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“Con người chúng ta có đủ tính Phật tâm Tiên, 
tính ma nghiệp quỷ. Nếu thiên về tính Phật  

thì tính Phật được khai; thiên về tính ma,  
lẽ dĩ nhiên ma trưởng”

Liễu Tâm Chơn Nhơn
(TT. Thái Hòa, ngày 9-6-Mậu Tuất)
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T  rong điều kiện của mình, Sống Đạo cố gắng 
thông tin đạo sự và giới thiệu đến quí huynh 
tỷ đồng đạo những bài viết giúp cho sự tu 

dưỡng và học hiểu giáo lý Đại Đạo.
Tu dưỡng và học hiểu giáo lý Đại Đạo thì phạm vi 

rất rộng vì giáo lý Đại Đạo, ngoài giáo lý riêng của 
Đại Đạo còn có giáo lý các Tôn giáo. Việc tu dưỡng 
cũng vậy, không chỉ giới hạn ở kinh sám giáo lý mà 
qua cuộc đời các bậc đại công trong nhân loại cũng 
giúp người đọc bắt gặp và ngộ ra những gương lành 
thánh giúp hướng thiện, hướng thượng. Chắc hẳn quí 
huynh tỷ nhận ra điều này trong các trang Sống Đạo.

Với tinh thần ấy, Sống Đạo do Cơ quan Phổ tế Hội 
Thánh Truyền Giáo trách nhiệm, vẫn thông thoáng, 
rộng mở đến với quí huynh tỷ khắp nơi không phân 
biệt trong hay ngoài Hội Thánh, đồng thời cũng được 
quí huynh tỷ bốn phương đón tiếp bằng nhiều hình 
thức khác nhau. Điều này từng được thể hiện nơi quá 
khứ và nguyện khai triển rộng hơn trong tương lai.

Trong một lần hội ngộ cuối năm, một huynh tham 
dự phát biểu rằng Sống Đạo không có tòa soạn vì tòa 
soạn Sống Đạo ở trong lòng quí huynh tỷ đang đến 
với Sống Đạo. Chúng ta hãy cùng nguyện cầu và cố 
gắng để Sống Đạo luôn ở trong lòng quí huynh tỷ và 
quí huynh tỷ luôn ở trong Sống Đạo.

Tri ân và tin cậy
Sống Đạo

Chung nhau Sống Đạo
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Hội Thánh Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu đã trang  
nghiêm tổ chức tang lễ Quyền Siêu Tịnh Sư Tường Định -  

Cố Tổng Lý Minh Lý Đạo vào ngày 20-21 tháng 2 năm 2021 tại Tam Tông 
Miếu, 82 đường Cao Thắng, Quận 3, Tp HCM.

Đạo Trưởng thế danh là Lê Chơn Huệ, sinh năm 1929 tại Sài Gòn.
Thánh danh Tường Định.
Sắc tứ Thiên Phong là Tịnh Quang Chơn Nhơn.
Đến viếng tang Cố Đạo trưởng, bên cạnh các cấp chính quyền, tôn giáo liên 

hệ còn có các Hội đoàn, Tổ chức tôn giáo như Tổ chức liên giao các Hội Thánh, 
Tòa Tổng Giám mục Tp. HCM, Cộng đồng tôn giáo BAHA’I, Hội Thánh Truyền 
Giáo Cao Đài, các Ban đại diện Cao Đài và các Thánh thất lân cận.

Trong tinh thần Liên tôn hành đạo, hiền huynh Phó ban Đối thoại Liên tôn 
đã bái biệt Ngài Tổng Lý bằng những lời thơ sau đây do đạo tỷ Ki-tô hữu Ngọc 
Anh ngâm trước linh sàn cố Đạo Trưởng:

“Tiết Xuân quy tụ người muôn nhà
Minh Lý Tam Tông tiễn người xa

Chẳng binh chẳng tướng mà chấn động!
Bởi nét khiêm nhu mà xót xa!
Sinh ký tử quy, Cao Xanh hỡi!

Vui tiễn Người đi, khóc ruột rà!
Phép Trời thêm mở độ nhân gian”

MINH LÝ TAM TÔNG  

TIỄN NGƯỜI XA



6

HẠ TAÂN SÖÛU 2021 2

Xuất thân là giới khoa học, 
nhiều năm giảng dạy tại Đại 

học Khoa học Sài Gòn nên tiên 
huynh giữ tính chuẩn xác rất chặt 
chẽ. Những lần dâng lễ Dậu thời 
trong các kỳ nhập tịnh tại Bác Nhã 
Tịnh Đường, lúc nào tiên huynh 
cũng đến đúng giờ. Hai huynh thị 
lập đã vào vị trí, còn chừng vài 
ba phút mới đến giờ hành lễ, lúc 
ấy tiên huynh đến, không bao giờ 
đến trước vài phút và cũng chẳng 
bao giờ đến trễ. Thảng hoặc đôi 
lần ăn cơm mới thấy tiên huynh 
đến sau mọi người.

