Nhờ đó, tôi vững tâm trở lại. 

Quyết bằng mọi giá giữ vẹn chữ tu.
Mọi sóng gió dần dần cũng sẽ 

qua đi.
ĐỜI HÀNH ĐẠO
1. Làm thư ký nữ phái tại 

Thánh thất Trung Thành.
Đạo tỷ Giáo hữu Hương Đơn 

đến thăm Xã đạo An Hải, động 
viên tôi nên về làm thư ký cho 
Nữ phái Thánh thất Trung Thành. 
Liệu sức mình, tôi trả lời “Cháu 
không có khả năng”.

Đạo tỷ lại bảo “Cứ nghe lời cô 
về Thánh thất lập công làm việc 
Nữ phái. Những gì chưa biết, cô 
sẽ chỉ bày và giúp đỡ.

Tôi nghĩ, đó cũng là dịp may 
mắn cho mình để có cơ hội lập 
công. Đạo tỷ lại hỏi thúc “Có về 
Trung Thành không?”.

Tôi thưa “Cháu hứa sẽ về”
Năm 1970, tôi về làm thư ký 

cho Nữ phái Trung Thành.
- Làm việc lập công mãi đến 

lúc Đạo tỷ Lễ sanh Hương Phước 
tuổi cao sức yếu làm đơn xin 
nghỉ. Ai cũng động viên tôi - thay 
thế đạo tỷ Hương Phước.

Tôi cứ đắn đo: Người đại diện 
Nữ phái, lẽ đương nhiên phải 
quỳ trước. Mình thì tuổi còn nhỏ, 
đằng sau, bên phải bên trái toàn là 
quý cô, quý chị lớn tuổi hơn. Quỳ 
vậy, mình có bị thất đức không? 
Thuần nghĩ như vậy nên tôi từ 
chối, tâm nguyện đóng vai phụ.

Tôi trình bày với đạo tỷ Lễ 
sanh Hương Phước mong được 
cảm thông.  Đạo tỷ có nói “Con 
Năm nghĩ cũng đúng, đó là tinh 
thần đạo lý”. Cô nói vậy và quý 
đồng đạo cũng đồng ý như cô.

2. Thánh Thất Trung Đức.
Những ngày sau đó, lại có đạo 

vụ lệnh của văn phòng Nữ phái 
Hội Thánh gửi đến điều tôi về 
Thánh Thất Trung Đức.

Tôi chấp hành nghiêm túc, đến 
Họ đạo Trung Đức nhận nhiệm vụ. 
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Giúp đỡ chị em nữ phái mỗi ngày 
thêm tiến bộ hơn, phát động từng 
đợt phong trào tu học.

 3. Về lại Thánh thất Trung 
Thành.

Những tưởng mình sẽ ở lâu dài 
tại Trung Đức. Nhưng nữ phái 
Trung Thành cử Đạo tỷ Lễ sanh 
Hương Hồng lên làm đại diện Nữ 
phái.

Thế là, VP Nữ phái Hội rút nữ 
tu Phan Thị Chi về lại VP Nữ phái 
Hội Thánh. Và rồi từ Hội Thánh 
tôi nhận lệnh để về Trung Thành 
làm phụ tá cho Đạo tỷ Hương 
Hồng. 

Năm 1997, Thánh thất Trung 
Thành họp bàn khởi công xây 
dựng lại. 

Các bạn đều đề nghị tôi làm 
thủ kho, gìn giữ bảo vệ vật tư cho 
thật bảo đảm từ ngày khởi công 
cho đến lúc hoàn tất. Đến lúc ấy, 
thủ kho mới hết trách nhiệm của 
mình do các ban trong Họ đạo 
giao.

Lễ khánh thành tổ chức vào 
ngày 8.4. Mậu Dần (1998). Xong 
lễ, tôi đã nhẹ được phần nào trách 
nhiệm thủ kho. Giờ đây, quay trở 
về với công việc của mình là chỉ 
làm phụ tá cho đạo tỷ Lễ sanh 
Hương Hồng.

4. Về cơ quan Nữ phái Hội 
Thánh.

Đang ở Thánh thất Trung 
Thành trong dịp đầu xuân 2000, 
rút nữ tu Phan Thị Chi về. 

Qua quá trình tu học lập công, 
Cơ quan Nữ phái Hội Thánh xét 
duyệt chấp thuận cho nhập vào 
dòng tu Bảo Thọ.

Ngày 8.2 Canh Thìn mới được 
vào hàng tu sĩ chính thức của 
dòng tu!

Tôi chợt nhớ... những tháng năm 
ở tại Xã đạo An Hải thường chỉ 
có một mình, ra vô buồn tình tôi 
đã viết.

Tôi mơ! Tôi mơ ... mơ thấy gió xuân 
Tôi mơ mơ thấy tưng bừng tiếng ca

Tôi mơ thực hiện lời Cha
Ban nguồn nhựa sống thấm vào  
 trong tim
Tôi mơ mơ một mối tình 
Không thương không ghét không  
 mình không ta

Tôi mơ...tình cảm dạt dào 
Buồn vui sướng khổ ra vào có nhau
Tôi mơ trước cũng như sau: 
Đạo tràng viên mãn một màu  
 thiện lương
Nguyện vọng ước mơ tôi... đã 

thành hiện thực: Được sống trong 
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tổ chức, đoàn thể cuộc đời tu sĩ. 
Ngày ngày với nhiệm vụ đứng 
chế biến thức ăn, lo đời sống ẩm 
thực cho quý chức sắc Hội Thánh 
hầu mong tích góp chút công quả 
cho bản thân. Đó cũng là điều làm 
tôi hạnh phúc.

Và qua quá trình dài tu học 
lập công gần bốn mươi năm, Hội 
Thánh đã xét duyệt cầu phong 
cho lên Lễ sanh.

Ngày 18.8.2006, tôi chính thức 
bái mạng thọ nhận phẩm vị này.

5. Thánh thất Trung Đức 
Tôi lại được Cơ quan Nữ phái 

Hội Thánh điều về nhận nhiệm 
vụ tại Họ đạo Trung Đức từ ngày 
1.7.2007.

Năm 2007 tôi được điều về 
Thánh thất Trung Đức rồi đến hai 
năm sau tôi được về lại Hội Thánh.

Những ngày nối tiếp, theo lệnh 
trên tôi lại lên công tác vùng Tây 
Nguyên với hai Thánh Thất Trung 
Phước An và Trung Hòa Daklak.

Cứ theo giấy giới thiệu, xong đợt 
lại về Cơ quan Nữ phái Hội Thánh.

6. Về Tịnh Đường (Trung 
Tống Thánh Tịnh) 

Ngày 10.4.2011, tôi về Tịnh 
Đường trong lúc đang xây dựng

“Công phu công quả công trình 
Ba công hiệp lại tâm tu mới thành”

Có hội đủ tam công này mới 
tạm gọi là tinh thần của người 
giải thoát.

Tôi về đây trong lúc Tịnh 
Đường đang xây dựng.

Đầu năm mới 2012, nhân dịp 
thăm Xuân chúc mừng, tôi về 
Thánh thất Trung Hải (Ngày xưa 
là Xã đạo An Hải mà tôi từng ở 
học tu). 

 Sau khi lễ Thầy, xuống hái lộc 
đầu năm. Tôi được bốn câu của 
Đức Lý Giáo Tông dạy:

“Con xây đắp Bửu Toa tráng lệ
Đó là nơi tiên bệ con ngồi
Của con nước mắt mồ hôi 
Bao nhiêu Thầy nắm để rồi ban 
 khen”
Vừa đọc xong mấy câu Thánh 

giáo, tôi cảm nghĩ Thầy Trời 
Thượng Đế thật vô cùng mầu 
nhiệm, khế hợp ứng dụng với 
tinh thần bòn mót công quả của 
tôi. Vô cùng xúc động, nước mắt 
tôi ứa ra! Tôi tâm niệm, lâm râm 
khấn vái thầm “Kính lạy Thầy, 
con sẽ lo tu luyện và lập công để 
đền đáp ơn Thầy”.

Rời Thánh thất Trung Hải, tiếp 
tục các Thánh thất Liên Hòa và 
Trung Thành. Lần lượt qua các 
lần hái lộc tôi đều nhận những lời 
khích lệ tu hành.
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Thăm xuân ba Thánh thất xong 
trở về Tịnh Đường cũng vừa kịp 
giờ công phu thời ngọ. Ba ngày 
tết qua nhanh và lòng tôi thầm vui 
với những gì mình nhận được.

Mùng bảy công trình xây dựng 
lại tiếp tục. Bên ngoài lo việc ẩm 
thực cho quý vị đang trụ trì tại cơ sở 
Tịnh Đường. Công trình xây dựng 
kéo dài ba năm từ ngày 30.4.2011 
đến 17.5.2013 thì tổ chức khánh 
thành 8.04 Quý Tỵ (2013).

Thời gian ở nơi này, tuy cơ sở 
đang xây dựng nhưng lòng tôi rất 
yên ổn, thanh thản với hai chữ 
Tịnh Đường.

7. Công tác tại Thánh thất 
Trung Phước.

Lễ khánh thành Trung Tông 
Thánh Tịnh vừa xong thì có quyết 
định cho tôi đi Thánh Thất Trung 
Phước.

Trước khi lên đường nhận 
nhiệm vụ tôi nghe nhiều ý kiến 
lắm. "Cô lên đó làm chi? Thánh 
thất gì mà không có một người ăn 
chay trường?" Tôi nín thinh.

Rồi cũng có người khuyên bảo 
“Vì Thánh thất ở vùng cao, vùng 
xa, cơ sở vật chất còn nhiều khó 
khăn mình cũng nên thông cảm 
và lên giúp một tay”.

Và rồi ... Có người tình nguyện 
chở tôi ra bến xe buýt để đón xe đi 

Tam Kỳ - chị ấy cũng có lời rằng: 
“Chị cố gắng nghe, lên Trung 
Phước cũng là một chuyến đi lịch 
sử. Đời hành đạo của tu sĩ cần 
phải năng nổ tích cực, chị phải 
khẳng định: Không nên sống tiêu 
cực sẽ phí phạm thời gian.Vì tình 
chị em nên em mới nói vậy, mong 
chị cố gắng nhiều nghen chị”.

Tất cả mọi ý kiến tôi đều ghi 
nhận. Mình là người trong cuộc 
mà – Nếu gặp nhiều may mắn 
lòng sẽ thầm vui. Ngược lại, thì 
cũng học được chữ nhẫn.

Tới Tam Kỳ, ngủ đêm tại Nhà 
tu Phước Huệ Đàn. Đến sáng 
ngày 30.8. Quý Tỵ vị trưởng ban 
Phước thiện Thánh thất Trung 
Phước ra đón về.

Đó là một ngày không thể nào 
quên. Trời mưa như trút nước – 
Xe và người dễ trôi xuống hố quá! 
Nước chảy như thác mà đường 
miền núi dốc cao dốc thấp. Quả là 
rất phiêu! Tôi cứ thầm niệm danh 
hiệu Thầy liên tục để cầu xin sự 
an lành cho được đến nơi Thánh 
Thất Trung Phước.

Nhờ Ơn Trên, chúng tôi đến 
nơi bình an lúc 11h30.

Tôi định thần khi nhớ lại những 
cơn mưa của vùng cao mà kinh 
sợ. Thật ... lần đầu tiên mới biết!
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Tôi liền lấy giấy bút ghi mấy 
câu để kỷ niệm.

“Đường về Trung Phước thật
cheo leo

Qua sông vượt suối lại băng đèo 
Đường đi khúc khuỷu quanh co quá
Chí quyết cố lên phải gắng trèo”
Chiều buông phủ xuống, cảnh 

hoàng hôn của núi rừng chìm 
trong cơn mưa tầm tã. Tiếng dế 
trổi vang bốn bề. Cảnh lạ, một 
mình đơn côi. Tiếng mưa, tiếng 
gió, cảnh rừng thâm u. Tôi cố giữ 
vững tinh thần tự trấn an mình 
và mong giờ Tý đến nhanh để tôi 
dâng lễ khai mạc ngày đầu đến 
đây. Cầu nguyện Thầy Mẹ ban ơn 
chung cho Họ đạo Trung Phước 
trong mùa tu ba mươi sáu ngày 
sắp tới được trọn vẹn, sống trọn 
trong ơn điển của Thầy Mẹ. Tám 
giờ sáng ngày mùng một tháng 
chín, lễ khai mạc tại hội trường 
bắt đầu. Ban cai quản Thánh thất 
Trung Phước giới thiệu tôi với 
bổn đạo.

Tôi đáp lại với những ý này: 
“Hôm nay, được có mặt tại Họ 
đạo Trung Phước nói chung và 
lời đề nghị của Nữ phái nói riêng, 
tôi cảm thấy có nhiều nhân duyên 
được hội ngộ cùng chư quý vị tại 
Thánh sở này. Đây là một niềm vui 

vô cùng lớn của cuộc đời tu sĩ. Tôi 
xin được chào quý vị với lời chúc 
sức khỏe thân tâm thường lạc”.

Chương trình tiếp tục đến 
10h30’ thì nghỉ. Tiếp tục... công 
phu, dâng lễ ngọ thời và 12h30’ 
thọ trai.

Đến 14h00 thì tất cả đều ra về. 
Nhiều chị trong Ban Trị sự lấy 
làm ái ngại cho tôi, chép miệng tội 
nghiệp và bảo “Một tu sĩ thành phố 
vì đạo sự chung đã chấp hành cấp 
trên để đi về một Thánh thất đìu 
hiu như Trung Phước mà vẫn đi”.

