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“TÌNH HÌNH HỘI THÁNH

NGÀY NAY TRÔNG MONG

Ở LÒNG CHÂN TU

THUẦN CHẤT CỦA CÁC EM,

NÀO PHẢI Ở TÀI TRÍ

MÀ LÀM ĐƯỢC” 

Liễu Tâm Chơn Nhơn. 
THBT 27. 2. Canh Tý
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Kính gửi quí huynh tỷ, 
Từ nay, Sống Đạo ra mỗi năm 4 kỳ, cứ tính chẵn ba tháng 

một theo Âm lịch. Sống Đạo hết sức, hết lòng cố gắng với tinh 
thần tùy duyên thuận pháp.

Nhân tiện có đôi điều tâm sự để cùng hiểu cho nhau.

Đối tượng của Sống Đạo rất đa dạng và lắm yêu cầu. Mong 
đáp ứng tối đa và gầy duyên tu học vốn là sở nguyện. Do đó bài 
đóng góp và chọn đăng có khó - dễ, dài - ngắn, cao - thấp hoặc 
hay - dở khác nhau(*) chỉ mong không nhiều thì ít có chỗ hợp ý 
người đọc miễn để từ đó gầy duyên, tạo dây liên hệ, gợi ý tu học 
là quý lắm rồi.

Sống Đạo mới chỉ là một ấn bản phổ biến các sinh hoạt đạo 
sự và bài viết nhằm giúp những người ham tu ham học có thêm 
chất liệu hiểu biết, suy ngẫm, vận dụng tu hành. Thành thử, 
Sống Đạo không có những điều kiện cần phải có như tòa soạn, 
ban biên tập, tài chính v.v... Sống Đạo tồn tại được là nhờ huynh 
tỷ bốn phương tùy tâm, tùy duyên, tùy sức chung góp tiền bạc, 
dịch vụ (vi tính, phân phối) và viết bài. Công quả tài chính có 
độ chênh từ mức ngàn đến mức triệu nhưng đều quý báu và có 
ý nghĩa riêng, rất đáng trân trọng.

Sống Đạo thường phổ biến các lễ lớn và kỷ niệm các danh 
nhân thế giới cùng những vị lập công với đạo vừa để tri ân, vừa 
để nhắc lại gương sống của quí ngài trong mọi lĩnh vực nhân 
sinh nhằm khích lệ chí hướng tiến tu, phụng sự nhân sinh.

Điều sau chót mong nhận được sự tri âm, tri kỷ từ bốn phương 
là hãy xem Sống Đạo như ngôi vườn nối kết tâm tài các nơi và 
ươm mầm trưởng dưỡng thiện tâm, tài trí ẩn tàng nơi thế hệ trẻ.

Tin cậy và hy vọng
Sống Đạo

(*) Tuy hằng ao ước nâng tầm cao hơn nhưng trong Sống Đạo thỉnh thoảng một 
vài “sáng tác” không được đánh giá cao. Chẳng qua là để rộng duyên quan hệ, 
quí huynh tỷ có thể hiểu được.
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SỰ LỢI HẠI CỦA
cơ bút

Nguyễn Trung Hậu - Phan Trường Mạnh
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Cơ bút có lợi mà cũng có hại. 
Cái lợi của cơ bút là chỉ dạy 

người tầm “Chơn lý” biết lẽ Trời 
đặng nghiên cứu phương pháp 
tu hành thoát vòng lục đạo, đặng 
mau hồi quê xưa vị cũ.

Cái hại của cơ bút là: “tư tâm, 
tư phân, tư kiến, bài bác, chỉ trích, 
nuôi mối ác cảm, chia phe, lập 
phái”.

Tóm lại, cơ bút thật là tối cao, 
tối trọng. Người biết cơ bút càng 
dùng càng cao thượng, còn kẻ 
không biết đạo mà dùng cơ bút 
chẳng khác người không biết lội 
mà bơi thuyền vượt bể, có ngày 
thuyền sẽ bị đắm.

Đức Chí Tôn có dạy rằng:
“Nền Đạo sáng khai, Thầy tạm 

dùng cơ bút làm khuôn mẫu. Các 
con phải lãnh ảnh hưởng bên Hiệp 
Thiên Đài mà hành Đạo. Nhưng 
sự lợi hại của cơ bút có hai đàng 
là: 1-Chánh đại quang minh giáo 
đạo, ấy là Thầy các con (Tiên cơ 
đó), 2- là chỗ mê muội hữu vi hữu 
tướng, để cho ác quỉ hung thần 
truyền thinh giáo đạo cho những 
đứa con không đủ đạo đức tức là 
Tà cơ và Nhơn cơ vậy.”

1. Ba loại cơ bút
 “Thầy sẽ luận giải cho rõ 

ràng, kẻo các con còn nghi nghi 
ngại ngại.

TIÊN CƠ: Dùng luật huyền 
vi chơn lý, là lấy sự chánh đáng, 
để dìu dắt các con bước lần theo 
đường sáng suốt tấn hóa mãi lên.

TÀ CƠ: Dùng mê tín dị đoan, 
là lấy sự chẳng đặng chơn thật, 
kiếm thế cho các con quá mê theo 
những sự dị đoan mà phải sai lầm.

NHƠN CƠ: Dùng hữu hình thể 
cách, là sự chỉ có hình dạng. Đấy 
là do các con làm ra.

Các con khá nhớ: Trong 3 cách 
đều phải thọ điển cả, chớ chẳng 
phải không đâu. Các con nghe 
Thầy giải lý:

TIÊN CƠ. - Luật tiếp điển như 
vầy: “Hễ đồng tử định chơn thần 
rồi thì tâm tịnh. Mà hễ tâm tịnh 
thì minh khiếu sẽ phát lộ ra, kế 
tiếp với chơn thần xuất hiện lên 
trên, rồi nối với Tiên Thiên điển, 
mới rọi ra thành Thánh giáo. 
Nên khi lập đàn các con cần nhứt 
trước hết phải cho thanh tịnh, 
đừng khua động. Nếu động thì 
tâm đồng tử động, cái minh khiếu 
liên tiếp với Tiên Thiên điển, bỗng 
rời ra thành thử phải đứt điển đó.

TÀ CƠ là vầy: Cũng phải tiếp 
điển nữa. Nhưng vì điển hậu thiên 
quá nhiều, có một tý Tiên Thiên 
mà thôi. Tiên Thiên điển là dương 
điển, còn hậu thiên là âm điển. 
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Tà thuộc âm, nên hễ âm điển 
nhiều thành TÀ CƠ đó.

NHƠN CƠ. - Cũng có điển; 
lúc mới tạo nên vật kiện là vầy: 
khi các con muốn làm ra một 
cái món chi, thì cái ý muốn ấy tự 
trong tâm các con phát hiện ra, 
óc của các con nó khiến các con 
cử động tứ chi, mà tạo thành vật 
ấy. Đó cũng gọi là điễn song thật 
là nhơn điển, phàm điển.

“Vậy Thầy đã minh giải tận 
tường, các con lấy đó mà suy 
nghiệm chớ đừng để lòng nghi 
ngại như từ bấy lâu nay”.

2. Nên tin cơ bút thế nào 
cho đúng. Một chơn linh giáng 
xưng Đại Tiên. Chúng ta nên 
tin chăng?

Tay phàm mắt tục dễ gì phân 
biệt giả chơn. Nhưng, biết chắc 
chánh danh không mấy cần yếu. 
Là vì, chúng ta chỉ căn cứ ở bài 
giáng cơ mà định giá trị Chơn 
linh ấy. Nếu Chơn linh chỉ dạy 
những việc tầm thường, hoặc 
trái chơn lý, tất nhiên chúng ta 
đâu tin là bực Đại Tiên. Trái lại, 
nếu giáng cho đạo lý cao siêu, có 
tánh cách Tiên gia, không bằng 

cớ cụ thể, song chúng ta có thể 
thừa nhận Chơn linh ấy không 
phải giả danh. Giả danh chăng là 
các Chơn linh hạ đẳng (tà thần 
tinh quái) giáng cơ, mượn danh 
hiệu lớn lao đặng dễ gạt kẻ hầu 
đàn nhẹ tánh.

Sự nầy thường xảy ra, đến 
đổi cơ bút dạy những việc hoang 
đường nhảm nhí mà vẫn có người 
tin, mặc dầu Đức Chí Tôn có để 
lời ngừa trước:

“Buổi Bạch ngọc Kinh và Lôi 
âm Tự lập pháp Tam Kỳ Phổ Độ, 
Quỉ vương đã phá khuấy chơn 
đạo, đến danh Ta nó còn mượn, 
duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi(1)

Nó lại biết Ta đến với cơ mầu 
nhiệm nầy nên mượn Tam thập 
lục Động giả làm Tam thập lục 
Thiên. Các tên Thần Thánh Tiên 
Phật đều bị mạo nhận mà lập nên 
Tả Đạo.”

Những nguyên tắc sau đây, ai 
thành thật do theo có thể khỏi sai 
lầm, ít ra cũng đỡ.

1. - Cần phải đủ trí thông minh 
phán đoán và không nên có thành 
kiến, mới có thể nhận rõ chơn giá 
trị một bài giáng cơ.

(1) “Ngai Ta nó chẳng dám ngồi” nghĩa là Quỉ vương không dám truyền điển vào các 
đồng tử tiền định là những người mà Đức Chí Tôn đã chọn riêng cho Ngài giáng cơ.
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2. - Thần Tiên bao giờ cũng dạy 
những việc chánh lý, đạo đức, từ 
bi, tuyệt nhiên không dạy những 
việc mơ hồ, huyễn hoặc.

3. - Thần Tiên chẳng khi nào 
khoe khoang và miệt thị ai. Lời 
giảng dạy bao giờ cũng thấm đậm 
bác ái và khí vị thanh cao. Trái lại, 
bài cơ bút nào có vẻ sân si, khoát 
nạt có giọng bông lơn cao ngạo, 
bài ấy dầu có phủ một lớp văn 
chương tuyệt diệu đi nữa, quyết 
không phải của Thần Tiên.

4. - Chẳng nên chú trọng ở văn 
chương mà nên chú trọng ở lý và 
ý. Về văn chương, một bài của 
Thần Tiên giáng cơ có khi khuyết 
điểm là tại chỗ sơ sót của chơn 
Thần đồng tử, vì Thần Tiên chỉ 
truyền tư tưởng cho Chơn Thần 
diễn ra văn chương, chớ không 
dùng ngôn ngữ như người phàm.

5. - Thần Tiên không thích 
khen ai, tặng ai. Nếu cần khuyến 
lệ người có công hành đạo, Thần 
Tiên vẫn dè dặt từng chút, thế nào 
cho người được khuyến lệ khỏi áy 

náy nếu có đức khiêm cung, hoặc 
không tăng vẻ tự đắc nếu có tánh 
kiêu căng.

6. - Thần Tiên dạy bảo chúng ta 
điều chi không bao giờ tỏ vẻ hâm 
he sai khiến, chỉ để cho chúng ta 
tự do suy liệu, nghe không tùy ý. 
Nếu thấy chúng ta chẳng biết phục 
thiện, và chẳng nghe lời khuyên 
bảo Thần Tiên không giáng nữa. 
Chừng đó tha hồ cho tà quái xen 
vào mạo danh mà gạt đủ điều.

7. - Thần Tiên chỉ dìu dẫn chúng 
ta trên đường đạo đức, chớ không 
giúp về tư danh, tư lợi.

8. - Phàm Thần Tiên cho biết 
trước việc chi, thì việc ấy sớm 
muộn gì cũng phải xảy ra, vì Thần 
Tiên không hề hí ngôn.

9. - Thần Tiên không phải giáng 
đặng thỏa mãn tánh háo kỳ của 
người phàm tục, hoặc yêu cầu 
ai tin. Cầu hỏi những điều vô vị, 
hoặc muốn Thần Tiên làm việc chi 
linh nghiệm cho mình thấy chắc 
mới chịu tin, đó là không biết mảy 
may gì về diệu tánh bút cơ.
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THI

LIỄU giải(1) cho đời nhẹ tội khiên(2)

TÂM người Bồ Tát(3) rộng vô biên
CHƠN như bất động,(4) chơn như chủ(5)

NHƠN dục(6) bao giờ có thắng Thiên(7).

Chào các đệ.
Bản Thánh lấy làm xót thương cho toàn thể đạo tâm đương(8) đứng 

trong một cảnh tình quá ư gay go. Phần nhiều chưa biết xử làm sao 
cho êm thuận được lòng mình. Vì lòng mình khi ngộ(9) cảnh khó, quá 
xúc động mà biến sinh muôn nghìn lý sự, rồi cũng chưa biết phải theo 
một lẽ nào là đúng.

Bây giờ, ai gặp cảnh ngộ(10) này cũng hóa nên ở lòng mình muôn 
mối âu lo, không giờ yên ổn. Khi lòng đã xa lẽ thật thì muôn hình bóng 
bên ngoài lộ đủ màu sắc xinh tươi. Màu sắc ấy, ta nhận nó là sự thật 
nên còn đeo đuổi, còn mỏi mong thì hình bóng ấy còn dẫn dắt ta mỗi 
ngày mỗi xa, mỗi ngày không thấy đâu là đâu. 

Giờ quay trở lại đã quá tịt mù,(11) và thấy lòng mình rạo rực băn 
khoăn, không giờ an tịnh, mà cùng bao nhiêu những người bạn chung 
quanh đều mang mỗi người một màu sắc không giống nhau, nên tình 
tương thân đã trở ra nguội lạnh. Sự nguội lạnh này nó đem lại cho 
người một mối thất vọng khô khan. Vì thiên ái,(13) chấp ngã ở mối dục 
vọng, cho đấy là màu sắc vang bóng của lẽ thật bên trong.

Bây giờ, tất cả ai cũng muốn trở về với thực tại để cầu lấy sự sống 
an lành. Sự thanh bình trong lòng mẹ của đứa bé vị hài,(14) ở chỗ tình 
thương bao la mà kín đáo, lẽ sống dồi dào không một chút cầu cạnh 
hơn thua.

THƯỢNG ĐỨC VÔ TRANH
Trung Hưng Bửu Tòa ngày 27 - 02 Canh Tý (Thứ Năm, ngày 24-3-1960)
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Lẽ thật. Lẽ thật cao quý. Chúng ta ôi! Ai đã đi xa lẽ thật mới thấy 
mình mang đầy khát vọng đau khổ. Lẽ thật nào khác gì một quả trứng 
đã rứt khỏi lòng mẹ, lòng những từ lâu mang nặng, không giờ phút lãng 
quên tình thương ấp ủ. Quả trứng đã chào đời bằng một sự chờ đợi.

Hôm nay, quả trứng đã được ấp ủ, ấp ủ của lòng mẹ chắt chiu, nên 
lòng của quả trứng đã vữa.(15) Vữa để thành hình hay vữa đấy để ung? 
Hai lẽ đó, kết quả không phải ở quả trứng, mà ở sự cố gắng của người...

Bị vữa đó chưa phải là hư hỏng đổ nát, mà là sự tiến bộ quá độ(16) 
của nó. Giữa nó cần có hai sự đối nghịch để trở nên mâu thuẫn, mâu 
thuẫn dữ dội. Phải đảo lộn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Trong 
ngoài không còn phân hóa mà cả một sự hỗn độn. Bây giờ, trắng đỏ 
biến mất, còn lại những màu bầm thâm, có những đường gân, những 
mảnh lợn cợn của hai khối bị tan đổ.

Kết quả của nó cần đòi hỏi một thời gian. Thời gian bao lâu? Nửa 
bên quả trứng này phải có sự chăm sóc của người mẹ để cho hơi nóng 
bên ngoài tràn vào mà bên trong mới có thể tượng hình. Nếu mẹ ấy 
không lưu tình thì quả trứng kia dù có ra khỏi lòng mẹ thì cũng không 
thành hình [để] trở nên dòng giống ấy. Mẹ là ai?

Thầy đã luôn luôn bảo bọc. Bởi vậy, dù đã thế nào cũng đưa ta vào 
con đường chắc chắn. Có gì đáng lo? Có lo là ta không còn hơi nóng 
của mẹ. Hơi nóng đó là mối thông công diệu huyền, lằn điển lành chan 
trong muôn vật…

Mâu thuẫn làm cho vữa tình thân yêu, đập đổ lòng thuận hòa để cho 
đen trắng không phân. Nếu trong trường hợp này không giữ gìn mà 
quả trứng bị vỡ sớm thì không thấy hình thấy bóng của một hiện hữu(17) 
Nghĩa là giai đoạn cần phải có, có khảo thí, có phân biệt.

Bản Thánh muốn các em ở trường hợp nào cũng nên thính Thiên an 
mạng(18) là thái bình hơn cả.

Người biết lẽ Trời mầu nhiệm không nên đua chấp(19) một hình sắc 
nào bên ngoài mà nên quay về với thực tại. Thực tại ở lòng mình có 
đủ mầu nhiệm. Có được mầu nhiệm mới có thể nói nên lời nói không 
uổng, việc làm không mất, mới đương(20) được việc người, làm được 
việc Trời.
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Nếu không trở về thực tại, là trở về với lòng mình, cứ đem lòng ra 
tranh biện hơn thua bên ngoài thì lòng đã ra ngoài, lòng không còn là 
thực tại.

Vậy ai sao, ai sao, mặc! Các em lo tu cho mình là mọi việc được 
thành, được ổn. Tu cho mình là tu cho vạn đại, (21) sự nghiệp vạn dân(22) 
ấm no. Nếu không được lòng như như(23) Tạo Hóa thì cứu mình cũng 
không xong, mong gì lo gánh việc cho thiên hạ.

Tình hình Hội Thánh ngày nay trông mong ở lòng chân tu thuần 
chất của các em, nào phải ở tài ở trí mà làm được. Lòng chân tu đứng 
trong cảnh biến nào cũng có thể dàn xếp được ổn thỏa. Vì đã không 
ổn thỏa là mối đâm ngờ đâm lo, hay thiên hay ái, rồi tranh hơn giành 
phải. Hơn hay phải đâu để cho đám tranh giành được nhận, mà người 
đạo đức đâu có tranh giành gây nên mâu thuẫn.

Vậy, việc sắp tới đây đã đành là thế. Mọi sự chỉ có thế, không sao 
cưỡng được một giờ của thời gian trôi ngược. Thời gian trôi mà ngày 
tháng cũng diễn lại những tuồng đau thương. Người ta ai cũng hy vọng 
ngày mai, muốn ngày qua, ngán ngao ngày hiện tại. Thì lòng người có 
thế. Việc đời xưa nay đâu khác.

Muốn cải tệ(24) cho đời, không để duy trì tình trạng vô quyền pháp 
lâu dài. Nhưng quyền pháp lại bị ẩn lút(25) đi là quyền pháp trở về với 
quyền pháp, để quyền pháp được mạnh mẽ trọn vẹn hơn, để rồi ra hay 
vào chỗ không quyền pháp. Không ấy trả về cho chỗ ấy.

Vì lẽ trên mà các em nên tu bồi đạo hạnh. Không đi đâu ở đâu, mà 
giữ nguyên vị mình, tùy thời xử đạo.(26) Các em không quyền cản ngăn 
một sức mạnh đi tới. Vì nếu [nó] tới [mà] không tránh một bên thì bị 
chận xẹp. Nhưng sức mạnh ấy khác nào các máy xe trẻ nhỏ chơi, vặn 
chạy hết dây thì đứng. Vì nào nó có chạy được, mà có người quay dây 
thiều cho nó chạy vậy.

Thời gian xây dựng còn dài
Ai người để sức ghé vai gánh gồng

Làm sao cho đẹp một lòng
Cho ra hướng đạo(27) tư phong(28) thuần hòa.
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Pháp quyền(29) học lấy hạnh Cha(30)

Bao dung, che chở gần xa, trong ngoài
Đừng vì tự ái hẹp hòi
Lóng nghe sứ mạng tiếng còi(31) về đâu.

Giữa tình huynh đệ thâm sâu
Não phiền nào trách với nhau làm gì
Đường Trời dọn sẵn lo đi(32)

Phất cờ gióng trống trong khi rộn ràng.

Đừng cho đạo hữu hoang mang
Đừng cho tai tiếng, bàng quan(33) chê cười
Đừng cho lạm dụng quyền đời(34)

Đưa nhau ra khỏi xa khơi khổ phiền(35).

Ngày mai xây dựng pháp quyền
Ngày nay thời thế tạm yên tu hành
Hễ là thượng đức vô tranh(36)

Lo đường giáo hóa sớm thành cơ quan.(37) 

(...)

Các thông lệnh cần đòi hỏi để thực hiện, đừng cho chống Thánh ý 
mà phạm Hồng ân.

Vậy nếu việc gì về Thiêng liêng thì phải cầu cho được Giáo Tông 
mới giải quyết xong mọi việc.

Bước Đạo năm nay có phần khó khăn về bên trong và bên ngoài; làm 
thế nào cũng dung hòa cho được thì toàn Đạo mới tránh sự đau khổ chung.

Bản Thánh chào.
HUỆ KHẢI chú thích & LÊ ANH MINH hiệu đính

(1) Liễu giải 了解 (thoroughly understanding): Lĩnh hội 領會, hiểu rõ.
(2) Tội khiên 罪愆: Tội (sins); khiên (faults) là lỗi lầm. Tội khiên như tội quá 罪過 là 
tội lỗi. 
Ngụ ý câu 1: Hiểu rõ đạo lý để tu hành hầu bớt tội lỗi. (Đức Chí Tôn dạy: Con biết tu, 
Thầy thu lại bớt / Tội đủ mười, Thầy sớt còn ba).
(3) Tâm người Bồ Tát rộng vô biên: Lòng người có tâm từ bi không giới hạn của Bồ Tát 
(Bodhisattva’s limitless mercy).
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(4) Chơn như, chân như 真如 (tathāta, thusness, suchness, the ultimate nature): Chơn 
như đồng nghĩa với Như Lai tạng 如來藏 (Tathāgata nature), Như Lai 如來 (tathāgata), 
như như 如如, pháp thân 法身 (dharma body), Phật tánh 佛性 (Buddha nature), thực 
tướng 實相 (true form), Thượng Đế tánh 上帝性 (God nature), tự tánh 自性 (own 
nature)… Chơn như là cái tánh căn bản và phổ quát mà tất cả chúng sanh đều có sẵn 
(the fundamental universal nature possessed by all the living).
chơn như bất động 真如不 動 (the suchness is motionless): Chơn như không bị bất cứ 
cái gì chi phối, tác động.
(5) Chơn như chủ 真如主 (the suchness has mastery): Chơn như làm chủ, là chủ nhơn 
ông (the master: ông chủ).
(6) Nhơn dục 人欲 (human desires): Lòng ham muốn của con người.
(7) Thiên lý 天理 (Heaven’s principle, God’s law): Lẽ Trời, luật Trời.
(8) Đương 當 (just at): Đang, đương lúc, đang khi, hiện thời.
(9) Ngộ 遇 (encountering): Gặp.
(10) Cảnh ngộ 景遇 (circumstances): Hoàn cảnh.
(11) Tịt mù (very far): Tít mù, thật xa, rất xa.
(12) Tương thân 相親 (being deeply attached to each other): Gần gũi nhau, gắn bó với 
nhau.
(13) Thiên ái 偏愛 (being partial towards sth, preferring sth; preference): Yêu thích hơn, 
thiên vị 偏為.
(14) Vị hài 未骸 (not yet having a body): Chưa có hình hài, chưa thành hình thể.
(15) Vữa: Không còn kết dính, bị phân rã ra và chảy nước.
(16) Quá độ 過渡 (transition): Sự chuyển tiếp từ hình thức hay hình thái này sang hình 
thức hay hình thái khác.
(17) Hiện hữu 現有 (sth currently existing, sth currently available): Cái đang có.
(18) Thính Thiên an mạng (mệnh) 聽聽安命 (accepting one’s situation as dictated by 
Heaven): Chấp nhận hoàn cảnh Trời đã an bài, đặt để. (Nghĩa đen: Nghe theo Trời mà 
an lòng với định mệnh, số mạng.)
(19) Đua chấp: ? (chưa rõ nghĩa).
(20) Đương 當 (undertaking): Gánh vác, nhận lãnh.
(21) Vạn đại 萬代 (eternally, forever): Muôn đời, mãi mãi.
(22) Vạn dân 萬民 (all the people): Muôn dân, tất cả mọi người.
(23) Như như 如如: Bất biến, bất nhiễm. Cũng gọi tắt là như, đồng nghĩa chân như 如眞.
(24) Tệ 弊 (detriment): Điều xấu xa, tệ hại. cải tệ 改弊 (correcting the detriment): Sửa 
chữa những gì xấu xa, tệ hại.
(25) Ẩn lút: Ẩn giấu hoàn toàn.
(26) Xử đạo: Hành xử việc đạo.
(27) Hướng đạo 向導 (those who lead their coreligionists): Người dẫn dắt đạo hữu.
(28) Tư phong: Phong tư 風姿 (manner and attitude), phong thái 風態, phong cách và 
thái độ. (Đảo ngữ phong tư thành tư phong để hiệp vận theo luật thơ lục bát.)
(29) Pháp quyền 漢 (dharma power): Quyền pháp.
(30) Cha (Father, God): Đức Đại Từ Phụ, Thượng Đế. Trong ba ngôi, Cha là ngôi một. 
Pháp quyền học lấy hạnh Cha: Thầy (Cha Trời) là Đại Từ Phụ; hạnh Cha là thương 
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yêu. Thầy dạy: Sự thương yêu là cơ thể của Thầy. (Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 29-12 
Bính Ngọ; Thứ Tư 08-02-1967) Do đó, bậc hướng đạo khi thi hành quyền pháp hãy 
biết học theo hạnh thương yêu của Cha Trời; đừng lạm dụng quyền pháp theo nghĩa cai 
trị. Đức Giáo Tông Vô Vi dạy: Quyền pháp đạo không là điều cai trị. Quyền pháp đạo 
chính là sự thương yêu, giải thoát cai trị để tiến hóa. (thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ 
Dậu; Chủ Nhật 16-02-1969).
(31) Còi (sáo tử 哨子: whistle): Thuật ngữ đạo Chúa. Bậc hướng đạo là người chăn 
chiên, chăn cừu (mục tử 牧子: shepherd); tín đồ là đàn chiên (cao dương 羔羊: sheep). 
Ngoài gậy (trượng 杖: crook, staff), người chăn chiên còn có còi để gọi những con 
chó (sheepdogs) đi theo giúp họ canh giữ đàn cừu. Trong thánh giáo, còi là một ẩn dụ 
(metaphor), nghĩa là lời dạy bảo (instructions) của bề trên. Bậc hướng đạo lắng nghe 
tiếng còi từ Ơn Trên để thi hành sứ mạng (mission) của mình; tín đồ lắng nghe tiếng còi 
của bậc hướng đạo để tu hành. (Xem thêm: Huệ Khải, Sơ Khảo Thuật Ngữ Đạo Chúa 
Trong Đạo Cao Đài. Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2019.)
(32) Trời đã dọn sẵn con đường (là Đạo), mọi người cứ theo đó mà đi, lo lắng đi cho vững 
vàng, đúng hướng (tức là tu hành chơn chánh). Tại Sài Gòn (nhà tiền khai Cao Quỳnh Cư), 
ngày Thứ Tư 21-7-1926 (12-6 Bính Dần), Đức Chí Tôn dạy: Thầy khuyên các con theo 
sau Thầy mà đến phẩm vị mình thì hay hơn tuông bờ lướt bụi, đi quanh kiếm quất. Nghe à!
(33) Bàng quan 傍觀 (outsiders): Người ngoài tôn giáo Cao Đài, người đời, bá tánh.
(34) Lạm dụng quyền đời (abusing secular power): 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: 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 có tranh chấp mà người trong đạo không áp dụng 
quy định này, đem nhau ra tòa đời giải quyết thì mắc lỗi “lạm dụng quyền đời”. Họ 
khiến người đời chê cười rằng lẽ ra đạo làm gương, hướng dẫn cho đời mà trái lại, 
phải nhờ đời xử lý giùm đạo. 
Lâu nay, ở một vài thánh sở Cao Đài xảy ra lục đục, và họ nỡ đem ra chánh quyền kiện cáo, 
nhờ phân xử. Thường thì chánh quyền trả lại đơn kiện, khuyên rằng việc nội bộ thì nội bộ 
tự giải quyết, chánh quyền không can thiệp. Thấy vậy, thay vì thức tỉnh, biết xấu hổ mà sửa 
mình, có người lại đem hồ sơ, tài liệu đưa lên Internet (như Facebook chẳng hạn); rõ là 
thiếu ý thức, không biết rằng mình làm trái đạo lý, bôi lem danh Đạo danh Thầy.
(35) Xa khơi (the open sea, the sea far from land): Biển khơi. Đưa nhau ra khỏi xa khơi 
khổ phiền: Dắt dìu nhau thoát xa khỏi biển khổ, tức là giúp nhau giải thoát khỏi phiền 
não trần gian.
(36) Mượn các chữ in đậm tạm đặt nhan đề cho bài thánh giáo này.
thượng đức vô tranh 上徳無爭 (the most virtuous person does not engage in competition): 
Bậc đạo đức cao tột không tranh giành, hơn thua với ai. Thanh Tĩnh Kinh, 清静經, 
chương 5, có câu: Thượng sĩ vô tranh, hạ sĩ hiếu tranh. 上士無爭, 下士好爭. (Bậc 
thượng sĩ không tranh, kẻ hạ sĩ ham tranh.) Thượng đức và thượng sĩ nghĩa như nhau.
Điển tích 1: 
Truyền thuyết bảo ông tiên Phí Văn Vi thường cỡi hạc đến chơi trên một cái lầu ở phía tây 
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huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc. Lầu ấy vì thế được gọi tên là lầu Hoàng Hạc. Vũ Xương 
ngày nay thuộc Vũ Hán (địa danh kết hợp từ Vũ Xương, Hán Khẩu và Hán Dương). 
Thôi Hiệu 崔顥 (704-756) là danh sĩ đời Đường đến chơi lầu Hoàng Hạc, cảm tác bài 
thơ thất ngôn bát cú nhan đề Hoàng Hạc Lâu 黃鶴樓 (Lầu Hạc Vàng) nổi tiếng. Có lẽ 
bài thơ này được chép lại để treo tại lầu. 
Truyền thuyết bảo Lý Bạch 李白 (701-762) sau đó ghé chơi lầu Hạc Vàng, thấy cảnh 
đẹp cũng muốn làm thơ, nhưng rồi thôi, chỉ lưu lại hai câu:
Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc / Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu. 眼前有景道不得 
/ 崔顥題詩在上頭. (Trước mắt có cảnh đẹp mà không tả được / Trên đầu đã có Thôi 
Hiệu đề thơ rồi.)
Chẳng phải Lý Bạch bị “khớp” trước bài thơ của Thôi Hiệu nên không thể làm thơ. Thật 
ra, ngài không muốn tranh tài với nhà thơ cùng thời với ngài. Nếu có thêm bài thơ của 
Lý Bạch, thì bá tánh ắt lại rộn ràng nhiễu sự, lắm lời khen chê so sánh hai bậc thi tài. 
Điển tích 2:
Thất Chân Nhân Quả 七真因果, Hồi Thứ 18, kể rằng Lưu Xứ Huyền tu luyện ở núi 
Thái Sơn ba năm, đắc thành chánh quả, xuất hồn lên thượng giới, dự yến Cung Diêu 
Trì. Ông Lưu thấy phía sau Tây Vương Mẫu có vài mươi tiên nữ cực kỳ xinh đẹp, bèn 
khởi vọng niệm; vì vậy, ông bị Tây Vương Mẫu quở, đuổi ngay xuống trần.
Hồi Thứ 20 kể thêm rằng ông Lưu quyết lấy sắc trị sắc, nên giả làm khách phong lưu 
giàu có, lựa chỗ thanh lâu có gái đẹp hạng nhất ở Hàng Châu, mướn phòng ăn ở lâu 
ngày trong đó. Ông kiên trì luyện tâm, dù các cô cám dỗ thế nào cũng một lòng phẳng 
lặng. Một bữa, tổ sư Bồ Đề Đạt Ma vân du ngang qua, thấy nơi chốn ăn chơi trụy lạc 
lại bốc lên luồng hồng quang điển của bậc chân tu đắc đạo thì ngạc nhiên, bèn tìm tới, 
bước đại vô phòng ông Lưu, thấy các cô đang lột áo ông ra đùa giỡn mà ông vẫn thản 
nhiên. Bấy giờ cần pha trà, ông Lưu bảo các cô để bình nước lã lên bụng ông, rồi ông 
vận hỏa hầu, một lúc sau nước sôi sùng sục. Ông lại bảo các cô nhồi bột, để lên bụng 
ông, một chốc thì bánh được nướng chín nóng hổi. Thấy vậy, Bồ Đề Đạt Ma khen: 
“Cái phép của ông rất hay, tôi rồi đây cũng học ông chơi!” Nói xong, liền chắp tay từ 
biệt. Tác giả Thất Chân Nhân Quả bình luận: Đạt Ma vốn xem thế giới này là không, 
muôn việc đều không để tâm. Bình sinh chẳng muốn hơn người, ông có mười phần tu 
dưỡng, quảng đại từ bi. Nếu gặp người ham vui háo thắng, thấy Lưu Xứ Huyền trổ một 
hai phép như vậy, thì cũng trổ vài thuật tranh tài. (Lê Anh Minh dịch. Hà Nội: Nxb Tôn 
Giáo, 2011, 2013, tr. 173.)
Bậc thượng đức (hay thượng sĩ) vô tranh là người không ham muốn so tài, nên cứ ung dung 
ngâm nga hai câu ca dao Việt Nam: Ai nhất thì tôi thứ nhì / Ai mà hơn nữa, tôi thì thứ ba.
cơ quan 機關 (mechanism): Guồng máy, bộ máy, hệ thống tổ chức. Lo đường giáo 
hóa sớm thành cơ quan: Lo đào tạo để có đủ nhân lực ngõ hầu sớm kết hợp thành một 
guồng máy hoạt động suôn sẻ, hiệu quả.
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Sống Đạo Canh Tý 2020.1 có đăng bài Thư Xuân Canh Tý của Hội 
Thánh, trong đó ở cuối thư, đạo trưởng Phối Sư kính cẩn chuyển 

kim ngôn của Thầy về ân xuân cho toàn thể chúng ta nhuần gội.
Trong những ngày Tết, tôi đọc bài thi thất ngôn bát cú này nhiều lần 

để cảm nhận ân xuân của Thầy trao. Sau đây là những cảm nhận của 
tôi về ý nghĩa của bài thi, xin được chia sẻ cùng anh chị em đồng đạo.

Kim ngôn của Thầy:
 “Xuân quang chiếu diệu phá vô minh 
Xuân khí dương dương cứu hữu tình 
Xuân đạo phục hồi Ơn tái tạo 
Xuân đời hối cải hưởng trường sinh 

KIM NGÔN CỦA THẦY
TÌM HIỂU

Nguyễn Công Khánh
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Xuân tâm tỉnh ngộ tâm an lạc 
Xuân cảnh hòa thân cảnh thái bình 
Xuân nước Xuân nhà Xuân của trẻ 
Xuân con ngự mãi ở quần sinh”

Trích Thư Xuân Canh Tý của Hội Thánh TGCĐ.
(Sống Đạo Canh Tý 2020.1)

I. Tìm hiểu Kim ngôn
Trước tiên chúng ta thấy trong tám câu thi ở trên có mười chữ Xuân. 

Thầy mượn không khí sum họp, vui vẻ của mùa xuân để truyền tải 
cái giá trị tinh thần hay hơn nữa là giá trị tâm linh cao cả. Trong thư 
xuân, Đạo trưởng Phối Sư gọi đó là ân xuân. Do đó chúng ta có thể 
hiểu Xuân ở đây là Đạo Pháp Kỳ Ba mà Thầy đem đến cho chúng sanh 
trong thời hạ ngươn này.

1. Xuân quang chiếu diệu phá vô minh
Xuân quang là ánh sáng của mùa xuân. Xuân quang ở đây muốn nói 

đến ánh sáng của Đạo Pháp Kỳ Ba.
Chiếu diệu là chiếu rọi, soi sáng mọi nơi một cách huyền diệu, mầu 

nhiệm.
Phá vô minh là làm cho tan đi cái u mê, tăm tối của trần gian.
Vô minh là nhân tố bao trùm cả tam độc, gây nên lầm than, khổ đau 

của muôn loài. Trong thời Hạ nguơn, để phá được vô minh phải nhờ 
đến đạo pháp kỳ ba của Thầy. Đạo pháp đó là gì? Nhân dịp năm Canh 
Tý, tôi xin kể một câu chuyện chuột liên quan đến phá vô minh.