Tiên huynh rất ưu tư việc đạo 
và không lo riêng cho Hội Thánh 
của mình. Có lần, một dòng tu 
nước ngoài ngỏ ý muốn giúp xây 
dựng một chẩn y viện từ thiện để 

giới tu hành trong nước phối hợp 
điều hành hoạt động. Phần địa 
điểm do Minh Lý cung ứng. Tiên 
huynh rất bận tâm thúc đẩy. Nhiều 
lần họp bàn giữa chức sắc các tôn 
giáo. Rồi việc không thành.

Năm cuối đời, tiên huynh có ý 
lấy một căn phố của Hội Thánh 
nằm trên đường Cao Thắng để 
mở phòng phát hành kinh sách, 
ấn phẩm của nhiều tôn giáo nhằm 
tạo duyên cho người ham học, 
cầu tu. Phòng ốc, kinh sách, báo 
chí và người luân phiên phụ trách 
đều khả thi. Nhưng lề đường 
trước căn phòng ấy người ta đang 
bán thức ăn đường phố kèm theo 
một số vấn đề cần bàn bạc thêm 
để có sự đồng thuận nội bộ nên 
phải chờ họp bàn thêm.

TÂM CẢM VỀ BẬC HÀNH GIẢ CHÂN TU *

VĨNH TỊNH SƯ ĐẠI BÁC
HIỆP LÝ MINH LÝ THÁNH HỘI

(THẾ DANH LÂM LÝ HÙNG)
Sinh năm 1939 (Mậu Dần)
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“Như vậy phải chờ đến tháng 
sau.” Tiên huynh kết thúc buổi 
họp, hẳn là trong lòng không vui. 
Chưa đến kỳ họp tháng sau như 
dự trù thì tiên huynh ra đi.

Tiên huynh còn tận tình tìm 
cách trợ duyên cho một người 
nước ngoài đến Việt Nam để 
nghiên cứu phương tu vô vi tâm 
pháp.

Qua nhiều lần hội họp, chung 
tu, chung học thì thấy rằng tiên 
huynh thường lấy lòng mình suy 
ra lòng người, dễ tin có sự tương 
đồng. Phải chăng do tiên huynh 
quen với tinh thần khoa học lại 
sống nhiều năm ở nước ngoài nên 
không dễ thấy các sự tế toái nơi 
xã hội nhân sinh ở trong nước?

Tham dự các lễ lạt nơi này nơi 
khác, cùng tịnh luyện, hội học ở 
Bác Nhã Tịnh Đường hoặc Tam 
Tông Miếu, người viết thường 
thấy tiên huynh giữ sau nhường 
trước, phát biểu ôn tồn nhỏ nhẹ và 
thường góp thêm phần hiểu biết 
khoa học làm sáng tỏ đạo học, 
giúp người nghe dễ hiểu. Tiên 
huynh là mẫu người khiêm nhu, 
từ hạnh.

Dáng người thon nhỏ, đi lại 
nhẹ nhàng, nói năng từ tốn, có thể 
thấy tiên huynh cười nhưng ít khi 
nghe tiếng.

Trong không gian, hương 
thơm của người đức hạnh bay 
ngược gió như lời kinh Pháp Cú 
xác nhận.

Trong thời gian, hương thơm 
của người đức hạnh dần theo năm 
tháng lưu truyền về sau.

Rất lòng thành tín.

* Sống Đạo kỳ này, tháng 2 
năm Tân Sửu sắp xong để in thì 
đạo trưởng Vĩnh Tịnh Sư Đại Bác 
quy tiên. Không kịp để viết đầy 
đủ về cuộc đời và đạo nghiệp của 
bậc chân tu, Sống Đạo xin giữ lại 
đây những cảm nghiệm về những 
gì lưu lại trong lòng trí của Tường 
Như, người có thời gian gần gũi, 
nhận biết về đạo trưởng.



8

HẠ TAÂN SÖÛU 2021 2

THI
THÀNH thị, thôn quê đượm vẻ buồn
HOÀNG đồ (1) chinh chiến diễn bày luôn
BỔN nguyên (2) cũng bởi vì tham vọng
CẢNH vật vơi đầy,(3) lệ nhỏ tuôn.