Nghe vậy tôi nói “Không sao, 
không sao ... quý vị cứ yên tâm 
đi ạ”.

Mỗi tháng vào hai ngày đàn lệ, 
tôi luôn có lời động viên, khuyến 
khích mấy anh chị em nên tu tiến.

Thế là có hai chị Phó Trị sự 
và một Thông sự tâm nguyện ăn 
chay trường.

Đặc biệt, ngày 12.1.2014 ba 
chị cùng về Tịnh Đường xin được 
Tâm châu.

Thấm thoát thời gian qua 
nhanh, một năm rồi cũng hết, tôi 
lại sắp từ giã nơi này. 

Qua một năm ở đây những tình 
cảm chị em nữ phái sở tại đối với 
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tôi vô cùng thắm thiết. Ngày chia 
tay, các chị đã tặng cho tôi một cái 
xách rất đẹp, tạo điều kiện thuận 
lợi hơn trong mỗi lần đi hành đạo.

Như vậy, trên là quyết định 
của cơ quan, dưới nhân viên tuân 
hành, tôi đã thực hiện đúng như 
câu trong bài kinh Phước thiện.

“Khâm tuân đạo pháp là đò 
sang sông”

Lời kinh thì như vậy nhưng 
có được sang sông hay không thì 
phải còn chờ Thầy phán xét.

Bản thân tôi sau khi hoàn thành 
công tác tại Thánh thất Trung 
Phước, được trở lại dưới mái ấm 
của Nhà tu Phước Huệ - Dòng tu 
Bảo Thọ - lòng thấy vô cùng hạnh 
phúc. Lý tưởng làm sao!

• Về phần Tâm Pháp.
Năm 1968, tôi thọ Hồi hướng 

Linh Châu rồi đến Tướng Châu. 
Về sau xin được Thầy cho Tâm 
Châu sau đó lần lượt Thầy cho 
Tam Bảo Hoàn Châu.

Vào ngày 01.06 Quý Hợi Đại 
Đạo 58 (10.7.1983) có kỳ đàn tại 
Huyền Quan Đàn, tôi được Thầy 
ban ơn, điểm hồng danh:

“CHI chút phận sớm trưa luyện kỹ 
Thần đặng an, tinh khí mới an
Thân tâm điều tức nhịp nhàng 
Pháp luân thường chuyển hàm 
tàng linh cơ”

Được Thầy ban cho bốn câu 
trên, lòng tôi vô cùng hân hoan 
và càng tiến bước hăng hái trên 
đường tu học. Cho đến ngày 
21.1.1989, đường tu Nhị Bộ lại 
được Thầy:

“CHI lan đẹp an bề đạo pháp 
Gắng công phu đền đáp ơn Thầy
Phước trời bố hóa từ đây 
Đường tiền nhẹ bước, non tay   
 tên đề”

• Bệnh Tật.
Theo năm tháng, cứ từ Thánh 

Thất này đến Thánh Thất khác, 
tôi đã lần lượt có mặt tại Thánh xá 
An Hải, Thánh thất Trung Thành, 
Thánh thất Trung Đức, về Hội 
Thánh, Tịnh Đường, Thánh thất 
Trung Phước...

Và trở lại Tu xá Phước Huệ 
Đàn. Những ngày tháng với sức 
khỏe đủ đầy, tôi đã đi nhiều nơi 
với tâm nguyện một lòng vì đạo 
Thầy, tùy nơi mà giúp đỡ với khả 
năng mình.

Khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi, 
suy nhược, đi khám bệnh cắt 
thuốc uống đến mấy chục thang, 
bệnh chẳng những không bớt mà 
có dấu hiệu ngày càng nặng thêm.
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Ngày 26.12.Canh Ngọ, quý chị 
nữ tu thấy để nhà không ổn bèn 
đưa tôi nhập Bệnh viện Y học Cổ 
truyền Tam Kỳ. Đến 25.12.Canh 
Ngọ, cận tết bác sĩ cho xuất viện.

Ngày 12.1 Ất Mùi (2015) nhập 
bệnh viện Hoàn Mỹ, đến năm bác 
sĩ hội chẩn để tìm bệnh. Lúc này 
cậu em là Phan Phú Kiểm chăm 
sóc chị mình rất chu đáo.

Phát bệnh từ năm sáu sáu tuổi 
đến nay, vẫn lưu trú tại nhà vãng 
lai của Cơ quan Nữ phái Hội 
Thánh, trên có Hội Thánh chung 
lòng cầu nguyện và thuốc men 
chia sẻ đủ điều, mà căn bệnh mãi 
rề rề không dứt nỗi!

Anh chị em và cháu cũng tận 
tụy chia sẻ nhưng bệnh vẫn hoành 
hành kéo dài đến nay vẫn chưa 
hồi phục.

Tôi cũng hiểu: thân này ra đời 
may duyên gặp Đạo, học tu, lo tu, 
biết tu...Tu, phải chịu nhồi quả, 
trả nghiệp nên dẫu thân mang 
bệnh cũng là lẽ thường tình. 

Những tai nạn trong đời muốn 
tránh cũng không được. Ngoài 
bệnh tật, tay chân 4 lần thọ nạn còn 
lặt vặt thì không thể nào kể hết!

***

Cả cuộc đời nữ tu với sức trẻ 
tôi đã tâm nguyện: việc gì làm 
được tôi đều làm, không nề hà, 
không ngại khó, luôn chấp hành 
sự phân công của cấp trên. Cho 
dù trên bước đường hành đạo, có 
đôi lúc suy nghĩ vẩn vơ, nhưng tôi 
luôn một lòng yêu Đạo mến Thầy 
và nguyện đem hết sức mình để 
phụng hiến cho công cuộc hoằng 
giáo của Đại Đạo Kỳ Ba.

Nay sức tàn lực kiệt, nhưng để 
tiếp tục cuộc hành trình tiến thân, 
tôi lên đường đi vào Nhà Hưu 
Lão.

Tự lo tu học rèn lòng bằng cách 
luyện cho được một chữ Tâm!

“Tâm Bồ đề lâng lâng như gió mát
Hạnh Bồ tát nhè nhẹ như sương 

mai” 
Đệ tử Phan Minh Chi đã hoàn 

tất được những trang hồi ký của 
đời mình.

“Tạ ơn Thầy ra ơn khải thị
Đệ tử viết xong hồi ký đời con. 

Con vô cùng cảm tạ ơn Thầy Mẹ 
và các Đấng Thiêng liêng đã âm 
phò mặc hộ cho con viết được 
những dòng này.
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Về xứ dừa Tam Quan nổi 
tiếng, người Cao Đài như 

được khơi nguồn cảm xúc thiêng 
liêng khi vào thăm Thánh thất 
Châu Long Đài (xã Tam Quan 
Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định). Giữa rừng dừa bạt 
ngàn nằm ven biển, Châu Long 
Đài còn lưu giữ hình ảnh Thánh 
tích buổi đầu truyền đạo về 
Bình Định.

Những năm 1934 – 1935, 
quý vị Phan Nghị, Lê Đại Luân, 
Dương Minh Tánh, Hồ Kiên… 
vào miền Nam làm ăn, nhập 
môn Cao Đài giáo và đem mối 
đạo mới phổ truyền về vùng Tam 
Quan, năm 1936, chư tiền bối 
mượn nhà từ đường ông Phan 
Bồi tại thôn Tân Định lập nên 
giáo sở đầu tiên tại Tam Quan là 
Thánh thất Tân Định.

Lúc này tại Tam Quan có thêm 
quận đạo Tăng Long do ngài 
Trương Nhẫn chủ trì, cùng với 
quý Hướng đạo đương thời như 
ngài Ngô Hữu Thường, Trương 
Hoài, Ngô Thủ, Trần Húy, Đinh 
Nghĩa Thời, Phạm Nghĩa, Trần 
Kim Châu, Hồ Châu, Phan Cừu 
Cát, Nguyễn Lữ, Đỗ Quan, Phạm 
Chước, Nguyễn Phiến, Nguyễn 
Cấn… và Hồ Kiên là những bậc 
giàu chí nguyện tu hành, liên kết 
lập công xây dựng nên Thánh 
thất Tăng Long tại vườn nhà đạo 
huynh Nguyễn Phiến (15/3/Kỷ 
Mão – 1939). Bổn đạo góp công 
xây dựng Thánh sở và đến ngày 
25/12/1940 (nhân Noel), tổ chức 
lễ An vị Thánh thất Tăng Long, 
giáo sở trực thuộc phái Cầu Kho. 

Đời sống nhân sinh kết nối 
thành khối chăm lo tu học, chia sẻ 

Thánh tích
CHÂU LONG ĐÀI

HƯ TRÚC
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khó khăn lan tỏa tình yêu thương 
đồng đạo, sức sống sinh hoạt tín 
ngưỡng khiến nhiều người xin 
nhập môn, cơ đạo tăng trưởng 
mạnh mẽ. Nguồn mạch tâm linh 
nền tân pháp mới khai thông thì 
cơ khảo đảo giáng xuống. Tháng 
3/1942 hàng trăm chức sắc cốt 
cán và bổn đạo tín thành bị nhà 
cầm quyền Pháp bắt giam tại phủ 
Bồng Sơn rồi giải về nhà lao Qui 
Nhơn. Nhà nào có đạo bị buộc 
gỡ bỏ Thánh tượng, chùa bế thất 
niêm, nhiều tiền bối bị kết án từ 1 
đến 3 năm tù, có vị thọ nạn và hóa 
đạo trong nhà giam. Năm 1945, 
Nhật đảo chính Pháp, Hướng đạo 
được tự do, nhân sinh trùng tu lại 
Thánh sở và tiến hành lễ phục 
hưng long trọng. Ánh sáng sinh 
hoạt tu học lễ bái vừa lóe lên thì 
bổn đạo đón cơn pháp nạn khác.

Anh lớn Hồ Kiên cùng chư 
chức sắc mạnh dạn mở cửa nhà 
Thánh, hướng dẫn bổn đạo lo 
tu học lập công. Từ năm 1947 – 
1948 Anh lớn gặp thời thọ khảo, 
bị bắt giam nhiều lần. Đầu năm 
Mậu Tý (1948), chư Hướng đạo 
bốn tỉnh Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định và Phú Yên về 
dự Hội nghị tại Thánh thất Trung 
An, Quảng Nam, hình thành hệ 
thống tổ chức pháp quyền giáo 

hội, đạo huynh Hồ Kiên được cử 
làm Đầu Họ Đạo Thánh thất Tăng 
Long nằm trong hệ đồ Cơ Quan 
Truyền Giáo Trung Bộ. Tổ chức 
hành chánh đạo Thánh thất thực 
hiện cơ chế tam dân, cửu viện; các 
Xã đạo có Thiên bàn và tổ chức 
ban Trị sự. Cơ Quan Truyền Giáo 
cử chư Hướng đạo về Bình định 
mở các khóa học giáo lý, hướng 
dẫn kỹ năng hành đạo.

Năm 1955, Ơn Trên cho đổi 
giáo sở thành Thánh thất Châu 
Long Đài. Đàn cơ tại Kim Quang 
Minh Đài 10/12/Ất Mùi (1955)

Châu Long Đài đứng trong Đạo
 pháp,

Pháp quyền linh là góp nhiều tâm;
Tâm thân giồi dũa lo tầm,
Tầm đường giải thoát nhiều năm  

công trình.
Ngày 19/01/Bính Thân (1956), 
Thánh thất Châu Long Đài lập 

đàn, Ơn Trên dạy:
Nơi Châu Long nương mây 

giáng bút,
Nhỏ hồng ân khêu đuốc huyền vi;
Các hiền gắng gắng lên đi,
Lo hành chơn đạo từ bi công bình.
Từ năm 1956, sau ngày thành 

lập Hội Thánh Truyền Giáo Cao 
Đài, Thánh thất Châu Long Đài 
đổi mới sinh hoạt hành đạo theo 
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mô hình ba phái, bốn cơ quan là 
Hành chánh, Phổ tế, Phước thiện 
và Minh tra.

Tháng 02/Mậu Tuất (1958), 
bổn đạo Châu Long Đài khởi 
công kiến tạo giáo sở. Đến 18/12/
Mậu Tuất hoàn tất công trình, 
ngôi Tam đài Đạo thể hình hiện uy 
nghiêm cùng với ngôi Báo ân từ 
và hội trường. Đương thời thành 
tựu này được xem là kỳ tích đặc 
biệt. Năm 1966, bom đạn chiến 
tranh tiêu hủy ngôi Thánh linh, 
Thánh thất chuyển về Thiên bàn 
An Thái. Năm 1970 số đông tín 
đồ ở Hoài Thanh, Hoài Hương, 
Hoài An tản cư về thị trấn Bồng 
Sơn chung tay xây dựng Thánh 
xá Hoài Nhơn. 

Năm Mậu Dần (1998) dấu 
chứng lịch sử quan trọng đối với 
người Cao Đài tại Châu Long 
Đài, chung tay xây dựng Thánh 
đường, ngày 01/3/Canh Thìn 
2000, Hội Thánh tổ chức lễ khánh 
thành ngôi tam đài Châu Long 
đồ sộ và ấn tượng nhất trong các 
thánh sở thuộc cơ đồ Truyền Giáo 
đương thời.