Trong truyện Tây Du Ký, chúng ta nghe kể đến 2 câu chuyện chuột 
yêu tinh, một trong hai chú chuột đó có tên là Hoàng Phong, gọi là 
Hoàng Phong quái, tóm lược như sau:

Hoàng Phong tu luyện ở Linh Đài Sơn trộm chén dầu lưu ly của 
Phật tổ, sợ tội nên trốn xuống hạ giới, trú tại Hoàng Phong Động. 
Khi bốn thầy trò Tam Tạng đi ngang qua địa phận của mình, Hoàng 
Phong dụ bắt được Đường Tăng để ăn thịt, song chưa dám ăn vì còn 
sợ Tôn Ngộ Không đến đòi thầy. Tôn Ngộ Không đến đánh, Hoàng 
Phong cự không lại nên dùng Tam muội thần phong thổi khiến 
mắt của Ngộ Không bị mù, may nhờ Hộ pháp Già Lam chữa khỏi. 
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Ngộ Không đến khiêu chiến lần nữa. Hoàng Phong lại dùng Tam 
muội thần phong. Tôn Hành Giả thấy được nên nhanh chân chạy 
thoát. Ngay sau đó Hành Giả biết chỉ có Định phong châu của 
Linh Cát Bồ Tát mới trị được Tam muội thần phong. Ngộ Không 
đến cầu Linh Cát Bồ Tát. Nhờ có Định phong châu nên Hành Giả 
cứu được Đường Tăng. 

Sơ lược câu chuyện như trên chúng ta có thể nhận ra rằng:
Hoàng Phong tu luyện ở Linh Đài Sơn nhưng chưa phá sạch được 

vô minh, nôn nóng muốn chóng thành chánh quả. Khi thấy chén dầu 
lưu ly của Phật Tổ, chén dầu làm bằng ngọc lưu ly để thắp đèn tượng 
trưng cho trí huệ,  bèn phát sinh lòng tham và trộm chén dầu lưu ly với 
ý nghĩ có chén dầu ấy sẽ có được trí huệ. Nhưng khi có chén dầu rồi 
chẳng những Hoàng Phong không có trí huệ mà còn bị rơi xuống trần 
gian trở thành yêu tinh. 

Tam muội thần phong còn gọi Phong tam muội. Phong là gió, là sự 
xao động không ngừng nghỉ trong tâm con người. Tam muội là pháp 
thiền định bậc cao. Đạt được Tam muội, khi ấy người tu không còn 
xao động, tà loạn.

Chúng ta thử hình dung một con dao bén ở trong tay người nội trợ đảm 
đang thì rất hữu ích, nhưng khi rơi vào tay một đứa trẻ hai, ba tuổi hoặc một 
kẻ cướp thì trở nên nguy hiểm vô cùng. Tương tự, khi Tam muội vào tay 
Hoàng Phong quái thì nó trở thành Tam độc. Tham-Sân-Si có thể làm cho 
người ta mờ mắt, mê muội, lộn quanh trong ba cõi luân hồi. Ngay như Tôn 
Ngộ Không, một nhân vật lanh lợi, có phép thần thông cũng bị Tam muội 
thần phong thổi cho mù mắt. Nhưng nhờ công quả lớn, giúp Đường Tăng 
đi thỉnh kinh, nên Ngộ Không được Hộ Pháp Già Lam chữa khỏi cho.

Định phong châu của Linh Cát Bồ Tát. Định phong châu là một 
pháp báu. Pháp này dùng để tẩy trừ tam độc, trị bệnh tham sân si; giúp 
cho tâm của hành giả không còn xao động, tà loạn; từ đó phát sinh trí 
huệ, phá được vô minh. 

Qua đó chúng ta liên tưởng đến Hội Thánh Truyền Giáo được hồng 
ân của Thầy ban cho Tứ Bửu Châu. Các Tịnh viên thọ trì Tứ Bửu Châu, 
hành Bồ Tát đạo hằng ngày để tu luyện phá vô minh, mưu cầu giải thoát.
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2. Xuân khí dương dương cứu hữu tình
Khí có nhiều nghĩa. Một số nghĩa thường gặp như: 
- Công cụ đồ dùng: những phương tiện dùng trong chiến tranh gọi 

là khí giới, các phương tiện dùng để làm công việc kỹ thuật gọi là khí 
cụ, phương tiện dùng cho việc tế lễ như chuông, mõ... gọi là pháp khí; 

- Thể hơi như là không khí
- Tinh thần như là: khí thế, sức mạnh tinh thần đang lên; khí phách, 

sức mạnh tinh thần được biểu hiện cụ thể thành hành động.
- Khí còn có nghĩa là các vật vô tình, trái với các vật hữu tình. Khí 

là thế giới đối nghĩa với thế giới chúng sanh hữu tình. 
- Khí còn là một trong Tam bửu: Tinh-Khí-Thần, tức là các pháp.
Xuân khí dương dương: ý nói Tân pháp kỳ ba đang phát huy mạnh 

mẽ.
Hữu tình là giống có tình, tức là chúng sanh.
“Xuân khí dương dương cứu hữu tình” có nghĩa là nền tân pháp kỳ 

ba đang phát huy mạnh mẽ để cứu giúp chúng sanh thoát khỏi cảnh 
tăm tối trầm luân. 

3. Xuân đạo phục hồi Ơn tái tạo
Câu này dùng phép đảo ngữ, có thể đọc ngược lại là “Ơn tái tạo 

phục hồi xuân đạo”.
Ơn tái tạo là gì? Qua những đoạn Thánh giáo sau đây giúp chúng ta 

hiểu Ơn tái tạo:
“Ơn tái tạo đã bày Quyền Pháp,
Xây Thánh hình hội hiệp Thiên ân;
Dựng nền Minh Đức Tân Dân,
Mở cơ cứu chuộc xa gần từ đây.”

  (Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 09-01-ĐĐ.34 (Kỷ Hợi)(16-02-1959)

“Hội Tam Kỳ ai cũng chứa sẵn một lòng tin,
Ơn tái tạo muôn nghìn chứa chan trong Thánh Thể.
Có lòng tin thì có ngày phát tuệ,
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Có tin rồi THƯỢNG ĐẾ sứ mạng gắn trao cho
Đã cho ai thành kỉnh hết lòng lo,
Lo sớm lo chiều để cho chóng hoàn thành sự nghiệp.”

(Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 27-3-ĐĐ.35 (Canh Tý)(22-4-1960)

“Hoàn cầu kiếp nạn đến nơi,
Chuyển cơ Thánh đức, thay đời Hạ nguơn.
Có phước sống trong ơn tái tạo,
Bằng vô duyên, ma đáo trị hành;
Giữa hồi bá đạo cạnh tranh,
Phe nào cũng tự nhơn danh vì đời.”

(Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 09-01-ĐĐ.49 (Giáp Dần)(31-01-1974)

Qua các đoạn Thánh giáo trên chúng ta hiểu được Ơn tái tạo là hồng 
ân của Đấng Tạo Hóa, tức là hồng ân Thượng Đế, hồng ân của Thầy.

Phục hồi là làm cho trở lại tình trạng ban đầu.
Xuân đạo là xuân thánh đức hay là đời Thượng ngươn thánh đức.
Chúng ta cũng cần phân biệt giữa Ơn tái tạo và Ngươn tái tạo.
Giáo lý Cao Đài dạy rằng: 
Vận hội tuần hoàn của vũ trụ có 3 giai đoạn, gọi là 3 nguơn:
- Thượng nguơn là nguơn Thánh đức, còn gọi là ngươn tái tạo,
- Trung nguơn là nguơn tranh đấu,
- Hạ nguơn là nguơn mạt pháp, hủy diệt.
Câu “Ơn tái tạo phục hồi xuân đạo” có nghĩa là: Ở thời Hạ nguơn 

Thầy lập Tam Kỳ Phổ Độ để dẫn dắt chúng sanh quay lại đời Thượng 
nguơn Thánh đức, gọi là nguơn tái tạo. 

Những đoạn Thánh giáo sau đây giúp ta hiểu thêm ý nghĩa của câu 
“Ơn tái tạo phục hồi xuân đạo”.

“Con người ngày mai, là con người bởi sứ  mạng được chọn, người ấy 
đã sống dậy ở cõi lòng, lòng họ dính liền cùng Tạo hóa với vạn vật bình 
đẳng nhất thể. Họ không thấy ai là người thân kẻ thù. Vì họ biết xấu hổ, 
nên họ được tinh tiến trên đường Đạo đức, buông xa mối hại danh sắc ái 
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ân, giải thoát tất cả cái gì ràng buộc nhỏ nhen tà vọng. Nhờ biết xấu hổ 
mà chừa được lòng thèm muốn, tánh tham sân đoạn ba nghiệp lấp sáu 
đường diệt vô minh, bản giác trở nên sáng tỏ. Đó là người ngày mai.

Muốn có người ngày mai ở trong đời Thượng nguơn Thánh đức, gọi 
là nguơn tái tạo thanh bình, bắt đầu từ đây lo xây dựng đào tạo con 
người mới, con người chất phác đạo hạnh.”

(QÂBT, Thánh Thất Minh Trung, ngày 17-11-ĐĐ.33 (Mậu Tuất) (26-12-1958)

“Ngày mai dương cương Chánh Pháp hiện, âm nhu tà thuyết đều 
tiêu, dù cho các con ở trong Đạo mà có cái niệm không lành, các ngũ 
quan tà ác cũng đều tiêu diệt cả. THẦY hứa chắc rằng nguơn tiêu diệt 
sẽ bước qua nguơn tái tạo, tất cả cái gì không chơn thật đều bị sụp 
đổ, cái gì chơn thật mới được tồn tại mà chuyển sang nguơn tái tạo. 
Vì ngày mai là ngày thế gian tạo cảnh an lạc Niết Bàn. Niết Bàn nghĩa 
là yên lặng, cái gì mất yên lặng không còn được du nhập vào cảnh ấy.

Vậy THẦY khuyên con giữ trật tự Luật Pháp mà tu học, nuôi đức 
tin mà theo THẦY, đừng vì một lý do nào coi trọng cái sống giả, bỏ cái 
sống thật, chuộng cái khỏe tạm, bỏ cái khỏe đời đời, sợ cái đau khổ 
chốc lát, quên cái vui hạnh phúc trường cửu.”

(NHTĐ, Thánh Thất Ngọc Linh Đài, Ngày 25-3- ĐĐ.32 (Đinh Dậu) (24-4-1957)

“Lời ở đâu? Kinh pháp còn đó! Hôm nay được Thượng Đế 
chuyển lập nguơn tái tạo, xây dựng cõi thế an lạc thái bình, đem 
tất cả sự thù ghét chia rẽ trở về với yêu thương, làm cho nơi đen 
tối bất bình, trở nên hòa thân sáng sủa, ban bằng những gò, đống 
chởm chơm, dựng nên sự sống đời đời, lấy đạo đức mà tạo thành 
lâu đài hạnh phúc, thì pháp môn của Thượng Đế là lòng thương 
yêu, lẽ hằng sống. (…) “Thanh tịnh” là Pháp Đạo mầu vi. Muốn 
được lòng ấy thì phải tu thân, luyện tâm bằng cách công phu, công 
quả, hành Đạo, tịnh luyện, đợt đầu phải được thọ châu, trì chú, 
khử vọng, diệt dục, trị tâm, đợt hai mới được bắt tay vào tu mạng, 
luyện tánh.”

(Vô Lượng Thọ Quang, Thánh Thất Từ Quang, 
ngày 09-01-ĐĐ.32 (Đinh Dậu) (08-02-1957)
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4. Xuân đời hối cải hưởng trường sinh
Xuân đời: đối lập với Xuân đạo, ý nói đến thế giới chúng sanh

“Xuân Đạo đã nêu lòng bác ái,
Xuân Đời muốn tỏ mối tương thân;”
Thánh Thất Từ Quang, ngày 09-01-ĐĐ.23 (Mậu Tý) (18-02-1948)

Hối cải là ăn năn sám hối, tu sửa thân tâm cho ngay thật.
Trường sinh: sống yên bình dài lâu
“Xuân đời hối cải hưởng trường sinh” nghĩa là chúng sanh biết ăn năn 

hối cải, tu tâm sửa tánh cho ngay thật thì sẽ được sống yên bình dài lâu. 

5. Xuân tâm tỉnh ngộ tâm an lạc
Xuân tâm: thế giới bên trong con người, nội tâm. Người biết phản 

tỉnh, tự nhìn lại bản thân để xem xét tư tưởng, ngôn ngữ, hành vi của 
mình để giữ cho trong sạch.

Tỉnh ngộ là tỉnh ra, nhận thấy được cái tốt, cái xấu bèn tinh tấn tu hành.
Tâm an lạc là tâm bình yên, vui vẻ hoàn toàn.
“Xuân tâm tỉnh ngộ tâm an lạc” nghĩa là người biết phản tỉnh, tự 

nhìn lại bản thân để xem xét tư tưởng, ngôn ngữ và hành vi của mình 
thường xuyên sẽ nhận ra được cái tốt, cái xấu và phát tâm tu hành tinh 
tấn thì sẽ sống với tâm hồn hoàn toàn thanh thản, vui vẻ, bình an. Tìm 
hiểu thêm câu thi trên qua đoạn Thánh giáo sau đây:  

“Xuân năm nay cũng như các Xuân về trước nhưng khác một điều 
mà Tam Giáo ban cho cái Xuân Đạo Pháp gọi là Xuân Tâm.

Xuân tâm với Xuân cảnh có khác nhau, khác chỗ mầu nhiệm trong cơ 
bí mật. Xuân tâm lúc nào cũng lâng lâng cương kiện phát ra bằng trí tuệ 
tự hữu hằng hữu hòa nhứt với Tạo Hóa CHÍ TÔN, người Thiên ân nhờ 
Xuân tâm mà sống trong cảnh ngộ nào cũng thấy mình sung sướng với 
bao nhiêu Quyền Pháp tự có, nhiệm vụ đương làm. Người có Xuân tâm 
thì có quyền sống bất diệt, có Pháp Đạo hóa dục muôn loài. Vạn vật nhờ 
ở Xuân tâm  trưởng thành sự nghiệp. Người tu nhờ đạt được Xuân tâm 
mà chiến thắng tất cả cảnh giới ma lực bên ngoài, thâu phục được lòng 
người theo con đường Xuân tâm mà tiến đích. Sở dĩ con người bị đau khổ, 
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còn bị đen tối là vì người làm mất cái Xuân tâm, cứ ước vọng cầu xin cái 
Xuân cảnh, cảnh hết Xuân cảnh phải điêu tàn! Người hết Xuân người 
sanh phiền lụy! Xuân cảnh mà thiên hạ quí trọng là cái vui chốc lát, cái 
khổ lâu dài, ta biết Đạo nên tìm cái Xuân tâm mà hưởng ân.”

Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 02-01-ĐĐ.31 (Bính Thân) (13-02-1956)

“Bởi được Đức Lão Tổ cho Hội Thánh chúng ta một bí quyết lấy 
trong Đạo Đức Kinh, Thanh Tịnh Kinh là: Đại Đạo vô hình sanh dục 
Thiên Địa, Đại Đạo vô tình vận hành nhựt nguyệt, Đại Đạo vô danh 
trưởng dưỡng vạn vật. Ba Cơ quan Hành chánh, Phổ tế, Phước thiện 
phải thi hành 03 điểm đó để làm cho thành tựu Xuân tâm.”

Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 15-01-ĐĐ.32 (Đinh Dậu) (14-02-1957)

6. Xuân cảnh hòa thân cảnh thái bình
Xuân cảnh: cảnh đời, đối lại với xuân tâm, thế giới bên ngoài; người 

thiếu tu, có thể bị Xuân cảnh chi phối.
“Xuân tâm với Xuân cảnh có khác nhau, khác chỗ mầu nhiệm trong 

cơ bí mật.(…) Sở dĩ con người bị đau khổ, còn bị đen tối là vì người 
làm mất cái Xuân tâm, cứ ước vọng cầu xin cái Xuân cảnh, cảnh hết 
Xuân cảnh phải điêu tàn! Người hết Xuân người sanh phiền lụy! Xuân 
cảnh mà thiên hạ quí trọng là cái vui chốc lát, cái khổ lâu dài, ta biết 
Đạo nên tìm cái Xuân tâm mà hưởng ân.”

Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 02-01-ĐĐ.31 (Bính Thân) (13-02-1956)

Hòa thân: nói đầy đủ là “hòa thân ái kỉnh”; nghĩa là hòa thuận, thân 
thiện, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. 

“Mở cho được xích xiềng tham ái,
Dứt cho xong tệ hại sân mê;

Ngoài trong hàng ngũ chỉnh tề,
Dưới trên trật tự đề huề mến thương.

Ai ai cũng biết nhường biết kỉnh,
Người người đều giác tỉnh hòa thân;

Khó khăn chia chịu lấy phần,
Để đưa bước đạo cứu dân độ đời.”

Thánh Thất Minh Trung, ngày 02-12-ĐĐ.33 (Mậu Tuất) (10-01-1959) 
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“Các con gắng nhớ lời THẦY. Con đường hạnh phúc ngày mai cho 
các con  và chung nhơn loại là con đường hòa thân ái kỉnh.”

Thánh Thất Minh Trung, ngày 23-3-ĐĐ.32 (Đinh Dậu) (22-4-1957)

Cảnh thái bình: cảnh thế giới đại đồng, thế giới sống và hành trì 
đúng đắn, đầy đủ pháp môn Phước Thiện. Người đạo Cao Đài luôn 
mong cầu cảnh thái bình này bởi việc cầu nguyện hằng ngày rằng 
“Nam Mô Tứ Nguyện Thiên Hạ Thái Bình”. Hội Thánh Truyền Giáo 
còn có bài kinh Cầu Nguyện Phước Thiện, tụng vào giờ lễ Ngọ để cầu 
nguyện cho nhân loại sớm tiến tới cảnh thái bình.

“Phước Thiện là cơ quan tạo thế, phục hưng nền kinh tế chủ nghĩa 
hòa bình, Phước thiện thực hiện đời sống đạo đức thanh bình, dẹp bản 
ngã, dụng công tâm thành lập một xã hội tôn giáo đại đồng, vui sống 
chung những ngày no đạo đức, ấm hòa thân, nhường áo sớt cơm, ai ai 
cũng ấm lòng no cật.”

Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 09-3-ĐĐ.31 (Bính Thân) (08-4-1957)

“Xuân cảnh hòa thân cảnh thái bình” có nghĩa là: Sống ở thế gian 
thời mạt pháp này, loài người biết đối xử giữa người với người, giữa 
người với thiên nhiên trong tinh thần hòa thuận, thân thiện, yêu thương 
và tôn trọng thì thế giới sẽ bước sang cảnh thái bình không khó chi.

7. Xuân nước Xuân nhà Xuân của trẻ
Xuân nước: xuân của đất nước, việc ngoài xã hội. Ý nói đất nước 

thanh bình thịnh trị, xã hội đạo đức ấm no.
Xuân nhà: xuân trong gia đình, việc nhà. Ý nói gia đình vui tươi hòa 

hợp, hạnh phúc.
Xuân của trẻ: Xuân tâm, xuân trong lòng mỗi người Cao Đài, việc 

đạo.  Xuân tâm là xuân của mỗi tín hữu Cao Đài, là nền tảng đạo đức 
mà mỗi đạo hữu phải giữ gìn và phát triển; đồng thời góp phần dựng 
xây giáo hội mạnh lành.

“Xuân nước Xuân nhà Xuân của trẻ” có ý nói đến việc ngoài xã hội, 
việc trong gia đình và việc tu hành vun bồi đạo đức là 3 việc mà mỗi 
đạo hữu phải lo chu toàn hài hòa, không xem nhẹ việc nào.
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Việc ngoài xã hội và việc trong gia đình là Xuân cảnh, thuộc phần 
Đời. Phần Đời là phần mà mỗi người sống ở thế gian này không thể 
tách rời và phải có trách nhiệm với sự tốt, xấu của Đời.

Việc lo tu hành, vun bồi đạo đức tự thân và góp phần dựng xây giáo 
hội là Xuân tâm, thuộc về phần Đạo. Đó cũng là nhiệm vụ của mỗi tín đồ.

Vì vậy mỗi tín đồ Cao Đài phải chăm lo đồng thời hai phần sao cho 
tương đắc: 

- Một là lo tu hành, tạo dựng nền tảng đạo đức vững chắc, kiến tạo 
Xuân tâm. Đây là lo phần Đạo, gọi là tu kỷ. 

- Hai là đem đạo đức mà cảm hóa và xây dựng gia đình, xã hội, cải 
tạo Xuân cảnh; làm cho gia đình và xã hội trở nên ấm no hạnh phúc, 
thanh bình thạnh trị. Đây là lo phần Đời, gọi là độ tha. 

Thánh giáo:
“THÁI quá thì sao được Pháp Quyền,
BẠCH minh minh bạch mới là duyên;
KIM toàn Đời Đạo ân oai đủ,
TINH tấn mà tu giữ mối giềng.”

 TT. Kim Quang Minh Đài, 11.12-ĐĐ.33 (Mậu Tuất) (19.01.1959)

“Cân công luật nắm sao cho vững,
 Lòng vô tư mới chứng công bình;
  Đừng cho Đời Đạo lệch chinh,
Đừng cho tình ý của mình làm lu.”

Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 17-01-ĐĐ.34 (Kỷ Hợi) (24-02-1959) 

“Thế cuộc chuyển xoay đó hỡi ai,
Trung Hưng sứ mạng ấy CAO ĐÀI;
Non sông một dải tình thêm nặng,
Đời Đạo đôi vai nghĩa lại dày.”

 Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 15-01-ĐĐ.42 (Đinh Mùi) (23-02-1967)

8. Xuân con ngự mãi ở quần sinh
Xuân con là xuân của con hay xuân của các con. Ý nói “Xuân nước 

Xuân nhà Xuân của trẻ” là xuân của mỗi tín đồ Cao Đài; tức là việc 
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ngoài xã hội, việc trong gia đình và việc lo tu hành luôn hài hòa, êm 
ấm, vui tươi như mùa xuân.

Ngự mãi ở quần sinh: lúc nào cũng có Xuân ở mãi trong lòng mỗi 
người.

“Xuân con ngự mãi ở quần sinh” có nghĩa là người tín đồ Cao Đài 
giữ cho phần Đời và phần Đạo được tương đắc thì lúc nào cũng có 
Xuân sống mãi trong lòng.

Tóm lại:
Kim ngôn của Thầy có ý dạy:
Thầy lập Đạo kỳ ba, đem ánh sáng đạo pháp cứu giúp chúng sinh thoát 

khỏi sự tăm tối. Thầy ban bố hồng ân dẫn dắt chúng sanh quay lại đời 
Thượng nguơn Thánh đức, gọi là nguơn tái tạo. Chúng sanh biết ăn năn 
hối cải, tu tâm sửa tánh cho ngay thật thì sẽ được sống yên bình dài lâu. 
Người biết phản tỉnh, tự nhìn lại bản thân để xem xét tư tưởng, ngôn ngữ 
và hành vi của mình thường xuyên sẽ nhận ra được cái tốt, cái xấu và phát 
tâm tu hành tinh tấn thì sẽ sống với tâm hồn hoàn toàn thanh thản, vui 
vẻ, bình an; người ấy có được Xuân tâm. Trong đời sống hằng ngày, con 
người biết đối xử giữa người với người, giữa người với thiên nhiên trong 
tinh thần hòa thuận, thân thiện, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau thì thế 
gian sẽ bước vào cảnh thái bình. Người tín đồ Cao Đài giữ hài hòa, tương 
đắc phần Đời và phần Đạo thì lúc nào trong lòng cũng có Xuân ./.

08/ Hai/ Canh Tý - 01.03.2020
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Tiếp theo

Phạm Sĩ Dũng sưu tầm

Các Hiền Đạo tâm nên bình tĩnh 
mà kiểm soát lại lòng mình, 

mỗi ngày một qua mình đã làm gì 
được công, hay làm gì bị tội? chắc 
mỗi ngày các Đạo tâm chỉ thấy rặt 
ròng gây tạo lỗi lầm, mà lỗi lầm 
cứ chồng chất trên thân, mỗi bữa 
mỗi cao. Lỗi lầm nếu biết được thì 
ai không lo không sợ, vì vô minh 
phiền não mà lòng bị cấu nhiễm 
trần lao. Để giải thoát để vượt ra 
bể khổ sông mê thì không phép 
gì mà sự “cầu kỳ phóng tâm” của 
Mạnh Tử chỉ biết đem lòng mình 
trở lại nơi tự tại là được trọn vẹn, 
nên Tu Bồ Đề cầu hỏi Phật cho 
được chỗ an trụ cái tâm, hàng phục 
cái tâm làm sao? Hàng phục được, 
an trụ được là quay trở lại mà thôi 
vậy. Đó là hồi đầu thị ngạn, công 

phu giải thoát đã được hơn nữa 
rồi. Có quay về với tâm mới thấy 
không nhơn không ngã. Vì trong 
thân người chỗ nào cũng động 
dục, cũng nỗi loạn, thì chỗ nào mà 
quay về? Dịch Kinh nói: “cấn kỳ 
bối, bất hoạch kỳ thân, hành kỳ 
đình bất kiến kỳ nhơn”. Cấn kỳ 
bối, bối là phía sau vậy, chỉ phía 
sau xương sống mới không vọng 
dục, mới không nhơn ngã, người 
cần quay bánh Hà xa ngược lại,  
thì tinh khỏi hao, thần khỏi lìa, 
khí không tán.

Vì vậy nên Huyền cơ đạt Đạo 
ở chỗ chí nhiệm đem mắt vào 
lòng thì lòng được yên, lòng yên 
rồi thì hàng phục được.

(Đức Quan Âm Bồ Tát, Tịnh Đường 
02/05/Quí Mẹo-ĐĐ 38, 22-6-1963)

THÁNH TRUYỀN

TRUNG HƯNG GIÁO PHÁP DẠY VỀ
SÁM HỐI

“Đã vào trọn một thân mình nơi ô trược thì THẦY đây cũng khó mà 
rửa với một gáo nước mà đặng trong sạch” Đức Chí Tôn - TNHT.
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Thiện Quang

Lời nói đầu: Bài giảng này muốn khơi dậy nơi mỗi bạn đạo trẻ tuổi 
một bầu nhiệt huyết bất tận đối với việc làm sáng danh Thầy danh Đạo 
trong một thời đại mà chỉ có sự song hành giữa tâm đức và trí năng 
mới có thể đem đến những thành công như mong đợi.

I. MỐI QUAN HỆ GIỮA TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC
Trong lịch sử văn minh nhân loại, mối quan hệ giữa tôn giáo và 

khoa học là một thứ quan hệ “oan gia trái chủ” khá lạ lùng. Thường 
xuyên mâu thuẫn lẫn nhau nhưng cũng luôn luôn bổ túc cho nhau, tôn 
giáo và khoa học chưa bao giờ có thể rời bỏ nhau mặc dù chưa bao giờ 
thật sự chung sống đầm ấm với nhau.   

1. Mâu thuẫn
Ở thời Trung cổ, giáo hội Ky tô giáo La Mã thừa nhận hệ địa tâm 

của Ptolemy1 là chân lý, cho rằng mặt trời chuyển động quanh trái đất. 
Nhưng đến thời Phục Hưng, Galileo2 chứng minh rằng trái đất chuyển 
động quanh mặt trời; ông bênh vực cho hệ nhật tâm và bác bỏ hệ địa 
tâm. Ông bị coi là chống lại vũ trụ quan thời ấy của giáo hội Ky tô giáo 
La Mã và bị đưa ra tòa án dị giáo3.

1 Claudius Ptolemy (90-168): nhà thiên văn và toán học người Hy Lạp (http://
en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy; 12-07-2012).
2 Galileo Galilei (1564-1642): nhà vật lý, thiên văn, toán học và triết học người Ý 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei; 12-07-2012). 
3 Vào năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã có lời xin lỗi chính thức về mọi lỗi 
lầm mà những tín đồ Ky Tô Giáo gây ra trong suốt 2000 năm trong lịch sử của Giáo 
Hội Ky Tô Giáo La Mã, trong đó có lời xin lỗi đối với bản án dành cho Galileo. 

TÔN GIÁO và KHOA HỌC

Khóa bồi dưỡng tâm hạnh sống đạo, từ ngày 28-07-2012 đến 01-08-2012
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Những thế kỷ sau đó, nhiều nhà khoa học coi tôn giáo là một cái gì 
rất tiêu cực đối với sự tiến bộ của nhân loại. Ở thế kỷ 19, Gustave le 
Bon4 đã quả quyết rằng bản chất tôn giáo là “tôn thờ một con người 
được giả định là cao siêu, sợ hãi quyền năng thần bí [được] giả định 
[là] người ấy có, mù quáng tuân theo mọi mệnh lệnh của người ấy, 
không thể thảo luận những tín điều của người ấy, ước muốn truyền 
bá chúng, khuynh hướng coi mọi người không chấp nhận những tín 
điều ấy là kẻ thù.”5 Sang thế kỷ 20, Clifford Geertz6 bày tỏ một cách 
ôn hòa hơn: “Trong sự nghiệp của mình, tôn giáo có lẽ làm khổ con 
người không kém gì giúp con người trở nên phấn khởi hơn.”7 Tuy 
nhiên, gần đây, Richard Dawkins8 vẫn viết về tôn giáo bằng những 
lời lẽ rất gay gắt: “Mốt bây giờ là mô tả rất trầm trọng về những mối 
đe dọa đối với loài người đến từ virus AIDS, bệnh bò điên và nhiều 
thứ khác nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể nêu ở đây một mối đe dọa 
còn nguy hiểm hơn, đó là tôn giáo, một trong những tội lỗi lớn nhất 
của thế giới này, không khác nào virus của bệnh đậu mùa nhưng khó 
lòng dập tắt hơn.”9 

Tôn giáo và khoa học tuy cứ “lục đục” với nhau như vậy từ thế kỷ 
này qua thế kỷ khác, nhưng lại luôn song hành với nhau như thể chẳng 
bao giờ có thể thiếu nhau.

1.2. Song hành
Từ thời Hy Lạp cổ đại, tôn giáo Pythagoras10 là tôn giáo của những 

4 Gustave le Bon (1841-1931): nhà tâm lý học xã hội người Pháp (http://en.wikipedia.
org/wiki/Gustave_le_Bon; 23-09-2010).
5 G. le Bon, Tâm Lý Học Đám Đông, tr.106.
6 Clifford Geertz (1926-2006): nhà nhân văn học người Mỹ (http://en.wikipedia.org/
wiki/Clifford_Geertz; 12-07-2012).
7 C. Geertz, “Tôn Giáo Như Một Hệ Thống Văn Hóa”, bản dịch của Trương Huyền 
Chi, Những Vấn Đề Nhân Học Tôn Giáo, tr.327.
8 Clinton Richard Dawkins (1941- ): nhà sinh học tiến hóa (evolutionary biologist) 
người Anh, ông cũng là một nhà phê bình tôn giáo có khuynh hướng vô thần (http://
en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins; 23-09-2010). 
9 Dẫn theo F. Collins, Ngôn Ngữ Của Chúa, tr.203.
10 Pythagoras (570-495 TCN): nhà toán học, triết học và đạo học người Hy Lạp. Ngài 
là giáo tổ của tôn giáo Pythagoras. Tôn giáo này được Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ xếp 
vào hệ “Phật Đạo” trong Tam Giáo Đạo (theo lời dạy của Đức Lê Văn Duyệt Đại Tiên; 
Ngọc Minh Đài, 15-04 Bính Ngọ (03-06-1966)).
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nhà khoa học. Tôn giáo này đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của 
triết học và khoa học tự nhiên.

Vào thế kỷ 19, Đức Baha’u’llah sáng lập tôn giáo Baha’i. Giáo lý 
Baha’i đưa ra những nguyên lý căn bản để thống nhất nhân loại, trong 
đó, có nguyên lý “Tôn giáo phải đi đôi với khoa học và lý trí.”11

Thông Thiên Học (Theosophy), một mối đạo được thành lập vào 
năm 1875 tại New York, nhìn nhận rằng mình hiện hữu qua ba hình 
thái: triết lý, tôn giáo và khoa học, tương ứng với các chân lý thuộc 
phạm vi trí thức, tâm linh và vật chất.

Đến thế kỷ 20, đứng trên đỉnh cao của khoa học, Albert Einstein12 
hùng hồn tuyên bố: “Khoa học mà thiếu tôn giáo là què quặt, tôn giáo 
mà thiếu khoa học là mù lòa”13. Ông ví von rằng tôn giáo là đôi chân 
của khoa học và khoa học không thể bước đi trong thế giới vật chất này 
nếu không nhờ tôn giáo, còn khoa học là cặp mắt của tôn giáo và tôn 
giáo sẽ chẳng thể nhận ra được ý nghĩa của bất cứ cái gì trong tự nhiên 
nếu không có khoa học.

Francis Collins14 viết: “Tin vào Chúa là một sự lựa chọn hoàn toàn 
lý trí (…) trong thực tế, các nguyên lý của đức tin lại bổ sung cho các 
nguyên lý của khoa học”15. Fritjof Capra16 nói: “Tôi thấy khoa học và 
đạo học là hai biểu hiện bổ túc lẫn nhau của tư duy con người, của khả 
năng suy luận và khả năng trực giác. Nhà vật lý hiện đại chứng nghiệm 
thế giới thông qua sự chuyên môn tột cùng của tư duy trừu tượng; nhà 
đạo học thông qua sự chuyên môn tột cùng của trực giác. Hai cách tiếp 
cận này hoàn toàn khác nhau và chứa đựng nhiều hơn hẳn một cái nhìn 

11 Theo “Baha’i là gì?”
12 Albert Einstein (1879-1955): nhà vật lý lý thuyết người Do Thái, tác giả của Lý thuyết 
Tương Đối (Theory of Relativity). Ông được trao giải Nobel vật lý học năm 1921.
13 “Science without religion is lame, religion without science is blind.” Dẫn theo Alice 
Calaprice, The New Quotable Einstein, tr.203.
14 Francis Sellers Collins (1951- ): nhà di truyền học người Mỹ, lãnh đạo Dự án Giải 
mã Hệ thống Gene Người (HGP – Human Genome Project). Bản phát thảo đầu tiên về 
hệ gene người đã được tìm ra và công bố vào tháng 06-2000 (http://en.wikipedia.org/
wiki/Francis_Collins_(geneticist); 23-09-2010). 
15 F. Collins, Ngôn Ngữ Của Chúa, tr.14.
16 Fritjof Capra (1939- ): nhà vật lý học người Mỹ gốc Áo (http://en.wikipedia.org/wiki/
Fritjof_Capra; 23-09-2010).
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về thế giới thuần túy vật lý. Thế nhưng, chúng bổ túc lẫn nhau, như 
chúng ta thường nói trong vật lý. Không cái nào chứa đựng cái kia, cũng 
không cái nào suy ra được từ cái kia, nhưng cả hai chúng đều cần thiết, 
chúng bổ túc lẫn nhau để có thể hiểu thế giới một cách hoàn toàn.”17 

Trong sự song hành giữa tôn giáo và khoa học, chúng ta thấy có 
nhiều dấu hiệu của sự hòa hiệp từ phía đôi bên. Liệu rồi đây, sự hòa 
hiệp ấy có trở thành hiện thực?

Nếu chỉ bằng sự nỗ lực của con người, sự hòa hiệp ấy chưa bao giờ 
trở thành hiện thực. 

Nhưng thật may mắn cho nhân loại, Đức Thượng Đế đã đến, khai 
mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để giải quyết toàn diện mọi vấn đề của 
con người, trong đó, có mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học.

Tại sao Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lại quan tâm giải quyết mối quan 
hệ này? Đức Lý Giáo Tông giải thích:

“Sự chênh lệch cách xa, một bên trí năng phát minh khoa học và 
một bên đạo đức lương tri, tạo nên tai họa khủng hoảng mờ mịt không 
lối thoát [cho nhân loại].” 18

Khoa học đang phát triển như vũ bão khiến cho đời sống vật chất 
của nhân loại phát triển theo; trong khi đó, tôn giáo lại chậm bước, làm 
cho đời sống tâm linh của nhân loại bị trì độn, dẫn đến việc suy thoái 
đạo đức và lương tri. Sự mất quân bình này đã đẩy nhân loại đến tình 
trạng khủng hoảng như hiện nay: ở mọi quy mô xã hội, từ gia đình, 
quốc gia, khu vực, cho đến toàn cầu, con người tranh giành với nhau 
những giá trị của vật chất dữ dội đến mức sẵn sàng vứt đi mọi giá trị 
đạo đức tâm linh trong chính bản thân mình.

2. CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Để thấy được cách giải quyết của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đối với 
mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học, chúng ta phải bắt đầu từ mục 
đích tối hậu của Đại Đạo.

17 F. Capra, Đạo của Vật Lý, tr.366.
18 Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 11-08 Bính 
Dần (14-09-1986).
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Mục đích của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là “thế đạo đại đồng, thiên 
đạo giải thoát”. “Thế đạo đại đồng” có nghĩa là: trên đường đời, nhân 
loại sẽ được Thượng Đế dẫn dắt để tiến đến thế giới đại đồng. “Thiên 
đạo giải thoát” có nghĩa là: trong nội tâm của mình, mỗi cá nhân con 
người sẽ được Thượng Đế dẫn dắt để giải thoát ra khỏi vòng luân hồi, 
trở về cõi Thiêng Liêng hằng sống.

Trong ngữ cảnh của mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học, chúng 
ta hãy tập trung vào nội dung “thế đạo đại đồng”.  

Để thực hiện “thế đạo đại đồng”, người đạo Cao Đài phải bắt tay 
nhau để xây dựng xã hội nhân hòa. Đây là điểm trọng yếu đối với sự 
thành công của cơ đạo, vì đạo Cao Đài chỉ thật sự là đạo Cao Đài khi 
xây dựng được xã hội nhân hòa, như lời Thầy dạy từ thuở khai đạo: 

“Thầy đến lập Tam Kỳ Phổ Độ chỉ vụ một chữ Hòa.”19

Xã hội nhân hòa mà người Cao Đài phải xây dựng là xã hội được 
đặc trưng bởi ba tiêu chuẩn: nhân bản, an lạc và tiến bộ. 

Để đáp ứng tiêu chuẩn nhân bản, con người phải đối xử với nhau 
bằng tình thương, nghĩa là sống với nhau trong sự công bình, bác ái 
và từ bi. Để đáp ứng tiêu chuẩn an lạc, con người phải đem đến cho 
nhau sự bình yên, vui vẻ, hạnh phúc. Để đáp ứng tiêu chuẩn tiến bộ, 
con người phải không ngừng hoàn hảo hóa lấy mình và hoàn hảo 
hóa tha nhân trên mọi phương diện của đời sống, từ vật chất đến 
tinh thần.  

Muốn tạo được xã hội nhân hòa, người đạo Cao Đài phải bắt đầu 
bằng việc tạo thế nhân hòa.

Thế nhân hòa là gì? Và vì sao lại phải tạo thế nhân hòa?
Cổ nhân có câu: “mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng thế”. Thời hạ 

nguơn mạt kiếp là thời đại mà sự chia rẽ của nhân loại đã đến mức 
cùng cực. Trong mọi mối quan hệ giữa người với người - từ gia đình 
đến xã hội, từ một quốc gia cho đến toàn nhân loại - khắp nơi và khắp 
nơi, khuynh hướng chia rẽ luôn lấn át khuynh hướng hòa hiệp. Như 
vậy, đây là thời kỳ mà sự chia rẽ đang vô cùng mạnh mẽ, còn sự hòa 
19 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Từ Lâm Tự (Chùa Gò Kén), 14-01 Đinh Mão (13-02-
1927); Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (Q.1).
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hiệp lại hết sức yếu ớt. Sự hòa hiệp còn đang yếu ớt mà lại muốn 
chiến thắng cái mạnh của sự chia rẽ, thì phải dùng “thế” chứ không 
thể dùng “sức”. Cái “thế” đó được gọi là “thế nhân hòa”.

 Không phải là một khái niệm lý thuyết, “thế nhân hòa” được giáo 
lý Cao Đài định nghĩa là một xã hội gương mẫu, gồm một số ít người 
biết tự gắn bó với nhau theo ba tiêu chuẩn nhân bản, an lạc và tiến bộ; 
hơn nữa, xã hội gương mẫu ấy phải có đủ khả năng để cải thiện mọi xã 
hội mà nó tiếp xúc, cũng theo ba tiêu chuẩn vừa nêu. 

 Ba tiêu chuẩn này rõ ràng luôn đòi hỏi chúng ta phải tự vươn lên 
và giúp nhau để vươn lên: mọi người nâng đỡ nhau cùng tiến đến 
sự hoàn hảo (tiêu chuẩn về tiến bộ) trong một bầu không khí yên 
vui (tiêu chuẩn về sự an lạc) và trong tình nhân loại (tiêu chuẩn về 
nhân bản). 

Khoa học và tôn giáo phải gắn bó với nhau trong sự vươn lên 
đó. Cả hai phải bổ túc cho nhau chứ không phải phân biệt lẫn nhau:

“Nếu còn phân biệt giữa khoa học và tôn giáo, giữa đạo và đời, là 
thế nhơn hòa chưa tròn, xã hội thực thể chưa tạo lập; còn phân biệt 
tức chưa hoàn hảo.”20

Chữ “phân biệt” ở đây có thể được hiểu một cách đơn giản là “tách 
rời ra khỏi nhau”. Nếu tôn giáo và khoa học mà tách rời ra khỏi nhau, 
không chịu đội chung một bầu trời, không chịu đứng chung một mảnh 
đất, thì việc tạo thế nhân hòa sẽ bị thất bại.

Nói rõ hơn nữa, bất cứ người Cao Đài nào muốn thật lòng tạo thế 
nhân hòa, nhưng nếu trong tư tưởng, lời nói hay việc làm của mình, vẫn 
còn có sự phân biệt giữa khoa học và tôn giáo (cũng như phân biệt giữa 
đạo và đời), thì chắc chắn phải chịu thất bại trong ước nguyện cao cả 
này - nghĩa là sẽ tiếp tục góp tay gây chia rẽ chứ không thể tạo được một 
thế nhân hòa nào hết. 

Ngược lại, nếu trong tư tưởng, lời nói và việc làm của mình, khoa 
học và tôn giáo luôn gắn bó với nhau, thì bản thân mình sẽ tạo ra một 
động lực rất có ý nghĩa trong việc tạo lập xã hội nhân hòa gương mẫu. 
Khi đó, như Ơn Trên đã tiên báo,“khoa học sẽ giúp [con] người đạt 
20 Đức Lê Văn Duyệt; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Canh Tuất (21-03-1970); 
Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971, tr.27
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địa, đạo lý sẽ giúp [con] người thông thiên; thế gian [sẽ] không còn là 
biển khổ, là sông mê.”21

Trong lời tiên báo này, “đạt địa” có nghĩa là “đạt được chân lý 
của thế giới vật chất”, còn “thông thiên” có nghĩa là “thông suốt 
chân lý của thế giới tâm linh”. Nhờ khoa học, con người sẽ khám 
phá ra được mọi định luật của thế giới vật chất. Nhờ tôn giáo, con 
người mới hiểu đạo lý và mới biết dùng đạo lý để chứng nghiệm 
những huyền nhiệm tâm linh. Biết phối hợp cả hai, con người sẽ đạt 
được một quyền năng phi thường: biến thế gian từ biển khổ sông 
mê thành thiên đàng cực lạc.

Thế nhân hòa phải được tạo trước hết trong nền tổ chức của Đại 
Đạo, ở từng thánh sở của Đại Đạo. Nếu trong lòng nền tổ chức của 
Đại Đạo chưa có được thế nhân hòa, thì nền tổ chức này cũng không 
có gì đặc biệt hơn những hệ thống tổ chức bình thường khác ngoài đời 
từ xưa đến nay. Ngược lại, nếu chúng ta tạo được thế nhân hòa, nền tổ 
chức này sẽ biến thành thánh thể của Đức Chí Tôn tại thế. 

Và chính Đức Chí Tôn đã dạy rằng, muốn xây dựng được thánh thể 
của Ngài ở thế gian thì “tôn giáo, khoa học phải được đi đôi, song song 
tiến triển.”22

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy thêm:
“Giáo hội Cao Đài lần ba, nêu cao bốn chữ thuần chơn vô ngã để 

đưa nhơn loại đến cảnh đại đồng, lấy đạo đức làm cơ sở cho đời sống 
vật chất, lấy khoa học làm đường lối duy nhất. Khoa học được tân 
giáo lý nêu cao để lấy khôn ngoan mà tài thành cơ chỉ.” 23

Bốn chữ “thuần chơn vô ngã” mà Đức Lý Giáo Tông nhắc đến 
chính là lập trường của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Lập trường này có 
thể được diễn dịch qua công thức như sau:

thuần chơn vô ngã = 100% chân lý + 0% cái ta

21 Đức Cao Triều Phát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-07 Giáp Dần (01-09-1974).
22 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; Trung Hưng Bửu Tòa, 23-12 Ất Mùi (04-02-1956); 
Thánh Truyền Trung Hưng (T.II).
23 Đức Thái Bạch Kim Tinh; Thánh Thất Từ Quang, 09-01 Bính Thân (20-02-1956); 
Thánh Truyền Trung Hưng (T.II).
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Như vậy, đứng trên lập trường thuần chơn vô ngã có nghĩa là đứng 
hoàn toàn về phía chân lý chứ tuyệt nhiên không đứng về phía cái ta 
của bản thân mình. 

Muốn rời bỏ cái ta của mình và đứng về phía chân lý, xưa nay các 
bậc thánh hiền đã đưa ra nhiều cách. Nhưng từ lời dạy vừa nêu, Đức 
Lý Giáo Tông chỉ ra cho chúng ta cách thức đặc trưng của Cao Đài ở 
kỳ ba này: kết hợp đạo đức với khoa học. 

Trong sự kết hợp đó, “khoa học được tân giáo lý nêu cao để lấy 
khôn ngoan mà tài thành cơ chỉ”. Mệnh đề trong dấu ngoặc kép này 
rất quan trọng; chúng ta cần giải thích vài thuật ngữ trong mệnh đề để 
hiểu rõ thánh ý. “Tân giáo lý” tức là giáo lý mới mẻ của Cao Đài, hay 
là giáo lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. “Tài thành” có nghĩa là “thực hiện 
cho thành công”. “Cơ chỉ” có nghĩa là “nền tảng”. Với mệnh đề này, 
Đức Lý muốn nói rằng: để giúp nhân loại xây đắp cho thành công nền 
tảng đại đồng, giáo lý Đại Đạo đã nêu cao vai trò của khoa học; thế 
nên, người Cao Đài phải biết sử dụng khoa học để phát huy sự khôn 
ngoan của mình mà xây đắp nền tảng này. 

Mệnh đề này cũng hàm ngụ một nội dung sâu xa hơn: chính giáo lý 
Đại Đạo đã chứa đựng rất nhiều yếu tố khoa học; người tín đồ Cao Đài 
phải nghiên cứu, đào sâu và khai thác giáo lý để lấy được những yếu tố 
khoa học đó ra mà sử dụng. Biết sử dụng những yếu tố khoa học trong 
giáo lý Đại Đạo, thì người tín đồ Đại Đạo có thể phát triển khoa học 
hiện đại, giúp nhân loại tiến bộ trong nhân bản và an lạc.

Điều hàm ngụ này cũng đã được Đức Cao Triều Phát diễn đạt một 
cách rõ ràng và mạnh mẽ để xóa tan mọi hoài nghi của người tín đồ 
Cao Đài về khả năng của đạo nhà đối với khoa học hiện đại:

“Đại Đạo là cánh cửa càn khôn rộng mở cho văn minh khoa học 
loài người đạt đến điểm cao vút, để nhìn thấy cơ vi mầu nhiệm của Tạo 
Hóa mà thành tín trước đức háo sanh mầu nhiệm và đức từ bi sáng tạo 
vô ngần của Thượng Đế.”24

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hay cũng thế, đạo Cao Đài, sẽ đem đến 

24 Đức Cao Triều Phát; Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 11-02 nhuần Ất Sửu (31-03-
1985).
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cho khoa học những khả năng mới, đưa khoa học lên những đỉnh cao 
mới. Thế thì, không có lý do gì để những tín đồ Cao Đài như chúng 
ta không phát huy được khả năng mới này và đạt đến những đỉnh cao 
mới này.  

Đức Trần Hưng Đạo cũng đã tiên báo cho chúng ta biết:
“Khi khoa học bắt tay tôn giáo,
Chính trị cùng noi đạo thánh hiền;
Là ngày thế giới ổn yên,
Nhơn gian, bá tánh, phỉ nguyền ước ao. 
Đó là đêm trăng sao rực rỡ,
Đó cũng ngày muôn thuở đợi trông;
Tự do, hạnh phúc, đại đồng,
Phóng tầm tư tưởng huyền thông cõi ngoài.”25

Lời tiên báo của Đức Thánh Trần, “khi khoa học bắt tay tôn giáo”, 
không ngụ ý rằng chúng ta hãy ngồi chờ cho đến khi nào khoa học và 
tôn giáo bắt tay với nhau. Mà Ngài muốn dạy rằng: chính trong tâm 
hồn và trí tuệ của chúng ta, của những tín đồ Cao Đài, chúng ta hãy 
kết hợp khoa học với tôn giáo lại làm một. Nếu như không có sự chủ 
động kết hợp này của người tín đồ Cao Đài, thì dù có chờ đến ngày tận 
thế, khoa học và tôn giáo vẫn không thể thực sự bắt tay nhau, như lịch 
sử nhân loại đã cho thấy suốt bao nhiêu thế kỷ qua.

Các bạn trẻ, chắc chắn người Cao Đài sẽ làm được điều đó. Nhưng 
người Cao Đài nào sẽ làm?

Tất cả chúng ta, toàn thể thanh thiếu niên Đại Đạo. 

3. CHÚNG TA HÃY LÀM CHO KHOA HỌC BẮT TAY VỚI 
TÔN GIÁO

Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?
Bước 1, chúng ta, mỗi người trong thế hệ tiếp nối của Đại Đạo, 

phải quyết tâm phát triển tâm đức và trí năng ở bản thân mình.

25 Đức Trần Hưng Đạo; Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 09-01 Giáp Dần (31-01-1974); 
Thánh Truyền Trung Hưng (T.IV).
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Tâm đức là khả năng của tâm hồn trong việc hành xử một cách đạo 
đức trước mọi tình huống trong cuộc đời. Muốn phát triển tâm đức, 
chúng ta phải tu tập. Việc tu tập đòi hỏi phải rèn luyện từ tác phong 
đạo hạnh qua những cử chỉ, lời nói, thái độ bên ngoài cho đến những 
suy nghĩ sâu thẳm trong nội tâm. Nếu không có sự rèn luyện này, dù 
chúng ta có đọc nhiều kinh sách, tâm hồn của chúng ta vẫn không thật 
sự hành xử được theo đạo đức. 

Trí năng là khả năng của trí tuệ trong việc giải quyết các vấn đề 
khác nhau trong cuộc sống. Muốn phát triển trí năng, chúng ta phải 
học tập. Học không phải để lấy bằng cấp, vì bằng cấp chỉ là tờ giấy 
xác nhận chứ không phải là công dụng của sự học; học cũng không 
hẳn để lấy kiến thức, vì kiến thức của nhân loại sẽ phát triển liên tục và 
kiến thức mới sẽ không ngừng phủ định kiến thức cũ. Chúng ta học là 
để rèn luyện trí năng, học là để rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề, 
dựa vào cái túi khôn của nhân loại, vào kinh nghiệm ngàn đời của bao 
nhiêu người đi trước. 

Sự phát triển song hành tâm đức và trí năng ở bản thân chính là 
bước đầu của việc kết hợp tôn giáo với khoa học.

Bước 2, vận dụng tâm đức và trí năng của mình để sống đạo 
trong cuộc đời.

Hằng ngày, dù làm việc ngoài đời hay trong đạo, chúng ta cần tập 
thói quen vận dụng tâm đức và trí năng của mình một cách thường 
xuyên. Thực hiện điều đó như những bài tập thể dục, kể cả “thể dục 
tâm đức” lẫn “thể dục trí năng”. 

Càng được vận dụng nhiều trong những tình huống thực tiễn khác 
nhau, tâm đức và trí năng của chúng ta càng phát triển.

Hai bước trên đây, bạn trẻ nào cũng làm được. Riêng những bạn trẻ 
nào có ít nhiều khả năng hay sự đam mê đối với việc nghiên cứu, hãy 
thực hiện bước 3.

Bước 3, sử dụng tâm đức và trí năng của mình để nghiên cứu 
giáo lý Đại Đạo.

Khi đọc các bài kinh thiên đạo và thế đạo, hoặc khi đọc các thánh 
ngôn thánh giáo, rất ít người có thể nhận ra được rằng giáo lý Đại Đạo 
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chứa đựng những ý tưởng mới mẻ để thúc đẩy sự tiến bộ của các khoa 
học và các tôn giáo trên hoàn cầu.

Vì vậy, chúng ta phải dùng tâm đức và trí năng của mình để nghiên 
cứu giáo lý Đại Đạo, tìm kiếm và phát huy những ý tưởng này; làm cho 
chính các đạo hữu Cao Đài và toàn nhân loại thấy rằng giáo lý Đại Đạo 
là một bửu bối trong thời hạ nguơn mạt kiếp này.

Đây là việc làm rất quan trọng đối với tiền đồ Đại Đạo. Có thực hiện 
được việc làm này, chúng ta mới đưa được giáo lý Đại Đạo vào nền 
văn minh hiện đại.

Đối với những tín đồ muốn đi vào lĩnh vực nghiên cứu giáo lý Đại 
Đạo, Đức Lý Giáo Tông hướng dẫn:  

“Hai hướng chính để chư hiền phát huy, là: 
- Xây dựng nền tảng giáo lý theo kịp trình độ văn minh khoa học 

hiện đại để phổ độ khắp thế giới nhân loại, 
- Mặt khác làm xiển dương thánh ý: Dân tộc Việt Nam là dân tộc 

được chọn làm nền móng khai sáng cơ đạo; nên cần phát huy truyền 
thống văn hóa đạo đức dân tộc theo đường lối tam giáo quy nguyên, 
vạn giáo nhứt lý và thiên nhân hiệp nhứt, làm nổi bật thuần túy tính 
chất của dân tộc mà luôn khế hợp với bản thể đại đồng nhân loại.

Chư hiền cần làm sáng tỏ sưu tập kinh điển và văn hóa dân tộc cũng 
như văn hóa Đông Tây để khế hợp giữa cơ đạo và văn minh toàn nhân 
loại.” 26

Chỉ cần thực hiện được một phần nhỏ trong lời dạy này, chúng ta 
cũng có thể tìm thấy và khai thác được rất nhiều yếu tố kết hợp giữa 
tôn giáo và khoa học mà các Đấng Thiêng Liêng đã thiết kế sẵn trong 
giáo lý Đại Đạo.

Qua ba bước như vậy, những kết quả thu được sẽ tuyệt vời hơn rất 
nhiều so với những gì chúng ta hình dung khi chưa dấn bước. Những 
kết quả ấy sẽ nói cho chúng ta biết rằng những bước tiếp theo sẽ là gì.

26 Đức Lý Đại Tiên Trưởng, Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ; Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Đại Đạo, Hợi thời, 19-02 Bính Dần (28-03-1986).
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Rất mong các bạn trẻ cùng mạnh dạn tiến bước trên con đường trau 
dồi tâm đức và trí năng. Chúng ta hãy cùng nhau làm cho ánh sáng cứu 
độ kỳ ba mỗi ngày một rạng rỡ trên thánh địa của dân tộc được chọn 
và trên toàn thế giới. 
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TRẦN CAO VÂN
với “Vịnh Tam Tài”

Trần Cao Vân (1866 - 1916), nhà chí sĩ Việt Nam với tinh thần yêu 
nước, tích cực tham gia các phong trào chống Pháp ở miền Trung 

vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Là người uyên thâm văn học, 
cùng với các danh sĩ đương thời là: Võ Hoành, Phạm Liệu, Huỳnh Thúc 
Kháng, được người đời phong là “tứ hùng” của miền Trung nước Việt.

Ông sáng tác nhiều thơ văn. Trong đó, đặc biệt có bài “Luận Tam 
Tài” được sáng tác bằng chữ Hán nhằm giãi bày tâm sự về nỗi niềm 
riêng tư cũng như chí hướng và hoài bão của mình:

Thiên địa sinh ngô hữu ý vô,
Vị sinh thiên địa nội hàm ngô.
Ngô thiên địa hiệp tam tài lập,
Thiên địa ngô đồng nhất tự đồ.
Ngôi xuất địa thời thiên chuyển động,
Thiên giao ngô tịch địa bao lô.
Địa thiên tải phúc ngô sinh lạc,
Thiên địa hóa công ngô hữu hồ.

Bài thơ đã được dịch sang quốc ngữ với tựa đề là “Vịnh Tam Tài”:
Trời Đất sinh Ta có ý không?
Chưa sinh Trời Đất có Ta trong.
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh,
Trời Đất in Ta một chữ đồng.
Đất nứt Ta ra Trời chuyển động,
Ta thay Trời mở Đất mênh mông.
Trời che Đất chở Ta thong thả,
Trời Đất Ta đây đủ hóa công.

HÙNG VẠN
(Minh Lý Thánh Hội)



42

Bỏ qua các yếu tố về chính trị, tư tưởng và sự đấu tranh, chỉ xét về 
mặt “chữ nghĩa” thì nội dung bài thơ đã chuyển tải một tinh thần đạo 
học, đó là: “Thiên - Địa - Nhân tam tài nhất thể”, nghĩa là Trời - Đất - 
Người ba ngôi là một. Điều đó, thể hiện trong mỗi câu của bài đều có 
đủ: Trời - Đất - Người.

Vốn là người ưu thời mẫn thế, luôn trăn trở với tiền đồ của đất nước 
trước sự xâm lược và đô hộ của ngoại bang, nên trong ông luôn sẵn 
tinh thần đấu tranh cùng ý chí, nghị lực không mỏi mệt vì sự tồn vong 
của quốc gia, đó như là một định mệnh của số phận hay là một sự sắp 
đặt của Trời Đất mà chính ông cũng không thể hình dung được, biểu 
lộ qua sự cảm thán: Trời Đất sinh Ta có ý không? Nhưng dù là sự tự 
nhiên của “tạo hóa” hay sự hữu ý của “cao xanh”, điều đó cũng giúp 
ông có được niềm tin về sự hiện diện của mình trên mảnh đất này, bởi 
theo giáo lý nhà Phật thì con người vốn là hạt bụi (vi trần) từ lúc hình 
thành vũ trụ qua vụ nổ Bigbang, nghĩa là trước khi đất trời định hình, 
đó là ý: Chưa sinh Trời Đất có Ta trong. Đến khi các hạt bụi lơ lửng 
ấy đọng lại trên hành tinh thứ ba trong Thái dương hệ, tức là địa cầu 
mà chúng ta đang sống, cũng là lúc con người hiện diện trên thế gian, 
trong khoảng trời đất mà Phật gọi là kiếp nhân sinh lưu lạc trong cõi 
Ta bà, như lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Hạt bụi nào hóa 
kiếp thân tôi” và đến lúc nào đó thì cát bụi cũng trở về với cát bụi, 
như câu: “Để một mai tôi trở về cát bụi” sau khi đã trải qua quá trình 
mệt nhoài, sóng sượt, cũng như ông đã hiến trọn đời mình cho quốc 
gia dân tộc với bao tháng ngày bị giam cầm, tù đày, tra khảo. Chính 
vì con người có mặt cùng lúc với Trời và Đất, nên mới nói: Ta cùng 
Trời Đất ba ngôi sánh, nghĩa là Trời - Đất - Người ngang hàng như 
nhau. Vì vậy, “Người” trong Tam Tài không phải là thường nhân, là kẻ 
phàm phu tục tử mà đó là bậc trượng phu, quân tử, tài trí, đức hạnh hơn 
người mới có thể gánh được trọng trách đối với nhân sinh, xã hội, quốc 
gia với các phẩm chất mà theo Nho gia của Khổng Tử, đó là: Trung - 
Hiếu - Lễ - Nghĩa để Tu thân - Tề gia rồi mới Trị quốc - Bình thiên hạ. 
Và, mối quan hệ mật thiết giữa Người - Đất - Trời được đức Lão Tử 
chỉ rõ: Nhân pháp Địa - Địa pháp Thiên - Thiên pháp Đạo - Đạo pháp 
Tự nhiên, nghĩa là Người theo Đất, Đất theo Trời, Trời theo Đạo, Đạo 
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theo tự nhiên, không chống trái nhau thì mới hoàn thành cơ nghiệp 
theo phận nhiệm của mình, như: Trời thì háo sanh nên tạo vật, Đất thì 
háo dưỡng nên nuôi vật và Người thì háo thiện nên hóa vật1, “tuy ba 
mà một” cũng là ý: Trời Đất in Ta một chữ đồng. 

Ngoài ra, mỗi cá thể hiện diện trong cõi nhân sinh là sự kết hợp của tinh 
cha huyết mẹ, đủ ngày tháng “xé bọc chun ra”, cất tiếng “oa oa” chào đời 
trong vòng tay rộng mở của người cha. Xét về mặt hình tượng “cha trời 
- mẹ đất” thì việc “banh da xẻ thịt” của mẹ để con được “diện kiến” cùng 
cha cũng như “mặt đất nứt ra” để muôn loài, trong đó có con người hiện 
diện sinh động dưới bầu trời xanh trong, bao la, khác chi: Đất nứt Ta ra 
Trời chuyển động. Cho nên, mỗi người luôn ghi nhớ công ơn sâu dầy to 
lớn của Mẹ Cha, Đất Trời mà cố gắng giữ tròn hai chữ Hiếu - Nghĩa. Hiếu 
là thảo ngay với ông bà tiên tổ và Nghĩa là trách nhiệm đối với đồng bào, 
đất nước, đó cũng là ý: Ta thay Trời mở Đất mênh mông. Nhưng cũng 
đừng vì bổn phận “thay trời mở đất” mà vượt quá phép tắc, lề luật, tự cho 
mình đứng trên mọi người, xem thường tất cả, đó là tự hủy diệt, bởi nước 
có quốc pháp, nhà có gia quy để giữ gìn sự ổn định, an ninh cho quốc gia 
và bảo toàn khuôn phép đạo đức của gia đình, là sự kềm tỏa để không vượt 
quá vòng lễ giáo, luật tắc mà tồn sinh một cách thư lạc và diên thọ, nghĩa 
là sống sao cho phải đạo thì Trời mới chìu, Đất mới chịu, nên mới nói: 
Trời che Đất chở Ta thong thả2. 

Sách có câu: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn 
thanh”, nghĩa là đã là người thì xưa nay không ai là không chết, cần 
lưu lại tấm lòng son ghi vào sử xanh và để được lưu danh với núi sông, 
đó phải là người có tài kinh bang tế thế: “Thay trời làm mưa, vắt đất ra 
nước”, đem lại ích lợi và an lạc cho nhân sinh, dân tộc, đất nước, cũng 
như Trời và Đất thay đấng Tạo hóa mà đem lại sự tồn sinh cho muôn 
loài, nghĩa là công sanh hóa dưỡng dục của Trời - Đất - Người là như 
nhau, như câu kết: Trời Đất Ta đây đủ hóa công.

Xuyên suốt bài thơ “Vịnh Tam Tài” bàn về vai trò của Trời - Đất - 
Người, có thể thấy nội dung bài thơ bao gồm hai phần:

1“Vật” đây là vạn vật, muôn loài, bao gồm con người.
2“Thong thả” đây có nghĩa là bền vững, lâu dài
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- Thứ nhất, bốn câu đầu thuộc giai đoạn Tiên thiên, tức là “trước trời” 
hay  lúc trời đất chưa có và con người còn là hạt vi trần, nghĩa là Trời - 
Đất - Người chưa có hình tích. Nói cách khác, đó là giai đoạn vô vi hay 
“hình nhi thượng” có sự tác động mạnh mẽ đến lòng tín thành, giúp 
ông có niềm tin xác đáng về “nguyên nhân xuống thế” của mình là do ý 
muốn và sự sắp đặt từ trước của Trời - Đất. Đó là mặt tinh thần.

- Thứ hai, bốn câu sau thuộc giai đoạn Hậu thiên, tức là “sau trời”, 
nghĩa là lúc Trời - Đất - Người đã có hình tích, thuộc giai đoạn hữu vi 
hay “hình nhi hạ”, là giai đoạn mà ông “hiện diện tại thế” để thực hiện 
trọng trách được trao, sao cho thuận lòng Trời - hợp lòng Đất, tức là 
thế thiên hành đạo vì tiền đồ cơ nghiệp của dân tộc, đất nước. Đó là 
mặt ý chí.

Cho nên với tinh thần yêu nước cùng với ý chí sắt son, trong ông 
luôn mong muốn thể hiện quyết tâm:

Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.3

Nếu chẳng may chí nguyện không thành thì với lòng khẳng khái 
vốn sẵn, chắc có lẽ ông sẽ thệ nguyện:

Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.4

Bởi vì thông là loại cây thân dài thẳng, rễ bám chặt vào đất, ngọn 
vươn cao lên trời, nên thông đứng giữa trời mà reo cũng như ông luôn 
đứng vững trong Trời Đất và khẳng định: “Ta cùng Trời Đất ba ngôi 
sánh”, nên “Trời Đất in Ta một chữ đồng”. Quả thật, rất khí phách và 
hảo Nam bang!5

3 Nguyễn Công Trứ, trong bài “Đi thi tự vịnh”. 
4 Nguyễn Công Trứ, trong bài “Cây thông”. 
5 Tốt đẹp cho nước Nam
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VŨ TRỤ và CAO ĐÀI
Phúc Nguyên
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Những đêm trăng sáng, rời xa 
phố thị ồn ào và chật chội, 

ngước nhìn trời lấp lánh sao đêm, 
chúng ta mới có thể cảm nhận vẻ 
đẹp lộng lẫy bao la và tĩnh tại của 
vũ trụ. Năm 1609, khi Galileo 
chiếu chiếc kính thiên văn đầu 
tiên lên bầu trời đêm, ông đã 
sửng sốt biết bao khi nhìn thấy 
những điều mới lạ trên bầu trời 
sâu thẳm để rồi từ đó, những điều 
mới lạ ấy đã mang lại cho ông 
những ngày khốn khó cuối cùng 
của cuộc đời khi bị Giáo Hội xét 
xử và bị quản thúc tại gia cho 
tới khi chết vào năm 1642. Cuốn 
sách của ông vẫn nằm trong danh 
mục cấm của Giáo Hội cho tới 
tận năm 1835.

Nỗi khát khao đi tìm nguồn 
gốc và bản chất của vũ trụ từ 
những đêm sáng trăng như vậy 
vẫn thôi thúc con người đi tìm 
câu trả lời. Và rồi bức tường 
ngăn cách giữa Khoa học và Tôn 
giáo, cụ thể là Ki Tô giáo tại Tây 
Phương, đã được dựng lên qua 
nhiều thế kỷ từ những phát hiện 
tìm kiếm mới của khoa học theo 
lịch sử phát triển của văn minh 
công nghệ, đặc biệt là những đột 
phá trong lĩnh vực Vật lý cơ bản 
và Thiên văn học. Những cái chết 
lịch sử của những nhà khoa học 
trong quá khứ đã khiến bức tường 

ấy càng thêm vững chắc và đầy 
những mâu thuẫn khó giải.

Thế kỷ 20 với sự ra đời của kính 
thiên văn Hubble, thuyết tương đối 
của Einstein, thuyết cơ học lượng 
tử, thuyết Big Bang (vụ nổ lớn) 
đã góp phần giúp con người tiến 
xa hơn đến việc tìm hiểu bản chất 
của vũ trụ, đến gần những giây 
phút đầu tiên của sự hình thành vũ 
trụ, trong đó có trái đất nơi chúng 
ta đang sống. Những câu hỏi như 
“Tại sao phải có một cái gì đó còn 
hơn là không có gì cả?”, “Từ thuở 
ban đầu, cái gì đã xảy ra để làm 
nảy sinh tất cả những gì đang tồn 
tại ngày nay?” và “Ngay từ thuở 
ban đầu sơ khai, vật chất có thể 
xuất hiện từ chân không nếu có đủ 
năng lượng, vậy cái năng lượng ấy 
từ đâu ra?” vẫn luôn là những câu 
hỏi trong những bộ óc vĩ đại nhất 
của loài người, của những nhà 
khoa học đạt giải Nobel trong suốt 
một thế kỷ qua.

Nguồn gốc và bản chất của 
Vũ Trụ bên ngoài trái đất chúng 
ta đang sống là đối tượng nghiên 
cứu của Vật lý Thiên văn và cũng 
là đối tượng trung tâm trong giáo 
thuyết của nhiều tôn giáo. Và đó 
cũng chính là khởi nguồn của bức 
tường ngăn cách giữa tôn giáo và 
khoa học được dựng lên từ thời 
trung cổ sau những bước phát hiện 
đột phá về vũ trụ. Các mô hình 
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Vũ trụ cũng như một con người, 
được sinh ra, trưởng thành, rồi 
suy tàn biến mất và được thay thế 
bằng một mô hình vũ trụ khác, khi 
mà những phát kiến mới được tìm 
thấy đã mâu thuẫn với mô hình vũ 
trụ hiện hành. Chúng ta hãy điểm 
qua một số mô hình vũ trụ đã xuất 
hiện trong lịch sử loài người.

Vũ trụ thần linh là vũ trụ đầu 
tiên xuất hiện khoảng vài trăm 
ngàn năm trước, cùng lúc với sự 
xuất hiện ngôn ngữ và con người 
đang sống trong hang động. Một 
vũ trụ thần thánh với thần Mặt trời 
đi ngủ và thần Mặt trăng xuất hiện 
cùng với những vị thần sao lấp 
lánh trên trời vào ban đêm. Thần 
đất, thần cây, thần sông cũng… 
đều đi ngủ và thức dậy vào buổi 
sáng mai. Con người hang động 
cảm thấy thoải mái trong vũ trụ 
thần linh, nơi mỗi một vật đều 
có một vị thần gắn với nó, là tấm 
gương phản chiếu thế giới của 
chính con người. Con người có 
thể giao tiếp với các thần linh như 
với những con người khác, đồng 
thời có thể ca tụng và tế lễ để 
mong được họ phù hộ.

Vũ trụ thần thoại xuất hiện 
khi mà con người đã cảm nhận 
được sức mạnh nhỏ bé của mình 
với sự bao la của vũ trụ. Vũ trụ 
ngày càng phức tạp với màu sắc 
siêu nhiên, cần có những đấng 

có sức mạnh vượt hơn hẳn con 
người.  Các vị thần đã từ giã cây 
cỏ, hoa trái, đất đai sông ngòi… 
để về sống tít ở một thế giới trên 
cao, xa rời thế giới con người. Vũ 
trụ bây giờ là những câu chuyện 
thần thoại kể về lịch sử các vị thần 
này, tình yêu và hôn nhân của họ, 
sự hận thù và chiến tranh giữa họ 
với nhau. Việc liên lạc với các vị 
thần này không còn trực tiếp nữa 
mà phải thông qua các cá nhân 
có đặc ân như các thầy tu, thầy tế 
trong các lễ tế thần.

Và Vũ trụ thiên đình của người 
Trung Hoa bước ra sân khấu cách 
đây khoảng 2000 năm trước Công 
Nguyên (CN) với một bộ máy 
hành chính thiên đình khổng lồ, 
giống hệt hệ thống triều đình quan 
chức phong kiến của xã hội Trung 
Hoa. Các vị thần nam, nữ, cũng 
suốt ngày soạn thảo công văn, 
chiếu chỉ, như các quan chức dưới 
trần gian. Vũ trụ thiên đình này là 
một công cụ hiệu quả cho việc cai 
trị của các thế hệ phong kiến khi 
vua được xem là con trời (thiên tử) 
và việc giao tiếp với thiên đình là 
đặc quyền của thiên tử hoặc người 
được thiên tử chỉ định mà thôi. 