Bổn Thần chào chư Thiên mạng.(4) Khá thành tâm (5) nghinh tiếp Lý 
Giáo Tông. Bổn Thần xin kiếu.(6)

* Thánh Truyền Trung Hưng, NXB Tôn Giáo 2017, bài 306, trang 829.
(1) Hoàng đồ 皇圖 (map of a kingdom, fig., kingdom, country): Bản đồ một vương triều 

(vương triều đích bản đồ 王朝的版圖); nghĩa bóng là vương quốc 王國, sơn hà xã tắc 
山河社稷, đất nước.

(2) Bổn nguyên, bản nguyên 本源 (origin, source, starting point): Nguồn gốc, khởi điểm, 
nguyên do phát sinh.

(3) Vơi đầy, đầy vơi (full and not full; fig., unceasingly changing): Biến động không ngừng.
(4) Thiên mạng, Thiên mệnh 天命 (Heaven’s missioner): Bậc hướng đạo đang nhận lãnh sứ 

mạng của Trời giao phó. Đồng nghĩa với Thiên ân sứ mạng (Heaven’s blessed missioner).
(5) Khá thành tâm (Be sincere): Hãy lấy lòng thành.
(6) Kiếu (goodbye): Cáo biệt 告別, cáo từ 告辭, từ giã.

ĐỜI CHƯA YÊN,

Thánh giáo:

Thánh tịnh Ngọc Minh Đài (Sài Gòn)
ngày 04-3 Quý Mão (Thứ Năm 28-3-1963)

Đạo đâu thành được*



9

HẠ TAÂN SÖÛU 2021 2

TIẾP ĐIỂN 

THI
LÝ đào mấy độ rẽ đông tây (7)

THÁI quá nên ra đến nỗi nầy (8)

BẠCH Ngọc đòi phen tâu Thượng Phụ (9)

Giáng trần sửa trị lại trần ai.
Chư hiền đệ! Bạch Ngọc Kinh tiếp sớ các hiền đệ. Bần Đạo thừa 

lệnh Chí Tôn đến trước để giãi bày (10) đôi thắc mắc về cơ đạo Trung 
Hưng.(11) Vậy Bần Đạo miễn lễ. Chư hiền an tọa.

Chư hiền đệ ôi, Ta rất buồn! Chẳng lẽ ngồi xem cơ đạo mãi trong thăng 
trầm, tan tác thì sứ mạng độ tận toàn linh (12) ngày nào mới thành tựu.

Thảm thay! Từ khai Đạo đến nay, mỗi lần chánh giáo xương minh,(13) 
mỗi lần thành lập một Hội Thánh là mỗi lần ma quỷ thừa dịp hoành 
hành,(14) xui nên nghịch lẫn nhau, chia rẽ nhau, để làm cho cơ đạo thất 
điên bát đảo.(15)

Thử kiểm điểm lại, từ ngày ở chùa Gò Kén đến lập Hội Thánh Tây 
Ninh, các hướng đạo(16) tách nhau ra đi. Đến lập Hội Thánh Minh Chơn 
Lý (Mỹ Tho) lại gặp cái loạn Thiên Sư Phùng canh cải luật pháp, bỏ 

(7) Câu này ý nói: Môn đệ Cao Đài mấy phen chia rẽ, phân ly. – lý đào 李桃 (plum and peach 
blossoms; fig., disciples): Hoa mận và hoa đào (lý hoa hòa đào hoa 李花和桃花), được 
ví với môn sanh, đệ tử (tỷ dụ sở giáo đích môn sanh 比喻所教的門生).

(8) Câu này ý nói: Mâu thuẫn nội bộ đã quá mức nên đưa đến nông nỗi thế này. – thái quá 
太過 (excessive, immoderate): Vượt quá mức thông thường.

(9) Câu này ý nói: Đức Giáo Tông nhiều lần đến Bạch Ngọc Kinh tấu xin Đức Trời Cha. – đòi 
phen: [cổ] Nhiều phen, nhiều lần. Thượng Phụ 上父 (Heavenly Father): Cha Trời.

(10) Giãi bày (making known): Tỏ rõ, nói rõ. 
(11) Trung Hưng: Trung Hưng Bửu Tòa.
(12) Độ tận (tận độ 盡度: saving all): Cứu độ hết tất cả. – toàn linh 全靈 (all souls): Quần 

linh 群靈 (all souls), tất cả các linh hồn; đồng nghĩa với quần sinh 群生, chúng sinh 眾
生 (all living beings, all human beings), vì mỗi người là một điểm linh quang chiết từ 
Thượng Đế (khối Đại Linh Quang 大靈光).