Trải qua 80 năm phát triển, cơ 
đạo tại Tam Quan lắm nỗi thăng 
trầm nhưng những “cánh chim 
đầu đàn” tiếp nối nhau khai sáng 
nguồn mạch đức tin. Chư tiền 

bối Đầu Họ tỏ rõ tâm huyết biểu 
dương sự tinh tấn tu học, dìu dẫn 
nhân sinh sống đạo lập công, 
nhứt tân phụng hiến Chí Tôn. 
Xin trân trọng khắc ghi những 
gương sáng làm nên kỳ tích Châu 
Long Đài… Đạo huynh Trương 
Nhẫn (Hội trưởng), Lễ sanh Thái 
Kiên Thanh (Hồ Kiên), Giáo hữu 
Thượng Thường Thanh (Ngô 
Hữu Thường), Lễ sanh Ngọc Cát 
Thanh (Phan Cừu Cát), Lễ sanh 
Thượng Khuê Thanh (Mai Ngọc 
Khuê), Lễ sanh Ngọc Thanh 
Thanh (Ngô Đình Thanh), TSQ 
Nguyễn Đến, Lễ sanh Thượng 
Phấn Thanh (Đỗ Phấn)... 

Tám mươi năm Châu Long Đài 
chuyện không cũ, có buổi lễ hội 
niềm hoan hỷ chan hòa trong đời 
sống hàng ngàn nhân sinh; cũng 
lắm lúc khảo đảo khắc nghiệt, vì 
chiến tranh nhà Thánh quạnh quẽ, 
bổn đạo di tản khắp nơi. Dòng lịch 
sử đưa bước người Cao Đài ở Châu 
Long thẳng tiến về phương Nam, 
hành trình phổ truyền chơn đạo cứ 
mở rộng mãi và hệ đồ Truyền Giáo 
lại có thêm những Trung Dương, 
Trung Hiệp, Trung Chính… bổn 
đạo miền Trung tha phương hướng 
về đây lễ bái tu học. 

Dấu ấn khá đặc biệt là tín 
chúng Châu Long Đài biểu lộ 
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rõ chí tu chí đạo, nhiều vị nhận 
lãnh sứ vụ thiêng liêng, được Hội 
Thánh bổ nhiệm làm Đầu Họ đạo 
các Thánh thất: Tại Lâm Đồng, 
Ls. Ngọc Khánh Thanh (Hồ 
Khánh) ĐHĐ Thánh thất Trung 
Dương; ở Bà Rịa – Vũng Tàu Ls. 
Thái Đều Thanh (Ngô Đều) ĐHĐ 
Thánh thất Trung Nam. Về Cam 
Ranh có ĐHĐ Thánh thất Trung 
Hiệp, Ls. Thượng Háo Thanh 
(Trần Văn Háo). Tại Thánh thất 
Trung Chính có đến ba vị ĐHĐ: 
Ls. Ngọc Long Thanh (Trương 
Thanh Long); Ls. Thái Thơ Thanh 
(Nguyễn Hữu Thơ) và hiện nay 
Ls. Thái Xích Thanh (Nguyễn 
Văn Xích). Tại Sài Gòn, ĐHĐ 
Thánh thất Từ Vân, Ls. Thượng 

Khôi Thanh (Đỗ Khôi) và ở Phan 
Rang có Ls. Ngọc Duy Thanh 
(Trương Duy) ĐHĐ Thánh thất 
Trung Thuận. 

Tinh thần phụng đạo của những 
người chân tu ở Châu Long Đài 
như ngọn lửa luôn ngời sáng, 
mạnh tiến trên đường Thánh đức:

Tam Quan tiến cao thâm nhè nhẹ,
Tu giúp mình dắt kẻ lầm sai;
Chí thành tu học hôm mai,
Mình xây mình tạo người tài trong 
tâm.
(Hộ Đạo Phạm Nghĩa, đàn cơ 

tại Châu Long Đài, ngày 19/01/
Bính Thân -1956).
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Năm nay là năm Tân Sửu, cầm 
tinh con trâu. Đối với người 

Việt, con trâu quá đỗi gần gũi, 
thân thương, và là tượng trưng 
cho một đức tính hết sức giản dị, 
đơn sơ: tính siêng năng. Mừng 
Xuân Tân Sửu, vui Tết con trâu, 
xin tổng hợp các suy nghĩ về đức 
tính siêng năng, từ đạo tới đời, từ 
sự tu tập trong đời sống tâm linh 
cho đến việc làm ăn nơi thương 
trường, lao động nơi đồng áng. 

oOo

Chánh tinh tấn: siêng năng 
không ngừng nghỉ

Chánh tinh tấn là chi thứ 6 
trong Bát Chánh Đạo, có nghĩa 

là tinh tấn, nỗ lực, cố gắng, siêng 
năng không ngừng nghỉ đúng theo 
chánh pháp; hay nói cách khác là 
sự nỗ lực chân chính, có ý nghĩa, 
lợi ích cho mình và cho người.

Mục đích giáo dục của đạo 
Phật là tìm kiếm sự an lạc, hạnh 
phúc, giác ngộ và giải thoát, nhờ 
ta siêng năng dứt trừ các điều ác 
từ trong ý nghĩ, hay làm việc thiện 
ích để giúp đỡ tha nhân.

Chánh tinh tấn là nỗ lực chân 
chính tức là sự cố gắng liên tục 
trên mọi lãnh vực làm việc và 
tu tập. Đây cũng là một phương 
pháp quan trọng liên kết trong Bát 
Chính Đạo, nếu thiếu một chi nào 
thì cũng khó mà thành tựu đạo 

Năm trâu,
NÓI VỀ TÍNH SIÊNG NĂNG

Trần Quốc Huân
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pháp. Nếu ta nỗ lực nhưng không 
theo nguyên lý duyên sinh thì 
không được gọi là chánh tinh tấn.

Những nỗ lực nào hướng đến 
tham lam ích kỷ, oán giận, thù 
hằn, hay si mê, dại dột, làm đều bất 
chính, thì không được gọi là chánh 
tinh tấn, bởi những kết quả của sự 
nỗ lực này có thể làm mọi người 
phiền muộn, khổ đau, và không 
dẫn đến mục đích chính đáng. 

Tinh tấn nỗ lực là hành động 
kiên trì, củng cố vững chắc cho 
sự tu tập hằng ngày của chúng ta, 
nhằm mục đích ngăn ngừa, tránh 
xa những điều tội lỗi, lại còn hay 
tăng trưởng các việc làm lợi ích 
để mang lại sự an lạc, bình yên 
trong cuộc sống.

Tinh tấn mà không có trí tuệ thì 
không đạt được mục đích mong 
muốn. Tinh tấn có trí tuệ sẽ giúp 
ta lần hồi chuyển hóa phiền não 
tham-sân-si thành vô lượng an 
lạc, hạnh phúc và trí tuệ, từ bi. Ai 
siêng năng tinh cần, nỗ lực không 
biết mệt mỏi trong việc tu tập, sẽ 
có được năng lực chuyển hóa để 
tự mình thoát khỏi những cám dỗ 
có tính cách làm tổn hại người 
vật, và giúp mình thoát khỏi xiềng 
xích ngục tù của tội lỗi.

Tinh tấn là nền tảng căn bản 
giúp ta biết cách từ bỏ sự nản chí, 
bất mãn, lười biếng, nhờ vậy các 
việc xấu, tội lỗi không có cơ hội 
phát triển. Tinh tấn là sự rèn luyện 
tâm linh cao thượng qua những 
việc làm chân chính, bởi vì đó là 
những hành động mang lại an vui, 
hạnh phúc cho bản thân, gia đình 
và xã hội.

Bất cứ làm việc gì, chúng ta 
cần phải có sự chú tâm và siêng 
năng tinh cần, đồng thời phải tập 
kiểm soát chính mình thì mới có 
thể đưa đến sự thành công viên 
mãn. Người thường xuyên tinh 
tấn sẽ biến mảnh đất đang chất 
chứa đầy đau khổ trở thành lòng 
tha thứ, bao dung, biết chia sẻ và 
nâng đỡ tha nhân bằng tình người 
trong cuộc sống.

Người hay cầu nguyện cho 
tất cả mọi người được sớm mau 
giác ngộ giải thoát là chuyện tốt, 
nhưng chưa đủ, mà cần phải có sự 
đóng góp, dấn thân, an ủi, sẻ chia 
và nâng đỡ. Siêng năng tinh tấn 
là sự dấn thân liên tục để chuyển 
hóa phiền muộn, khổ đau thành 
vô lượng trí tuệ từ bi với tấm lòng 
vô ngã, vị tha.
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Người nông dân khi gieo mạ 
trồng lúa, biết lựa chọn những hạt 
giống tốt, biết dùng những loại 
phân bón thích hợp, siêng năng 
nhổ cỏ, thì kết quả thu hoạch sẽ 
đem lại cho họ một niềm vui trọn 
vẹn, như ý. Chánh tinh tấn là sự 
siêng năng tinh cần trong học hỏi, 
làm việc và tu sửa. Người sống 
đúng theo chánh tinh tấn lúc nào 
cũng biết phản quan tự kỷ, quay 
lại chính mình, siêng năng chuyển 
hóa tâm xấu ác có tính cách làm 
tổn hại người vật thành tâm hiền 
thiện, đạo đức.

Chánh tinh tấn là không làm 
các điều ác mà hay làm các việc 
thiện lành, tốt đẹp. Một ý nghĩ ác, 
một lời nói ác, một hành động ác, 
dù nhỏ nhặt đến đâu ta cũng quyết 
chí không làm, nếu đã lỡ làm thì 
tìm cách sám hối và dứt trừ. Ta 
không làm điều ác và hay làm các 
việc lành, hay giúp đỡ người khác 
để làm vơi bớt nỗi đau bất hạnh.

Người siêng năng hành trì 
chánh tinh tấn thì điều ác chưa sinh 
sẽ không để cho nó phát sinh, nếu 
đã lỡ phát sinh thì tìm cách ngăn 
dừng. Điều lành nếu chưa làm thì 
phải tìm cách làm, sao cho ta ý 
thức mà làm lành lánh dữ. Như 
khi đã làm thiện rồi thì ta phải tìm 
cách duy trì, để những việc làm 
có lợi ích cho người được tiếp tục 

mãi mãi, nhằm chuyển hóa nỗi 
khổ, niềm đau thành an vui, hạnh 
phúc ngay tại đây và bây giờ, chứ 
chẳng tìm cầu đâu xa.

Người tu theo hạnh tinh tấn 
quyết tâm không sờn lòng nản chí, 
theo đuổi con đường mình đang 
đi cho đến mục đích cuối cùng 
mới thôi. Quyết tâm làm thiện, 
giúp người cứu vật không biết 
mệt mỏi hay nhàm chán, dù có 
gặp chướng duyên, nghịch cảnh, 
ta cũng không lấy oán mà báo 
oán, chỉ lấy tình thương chuyển 
hóa hận thù.

Tóm lại, người cư sĩ tại gia 
phải biết chọn lựa nghề nghiệp 
chân chính và siêng năng phát 
huy nghề nghiệp của mình bằng 
đôi bàn tay và khối óc, không làm 
tổn hại cho người và vật. Người 
xuất gia phải kiên tâm, bền chí, cố 
gắng gạn lọc tâm tham lam, ích 
kỷ, nóng giận, si mê, hại người, 
hại vật, giữ tâm trong sáng, thanh 
tịnh để chuyển hóa nỗi khổ, niềm 
đau thành an vui, hạnh phúc.

oOo

“Cha Ta làm việc cho đến 
bây giờ, Ta cũng làm việc như 
vậy”

Matthêu 25:18, 24-28, 30 chép: 
“Duy kẻ nhận một, thì đi đào đất 
mà giấu bạc của chủ... Kẻ đã nhận 
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một ta-lâng cũng đến mà trình 
rằng: Thưa chủ, tôi biết chủ là 
người cứng, gặt trong chỗ không 
gieo, lượm trong chỗ không rải; 
nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của 
chủ dưới đất, và này, của chủ còn 
đây. Song chủ đáp rằng: Ớ đầy tớ 
gian ác và biếng nhác kia! Ngươi 
biết ta gặt trong chỗ không gieo, 
lượm trong chỗ không rải; vậy, 
đáng lẽ ngươi phải đưa bạc ta cho 
hàng buôn bạc, để khi ta trở về 
thì thâu được cả vốn lẫn lời. Vậy, 
hãy lấy ta-lâng nó đi mà cho kẻ có 
mười ta-lâng... Còn tên đầy tớ vô 
ích này, hãy quăng nó ra nơi tối 
tăm ở ngoài”. 

Dụ ngôn này cho thấy rằng 
một trong những đòi hỏi cơ bản 
cho một cộng tác viên của Chúa 
là siêng năng. Mọi người từng 
được Đức Chúa Trời dùng đều 
siêng năng làm việc và luôn luôn 
cảnh giác vì sợ lãng phí thời giờ 
và sức lực.

Chúng ta phải rèn luyện để 
không bao giờ lùi bước trước khó 
khăn, nhưng thay vào đó là ham 
thích phục vụ và hi sinh cho dân 
của Đức Chúa Trời, cả vật chất lẫn 
thân thể mình. Chúng ta cần phải 
thích lao khổ và làm việc bằng 
đôi tay của mình. Nếu đó không 
phải là lối sống của mình, chúng 

ta không hội đủ điều kiện để làm 
đầy tớ của Đức Chúa Trời! Phao-
lô nói: “Chính anh em biết rằng 
hai bàn tay này đã tự cung cấp 
sự cần dùng của tôi và của đồng 
bạn của tôi”. Ông có đôi tay tốt 
lành; chúng hoàn toàn không lười 
biếng. Đôi tay ấy làm việc ngày 
đêm. Một người như vậy thật sự 
là một đầy tớ của Đức Chúa Trời.