Đến thế kỷ thứ 6 trước CN, với 
kỳ tích của nền văn minh Hy Lạp, 
Vũ trụ toán học đã ra đời với tư 
tưởng của Pythagoras. Theo ông, 
vũ trụ có một hình học hài hòa  
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được chi phối bởi các định luật 
toán học và các con số. Trái đất 
có dạng toán học hoàn hảo là hình 
cầu và tâm vũ trụ là một ngọn lửa 
lớn không nhìn thấy được. Số 
thiên thể trong vũ trụ là 10, là 
con số hoàn hảo. Đến thế kỷ thứ 
4 trước CN, Vũ trụ địa tâm (trái 
đất là tâm của vũ trụ) của Platon 
dựa trên ý tưởng của vũ trụ toán 
học đã xuất hiện với Trái đất có 
dạng cầu hoàn hảo và đứng yên 
tại trung tâm của vũ trụ, quay 
xung quanh là các thiên thể theo 
quỹ đạo tròn hoàn hảo. Với học 
thuyết con người là trung tâm của 
vũ trụ, vũ trụ địa tâm có Trái đất 
nằm ở tâm một mặt cầu cực lớn 
chứa tất cả các hành tinh và các 
sao. Vũ trụ là hữu hạn và được 
giới hạn trong mặt cầu đó. Và 
mặt cầu này phải quay hằng ngày 
để phù hợp với chuyển động của 
các thiên thể quan sát được lúc 
ấy. Sau đó, Eudoxe, Aristotle và 
Ptolemy tiếp tục hoàn thiện thêm 
vũ trụ địa tâm, đưa thêm nhiều 
mặt cầu pha lê đồng tâm chuyển 
động có gắn các hành tinh, nhưng 
vẫn giữ nguyên thuộc tính Trái 
đất đứng yên và cùng với con 
người, là tâm của vũ trụ. Đến thế 
kỷ thứ 13, sự tổng hợp vũ trụ địa 
tâm và Ki Tô giáo được thực hiện 
bởi một tu sĩ dòng Đa Minh tên 
là Thomas d’Aquin bằng cách 

đưa Chúa vào trong mô hình vũ 
trụ: Vũ trụ được gắn thêm một 
mặt cầu ngoài cùng, là mặt cầu 
nguyên thủy được Chúa ban cho 
một chuyển động quay vĩnh viễn. 
Chúa được hình tượng hóa thành 
nhân vật trông nom sự vận hành 
trơn tru của vũ trụ với sự trợ giúp 
của cả một đội quân các thiên 
thần. Các bức tranh khắc thời 
trung cổ minh họa các thiên thần - 
những thợ máy thực thụ của thiên 
đình - đang vận hành bộ máy làm 
quay các thiên cầu hành tinh!

Tuy nhiên, một nhà tu hành 
khác đã làm một điều cách mạng 
về nhận thức của con người về 
vũ trụ, đã sửa đổi hoàn toàn 
gương mặt của vũ trụ mà nó gần 
giống như chúng ta quan sát hôm 
nay. Năm 1543, linh mục phụ tá 
Nicolas Copernicus người Ba Lan, 
đã trục xuất con người và Trái đất 
ra khỏi vị trí trung tâm của vũ trụ. 
Vũ trụ nhật tâm ra đời với trung 
tâm vũ trụ được đặt gần mặt trời, 
Trái đất được đưa xuống xếp vào 
cùng một hàng với các hành tinh 
khác. Nó không còn bất động nữa 
mà chuyển động mỗi năm một 
vòng quanh Mặt trời như các hành 
tinh khác. Mô hình này giống với 
Thái dương hệ chúng ta quan sát 
ngày nay. Tuy vậy, những tư tưởng 
đã ngự trị hàng ngàn năm của 
Aristotle vẫn còn đó, vũ trụ nhật 
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tâm của Copernicus vẫn cho các 
hành tinh tiếp tục được gắn trên 
các thiên cầu pha lê được các thiên 
thần đẩy cho chuyển động. Thế 
nhưng vũ trụ nhật tâm đã giáng 
một đòn mạnh vào tâm lý con 
người: con người đã mất đi vị trí 
trung tâm của mình trong vũ trụ, 
không còn là trung tâm chú ý của 
Chúa trời nữa. Vũ trụ tạo ra không 
để quay xung quanh nó, không chỉ 
để phục vụ nó và vì lợi ích của nó!

Sự xuất hiện các kính thiên văn 
trong các thế kỷ sau đã giúp con 
người nhìn sâu và nhìn xa hơn 
trong vũ trụ. Những chiếc kính 
thiên văn như chính là “đôi mắt” 
của con người trên con đường tìm 
hiểu vũ trụ và bản chất bí ẩn đằng 
sau đó. Vũ trụ ngày càng bao 
la vô hạn và Mặt trời trong vũ 
trụ nhật tâm cũng trở nên tầm 
thường như bao tinh cầu khác, 
không còn là trung tâm của vũ 
trụ nữa. Bị Copernicus trục xuất 
ra khỏi vị trí trung tâm và không 
còn là tâm điểm chú ý của Chúa 
trời, con người đành tự an ủi bằng 
ý nghĩ xét cho cùng mình vẫn 
là con cháu của Adam và Eva, 
những người do đích thân Chúa 
tạo ra. Nhưng rồi Charles Darwin 
khi công bố tác phẩm Nguồn gốc 
các loài, cũng lại tước đoạt nốt 
của con người nguồn an ủi đó! 
Tổ tiên xa xưa của con người lần 

lượt từ gần đến xa về thời gian là 
loài linh trưởng, loài bò sát, loài 
cá, loài không xương sống và xưa 
nhất là các nguyên bào!

Vũ trụ thế kỷ 20 là vũ trụ từ 
Big Bang. Những thông tin thu 
thập từ ánh sáng của các kính 
thiên văn cho biết vũ trụ đã khởi 
đầu sự tồn tại của mình bằng một 
vụ nổ lớn (Big Bang) xuất phát từ 
một trạng thái cực nhỏ, cực nóng 
và đặc, vào khoảng hơn chục tỷ 
năm về trước. Ánh sáng chính là 
thông tin đến từ vũ trụ, là những 
“sứ giả” giúp chúng ta khám phá 
ra cội nguồn và sự mầu nhiệm của 
vũ trụ. Ánh sáng có vận tốc xác 
định (khoảng 300.000 km/s) và 
mang năng lượng (qua phân tích 
quang phổ tạo ra dải màu sắc liên 
tục từ đỏ đến tím) đã giúp các nhà 
thiên văn tính được khoảng cách 
giữa các thiên hà, hành tinh… 
trong vũ trụ. Khoảng cách bao la 
trong vũ trụ được tính theo đơn vị 
năm ánh sáng (tức là khoảng cách 
mà ánh sáng có tốc độ 300.000 
km/s đi được trong 1 năm). Như 
vậy, ánh sáng từ Mặt trời phát ra 
phải mất 8 phút mới tới chúng ta 
(gọi khoảng cách mặt trời – trái 
đất là 8 phút ánh sáng) và mất 5,2 
giờ từ Diêm Vương tinh, hành 
tinh nằm ở biên của Thái dương 
hệ, đến với chúng ta (gọi khoảng 
cách Diêm vương tinh - trái đất là 
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5.2 giờ ánh sáng). Khoảng cách 
từ sao Bắc Đẩu đến trái đất là 
không nhỏ hơn 80 năm ánh sáng! 
Và khoảng cách từ trung tâm dải 
Ngân Hà, nơi mà Ngưu Lang 
Chức Nữ gặp nhau mỗi năm vào 
đêm thất tịch tháng 7, cũng cách 
Trái Đất từ 24 - 28.4 ngàn năm 
ánh sáng! Bầu trời “nhìn thấy” 
cực kỳ trống rỗng và sự bao la 
của vũ trụ thật không thể tưởng 
tượng nỗi! Với các thiết bị thiên 
văn tối tân hiện nay, vũ trụ con 

người có thể quan sát được là một 
hình cầu có đường kính 93 tỷ năm 
ánh sáng, và đó chưa là gì so với 
phần còn lại của vũ trụ mà con 
người không thể biết được, thấy 
được. Những gì ở bên ngoài hình 
cầu này, do ánh sáng chưa có đủ 
thời gian đi đến với chúng ta nên 
chúng ta chưa nhìn thấy được!

Hình ảnh vể vũ trụ quan sát 
được, với chấm đỏ trong hình là 
quần thể khổng lồ của các thiên 
hà gần dải Ngân Hà nhất, trong 
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đó có trái đất chúng ta. Những gì 
bên ngoài hình khối này, chúng 
ta không biết gì về vũ trụ do ánh 
sáng của chúng chưa có đủ thời 
gian đến với kính thiên văn của 
chúng ta. 

Hai phát hiện quan trọng nhất 
của ánh sáng mà từ đó giúp cho 
thuyết Big Bang ra đời và được 
các nhà khoa học xem là mô hình 
vũ trụ chính xác nhất. Thứ nhất, 
bằng cách sử dụng ánh sáng để 
tính khoảng cách giữa thiên hà, 
người ta thấy rằng tất cả thiên hà, 
hành tinh đều đang di chuyển rời 
xa nhau với vận tốc tỷ lệ thuận với 
khoảng cách (điều này được khám 
phá bởi nhà thiên văn học Edwin 
Hubble và sau này trở thành định 
luật Hubble). Nghĩa là một thiên 
hà ở hai lần xa hơn sẽ bỏ chạy hai 
lần nhanh hơn, trong khi đó thiên 
hà mười lần xa hơn sẽ bỏ chạy 
mười lần nhanh hơn. Và điều này 
đang diễn ra cho dù chúng ta quan 
sát ở bất kỳ nơi đâu trong vũ trụ. 
Nếu có các cư dân đang sống trên 
các thiên hà khác nhau, ai cũng sẽ 
thấy rằng các thiên hà đang chạy 
ra xa nơi mình sinh sống. Và thế 
là một vũ trụ đang giãn nở đã ra 
đời. Một hệ quả quan trọng của 
việc chạy ra xa nhau của các thiên 
hà là nếu quay ngược lại quá khứ, 
các thiên hà sẽ di chuyển ngược 
lại đồng quy và gặp nhau tại một 

điểm duy nhất vào cùng một thời 
điểm, nghĩa là vũ trụ có điểm 
khởi đầu! Và bằng các phép tính 
quay ngược lại thời gian theo các 
mô hình vũ trụ, cái điểm duy nhất 
đó xảy ra cách đây khoảng 13,8 tỷ 
năm, đó cũng là tuổi của vũ trụ!

Một phát hiện thứ hai có tính 
quyết định, đó là sự phát hiện 
những tia bức xạ (ánh sáng) vũ 
trụ “hóa thạch” đã tràn ngập vũ 
trụ, và chúng đang va chạm vào 
chúng ta khi chúng ta đang quỳ 
lạy và đọc kinh mỗi ngày, có nhiệt 
độ rất thấp 3oK (-270oC). Những 
bức xạ hóa thạch này được các 
nhà khoa học tính toán lần ngược 
lại lịch sử chính là những ánh 
sáng tồn tại vào lúc vũ trụ vừa 
mới tròn 300.000 năm tuổi và có 
nhiệt độ cực lớn. Những ánh sáng 
nóng này xuất phát từ vụ nổ lớn, 
tỏa ra khắp vũ trụ và mất khoảng 
13,8 tỷ năm đến với chúng ta thì 
nhiệt độ đã bị kiệt quệ đi nhiều, 
chỉ còn lại giá trị cực nhỏ 3oK 
(-270oC). Đây chính là một bằng 
chứng cho vụ nổ Big Bang còn 
sót lại ngày nay, nên chúng ta gọi 
chúng là bức xạ hóa thạch, tương 
tự như những bằng chứng hóa 
thạch trong ngành khảo cổ học!

Như vậy vũ trụ ngày hôm nay 
của chúng ta đã được khai sinh từ 
một vụ nổ Big Bang cách đây 13,8 
tỷ năm. Từ một điểm cực nhỏ, cực 
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nóng, cực đặc, với năng lượng 
cực lớn, điểm này bắt đầu giãn 
nở lạm phát một cách chóng mặt 
và không gian-thời gian bắt đầu 
xuất hiện. Trong không gian này 
là một chân không tràn ngập các 
hạt và phản hạt, chúng va chạm 
và hủy diệt lẫn nhau tạo thành 
ánh sáng. Do đó trong những 
giây phút đầu tiên của vụ nổ tạo 
thành vũ trụ, ánh sáng chói lòa 
khắp không gian vũ trụ. Từ chân 
không này, vật chất sẽ được hình 
thành từ sự thăng giáng lượng tử 
của các hạt, một quá trình mà các 
hạt tương tác tạo nên ánh sáng, 
rồi ánh sáng hủy diệt tạo nên các 
hạt. Quá trình tương tác này tạo 
ra những điểm dị thường mà từ 
đó rồi sẽ tạo nên các hạt cơ bản 
quark, electron, neutrino,..., lần 
lượt theo thời gian hình thành nên 
các hạt nhân hydrogen, helium và 
các nguyên tố nặng, những yếu tố 
cơ bản tạo nên các thiên hà, hành 
tinh, trái đất, sự sống và bản thân 
chúng ta (đây là một quá trình 
phức tạp và nằm ngoài phạm vi 
bài viết). Những ánh sáng tạo nên 
vật chất, sự sống, từ thuở “khai 
thiên lập địa” ấy đã chu du khắp 
vũ trụ và đến với chúng ta, va 
chạm hằng ngày với mỗi chúng 
ta, ngày nay chỉ còn là những bức 
xạ hóa thạch đã nói trên. Tuy vậy, 
bằng các tính toán, với giới hạn 

của lý thuyết hiện tại, các nhà 
khoa học dẫu có ngược về quá 
khứ nhưng cũng không thể quay 
lại đúng “thời điểm zero”, tức là 
ngay thời điểm cái điểm cực nhỏ 
ấy bùng nổ tạo ra không gian và 
thời gian. Chúng ta chỉ có thể 
dừng lại tại thời điểm 10-43 giây 
(hay 0,0000…. với 43 con số 0 
sau dấu phẩy và trước số 1); một 
khoảng thời gian vô cùng bé, nhỏ 
hơn cả tỷ tỷ tỷ…. lần thời gian 
lóe sáng của đèn flash máy chụp 
ảnh. Thời điểm 10-43 giây sau vụ 
nổ (còn gọi là thời gian Planck) là 
giới hạn tri thức của chúng ta về 
vũ trụ! Chúng ta chưa biết được 
cái gì đã xảy ra ở bên kia bức 
tường thời gian từ điểm zero đến 
10-43 giây đầu tiên của vũ trụ!

Dẫu vậy, việc đi ngược lại thời 
gian với những bằng chứng đo 
đếm được của khoa học đã giải 
thích nguồn gốc vũ trụ. Thuyết vũ 
trụ Big Bang chỉ ra đời cách nay 
khoảng hơn 50 năm, từ lúc kính 
thiên văn Hubble phát hiện các 
thiên hà chạy xa ra nhau đến khi 
hai nhà thiên văn vô tuyến người 
Mỹ tên là Arno Penzias và Robert 
Wilson, làm việc tại phòng thí 
nghiệm Bell ở Holmdel, New 
Jersey, đã phát hiện ra những bức 
xạ hóa thạch vào năm 1964 để 
xác định tính đúng đắn của thuyết 
Big Bang. Thật bất ngờ, vào năm 
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1936 với sự ra đời của bửu kinh 
Đại Thừa Chơn Giáo, vũ trụ quan 
của Đại Đạo Tam Kỳ lại hoàn toàn 
giống như những gì các nhà khoa 
học quan sát được với thuyết Big 
Bang!

Đàn cơ ngày 6/11/1936 (23/9 
Bính Tý), trích trong Đại Thừa 
Chơn Giáo, bài số 38 Vũ Trụ 
Thiên, Đức Ngọc Hoàng Thượng 
Đế giáng cơ dạy:

“Sao kêu là Vũ Trụ, các con 
biết chăng?

Khắp cả Càn Khôn thế giới là 
Vũ. Cùng chỗ Vũ kêu là Trụ. Vũ 
nghĩa là trùm cả bốn phương và 
trên với dưới. Trụ cũng có nghĩa 
là xưa qua nay lại, nên trong chữ 
Vũ Trụ có gồm nghĩa “cả không 
gian và thời gian”.

Trước kia chưa định ngôi Thái 
Cực thì trong khoảng không gian 
ấy còn đương mờ mịt với khí Hồng 
Mông, vì đó là còn trong thời kỳ 
hỗn nguyên vậy.

Không gian ấy tức là Vô Cực. 
Trong Vô Cực ấy lại có một cái 
nguyên lý thiên nhiên tuyệt diệu, 
tuyệt huyền, rồi lại có thêm một 
nguyên khí tự nhiên nữa. Lý với 
Khí ấy tức là Âm với Dương trong 
buổi Hồng Nguyên thời đại. Lý 
Khí ấy lại lần lần ngưng kết với 
nhau mà đông tụ lâu đời nhiều 
kiếp mới thành ra một khối linh 

quang rất đủ đầy các sự tốt đẹp. 
Chừng đúng ngày giờ, khối ấy mới 
nổ tung ra một tiếng vang lừng 
dữ dội phi thường, làm cho rúng 
động cả không gian bèn có một 
điểm linh quang từ trong tiếng nổ 
ấy văng ra mà lăn lộn quay quần 
giữa chốn không trung, bắn tủa 
hào quang rất chiếu diệu rạng 
ngời, trùng trùng điệp điệp, rực 
rỡ chói lòa khắp cả mọi nơi. Ấy 
chính là NGÔI CHÚA TỂ của 
CÀN KHÔN VŨ TRỤ đã biến hóa 
ra vậy.

Ngôi Thái Cực là Chúa Tể Càn 
Khôn Vũ trụ biến hóa ra. Vũ trụ 
từ đây mới bắt đầu có ngôi Thái 
Cực trọn lành, trọn tốt, toàn tri, 
toàn năng, thiên biến vạn hóa, vô 
tận, vô cùng… tụ cái Hư vô đặng 
hóa sanh muôn loài vạn vật...”

Một sự trùng hợp đáng ngạc 
nhiên giữa Vũ trụ quan của Cao 
Đài và thuyết Big Bang của Khoa 
học! Cái điểm cực nhỏ, cực nóng, 
cực đậm đặc nguyên thủy của 
thuyết Big Bang chính là “khối 
linh quang” của Cao Đài, “… đông 
tụ lâu đời nhiều kiếp mới thành ra 
một khối linh quang rất đủ đầy các 
sự tốt đẹp…”. Rồi đến ngày giờ tốt 
đẹp tại “thời điểm zero”, khối Đại 
Linh Quang ấy bùng bổ như theo 
thuyết Big Bang, ánh sáng chói lòa 
phân chia khắp nơi mà hóa sanh 
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sinh ra muôn loài vạn vật, đất đá 
khoáng vật của các thiên hà, hành 
tinh, đến các thảo mộc, côn trùng, 
động vật và con người. Theo thuyết 
Big Bang, các ánh sáng nguyên 
thủy ấy với sự tương tác kết hợp 
và hủy diệt trong thế giới lượng 
tử mà sinh ra vật chất rồi đến vạn 
vật thế giới. Thuyết cơ học lượng 
tử của Khoa học chứng minh rằng 
vật chất có thể được sinh ra từ 
chân không nếu có đủ năng lượng, 
đúng như lời Thầy dạy “…tụ cái 
Hư vô đặng hóa sanh muôn loài 
vạn vật…”. 

Cơ học lượng tử cùng thuyết 
tương đối là hai học thuyết của 
cái vô cùng bé và cái vô cùng lớn, 
là hai học thuyết vĩ đại của phát 
minh khoa học trong thế kỷ 19 
và đầu thế kỷ 20, chi phối những 
hiểu biết của con người về thế giới 
tự nhiên. Thuyết cơ học lượng 
tử chứng minh rằng chân không 
xung quanh chúng ta tồn tại những 
hạt “ma”, hạt “ảo”, nếu được cung 
cấp năng lượng đủ lớn từ tự nhiên 
sẽ xuất hiện, bước ra từ hư không 
trở thành hạt “thật” của vật chất 
như các hạt cơ bản quark, electron, 
neutrino,... Tuy nhiên sự tồn tại 
của các hạt “thật” này sẽ vô cùng 
nhỏ, khoảng 10-22 giây, rồi biến 
mất chớp nhoáng, do tự nhiên sẽ 
lấy lại năng lượng các hạt đã “vay 
mượn”; nên dường như chúng ta 

thấy chân không là không có gì 
cả! Chỉ trong khoảnh khắc sơ khai 
của vũ trụ tại thời điểm Big Bang, 
năng lượng cực lớn từ “khối linh 
quang” ấy mới đủ năng lượng 
cung cấp cho các hạt “ảo” bước ra 
sân khấu rồi tạo nên thế giới vật 
chất. Hiện tại, việc tìm thấy các 
hạt “ảo” này chỉ tìm thấy trong các 
máy gia tốc lớn nơi có thể tạo ra 
nguồn năng lượng cực lớn để các 
hạt xuất hiện trong tích tắc!

Vạn vật đồng nhất thể là học 
thuyết của Cao Đài giáo. Lịch sử 
của vũ trụ từ thuở khai thiên lập 
địa, nguồn ánh sáng và năng lượng 
cực lớn từ vụ nổ Big Bang đã tạo 
tác nên tất cả muôn loài vạn vật. 
Từ những hạt bụi tạo nên các thiên 
hà, hành tinh xa xôi, đến hòn đá 
bên đường, cánh hoa hồng nở buổi 
sáng mai, con chim hót trên cành 
và bản thân chúng ta, đều cùng 
được cấu thành từ những hạt vật 
chất cơ bản đã có mặt từ buổi khai 
thiên lập địa, cùng là kết quả của 
nguồn sáng đại linh quang và năng 
lượng từ vụ nổ lớn ấy. Để tìm hiểu 
nguồn gốc của mỗi hạt bụi, ngọn 
cỏ, chúng ta đều phải quay ngược 
cả lịch sử vũ trụ để giải thích. Thế 
nên mỗi mọi vật đều mang trong 
mình cả một vũ trụ!

Trong Đại Thừa Chơn Giáo, 
bài 32 Luận Về Đại Đạo Tâm 
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Truyền, đàn cơ ngày mùng 3 
tháng 8 - Bính Tý (1936), Thầy 
đã dạy như sau:

“…. Các con khá biết rằng 
Thầy hằng nói:  Thầy là các con, 
các con tức là Thầy.  Có Thầy mới 
có các con, mà có các con rồi mới 
có chư Tiên, Phật, Thánh, Thần, 
thì người là “tiểu Thiên Ðịa”. 
Ðiểm linh-quang nào muốn tạo 
Phật tác Tiên cũng phải đầu thai 
vào thế giới hữu hình vật chất.  
Dầu cho một vị Ðại-La Thiên-
Ðế giáng trần đây không tu luyện 
cũng khó mong trở lại. 

Ðiểm Linh-Quang là gì? 

Là một cái yến sáng mà thôi. 
Thái-Cực là một “khối Ðại Linh-
Quang” chia ra, ban cho mọi người 
một điểm “tiểu Linh-Quang”, khi 
đầu thai làm người.  Ðến chết điểm 
linh-quang ấy quay về hiệp nhứt 
với “Ðại Linh-Quang”… “.

Bài 21 Nhơn Vật Tiến Hóa 
trong Đại Thừa Chơn Giáo, Đức 
Thượng Đế cũng đã dạy “…Các 
con nghe: như loài thảo mộc cũng 
có thọ nơi Thầy một điểm nguyên 
hồn. Nó cũng sống, nhưng trí hóa 
khờ ngây…”. 

Quan điểm Vạn vật đồng nhất 
thể ở một mức cao hơn xác định 
rằng tất cả vạn vật trong vũ trụ 
đều có mối liên hệ mật thiết trong 

“một tinh thần huyền bí”. Điều 
này khoa học đã chứng minh qua 
những thí nghiệm nổi tiếng: thí 
nghiệm nổi tiếng EPR năm 1935 
và thí nghiệm Con lắc Foucault 
năm 1851. Chúng đưa đến một 
kết luận rằng vũ trụ có một trật 
tự tổng thể và không thể chia cắt 
được, ở thang đo vô cùng bé và 
vô cùng lớn.

Năm 1935, Einstein, Boris 
Podolsky và Nathan Rosen (được 
gọi là thí nghiệm EPR, theo ba 
chữ cái đầu của tên ba người) 
đã tiến hành thử nghiệm tưởng 
tượng nhằm bác bỏ thuyết cơ học 
lượng tử. Giả sử một hạt phân rã 
thành 2 hạt photon (hạt photon là 
hạt ánh sáng, quá trình vật chất 
phân rã thành ánh sáng đề cập 
trên) A và B. Theo định luật đối 
xứng, hai photon này luôn đi về 
hai hướng ngược chiều nhau. Nếu 
A đi về hướng bắc thì ta sẽ phát 
hiện ra B ở phía nam. Tuy nhiên 
do bản chất các hạt ánh sáng là 
lưỡng tính: vừa là sóng vừa là 
hạt, nó thể hiện bản chất nào là 
tùy thuộc vào máy đo có được 
bật lên hay không (điều này đã 
được dạy trong chương trình vật 
lý phổ thông tại trường). Trước 
khi máy dò bật lên, hạt A phải thể 
hiện tính sóng nên không thể xác 
định chính xác vị trí của hạt mà 
chỉ tồn tại một xác suất để A có 
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mặt ở bất kỳ vị trí nào (nguyên lý 
bất định của Werner Heisenberg). 
Chỉ khi máy dò được bật lên và 
dò thấy A thì A mới biến thành 
hạt và “cho biết” rằng nó đi theo 
hướng bắc. Nhưng trước khi bị dò 
thấy, A không biết nó sẽ đi theo 
hướng nào (nguyên lý bất định 
của Werner Heisenberg), thì làm 
thế nào B “đoán” trước hành vi 
của A và tự điều chỉnh để có thể 
bị đồng thời dò thấy ở hướng nam 
ngược lại? A có thể thông tin cho 
B ngay lập tức về hướng đi của 
nó không? Nhưng theo thuyết 
tương đối của Einstein thì không 
có thông tin nào truyền đi nhanh 
hơn ánh sáng. Do đó để chứng 
minh điều này, năm 1982, nhà 
vật lý người Pháp Alain Aspect 
đã thực hiện thí nghiệm: các hạt 
photon A và B ở cách xa nhau 
12m, thế nhưng B luôn “biết” 
ngay lập tức A làm gì, mặc dù 
tín hiệu ánh sáng truyền thông 
tin từ A sang B chỉ vừa đi được 
3cm, nhỏ hơn rất nhiều so với 
12m giữa A và B. Năm 1988, nhà 
vật lý Thụy Sỹ Nicolas Gisin thí 
nghiệm với hai hạt photon A và B 
cách nhau 10km, thế nhưng hành 
vi của A và B vẫn tương liên với 
nhau một cách hoàn hảo. Làm thế 
nào giải thích việc B luôn “biết” 
A làm gì? Điều này chỉ được chấp 
nhận nếu A và B phải thuộc cùng 

một thực tại tổng thể không tách 
rời, bất chấp khoảng cách giữa 
chúng là bao nhiêu, thậm chí nếu 
chúng nằm ở hai biên của vũ trụ, 
A không cần phải gửi tín hiệu cho 
B, bởi cả hai đều thuộc cùng một 
thực tại và có mối liên hệ với nhau 
bởi một tương tác bí ẩn. Vũ trụ là 
một thể thống nhất, các nhà vật lý 
gọi đây là tính “bất khả tách” của 
vũ trụ ở thang đo vô cùng bé ở thế 
giới các hạt dưới nguyên tử, vốn 
là vật liệu cơ bản để tạo nên các tế 
bào, con người và vạn vật.

“Tính bất khả tách” của vũ trụ 
còn thể hiện ở thang đo vô cùng 
lớn trong thí nghiệm nổi tiếng 
Con lắc Foucault. Nhà vật lý 
người Pháp Léon Foucault muốn 
chứng minh sự quay quanh mình 
của Trái Đất, năm 1851, ông đã 
treo một con lắc từ vòm điện 
Panthéon ở Paris. Chúng ta biết 
rằng mặt phẳng dao động của con 
lắc sẽ quay theo thời gian. Nếu 
ta thả nó theo hướng Nam - Bắc 
thì sau vài giờ nó sẽ dao động 
theo hướng Đông - Tây. Tại sao 
hướng của con lắc bị thay đổi? 
Câu trả lời đúng đắn từ Faulcault 
rằng: thật ra mặt phẳng dao động 
của con lắc là cố định (con lắc 
sẽ dao động cố định trong một 
mặt phẳng sau một khoảng thời 
gian, dù chúng ta có thả con lắc 
ban đầu theo bất kỳ hướng nào), 
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chính Trái Đất quay quanh mình 
mà bản thân người quan sát gắn 
chặt với chuyển động quay của 
Trái Đất mới thấy mặt phẳng 
dao động của con lắc thay đổi 
mà thôi! Và Foucault chỉ dừng 
kết luận thí nghiệm của mình tại 
đây. Thế nhưng mặt phẳng dao 
động của con lắc là cố định thì là 
cố định với cái gì? Phải có một 
cột mốc cố định thì mới xác định 
là mặt phẳng dao động của con 
lắc là cố định hay thay đổi? Để 
xác định cột mốc cố định này, ta 
hãy so sánh sự thay đổi của mặt 
phẳng dao động của con lắc với 
các vật mốc trong vũ trụ. Chúng 
ta hướng mặt phẳng dao động 
của con lắc về các vật mốc, nếu 
vật mốc không xê dịch khỏi mặt 
phẳng dao động của con lắc thì có 
thể nói là mặt phẳng dao động của 
con lắc cố định với vật mốc đó!

Gần nhất là mặt trời, liệu rằng 
mặt phẳng dao động của con lắc 
hướng cố định theo mặt trời? 
Không phải, bởi chỉ sau vài tuần, 
mặt trời đã xê dịch khỏi mặt phẳng 
dao động của con lắc. Các ngôi 
sao xa hơn, cách chúng ta vài năm 
ánh sáng, cũng xê dịch ra khỏi 
mặt phẳng dao động của con lắc 
sau vài năm. Thiên hà Andromeda 
nằm cách chúng ta 2,3 triệu năm 
ánh sáng, mặc dù ít xê dịch hơn, 
nhưng cuối cùng vẫn dịch chuyển 

ra khỏi mặt phẳng dao động của 
con lắc. Vậy vật mốc cố định đó 
là gì? Chỉ khi chúng ta hướng 
mặt phẳng dao động của con lắc 
về hướng những đám thiên hà xa 
nhất có thể, ở tận cùng biên của 
vũ trụ mà ta biết, thì chúng mới 
không xê dịch ra khỏi mặt phẳng 
dao động của con lắc. Thật kỳ lạ, 
con lắc Foucault đã điều chỉnh 
hành vi của nó không phải theo 
môi trường địa phương mà theo 
những thiên hà ở xa xôi nhất, 
chính xác là theo toàn bộ vũ trụ, 
nơi mà toàn bộ khối lượng của vũ 
trụ được tập trung tại các thiên hà 
xa xôi này. Nói cách khác, những 
gì xảy ra ở chỗ chúng ta lại được 
quyết định trong khoảng bao la 
của vũ trụ, những gì xảy ra trên 
hành tinh nhỏ nhoi của chúng ta 
đều phụ thuộc vào toàn bộ cấu 
trúc của vũ trụ! Tại sao con lắc 
Foucault lại có hành vi như vậy, 
khoa học hiện nay không có câu 
trả lời! Dù sao con lắc Foucault 
cũng buộc chúng ta thừa nhận 
rằng: mỗi bộ phận đều mang trong 
nó tính toàn thể của vũ trụ và tồn 
tại một tương tác, không dùng đến 
lực hay năng lượng, mà lại kết nối 
toàn thể vũ trụ. Hay nói theo cách 
của Cao Đài: Thầy là các con, các 
con tức là Thầy! hoặc “Nơi lòng 
Thầy ngự động Thầy hay”! Điều 
này cũng giúp chúng ta hiểu rằng 



58

hiệu lực của cầu nguyện là một 
hiện thực mà chúng ta không nên 
nghi ngại hay còn chưa tin tưởng! 
Tính ‘bất khả tách” của một vũ trụ 
toàn vẹn và tính “ảnh hưởng của 
toàn thể vũ trụ đến từng sự vật” 
của thí nghiệm khoa học đã góp 
phần chứng minh khía cạnh luật 
“cảm ứng” giữa con người và vũ 
trụ, hay Thượng Đế, trong những 
lời cầu nguyện. Người tín đồ cầu 
nguyện, cúng sám, công phu hằng 
ngày chính là nuôi dưỡng và làm 
mạnh mẽ mối liên kết giữa bản 
thân với Thượng Đế vũ trụ trong 
một sự tương tác bí ẩn mà thí 
nghiệm EPR và con lắc Faucault 
của khoa học đã quan sát một 
cách tường minh. Mối thông công 
trong thời cầu nguyện này là trực 
tiếp, tức thời bởi sự gắn kết toàn 
vẹn giữa từng cá thể và vũ trụ. Sự 
công phu tịnh luyện với hơi thở 
nhịp nhàng trong từng phút giây 
chánh niệm chính là sự trao đổi 
khí lưu với bản thể vũ trụ và hòa 
mình sống trong sự cảm ứng của 
Thượng Đế.

Những quan sát vũ trụ hiện tại 
cho chúng ta biết rằng vũ trụ đang 
tiếp tục giãn nở, nghĩa là các thiên 
hà, hành tinh, ngôi sao… sẽ tiếp 
tục chạy ra xa nhau! Với vũ trụ 
nhìn thấy được trong 100 tỷ thiên 
hà, mỗi thiên hà lại chứa 100 tỷ 
ngôi sao, khối lượng vật chất 

này sẽ tạo nên lực hút hấp dẫn và 
vũ trụ sẽ không thể nào giãn nở, 
thậm chí là sẽ co cụm lại và bị hủy 
diệt như những lỗ đen! Vậy năng 
lượng nào đang đẩy các thiên hà, 
hành tinh ra xa nhau? 

Các nhà khoa học khi liệt kê 
các thành phần cấu tạo vũ trụ, 
họ nhận thấy rằng những gì mà 
chúng ta quan sát lấp lánh trên bầu 
trời vũ trụ từ hằng hà sa số thiên 
hà, ngôi sao, hành tinh (số ngôi 
sao nhìn thấy trên bầu trời còn 
nhiều hơn số cát trên trái đất!)…, 
tất cả chỉ chiếm 0.5% khối lượng 
của vũ trụ! Thật khó tưởng tượng 
khi 99.5% khối lượng của vũ trụ 
chúng ta không nhìn thấy được! 
Do thiếu thông tin và không nhìn 
thấy những thành phần này, các 
nhà khoa học đành phải gọi chúng 
là “vật chất tối” và “năng lượng 
tối”. “Tối” không có nghĩa là đen, 
mà là chúng ta không nhìn thấy 
được chúng bằng mắt thường, 
bằng các thiết bị kính thiên văn 
tối tân nhất. Mặc dù không thấy 
được nhưng các nhà khoa học 
hoàn toàn thừa nhận sự tồn tại 
của chúng qua những ảnh hưởng 
của “vật chất tối”, “năng lượng 
tối” này tác động lên các vật chất 
“sáng” thông thường mà ta thấy 
được. Đây không phải những ảo 
tưởng mà sự thật được cả cộng 
đồng khoa học chấp nhận! Theo 
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tính toán, “vật chất tối” chiếm 
25.5% và “năng lượng tối” chiếm 
74% tổng thành phần cấu tạo nên 
vũ trụ chúng ta. Vũ trụ giống như 
một tảng băng trôi khổng lồ, cái 
mà chúng ta thấy được chỉ là một 
phần nhỏ nhoi nổi bên trên!

Điều này làm cho chúng ta 
không thể không liên tưởng đến 
câu kinh hằng ngày của Ngọc 
Hoàng Thượng Đế Bửu Cáo:

“Thượng chưởng Tam Thập 
        Lục Thiên

Tam Thiên Thế Giới
Hạ Ốc Thất Thập Nhị Địa
Tứ Đại Bộ Châu”
Thế giới vũ trụ bao la của Cao 

Đài giáo luôn làm mỗi tín đồ 
chúng ta ngạc nhiên, khi khoa 
học hiện đại chưa thể nào tìm 
thấy những sự sống nào khác 
ngoài trái đất này, thì lời Thượng 
Đế dạy rằng có vô số sinh linh 
với những linh thể đặc biệt khác 
đang sinh sống và tu tập tiến hóa 
trong vũ trụ. Khoa học không thể 
nào nhìn thấy được 99.5% thành 
phần của vũ trụ thì chúng ta càng 
xác tín rằng điều này hoàn toàn 
phù hợp với vũ trụ quan của Cao 
Đài. Bên cạnh chúng ta, bên 
ngoài kia nơi vũ trụ bao la, có 
tồn tại hằng sa sa số các đời sống 
khác trong Tam Thiên Thế Giới, 

Tứ Đại Bộ Châu, đang từng 
ngày tu tập và tấn hóa trong sự 
chưởng quản của Thượng Đế, và 
được ẩn giấu khỏi cái nhìn “tầm 
thường” của con người trong 
các dạng “vật chất tối”, “năng 
lượng tối này”. Chúng ta không 
thấy được, khoa học không phát 
hiện được, không có nghĩa là 
không có thật, huống chi sự tồn 
tại của 99.5% thành phần này 
của vũ trụ đã được giới khoa 
học chấp nhận và đang nỗ lực 
tìm ra các phương tiện để “phát 
hiện” trong tương lai.