(13) Xương minh 昌 明  (flourishing, thriving, well developing): Phát triển mạnh mẽ.
(14) Hoành hành 橫行 (rioting): Làm loạn, phá rối dữ dằn.
(15) Thất điên bát đảo 七顛八倒 (disordered and in a mess; all mixed up and chaotic): Lộn 

xộn, rối rắm quá đỗi.
(16) Hướng đạo (hướng đạo giả 向導者: spiritual leader; those who lead their coreligionists): 

Người dẫn dắt đạo hữu.
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Thánh Nhãn, thờ trái tim.(17) Rồi đến các chi phái Tiên Thiên, Ban 
Chỉnh Đạo, Minh Chơn Đạo, v.v... cho đến phái ẩn tu Chiếu Minh đều 
phải trải qua bao cơn khảo đảo, hoặc bằng cách nầy hoặc bằng cách 
khác, mà kết cuộc chỉ đưa cơ đạo đến một tình trạng suy đồi,(18) một 
mối chia rẽ trầm trọng.

Ngày nay cơ đạo Trung Hưng lại cũng bắt đầu bước vào con đường 
ấy. Tại miền Nam lại còn bày thêm lắm trò quái dị, bất chấp luật pháp, 
bất chấp kinh điển, mạnh ai nấy sửa đổi,(19) mạnh ai nấy vẽ vời.(20) Chức 
sắc Thiên phong rẻ hơn hàng ế chợ. Càng làm càng nói càng xa đạo 
pháp chơn truyền. Thật là đại loạn!

 
 

(17) Sinh năm 1877 tại làng Mỹ Phước (tổng Định Phước, hạt tham biện Long Xuyên), ông 
Nguyễn Hữu Phùng (tục gọi Sáu Phùng) là thầy thuốc bắc, nhập môn Cao Đài tại Cao 
Thiên Đàn (Rạch Giá) đêm 04-6 nhuần Canh Ngọ (Thứ Ba 29-7-1930); ngay sau đó ông 
được cơ bút phong Thiên Sư (phẩm này không có trong Pháp Chánh Truyền và Tân Luật 
Cao Đài). Đêm 20-7 Nhâm Thân (Chủ Nhật 21-8-1932), Thiên Sư Phùng làm Chưởng 
Quản Hiệp Thiên Đài Hội Thánh Minh Chơn Lý. Khi tách khỏi Minh Chơn Lý Thiên Sư 
Phùng về Long Xuyên, sau đó lập Tam Kỳ Nguyên Nguyên Bản Bản tại Tân An (cuối năm 
1937), rồi tạ thế (1940).
Hội Thánh Minh Chơn Lý thành lập tháng 7 Nhâm Thân (tháng 8-1932); ngày 30-01 
Mậu Dần (Thứ Ba 01-3-1938) đổi tên là Hội Thánh Chơn Lý. Theo Huệ Nhẫn (Lịch Sử 
Đạo Cao Đài, quyển II: Truyền Đạo. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2008, tr. 433), ngày 15-10 
Giáp Tuất (Thứ Tư 21-11-1934) Minh Chơn Lý thay Thiên Nhãn bằng biểu tượng “tâm 
hòa nhãn” (Thiên Nhãn có trái tim); ngày 15-4 Mậu Dần (Thứ Bảy 14-5-1938), lại thay 
“tâm hòa nhãn” bằng biểu tượng “Tâm-Thần” (tr. 436). 
Điều 12 của Hiến Chương Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý nhiệm kỳ V (2020-2025) cho 
biết: “Thờ thánh tượng ‘Tâm-Thần-Lẽ-Thật’ (trái tim màu đỏ, tròng mắt màu trắng, con 
ngươi màu đen có viền xanh da trời bao quanh có tia hào quang).”

(18) Suy đồi 衰頹 (weak and degenerate): Yếu ớt và sa sút (xuống cấp, thoái hóa 退化).
(19) Chẳng hạn, lời thề khi nhập môn được Đức Chí Tôn ban cho gồm ba mươi sáu (12x3) 

chữ: “Thề rằng từ đây biết một đạo Cao Ðài Ngọc Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng 
chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Ðài, như sau có lòng hai thì Thiên - tru, Địa - lục.” (Thánh 
Ngôn Hiệp Tuyển, quyển I, đàn đêm 11 rạng 12-3 Bính Dần, Thứ Năm 22 rạng Thứ Sáu 
23-4-1926). Tuy nhiên, vì sợ rằng thề độc như trên thì không ai dám nhập môn, sau này 
có nơi cả gan sửa lời Đức Chí Tôn là: . . . như sau có lòng hai thì Ơn Trên soi xét [sic].

(20) Vẽ vời (adding sth unnecesary and harmful): Thêm thắt, bày vẽ những thứ không cần mà 
có hại, khiến cho sái chân truyền. 
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THI
Đời loạn toan đem đạo cứu đời
Ngờ đâu đạo cũng thế thì thôi
Nên hư bởi tại con người cả
Nhưng chẳng sao qua được lẽ Trời.