Siêng năng là không né tránh 
trách nhiệm. Một người siêng 
năng không cố gắng giảm công 
tác của mình xuống thành không 
còn gì. Trái lại, người ấy cố gắng 
tạo ra công việc từ chỗ không có 
gì cả. Trong khi phục vụ Chúa, 
nếu chúng ta không tìm kiếm 
công việc, rất có thể chúng ta 
lấy một hai ngày để nghỉ ngơi. 
Chúng ta không nên làm những 
người đứng không chờ đợi một 
điều gì đó xảy ra. Nếu chỉ làm 
khi có việc thì chúng ta không 
phải là người siêng năng. Một 
người siêng năng không bao giờ 
ở không; người ấy luôn luôn kiếm 
việc để làm. Người ấy luôn luôn 
cân nhắc, cầu nguyện, suy gẫm 
và xem xét trước mặt Đức Chúa 
Trời về những gì mình nên làm. 
Nếu không tự luyện tập như vậy, 
người ấy có thể thấy mình không 
có gì để làm cả. Chúng ta cần phải 
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trông mong tìm thấy nhiều công 
tác trong việc phục vụ Đức Chúa 
Trời. Chúng ta nên khám phá ra 
nhiều nhu cầu. Chúng ta phải cầu 
nguyện nhiều với Chúa và luôn 
luôn ngưỡng trông Ngài. Chúng 
ta nên mở mắt mình ra, và ngay 
khi thấy điều gì cần thực hiện thì 
chúng ta nên làm điều đó. Sau khi 
hoàn thành công tác ấy, chúng ta 
nên chờ đợi Chúa và lại ngưỡng 
trông Ngài. Và ngay khi thấy 
có thêm công việc khác để làm, 
chúng ta nên dấn thân vào giải 
quyết công việc ấy. Sau đó, chúng 
ta nên lại tìm kiếm ý chỉ của Đức 
Chúa Trời, và nhận lấy một nhiệm 
vụ khác. Hầu việc Đức Chúa Trời 
là như vậy. Chúa phán: “Cha Ta 
làm việc cho đến bây giờ, Ta cũng 
làm việc như vậy” (Gi. 5:17). 

Chúng ta nên hỏi Chúa rằng: 
“Ngài có công tác gì cho con thực 
hiện?” Sau khi nói chuyện với 
người phụ nữ Sa-ma-ri, Chúa hỏi 
các môn đồ một câu rất lạ lùng: 
“Các ngươi há chẳng nói rằng: 
Còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt, 
sao? Này, Ta nói với các ngươi, 
hãy ngước mắt lên và ngắm xem 
đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa 
gặt rồi”. Theo các môn đồ Ngài, 
bốn tháng sau mùa gặt mới sẵn 
sàng. Nhưng theo Chúa, mùa 

gặt đã đến rồi. Theo cái nhìn của 
con người thì phải đợi bốn tháng, 
nhưng Chúa phán: “Hãy ngước 
mắt lên và ngắm xem đồng ruộng, 
đã vàng sẵn cho mùa gặt rồi”. 
Ngày nay thiếu những con người 
ngước mắt mình lên. Mọi người 
đều muốn đợi bốn tháng nữa 
mới thi hành công tác. Ngày nay, 
nhiều người trú ẩn trong nhà thay 
vì bước đi trên con đường của 
Đức Chúa Trời. Mắt họ không 
hướng về những gì Đức Chúa 
Trời đang làm ngày nay. Trong 
Gioan 5:17, Chúa phán rằng Ngài 
luôn luôn làm những gì Cha Ngài 
sai Ngài làm. Trong Gioan 4:35, 
Ngài bảo chúng ta hãy ngước mắt 
lên mà nhìn. Nếu không ngước 
mắt lên, chúng ta sẽ không thấy 
gì cả. Vấn đề công tác hoàn toàn 
liên quan đến tính siêng năng. Và 
tính siêng năng liên quan đến sự 
tận tâm của chúng ta. Đó không 
phải là vấn đề chỉ quan tâm đến 
những việc ở trong tay chúng 
ta, mà là vấn đề ngước mắt lên 
tìm việc mà làm. Đức Chúa Trời 
đang chuyển động và hành động 
đằng sau nhiều điều, và chúng ta 
phải ngước mắt lên tìm kiếm để 
khám phá ra những điều ấy. Một 
khi quan sát, chúng ta sẽ tìm thấy 
công việc để làm. Cần phải tạo 
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nên thói quen ngước mắt lên nhìn. 
Nếu ta thật sự bận rộn, Đức Chúa 
Trời sẽ không bắt phải gánh thêm 
việc. Nhưng hễ có thời giờ rảnh, 
nên hỏi: “Chúa ơi, Ngài muốn 
con làm gì?” Hễ ngước mắt lên 
thì chúng ta sẽ thấy nhiều người 
cần chúng ta phục vụ.

Đòi hỏi cơ bản cho một công 
tác viên của Chúa là phải có đôi 
mắt nhạy bén. Ngay khi một 
nhu cầu dấy lên, người ấy nên 
biết phải làm gì và chuyển động 
thế nào. Không có đặc tính này, 
người ấy sẽ không tìm thấy bất 
cứ công việc nào cả. Nếu không 
nhạy bén, chúng ta sẽ phản ứng 
chậm đối với những công việc 
phải làm. Chúng ta phải chú ý 
ngước mắt mình lên. Chúng ta 
không nên làm theo điều những 
người khác nói. Chúng ta không 
nên cho rằng còn bốn tháng mới 
đến mùa gặt. Chúng ta phải lắng 
nghe những gì Chúa nói: “Này, 
Ta nói với các ngươi, hãy ngước 
mắt lên và ngắm xem đồng ruộng, 
đã vàng sẵn cho mùa gặt rồi”. 
Những người được Đức Chúa 
Trời sử dụng là những người bỏ 
sức lực mình ra, luôn kiếm việc 
để làm, và không bao giờ lơi lỏng. 
Họ ra sức bảo vệ từng giây phút 
trôi qua và không bao giờ trì hoãn 

đến ngày mai những gì có thể làm 
hôm nay. Bất kể đi đâu, hễ nơi nào 
chúng ta tìm thấy những anh em 
lao khổ và siêng năng làm việc 
thì nơi đó chúng ta thấy nhiều kết 
quả. Đức Chúa Trời đã thực hiện 
những công việc vĩ đại tại nhiều 
nơi vì nhiều người siêng năng lao 
khổ ở hậu trường. 

Vấn đề chủ yếu là chúng ta có 
siêng năng hay không. Chúng ta 
cần phải là những người hết lòng 
tìm kiếm công việc trước mặt 
Chúa. Tất nhiên, điều này không 
có nghĩa là chúng ta phải giả 
vờ bận rộn. Giả vờ cũng vô ích. 
Chúng ta cần phải siêng năng, 
và điều ấy có nghĩa là chúng ta 
không nên e ngại trách nhiệm, 
nên hầu việc Chúa với lòng sốt 
sắng, nhiệt thành. Ngài đã đến thế 
gian để tìm kiếm loài người, và 
gánh lấy trách nhiệm. Ngài nói 
rằng Ngài đến “để tìm kiếm và 
cứu người hư mất”. Không phải 
Ngài đến chỉ để tiếp xúc với loài 
người; Ngài đến để tìm kiếm họ. 
Chúng ta phải có đức tính ấy rồi 
mới có thể tiến lên với Chúa.

Phê-rô nói: “Chính vì cớ ấy 
anh em hãy ân cần mọi bề mà 
thêm đức hạnh cho đức tin, thêm 
tri thức cho đức hạnh, thêm tiết 
chế cho tri thức, thêm nhẫn nại 
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cho tiết chế, thêm kỉnh kiềng 
(Người viết chú thích: thái độ giữ 
yên lặng và tập trung tư tưởng) 
cho nhẫn nại, thêm tình kính mến 
anh em cho kỉnh kiềng, thêm lòng 
thương yêu cho tình kính mến 
anh em”. Đây là tính siêng năng. 
Phê-rô nhắc lại “thêm... cho...” 
đến bảy lần. Điều này cho thấy 
rằng một người siêng năng luôn 
luôn thêm vào những gì mình có; 
người ấy không tự mãn với những 
gì mình đã có. Chúng ta cần phải 
trau dồi đức tính ấy. Chúng ta cần 
phải luôn thêm vào những gì mình 
đã có và không bao giờ dừng lại. 
Phải luôn luôn “thêm … cho...”. 
Chúng ta phải luôn luôn tự thúc 
đẩy chính mình.  

oOo
Siêng năng dưỡng vận khí
Người Hoa đã đúc kết thành 

nghệ thuật sống từ ba kinh nghiệm 
sau đây: “Siêng năng dưỡng vận 
khí; Rộng lượng dưỡng đại khí; 
Thanh bạc dưỡng chí khí.” Bài 
viết này chỉ bàn về vế thứ nhất: 
siêng năng.  

Vận khí có nghĩa là có may 
mắn, gặp thời vận. Nhiều người 
cho rằng, may mắn xuất hiện dưới 
dạng tình cờ, như một ngẫu nhiên. 
Thực ra không phải.

Người xưa nói, họa phúc vô 
môn, mọi sự đều là tự con người 
ta chuốc lấy; trong lòng hướng 
thiện, lành tuy chưa thấy nhưng 
thần may mắn sớm đã hiện diện; 
trong lòng hướng ác, báo tuy 
chưa tới, nhưng hung thần sớm 
đã ở sau lưng.

Siêng năng quả thực có thể tạo 
nên may mắn.

Một người siêng năng, cần cù, 
luôn có sự chuẩn bị, mỗi khi thời 
cơ ập đến, tự nhiên sẽ vô cùng tự 
tin đón nhận và nắm bắt lấy lợi 
ích.

Ngược lại, những người lười 
biếng, cái gì cũng không làm 
không chuẩn bị, chỉ biết đầu cơ 
trục lợi, khi cơ hội và vận may 
tìm tới, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn 
nó lướt qua, rồi lại oán than vận 
may của bản thân không tốt.

Trong cuốn “Lý Gia Thành tự 
truyện” có nói rằng:

“Bạn cứ đứng đó không động 
đậy, tất nhiên chân bạn sẽ không 
bị thương; bạn càng đi nhanh, khả 
năng bị thương càng lớn, nhưng 
đồng thời tỷ lệ nắm bắt được một 
cơ hội nào đó của bạn cũng sẽ 
càng lớn.
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Quan trọng là việc ban sáng 
bạn phải giải quyết hoặc đưa ra 
phương pháp ngay trong buổi 
chiều. Giả sử việc phát sinh của 
buổi chiều có phần phức tạp, vậy 
thì được phép lùi lại, có thể đưa 
ra cách giải quyết trong vòng 24h. 
Đồng hồ của tôi luôn chỉnh nhanh 
10 phút để có thể đúng giờ tham 
dự cuộc gặp mặt tiếp theo.”

Chỉnh đồng hồ nhanh hơn 
10 phút là thói quen trong vòng 
nhiều năm của Lý Gia Thành, ông 
trùm đại gia Hồng Kông.

Đối với Lý Gia Thành, đây 
chính là một biểu hiện của việc 
nắm bắt lấy cơ hội. Tất cả những 
ai muốn sống sót trên thương 
trường, đều phải rèn luyện cho 
mình sự siêng năng, và giỏi nắm 
bắt tiên cơ.

Mỗi ngày sớm thêm 10 phút, 
đồng nghĩa với việc mỗi ngày có 
thêm 10 phút cơ hội.

Trong mắt Lý Gia Thành, thế 
nào gọi là tiên cơ? Khi một sự 
vật mới xuất hiện, khi mà chỉ có 
khoảng 5% người biết tới sự xuất 
hiện của nó, ta nhanh chóng nắm 
bắt lấy, đây chính là cơ hội, ta làm 
sớm hơn, đó chính là tiên cơ.

Muốn nắm bắt được tiên cơ, ta 
phải nhanh nhạy, phải làm sớm. 
Muốn làm được sớm hơn người 

khác, ta đã phải luôn có sẵn cho 
mình một sự chuẩn bị sẵn sàng. 
Muốn luôn sẵn sàng, ta phải không 
ngừng siêng năng, chăm chỉ! 

oOo
“Ta đây trâu đấy, ai mà quản 
công”
“Trâu ơi ta bảo trâu này:
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
Cấy cày giữ nghiệp nông gia,
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công.
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu 

 ăn.”
(Ca dao)

Trong triết lý sống mộc mạc, 
thiết thực của người Việt, ta phải 
siêng năng, không “quản công”, 
vì đó là “giữ nghiệp”, giữ gìn gia 
nghiệp, thực hiện bổn phận đối 
với tổ tiên, dòng họ, làng xóm, xã 
hội. Đó là siêng năng vì bổn phận.

Ta phải siêng năng vì “lúa còn 
bông”, “cỏ ngoài đồng”, vì cuộc 
sống hiện tại của bản thân, của 
vợ con và của mọi người, mọi vật 
trong trách nhiệm của ta. Đó là 
siêng năng vì tình thương.

Đức tính siêng năng giúp ta 
giữ tròn bổn phận trong nghĩa yêu 
thương, trọn đạo làm người. 
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“Ngồi tĩnh lặng, không làm gì 
cả, mùa Xuân đến và cỏ sẽ mọc”.