Sự hiểu biết về vũ trụ của khoa 
học ngày càng tiến bộ và giới 
khoa học ngày càng sửng sốt về 
sự cực kỳ chính xác của vũ trụ 
trong những giây phút đầu tiên 
của vụ nổ Big Bang để có được 
một vũ trụ phong phú đa dạng 
trong cấu trúc và từ đó có sự ra 
đời của sự sống. Nếu một trong 
những điều kiện ban đầu và các 
tham số vũ trụ chỉ bị khác đi một 
chút vô cùng nhỏ, vũ trụ sẽ khô 
cằn và sự sống không thể tồn tại, 
và tất nhiên không thể có chúng 
ta lúc này để nói chuyện về vũ 
trụ và Thượng Đế. Những phát 
hiện của Khoa học về vũ trụ trong 
thang đo vô cùng lớn, về cơ học 
lượng tử trong thang đo vô cùng 
bé, và giáo lý của Cao Đài không 
hề mâu thuẫn mà trái lại, tương 
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hợp và đồng nhất. Vũ trụ có sự 
khởi đầu có chủ đích, được điều 
tiết với một độ cực kỳ chính xác 
đến mức không thể là ngẫu nhiên 
để tạo ra sự sống, con người và 
nhiều sự sống đặc biệt khác không 
thể nhìn thấy trong sự bao la của 
vũ trụ mênh mông, vũ trụ có tính 
toàn vẹn không phân tách và vũ 
trụ hiện diện tác động trong mỗi 
sự vật riêng lẻ. Điều này hoàn 
toàn xác nhận sự hiện diện của 
đấng Thượng Đế tối cao trong vũ 
trụ như lời kinh:

“Nhược thiệt nhược hư, bất  
         ngôn nhi mặc tuyên đại hóa

Thị không thị sắc, vô vi nhi  
  dịch sử quần linh.”

Không như trong lịch sử quá 
khứ có xung đột giữa tôn giáo 
và khoa học, Đại Đạo Tam Kỳ 
và Khoa học hiện là hai khía 
cạnh bổ sung nhau cho một tìm 
hiểu tối hậu về Thượng Đế. Như 
một người cha hiền từ đôn hậu, 
Thượng Đế mỉm cười nhìn về 

khoa học như những đứa con nhỏ 
của mình đang loay hoay, hớn 
hở với những khám phá tìm tòi 
về bản nguyên của vũ trụ, cuộc 
sống… và từ đó bỗng khám phá, 
thấu hiểu sự nhiệm mầu và vĩ 
đại của đấng Chí Tôn. Các nhà 
khoa học với những phát kiến 
đột phá về vũ trụ và tự nhiên 
được xem như những ngôn sứ, là 
những người sứ mạng trên hành 
trình giúp con người khám phá 
và tìm hiểu sự toàn năng toàn tri 
vĩ đại của Thượng Đế. Thế kỷ 21 
là thế kỷ của khoa học tâm linh, 
như cách Einstein đã ngụ ý mối 
quan hệ giữa khoa học và tôn 
giáo, và chỉ có đời sống tâm linh 
mới giúp con người có sự minh 
triết đầy đủ về cội nguồn chung 
của vũ trụ, sự sống, con người 
và mối quan hệ giữa chúng ta 
và thế giới, để từ đó đối thoại và 
chung tay chia sẻ trong một thế 
giới ngày càng nhiều vấn nạn và 
khủng hoảng thiên tai do chính 
con người tạo nên.

Nguồn tham khảo:
1. Những sách viết về thiên văn và vũ trụ của tác giả Trịnh Xuân Thuận:

a. Cái vô hạn trong lòng bàn tay, Nhà Xuất Bản Trẻ
b. Vũ trụ và Hoa sen, Nhà Xuất Bản Tri Thức
c. Giai điệu bí ẩn và con người đã tạo nên vũ trụ, Nhà Xuất Bản Trẻ
d. Sự đầy của cái Không, Nhà Xuất Bản Trẻ

2. Einstein, Cuộc đời và Vũ trụ, Walter Isaacson, Nhà Xuất Bản Thế giới.
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1. Hạnh của người phụ nữ
Trong thế luật điều thứ III có 

giải thích, Hạnh: nết na đằm 
thắm. Đi, đứng, nằm, ngồi phải 
xem trước ngó sau.

Người phụ nữ cần rèn tánh nhu 
hòa, thành thật, nhã nhặn.

- Hạnh do tâm tánh mà ra. 
Người phụ nữ có: “Giỏi việc nước, 
đảm việc nhà” đến chừng nào mà 
không rèn tâm sửa tánh thì cũng 
khó mà thành công. Tâm cần 
thành thật, hòa ái, hiền lành. Với 
đồng nghiệp không dối trá, luôn 
giữ lòng trong sạch, thân thiện. 

Với gia đình luôn thương yêu 
chồng con, kính trọng ông bà cha 
mẹ. Luôn chia sẻ, động viên mọi 
thành viên trong gia đình.

Trong kinh “Nữ phái Giáo 
Qui” có dạy:

“Phận làm mẹ từ hòa mẫu giáo
Dạy nữ nhi thuận thảo vẹn toàn
Công dung ngôn hạnh đoan trang
Kỉnh thờ cha mẹ chớ toan sai lòng”

 Người phụ nữ có đức hạnh 
thì luôn được kính trọng, thương 
yêu, tạo được đầm ấm, yên vui, 
hạnh phúc trong gia đình.

NGỌC ANH

Chữ Hạnh trong tứ đức
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2. Hạnh của nữ phái Cao Đài
Nhà đạo chúng ta hay nói đến 

từ cẩn hạnh. Nữ phái Cao Đài 
cần thể hiện đức hạnh trong nếp 
sống đạo, tại Thánh sở luôn giữ 
gìn sự thanh tịnh: nói khẽ, đi nhẹ, 
không lớn tiếng cãi vã, hạn chế 
tiếng động trong khi làm việc, 
không làm mất vệ sinh, ngăn nắp 
trong Thánh sở, không nói cười 
quá lớn...

Các chị em cũng không quên 
thực hiện nếp sống đạo trong gia 
đình và ngoài xã hội Nhà nào có 
nếp sống đạo tốt đẹp, đa phần gia 
đạo hanh thông, hạnh phúc, con 
cái thành đạt và là người hữu ích 
cho gia đình, xã hội và Giáo hội.

“Hạnh” là nết, nết truyền cử chỉ,
Từ bên trong thuần túy mà ra,
Hạnh là thiên tánh giao hòa,

Chơn dương hàm thụ chuyển qua 
xác hình.

Người có hạnh cao minh thấy rõ,
Đức độ khai sáng tỏ mọi điều,

Công, ngôn, dung hiệp mơi chiều,
Thể theo lý Đạo cao nêu từng phần.

(Giác Minh Thánh Đức Đoàn Thị Điểm, 
TTCG, đàn 19-8-Canh Tý; 1960)

Hạnh của người tín hữu Cao 
Đài còn được hiểu rộng ra là giới 
hạnh. Người tu muốn có đức 
hạnh tràn đầy, thì phải cố gắng 

trì giới cho tinh nghiêm vì giới 
luật chính là bức tường ngăn chận 
tâm tà tánh tục, giúp ta thoát khỏi 
những cám dỗ đời thường, tinh 
tấn trên đường tu học, mới mong 
thánh hóa bản thân.

Đức Chí Tôn dạy:
“Giới luật là con đường Thầy 

dựng nên để cho các con đi về 
cùng Thầy. Giới luật là một nấc 
thang để các con bước lên Thiên 
Đàng. Các con có chịu bước thì 
mới đến, không bước lên mà trụt 
xuống thì làm sao đến được. Giới 
luật là một phép lạ để các con 
xua đuổi tất cả loài ma lũ quỷ ra 
khỏi người các con để các con 
đắc thành Phật quả. Con giữ được 
phép lạ ấy thì loài ma quỷ kia 
sẽ tránh xa, con không giữ được 
phép lạ ấy thì ma quỷ sẽ đến gần 
các con, rồi các con sẽ là ma quỷ”
(TTTH, tịnh Đường, 08-11 Ất Tỵ; 30-11-1965)

“Xưa nay tất thảy mọi người 
được đắc thành quả vị Phật Tiên 
cũng nhờ ở nương theo giới luật, 
không có một người nào ngoài giới 
luật mà đắc thành quả vị bao giờ”
(TTTH, Tịnh Đường, 16-11-Ất Tỵ; 08-12- 1965)

Khi Đức Phật Thích Ca sắp 
nhập Niết Bàn, môn đệ tỏ lòng 
thương tiếc và lo lắng khi không 
còn được sự dìu dắt của Đức Phật 



64

thì Ngài trối lại rằng: “Sau khi ta 
nhập diệt rồi, các ngươi cứ noi 
theo giới luật mà gìn giữ để tu 
hành. Giới luật là ta tại thế đó”.

Đức Giáo Tông đã dạy: “Hễ 
tâm giới không giữ trọn thì ma 
quỷ sẽ thừa cơ hội mà lôi kéo vào 
nơi sa đọa của chúng nó, nơi sa 
đọa ấy là gì?

Kẻ nào ưa danh thì nó cho danh, 
kẻ nào ưa lợi thì nó cho lợi, kẻ nào 
ưa sắc thì nó cho sắc. Khi các hiền 
đã sa vào danh lợi sắc tài rồi thì 
lòng mình chỉ còn biết vui sướng 
đắm đuối theo những vật ấy, có 
còn nghĩ chi đến việc tu hành để 
thành Tiên tác Phật nữa đâu. Các 
hiền cũng tu đấy, nhưng chỉ mặc 
cái áo tu bề ngoài, còn trong tâm 
thức chỉ toàn là danh lợi sắc tài mà 
thôi. Tu như thế thì làm sao mong 
ngày đắc quả bồ đề, chứng ngôi 
chánh giác, hỡi chư hiền?”
(TTTH, Tịnh đường, 08-11 Ất Tỵ, 30-11-1965)

Một khi giới luật được giữ trọn 
thì tâm không còn những vọng 
niệm tà ý, tâm sẽ đạt được trạng 
thái an định, khi ấy trí huệ mới 
phát sinh.

Ngoài ra còn những đức hạnh 
mà nữ phái còn phải trau dồi:

a. Hạnh lắng nghe: đây là 
hạnh nguyện của Đức Quán Thế 

Âm Bồ Tát. Ngài thương chúng 
sanh như con. Chúng ta thường 
niệm danh hiệu Ngài để cầu cứu 
Ngài gia hộ những khi nguy cấp 
nhưng lại ít ai thực tập theo hạnh 
nguyện của Ngài trong đời sống 
hằng ngày là: biết lắng nghe, nghe 
chính mình và mọi người.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu 
hát: “Đôi khi ta lắng nghe ta...” 
không phải chỉ đôi khi mà phải 
luôn luôn. Nghe ta để hiểu chính 
ta, để tìm lại chính mình, để thấy 
là trong ta còn nhiều mảng tối 
sáng thiện ác đang xen, để giữ tâm 
nguyện làm lành lánh dữ. 

Sâu hơn nữa, ta nghe được tự 
tánh, tức là nghe đến tận cùng sâu 
thẳm của vô thanh, khi ấy phiền 
não rời xa, trí huệ phát sinh, tâm 
linh sáng suốt. Đây thật sự không 
phải là điều dễ dàng, chỉ có bậc 
chân tu với nhiều năm công phu 
tịnh định mới mong có được!

Không chỉ lắng nghe chính 
mình mà còn biết lắng nghe mọi 
người. Bồ Tát Quán Thế Âm luôn 
lắng nghe tất cả những nỗi lòng 
của mọi loài, nhất là những niềm 
đau, nỗi khổ của chúng sanh để 
tìm cách cứu độ (Kinh Pháp Hoa, 
Phổ môn). Vì thế Ngài được xưng 
tán là vị Bồ Tát tầm thanh cứu 
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khổ và chúng ta khi nguy khốn 
thường niệm hồng danh của Ngài.

Học theo hạnh Ngài, chúng ta 
thực tập lắng nghe người khác.

Ai trong chúng ta cũng có những 
niềm đau, nỗi khổ riêng, nếu tìm 
được người lắng nghe tâm sự, thấu 
hiểu nỗi lòng của mình là một niềm 
hạnh phúc.

Lắng nghe mình và người khác 
để hiểu và thương, để chia sẻ 
nhằm xây dựng hạnh phúc chính 
là từ bi, ban vui cứu khổ, là học 
theo hạnh nguyện của Đức Quán 
Thế Âm Bồ Tát.

b. Hạnh thương yêu:  “THẦY 
là sự thương yêu và lẽ hằng sống”, 
nữ phái chúng ta ai cũng nằm lòng 
lời dạy ấy. 

Đức Vô Cực Từ Tôn giáng dạy 
tại Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 15- 
08- ĐĐ 39 như sau: “Hỡi các con 
nữ phái! Ngày nay các con phải tự 
thấy sứ mạng càng quan trọng hơn, 
phải lấy tình thương yêu, đức nhu 
thuận để san bằng mọi mâu thuẫn, 
hòa đồng mọi dị biệt, hàn gắn mọi 
đổ vỡ. Các con là sinh lực của bác 
ái của hòa bình, của gia đình cũng 
như xã hội...”

“Hỡi Nữ phái! Tình thương cao cả,
Tình thương là pháp lạ vô biên;
San bằng mọi lẽ chinh nghiêng,

Lấp bằng những hố tư riêng
        trong  lòng”

(TTTH, tập 4, trang 247- 249)

Chỉ có sự thương yêu chân thật 
mới giúp chúng ta tha thứ những 
lỗi lầm của nhau, chia sẻ những 
khó khăn, bỏ qua những giận hờn, 
mâu thuẫn để cùng tinh tấn trên 
đường tu học.

Đừng quên: “Có thương nhau 
mới chắc thương THẦY ”      

“Ta thương nhau thì THẦY yêu 
quí,

Ta ghét nhau làm lụy đạo nhà;
Ta còn lắm tiếng lại qua,
Cũng như xẻ thịt phanh da của 

THẦY.”
(THBT, 23- 01- ĐĐ 33 )

c. Hạnh khiêm nhường:
Thầy là tấm gương cao cả nhất 

về hạnh khiêm nhường. Thầy dạy  
ba vị Cao Quỳnh Cư, Phạm Công 
Tắc, Cao Hoài Sang:

“Bấy lâu nay Thầy vẫn tá danh 
A Ă Â là cốt để dìu dắt các con 
vào đường đạo đức, hầu chẳng 
bao lâu  đây, các con phải ra giúp 
Thầy khai Đạo. Các con thấy 
Thầy khiêm nhượng là chừng nào 
chưa? Các con nên bắt chước 
trong mảy mún thì mới xứng đáng 
làm người đạo đức.
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Con thấy sự hạ mình của A Ă Â 
thế nào chưa?

Con có thấu đáo cái quyền 
năng của Thầy chưa?

Người quyền thế lớn nhất như 
vậy có thể hạ mình bằng A Ă Â 
chăng? A Ă Â là Thầy.

(Đêm Nô-en, 25- 12- 1925)

Khiêm là khiêm tốn, có ý thức và 
thái độ đúng mức trong việc đánh 
giá bản thân, không đề cao mình.

Nhường (nhượng) là để cho 
người khác phần mà lẽ ra mình 
được hưởng. Nhường là tự hạ mình 
để nâng người lên cho bằng mình.

Khiêm nhường (đồng nghĩa 
với khiêm cung, khiêm hạ) là có 
ý thức và thái độ đúng mức trong 
quan hệ đối xử; không giành cái 
hay, cái tốt cho mình mà sẵn sàng 
nhường cho người khác, làm cho 
người khác cũng trở nên hay, 
cũng trở nên tốt.

Hạnh khiêm nhường xuất phát 
từ đức nhân (yêu người). Yêu 
người nên những gì mình muốn 
thì cũng muốn cho người; những 
gì mình không muốn thì cũng 
không muốn cho người.

Đức Chí Tôn dạy rằng:

“Con tôn trọng, tự cao thành thấp,
Con hạ mình, thấp trở nên cao;
Đừng xưng con đấng kiệt hào,
Nhân sanh chẳng chuộng làm sao 
        tán thành!”

(Theo Huệ Ý- Học tập lời ơn trên,
trang 111)

Nhờ hạnh khiêm nhường chị 
em tạo được sự hòa ái, thương yêu 
tiêu trừ được lòng đố kỵ, ghen ghét 
và đó là nền tảng để hành đạo .

“Hạnh khiêm nhường là hạnh 
của mỗi đứa con, phải noi theo 
gương Thầy mới độ rỗi thiên hạ 
đặng. Các con phải khiêm nhường 
sao cho bằng Thầy”

(TNHT - 1948, Q1, bài 29)

Là người tín đồ Cao Đài nói 
chung, nữ phái nói riêng, để rèn 
luyện tác phong đạo hạnh, chúng 
ta luôn ghi nhớ và thực hiện:

Trong bốn đức chủ thần   
       đức Hạnh,

Hạnh trưởng thành chi nhánh 
lưu thông,

Nếu mà hạnh chẳng ở trong,
Dù cho gò ép cũng không  

       trường kỳ.
(Giác Minh Thánh Đức Đoàn Thị Điểm, 

TTCG, đàn 19-8-Canh Tý; 1960)
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Sống Đạo 2020-2 dành cho các tháng 4-5-6 Canh Tý, trong đó có 
ngày phục hồi cựu vị của tiền bối Trần Hoanh (6.5.Bính Tý -1996), 

một nhân vật trong thời kỳ đầu của Cơ đạo miền Trung và là người đắc 
lực trong việc hình thành xây dựng Họ Đạo Trung Minh.

Tiền bối sinh ngày 9.10.Canh Thân (1920) nhập môn năm 1938 tại 
Thánh Tịnh Thanh Quang. Từ ngày nhập môn đến lúc cuối đời Ngài 
lập công hành đạo nhiều nơi với nhiều phận sự khác nhau, sau cùng là 
Trưởng Ban Cai Quản Họ Đạo Trung Minh (1965-1990).

Tiền bối được Hội Thánh cầu truy phong phẩm Giáo hữu năm Canh 
Thìn (2000). Cảm khái cuộc đời tận trung phụng đạo của Ngài, Đạo 
trưởng Trần Hiệp Lý tặng hai câu đối:

“Học hành thế nên khen, giúp việc Cơ Quan, thành tích vẻ vang 
trong sử đạo.

Tu công còn hi vọng, đương cơn thử thách, tinh thần hăng hái giữa 
thời cơ”.

TƯỞNG NIỆM

Tiền bối Trần Hoanh
(1920-1996)
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Tiền bối lấy bút hiệu là Như Huy, công trình biên soạn còn để lại gồm 
Lược sử Thánh Thất Trung Minh và ba tập Lịch sử cơ đạo miền Trung.

Chưa có điều kiện viết đầy đủ về cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài 
nên Sống Đạo kỳ này đăng bài thơ do Ngài sáng tác vào mùa xuân Quý 
Hợi (1983) để phản ánh tâm đạo cùng chí hướng của một bậc trung liệt.

Chào xuân Quý Hợi 1983
Quí Hợi chào Xuân biết nói gì
Gẫm mình phận sự lẽ đương vi
Đạo Trời ly hiệp còn Trời định
Sự thế cùng thông vẫn thế thì
Sức trẻ xông pha đâu ngại tá?
Tuổi già mẫu mực có lo chi!
Đồng tâm cộng lực vì sanh chúng
Rập bước tiến tu! Ấy trí tri.

     Trần Hoanh - 1983
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I/ Tiểu sử
Albert Einstein (14 tháng 3 năm 1879 - 18 tháng 4 năm 1955) là nhà 

vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, 
một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại (trụ cột kia là cơ học lượng tử). 
Mặc dù được biết đến nhiều nhất qua phương trình về sự tương đương 
khối lượng - năng lượng được xem là “phương trình nổi tiếng nhất thế 
giới”), ông lại được trao Giải Nobel Vật lý năm 1921 “cho những cống 
hiến của ông đối với vật lý lý thuyết, và đặc biệt cho sự khám phá ra định 
luật của hiệu ứng quang điện”. Công trình về hiệu ứng quang điện của ông 
có tính chất bước ngoặt khai sinh ra lý thuyết lượng tử.

Khi bước vào sự nghiệp của mình, Einstein đã nhận ra cơ học 
Newton không còn có thể thống nhất các định luật của cơ học cổ 
điển với các định luật của trường điện từ. Từ đó ông phát triển thuyết 
tương đối đặc biệt, với các bài báo đăng trong năm 1905. Tuy nhiên, 

PHẠM SĨ DŨNG sưu tầm

DANH NHÂN VĂN HÓA:

Albert Einstein
(14/3/1879 - 18/4/1955)
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ông nhận thấy nguyên lý tương đối có thể mở rộng cho cả trường hấp 
dẫn, và điều này dẫn đến sự ra đời của lý thuyết về hấp dẫn trong 
năm 1916, năm ông xuất bản một bài báo về thuyết tương đối tổng 
quát. Ông tiếp tục nghiên cứu các bài toán của cơ học thống kê và 
lý thuyết lượng tử, trong đó đưa ra những giải thích về lý thuyết hạt 
và sự chuyển động của các phân tử. Ông cũng nghiên cứu các tính chất 
nhiệt học của ánh sáng và đặt cơ sở cho lý thuyết lượng tử ánh sáng. 
Năm 1917, Einstein sử dụng thuyết tương đối tổng quát để miêu tả 
mô hình cấu trúc của toàn thể vũ trụ. Cùng với Satyendra Nath Bose, 
năm 1924-1925 ông tiên đoán một trạng thái vật chất mới đó là ngưng 
tụ Bose-Einstein của những hệ lượng tử ở trạng thái gần độ không 
tuyệt đối. Tuy cũng là cha đẻ của thuyết lượng tử, nhưng ông lại tỏ ra 
khắt khe với lý thuyết này. Điều này thể hiện qua những tranh luận của 
ông với Niels Bohr và nghịch lý EPR về lý thuyết lượng tử. 

Khi ông đang thăm Hoa Kỳ thì Adolf Hitler lên nắm quyền vào 
năm 1933, do vậy ông đã không trở lại nước Đức, nơi ông đang là giáo sư 
ở Viện Hàn lâm Khoa học Berlin. Ông định cư tại Hoa Kỳ và chính thức 
trở thành công dân Mỹ vào năm 1940. Vào lúc sắp diễn ra Chiến tranh thế 
giới lần hai, ông đã ký vào một lá thư cảnh báo Tổng thống Franklin D. 
Roosevelt rằng Đức Quốc Xã có thể đang nghiên cứu phát triển “một loại 
bom mới cực kỳ nguy hiểm” và khuyến cáo nước Mỹ nên có những nghiên 
cứu tương tự. Điều đó đã dẫn đến sự ra đời của Dự án Manhattan sau này. 
Einstein ủng hộ việc bảo vệ các lực lượng Đồng minh, nhưng nhìn chung, 
ông chống lại việc sử dụng phát kiến mới về phân hạch hạt nhân làm vũ 
khí. Sau này, cùng với nhà triết học người Anh Bertrand Russell, ông đã 
ký Tuyên ngôn Russell-Einstein, nêu bật sự nguy hiểm của vũ khí hạt 
nhân. Einstein làm việc tại Viện Nghiên cứu Cao cấp ở Princeton, New 
Jersey cho đến khi ông qua đời vào năm 1955.

Einstein đã công bố hơn 300 bài báo khoa học và hơn 150 bài viết 
khác về những chủ đề khác nhau, ông cũng nhận được nhiều bằng tiến 
sĩ danh dự trong khoa học, y học và triết học từ nhiều cơ sở giáo dục đại 
học ở châu Âu và Bắc Mỹ. Ông được tạp chí Time bầu chọn là người có 
ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Những thành tựu tri thức lớn lao của ông đã 
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khiến tên gọi “Einstein” đã trở nên đồng nghĩa với từ thiên tài.

Trong cuộc đời cống hiến nghiên cứu khoa học, Albert Einstein nhận 
được nhiều giải thưởng quốc tế như Giải Nobel Vật lý (1921), Huân 
chương Matteucci Medal của Ý (1921), Huân chương Copley của Hiệp 
hội Khoa học Hoàng gia (1925), Huân chương Max Planck của Hiệp 
hội Vật lý Đức (1929), Franklin Medal của Viện Franklin (1936). Và 
tên ông cũng được đặt cho nhiều giải thưởng khoa học quốc tế.

II/ Bức thư của thiên tài Einstein gửi con gái Lieserl
Vào cuối những năm 1980, Lieserl - con gái của vị thiên tài nổi 

tiếng Einstein đã trao tặng 1.400 bức thư của ông cho trường đại học 
Hebrew, với yêu cầu duy nhất là không tiết lộ nội dung của những bức 
thư này trong vòng 2 thập kỷ sau khi ông qua đời. Đây là một trong số 
những bức thư đó - bức thư dành cho chính Lieserl Einstein.

“Khi cha đưa ra Thuyết tương đối, rất ít người có thể hiểu được. 
Tương tự như vậy, điều mà cha sắp tiết lộ với nhân loại bây giờ đây rồi 
cũng sẽ vấp phải những hiểu lầm và thành kiến của mọi người.

Cha mong con giữ kín những bức thư này của cha hàng năm, thậm 
chí hàng thập kỷ nếu cần thiết, cho tới khi nào xã hội đủ tiến bộ để có 
thể chấp nhận những điều mà cha sẽ giải thích dưới đây.

Có một loại Lực vô cùng mạnh mẽ, mà cho tới nay khoa học cũng 
không thể tìm ra lời giải đáp chính xác dành cho nó. Lực này bao gồm 
và chi phối tất cả những lực khác. Nó thậm chí còn đứng sau bất kỳ 
hiện tượng nào được vận hành bởi vũ trụ mà chúng ta vẫn chưa thể lí 
giải. Đó chính là TÌNH YÊU.

Khi những nhà khoa học tìm kiếm một học thuyết chung cho vũ trụ, 
họ đã bỏ sót Lực vô hình nhưng mạnh mẽ nhất này.

Tình yêu là Ánh sáng chiếu rọi những người biết trao và nhận nó.

Tình yêu là lực hấp dẫn, bởi nó khiến người ta có thể bị cuốn hút 
bởi một ai đó.
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Tình yêu cũng chính là sức mạnh, bởi nó sinh sôi, nảy nở và giúp 
con người không bị vùi dập bởi sự ích kỷ mù quáng.

Tình yêu hé lộ và gợi mở.

Vì tình yêu chúng ta sẵn sàng sống, và hy sinh.

Tính yêu chính là Thượng đế, và Thượng đế cũng chính là Tình yêu.

Thứ lực này giải thích cho tất cả mọi điều và mang ý nghĩa đến cho 
cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua nó quá lâu. Có lẽ do tồn tại 
một nỗi sợ hãi rằng: đây là loại năng lượng duy nhất trong vũ trụ mà 
con người không thể học cách điều khiến bất kỳ lúc nào.

Để có một hình ảnh tượng trưng cho tình yêu, cha đã thực hiện một sự 
thay thế đơn giản trong phương trình nổi tiếng nhất của mình. Thay vì sử 
dụng công thức E = mc2, ta chấp nhận rằng, năng lượng hàn gắn thế giới 
có thể đạt được bằng tình yêu được sản sinh với tốc độ ánh sáng bình 
phương, thì chúng ta hoàn toàn có thể đi đến kết luận: Tình yêu chính là 
một lực mạnh vô song, bởi nó không hề có bất kỳ giới hạn nào.
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Sau những sai lầm của nhân loại trong việc sử dụng và điều khiển 
những nguồn lực trong vũ trụ dẫn tới phản tác dụng, đã đến lúc chúng 
ta phải nuôi dưỡng mình bằng một loại năng lượng khác…

Nếu loài người muốn tồn tại, nếu ta muốn tìm ý nghĩa của sự sống, 
nếu ta muốn bảo vệ thế giới và tất cả những loài hữu tình khác, Tình 
yêu chính là câu trả lời đầu tiên và duy nhất.

Có thể chúng ta chưa sẵn sàng để chế tạo một quả bom tình yêu, một 
thiết bị đủ mạnh để hoàn toàn phá huỷ sự ghét bỏ, ích kỷ và tham lam 
đang tàn phá hành tinh này. Nhưng mỗi cá nhân vẫn luôn mang trong 
mình một chiếc máy phát tình yêu vô cùng mạnh mẽ và luôn sẵn sàng 
để được giải phóng.

Lieserl con yêu, khi chúng ta học cách cho và nhận nguồn năng 
lượng vũ trụ này, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu có thể chinh 
phục tất cả, vượt qua bất kỳ chướng ngại nào, bởi tình yêu chính là tinh 
tuý của sự sống.

Cha vô cùng ân hận vì đã không thể nói lên những điều trong trái 
tim mình, nơi mà từng nhịp đập trong cả cuộc đời này đều dành cho 
con. Có lẽ đã quá trễ để nói lời xin lỗi, nhưng thời gian cũng chỉ là sự 
tương đối, cha vẫn cần phải nói với con rằng Cha yêu Con, và nhờ có 
con mà cha mới có thể đi đến câu trả lời cuối cùng!”

Cha của con,
Albert Einstein

III/ Quan niệm của Einstein về đạo vũ trụ

Albert Einstein tin rằng, tôn giáo của tương lai sẽ phải vượt lên trên ý 
tưởng về một đức Chúa có bản ngã và tránh xa những giáo điều cùng thần 
học. “Tôn giáo của tương lai sẽ là một đạo vũ trụ. Nó sẽ phải vượt lên trên 
ý tưởng về một đức Chúa có bản ngã và tránh xa những giáo điều cùng 
thần học. Có khả năng bao trùm cả tự nhiên lẫn tâm linh, đạo vũ trụ sẽ phải 
dựa trên một ý thức tôn giáo nảy sinh từ kinh nghiệm về vạn vật, kể cả tự 
nhiên lẫn tâm linh, được coi là một tổng thể có ý nghĩa. Phật giáo đáp ứng 
được sự mô tả này. Nếu như tồn tại một tôn giáo có thể đồng thuận với 
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những đòi hỏi cấp bách của khoa học hiện đại, thì đó chính là Phật giáo.” 
(“The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend 
personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural 
and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from 
the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity. 
Buddhism answers this description. If there is any religion that could cope 
with modern scientific needs it would be Buddhism.”)

IV/ Danh ngôn của Albert Einstein

1/ Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn 
có giới hạn.

2/ Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không 
có khoa học thì mù quáng.

3/ Sự sáng tạo không phải là sản phẩm của suy luận lô-gic, dù rằng 
sản phẩm cuối cùng gắn liền với một cấu trúc lô-gic.

4/ Tự nhiên chỉ cho chúng ta thấy cái đuôi của con sư tử. Nhưng tôi 
không nghi ngờ rằng con sư tử là chủ nhân của cái đuôi ấy dù nó không 
thể xuất đầu lộ diện với tầm vóc khổng lồ của nó.

5/ Đừng lo lắng về khó khăn của bạn trong toán học, tôi đảm bảo với 
bạn rằng những khó khăn toán học của tôi còn gấp bội.

6/ Nếu như tưởng tượng rằng những gì chúng ta biết là một hình 
tròn thì những gì ngoài vòng tròn đó thật lớn biết bao.

7/ Tôi nghĩ và nghĩ trong suốt nhiều tháng, nhiều năm. 99 lần tôi đi 
tới kết luận sai lầm. Đến lần thứ 100, tôi đã tìm ra kết luận chính xác.

8/ Lực hấp dẫn không thể chịu trách nhiệm cho việc con người ta 
yêu nhau.

9/ Khi bạn ngồi cạnh một cô gái đáng yêu, hai giờ dường như hai 
phút. Khi bạn ngồi trên một cái lò nướng đỏ lửa, hai phút tưởng như 
hai giờ. Đó là sự tương đối.
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10/ Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử 
làm việc gì cả.

11/ Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt 
huyết.

12/ Sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất, vì người đã chết chẳng có nguy 
cơ bị tai nạn.

13/ Quy luật của toán học càng liên hệ tới thực tế càng không chắc 
chắn, và càng chắc chắn thì càng ít liên hệ tới thực tế.

14/ Nếu thực tế không tương đồng với lý thuyết, hãy thay đổi thực tại.

15/ Giả sử A là sự thành công trong cuộc sống, vậy thì A= X + Y+ Z. 
Trong đó: X là làm việc, Y là vui chơi, Z là im lặng.

16/ Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Nhờ vậy mà 
tôi biết cách tự mình giải quyết sự việc.

17/ Học từ hôm qua, sống cho ngày hôm nay và hy vọng cho ngày 
mai. Điều quan trọng là không ngừng đặt câu hỏi.

18/ Nếu bạn không thể giải thích vấn đề một cách đơn giản thì bạn 
không hiểu điều đó đủ kỹ càng.

19/ Dấu hiệu chân thực của trí thông minh không phải là kiến thức 
mà là trí tưởng tượng.

20/ Giáo dục là điều còn lại sau khi một người quên đi những gì anh 
ta đã học ở trường.

21/ Không phải là tôi rất thông minh, chỉ là tôi ở lại với các vấn đề 
lâu hơn.

22/ Tôi không có tài năng đặc biệt gì. Tôi chỉ hiếu kỳ một cách đầy 
đam mê.

23/ Khi chúng ta chấp nhận giới hạn của mình, chúng ta sẽ vượt qua nó.
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24/ Chúng ta vẫn không biết được một phần một ngàn của một phần 
trăm những gì mà thiên nhiên đã tiết lộ cho chúng ta.

25/ Thiên tài có 1% từ năng khiếu và 99% từ sự lao động cần cù.

26/ Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người. 
Tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.

27/ Kẻ ngu ngốc nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức 
tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ với bàn tay của thiên tài và có đủ dũng khí 
mới có thể xoay ngược tình thế trên.

28/ Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

29/ Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu anh đánh giá 1 con cá dựa trên 
khả năng leo cây của nó thì con cá đó sẽ sống hết cả cuộc đời mà nghĩ 
rằng nó rất đần độn.

30/ Thông minh không phải là khả năng lưu trữ thông tin, mà là biết 
nơi để tìm được thông tin ấy.

31/ Học sinh không phải cái bình chứa để được lấp đầy, mà là ngọn 
đuốc để được thắp sáng lên.

32/ Xuất sắc là khi anh làm 1 việc bình thường bằng một phương 
thức khác thường.

33/ Anh không hề thất bại cho đến khi anh ngừng cố gắng.

34/ Nếu bạn muốn lũ trẻ nhà bạn thông minh, hãy kể cho chúng 
nghe truyện cổ tích. Nếu bạn muốn chúng thông minh hơn nữa, hãy kể 
nhiều truyện cổ tích hơn.

PHẠM SĨ DŨNG sưu tầm trên Internet



77

Đầu năm Canh Tý này một nạn dịch đang xảy ra và không biết sẽ 
diễn tiến thế nào. Đó là dịch viêm phổi cấp, phát sinh từ Vũ Hán, 

lan rộng nhiều vùng ở Trung Quốc và lan đến nhiều nước trên thế giới. 
Việt Nam cũng không thoát khỏi. 

Trong cơn nguy khốn người ta thường nghĩ đến Trời Phật, cầu xin được 
che chở bình an. Đó là tâm lý trở về nương tựa đấng phù hộ cho mình.

Lòng người muốn quay về vì đã đi quá xa quê nhà, xa nguồn cội 
hoặc đã lầm lạc, tội lỗi tự ý muốn về hoặc được kêu gọi quay về. 

Đoạn Thánh giáo sau đây phác họa một tình cảnh như thế. Đây 
là Thánh giáo của Đức Vô Lượng Thọ Quang dạy tại thánh thất Từ 
Quang ngày 09-01 Đinh Dậu (08-02-1957). Đấng Vô Lượng Thọ 
Quang là người của Thầy. 