Chư hiền đệ ôi! Nội tình (21) cơ đạo hiện nay chính Đức Chí Tôn đã 
căn dặn từ lúc mới khai Đạo. Thầy đã nói quỷ vương cũng dám lợi 
dụng danh Thầy, mượn danh Phật Tiên, Thánh Thần để dìu dắt nhơn 
sanh lạc theo tà đạo.(22) Vì vậy, cơ bút là một vấn đề tối ư hệ trọng và 
sứ mạng người hướng đạo càng hệ trọng không kém. Phải sáng suốt. 
Phải có một bản lãnh siêu phàm, một đức độ quảng đại, một tinh thần 
dõng mãnh hy sinh. Phải hiểu thông lẽ đạo tình đời mới mong làm tròn 
nghĩa vụ Thiên nhơn hiệp nhứt, giúp Trời mở Đạo, thay Trời dìu dắt 
nhơn sanh.

THI
Hướng đạo đâu nào, hướng đạo đâu?
Phải thông lẽ nhiệm, thấu cơ mầu
Phải mau quét sạch bao tà vọng (23)

Để kịp công truyền ngũ đại châu.(24)

Chư hiền đệ! Để cứu vãn một phần tệ đoan (25) của cơ chia rẽ, năm 
Giáp Tuất (1934) thánh ý truyền đạo Trung Châu,(26) mượn miếng đất 

(21) Nội tình 內情 (internal situation): Hoàn cảnh bên trong một tổ chức.
(22) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển I, đàn ngày 15-7 Bính Dần (Chủ Nhựt, 22-8-1926), Đức 

Chí Tôn dạy: Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp Tam Kỳ Phổ Ðộ, quỷ vương 
đã khởi phá khuấy chơn đạo, đến danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi 
mà thôi. / . . . [Nó] hiệp tam thập lục động đổi gọi tam thập lục thiên. Các tên chư Thần 
Thánh, Tiên Phật bị mạo nhận mà lập nên tả đạo.

(23) Tà vọng: 1/ Quỷ quái và phi lý (邪妄: demonic and absurd). 2/ Ước muốn bất chánh (
邪望: evil wishes). 

(24) Ngũ đại châu 五大洲: 1/ Năm châu lớn (the five continents) trên thế giới, gồm: Á châu 
亞洲 (Asia), Âu châu 歐洲 (Europe), Đại Dương châu 大洋洲 (Oceania: bao gồm các 
đảo ở Thái Bình Dương và các biển lân cận), Mỹ châu 美洲 (America), và Phi châu 非
洲 (Africa). 2/ Cả thế giới (the whole world).

(25) Tệ đoan 弊端 (harm or detriment): Điều xấu, có hại.
(26) Trung Châu 中洲, 中州 (Central Vietnam): Cũng gọi là Trung Kỳ 中圻 (thời Minh 

Mạng, 1834), Trung Bộ 中部 (từ tháng 5-1945), Trung Việt 中越 (thời Bảo Đại, 1949), 
Trung Phần 中分 (thời Ngô Đình Diệm, 1955), thường gọi là miền Trung.
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Phật, Lão, Khổng thạnh hành để trung hưng chánh pháp,(27) vừa để 
chuẩn bị truyền bá Đạo Trời lần lên phương Bắc, nên cơ đạo Trung 
Hưng mở ra một đường lối rộng rãi, quy tụ một số thành phần Tiên 
Thiên,(28) Liên Hòa,(29) Hậu Giang,(30) và Minh Sư,(31) v.v… nêu cao tinh 
thần dung hòa chi phái, ý chí thống nhất Giáo Hội, kêu gọi chấm dứt 
mọi canh cải, trở về với chơn truyền đạo pháp lúc ban sơ.(32) Chỉ có một 
con đường độc đạo (33) ấy, các chi phái dừng chân đứng lại mới mong có 
ngày gặp gỡ nhau trong đại gia đình Đại Đạo. Ngoài ra, mọi thay đổi, 
mọi sáng tác địa phương bởi tư ý vọng niệm chưa hẳn có giá trị trước 
Đại Hội Vạn Linh trước Giáo Hội Công Đồng (34) duy nhất tương lai.

Đuổi theo mục tiêu ấy, các hướng đạo Trung Việt đã trọn đời hy sinh 
để viết nên trang sử Đạo hùng hồn đầy cảm khái.(35)

Ngày nay Trung Hưng Bửu Tòa đã vươn mình đứng lên giữa trung 
tâm nước Việt một ngôi thánh đường có một ý nghĩa đặc biệt. Thánh ý 
định xây dựng từ năm Mậu Dần (1938). Nhưng vì nhân sự phải trễ nải 
đúng mười tám năm, đến năm Bính Thân (1956) mới thành tựu, và Hội 
Thánh Truyền Giáo cùng hình hiện ra để đảm đương sứ mạng trọng đại 
của cơ đạo Bắc Trung. 