(Haiku - bài thơ ngắn nổi tiếng 
của người Nhật ).

Vì thao thức suốt đêm nên 
sáng nay Hoa Cúc vô cùng 

mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng, 
trũng sâu làm mất đi vẻ tươi trẻ, 
hồn nhiên vốn có của nàng. Điều 
này cũng đúng thôi, bởi vì cho 
đến khi tiếng gà gáy đầu tiên rơi 
lạc lõng trong đêm đen tĩnh mịch, 
Hoa Cúc mới có quyết định rẽ 
sang bước ngoặt mới của cuộc 
đời. Lúc này, nàng mới có thể 
thiếp đi trong âu lo và khắc khoải. 
Sau một cuộc đấu tranh cam go 
và quyết liệt thì ai mà chả thế? 
Lựa chọn một trong hai hướng đi 
Đạo hay đời, là một bài toán đầy 
gai góc và phức tạp thì làm sao 

Hoa Cúc không bị mất ngủ? Mấy 
tháng nay, đêm nào cũng vậy, 
nàng cứ trằn trọc, lay hoay để tìm 
giải pháp thỏa đáng cho một loạt 
vấn đề vô cùng nan giải: “ Bây giờ 
mình cũng đã lớn tuổi rồi, mà còn 
đi xin việc hoặc tìm một ai đó để 
nương tựa khi đến tuổi về chiều 
ư? Trong thời buổi khó khăn về 
mọi mặt như bây giờ, đã có nhiều 
sinh viên mới ra trường đang độ 
tuổi trẻ trung, xinh đẹp và năng 
động kia, mà vẫn chưa tìm được 
việc làm, thì liệu mình có chen 
chân vào được một nơi nào đó hay 
không? Lại nữa, hiện nay có vô số 
trường học đang co lớp, tinh giảm 
biên chế giáo viên; hàng trăm cơ 
quan xí nghiệp phải sa thải bớt 
công nhân, viên chức… thì việc 
tìm chỗ làm lại càng gian nan 
như mò kim đáy bể! Dù có may 
mắn lắm, thì mình cũng chỉ ráng 

Mùa xuân đến Mùa xuân đến 
      trong lặng yên      trong lặng yên

Truyện ngắn Trương Duy
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sức mà làm công nhân ở một nhà 
máy, xí nghiệp nào đó chỉ chừng 
năm, bảy năm nữa thôi; liệu với 
khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, 
mình sẽ tích lũy được là bao? Với 
số lương còm cõi mà mình có thể 
kiếm được, chưa chắc gì đã đủ 
chi dụng cho mọi thứ trong cuộc 
sống đang sôi động, hào nhoáng, 
hối hả, đua chen ở ngoài kia, thì 
làm sao có khoản dành dụm để 
dưỡng già? Còn cái việc nghĩ đến 
chuyện đi tìm một ai đó để nương 
tựa ư? Mình đã từng được mọi 
người quen thân gọi là “người 
bướng bỉnh” kia mà! Liệu khi ấy 
mình có đủ kiên nhẫn và sự chịu 
đựng để “khom lưng làm tì thiếp 
người” theo kiểu nói của bà Triệu  
ngày xưa, mà thuở thanh xuân, 
Đức Bảo Thọ Thánh Nương đã 
từng nhắc đến? Ngày nay đã bình 
đẳng rồi ư? Thế sao mình còn nghĩ 
đến việc nương tựa vào ai đó? 
Mâu thuẫn thật! Phải chăng chính 
từ sự thật đơn giản ít ai thèm nghĩ 
tới này mà thời buổi hiện nay có 
vô số cặp hôn nhân tan vỡ? Phải 
chăng họ vội đến với nhau một 
cách hối hả theo cảm xúc hoặc 
với nhãn mác bên ngoài, để rồi 
cũng vội tan theo mây khói vì sự 
bất đồng, vì sự so sánh mối tương 

quan? Lại thêm, người mình định 
gửi thân, đã chắc gì không như 
chiếc áo đã bị ai đó vứt đi, mình 
mặc mót. Vì cũ người nhưng lại 
mới ta, nên ban đầu cũng thấy 
thinh thích! Đến khi sử dụng 
được một thời gian mới phát hiện 
trên chiếc áo ấy đã dính vết nhơ, 
không tẩy được; hoặc có nơi rách, 
chỗ thủng…thì liệu lúc đó, mình 
sẽ nghĩ như thế nào về nó, sẽ làm 
gì khi rơi vào trạng thái phân vân 
bỏ thì thương vương thì tội? Còn 
nếu là chiếc áo mới, chưa ai mặc, 
nhưng đã nhiều năm rồi kẻ qua 
người lại, lựa tới lựa lui, bây giờ 
cũng đã trở thành “đồ si đa” thì 
“mẹ ơi” rinh về làm chi cho mệt? 
Ừa, mà quên! Còn tình cha, nghĩa 
mẹ nữa chứ! Dù bất cứ ở thời đại 
nào, mối tình cảm thiêng liêng 
cao quý này cũng được so sánh là 
lớn lao và vững chãi như núi Thái 
Sơn; là dạt dào, mênh mông như 
biển cả! Thế sao mình lại quên đi 
một cách vô tình, để rồi chịu ẩn 
thân dưới một gốc cây xa lạ nào 
đó trong khi ngoài kia, quanh đây 
đang mưa bão, sấm sét mù trời! 
Lấy gì để đảm bảo rằng cội cây 
kia không gãy cành, bật gốc? Rồi 
mình sẽ thế nào khi cùng chung 
số phận? Thế gian này đầy dẫy 
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những vô thường diễn ra hết sức 
nhanh chóng, có gì là chắc chắn 
lắm đâu? Không phải Linh mục 
Huy Hoàng đã có ca từ: “Đời trần 
gian như thoáng mây bay, hoa 
đồng nội sớm nở tối tàn…” rồi đó 
sao? Lại còn, một điều mà không 
thể nào là không quan ngại! Đó 
là, ngay lúc này đây, ba mẹ mình 
đang uể oải bước vào tuổi xế 
chiều; Trên hai mảnh thân còm 
cõi ấy, nay tê đau chỗ này, mai 
nhức nhối chỗ kia! Họ không còn 
bao nhiêu năm để được gần gũi 
cháu con nữa đâu! Mà mấy người 
em, đứa nào cũng có nhiều việc để 
chăm chút cho tổ ấm riêng của nó; 
nhu cầu chăm nom, phụng dưỡng 
hai đấng sinh thành ngày càng 
cao, càng khó khăn và  phức tạp 
hơn! Thế, ngoài mình ra thì còn 
ai có thể gánh vác đây? Không lẽ, 
ruộng nhà mình không cấy mà đi 
cấy ruộng người ta?  Và, khi mình 
xa lìa mối Đạo rồi, thì trong gia 
đình này chỉ còn lại một mình ba 
là người Cao Đài? Rủi ro có việc 
gì thì khó lắm!

Suy nghĩ cho nhiều rồi cũng 
đổ quẩn, sinh liều! Trước lúc trời 
tảng sáng khoảng vài tiếng, trong 
cơn mỏi mệt, rã rời, Hoa Cúc 
đành gượng gạo chấp nhận cách 

“chữa cháy” là đi tìm việc làm, 
nếu không tìm được thì phương 
án còn lại sẽ tính sau! Dĩ nhiên 
là Hoa Cúc vẫn biết rằng, cả hai 
hướng giải quyết trên đều ảnh 
hưởng trầm trọng đến việc tu học 
lập công, bởi vì quỹ thời gian đã 
dành hết vào đó rồi. Tâm lực và 
sức lực của nàng nay cũng bị hao 
mòn rất nhiều mà lại phải trút 
cạn cho công việc và trách nhiệm 
mới phát sinh! Thế thì còn nói chi 
đến Chùa Thất? Làm sao mà hồi 
hướng về Thầy? Sức đâu mà “Lập 
công hành Đạo đền bồi nợ xưa”? 
Suy tính này đã được nàng tâm 
sự với một vài người quen thân. 
Trong số đó, cũng có người chia 
sẻ một cách ân cần: “Trước giờ đã 
có biết bao nhiêu bạn đồng môn 
của mình vừa lo sinh kế, vừa bảo 
đảm hạnh phúc gia đình, lại còn 
chu toàn việc tu hành đấy chứ! 
Không phải thế sao?”. Nàng trả 
lời với vẻ bực tức: “Hoàn cảnh của 
mọi người đâu phải giống nhau? 
Vậy thì đặc thù của tôi đâu phải 
giống họ? Phương án hoàn hảo đó 
tôi chưa từng nghĩ ra! Thôi thì tùy 
duyên, nếu có duyên thì sau nầy 
tôi sẽ gặp lại Đạo, còn bây giờ thì 
thời gian trong Đạo của tôi không 
còn nhiều nữa đâu!”. Hồi tưởng 
đến đây, nàng bỗng sụt sịt khóc. 
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Đố mà ai biết được nàng khóc vì 
giận hờn? Vì tiếc nuối? Hay vì tủi 
thân? Hoa Cúc dùng đôi bàn tay 
quệt ngang hai khóe mắt đẫm lệ 
chứ không còn hơi sức đâu mà đi 
tìm khăn lau! Thế rồi nàng thiếp 
đi trong rã rời, chán nản và muộn 
phiền.

Giấc ngủ của nàng cứ chập 
chờn trong tiếng dế nỉ non, bềnh 
bồng trôi trong tiếng côn trùng 
thâu đêm. Chúng cùng nhau hòa 
tấu, tạo nên giai điệu buồn buồn…
Cũng có lúc nàng giật mình thảng 
thốt vì con gà trống cạnh nhà cất 
tiếng gáy nhão nhoẹt trong chiêm 
bao; hoặc bởi trực giác mơ hồ lẩn 
khuất từ đâu đó, rất sâu thẳm nơi 
đáy lòng đột nhiên vang dội, vỡ 
toang?

Đúng như dự định, sáng nay, 
Hoa Cúc không cần phải nghĩ 
ngợi gì nữa, nàng trang điểm nhẹ 
rồi dắt xe ra đầu ngõ để đi tìm 
việc làm. Qua con đường nhỏ 
thân quen, vẫn như mọi ngày, đôi 
gót sen của Hoa Cúc thong thả 
lướt nhẹ trên những viên gạch lát 
đường màu hồng nhạt nhỏ nhắn 
xinh xinh nằm im lìm, nhẫn nại 
lắng nghe bao nỗi buồn vui, bao 
cảm xúc rộn ràng trên mỗi bước 
chân Hoa Cúc đi về. Đón đưa 
nàng, còn có những khóm hạnh 

phúc trải dọc, giăng hàng hai bên 
lối mòn; hoa của chúng  màu đỏ 
sậm, vươn cao như những cánh 
tay bụ bẫm của em bé đang ngoay 
ngoắc vẫy chào. Đôi khi, chúng 
lại còn dắt đưa nàng phiêu du vào 
miền ký ức sáng tươi thân ái, ngọt 
ngào: Nhiều khi, trước những 
ngày Sóc Vọng, vâng theo lời 
dạy bảo của ông nội, nàng cắt hoa 
đem lên dâng Thầy; sợ chúng đau, 
Hoa Cúc khe khẽ dỗ dành: “Hạnh 
phúc ơi, ráng chịu đau một tí thôi 
nhé! Chúng ta cùng hy sinh và 
phụng sự Đạo Thầy đấy mà! Vui 
lên nhé! Mỉm cười đi nào! Đáp 
lại lời Hoa Cúc là tiếng khua xạc 
xào khe khẽ của vạn vật đang trở 
mình thức giấc vào lúc bình minh. 
Hàng nghìn chiếc lá hạnh phúc 
bóng bẩy, mượt mà cứ nhấp nha 
nhấp nháy dưới ánh nắng hồng 
như những ánh mắt long lanh, lấp 
láy gọi mời. Những bông hoa sắc 
đỏ pha màu  tim tím đậm đà vươn 
lên ngoắc ngoay trong gió sớm 
như muốn tranh nhau xin mình 
được phiên cắt trước! Những lúc 
ấy, trong lòng nàng luôn rộn rã 
niềm vui!

Cảnh vật thân thương này đã 
gắn liền với tuổi đời của Hoa Cúc 
từ thuở ấu thơ. Nàng có thể nhớ 
rõ mỗi tì vết, độ nung sống - chín 
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của từng viên gạch, có thể đoán 
biết đóa hoa nào sẽ chớm nở 
trong mỗi sáng tinh mơ! Thế mà 
hôm nay, nàng bỗng dưng thấy 
lạ! Những viên gạch dưới chân 
nàng như trở nên lạnh lẽo, rong 
rêu hơn! Những nhành hoa hạnh 
phúc như đang rươm rướm những 
giọt sương đêm; mấy hàng dừa 
ven đường cũng nghiêng đầu qua 
một bên ra điều đang làm ngơ, 
nhạt nhẽo…với nàng! Tất cả mọi 
thứ quanh đây đều như trở nên 
hờn dỗi, lạnh lùng!