“Hôm nay được gặp thời kỳ đại xá, cửa Đạo hoát khai, tất thảy chúng 
sanh, ai giác ngộ thì đón tiếp hồng ân, nhưng cõi đời còn đen tối, chúng 
sanh còn dục vọng, thèm khát ảo huyền, giả cảnh, bị con ma tham dục 
dắt lạc vào chỗ nguy vong. Chúng sanh say đắm vật chất quá rồi, cũng 
như đám thợ săn say mồi mà đi sâu vào núi cả rừng già, càng đi đến bao 
nhiêu, càng nguy hiểm mà không sở sệt, vì say mồi quên thân mệt nhọc, 
mà mồi đây là thứ của ma quái hiện hình nhử gạt, chứ có phải thật đâu. Vì 
thế tốn đạn, hết tên, mà kết cuộc đưa mình đến nơi ê ốc, đen tối. Đến khi 
bụng đói, gối mỏi, sức yếu mới chịu dừng bước, thì ngó lại không đường, 
giữa chốn rừng hoang, bốn bề ma sói, hổ lang! Ôi! Muốn kiếm thịt để ăn 

GS. THƯỢNG VĂN THANH

Về với Thầy*

* Bài dành cho lễ vía Thầy năm nay nhưng không trình bày tại hội trường do dịch viêm 
đường hô hấp cấp - Sống Đạo đăng lại, mời quí huynh tỷ đọc, ghi nhớ và chiêm nghiệm 
để tự nhắc nhở tu hành.
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mà trái lại thì chung quanh những con thịt hung hăng, thân nầy bị thịt ăn 
không tránh khỏi. Thảm thay! Trong chốn âm u, bước đời vui say lầm lạc, 
muốn trở lại quê nhà thì đàng kia có ánh sáng mặt trời soi sáng, bừng mắt 
lên mà ngó, mau chỗi dậy mà đi, nhắm theo hướng đông mà mong về chỗ 
cũ, họa may mới thoát khỏi tay sói miệng hùm. Bần Đạo là người đứng ra 
để đón lấy nơi đầu dốc và dẫn về, vì được biết chúng sanh bị lạc bước nơi 
cảnh hoang vu rất nhiều, mà lúc đi đã có lời ngăn cản”

Như vậy người ta quay về vì nhiều lý do trong đó có trường hợp gặp 
nguy hiểm, sự sống bị đe dọa. 

Thời nay, những nguy hiểm ấy có thể ở mức tiêu diệt sự sống đối 
với toàn nhân loại như là chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh. 

- Chiến tranh trong giới hạn nội chiến hoặc giữa vài ba nước.
- Chiến tranh ở mức toàn cầu.
- Thế chiến I và II.
Thiên tai có các loại như: 
- Thủy tai: lũ lụt, sóng thần.
- Phong tai: bão tố, lốc xoáy.
- Hỏa tai: cháy rừng Amazone, cháy rừng ở Australia, núi lửa 

Philippines.
Các Đấng Thiêng Liêng đã nhiều lần và tại nhiều nơi khác nhau báo 

trước các tai nạn lớn lao này. 
 � Hỏa tai: núi lửa, lửa trời

“Xơ rơ người lạc trên đường
Lửa hồng chớp nhoáng bốn phương hãi hùng”

   (Trần Hưng Đạo, Thánh thất Hà Nội 01-01 Tân Mão 1951)

“Bây giờ năm châu náo loạn, mặt địa cầu nứt ra nhiều chỗ, phun 
lửa đốt vạn hữu khô hồn lạc phách, khí kiệt tinh hết, giữa nhau vì nóng 
bức, nắng thiêu mà cuồng vọng nổi lên, vác đá cầm gươm choảng 
nhau, hằn học hung bạo, ăn thịt nhai xương, có nghĩ chi thân tình cốt 
nhục. Thế giới sẽ tiêu diệt, tiêu diệt bằng lửa, tiêu diệt bằng nước, 
nước sẽ dâng cao, lửa sẽ cháy lớn, cao lớn còn tránh đường nào?

(Huỳnh Liễu Tâm, THBT 22-01 Mậu Tuất, 11-3-1958)
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“Nhiều nước sẽ bị dưới oai lực của Trời hành phạt mà tan đổ thình 
lình, người người chết đủ cách, lửa trên trời đổ xuống đốt thiêu quả đất 
này, nước dưới biển dâng lên ngập cả, đất trở thành sông, nơi nơi là bể 
nước, nơi nơi là bể lửa, nước lửa xung đột nhau mà tiêu hủy cõi đời”

(Thái Bạch Kim Tinh, THBT 8-11 Mậu Tuất, 18-12-1958)

Đức Bảo Thọ nói gọn như sau: 
“Chết! Chết! Chết! Mười phần còn một
Nguy! Nguy! Nguy! Cùng tột chỗ nguy

Nước dâng, lửa liếm đó đây
Bom rơi đạn lạc đông tây nhộn nhàng”

    (Tịnh đường 01-07 Giáp Thìn,08-08-1964)

Nam Cực Tiên Ông tiên tri báo động và kêu gọi tu trì: 
“Ngày khói lửa bốc lên nếu nghiệp chướng còn thì tránh sao khỏi 

cháy. Tai nạn chập chồng ghê sợ, nào hồng thủy, nào đất sập, nào ôn 
hoàng, đủ trò biểu diễn những màn lạ lùng. Ráng lo tu, tu lẹ, tu mau 
đi đạo hữu.”

(THBT 05-07 Canh Tý 26–08–1960)

 � Dịch bệnh
“Không còn bao lâu, thấy rõ luật trời thưởng phạt loài người tan 

xương nát thịt gớm ghê, nhà trống ruộng hoang, lâu đài sụp đổ, bỏ xứ 
ly hương, dịch chướng hoành hành, đao binh tràn khắp thì các con 
thấy rõ luật trời nghe các con.”

(Cao Đài Tiên Trưởng, Bát Quái Đỗ Thiên Hà Tiên, 15-01 Ất Hợi, 1955)

“Tai họa đến đây vô kể, tràn ngập không chừa một kẽ hở, một tẻo 
lá trên ngọn đồi. Chết không còn nơi cầu cứu khắp nơi là một hỏa lò 
nung nấu loài người, cho khô cháy bằng nguyên tử, hỏa tiển, vi trùng. 
Ôi! Không phải đó là cuộc hành phạt loài người phạm tội cùng Trời 
thì đâu đến thế.

Người đã phạm tội cùng Trời mà đến lúc tai biến không biết ăn năn 
thì sao khỏi điều quở trách!”

(Lê Văn Trung, THBT 13-07 Mậu Tuất 27-08-1958)
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Những tai ách này phải chăng là dấu hiệu của cơ tận diệt, ngày phán 
xét cuối cùng hay là Đại hội Long Hoa?

“Nhiều căn bệnh lạ lùng xiết kể
Khó mà yên lòng để yên ngôi
Long Hoa càng nhắc than ôi!

Khuyên chư nam nữ nghe lời ta khuyên”
  (Trần Hưng Đạo, Thánh thất Hà Nội 01-01 Tân Mão 06-02-1951)

Đại hội Long Hoa là gì?
“Hội Long Hoa là ngày phán đoán, ai mưu tà chước quỉ phải bị 

đọa đày. 
Bản Phong Thần trước mắt, cuộc dữ dằn là cuối buổi tương lai”

(Ngọc Hoàng Thượ ng Đế 01-10 Bính Tý 1936 - Đại Thừa Chơn Giáo)

“Từ chuyển Tam Kỳ, Khai Long Hoa Tam hội là cơ khảo dượt nhân 
sinh, thiện thưởng, ác trừng, để khỏi phạm cân công bình Tạo hóa”

(Lý Giáo Tông, Thánh thất Trung Thành 25-12 Mậu Dần 13-02-1939)

“Đời mạt kiếp đã đến, Long Hoa Đại Hội đã gần kề, cuộc luân 
chuyển Hạ ngươn đang xoay vần biến cải. Bất cứ một công việc dầu to 
lớn hay nhỏ nhoi cũng đều là một tiến trình nối đuôi nhân quả. Chiếc 
vòng sàng sẩy cuối cùng chung kết đang diễn biến giữa toàn thể cuộc 
diện nhân sinh”

(Vạn Hạnh Thiền Sư, Trúc Lâm Thiền điện ngày 07-04 Canh Tuất 11-05-1970)

Nhơn sanh làm gì cho kịp kỳ Long Hoa khai mở?
Đức Lý Giáo Tông dạy: 
“Từ đây Lão khuyên chư hiền lớn nhỏ, thảy đồng ăn chay làm lành, 

tu nhơn tích đức, tụng kinh cầu nguyện luôn luôn, nhà nhà phải vọng 
tưởng Phật Trời thường bữa, thì mới đặng cứu độ trong lúc phong ba. 
Nếu các người không thực hành đạo đức thì không thể nào qua lọt cửa 
Long Hoa mà trông ngày thành đạo”. 

(Lý Giáo Tông, Huyền Hư Động 12-7 Canh Thìn 15-08-1940)

Đức Giáo Tông dạy thực hiện 5 điều để qua cửa Long Hoa
“Sự khốc hại khổ sầu của sanh linh trên quả địa cầu biết bao nhiêu 
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mà kể. Ấy là cơ tận thế đã ló mòi, cửa Long Hoa đã rộng mở mà đời 
đâu hay biết, mà chỉ quay cuồng trong danh quyền lợi lộc, chỉ mê man 
vào cái giả trò, hy sinh cùng danh dự, rồi rốt cuộc tánh mạng cũng 
không còn thì chừng ấy mới ô hô tam thốn thổ. 

Chư hiền là người tu mà gặp thời kỳ điên áo này đây, lão khuyên 5 
điều phải nhớ. 

1/ Thành tâm tu hành khẩn nguyện cho ra vẻ người đạo đức hiền 
lành.

2/ Chẳng đặng nghe lời ai khuyến dụ.
3/ Chẳng đặng hội hiệp đông, mỗi nhà phải tụng kinh tứ thời.
4/ Nhịn nhục tất cả những điều ức hiếp, những sự hung dữ, mà phải 

giữ danh giá đạo đức cho tròn.
5/ Phải ăn chay làm lành liên lạc thù tạc lẫn nhau, chia vui sẻ buồn 

mà bảo thủ cùng nhau trên đường đạo đức.
Năm điều này là chiếc bửu thoàn chở người qua bể cả, nếu mất một 

điều không thể nào đi đặng.”
(Giáo Tông Lý Thái Bạch, Huyền Hư Động 12-07 Canh Thìn 15-08-1940)

Đức Giáo Tông tha thiết dặn dò môn sinh: 
“Lão mong sao chư hiền đóng cửa tu hành, đừng nghe thế sự phải 

không, nó khêu gợi máu hăng, huyết nộ mà phá giới sai qui. Thanh 
tịnh có ngày nhập vào hàng Thánh. Ngày giờ không xa cuộc bể dâu 
đổi thay chóng lẹ, sống đó chết đó, vinh nhục trở bàn tay, thấy đó mất 
đó, hư nên trong nháy mắt thì làm sao các hiền tìm được ngày mai 
như ngày này?” Việc hay sao không hóa dỡ được. Vì vậy chỉ lấy tu mà 
lưỡng đong, lấy nhân từ mà bảo đảm. Đạn tên biết đâu mà tránh, may 
rủi khó lường, sớm mai là bạn thân, tối chiều là thù  địch. Nên đã biết 
cuộc đời là đảo điên, lòng người ma mị thì chỉ có tu để xa cái ma mị, 
tránh cải đảo điên. Mà để tu thì giữ lòng thanh tịnh, đừng nên đa sự 
đa phiền, nên giải không nên kết, không để phải trái bận lòng mà 
bị trong vòng trói buộc. Các hiền làm được vậy thì rất đẹp ý Thầy mà 
vào cửa Long Hoa tự do, không ở trong tòa phán xét.”

(Lý Giáo Tông, Tịnh đường 01-04 Ất Tỵ 01-05-1965)
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Chưa đợi đến lúc Thiêng Liêng chỉ rõ, loài người cũng đều dễ thấy 
biết bao loại tai ương khổ nạn đã và đang xảy ra đồng thời, khắp nơi 
và chắc chắn không có ngày chấm dứt. Chúng ta may mắn ở trong cửa 
đạo, được Ơn Trên cảnh báo và chỉ cách thức đề phòng. Cách thức đó 
là sớm quay đầu trở về gốc Đạo, trở về với huynh đệ đồng đạo để cùng 
dìu dắt che chở lẫn nhau và nhất là trở về với quyền pháp giáo hội để 
không bị lầm lạc, rơi vào mưu ma chước quỷ. 

Xin hãy nghe lời Đức Nam Hải Bồ Tát nhắc nhở chúng ta trong đàn 
cơ ngày rằm tháng 8 năm Nhâm Dần 1962:

“Bần Đạo mong muốn các Đạo hữu bình tĩnh mà ngó lại cảnh trời 
đen hung dữ hôm nay, thấy được nhơn dục đã đẩy thân thể ta vào nơi 
tội lỗi thì nên quay về. Quay về sẽ được cứu và được ban ơn Quyền 
Pháp cho để mà lập nên đẳng cấp Thiêng Liêng.

Thôi Bần Đạo thể lòng toàn Đạo giờ nầy để chút từ bi nhắc lại toàn 
Đạo nên trở về cùng Quyền Pháp, trở về với bổn phận của mỗi người, 
về với MẸ với THẦY, với hàng ngũ mình, với Hội Thánh.

Về đi. Mạnh mẽ mà quay bước dừng chưng nơi bước đời bị lợi danh 
câu nhử, bị nhơn dục xúi xô, bị ham luyến bả phù vân tình duyên lôi cuốn. 
Quay về mà đón Hồng ân. Quay về sống trong lòng MẸ yên lành. Quay về 
để tránh cơn nước lửa. Quay về để khỏi sự thịnh nộ của Chư Thần. Quay 
về để được sứ mệnh, được MẸ và THẦY chia cắt địa giới cho mà quản trị. 
Quay về thì mọi sự bình yên. Quay về thì mọi người yêu kính. Quay về thì 
oán thù mới dứt, nghiệp duyên mới đoạn, thống khổ được tiêu”

Chúng ta khôn ngoan sớm làm theo lời đức Nam Hải Bồ Tát tức là 
chúng ta biết quay về với Thầy, quay về tu học sống đạo trong tổ chức 
và phương môn quyền pháp của Thầy.

Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bao nhiêu nghiệp quả tàn khốc 
mà thiêng liêng đã chỉ ra và chúng ta cũng đang thấy nhãn tiền. Hãy 
sớm biết minh triết bảo thân trung thành sự đạo như Đức Giáo Tông 
đã dạy. Hãy khôn ngoan về với Thầy. Đừng dại khờ như kẻ không thấy 
quan tài chưa đổ lệ.
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Trong Đại Thừa Chơn Giáo (ĐTCG) Thầy dạy rằng “cái tâm pháp 
bí truyền của Tam Giáo Thánh Nhơn xưa kia với cái tâm pháp bí 

truyền ngày hôm nay cũng một, nhưng cái nền tảng giáo lý xưa kia rất 
cao siêu tuyệt diệu,..., những hạng trung trí hạ ngu dễ gì truy tầm cơ 
nguyên của Đạo. Lần lần trải qua mấy thời kỳ, cái tâm pháp lu lần là 
tại người tầm không thấu nổi”. Qua lời dạy trên đây có thể thấy rằng 
tâm pháp mà Đức Phật tìm ra và truyền bá trong Đạo Phật cũng cùng 
Một gốc và Nguyên lý với tâm pháp bí truyền của Cao Đài Đại Đạo. 
Vậy cái Gốc và Nguyên lý đó cao siêu thì làm sao hiểu được với đa số 
tín đồ? Xin thưa ngày xưa vì khoa học và tri thức con người chưa phát 
triển cao như bây giờ, hơn nữa để khỏi lộ bí pháp chơn truyền nên các 
bậc Giáo Tổ dùng những từ ngữ u uẩn trừu tượng để mô tả về phạm 
trù Đạo học và bí pháp, càng làm cho người tu khó hiểu và mơ hồ, lời 

Hiền hữu Việt Tú (Minh Tú) sau cơn bệnh nặng đã bình phục khá nhiều, nhất 
là trí lực (ký ức và suy nghĩ). Sống Đạo hoan hỉ chúc mừng và giới thiệu bài 
này nhằm chia sẻ với quý thân hữu.

Đạo Phật
trong Cao Đài Đại Đạo
dưới góc nhìn khoa học

(Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Phật Thích Ca 15/4 
và thành lập Hội Thánh TGCĐ 1/6)

Minh Tú

MINH TÚ
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truyền đạt từ đời trước xuống đời sau càng mơ hồ khó hiểu hơn nên 
“người tầm không thấu nỗi”.

Bài viết này không có tham vọng trình bày toàn bộ phạm trù Đạo 
Phật và Cao Đài Đại Đạo vì với giới hạn của một bài viết Sống Đạo là 
không đủ, do đó giới hạn bài viết đi vào cốt lõi tinh túy nhất của Đạo 
là tâm pháp bí truyền (đại thừa, vô vi): Thầy cũng dạy trong ĐTCG 
rằng “Cao Đài Đại Đạo thuộc về tiên thiên vô vi, tâm pháp bí truyền, 
chỉ cách tu tánh luyện mạng mà phản bổn hườn nguyên... Còn Cao 
Đài Tôn Giáo là để phổ thông đạo đức,..., nên chi còn dùng hình thức 
bề ngoài..., có áo rộng mão cao, tước phẩm chức sắc Thiên phong...” 
. Trong phạm vi bài viết này chỉ bàn về Đạo Phật theo nghĩa lời dạy ở 
trên tức là tâm pháp bí truyền của Đức Phật trong tâm pháp bí truyền 
của Cao Đài Đại Đạo (chứ không bàn về khía cạnh tôn giáo như là giáo 
lý, triết luận, kinh sách, giới luật, áo mão màu sắc mà nhiều tài liệu 
đã đề cập) mà đại diện là pháp Chiếu Minh của chi Chiếu Minh Vô 
Vi Tam Thanh và pháp Tam Bảo của Hội Thánh TGCĐ dưới góc nhìn 
khoa học , vì Thánh Giáo vẫn hay dạy rằng “Cao Đài là khoa học”. 
Hơn nữa bàn về tâm pháp bí truyền là điều cấm kỵ và không dễ dùng 
ngôn ngữ để diễn đạt cho đa số tín đồ hiểu nổi. Nói về tâm pháp bí 
truyền từ ngàn xưa đa số là những điều u huyền và mơ hồ thần bí hóa 
làm cho người tu e sợ khả năng không thực hiện nổi “khoa nội giáo bí 
truyền rất là u uẩn, Phật Tiên không dám lộ bày để khẩu khẩu tương 
truyền, tâm tâm tương ấn,... Pháp đạo u huyền nên tả chép vào đơn thơ 
để lưu truyền lại. Mỗi vị tả ghi vào một ý đặt tên ra trăm ngàn thứ, làm 
cho đời sau khảo cứu lấy làm mơ hồ” (ĐTCG). Nay nhìn dưới góc độ 
khoa học người viết hy vọng vén được một phần bức màn thần bí mà 
hàng ngàn năm qua cho tới giờ vẫn làm người đã thọ pháp tu vẫn còn 
mơ hồ, lẫn lộn về tâm pháp bí truyền và những thuật ngữ đạo học như 
“Phật tánh,” mà vẫn không để lộ bí pháp.

Trước hết xin trình bày sơ lược về 3 phạm vi và thành tựu khoa 
học ngày nay:

1. Phi thuyền vũ trụ: Khác với máy bay là dùng xăng làm nhiên 
liệu được đốt cháy bởi oxy có trong không khí tạo phản lực đẩy máy 
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bay bay về phía trước, phi thuyền vũ trụ bay ra khỏi bầu khí quyển Trái 
Đất nơi không có oxy, do đó để đốt cháy nhiên liệu tạo phản lực đẩy 
phi thuyền bay lên thì bản thân phi thuyền phải mang theo cả khí hydro 
làm nhiên liệu và khí oxy để đốt cháy hydro, cả 2 loại khí đều được 
làm lạnh thành dạng chất lỏng và bơm vào thân phi thuyền.

2. Phi công vũ trụ: Phi công lái máy bay được lựa chọn khắt khe về 
thể lực và trí lực, nhưng phi công vũ trụ còn khắt khe hơn cả chục lần do 
phải chịu đựng gia tốc cực lớn lúc phi thuyền phóng lên rời mặt đất và 
tình trạng không trọng lực khi phi thuyền đi vào không gian vũ trụ làm 
máu không lưu thông bình thường lên não và ra tứ chi. Do đó các điều 
kiện chọn lựa phi công vũ trụ là rất cao và huấn luyện vô cùng gian khổ.

3. Nhà máy điện nguyên tử: trung tâm nhà máy điện nguyên tử là 
hệ thống lò phản ứng hạt nhân cùng với tubin hơi và máy phát điện. Hệ 
thống lò phản ứng hạt nhân mô tả nôm na gồm 2 buồng kín riêng biệt. 
Buồng số 1 là lò phản ứng hạt nhân gồm các thanh uranium nhúng 
trong nước nặng (làm nhiệm vụ tải nhiệt), lò phản ứng này kín hoàn 
toàn con người không tác động trực tiếp vào được để tránh rò rỉ phóng 
xạ. Các thanh uranium tạo ra phản ứng phân rã hạt nhân nguyên tử 
dây chuyền và giải phóng một năng lượng cực lớn, năng lượng này 
làm nóng khối nước nặng bao quanh các thanh uranium. Khi phản ứng 
phân rã hạt nhân đạt đến mức giới hạn thì máy tính sẽ điều khiển động 
cơ rút một số thanh uranium ra khỏi lò phản ứng để dập tắt phản ứng 
phân rã hạt nhân trong buồng số 1 nếu không thì xảy ra một vụ nổ hạt 
nhân như bom nguyên tử. Buồng số 1 có một ống dẫn nước nặng xoắn 
vòng như lò xo nhúng vào buồng số 2. Dĩ nhiên ống dẫn này kín hoàn 
toàn để không rò rỉ bức xạ hạt nhân. Nhiệt lượng được truyền từ nước 
nặng trong ống dẫn xoắn qua thành ống qua nước thường ở buồng số 
2 (buồng số 2 chứa toàn nước thường như nước con người sử dụng). 
Nước trong buồng số 2 nhận nhiệt lượng từ ống dẫn xoắn của buồng 1 
và nóng sôi lên sẽ bốc hơi thành hơi nước được dẫn vào tubin hơi làm 
quay máy phát điện. Tóm lại: buồng phản ứng hạt nhân số 1 tự nó phản 
ứng theo một nguyên lý tự nhiên mà con người không thể can thiệp 
trực tiếp vào quá trình phản ứng hạt nhân này và truyền nhiệt lượng 
sang buồng số 2. Buồng số 2 nhận nhiệt lượng từ buồng số 1 và làm 
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nhiệm vụ như một lò hơi nước để sinh hơi nước quay tubin hơi nối với 
máy phát điện.

Bây giờ đi vào tìm hiểu xem tâm pháp bí truyền của CĐ Đại Đạo 
như thế nào? Từ phần này đến hết bài viết, tất cả những câu trích dẫn 
không ghi chú xuất xứ đều trích từ Đại Thừa Chơn Giáo “các con 
muốn hiểu chỗ Đạo thì trước phải phanh luyện tinh thần mà tạo một 
cái xác thân thiêng liêng kêu rằng mâu ni hay xá lợi. Cái xác thân ấy 
là chi? Là cái bổn tánh thuần dương vậy. Khi các con bỏ xác phàm 
này thì điểm linh quang của các con nương theo đó mà về thẳng đến 
nơi Thầy”. Vậy là đã rõ, tâm pháp bí truyền (đại thừa) của Cao Đài 
Đại Đạo là bửu phan (phương pháp, quy trình, dây chuyền công nghệ 
nói theo khoa học) để phanh luyện ( luyện mạng, chế tạo) một cái Nhị 
xác thân (mâu ni, xá lợi, thánh thai, Phật tử, anh nhi) để khi chết thì 
linh hồn (ngươn thần, điểm linh quang) nương theo đó (cỡi lên đó) mà 
bay về Thầy (thoát vòng luân hồi sinh tử, tạo Phật tác Tiên, cõi Niết 
bàn cực lạc). Nói theo ngôn ngữ khoa học, việc tu luyện Nhị xác thân 
giống như chế tạo một phi thuyền vũ trụ để phi công vũ trụ là linh hồn 
người tu lái trở về cõi Niết bàn...

Cách phanh luyện Nhị xác thân ra sao?: “Đạo Thầy không chi lạ: 
Âm với Dương, Thần với Khí. Các con muốn rõ Đạo thì dùng Âm 
Dương làm căn cơ vậy”, “các con tu bực đại thừa cần tầm nơi thanh 
khí mà hỗn hiệp âm dương, điều hòa đủ tám lượng chơn dương, tám 
lượng chơn âm làm thành một cân đại dược tại cung Ly” “Điểm linh 
quang phải đầu thai xuống thế giới hữu hình vật chất này, mượn xác 
phàm tu luyện mới thành Tiên đắc Phật.... Tại tuy có nguơn thần mà 
không có nguơn tinh, nguơn khí thì làm sao tạo thành nhị xác thân. 
Mượn cái xác phàm này mà lấy nguơn tinh (khí, huyết), rồi luyện 
nguơn tinh cho thành nguơn khí thì tinh hậu thiên trở lại tinh tiên 
thiên.” “Nguơn Thần, nguơn Khí với nguơn Tinh; ráp lại lâu lâu nó 
tượng hình; phá cửa linh đài vào bái Phật; ngũ hành hiệp nhất rất 
mầu linh”. Bí quyết phanh luyện là lấy nguơn tinh (nguyên tinh) của 
ngũ hành (tạng và phủ) luyện thành nguơn khí rồi dụng công phu 
nghịch hành lên hiệp với nguơn thần. Phi thuyền thật như mô tả thì 
được bơm oxy và hydro lỏng (cũng là âm với dương) làm nhiên liệu. 
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Vậy người tu lấy nhiên liệu ở đâu luyện thành Nhị xác thân? Đó là 
nguyên tinh của ngũ tạng và phủ. Vậy nguyên tinh từ đâu mà có? 
“những loài hoa quả thảo mộc lấy hột mà gieo thì mọc lên. Nó nhờ cái 
khí chất tiên thiên, hậu thiên của nó hấp thụ trong không khí mà ngày 
càng cao lớn, trổ trái đơm hoa. Cái pháp đạo của tâm truyền cũng dùng 
âm dương mà tạo thành Phật tử. Còn hoa quả, thảo mộc lại hấp thụ khí 
âm dương của trời đất mà sống mãi. Nên người tu hành phải cần ăn 
thảo mộc cho có khí chất nhẹ nhàng”. Lời dạy trên cho thấy ngũ cốc 
thảo mộc hấp thụ âm dương tiên thiên khí tan trong không khí và đất, 
dùng năng lượng mặt trời thực hiện quá trình quang hợp tạo thành các 
hạt ngũ cốc và hoa quả. Trong cơ thể người có một nguồn năng lượng 
tiên thiên rất lớn (khoa học bây giờ gọi là năng lượng vũ trụ) không 
đến từ cõi siêu nhiên như thiên hạ tô vẽ, nó do vật thực ngũ cốc ăn vào 
hàng ngày qua hệ tiêu hóa biến thành âm dương tiên thiên khí (ngươn/
nguyên tinh) và cất vào kho chứa tại ngũ hành (tạng, phủ). Tâm pháp 
bí truyền của Phật Thích Ca ngày trước cũng như bí pháp Cao Đài Đại 
Đạo ngày nay chính là lấy nguồn năng lượng này (nguyên tinh) hiệp 
nhất và đốt cháy bằng Chân hoả (luyện tinh hóa khí) xong dùng công 
phu vận chuyển ngịch hành (Phản bổn hoàn nguyên, hườn tinh bổ 
não), chính nguyên khí này hiệp với ngươn thần (luyện khí hóa thần) 
mới tạo trí huệ cho người được, làm con người sáng suốt mở được 
thiên nhãn hay huyền quan nhất khiếu (phá cửa linh đài vào bái Phật). 
Trên đây là tóm tắt quá trình phanh luyện Nhị xác thân.

PHẦN KẾT LUẬN:

Năm cây hương thắp trên thiên bàn tượng trưng cho nguyên tinh 
của ngũ hành trong cơ thể người khi xét trong bộ vị ngũ hành. Trong 
các kinh Phật thường có câu “Nam mô hương cúng dường Bồ Tát “, 
kinh Cao Đài có câu” hương lòng kỉnh đốt thơm bay” là mật ý chỉ loại 
hương này (nguyên tinh của ngũ hành). “Tất cả chúng sinh có phật 
tánh” như lời Phật Thích Ca dạy chính là mọi cơ thể người khi sinh ra 
đều tự có nguyên lý nói trên. Do cùng một gốc là Âm-Dương (Thần 
-Khí) và một Nguyên lý (tinh hóa khí - khí hóa thần) và ngay cả Thầy 
giáng trần mượn xác phàm Đức Ngô cũng luyện tâm pháp này để hồi 
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cựu vị. Xin nói thêm về khái niệm “Phật tánh” theo lời Phật, từ ngàn 
xưa tới nay bao nhiêu người và cả người viết bài này cứ hiểu “Phật 
tánh” là những đức tính cao đẹp của vị Phật như từ bi hỷ xả, bác ái, 
hiền hòa,..., hay cao hơn một chút là thể tính (khả năng, bản tính) giác 
ngộ, nhưng “Của Trời là lý, ở người là tánh”, vậy đã rõ “Phật tánh” ở 
đây là cái nguyên lý tự nhiên của trời đất có sẵn trong cơ thể con người 
đã mô tả ở trên dùng để luyện tinh hóa khí rồi luyện khí hóa thần để 
tạo Tiên tác Phật.

Khi so sánh việc chế tạo phi thuyền vũ trụ với quá trình phanh luyện 
Nhị xác thân thì có điểm tương đồng và dị biệt: tương đồng lớn nhất là 
đều dùng nhiên liệu là âm dương. Dị biệt lớn nhất là oxy và hydro chỉ 
là nhiên liệu phóng phi thuyền vũ trụ, trong khi âm dương tiên thiên 
khí (nguyên tinh) vừa là nguyên liệu chế tạo (phanh luyện) vừa là nhiên 
liệu để phóng Nhị xác thân, phức tạp và vi diệu hơn khoa học nhiều. 
Người tu (Phi công vũ trụ) vì sự gian khó của việc phanh luyện (chế 
tạo) và phóng Nhị xác thân (phi thuyền vũ trụ) nên việc tu hành (rèn 
luyện) phải tuân thủ một bộ giới luật cực kì khắt khe. Giới luật càng 
khắt khe và người tu nào chú tâm khép mình giữ trọn giới luật thì 
thành tựu nhanh hơn và chứng ngộ cao hơn nhiều.

Vậy cái lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử có liên 
quan gì đến tâm pháp bí truyền của Đạo? Xin quay trở lại với nguyên 
lý quá trình luyện đạo (luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần) đã bàn 
ở trên. Quá trình luyện đạo ở trong cơ thể người là một nguyên lý tự 
nhiên xảy ra mà con người không thể can thiệp trực tiếp vào được và 
độc lập hoàn toàn với các quá trình sinh lý khác của cơ thể người (như 
tiêu hóa, hô hấp, vận động...). Chúng ta chỉ có thể tạo điều kiện cho 
quá trình luyện đạo nhanh hơn hay làm chậm lại mà thôi. Khi so sánh 
quá trình luyện đạo với buồng phản ứng hạt nhân số 1 trong hệ thống 
lò phản ứng hạt nhân, chúng ta thấy sự tương đồng rõ rệt là con người 
không thể can thiệp vào các quá trình luyện đạo hay phản ứng hạt nhân 
mà chỉ có thể làm nhanh hay chậm các quá trình này mà thôi. Cả 2 quá 
trình này đều xảy ra theo nguyên lý tự nhiên do “ông Trời” đặt ra. Điều 
vi diệu ở đây là quá trình tinh hóa khí - khí hóa thần tự nó vận hành 
liên tục từ khi sinh ra cả khi bản thân chúng ta không ngồi luyện đạo, 
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quá trình này không cung cấp nhiệt và năng lượng cho cơ thể mà chỉ 
cung cấp nhiên liệu cho sự tư duy của con người, nghĩa là con người 
thông minh nhiều hay ít hoặc tư duy nhanh chậm, sắc bén hay “cùn” 
là do lượng nguyên khí tạo ra trong quá trình tinh hóa khí và khí hóa 
thần nhiều hay ít. Đây là bí mật của Đấng Tạo hóa mà tới thời điểm 
năm 2020 này khoa học vẫn không thể biết được. Điều này giải thích 
vì sao những người tu đắc pháp chỉ ăn chay trường thông minh hơn 
nhiều so với những người ăn mặn (theo khoa học thì muốn thông minh 
tư duy tốt cần ăn nhiều phot pho và những nguyên tố vi lượng như 
omega 3... có nhiều trong cá, thịt động vật). Quá trình tinh hóa khí-khí 
hóa thần (Phật tánh) diễn ra tự nhiên trong cơ thể người chỉ ở mức cực 
thấp khoảng vài phần ngàn so với người thọ tâm pháp ngồi luyện đạo, 
muốn tăng tốc quá trình này lên thì phải tĩnh tâm, càng tĩnh tâm thì tốc 
độ quá trình tinh hóa khí - khí hóa thần càng cao, nhiên liệu cho sự tư 
duy sinh ra càng nhiều làm con người càng sáng suốt, thông minh “đột 
xuất”. Đó là tại sao khi muốn suy nghĩ việc gì con người có xu hướng 
thích ngồi yên tĩnh một mình, thực chất là để tĩnh tâm, tâm “không” để 
gia tốc quá trình tinh hóa khí - khí hóa thần nhằm tạo ra nhiều nhiên 
liệu cho sự tư duy thêm sắc bén.

Đến đây xin lạm bàn một lời dạy của Phật Thích Ca ghi trong Kinh 
Kim Cang “Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm”. Riêng lời dạy này có hàng 
vạn bài viết và bài giảng.

Lời dạy này có 2 vế, muốn thấu hiểu ý Phật Thích Ca dạy cần xem 
lại cách bài trí thờ trong bửu điện: trực diện Thiên nhãn là chữ Khí 
trên bàn thờ Hộ pháp, mật ý Thầy dạy ở đây là Thần trụ ở Khí, như 
vậy “ưng vô sở trụ” là không trụ Thần ở đâu ngoài Khí. “nhi sanh kỳ 
tâm” hiểu nôm na là “sinh ra kỳ tâm”. Kỳ tâm là gì? Kỳ nên hiểu là 
kỳ diệu, kỳ tâm ở đây là tâm vô vi hay chơn tâm nằm ở vị trí khác 
với phàm tâm của bản thân con người. Tâm vô vi này có tọa độ vị trí 
GPS rõ ràng chính xác theo bài kinh Phật giáo Bửu cáo của phổ độ: 

“Nhi tam phân thác địa”: ba phân xuống phía đất tính từ gốc tọa 
độ. “Công tham Thái cực”: là dụng công phu nghịch chuyển để 
nguyên khí đến hiệp một với nguyên thần (Thái cực) “Phá nhất khiếu 
chi Huyền quan”: như đã trình bày ở trên, khi hiệp Khí với Thần thì 
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mới mở huyền quan nhất khiếu (chính là tâm vô vi hay chơn tâm) 
“Tánh hiệp vô vi”: quá trình tinh hóa khí-khí hóa thần cuối cùng hiệp 
ở tâm vô vi.