Cho hay, nơi nào sứ mệnh càng trọng đại thì khảo đảo càng nặng 
nề. Thánh đức chuyển về hướng nào thì quỷ ma cũng hướng về hướng 

(27) Trung hưng chánh pháp 中興正法 (restoring the true dharma): Phục hưng lại chánh 
pháp từ chỗ suy yếu, sứt mẻ trở thành vững mạnh, toàn vẹn.

(28) Tiên Thiên: Hội Thánh Tiên Thiên với tiền bối Lê Kim Tỵ (1893-1948).
(29) Liên Hòa: Cao Đài Đại Đạo Liên Hòa Tổng Hội, thường gọi tắt là Liên Hòa Tổng Hội, 

với tiền bối Nguyễn Phan Long (1889-1960).
(30) Hậu Giang: Hội Thánh Hậu Giang (Minh Chơn Ðạo) với hai tiền bối Trần Đạo Quang 

(1870-1946) và Cao Triều Phát (1889-1956).
(31) Minh Sư: Với tiền bối Trần Đạo Quang.
(32) Chơn truyền đạo pháp lúc ban sơ: Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Thánh Ngôn Hiệp 

Tuyển, lễ nghi niêm thức nay là Kinh Tận Độ.
(33) Con đường độc đạo (the only path): Một con đường duy nhất dẫn tới đích mà thôi; ngoài 

nó thì không có đường nào khác.
(34) Công Đồng 公同 (Council): Cũng gọi là Hội Công Đồng, gồm các thành viên được 

tuyển chọn để họp bàn nhằm đưa ra các khuyến nghị, quyết định quan trọng, thiết lập và 
thi hành kế hoạch, v.v… Giáo Hội Công Đồng là Công Đồng do Giáo Hội triệu tập để 
họp bàn những vấn đề vô cùng quan trọng của Giáo Hội Cao Đài.

(35) Cảm khái 感慨 (deeply moved): Thương cảm, xúc động sâu sắc.
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ấy mà quấy phá. Bởi vậy, xe đạo (36) Trung Hưng hiện đương gặp phải 
một khúc đường quanh co, gồ ghề đầy cát bụi. Thật là đáng buồn mà 
cũng là lẽ đương nhiên.

Chư hiền đệ! Hội Thánh đã thành lập. Luật pháp đã minh định. 
Kinh, luật pháp do Chí Tôn và chư Phật, Tiên, Thánh lập ra là Thiên; 
đem áp dụng cho đúng chỗ đúng lúc để dìu dắt nhơn sanh là nhơn. 
Thiên nhơn hiệp nhứt là vậy. Chư hiền đệ cứ thế thi hành, không điều 
gì do dự. Việc chia rẽ nội bộ sẽ cầu xin Thầy định liệu.

Điều khẩn thiết (37) hiện thời, từ nay đến rằm tháng Bảy là thời gian 
chỉnh đốn quyền pháp: Kiểm điểm lại hàng ngũ chức sắc Thiên ân; 
kiểm điểm lại các tổ chức, các ngành từ Hội Thánh đến xã đạo; đôn 
đốc các chức sắc, chức việc dõng mãnh, tinh tấn thực hành pháp luyện 
châu để thân tâm thanh tịnh; các đạo hữu gìn giữ trai giới những ngày 
rằm, ngày mồng một; đặt ra những ngày cầu nguyện cho cơ đạo vượt 
qua mọi khảo đảo; kêu gọi thêm một số chức việc phát nguyện hành 
đạo mỗi đợt ba năm để kiện toàn các cơ quan còn non yếu; chỉnh đốn 
các tu xá (38) đã có; lập lại nội quy chung cho các tu xá; minh định cho 
rõ ràng về nhà tu và sinh hoạt nhà tu. Lo xong các việc đến tháng Bảy 
sẽ chỉ thêm.