Thế mà, bấy giờ, Hoa Cúc 
không chịu khóc đâu, nhưng sao 
mà đôi mắt cứ cay cay! Nàng 
mím chặt môi, tựa vào xe, định lê 
bước ra khỏi cổng nhà; tự nhiên 
nàng thấy như có gì đó bối rối 
lắm, đang vướng víu đôi chân, 
mơ hồ rằng một sức mạnh vô 
hình nào đó đang trì kéo nàng 
lại! Hoa Cúc dáo dác nhìn quanh; 
chẳng thấy gì khác lạ. Nàng nhắm 
mắt định thần; hình như gần đây 
thôi có mùi khói hương thơm 
ngát? Nghe như là mùi hương tóc 
thoang thoảng của nội trong mỗi 
lần ông cúi xuống nựng cháu hay 
dỗ dành?...Hoa Cúc nhớ ra rằng, 
khi còn bé, nàng bị mụt nhọt sưng 
tấy, mưng mủ trên cánh tay; bác sĩ 
đòi mổ, rồi nặn ra cho hết mủ mới 

có hy vọng lành được, mới hết 
đau nhức đến thấu xương! Nghe 
thế, nàng ôm chầm lấy ông chặt 
cứng, hoảng loạn khóc thét lên, 
giãy nảy đòi về. Vốn tính thương 
yêu, chìu chuộng cháu, ông  vuốt 
nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của Hoa 
Cúc rồi rối rít xin lỗi bác sĩ. Khi 
về đến nhà, nội vừa lau mặt cho 
nàng, vừa trìu mến khuyên lơn. 
Ông bảo: “Này cháu yêu, thôi đưa 
tay đau đây cho ông ‘làm phép’ 
thì sẽ lành ngay, không sao đâu!”. 
Nói xong, nội dịu dàng nâng tay 
Hoa Cúc lên, cúi xuống, dùng 
lưỡi liếm nhẹ lên vết thương của 
nàng lâu thật là lâu! Càng lâu, 
ông càng liếm mạnh dần lên. Hoa 
Cúc có cảm giác như vùng da của 
mụt nhọt cứ mỏng dần, mỏng 
dần… Nhờ hơi ấm, nhờ những lời 
dịu ngọt và nhất là mùi hương tóc 
đặc trưng của ông làm Hoa Cúc 
ngất ngây. Có lẽ nhờ vậy mà nàng 
chỉ thấy tê tê chứ không đớn đau 
gì lắm; lại còn thấy thinh thích 
là đằng khác! Thỉnh thoảng, nội 
nheo mắt, diễu cợt nhìn vào mắt 
nàng rồi âu yếm hỏi: “Ông ‘làm 
phép’ thì đâu có sao phải không?”. 
Thay cho câu trả lời, Hoa Cúc chỉ 
chơm chớp đôi mắt nhìn ông và 
nhè nhẹ gật đầu. Bỗng Hoa Cúc 
giật nảy mình, hình như ông dùng 
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mấy chiếc răng cửa cắn nhanh nơi 
đầu mụt nhọt làm sao ấy! Cùng 
lúc đó, nội dùng hết nội lực, hút 
mạnh một cái. Mụt nhọt vỡ toang! 
Máu và mủ được dịp bắn tóe vào 
miệng nội. Ông vội vã phun phẹt 
ra. Cái chất trăng trắng sềnh sệch 
pha lẫn màu đỏ bầm văng tung 
tóe trên mặt đất! Sau đó, nội đi 
súc miệng rồi quay trở lại nheo 
mắt đồng thời nhoẻn miệng cười 
trông mới ngồ ngộ làm sao! Hoa 
Cúc vội dùng tay bụm mặt lại. 
Động thái đó không phải vì nàng 
quá chán chê ông đã làm trò hề 
nhạt nhẽo, lại càng không phải 
do quá ghê tởm chất bẩn mà vì 
cảm xúc trào dâng! Ôi, Hoa Cúc 
thương nội quá! Đâu phải ai cũng 
làm được như thế phải không 
ông? Còn nhiều gợi nhớ về ông 
nội lắm! Chẳng hạn như những 
lúc bị ba mẹ quở phạt, nội ôm 
Hoa Cúc vào lòng, cúi xuống hôn 
nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của cháu, 
rồi dạy dỗ và chở che. Được núp 
vào lòng ông và ngửi mùi hương 
tóc, nàng thấy yên ổn và ấm áp vô 
cùng! Đến nay, dù ông đã khuất 
núi, mà hương tóc ấy vẫn phảng 
phất quanh đây, vẫn làm Hoa Cúc 
ấm lòng và tin tưởng rằng nàng 
luôn được ông nội yêu thương, an 
ủi, dỗ dành!

Bây giờ, cũng vẫn mùi hương 
tóc ngất ngây ấy, lại có thêm 
hương khói ngan ngát, nồng nàn 
đang giữ chân nàng lại! Trong 
một thoáng lặng yên, Hoa Cúc 
chợt suy tư: Tất cả! Tất cả đều 
là thật ư? Hay chỉ là một thứ ảo 
giác mới được hình thành từ nỗi e 
ngại, lo âu? Có lẽ không như thế 
đâu! Không phải là sự phỉnh lừa, 
gạt gẫm của cảm xúc đâu! Bởi vì 
trong cuộc sống đầy rối rắm và 
phức tạp này, chúng đã trở thành 
thừa thải nên được đẩy xuống 
vùng lãng quên! Tuy nhiên, chúng 
không bao giờ bị nhạt nhòa cùng 
năm tháng, mãi mãi vẫn nguyên 
vẹn, vẫn trường tồn dù cuộc sống 
này có hủy hoại, đổi thay! Từ lâu, 
chúng đã tìm nơi ẩn náu trong tâm 
thức, đợi đến bây giờ, khi nàng 
mới vừa buông bỏ mọi thứ phiền 
não của cuộc đời, chúng lại hiện 
ra! Ừa, mà lạ nhỉ! Chỉ là hương 
tóc vô hình tự ngày xưa, chỉ là làn 
khói mỏng mảnh của hôm nay, 
mà chúng có thể biến thành sức 
mạnh diệu kỳ mà sáng nay có thể 
níu chân nàng lại, có thể làm thay 
đổi ý định của nàng?

Hoa Cúc bỗng dưng đổi hướng. 
Nàng dựng xe, lần bước theo mùi 
hương và khói. Từ cổng ngõ đến 
ngôi nhà mồ không xa lắm, chừng 
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khoảng hơn mười mét thôi! Thuở 
nội còn sanh tiền, thỉnh thoảng 
Hoa Cúc cứ nũng nịu hỏi ông: 
“Cớ sao mà ông nội lại xây nhà 
mồ ở gần cổng ngõ thế? Trông 
mới sờ sợ, mới ghê ghê làm sao 
ấy, nhất là những lúc đi đâu đó mà 
về khuya!”. Sau những lần nhỏng 
nhẽo như thế, nội chỉ bẹo nhẹ má 
nàng rồi cười cười chứ chẳng trả 
lời. Mãi đến sau này, khi nội đã 
mất, gia đình nàng mới hiểu ra ý 
chỉ của ông, nhất là khi ai đó rơi 
vào trạng thái và hoàn cảnh của 
cháu như hôm nay! Đúng rồi. Ông 
nội định rằng, sau khi vĩnh biệt 
trần gian, sẽ nằm bên cạnh cổng 
nhà để canh chừng, nhắc nhở con 
cháu, khi có ai vô tình đi lạc con 
đường mà ông đã dày công mở 
lối! Khi đứng ngay trước cửa nhà 
mồ, Hoa Cúc nghiêng mắt nhìn 
vào. Nơi đây hoàn toàn yên ắng, 
không một nén nhang nào đã thắp. 
Lúc này, Hoa Cúc chỉ thấy bốn lọ 
tro cốt của ông bà cố, ông bà nội 
nằm im lìm cạnh nhau tĩnh lặng 
và trầm mặc đầy vẻ siêu thoát, an 
nhàn. Vậy thì mùi hương và khói 
từ đâu mà nàng mới vừa cảm nhận 
vô cùng nồng nàn và quyến rũ? 
Mùi khói nhang thì có thể giống 
nhau, chứ còn hương tóc của nội 
thì Hoa Cúc không thể nào nhầm 

được! Lúc này, nàng tin chắc rằng 
mùi hương và khói ấy chỉ có là ở  
ngay đây!

Hoa Cúc cúi xuống, chui nửa 
người vào trong nhà mồ để thắp 
hương cho ông bà và lầm thầm 
khấn vái. Vì đã quá mất sức, lại 
còn phải đứng trong tư thế không 
mấy thuận chiều nên nàng cảm 
thấy tê mỏi ở đôi chân; hai đầu 
gối bắt đầu  rung lên. Hoa Cúc 
đành ngồi phịch xuống sân nhà 
mồ. Lúc này, nàng cảm thấy cần 
phải được nghỉ ngơi, cần phải 
có sức mạnh của sự tĩnh tâm hỗ 
trợ thì mới có thể vượt qua cơn 
choáng váng, muộn phiền, mới 
có thể lấy lại sự thăng bằng qua 
cơn chao đảo! Nghĩ thế nên Hoa 
Cúc ngồi bắt chân theo kiểu hoa 
sen trên đám cỏ xanh mượt êm ái 
như thảm nhung. Nàng bắt đầu 
thở nhẹ và đều, rồi buông dần 
những âu lo, tính toán, đam mê…
Hoa Cúc ngồi tĩnh lặng như thế 
rất lâu, lại có thêm làn gió sớm 
mang hơi nước và hương đồng 
nội dọc hai bờ sông thổi sang, 
nên nàng thấy thoải mái, dễ chịu 
hơn nhiều. Không hiểu sao, Hoa 
Cúc chỉ ngồi yên như thế chứ có 
làm gì đâu mà sức lực như dần 
được hồi sinh, tâm hồn cũng nhẹ 
nhàng, thư thái, an vui!
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Trong không gian tĩnh mịch 
đó, không biết con bướm trắng 
mãi rong chơi tự nơi đâu, bây 
giờ đã mỏi cánh bay về. Nó chập 
chờn bay lượn mấy vòng rồi khe 
khẽ đậu trên chiếc vai nhỏ nhắn 
của nàng. Con bướm đong đưa 
đôi mắt nhìn Hoa Cúc như để 
thăm dò; sau đó, nó rung rung 
hai chiếc râu ra chiều đắc ý và 
an tâm lắm! Lúc này, chẳng có ai 
để ý con bướm trắng đã đậu như 
thế được bao lâu, mãi cho đến khi 
vườn dừa bị cơn gió heo may lay 
động, hoa dừa rơi xuống quanh 
nàng như mưa, nó mới giật mình 
vỗ cánh bay đi. Ôi, hoa dừa! Sau 
ngày nội mất, cứ mỗi lần  có mưa 
hoa dừa rơi xuống, Hoa Cúc lại 
bồi hồi tưởng nhớ đến ông.

Sáng nay cũng thế, sau khi gỡ 
xong những hoa dừa bám đầy trên 
tóc, nàng im lìm ngồi ngắm nghía 
một đóa hoa ngẫu nhiên rụng 
thẳng vào lòng bàn tay  còn đang 
để ngửa. Hoa dừa  nho nhỏ chỉ 
bằng chiếc ốc gạo thôi! Chúng có 
màu trắng sữa, bóng bẩy, ngà ngà. 
Hoa dừa trổ quanh năm, nhưng 
chỉ đến khi nở rộ, ta mới ngửi 
thấy hương vị ngọt ngào, thoang 
thoảng, ngất ngây! Sáng nay, tình 
cờ nàng được tận hưởng mùi hoa 
quyến rũ ấy! Ôi, mùi hoa dừa bay 

quyện vào làn khói hương lững 
lờ trôi trong gió sớm. Mà nghe 
như còn có hương tóc ông phảng 
phất, quen quen? Có lẽ Hoa Cúc 
đang chết lặng trong vùng cảm 
xúc tuyệt vời ấy! Nàng  nghe mơ 
hồ có tiếng ông từ Nguồn Sáng 
vọng về. Cũng với tiếng nói của 
ngày xưa nhưng bây giờ thì rõ 
lắm. Còn rành mạch, khúc chiết 
và ngọt ngào hơn thuở nội sinh 
tiền: “À! Này cháu ngoan, hoa 
dừa tuy bé thế, chỉ nhỉnh hơn hạt 
đậu đũa thôi; mà rễ dừa cần cù, 
siêng năng đi tìm thức ăn trong 
lòng đất; chúng kết hợp cùng lá 
dừa hấp thụ ánh nắng, cùng thân 
dừa vận chuyển hai dòng nhựa 
nguyên và nhựa luyện, biến thành 
nguồn năng lượng sung mãn để 
nuôi cây, nuôi trái; nay trái dừa 
có thể lớn bằng đầu người, bằng 
chiếc gàu sòng, thậm chí có thể 
lớn bằng vò sành mà cháu thường 
bỏ gạo Phước Thiện hằng ngày 
đấy!

Ngày xưa, mới vào đây lập 
nghiệp, gia đình mình sống khổ 
cực lắm. Có khi cơm chẳng đủ 
ăn; người lớn phải nhịn từng 
bát cơm để nuôi con, nấng cháu; 
Rồi may duyên gặp Đạo, tìm 
hiểu kinh sách, áp dụng bài học 
từ thiên nhiên, ban đầu nội chỉ 
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chăm sóc vài trái dừa già để làm 
giống. Còn bây giờ thì như cháu 
thấy đấy! Đã thành vườn dừa bạt 
ngàn, xanh tốt, trái ngọt sum suê!

Vậy thì cháu đã học được gì 
từ cây dừa? Nói cho nội nghe đi 
nào!