 Qua phần sơ giải một đoạn bài kinh Phật giáo Bửu cáo trên cũng đủ 
kết luận ý nghĩa vế “nhi sanh kỳ tâm” lời Phật Thích Ca dạy là “sinh 
chơn tâm”. Ráp nghĩa cả 2 vế là “trụ Thần ở Khí thì sinh chơn Tâm”, 
đây cũng là yếu lý tâm pháp bí truyền Cao Đài Đại Đạo (gọi là sơ giải 
vì người viết chú giải dựa vào sự chứng ngộ pháp tu, không dựa vào 
nghĩa câu chữ theo cách tầm chương trích cú, chẻ tư văn tự rồi suy diễn 
sẽ làm sai lệch lý đạo trong lời kinh rất xa). Như vậy dưới sự soi sáng 
của Đại Thừa Chơn Giáo và tâm pháp bí truyền Cao Đài chúng ta mới 
dễ dàng tìm ra được ý nghĩa lời Đức Phật dạy hơn 2000 năm về trước. 
Đó là ân phước mà không lo tu cho đắc pháp thật quá uổng phí một kiếp 
người. Nội dung toàn bộ bài kinh Phật giáo Bửu cáo chính là yếu lý tâm 
pháp bí truyền của Đạo Phật, so ra thì không khác biệt với tâm pháp bí 
truyền của Cao Đài Đại Đạo, điều này Đức Ngô cũng xác nhận “Đạo 
Cao Đài chính là Phật Đạo” (Lược sử Đức Ngô Minh Chiêu). Hiện nay 
có rất nhiều bài giảng, bài tập trên mạng internet về những phương pháp 
luyện Mặt Trời, luyện lấy năng lượng vũ trụ... Tất cả đều phi khoa học 
và không phải phép thiền hay tâm pháp bí truyền chơn chánh của Đạo 
Phật và Cao Đài Đại Đạo, xin quý đồng đạo lưu ý cẩn thận. Trong phạm 
vi bài viết quá hạn hẹp không thể trình bày nhiều hơn những khái niệm 
về triết luận cao thâm của Đạo Phật cũng như Cao Đài Đại Đạo, xin hẹn 
những bài viết khác. (Tý thời 8/2/Canh Tý).
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Sao lại là Vầy Duyên?
Duyên đây là duyên thơ, duyên 

đời, duyên đạo. Vầy duyên là tạo sự sum 
họp, quây quần nhau trong đoàn tụ, chung 
cùng duyên đời, duyên đạo, duyên thơ.

Tôi, Phạm Văn Liêm, quê ở Bình 
Định; Nguyễn Quốc Huân quê Quảng 
Nam; cùng lưu lạc vào sinh sống ở Bà Rịa - Vũng Tàu, và là huynh đệ 
đồng đạo Cao Đài. Thân sinh của Quốc Huân là cụ Nguyễn Quốc Tín, 
người làng Đại Bình, Quảng Nam. Cụ là chức sắc Hội Thánh Truyền 
Giáo Cao Đài; tôi đã từng sinh hoạt tu học cùng cụ tại Trung Hưng 
Bửu Tòa ở Đà Nẵng. 

Tôi biết Quốc Huân khi tình cờ đọc bài thơ Về Mỹ Sơn đăng trong 
tạp chí Văn Nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu số 83 (tháng 10-2006) với bút 
danh Nguyễn Đại Bường. Đại Bường tức Đại Bình, tên làng quê Quế 
Sơn, Quảng Nam. Làng này có khu vườn nhà cụ Quốc Tín nổi tiếng 
một thời nhiều cây trái sum sê thạnh mậu.

Tôi đã cố tình tìm gặp Đại Bường (Quốc Huân) để vầy duyên thơ, 
duyên đạo, đồng thời đưa duyên với Dũ Lan (Huệ Khải) - người hoài 
bão gầy dựng con đường văn học Cao Đài, và vui làm sao, nay đã quần 
tụ được vần điệu của những “nòi tình” nhà đạo Trung Hưng: Trần Dã 
Sơn, Huỳnh Văn Mười, Nguyễn Quốc Huân…

Chương trình CHUNG TAY ẤN TỐNG kinh sách Đại Đạo vừa phát hành “VIẾT TRƯỚC 
HIÊN NHÀ”, tập thơ mới của Nguyễn Quốc Huân. Cuối tập có bài VẦY DUYÊN viết 
về tập thơ ấy. Sống Đạo rất vui chào đón và đăng lại bài “Vầy Duyên” thay cho lời 
giới thiệu.

Vầy Duyên
GS. THƯỢNG LIÊM THANH



92

Năm đó, buổi sơ giao Quốc Huân tặng tôi tập thơ đầu tay Người 
Trồng Cỏ Bên Đường (Nxb Hội Nhà Văn, 2007) để rồi “ngọn cỏ 
từng ngày lên non xanh” trên mảnh vườn văn Đại Đạo, tức Đạo 
Uyển hiện giờ.

Và hôm nay, Quốc Huân (Đại Bường) trao tôi bản thảo tập thơ Viết 
Trước Hiên Nhà,(1) nhờ viết mấy lời.

Vui rất nhiều và rung cảm rất nhiều khi được ngâm ngợi những 
dòng tình của Quốc Huân. Đây là thứ tình lòng trong cuộc nhân sinh 
được nhả ra bằng ngôn vần ngữ điệu.

Trước tiên tôi lật tìm bài thơ chủ của thi phẩm Viết Trước Hiên Nhà. 
Tôi cảm nhận rằng người thơ đã rong chơi, hay đã đó đây cho cuộc 

sống và rồi bây giờ: 

Ừ thôi, về trước hiên nhà
Nghe mùa đông lá se qua lòng mình

Và ở đó: 
Với chum tương, với vại cà
Xếp hàng đứng đợi mẹ ra vỗ về
...
Ừ thôi lay giấc chiêm bao
Khẽ khàng thưa gửi lên màu tóc mây
Đường xa thênh nhẹ dạn dầy
Thì như con nít mà ngây ngô rằng...

Rằng thế nào?
Rằng:

Áo cơm mặc kệ hai màu tóc
Dâu bể nề chi mấy hướng trời
Bến cũ yên bình khe khẽ gọi
Cùng quê thắp lại nắng xuân tươi.

(1) Nguyễn Quốc Huân, Viết Trước Hiên Nhà. Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2020, 112 trang. 
Tập 129 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.
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Trước hiên nhà, nằm trên cánh võng, đung đưa lên tiếng hát với tuổi 
sáu mươi:

Tự nhiên, bỗng tuổi sáu mươi
Trẻ thì hết trẻ, chỉ... hơi hơi già
...
Áo cơm mấy bận cơ cầu
Loáng một cái, thấy bể dâu cũng thường
...
Tóc sương càng nhuốm tuổi đời
Càng thương cái thuở quần đùi tắm mưa.

Dấu chân và hồn thơ đời đạo Quốc Huân đã in đậm trên từng lối non 
sông đất nước, qua từng tháng năm, qua từng trạng huống.

Vốn người “đồng khí” với nhau, nên đọc thơ Quốc Huân, sự “tương 
cầu” khiến “Chợt nghe hơi ấm từ ai sang mình”. Thứ hơi ấm của tình 
Hưng Đức, chan hòa màu áo trắng:

Tháng Sáu nầy anh có về Hưng Đức
Mùa Hạnh Đường lộc nõn đã lên xanh
Nắng Đà Nẵng trắng ươm tình áo trắng
Bửu Tòa rung chuông gọi đã ngân vang

Thứ tình thiêng Chơn Nhơn với từng ngọn cỏ mềm ươm vào tình 
đất lành linh khí:

Đất lành ôm ấp tim hồng
Hòa chan mây trắng ung dung bốn mùa
Còn nghe hơi thở người xưa
Tay châu, tay sách như vừa đâu đây
Còn nghe danh niệm Cao Đài
Vượt qua sinh tử, tháng ngày, nước non

Thứ tình từ ái cõi Âm Quang chảy về giữa mùa trăng tháng Tám:
Con về lại giữa vầng trăng tháng Tám
Vành vạnh soi dâu bể bước đăng trình
Vòng tay Mẹ bao dung và vô hạn
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Vỗ về con trong chuyển kiếp hóa sinh
...
Mẹ trong con để con là như Mẹ
Duyên thiên từng mầm lá mãi xanh non

Thứ tình trong lời ru của mẹ thế gian:
Lần theo câu hát à ơi
Con tìm về với quãng đời mẹ ru
...
Dòng sữa mẹ vẫn ngọt ngào
Băng qua đất cỗi ngấm vào đời con
...
Lời ru không tuổi không tên
Đã thành sợi tóc bồng bềnh trắng mây

Đến tình tưởng vọng ngọn sóng về nguyên:
Mây vẫn trôi soi ngọn sóng Tiền
Thong dong rồng đã trẩy về nguyên
...
Mắt Trời năm ấy còn minh chiếu
Hằng tại nhất tâm chấp bút Tiên

Và nhiều tình lắm, tình Bữa (bữa nọ, bữa nay, bữa sau):
Bữa nọ dật dờ chơi đếm lá
...
Bữa nay oải quá không chơi nữa
...
Bữa sau còn có thu qua đó
Xin hãy theo về đêm tĩnh yên
Cơn mơ trải giấc dài năm tháng
Có tiếng reo xa vạt lá mềm

Tình Cái Lu:
Tự nhiên ngồi nhớ cái lu
Mùa đông hứng nước, mùa thu đựng đường

...
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Mùa xuân để mẹ ủ tương
Mùa hạ để chị giú buồng chuối xanh

Tình Hoa, tình Cảnh:
Mải mơ níu giữ màu hoa cũ
Tím nhuộm khoảng trời nay vắng tênh

Và rất đậm với tình quê hương đất Quảng, xứ sở của những bước 
chân sứ vụ Cao Đài đã nằm gai nếm mật thuở đưa Đạo về Trung:

Một sớm dậy bồi hồi trông dáng núi
Thấy mây bay thơ thẩn rất vô tình
Và ta nữa cũng vô tình tự hỏi
Buồn vui chi sỏi đá cứ làm thinh
...
Nơi ấy núi đồi yên giấc ngủ
Mùa xuân êm ả một Thu Bồn
Bàn chân người trước còn in dấu
Tí, Sé, Dùi Chiêng hoa cỏ thơm

Đọc hết tập thơ, dòng tình mượt mà vần điệu của Quốc Huân đã 
chảy vào trong tôi thật thơm ngọt. Tôi xin trân trọng ghi mấy lời thâm 
cảm trao đến quý thiện hữu đồng hội đồng thuyền để cùng nhau vầy 
duyên tao ngộ.

Tịnh thất Thanh Châu
Bà Rịa - Vũng Tàu, Ngày Đông Chí Kỷ Hợi (2019)

Thượng Giáo sư PHẠM VĂN LIÊM
Phó Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế
(Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài)
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Đối với Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ thánh giáo rất quan 

trọng. Ơn Trên dùng thánh giáo 
để khai Đạo. Các Thiên ân hướng 
đạo dùng thánh giáo để truyền 
giảng. Và nhân sinh đồ chúng nhờ 
thánh giáo để tu học, sống đạo.

Vốn có những khác nhau về 
nhiều mặt nên người đạo đến với 
thánh giáo cũng bằng nhiều cách 
không giống nhau. Có người chỉ 
rung đùi ngâm nga. Có người 
cặm cụi chép tay. Có người đem 
thánh giáo, thánh thi chuyển 
thành nhạc đạo...

Rất phổ biến là đa số người 
đạo đã chiêm nghiệm và sống 
với thánh giáo. Chẳng hạn, người 
làm đạo khi bị chê bai, trách móc 
thì nghĩ một cách tổng quát đến 
hai câu thánh thi của Đức Bạch 
Phụng Đồng Tử: 

Lấm đầu bao quản thân lươn 
Gìn lòng thanh bạch noi gương  

         thánh hiền(1).
Và có vẻ sâu hơn thì vận dụng 

hai câu thánh thi của Đức Quảng 
Đức Chơn Tiên: 

Cao Đài là cái đài cao 
Vượt lên tất cả đón rào ngăn che(2).

GIỚI THIỆU SÁCH
GS. THƯỢNG VĂN THANH

Như vậy, thánh giáo là thức ăn 
tinh thần thông dụng cho người 
đạo. Đối với tín hữu Hội Thánh 
Truyền Giáo Cao Đài thì nguồn 
cung cấp thức ăn tinh thần quý 
báu đó chính là bộ Thánh Truyền 
Trung Hưng, bao gồm những 
thánh giáo được các Đấng thiêng 
liêng giáng tại nhiều thánh sở để 
dạy về cơ đạo miền Trung kể từ 
khi Đạo Thầy truyền về đây năm 
Giáp Tuất (1934) cho đến cuối 
thế kỷ trước. Với thời gian dài 
hơn năm mươi năm như vậy, bộ 
Thánh Truyền Trung Hưng in gần 
đây đã kết tập được ba trăm ba 
mươi mốt bài (nhưng ắt vẫn còn 
thiếu một số thánh giáo). 

Hấp thụ chất dinh dưỡng 
trong thức ăn tinh thần nói trên 
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(tức Thánh Truyền Trung Hưng) 
thường có những cái khó. Tại sao 
khó và khó như thế nào? Điều đó 
tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng và 
căn trí mỗi người.

Một trong những cái khó ấy 
là ngữ nghĩa; vì vậy, đạo huynh 
Huệ Khải đã phát tâm giúp giảm 
bớt cái khó này cho bổn đạo Hội 
Thánh Truyền Giáo Cao Đài với 
loạt sách Tìm Hiểu Thánh Truyền 
Trung Hưng. Điều này cũng tự 
nhiên và dễ hiểu vì bấy lâu nay 
đạo huynh Huệ Khải vốn rất 
gần gũi với bổn đạo Hội Thánh 
Truyền Giáo Cao Đài. 

Quyển Tìm Hiểu Thánh Truyền 
Trung Hưng - Năm Kỷ Hợi (1959) 
chúng ta đang có là tập đầu tiên 
trong loạt sách ấy, gồm hai mươi 
bài thánh giáo.

Ngoài phần giải nghĩa các từ 
khó, từ Việt cổ, thuật ngữ tôn 
giáo, thành ngữ và điển tích, v.v... 
sách còn có thêm phần chữ Nho 
và tiếng Anh nên rất cần cho cả 
thế hệ lớn tuổi và thế hệ trẻ ngày 
nay. Những bài thánh giáo tiếp 
nhận qua trung gian đồng tử, 
truyền qua độc giả đến điển ký, 
rồi những người sao chép về sau, 
thường khó tránh các lỗi về chính 
tả, ngắt câu, viết hoa... Quan tâm 
hạn chế các lỗi này, giúp cho 

người đọc và góp sức với đồng 
đạo có nhu cầu vận dụng thánh 
giáo để viết bài, nói chuyện… là 
thiện ý của soạn giả.

Loạt sách tìm hiểu này nếu 
tiếp tục thực hiện cho đầy đủ từ 
bài thánh giáo đầu đến bài cuối 
(ngoài năm Kỷ Hợi - 1959) sẽ 
là một công trình phụ trợ rất quý 
cho người mộ đạo hiếu học ham 
tu và nói riêng cho giới Phổ Tế.

Đạo huynh Huệ Khải qua các 
sách đã xuất bản cũng như nhiều 
bài viết trên các tạp chí, trong đạo 
và ngoài đời, thể hiện tác phong 
một người cầm bút có trách nhiệm 
đối với nhà Đạo và người đọc. Ưu 
điểm đáng quý ấy cùng với lòng 
nhiệt thành công quả và nỗi âu 
lo phụng đạo nơi đạo huynh Huệ 
Khải khiến tôi hoan hỷ giới thiệu 
Tìm Hiểu Thánh Truyền Trung 
Hưng với quý huynh tỷ đồng đạo.

Ước mong việc làm này của đạo 
huynh Huệ Khải cùng với bao nhiêu 
hình thức công quả đa dạng được 
tiếp nối qua các thế hệ trước sau đều 
cùng chung sức tài bồi cho nhà Đạo 
được xương minh, xán lạn.

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài
Ngày 15 tháng Giêng Canh Tý

Thứ Bảy 08-02-2020
Giáo Sư THƯỢNG VĂN THANH

Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế

(1) Thánh thất Trung Thành, 15-7 Mậu Dần (Thứ Tư 10-8-1938).
(2) Tam Tông Miếu, 07-6 Tân Dậu (Thứ Tư, 08-7-1981).
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Dường như đã thành thông lệ, khi 
xuân sắp gõ cửa, tạm gác lại những 

lo toan của những ngày cuối năm hối hả, 
các huynh tỷ đồng hành với Sống Đạo 
lại hẹn một lần gặp mặt tất niên. Đây là 
dịp vừa để nhìn lại và hướng tới tương 
lai, vừa thắt chặt thêm tình huynh đệ.

Buổi họp mặt diễn ra vào tối ngày 
11.01.2020 (17. Tháng Chạp. Năm Kỷ 
Hợi) tại nhà hàng thực dưỡng Lá Tía Tô với sự tham dự của một số Hội 
Thánh thuộc Cơ Quan Phổ Tế, quý huynh tỷ Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý, Minh Lý Thánh Hội… cùng đồng hành, chung tâm lực với Sống Đạo 
trong thời gian qua. Cuộc hội ngộ diễn ra trong không khí vui tươi và hòa 
ái. Những câu chuyện vui trong lúc biên tập, những bài viết hay, những 
điều tâm đắc được mọi người cùng nhau chia sẻ. 

Trong bối cảnh hiện nay với rất nhiều loại hình thông tin, giải trí hấp 
dẫn, với sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội và tin tức trực tuyến 
thì  Sống Đạo không dễ thu hút được độc giả, nhất là các độc giả trẻ. 

Tuy vậy, cuộc chuyện trò cho thấy mọi người đều nhận ra rằng Sống 
Đạo là ngôi vườn liên hữu kết nối nhiều đồng đạo tuy khác nhau về tuổi 
tác, xa cách về nơi ở với lắm khả năng không giống nhau nhưng mỗi người 
tùy duyên tùy cảnh để vun bồi, tẩm tưới giúp ngôi vườn mãi xanh và phát 
triển. Từ đó kết thành ước vọng chung là Sống Đạo ngoài chức năng phản 
ánh sinh hoạt tu học cần phát huy nhiều hơn vai trò liên hữu giữa đồng đạo 
đồng tâm và nhất là ươm mầm, nuôi dưỡng những cây viết mới với tâm 
hướng phụng đạo lâu dài.

Tiệc tất niên năm nay kết thúc, để lại nhiều nghĩ suy. Đây không 
chỉ là một buổi ăn ngon, mà còn là mối dây liên kết những cây bút 
nhiều tâm huyết lại với nhau, cùng chung một mục tiêu duy trì và 
phát triển truyền thống lâu năm, có ý nghĩa tinh thần lớn lao trong 
đời sống tu học của các tín đồ Cao Đài.

Tuy không minh thị giao ước nhưng quý đạo tâm từng gắn bó và đến 
với Sống Đạo tất niên đã thể hiện tinh thần chia sẻ và đồng hành rất đáng 
trân trọng.

SỐNG ĐẠO HỌP MẶT TẤT NIÊN -
ĐỒNG HÀNH VÀ CHIA SẺ

KHIẾT TÂM
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Tức là chỉ cảm giác rất khó chịu khi ai đó có lời nói hay hành động 
làm mình không vừa ý, bực bội khiến mình muốn phản kháng, bác 

bỏ. Tối, nghĩa đen chỉ khoảng không gian không có hoặc có rất ít ánh 
sáng chiếu tỏa khiến ta khó hoặc không nhìn thấy sự vật xung quanh; 
nghĩa bóng chỉ trạng thái đầu óc kém thông minh, kém sáng suốt đưa 
đến chậm phân biệt đúng sai. Tức quá thì thường hay tối: khi khó chịu, 
bực bội ta thường có những lời nói, hành động thiếu suy nghĩ và khi 
tỉnh táo lại thì chính những lời nói hoặc hành động đó làm ta ăn năn, 
hối hận vì gây tổn thương người khác.

Có vài câu chuyện kể:
- Một ông bố đang loay hoay sửa chiếc xe hơi mình yêu thích. Đứa 

con trai chơi gần đấy chạy đến dùng phấn viết gì đó lên xe. Ông bố la: 
“Đừng vẽ bậy”. Chú bé không vâng lời, cứ tiếp tục viết. Ông bố tức 
quá, chạy đến dùng vật đang cầm trên tay đập mạnh vào tay cậu bé mà 
quên rằng mình đang cầm chiếc mỏ lết bằng sắt để vặn ốc bánh xe. Chỉ 
khi đứa con trai khóc thét, đưa bàn tay chảy máu lên ông bố mới tỉnh 
táo nhận ra chính mình đã làm tay con thương tật. Đau đớn hơn nữa là 
khi ông nhìn lên dòng chữ con trai đã viết: “Con yêu bố nhiều”.

- Có một câu chuyện vui: một cặp vợ chồng nghèo được một vị thần 
báo sẽ ban cho ba điều ước. Vì thiếu ăn lâu ngày, người vợ buộc miệng: 
“Ước gì có một khúc dồi to ăn cho thỏa thích”. Ông chồng tức quá, ước 
gì không ước lại ước dồi, bèn nói: “Ước gì khúc dồi đó dính lên mặt bà”, 
thế là khúc dồi bay lên dính vào mặt người vợ. Dở khóc dở cười, thế là 
điều ước thứ ba chỉ còn ước cho khúc dồi rời khỏi mặt người vợ. Nếu 
không tức tối thì với hai điều ước còn lại có thể ước gì lại không được?

Người có đạo nên cố gắng tu dưỡng để tâm thanh tịnh, để không 
phát tức vì tức thì tối, dễ nói sai làm bậy làm tổn hại công phu tu hành 
và gây tổn thương người khác.

Tức thì tối
NGỌC ANH

TU TỪ TỪ



100

Pháp môn CẦU LÀNH BỆNH 
kể từ ngày nền Đại đạo ra đời 

cho đến nay thật rất nhiệm mầu và 
linh diệu với điều kiện bản thân 
người bị bệnh và thân nhân của 
người ấy cần đặt trọn niềm tin vào 
Thầy - Nếu hết duyên số thì người 
bệnh nhẹ nhàng quy liễu; - nếu có 
duyên lành thì dù thầy thuốc bó 
tay cũng sẽ thuyên giảm, hết bệnh 
và sống an vui bình thường.

Tôi xin kể ra đây một vài câu 
chuyện đã xảy ra thực tế tại Họ 
đạo nhà:

I. Câu chuyện thứ nhất:
Một bé hài nhi: Phan Khả Hân 

vừa tròn 02 tháng tuổi, chẳng may 
cháu bị bịnh phải  vào bệnh viện 
Từ Dũ - TP. HCM.

Cháu là con đầu lòng của 02 em: 
Phan Hoàn Hảo (Đức Phú, huyện 
Tánh Linh - Bình Thuận) và Nguyễn 
Thị Xuân Vy (TT Sông Vệ, huyện 
Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Hiện cả hai 
đang làm việc tại TP. HCM. 

Niềm vui mừng chưa nguôi, nỗi 
buồn lo lại đến bất ngờ, cháu Hân 
đang lâm một chứng bịnh hiểm 
nghèo, bị nhiễm một loại virút 
mà bác sĩ bảo trong nước chưa có 
thuốc điều trị, chỉ ra nước ngoài 

mới có và tiền thuốc mỗi mũi tiêm 
là 12 triệu đồng.

Cháu phải vào phòng cách ly, 
cả gia đình Nội Ngoại của 02 em 
đều âu lo, tuyệt vọng.

Trong cùng tột khổ đau ấy, một 
tia sáng đã đến với gia đình, đó 
là sự tỉnh thức tâm linh bằng một 
lòng chí thành hồi hướng, một 
đức tin dõng mãnh để cầu xin 
Thầy Mẹ độ trì.

Gia đình đã báo trình Ban Cai 
quản Họ Đạo xin cho con dâu nhập 
môn vì em Xuân Vy chưa có Đạo 
và xin cầu lành bịnh cho cháu Hân.

Ngay sau đó, Họ Đạo sắp xếp 
cho em Vy làm lễ Nhập môn vào 
giờ Tý ngày 30 tháng 5 năm Kỷ 
Hợi (02/7/2019), và giờ Mẹo dâng 
lễ Cầu lành bịnh cho cháu Hân. 
Vào buổi sáng cùng ngày này, gia 
đình và người thân mới được gặp 
mặt cháu sau 20 ngày cách ly trong 
phòng bệnh. Những giọt Tịnh thuỷ 
nhiệm màu được nhỏ giọt vào miệng 
cháu, kỳ diệu thay cháu dần khỏe lại 
và nét mặt tươi tỉnh như ngày nào.

Đấng Chí Tôn rưới mưa ân.
Khẩn cầu cho trẻ mạnh lần
          như xưa

“Kinh cầu xin trẻ lành bịnh”

LINH ỨNG KỲ BA
LÊ PHƯƠNG TỈNH
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Hết giờ thăm bịnh tất cả người 
thân ra khỏi phòng, bác sĩ vào 
tái khám và cho xét nghiệm. Khi 
xem kết quả, vị bác sĩ bất ngờ 
và vui mừng, rồi sau đó ông báo 
cho người thân biết là không còn 
thấy dấu hiệu virút trong cơ thể 
của cháu. Người thân và gia đình 
nhủ thầm ‘Thầy Mẹ’ đã cứu cháu 
mình!… một niềm vui khó tả. 

Sau 2 ngày tiếp tục theo dõi, 
virút nguy hiểm không còn cũng 
chẳng có bịnh gì khác, cháu được 
xuất viện.

Hiện cháu bú sữa mẹ và ngủ 
ngon giấc như những đứa trẻ bình 
thường - Đây là một sự kiện hy hữu.

II. Câu chuyện thứ hai:
Hiền huynh Trần Văn Bá, tuổi 

Quý Dậu (1933) tại Quảng Nam, 
là tín hữu Cao đài thuộc Họ đạo 
Trung Kiên, Quế Sơn. Vào những 
năm thập niên 60 gia đình cùng 
dòng người vào Nam lập nghiệp. 
Hiện đang sống tại xã Sùng Nhơn, 
huyện Đức Linh, Bình Thuận. 

Gia đình huynh gặp nhiều khổ 
nạn, có người thân nhiều lần thập 
tử nhất sinh đều được Ơn trên 
cứu độ.

Hiền huynh một lần bị bịnh rất 
nặng phải nhập viện, được một 
thời gian thấy bịnh khó qua khỏi, 
người thân đem về nhà, trong tư 
thế chuẩn bị hậu sự cho huynh.

Thế rồi gia đình trình xin Họ Đạo 

thiết lễ Cầu lành bệnh cho huynh, 
vì huynh không còn ăn uống được 
nữa, nằm thoi thóp cả tuần.

Họ Đạo cầu Bác Tế Tiên 
phương, với những vị thuốc được 
cho đem sắc. Vừa uống xong thì 
huynh cảm thấy khỏe hơn, sau đó 
từ từ hồi phục, rồi ăn uống bình 
thường trở lại như xưa.

Đến ngày đàn lệ huynh về chầu 
lễ Thầy tại Thánh Thất, đường xa 
trên 6 cây số mà huynh vẫn đi 
được. Nhiều người bạn đạo tâm 
tình, ông cao tuổi rồi cần gì về 
Thánh Thất nữa. Hiền huynh đáp 
lại ngay, Thầy Mẹ cùng Chư Phật 
Thánh Tiên Thần cứu mạng, mà 
không về Thánh Thất uổng quá!

Có lòng tin tưởng Phật Trời
Cứu an thân thể thảnh thơi
         linh hồn 

“Kinh cầu lành bịnh”

Từ ngày cầu lành bịnh được 
Thầy Mẹ ban ân lành hết bịnh, 
sức khỏe bình thường, sống an 
lành tự tại cho tới ngày nay hơn 
4 năm. Ngày đàn lệ, huynh rất sốt 
sắng nhờ con cháu chở về Thánh 
Thất làm lễ Thầy, ít khi bỏ sót.

III. Câu chuyện thứ ba:
Em N.X.V sinh ra và lớn lên ở 

một làng ven sông, gọi là làng chài, 
cha mẹ em làm nghề chài lưới.

Trước đây vào thập niên 60 nơi 
đây là: Chợ Bình Đông, kẻ bán 
người mua tấp nập và thịnh đạt vô 
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cùng. Khi chiến tranh xảy đến, nơi 
đây mọi người di tản hết. Đến lúc 
hòa bình thống nhất đất nước, nơi 
này không còn sinh hoạt chợ nữa, 
hiện vẫn là làng Chài như xưa.

Từ năm 1987 em N.X.V rời 
làng xa quê hương, xa dòng sông 
Trường Giang, để lại bao nỗi nhớ 
nhung của một thời thơ ấu nơi xứ 
Quảng thân yêu.

Vào đến xứ MêPu, em sống 
trong nhà người bác ruột và được 
ông giúp đỡ và tạo cho công việc 
làm ăn. Khi đến tuổi trưởng thành, 
em cũng được yên bề gia thất. 
May duyên em gặp người bạn đời 
là một tín hữu Cao Đài. Hai em 
sanh được một gái, một trai, cuộc 
sống có phần thơ thới hơn so với 
những bạn cùng lứa tuổi như em.

 Em khai phá được hơn mẫu đất 
để trồng điều xuất khẩu. Thường 
ngày trên vai em lúc nào cũng mang 
bình phun thuốc diệt trừ những con 
trùng đục phá thân cây, đến mùa 
thu hoạch em đạt sản lượng cao 
nhất vùng. Hơn nữa, thời điểm mà 
giá hạt điều cao, nhờ vậy, vợ chồng 
chắt chiu dành dụm xây được nhà 
cấp 4 rất khang trang, em nghĩ nằm 
mơ cũng khó có được.

Tưởng chừng cuộc sống tạm ổn 
lo cho con cái học hành đến nơi 
đến chốn, nào ngờ sức khỏe em 

bắt đầu suy giảm trầm trọng mỗi 
ngày sụt 1 ký chưa biết chuyện gì 
sẽ xảy ra.

Em được đưa vào bệnh viện 
Chợ Rẫy khám và xét nghiệm, kết 
quả em đã bị ung thư máu, một 
chứng bịnh khó chữa nhất hiện 
nay, rồi em phải xuất viện về nhà. 
Đây là thời điểm hai em dường 
như bị tụt xuống tận cùng cuộc 
đời không lối thoát.

Cả gia đình chỉ mình vợ của 
em là người có Đạo, còn em 
lâu nay không mấy quan tâm. 
Nỗi cùng cực khổ đau ấy, đã đánh 
thức niềm tin vào Ơn cứu độ kỳ 
ba, vì thế vợ của em đã trình xin 
Họ Đạo cho chồng mình làm lễ 
Nhập môn và xin thiết lễ Cầu lành 
bịnh, nếu không may thì ít ra cũng 
còn được nghe câu kinh tiếng kệ 
hầu được nhẹ nhàng ra đi.

Sau đó, em được nhập môn vào 
giờ Tý ngày 01 tháng 7 năm Kỷ 
Sửu (2009); kế đến, giờ Mẹo là 
lễ Cầu lành bịnh và xin rước Âm 
Dương. Ân lành lại đến! Sau khi 
uống hết ly nước cúng Thầy xong, 
sức khỏe em từ từ hồi phục, nhìn 
thấy người em khác hẳn, bắt đầu 
từ đó ăn uống trở lại bình thường, 
da vẻ hồng hào, trắng trẻo, tăng 
ký trở lại như xưa.
Trung Thạnh, ngày 05 tháng 03 năm 2020
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Truyện ngắn TRƯƠNG DUY
(Viết theo chuyện có thật)

Tiếng chim hót vẫn véo von
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Làng quê ở đây vẫn thường 
yên tĩnh; nhưng chiều qua, 

có cơn gió mạnh từ các quần đảo 
hướng Đông thổi vào, kết hợp với 
làn không khí lạnh từ phía Bắc 
tràn sang nên rét mướt đến buốt 
xương. Dòng sông uốn lượn qua 
cánh đồng mềm mại như một dải 
lụa quanh năm vẫn trong xanh, có 
hàng cây soi bóng; nhưng giờ đây 
đã thay màu xám ngoét bởi những 
ụn mây cuồn cuộn từ đỉnh đèo xa 
trôi dạt đến. Vài giờ sau, màn mây 
dày thêm, chuyển sang màu đen 
kịt, nặng trìu trĩu, phủ kín bầu trời. 
Ở phía cánh đồng, mọi người hối 
hả vác, mang, gồng gánh nông cụ, 
nông sản… về làng. Nhà nhà vội 
vã lên đèn sớm hơn thường ngày 
vì trời bỗng nhiên tối sụp. Cơn gió 
cũng mạnh thêm, vù vù thổi thốc. 
Hàng trăm, hàng nghìn thân cây, 
cành lá oằn mình khua răng rắc. 
Một vài mảnh tôn bị tốc mái bay 
vút lên cao, một thoáng vật vờ trên 
không trung, rồi đột nhiên rơi loảng 
xoảng xuống bãi trống trong vườn. 
Mưa bắt đầu rơi lộp độp, lộp độp…

Chị Tý đưa tay giữ chặt chiếc 
nón lá trên đầu, thu mình co ro 
trong chiếc áo tơi nhưng sao vẫn 
thấy lạnh! Hai hàm răng của chị 
va vào nhau lụp cụp, toàn thân run 
lẩy bẩy; nhưng chị không hề để ý 
đến điều đó, vì mãi lay hoay hun 

lửa cho mấy con bò bị cóng lạnh 
trong chiếc chuồng trống huếch, 
trống hoác  bên mé hông nhà. Đôi 
chân chị lại thoăn thoắt đạp gió 
lội mưa sang che chắn cho đàn gà, 
bầy lợn đang luýnh quýnh, nháo 
nhác gọi nhau đi tìm nơi ẩn nấp.

Về đêm, mưa càng nặng hạt. 
Nước từ các nơi đổ dồn về, chảy 
ùng ục xuống con mương lớn sau 
vườn. Gió càng mạnh thêm. Mạnh 
đến nổi có thể nghe được tiếng gió 
rít ghê rợn của hàng dương từ bãi 
xa vọng lại. Vườn cây ăn trái lâu 
năm quanh nhà nay đã trở thành 
cổ thụ cũng đồng thanh tương 
ứng gào lên từng cơn thảm thiết 
trong mưa bão mịt mùng. Bây giờ 
đã có vài cây ngã ập xuống, nằm 
sóng soài, ngổn ngang, run lẩy bẩy 
dưới sấm sét rền vang và ánh chớp 
liên hồi. Có lẽ vì sợ hãi, con chó 
nhà bên cũng cất lên tiếng rú kinh 
hoàng. Vậy mà chị Tý vẫn bình 
tĩnh, lay hoay nấu cháo, mớm cho 
bà Hữu ăn từng thìa nhỏ, sắc thuốc 
cho uống rồi vội vã đi quạt than 
sưởi ấm cho mẹ chồng. Bà Hữu 
đã ngã bệnh cả năm nay. Không 
còn ai nữa. Chỉ có chị thoăn thoắt 
một mình một bóng trong căn 
nhà quạnh hiu, tất bật làm lụng từ 
việc lớn đến việc nhỏ cho đến tận 
khuya. Thế thì, chị có quản ngại 
gì cảnh giông bão ngoài trời làm  
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ngã đổ, hoang tàn tưởng chừng 
như ngày tận thế! Vậy nên, còn thì 
giờ đâu mà chị buồn bã, tủi thân! 
Mà, nếu chị có buồn tủi thì cũng 
đúng thôi, vì chồng chị, anh Đạt, 
từ bấy lâu đã quen thói đàng đúm 
ăn chơi, chưa bao giờ ngó ngàng 
đến bệnh tình của người mẹ đã 
từng mang nặng đẻ đau ra mình. 
Có lẽ vì anh là con một, được bà 
Hữu chìu chuộng hết mình từ nhỏ 
nên bây giờ Đạt trở nên hư đốn 
đến thế. Bấy lâu, chỉ còn một mình 
chị Tý tảo tần chăm lo đồng áng, 
vườn tược, bán buôn. Và, cũng chỉ 
mình chị  đảm đang công việc gia 
đình…Bây giờ, cũng thế! Chỉ hai 
mẹ con sống quạnh hiu trong cơn 
bảo tố bập bùng.

Sau hồi chuông báo đàn giờ Tý 
ngân vang, cơn thịnh nộ của đất 
trời cũng dần dần lắng dịu. Cuối 
cùng, mưa cũng ngớt, gió cũng 
ngừng. Trong đêm đen sềnh sệt, 
chỉ còn nghe tiếng ếch nhái râm 
ran, nghe hơi thở nhẹ, đều đều 
của trùng dương vọng lại và tiếng 
rên của bà Hữu tưởng đến quặn 
lòng. Đến lúc này thì tay chân chị 
Tý đã mỏi nhừ. Chị đến kéo tấm 
mền đắp cho bà Hữu ngay ngắn 
hơn, sửa lại chân mùng cho kín 
đáo hơn. Chị không quên bỏ thêm 
than, ủ thêm tro cho lò sưởi rồi 
lẳng lặng đi ra ngoài. Ngôi nhà 

hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng.
Gần sáng, trời càng lạnh hơn. 