(36) Tôn giáo thường được ví là thuyền (boat), nhưng cũng được ví là xe (vehicle). 
1/ Bên Trung Hoa có Mâu Tử 牟子 (170-?) là người quận Thương Ngô (nay thuộc tỉnh 
Quảng Tây). Ông ví tôn giáo như thuyền và xe, tuy khác nhau về phương tiện (pháp môn: 
methods) nhưng giống nhau về mục đích (cứu độ chúng sanh: salvation); do đó, khi viết 
Lý Hoặc Luận 理惑論, ông bảo: Châu dư dị lộ, câu trí hành lữ. 舟輿異路, 俱致行旅. 
(Thuyền và xe khác lối nhưng đều đưa khách lữ hành tới đích. – Boats and carriages 
travel in different ways, but both can take their travellers to their destination.) 
2/ Thiền sư Hương Hải (1631-1718) đời Hậu Lê xem Tam Giáo như ba cỗ xe đều đưa 
người đến cùng một đích; do đó, trong bài Lý Sự Dung Thông, sư viết: Nho dùng Tam 
Cương, Ngũ Thường / Đạo gìn Ngũ Khí, giữ giềng Ba Nguyên / Thích giáo nhân Tam 
Quy, Ngũ Giới / Thể một đường xe phải dụng ba. – Confucianism uses Three Bonds and 
Five Constant Virtues. / Daoism preserves Five Vital Forces and Three Origins. / Bud-
dhism teaches Threefold Refuge and Five Precepts. / They are like three vehicles on the 
same path. (Huệ Khải, Tam Giáo Việt Nam: Tiền Đề Văn Hóa Mở Đạo Cao Đài. Hà Nội: 
Nxb Tôn Giáo, 2013, tr. 71, 174.)

(37) Khẩn thiết 緊切 (urgent): Cần kíp, cấp bách.
(38) Tu xá 修舍: Nhà tu cho nam (monastery) hay nữ (convent).
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Hôm nay Bần Đạo khuyên chung chư hiền đệ, kẻ ở Hội Thánh cũng 
như người ra đi:(39) Các hiền đệ là những người hy sinh đời mình phụng 
sự cho đại nghĩa, vượt qua bao nghịch cảnh. Các hiền đệ đã thắng được 
ngoại ma,(40) ngày nay không lý nào các hiền đệ lại để cho nội ma chinh 
phục. Các hiền đệ hãy nhìn, tưởng nghĩ lại tiền đồ (41) nền Đại Đạo, 
sự nghiệp cứu độ toàn linh của Thầy hầu dẹp bỏ cái ta đi. Đừng quan 
trọng cái ta nữa. Phải nghĩ rằng có ta hay không ta, lẽ đời cùng thông bĩ 
thái (42) vẫn cứ diễn hành, cây trên rừng cứ mọc, cỏ ngoài nội cứ xanh, 
nước trường giang cứ chảy. Hãy diệt bỏ cái ta đi.

THI
Nên cũng ta, mà hỏng cũng ta
Chính ta là Phật, cũng là ma
Thử đem vứt cái ta đi quách
Thế sự lo chi chẳng thuận hòa.(43)

Chư hiền thành tâm tiếp giá Đức Từ Phụ. Bần Đạo lui. 

(39) Người ra đi: Ý chỉ sự phân hóa nơi một số chức sắc, chức việc.
(40) Ma 魔 (hindrances to one’s self-cultivation): Ma chướng 魔障, những chướng ngại cản 

trở việc tu hành. – ngoại ma 外魔 (external hindrances to one’s self-cultivation): Những 
chướng ngại từ bên ngoài cản trở việc tu hành, thí dụ: loạn lạc, chính sách kỳ thị tôn giáo, 
những thành tựu về công danh sự nghiệp, được người khác phái hay đồng phái (gays, les-
bos) say mê đeo đuổi, v.v... – nội ma 內魔 (internal hindrances to one’s self-cultivation): 
Những chướng ngại từ bên trong cản trở việc tu hành, thí dụ: Thói hư tật xấu bản thân, 
ngũ quan không toàn vẹn, bệnh tật, thất học, tối dạ, v.v… 

(41) Tiền đồ 前途 (prospects, future): Con đường phía trước, tương lai.
(42) Cùng thông 窮通 (unhappy and happy, uneasy and easy): Khốn khổ và sung sướng, bế 

tắc và hanh thông. – bĩ thái, bĩ thới 否泰 (rise and fall, good and bad): Thăng trầm, may 
rủi, sướng khổ.

(43) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, khuya 17-02 Kỷ Hợi (Thứ Sáu 22-3-2019), Đức 
Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy: Sông núi cách ngăn bởi chữ tà / Chữ tà 
bớt dấu ấy là ta / Ta nào cũng muốn trên người khác / Mất đức khiêm rồi khổ lắm đa!
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TIẾP ĐIỂN

THI
NGỌC bệ (44) đòi phen nhỏ lệ sầu
HOÀNG cung Thầy ngự suốt canh thâu
THƯỢNG lưu trách trẻ chưa hòa hiệp(45)

ĐẾ Đạo(46) làm sao khắp ngũ châu?

THẦY CÁC CON (47)

Thầy miễn lễ các con.
Các con ôi! Thầy rất đau đớn mỗi lần trong hàng các con nghịch lẫn 

nhau, chia rẽ nhau. Thầy trách các con tuổi đạo đã cao, kinh nghiệm đã 
dày, kiến thức đã rộng, sao các con không nhìn thấy cơ đời đương tao 
loạn,(48) bước đạo đương gồ ghề? Quanh các con và cả trong nội bộ các 
con đang đứng trước một cảnh trạng(49) bạn ít nghịch nhiều. 