Mà thôi! Mấy ngày nay cháu 
trăn trở, thao thức nhiều, chắc 
cũng mệt lắm rồi. Để ông gợi ý 
cho, rồi từ từ suy nghĩ thêm Hoa 
Cúc nhé! Vấn đề ở đây là biết 
tự lực! Nhờ sự tự thân vận động 
đó mà cây dừa có thể đương 
đầu với mưa nắng bão bùng, 
lại còn cung cấp cho đời nguồn 
thức ăn bổ dưỡng dồi dào, hiến 
dâng cho người bầu nước ngọt 
thanh thao! Cũng như thế, nếu 
cháu biết vận dụng trí óc lanh 
lợi, sử dụng đôi bàn tay khéo 
léo của mình để làm bánh, trồng 
hoa, cấy rau, làm nhang, chăm 
sóc cây ăn trái, buôn bán…thì 
mình đâu cần phải lệ thuộc vào 
ai! Được như thế thì cháu có thể 
sắp xếp thời gian một cách hợp 
lý cho việc Đạo, việc đời; làm 
cho cả hai con đường đó được 
hanh thông! Như thế là lưỡng 
toàn. Đúng không?  Giờ thì cháu 
cưng của nội đã tìm ra phương 
án hoàn hảo rồi đấy chứ?”.

Ngoài kia, nắng đã lên rồi! 
Con đường mà Hoa Cúc chở ông 
về Thánh Thất đến hàng trăm lần 
nay đã ngập tràn Ánh Sáng. Cứ 
theo đường đó mà đi cháu nhé! Dĩ 
nhiên, trên con đường ấy không 
làm sao không có một vài nơi bùn 
lầy nước đọng mỗi khi mùa mưa 
đến, không lúc này thì lúc khác; 
nhưng nhờ có Nguồn Sáng mà 
Hoa Cúc có thể tránh khỏi những 
vũng lầy nhơ nhớp ấy. Nên nhớ 
là mình tránh vũng lầy, chứ đừng 
bao giờ đi lạc, để phải đánh mất 
Con Đường Sáng đấy, cháu yêu!

Bấy giờ, nước mắt Hoa Cúc lại 
rưng rưng; nhưng lần nầy không 
phải tuôn ra từ “biển trần khổ 
vơi vơi”, mà là do những dòng 
cảm xúc của hạnh phúc đang trào 
dâng, báo hiệu rằng mùa xuân đã 
đến rồi! Đến trong lặng yên!
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Thơ

Ngọc Anh
Mùa này, Sài gòn trời hay mưa,
Mưa sáng, mưa chiều rồi mưa khuya.
Mưa ào ào, rơi rơi không dứt,
Chợt nghĩ, quê hương miền Trung...
Đang oằn mình trong cơn bão lũ!
Cây cối ngả nghiêng, nhà tróc nóc.
Tiếng khóc người già, tiếng khóc trẻ thơ!
Nước ngập, nhà trôi, bao người khốn khó,
Lòng chợt đau, tim quặn thắt từng cơn.
Thương người thân, giữa ranh giới mất còn,
Cậu, dì, các em… có an toàn trong mưa lũ?
Thắp một nén hương, con nguyện cầu Thầy Mẹ,
Ban bố Hồng Ân cho khổ nạn mau qua,
Bình an sớm mau đến mọi nhà,
Cho nắng mới chan hòa, 
Cho em thơ tung tăng đến lớp! 

                                                                 Tháng 10- 2020

Mưa …
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Thoảng khi lòng chợt nghiệm lòng,
Miên man lãng đãng ngẫm gần nghĩ xa.
Giựt mình! Sao lại là ta,
Cứ vòng lẩn quẩn: ngã tha, sự thường.

***
Đêm nằm soi lại hầu tường,
Ngờ đâu mình lại hiện hình trong gương:
 Đúng sai, phải trái cứ nương,
Ý tâm sao cứ mã viên khôn lường. 
 Sắc không - không sắc chẳng mường,
 Mịt mờ ảo thực, bất tường vọng chơn.  
 Sân si, lý sự, thiệt hơn,
 Cạnh tranh, yêu ghét, hờn ganh, tị hiềm . . . 

***
 Sáng ra, soi lại kiểm mình.
 Tóc xanh đã điểm, ô hay! Xế tà.
 Lâu nay cứ mãi ta bà,
 Gần xa rong ruổi lại qua khắp cùng.
 Giờ khi gối mỏi chân chùn,
 Mắt mờ chẳng tỏ, lùng bùng bên tai.
 Vẳng đâu: “Bờ trở vào ngay”,
 Giấc Nam Kha tỉnh, lợt phai sắc hình.

***
 Mong sao tâm định lòng bình, 
 Thân an ý định tầm thinh quy hồi.   



Chung niên tự sự
Hùng Vạn

(Minh Lý Thánh Hội)
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Miền Trung quê tôi
Lại  núi đồi cuốn trôi sạt vỡ
Nam Trà My-Quảng Nam
Năm mươi ba người mất tích
Chồng chất tang thương
Khôn lường thảm họa
Lại thân xác bị vùi chôn
Trong ngổn ngang đất đá
Nam Trà My ơi! Ơi Trà Leng, Trà Vân 
Ngậm ngùi sao xiết tả
Giữa khuya… tin báo kinh hoàng 
Sao dập dồn 
Bắc rồi Nam miền Trung 
Ách nước tai trời 
Chơi vơi  giã biệt
Kẻ vĩnh viễn ra đi, chia ly tức tưởi  
Người ở lại nghẹn ngào 
Nghiệt ngã . Đớn đau
Ai ơi xin chứng nguyện  này 
Quê xưa chốn cũ được mau phục hồi!

                                     13.9. Canh Tý

Ai ơi xin chứng nguyện này 
Đỗ Thị Kết
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Năm trâu
Đỗ Thế Sơn

Năm trâu mình lại tìm trâu
Đầu khe vách núi biết đâu bây giờ?
U minh trong khắp bụi bờ
Tìm quanh mới thấy lờ mờ chân trâu
Ẩn mình trong bụi tre lau
Tới lần xuất hiện đuôi trâu mập mờ.
Giữa đồng như thật như mơ
Đến nơi lộ rõ sờ sờ bóng trâu
Đòn roi xỏ mũi dòm đầu
Thẳng thừng nghiêm trị dẫn trâu về nhà
Thung dung trong buổi chiều tà
Véo von tiếng sáo sơn hà tiêu dao
Về nhà quên mất bóng trâu
Mục đồng ngồi tịnh thâm sâu giữa nhà
Quán nhìn trong chốn phù hoa
Trâu người đâu mất ta bà hư không
Hòa cùng trời đất mênh mông
Con trâu như có như không giữa đời.
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Trời hong nắng óng trên cành biếc
Nhỏ giọt vàng đẫm ướt cỏ non tơ
Hàng thông xanh lẩn khuất ở xa mờ
Sông trải lụa uốn đôi bờ xa tắp
Vẳng xa nghe tiếng kinh trong như ngọc
Dìu dặt ngân như từ cõi thiên thần
Lòng an yên bỗng phút hóa lâng lâng
Như nhẹ tách cõi trần về Tiên giới
Đây thiên thai nhạc thiều vừa mới trỗi
Lối ngàn hoa  rực rỡ ánh tinh quang
Đây Đài Cao lấp lánh sáng muôn ngàn
Ta thọ phước hóa duyên nâng chén ngọc
Hội Quần Tiên bay về trong phút chốc
Giọt từ bi thấm đẫm ánh từ quang
Ta khấu đầu ân tạ rất nghiêm trang
Rồi nâng chén nghe dần tan trong thể
Nghe linh quang bùng lên như đuốc tuệ
Và nhẹ nhàng tan biến giữa hư không
Và hòa trong ánh sáng cõi vô cùng.

Giấc mơ thiên thai 
Lê Hoàng Nguyên
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Huỳnh Văn Mười

Đêm Lũ

Đêm nghe sóng dội bên cồn
Nỉ non tiếng dế gọi hồn nước dâng
Kiến vàng lũ lượt qua sân
Nước mênh mông nước, mây vần

vũ mây

Gió cuồng dặt dẹo nhành cây
Lạnh tanh bát cháo nửa đầy nửa lưng
Mái tranh chằng sợi dây thừng
Nước lên như thể chưa từng được lên

Bọt bèo bâu rát kẽ phên
Hồn nhiên con cún nhảy lên bàn thờ
Tro tàn bếp núc nguội ngơ
Nồi niêu cuốn vạt áo chờ mì tôm

Bốn bề căn gác tối om
Nhúng chân nước bạc đỏ lòm bùn non
Lom khom trên tấm phản mòn
Lầm thầm mẹ khấn cho con, cho đời

Cầu ngày có miếng cầm hơi
Cầu đêm mau sáng, cầu trời tạnh mưa
Kinh hoàng mẹ nhớ năm xưa
Giáp Thìn, Canh Tuất như vừa hôm qua

Lạy trời kiếp nạn thôi xa
Ngày mai, ngày mốt còn ta, sẽ còn.
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Phục
Cám ơn

Đông miên đang ngon lành giấc 
Con ốc sên bỗng cựa mình
Hình như từ trong lòng đất 
Có luồng hơi ấm hồi sinh 
Và cành khô vàng cong lá 
Liu riu sắp vụt nách chồi 
Mùa đông còn đang nấn ná 
Mà nghe dòng nhựa dần sôi 
Và em về ngang phiên chợ 
Tìm vuông vải mới thơm hoa
Ướm thử rồi bồi hồi nhớ 
Rằng ai biết có mặn mà... 
Và tôi giữa ồ ào phố 
Lắng lòng chầm chậm bước êm 
Đã nghe tươi non ngọn cỏ 
Xanh tràn vào yên tĩnh đêm.

Cám ơn Người cho ta niềm tin
Giúp ta tiếp tục cuộc hành trình
Cho dù gặp bao nhiêu gian khó
Ta vẫn một lòng vững đức tin

*****
Cám ơn Người cho ta phép màu
Đã mang đi hết mọi khổ đau
Tất cả chỉ còn trong ký ức
Những vết thương lòng sẽ qua mau

*****
Cám ơn Người cho ta bình yên
Mặc cho bên ngoài đang đảo điên
Nhưng ta vẫn thấy lòng tĩnh lặng
Cuộc sống đong đầy sự an nhiên.

Nguyễn Quốc Huân

Mai Hậu
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Mây ở trên trời em ở bên
Mà sao mây trắng cứ bồng bềnh
Và em lãng đãng như sương khói
Thơ hỡi làm sao tôi mới quên?
 
Ta gặp nhau giữa cõi đại đồng
Rồi mai trở lại với hư không
Nên tôi yêu sống cùng Thơ - Đạo
Đời chỉ hơn thua một tấm lòng
 
Xuân đương về và Xuân sẽ qua
Ngày tháng non và ngày tháng già
Chỉ có đạo Trời nguyên vẹn cả
Vườn Xuân vừa nở một đóa hoa.

                                    16/12/2020                          

Hoa XuânHoa Xuân
Trần Dã Sơn
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LỄ HOÀN NGUYỆN TRÙNG TU THÁNH ĐƯỜNG 
QUẢNG NAM

Ngày 08/10/Canh Tý (22/112020) Ban Đại diện Hội Thánh Truyền Giáo 
Cao Đài tại Quảng Nam long trọng tổ chức lễ Hoàn nguyện trùng tu Thánh 
Đường Quảng Nam kết hợp  tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày khánh thành 
Thánh đường và 85 năm ngày khai Đạo Cao Đài tại Quảng Nam.

Tham dự Thánh lễ có chức sắc Hội Thánh, chức sắc Đại diện Hội 
Thánh các tỉnh thành, chư chức sắc các Thánh thất tại Quảng Nam và 
hơn 1000 bổn đạo về chung lòng cầu nguyện. Tý thời mùng 8/10/Canh 
Tý dâng trung lễ khấu tạ hồng ân Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng 
liêng đã hộ trì công trình tu bổ hoàn tất viên mãn. Buổi sáng tiến hành 
lễ hoàn nguyện tại hội trường. Khai mạc có chương trình văn nghệ 
chào mừng. Tiếp theo là diễn văn ngày lễ Hoàn nguyện, kỷ niệm 50 
năm Thánh đường Quảng Nam và 85 năm đưa Đạo về miền Trung; 
Báo cáo tổng kết thu chi trùng tu và đạo từ của Hội Thánh.

Ngôi Thánh linh trải qua 50 năm hình thành (1970 – 2020), là nơi 
sinh hoạt tâm linh của hàng vạn tín hữu Cao Đài, là chứng tích sống 
động cho những bước thăng trầm của cơ đạo đất Quảng Nam. Hình 
ảnh uy nghi ngôi Thánh thể càng thôi thúc người Cao Đài tinh tấn học 
nghiệm lời của Đức Thánh Trần dạy: “Giờ đây, Thánh đường ngoại 
giới đã an bài, toàn Đạo hoan hỷ quay về xây dựng Thánh đường nội 
tâm. Bởi nơi ấy Thầy hằng ngự và bốn phương dễ dàng chung về, hãy 
cố gắng xây dựng Thánh đường nội tâm được chắc chắn thêm uy nghi 
xán lạn. Thánh đường nội tâm mới là nhà chung chi phái…” 

 THÔNG TIN - TƯ LIỆU
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Ngày 14/10/Canh Tý (28/11/2020) tại Thánh thất Trung Thành, 
(Tp. Đà Nẵng) Tiểu ban Tu tập sinh, Ban Điều hành Tu tập sinh 

Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống Tu tập sinh Đà 
Nẵng.