Vạn vật như đã mệt nhoài sau 
cơn bão tố nên còn trùm kín trong 
chăn đêm dày dặn, mênh mông. 
Bỗng dưng có tiếng con chào mào 
hót véo von trên cành cây săng 
lẻ trước sân nhà. Chị giật mình. 
Trong cơn ngái ngủ chị đoán thế; 
bởi vì thường ngày, khi các loài 
chim khác còn đang rúc mình 
trong hốc cây, tàn lá rậm rạp ngủ 
ngon lành thì nó đã thức giấc, bay 
đi tìm cành cao, khẳng khiu và trụi 
lá, cất tiếng hót véo von. Sáng nào 
cũng thế, chỉ có loài chim này là 
dậy sớm nhất, thực hiện cái thiên 
chức tự nhiên: Đánh thức Bình 
minh! Điều làm chị khó hiểu là, 
vì sao loài chim này cứ lựa những 
cành cây khẳng khiu và trụi lá mà 
đậu? Phải chăng vì bản năng của 
nó, giống như chị,  sinh ra là phải 
thế để thích nghi với bản tánh 
chịu thương chịu khó muôn đời? 
Hay là trực giác cho nó biết rằng 
chỉ có đậu trên cành cao, thoáng 
đãng mới có thể phóng tầm mắt 
ra xa hơn, rõ hơn. Hoặc có như 
thế, tiếng hót của nó mới vang 
xa, rộn rã, tròn trịa, có tác dụng 
lay động vạn vật, muôn loài thức 
giấc trước khi vầng Thái Dương  
chiếu rọi ánh nắng hồng đầu tiên 
lên những ngọn cây cao phất phơ, 
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như những cánh tay vẫy gọi, đón 
chào một ngày mới bắt đầu.

Chị Tý rón rén đến cạnh 
giường bà Hữu nằm, khe khẽ vén 
mùng lên để xem mẹ chồng đêm 
qua ngủ có ngon không. Bỗng 
dưng, bà Hữu nắm lấy tay chị rồi 
nói trong hơi thở nặng nhọc:

- Mẹ biết từ mấy tháng nay, 
đêm nào cũng vậy, buổi sáng đầu 
tháng và giữa tháng nào cũng thế, 
con lại trốn mẹ mà đi. Con đi đâu 
thế? Liệu có hẹn hò với ai không? 
Thằng Đạt lạnh nhạt với con nên 
mẹ không trách gì đâu; nhưng con 
cũng nên thương mẹ, nếu không 
có con thì mẹ sẽ thế nào? Mẹ nhớ, 
có lần con xin phép mẹ về chùa, 
nhưng Cao Đài thì mẹ chẳng vừa 
ý đâu!

Nghe bà Hữu nói, trong một 
thoáng, và chỉ một thoáng thôi, 
chị Tý tưởng chừng như tiếng sét 
bên tai. Nhưng điều đó không làm 
chị bàng hoàng và e sợ một chút 
nào. Chị bình tĩnh đến không ngờ, 
cất lời êm dịu:

- Thưa mẹ, xin mẹ yên tâm, từ 
ngày về ngôi nhà này đến giờ, con 
đã dần dần tự hoàn thiện mình hơn; 
cũng nhờ thế mà con bỗng dưng 
mạnh mẽ và chín chắn rất nhiều, 
ngày càng hiểu sâu về ý nghĩa của 
cuộc sống tươi đẹp này. Con luôn 
cầu nguyện cho mẹ chóng lành 

bệnh, sống vui cùng chúng con; rồi 
thời gian sẽ trả lời cho mẹ những 
câu hỏi vừa rồi một cách chính xác 
nhất. Mẹ sẽ vui lòng thôi!

Miệng nói, tay chị vén mùng 
lên, sửa lại mền gối, cúi xuống 
kéo lò sưởi ra rồi khệ nệ bê xuống 
bếp. Chị lại bắt đầu công việc của 
ngày mới: Chăm sóc người bệnh, 
nấu ăn, quét dọn, lau chùi…

Đúng ra, như thường lệ, trước 
lúc bình minh, sau khi xong công 
việc nhà, chị đã hối hả ra đồng; khi 
thì tháo nước, lúc bơm thuốc, bón 
phân… Nhưng hôm nay thì không. 
Sau cơn mưa bão, cây cối ngã đổ 
ngổn ngang, rác rến phủ kín sân 
vườn, bùn lầy nhão nhoẹt khắp 
nơi… Chị phải dọn sạch những 
tàn dư đó trước khi mặt trời lên, 
treo lơ lửng trên ngọn tre phơ phất 
ở cuối vườn nhà. Chị chỉ nhìn thấy 
thế là biết đã đến giờ đi chợ; ngày 
nào cũng thế, không sai một phút, 
một giây.

Hôm nay cũng vậy; nhưng chỉ 
có khác một chút là tuy trời còn 
giá rét nhưng trán chị vẫn lấm 
tấm mồ hôi. Điều này cũng dễ 
hiểu thôi; vì có ai vất vả như chị 
thì mới cảm thông! Chị vội đưa 
tay áo quẹt trán, rồi ra lu nước 
mưa giội rửa một hồi. Nước mát 
làm chị tỉnh người lại. Chị vói 
tay lấy khăn lau sạch rồi vào nhà 
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thay áo quần, xách giỏ đi chợ. 
Trước khi đi, chị không quên vào 
phòng  viếng chào mẹ chồng. Mà, 
điều này đã thành lệ rồi thì làm 
sao chị quên được? Điều đã làm 
cho ta ngạc nhiên là sao chị đi 
chợ mà lại xếp cái gì đó bỏ xuống 
đáy giỏ? Kìa! Sao là màu trắng? 
Trắng nõn nà như chiếc áo dài của 
người Cao Đài thường mặc vậy!

Đi chợ vừa về đến đầu ngõ là 
chị đã nghe tiếng rên văng vẳng 
của bà Hữu:

- Khát... Khát quá! Tý,... Tý 
ơi... Cho mẹ ly nước!

Chị Tý vào nhà, vội vàng lấy 
chai nước từ trong giỏ ra. Ở đâu 
mà sẵn sàng thế nhỉ? Chị cẩn thận  
rót vào ly, thành kỉnh mời bà Hữu 
uống. Uống xong, bà Hữu tròn 
xoe mắt nhìn chị có vẻ ngạc nhiên 
lắm, nhưng không nói gì. Lúc này 
vào đầu tháng Chín ta.

Đến giữa tháng đó, làng xóm ai 
cũng ngạc nhiên, không hiểu sao 
bệnh tình của bà Hữu bỗng dưng 
thuyên giảm thấy rõ. Bà có thể tự 
ngồi dậy, đi đứng và tự thực hiện 
các công việc cá nhân. Chị Tý có 
thể đoán ra được sự diệu dụng ấy, 
nhưng chưa tiện nói ra. 

Vài tháng sau, vào một buổi 
sáng tinh mơ, chú chim chào mào 
chịu thương chịu khó vẫn dậy sớm, 

hót véo von như mọi ngày. Mà sao 
hôm nay, tiếng hót của nó hình như 
trong trẻo hơn, lảnh lót hơn; Và,  
hình như giai điệu của nó  vô cùng 
rộn rã, tinh khôi? Cùng lúc đó, bà 
Hữu lò dò đến bên cạnh chị Tý 
đang vo gạo nấu cơm. Bà lay lay 
chiếc vai tròn, nhỏ nhắn của chị:

Con hãy nghe mẹ nói, gần đây, 
có ban Trị Sự Xã Đạo mình đến 
thăm mẹ, vào buổi sáng, nhằm lúc 
nông vụ tấn thời nên con không 
hay đấy thôi! Nhờ thế mà mẹ biết 
hết rồi! Mẹ xin lỗi con! Đáng lẽ, 
mẹ không nên có lời nghi ngờ, 
xúc phạm đến người con dâu nết 
na, hiếu thảo như thế! Đúng. Con 
nói đúng đấy. Thời gian đã trả lời 
cho mẹ những nghi vấn trước đây 
một cách rõ ràng và chính xác 
nhất! Các vị Chức sắc Xã Đạo đã 
kể rằng: Cứ đến giờ Tý, sau khi 
xong công việc nhà, cũng là lúc 
mẹ đang đi vào giấc ngủ say, con 
đã một mình lặn lội đi trong bóng 
đêm và sương lạnh, đến Thánh 
Thất để cầu nguyện rồi lầm thầm 
tụng Kinh Cứu Khổ cho mẹ. Cách 
đây vài tháng, con đã xin ban Trị 
Sự Xã Đạo rồi cùng với Họ Đạo 
thiết lễ cầu xin lành bệnh cho mẹ 
nữa! Ly nước mẹ uống với đôi 
mắt tròn xoe rất đỗi ngạc nhiên 
hôm ấy có hương vị khác lạ vô 
cùng! Hương vị đó ở thế gian này 
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không thể nào có được! Lúc uống 
xong, mẹ suy nghĩ: Nó chỉ là ly 
nước bình thường thôi, nhưng sao 
như vừa uống thuốc Tiên vậy; sao 
trong người thấy dễ chịu và khỏe 
dần ra? Sau này, nhờ ban Trị Sự 
giải thích mới biết rằng, đó là ly 
nước Âm Dương, nước Ma Ha,  
đã được vị Đầu Họ hành pháp nên 
mới có diệu dụng đến thế! Xin tạ 
Ơn Thầy, Cảm ơn con và Bổn 
Đạo đã đưa đôi tay thánh thiện ra 
dìu dắt mẹ vượt qua quãng đời vô 
minh ấy! Bây giờ, mẹ đã tỏ ngộ 
ra nhiều điều quý giá về Sự Sống 
và Tình Thương. Còn nữa, mẹ 
còn biết cái vật màu trắng mà con 
giấu dưới đáy giỏ, chính là chiếc 
áo dài trắng tinh con đã từng mặc 
lúc tranh thủ ghé vào làm lễ Thầy, 
sau khi đi chợ. Thật tình mà nói,  
mẹ cấm con về Thất chầu Thầy là 
vì lúc ấy mẹ chưa hiểu gì về Đạo 

Cao Đài hết! Bây giờ, nhờ biến cố 
đầy thử thách vừa qua, nhờ ban 
Trị Sự Xã Đạo vun bồi đức tin; 
nhất là nhờ con chịu thương chịu 
khó nên mẹ mới nghiệm sâu được 
lý Đạo! Chính những trợ duyên đó 
đã thúc giục mẹ phải nhanh chân 
bước ra Con Đường Sáng. Ở phía 
trước! Mẹ đã làm đơn xin Xã Đạo 
rồi. Vị Đầu Họ đã thu xếp cho mẹ 
được nhập môn vào hôm nay. Từ 
đây, khi về Thánh Thất con sẽ có 
mẹ đi cùng. Thế có vui không?

Thời gian như dừng lại. Chị 
Tý dang tay ôm chặt mẹ chồng 
để thay cho câu trả lời. Có lẽ chị 
không nói được vì mừng vui đến 
nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng.

Bấy giờ, và có lẽ về sau nữa, 
đến muôn đời, trên cành cây cao, 
khúc khuỷu, trơ trụi lá, tiếng chim 
hót vẫn véo von. Mà không, vẫn 
lấp lánh tiếng chim!
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Hương Quê

Về nhà cha
Con không phải là nhà thơ
Hoa vô thường nở trên ngơ ngẩn lòng
Luân hồi xoay trục theo vòng,
Con Tạo khéo vẽ ẩn long lên ngàn,
Mây bay lộng gió chiều hoang
Núi cao, cao vút sương tan mỹ miều
Sương rơi, rơi nhẹ diễm kiều
Cam lồ thủy đọng sáng chiều vô ưu
Tiên Thiên lập đảnh luân lưu
An Lư phản phục phương tu Hậu Càn
Thân này cúi lạy vái van
Kỳ ba tận độ Thầy ban ơn lành
Lòng con nguyện, phải chí thành
Sắc son tạc dạ vinh danh Đạo Trời
Cảnh nhàn hạ giới con ơi!
Dìu nhau vững bước muôn đời theo sau
Chuyến đò cuối đợi: Đừng lâu con à!
Muôn người cầu khẩn thiết tha
Con về nhẹ bước, nhà Cha đón mừng.
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Lê Phương

Về ngôi nhà Thánh
Ai về xứ Quảng quê tôi
Lắng nghe tiếng mõ nhìn ngôi Tam Đài
Nhân sanh nỗ lực miệt mài
Lập công, góp của chẳng nài gian lao
Thánh thể Thượng Đế vươn cao
Giúp cho sanh chúng đường vào lễ nghi
Rèn lòng học chữ từ bi
Nương ân nhà Thánh thị phi chớ màng
Nguyện cầu sanh chúng bình an
Về ngôi nhà Thánh an nhàn thảnh thơi
Con xin trên đấng Cha Trời
Vui miền Thánh Đức đời đời hanh thôngHoài Nam

Đường về thầy
Đường về Thầy là đường tu tiến
Bởi lắm lời thành kiến khó tu
Mùi đời danh lợi trần tù
Muốn xa cảnh ấy công phu thường ngày
Dầu nghiệp chướng trả vay vay trả
Đừng sờn lòng nghiêng ngả ngả nghiêng
Một lòng sớm tối trì kiên
Dày công tu niệm ân Thiên hộ trì
Dặn lòng chớ thị phi sinh sự
Là miếng mồi câu nhử ma vương
Đạo mầu chỉ có tình thương
Tình thương bác ái là đường về nguyên
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Thùy Dương

Tiếng chuông chiều
Dòng kênh uốn khúc thân yêu
Vọng vang trong tiếng chuông chiều ngân nga
Câu kinh tiếng mõ mượt mà
Thức cho sanh chúng lánh xa hồng trần
Ngày ngày vọng tiếng chuông ngân
Khơi nguồn nhớ lại muôn phần tội gây
Hôm nay Con đến với Thầy
Cầu xin Thầy hộ thân này bình yên
Cúi xin ân Thánh thiêng liêng
Độ cho sanh chúng lánh miền trầm luân
Dù cho gặp cảnh gian truân
Khi nghe những tiếng chuông ngân vọng về
Quyết lòng xa lánh bến mê
Tu tâm sửa tánh đường về hư không.
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Lê Hoàng Nguyên

Em bán hoa chiều ba mươi Tết
Chiều Ba mươi Tết phố đầy đông
Người đi lớp lớp ngược xuôi dòng
Ngồi ôm hoa thắm lòng se thắt
Còn nhiều hoa lắm, ai mua không?

Một năm làm lụng chẳng dư tiền
Cực lòng muốn giấu nỗi niềm riêng
Năm cùng tháng tận bao nhiêu thứ:
Làm răng không nghĩ, nghĩ không phiền!

Em hết lo gần lại tính xa
Làng trên xóm dưới mấy trăm nhà
Xuân về, Tết đến ai mà chẳng
Mua sắm trong nhà một ít hoa

Em qua hàng xóm mượn thêm tiền
Theo lái vào vườn đếm mấy thiên
Lay ơn, hồng, cúc vàng, xanh, đỏ
Nửa lòng khấp khởi, nửa chưa yên

Hai bên đường phố ngập đầy hoa
Người mua, kẻ bán cũng hằng hà
Lòng ai biết có như em nhỉ
Mơ giấc hoa chừ héo với hoa…
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Mai Hậu 

Nói với em...
Tôi muốn nói với em…
Chúng ta hãy cùng cám ơn Thượng Đế
Đã ban cho ta những điều khó dễ
Để cho ta có dịp nhìn lại bản thân
Và để cho ta được tĩnh lặng tinh thần
Nhờ đó ta mới nhìn ra Chánh Pháp
Nếu cuộc đời là một trang giấy nháp
Viết sai rồi ta tẩy xóa nó đi
Nếu cuộc đời là một trường thi
Kết quả thế nào ta xin chấp nhận
Không oán than hay đổ thừa cho số phận
Ngẩng cao đầu trong những lúc gian nan
Dẫu thế nào ta vẫn cất tiếng cười vang
Có như vậy mới thoải mái tinh thần và thể chất
Nếu cuộc đời là những ngày vui chất ngất
Hay nỗi buồn cay đắng tận tâm can
Nếu ta phải đối diện với những giây phút bàng hoàng
Hay ngất ngây trong niềm vui hạnh phúc
Thì cũng chỉ là một chốc…
Rồi sẽ tan biến theo thời gian.
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Nguyễn Thị Sen

Vết thời gian
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày”
Quê hương biết bao ký ức
Biết bao chuyện đẹp trên đời

Dấu chân ta (đi) về bao ngã
Nhớ gì những lúc mưa sa
Quê hương có còn níu giữ
Người đi một thuở bôn ba

Dòng đời cứ trôi trôi mãi
Tóc xanh đã nhuốm bạc màu
Vết hằng in trên môi má
Thời gian lặng lẽ phôi pha

Chiều nay dừng chân quán nhỏ
Chạnh lòng ta lại thương ta
Bao năm nặng oằn vai gánh
Giờ nay như giọt sương sa

Tri âm, ai hỡi tri âm!
Hàn huyên những chuyện thăng trầm
Được, mất, bại, thành còn đó
Hay còn đôi mắt quầng thâm.
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Trần Dã Sơn 

Tâm sự
Bước sang năm mới thêm một tuổi. 
Đã bảy hai rồi đâu giỡn chơi. 
Tuy chẳng mạnh lành như lúc trẻ. 
Vẫn sống vẫn thơ vẫn yêu đời. 
Kể ra cũng ngoài “cổ lai hy”. 
Nhưng mà sống thọ để làm chi?
Nước non chìm nổi không giúp được. 
Đời đạo tai nàn chẳng cứu nguy. 
Ba bữa cơm rau cho qua ngày. 
Tu hành thì dở, nói thì hay. 
Đêm đêm nằm nghĩ càng thêm tủi.
Xin chớ trách chi lão già này. 
Cũng muốn làm gì cho đất nước. 
Tiếc mình tài trí chẳng bao nhiêu. 
Đành mượn công phu rèn tâm tánh. 
Rèn mãi bốn tường chẳng thấy xiêu.
Nên phải cố hơn phải cố hơn. 
Giữ lòng bền chặt tựa keo sơn. 
Đạo Trời mầu nhiệm huyền vi quá. 
Đâu dám sai ngoa, dám dễ lờn.
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Trần Dã Sơn 

Thương
Thương con nắng hạ ủ vai gầy.
Người đã đi rồi tôi ở đây
Cát bụi nào xôn xao nỗi nhớ
Lời kinh nào lên mây lên mây
Thương chiếc lá vàng rơi xuống sân
Tôi loay hoay trong kiếp phong trần
Đời xanh rêu qua từng hơi thở.
Tình xanh rêu qua từng bước chân. 
Ai biết mai về đâu về đâu. 
Năm tháng phôi pha mộng ban đầu. 
Có phải nếp nhăn là nỗi nhớ. 
Là lời hò hẹn với mai sau.
Thương con nắng hạ ngủ hiên nhà. 
Mai dù còn đây hay đi xa. 
Đời có nhớ nhau xin mở cửa. 
Cho tình thương đầy tình bao la.
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THÔNG TIN - TƯ LIỆU

 �ĐẠI LỄ THÁNH ĐÁN ĐỨC CHÍ TÔN TẠI THÁNH ĐƯỜNG 
QUẢNG NAM mùng 09 tháng Giêng năm Canh Tý, tại Thánh Đường 
Quảng Nam (138 Phan Bội Châu, Tp. Tam Kỳ), Ban Đại Diện Hội Thánh 
tại Quảng Nam long trọng cử hành Đại lễ Thánh đán Đức Chí Tôn. Về 
tham dự lễ tại Hội Trường có đại diện chính quyền trong tỉnh, chức sắc và 
bổn đạo các Họ đạo tại Quảng Nam, Nhà Tu Phước Huệ - Dòng tu Bảo 
Tọ, Nhà tu Trí Huệ, với số lượng trên 500 người. Sau phần nghi lễ tại Hội 
Trường là phần Đại Lễ long trọng, trang nghiêm tại Bửu Điện Chí Tôn. 

Trước đó, tối ngày mùng 08 tháng Giêng năm Canh Tý, cũng tại 
Thánh Đường Quảng Nam, có trên 250 đoàn sinh từ các Gia Đình Hưng 
Đạo trong tỉnh tổ chức đêm thắp nến hồi hướng với chủ đề: Tôn vinh 
Thượng Đế, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cầu nguyện Đại Đạo 
hoằng khai, Giáo hội hanh thông, anh em thuận hòa. Sau phần lễ là phần 
giao lưu với mục đích gắn kết, chung vui trong niềm yêu thương, liên 
kết thân hòa của thanh thiếu niên các Thánh thất nhân dịp đầu xuân.

 �TANG LỄ TRUYỀN TRẠNG NGÔ MINH CHÍNH ngày 27 
tháng 01 năm Canh Tý (2020), Anh Lớn Truyền Trạng Ngô Minh 
Chính, Chưởng quản Chi pháp Tòa Pháp chánh Hiệp Thiên Đài đã quy 
Tiên tại tư gia  ở Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Anh Lớn Truyền Trạng Ngô Minh Chính sinh năm Tân Mùi (1931) 
tại xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là Giáo 
hữu Thượng Thường Thanh, nguyên Đầu Họ Đạo Thánh thất Châu 
Long Đài và thân mẫu là cụ Nguyễn Thị Bến. 

Năm Ất Hợi (1935), chư Hướng đạo tiền 
bối đem mối đạo Cao Đài từ Cầu Kho về 
thành lập Thánh thất Tân Định vùng Tam 
Quan. Tình hình truyền đạo gặp lúc rất có khí 
thế, thu hút số đông cư dân địa phương, lúc 
này gia đình Anh Lớn có duyên lành xin nhập 
môn Cao Đài giáo. Tuổi trưởng thành Anh 
Lớn biểu lộ khí chất là chàng trai mộ đạo, chí 
thành lo tu học lập công bồi đức. 
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Từ 1954 - 1957, làm Đầu phòng văn Thánh thất Châu Long Đài
Năm 1957, Anh lớn được Thiên phong Luật sự. Anh lớn được Đức 

Đông Phương Lão Tổ điểm hồng danh từ Đàn cơ tại Trung Hưng Bửu 
Tòa, ngày 16/01/ĐĐ 33:

CHÍNH trung được hòa mình khắp cõi,
Bước tương lai học hỏi thêm lên;
Xưa nay luật pháp làm nền,
Người tu nương đấy bước lên Liên Đài.

Từ năm 1958 đến năm 1972 thực hiện sứ vụ Trưởng bộ phận Minh 
tra kiêm nhiệm Đầu phòng văn tỉnh đạo Bình Định. Có giai đoạn là 
Phân đoàn trưởng thanh niên Hưng Đạo. Từ 1973 - 1982: Trưởng ban 
Minh Tra Thành đạo Cao Đài Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Năm1983 
đến 1991 Anh Lớn là giữ chức sắc cơ quan Minh tra tại tỉnh Đồng Nai. 
Từ năm 1992 - 1998 hành đạo tại Trung Hưng Bửu Tòa. Sau Đại hội 
nhân sinh lần I (1996) Luật sự Ngô Minh Chính làm Chưởng quản chi 
Thế (Hiệp Thiên Đài) kiêm nhiệm Chưởng quản Cơ quan Minh tra.

Năm 1999, Hội Thánh cầu phong Anh Lớn lên phẩm Sĩ tải. Năm 
2002, Hội Thánh cầu phong lên phẩm Truyền trạng, Chưởng quản chi 
Pháp thuộc Tòa Pháp chánh.

 �TANG LỄ GIÁO HỮU THƯỢNG KHÔI THANH ngày Nguyên 
đán 01 tháng Giêng năm Canh Tý (2020), đạo huynh Giáo hữu Thượng 
Khôi Thanh, nguyên Đầu Họ Đạo Thánh thất Từ Vân (Tp. HCM) đã 
quy Tiên.

Đạo huynh Giáo hữu Thượng Khôi Thanh, thế danh Đỗ Khôi, 
sinh năm Đinh Sửu (1937) tại xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình đạo dòng thuần thành, được sống 
trong nề nếp, truyền thống đạo đức, từ nhỏ đạo huynh đã hăng say tham 
gia sinh hoạt tu học. Năm 1961, nhận nhiệm vụ Thông sự tại xã đạo Tam 
Quan, Họ đạo Châu Long Đài. Đến khoảng năm 1963, đạo huynh vào 
miền Nam lập nghiệp và tham gia sinh hoạt tu học với Họ đạo Trung 
Minh, được nhân sanh bầu làm Phó Trị sự xã đạo Phú Nhuận. Năm 1993, 
Thánh thất Từ Vân được thành lập, tách ra từ Thánh thất Trung Minh, 
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đạo huynh giữ nhiệm vụ Phó trị sự và Chánh 
Trị sự xã đạo Phú Nhuận. Đến năm 2004, 
Đạo huynh được nhân sanh tín nhiệm công 
cử phẩm vị Lễ sanh. Từ đó, đạo huynh luôn 
nhẫn nại, mẫn cán ngày đêm lo tròn nhiệm vụ 
phụ trách tế lễ. Năm 2007, làm phụ tá Đầu Họ 
Đạo, rồi Xử lý chức vụ Đầu Họ Đạo. 

Đến năm 2010, đạo huynh được Hội 
Thánh bổ nhiệm Đầu Họ Đạo Thánh thất 
Từ Vân, đạo huynh đã giữ vững lập trường, 
tuân vâng Hội Thánh, một lòng trọn vẹn 
đức tin thờ Thầy giữ Đạo. Mặc dù đạo huynh có sức khỏe vượt ngoài 
tuổi tác nhưng thời gian ngày mỗi qua đi, tuổi ngày càng cao, lại thêm 
bệnh mãn tính lâu ngày đã bào mòn sức lực. Đến tháng 4 năm Kỷ 
Hợi (2019), Hội Thánh chuẩn thuận cho đạo huynh được từ nhiệm 
Đầu Họ Đạo vì tuổi cao, sức yếu, tháng 6 năm Kỷ Hợi, Hội Thánh 
cầu hàm phong cho đạo huynh phẩm Giáo hữu.

Trong suốt thời gian gần 65 năm hành đạo, với nhiệm vụ nào đạo 
huynh cũng tỏ rõ nhiệt thành, tận tụy hầu xứng đáng là đệ tử thuần 
thành của Đức Chí Tôn. Thật là:

Trải bao năm chung nẻo đường lành, khi Thánh thất, lúc Thiên bàn, 
khăng khít đệ huynh, tin tưởng trọn niềm trên Đức Mẹ.

Bỗng một phút về nơi cảnh tịnh, mai non Tiên, chiều động Thánh, 
tiêu dao ngày tháng, quả công muôn thuở dưới Ân Thầy. 

 �HỘI HỌC KINH DỊCH VÀ THÁNH GIÁO tổ chức chung cho 
ba đơn vị Trung Hưng - Minh Lý - Cơ Quan bắt đầu từ tháng 7-2019 
đến nay đã được 7 kỳ.

Bắt đầu kể từ tháng 4-2020, hội học sẽ tổ chức định kỳ vào mỗi tối 
thứ 6 đầu tháng, luân phiên tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý và Minh 
Lý Thánh Hội.

Về địa điểm tháng lẻ Dương lịch học tại Minh Lý Thánh Hội, tháng 
chẳng học tại Cơ Quan. Hai tháng 4 & 5 năm 2020 tạm nghỉ vì Covid-19.
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DANH SÁCH CÔNG QUẢ ẤN TỐNG SỐNG ĐẠO
Cơ Quan Nữ Phái Hội Thánh 
GH Trần Hương Tấn  200,000  
 Họ Đạo Hội An  
PTS Phan Quang Phong (hồi hướng GL QGH 
Thượng Sửu Thanh, Phan Quang Sương)  600,000 
Q.Giáo Thiện Trần Thị Gần  200,000 
TS Trần Thị Loan  250,000 
CTS Trần Thị Hoa  600,000  
 TT Văn Thị Long  1,800,000 
TT Nguyễn Thị Nhân  200,000 
PTS Trần Thu Ly  300,000  
 DT Nguyễn Tuyết Hương  200,000 
CTS Trần Thị Thúy  100,000 
TS Nguyễn Thị Trang  200,000 
Nguyễn Thị Lý  200,000 
Họ Đạo Hưng Đông (Quảng Nam)   
LSHP Trịnh Tấn  100,000  
 LSHP Nguyễn Thị Câu  20,000 
DT Bùi Thị Mười  50,000  
 CTS Trịnh Thị Hường  50,000 
ĐT Mai Thị Ngà  30,000 
ĐT Nguyễn Thị Mẫn  20,000 
ĐT Lê Thị Tơ  20,000 
Nữ phái Họ Đạo Hưng Đông  100,000 
CTS Nguyễn Thị Hoa  20,000 
ĐT Nguyễn Toán  100,000 
Nguyễn Văn Vinh  100,000 
Trịnh Thị Thế  20,000 
PBCQ Mai Đình Hiến  100,000 
Mai Thị Cúc Mỹ  20,000 
Triệu Thị Bạn  50,000 
Võ Thị Nghĩa  30,000 
Trịnh Thị Minh  50,000  
 CTS Ngô Thị Hường  20,000 
Trịnh Thị Huệ  20,000 
TBPT Nguyễn Bá Phát  100,000 
Nguyễn Văn Đoàn  100,000  
 Nguyễn Văn Hân  50,000 
Nguyễn Thị Hồng Kha  100,000  
 Nguyễn Văn Đạo  100,000 
Nguyễn Văn Anh Tuấn  100,000 
Nguyễn Thị Minh Lý  100,000 
Nguyễn Thị Minh Tâm  100,000 
Nguyễn Thị Nguyên  20,000  
 Họ Đạo Trung Bửu    
Lê Văn Hảo (hồi hướng GL Cha Lê Văn Khanh)  500,000
Trần Thị Mỹ Trang (Hồi hướng công đức Cha GHHP 
Ngọc Trương Thanh) 500,000
Trịnh Thị Lan  300,000 
Nguyễn Anh Thuần  100,000  
 Nguyễn T. N Anh (Hồi hướng GL Mẹ Lê Thị Hai) 500,000 
Họ Đạo Trung Hiền 6,800,000  
Nguyễn Thị Thúy  500,000  
 Nguyễn Thị Anh  200,000  
 Đỗ Thị Đạt hồi hướng Giác Linh Cha Đỗ Hường 
và Mẹ Nguyễn Thị Dương (200+200)  400,000  

 Lê Thị Mỹ Dung ( 500+500)  1,000,000  
 Văn Thị Hiệp (500+200)  700,000  
Trần Lê Trâm Anh (1 Tr x 4)  4,000,000  
 Họ Đạo Trung Hội (Gia Lai) 550,000
Dương Thị Thu Trâm  500,000  
 Nguyễn Văn Chín  50,000  
Họ đạo Trung Minh
 Phan Minh Phúc  200,000  
 Trương Đỗ Hồng nha  200,000  
 Phan Hồng Hạnh  200,000  
Phan Minh Đức  200,000  
Mai Hậu  1,000,000  
Trương Đình Chiến  1,000,000 
Phan Thị Tấn   500,000 
Ngô Thị Ngọc Anh  100,000  
 Tạ Thị Mịch  500,000  
 Mai Lê Đan Khuyên  300,000  
 Lê Thị Nhung  200,000  
 Trương Đỗ Hoàng Nhi  200,000  
 Nguyễn Khiêm  200,000  
 Nguyễn Thị Thanh Tâm  500,000  
 Lê Thị Hậu  200,000  
Nguyễn Văn Minh  100,000  
 GL Hoàng Huy Nam  200,000  
GĐ GH Bùi Hương Tặng
(Hồi hương GL Thân Mẫu Lê Thị Chỉ)  500,000  
 Lê Hồ Phương Linh  200,000  
 Ban Phước Thiện Họ Đạo Trung Minh  10,000,000  
 Họ Đạo Trung Mỹ (Duy Xuyên)   
LS Phạm Hương Ngộ  500,000  
 Họ Đạo Trung Phước An 
 Phan Thuận (Hồi hướng GL con Phan Văn Tâm)  500,000
Họ Đạo Trung Thành 400,000 
Trần Thị Thu Vân  400,000  
 Họ Đạo Trung Thuận (Phan Rang) 2,000,000 
 Họ Đạo Từ Vân (Sg) 
GĐ Đặng Ngọc Hưởng  1,000,000  
Trần Phước Hưng  500,000  
Trần Đặng Thanh Kim  500,000  
Trần Văn Dương  300,000  
Nguyễn Thị Phụng Võ  200,000  
 Huỳnh Thị Huệ  300,000  
 TT Trung Tâm Hoa Kỳ 
Đỗ Phú Hoàng Sa  2,300,000  
 Các đơn vị khác
Đạt Tường và một số đạo tâm  5,000,000  
Đạo tâm ẩn danh (gởi 19/2/2020)  500,000  
Đạo tâm ẩn danh (gởi 27/3/2020)  300,000  
Cty Minh Đức  3,000,000  
 Nguyễn Huyền Nhã  1,000,000  
GĐ Lê Thị Minh Nở  1,000,000  
GĐ Nguyễn Thanh Mẫn  1,000,000  
Trần Thị Luân  1,000,000  
Võ Văn Hồng Phước  100,000  
Mai Văn Cúc  100,000 
TỔNG CỘNG  56,290,000



Văn Tư Tu

NGẪM NGHĨ

Covid-19 tác oai, tác quái thì ai cũng biết. Nó không những 
gây ra mất mát sinh mạng và tài sản, đồng thời phát lộ 

nhiều tố chất tương phản tiềm ẩn nơi nhân sinh.
Những tố chất ấy khi kích hoạt mới hiện ra với những 

cặp đặc tính đạo đức đối nghịch: Thiện - ác; Tốt - xấu, Trung 
chính - gian dối, hy sinh trách nhiệm hoặc ích kỷ, xa lánh, 
thủ lợi...

Về mặt tâm lý, một bên là hoảng loạn, sợ sệt, tưởng tượng 
lung tung tạo điều kiện phát sinh lắm thứ virus mới, vô hình 
nhưng tác hại còn hơn corona.

Ngược lại là thái độ tỉnh táo, nhận biết đúng đắn đâu là 
nguy hiểm thật và cách phòng ngừa chữa trị, đâu là nguy 
hiểm ảo để không bị mắc lừa, rước lấy tai họa một cách dại 
dột. Gặp nạn thì hãy nhìn lại chính mình.

Thánh truyền có lời dạy rằng:
“Ôi! Kiếp nạn lâm đầu khốc liệt
Mà mấy người hiểu biết nguyên nhân”

Đức Trần Hưng Đạo, THBT ngày 9-1-Giáp Dần (1974)

Chỉ khi có tri kiến đúng pháp, am tường nhân quả, biết 
cách phòng ngừa và chữa trị thì chúng ta có thể an nhiên, 
bình thản, chứ không phải vô cảm, lì hoặc liều trước các loại 
virus ác ma.

*Dựa theo cách của Francoise sagan: Bonjour Tristesse

CORONA, ta chào mi*Nhiều ngày qua, song 
song với việc tích cực 

thực hiện nghiêm túc chỉ 
thị 16 của Thủ tướng Chính 
phủ về các biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch 
Covid-19, Hội Thánh Truyền 
Giáo Cao Đài còn làm tốt 
công tác chăm lo cho hộ 
nghèo, người có hoàn cảnh 
khó khăn, giúp họ vượt 
qua dịch bệnh với phương 
châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cụ thể, từ ngày 10-15/4 tại số 7 đường Ngô Gia Tự (Đà Nẵng), Hội 
Thánh Truyền Giáo Cao Đài đã tổ chức phát cơm, nước miễn phí 
cho người dân, công nhân lao động thời vụ đang làm việc trên địa 
bàn có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần cơm trị giá 20 ngàn đồng 
kèm một chai nước. Theo Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài trong 
6 ngày qua mỗi ngày có từ 700-900 người được nhận phần cơm, 
nước miễn phí.

Chị Nguyễn Thị Bé, một người đến nhận cơm chia sẻ: “Chấp 
hành nghiêm việc ở nhà chống dịch, tôi không đi làm. Gia đình tôi 
thuộc diện khó khăn, trong hoàn cảnh này được nhận cơm, nước 
miễn phí tôi cảm thấy ấm lòng”

Ngoài Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, trong những ngày qua 
tại Đà Nẵng có hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp đã có mặt kịp 
thời lúc người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cần, trao cho 
họ món quà ấm áp nghĩa tình. Những việc làm thấm đượm tinh 
thần tương thân, tương ái mà các đơn vị, tổ chức và cá nhân làm 
được trong những ngày qua đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, 
giúp nhân lên nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện hỗ trợ 
người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch.

Hữu Khá

Chia sẻ với người nghèo

Thực hành Phước Thiện chia sẻ 
khó khăn trong mùa Covid - 19