Nhiều thế hiện sinh viên Cao Đài học tại Đà nẵng đã từng tham 
gia sinh hoạt Tu tập sinh về tham dự cùng ôn lại những kỷ niệm trong 
tình huynh đệ nhà đạo. Vào tháng 8/1995, Cơ quan Phổ tế Hội Thánh 
đã cho phép tập hợp các sinh viên con nhà đạo cư trú tại Trung tâm 
bảo trợ Hưng Đạo tại Hội Thánh, anh Nguyễn Vạn Ấn thực hiện việc 
hướng dẫn sinh hoạt tu học. Cơ quan Phổ tế đồng thuận tập thể sinh 
viên về sinh hoạt tại Thánh thất Trung Thành, hình thành tập thể Tu 
tập sinh Đà Nẵng. 

Trải qua 25 năm, nhiều thế hệ sinh viên đã được sinh hoạt tu học 
trong môi trường thật ấm áp tình đệ huynh Cao Đài. Dịp có 122 anh 
chị em cựu và tân Tu tập sinh đã về tham dự ngày kỷ niệm truyền 
thống với chương trình chủ đề "Hoài niệm quá khứ - Viết tiếp tương 
lai". Buổi lễ diễn ra trong không khí hòa vui, gắn kết yêu thương của 
các thế hệ Tu tập sinh.

KỶ NIỆM 25 NĂM TU TẬP SINH ĐÀ NẴNG
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Khóa Tu Tập PTV Cấp I-2020 Gò Kén 2 được tổ chức trong hoàn 
cảnh hết sức đặc biệt của dịch bệnh và nhiều ảnh hưởng của thiên 

tai tại miền Trung. Tuy vậy, khóa tu tập đã vượt qua các khó khăn, dẫn 
đến kết khóa qua các bước sau:

Thông báo chiêu sinh, sơ tuyển và tổ chức Lễ khai giảng:
Ban Phụ trách đã phát hành các thông báo chiêu sinh vào ngày 

09/12/2019 (14/11/Kỷ Hợi) đến các đơn vị hành chánh đạo trong phạm 
vi toàn Hội Thánh để chiêu sinh. Chương trình tuyển sinh được thực 
hiện tại 3 địa điểm: Trung Hưng Bửu Toà cho KV1, Thánh thất Từ Vân 
SG (22/12/2020) và Thánh thất Trung Nam (Suối Nghệ), 29/12/2020 
cho KV2. Dựa vào kết quả sơ tuyển, có 89 em (KV1: 40 em, KV2: 49 
em) trúng tuyển, chính thức là khóa sinh của khóa tu tập GK2.

Theo dự kiến Lễ khai giảng và tập huấn tài liệu tập 1 sẽ được tổ 
chức vào ngày Chủ nhật 16/02/2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng 

TỔNG KẾT KHÓA TU TẬP 
PHỔ TẾ VIÊN CẤP I - 2020

GÒ KÉN 2
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phát yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội nên chương trình tập huấn 
trong tài liệu tập 1 được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến. Cũng 
trong tháng 2/2020. Ban Phụ Trách đã ban hành Quy định về khóa tu 
tập PTV cấp I-2020 và hướng dẫn phương pháp học dành cho khóa 
sinh để giúp khóa sinh tuân tốt quy định của khóa tu tập.

Tập huấn và kiểm tra các kỳ:
Dựa vào Tài liệu đào tạo của khóa tu tập, Ban chủ nhiệm đã tiến 

hành tổ chức tập huấn qua hình thức trực tuyến đối với tài liệu tập 1 bắt 
đầu từ 16/02/2020. Đối với tài liệu tập 2, do tình hình dịch bệnh suy 
giảm nên đợt tập huấn được tổ chức tập trung vào ngày 31/05/2020 tại 
THBT đối với KV1 và TT Từ Vân (SG) đối với KV2. Với tài liệu tập 
3, tình hình dịch bệnh lại bùng phát nên quay trở lại hình thức tập huấn 
theo hình thức online.

Về kiểm tra, nội dung kiểm tra các kỳ bao gồm 02 phần: lý thuyết 
và thực hành, sau đó lấy điểm trung bình. Đặc biệt kỳ này, các khóa 
sinh kiểm tra trắc nghiệm và bút vấn cho cả ba học trình đều thông qua 
hình thức trực tuyến. Phần kiểm tra thực hành của học trình 1 vào ngày 
31/05/2020, phần thực hành của học trình 2 và 3 được kiểm tra tại trại 
huấn luyện kết khóa và tốt nghiệp vào ngày 21-22/11/2020.

Trại huấn luyện kết khóa:
Trại huấn luyện kết khóa tổ chức vào 02 ngày 21&22/11/2020 tại 

Khu du lịch Happy Star Đà Lạt, Lâm Đồng với tổng số trại sinh tham 
dự là 71 (69 trại sinh GK2 và 02 trại sinh bảo lưu từ GK1).

Trong kỳ trại huấn luyện và kết khóa này, các em đã được tập huấn 
lại các bài học liên quan đến nội dung hình thành, tổ chức và phát triển 
sinh hoạt vườn đoàn. Các em được đóng góp ý kiến của mình vào phần 
trình bày của nhóm, trao đổi những khó khăn của chính mình trong 
nghề trưởng. Tinh thần phụng sự được các em hứa nguyện thông qua 
hình thức lửa trại đức tin và trò chơi lớn. Chắc chắn kỳ trại huấn luyện 
đã để lại cho các em những dấu ấn không quên và ngọn lửa đức tin sẽ 
mãi cháy sáng theo mỗi bước đường hôm nay và mai sau.
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Tinh thần “Hiệp tâm xây đắp” nêu ra làm châm ngôn cho Khóa tu 
tập được thể hiện sống động trong từng thời khắc của trại. Các em trại 
sinh phải vượt qua nhiều thử thách, mỗi một thử thách đều gắn với 
phương châm tu học theo dấu ấn năm nào của Ơn Thiêng Gò Kén: 
“Diệt trừ ngã mạn, tư tâm; Hòa trong ơn phước, chung bước hiệp 
tâm; Ghi mối ơn sâu, bước đầu học đạo, Nhuần trong ơn phước, tiếp 
bước đăng trình; Định hình tổ chức – gắng sức phổ truyền; Lửa tin 
con thắp – son sắt chẳng phai; Chia sẻ tâm tư – Chung tay phụng sự; 
Tiến đạo chí lăm – Hiệp tâm xây đắp; Dồi trau tâm trí – Lập chí theo 
Thầy; Khai ánh Đạo huỳnh – Sáng dậy bình minh”.

Xét tốt nghiệp và tổ chức Lễ tốt nghiệp:
Việc xét tốt nghiệp dựa trên 02 tiêu chí: 
Về kết quả học tập: Đạt điểm thi các kỳ của giáo trình và thi cuối 

khóa, đạt kết quả đánh giá của Ban chủ nhiệm thông qua việc các hoạt 
động tại Trại huấn luyện kết khóa.

Về phần phụng sự: Ban chủ nhiệm căn cứ vào Sổ tay phụng sự của 
từng khóa sinh. Một số khóa sinh đã thực hiện rất tốt việc này, nhưng 
cũng có những em làm qua loa, đến ngày kiểm tra mới ghi bổ sung, 
hoặc chỉ ghi có 1 trang một cách qua loa về thực hiện quy giới và tập 
rèn nếp sống đạo. Trong tinh thần cảm thông và nhắc nhở nhau tu tập 
rèn nếp sống đạo, Ban chủ nhiệm khóa cũng quyết định xét tốt nghiệp 
cho các khóa sinh này.

Dựa trên các tiêu chí đánh giá trên, Ban Chủ nhiệm trình Ban Phụ 
trách GĐHĐ quyết định tốt nghiệp cho 73 khóa sinh. Trong đó, có 70 
em thuộc Gò Kén 2 và 03 khóa sinh bảo lưu từ khóa Gò Kén 1. Rất 
tiếc, có một số khóa sinh vì những điều kiện khách quan không thể 
tham dự trại, Ban Phụ trách chấp thuận cho phép các em bảo lưu kết 
quả để tham dự Trại huấn luyện kết khóa vào kỳ đào tạo Gò Kén 3.

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 71 khóa sinh hiện diện được tổ chức 
ngay vào cuối kỳ Trại Huấn Luyện Kết Khóa Gò Kén 2.
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Khóa tu tập Phổ tế viên cấp I - 2020 – Gò Kén 2 đã khép lại sau hơn 
09 tháng tu tập, để lại trong tâm tưởng mỗi khóa sinh cũng như những 
thành viên trong Ban chủ nhiệm nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều tâm tư trên 
hành trình phụng sự của mình. Những bất cập trong công tác tổ chức 
sẽ được Ban Chủ Nhiệm & Ban Phụ trách kiểm điểm, rút kinh nghiệm 
để thực hiện tốt hơn cho các kỳ tổ chức sau. Mặc dù vậy, thành quả 73 
khóa sinh tốt nghiệp Phổ tế viên cấp I trên tổng số 89 khóa sinh đầu 
vào (đạt chỉ tiêu 82%) là một con số có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền 
đề để tất cả chúng ta có quyền hy vọng về sự phát triển của sinh hoạt 
GĐHĐ trong tương lai. 

Ban Phụ trách GĐHĐ kính tri ân Hội Thánh đã hộ trì, cảm ơn sự 
hỗ trợ từ quý Họ đạo, chư đạo tâm ủng hộ giúp đỡ cho Khóa tu tập Gò 
Kén 2 được tổ chức thành công tốt đẹp trong điều kiện nhiều khó khăn. 
Tâm thành cầu nguyện Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng Liêng ban bố ân 
lành đến toàn thể quý vị.
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DANH SÁCH CÔNG QUẢ ẤN TỐNG 
SỐNG ĐẠO KỲ 1/2021 TÂN SỬU

Cơ Quan Nữ Phái HT  2,000,000

GS Hương Trúc  2,000,000

Họ Đạo Trung Đồng 2,000,000

Họ Đạo Trung Đồng  2,000,000

Họ Đạo Trung Hiền  8,000,000

Đỗ Thị Mức   1,000,000

Nguyễn Thị Anh  200,000

Đỗ Thị Đạt hồi hướng 

Giác Linh Cha Đỗ Hường 

và Mẹ Nguyễn Thị Dương  200,000

GĐ Từ Nguyên Phúc  5,000,000

Nguyễn Thị Lưu  200,000

Đỗ Thị Quyền  400,000

Trần Lê Trâm Anh 1,000,000

Họ Đạo Trung Hiệp  3,850,000

Họ Đạo Trung Hiệp  1,000,000 

Văn Phòng Nữ phái  200,000

Xã Đạo Hiệp Thành  500,000

Xã Đạo Hiệp Bình  200,000

LS Phạm Văn Phần  100,000

PTS Dương Hóa Độ  50,000

Hương linh Lê Ngưu  50,000

Hương linh Hồ Thị Thiện  50,000

Hương linh Lê Thị Chi  50,000

Hương linh Lê Phước Hải  50,000

Hương linh Lê Thị Phiệt  50,000

Lê Thị Quyện  50,000

Nguyễn Thị Thùy Trâm  50,000

Xã Đạo Hiệp Quảng:

HL LS HP Ung Ngọc Xuân  
 100,000

HL QLS Truy phong Ung Sĩ Hiền  
 100,000

PTS Phạm Thị Lũy  100,000

LS Hàm phong Phan Thị Tặng  
 100,000

Xã Đạo Hiệp Hòa:

LS Trương Văn Tổng  100,000

LS Hàm phong Nguyễn Thị Triển  
 100,000

TS Nguyễn Thái Phát  50,000

Xã Đạo Hiệp Khánh  200,000
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QLS Hàm phong Võ Đỡ  100,000

PTS Phạm Thị Tâm  100,000

CTS Nguyễn Thị Nhiễu  100,000

Xã Đạo Hiệp Phú:

Phạm Nhật Sương  300,000

Họ đạo Trung Hội - Gia Lai   
 1,000,000

Võ Văn Hồng Phước  200,000

Võ Thanh Tân  500,000

Võ Thanh Nam 50,000

Lê Thanh Mua  50,000

Mai Văn Tỉnh 100,000

Nguyễn Văn Chín 50,000

Nguyễn Thanh Câu  50,000

Họ đạo Trung Minh  6,250,000

Phan Minh Phúc  400,000

Gia đình Phan Lê  500,000

Mai Hậu  1,000,000

Trương Đình Chiến  1,000,000

Phan Thị Tấn hồi hướng 
GL phụ mẫu Phan Thơ 
và Trần Thị Hoa  1,000,000

Ngô Thị Ngọc Anh  200,000

Lê Mai Đan Phiên  250,000

Bùi Thị Sen  100,000

Lê Thị Hậu hồi hướng 
Giác Linh Phụ Mẫu Lê Hữu Nuôi 
và Nguyễn Thị Lý  200,000

Gia đình hồi hướng 
Giác Linh Lê Trí Miên  1,000,000 

Lê Hồ Phương Linh  200,000

Phan Minh Phúc  100,000

Trương Đỗ Hồng Nha  100,000

Phan Minh Đức  100,000

Phan Hồng Hạnh 100,000

Họ Đạo Từ Vân (Sg)  4,500,000

GĐ Đặng Ngọc Hưởng  1,000,000

Nguyễn Văn Kha  300,000

Minh Đức  500,000

Huỳnh Thị Lộc  200,000

Trần Văn Ngọ  500,000

GĐ Đỗ Phú Quốc  2,000,000

Các đơn vị khác  700,000

Huỳnh Văn Mến

(Thánh Thất Lộ Đỏ) 200,000

Trương Vĩnh Trâm Anh 500,000