Lẽ đáng(50) các con phải sớm biết quây quần nhau lại để chăn giữ 
đàn chiên(51) cho Thầy, và để xương minh(52) chánh pháp mới phải. Trái 
lại, các con vì chút vọng tâm,(53) tự ái, thiên kiến(54) cá nhân, gây nên 
nội bộ bất hòa, lần đến chia rẽ làm cho bổn đạo hoang mang, cơ đạo  

(44) Ngọc bệ 玉陛 (jade step where the God’s throne is placed; fig., God): Thềm ngọc, nơi 
đặt ngai Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế; ám chỉ Đức Chí Tôn (do đó viết hoa chữ Ngọc).

(45) Câu này ý nói: Thầy trách các con vốn là phần tử thượng trí (hiểu đạo lý) mà lại chia rẽ, 
không biết hòa hợp. – thượng lưu 上流 (upper class) theo ngữ cảnh nên hiểu là thượng 
trí 上智. 

(46) Đế Đạo 帝道 (the Way of Heaven, the Heaven’s Way): Đạo của Trời, Thiên Đạo.
(47) Thầy các con (I’m your Master.): [Ta là] Thầy [của] các con. Trong tiếng Việt, chữ của 

thường được hiểu ngầm. Thí dụ: đất nước tôi, gia đình tôi, cha mẹ tôi, vợ tôi, chồng 
tôi, các con tôi… Nếu viết “Thầy, các con!” thì sai. (Đức Mẹ giáng cơ thường xưng: 
Mẹ Linh Hồn các con, có nghĩa: [Ta là] Mẹ Linh Hồn [của] các con. (I’m your Spiritual 
Mother.)

(48) Tao loạn 騷亂 (war, disturbance): Loạn lạc, giặc giã nhiễu nhương.
(49) Cảnh trạng 景狀 (circumstances, situation): Hoàn cảnh 環境, tình trạng 情狀.
(50) Lẽ đáng: Lẽ ra, đáng lẽ.
(51) Chiên (cao dương 羔羊: lamb; fig., believer): [Chúa] cừu; nghĩa bóng là tín đồ.
(52) Xương minh 昌 明 : 1/ Phát triển mạnh mẽ, rực rỡ (phát dương quang đại 發揚光大, 

hưng thịnh 興盛: flourishing, well developing). 2/ Làm cho sáng tỏ, mọi người hiểu rõ 
(making sth well understood).

(53) Vọng tâm 妄心 (untrue mind): 1/ Lòng mơ tưởng sái quấy. 2/ Lòng dạ sái quấy, càn bậy.
(54) Thiên kiến 偏見 (bias, prejudice): Thành kiến 成見, ý kiến lệch lạc, không công bằng.
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đình trệ,(55) thì dù các con có thành tâm thiện ý vì Đạo vì Thầy đi nữa 
cũng vấp phạm phải điều mà Thầy hằng không muốn.

Hôm nay, một lần nữa, lẽ đáng Thầy nói cho các con rõ khoa tu tâm 
pháp bí truyền với con đường tu tánh luyện mạng,(56) tu đơn (57) là thế 
nào, nhưng Thầy cần nói với các con về tân pháp (58) hơn. 

Ngày nay, buổi hạ nguơn mạt kiếp, cơ tiêu diệt hầu kề,(59) cộng 
nghiệp (60) của chúng sanh cũng đến ngày tổng kết. Năm châu thế giới 
nào chiến tranh khói lửa, nào ân ái oán thù, diễn bao thảm trạng chém 
giết sát hại lẫn nhau, kết thành một luồng tư tưởng ác tập (61) khắp ba 
cõi (dục giới, sắc giới, và không giới). Khắp cõi ta bà (62) cũng đầy 
nghẹt các đẳng linh hồn, cũng đương tranh nhau lập công để chờ ngày 
phán đoán.(63)

Vì vậy pháp tịnh tu bí truyền không mấy ai đạt được, nên Thầy 
quyết mở rộng Thiên môn,(64) vận chuyển chư Phật Tiên, Thánh Thần 
và chính mình Thầy đến tận thế gian mở cơ đại xá, ban hành tân pháp, 
mở rộng đường tu, kịp thời độ tận toàn linh, lấy đức tin làm mối thông 

(55) Đình trệ 停滯 (coming to a standstill, getting bogged down): Bế tắc 閉塞, ngưng lại, 
không tiến triển nữa vì bị trở ngại.

(56) Tu tánh luyện mạng 修性煉命 (cultivating both nature and life, dual cultivation of na-
ture and life): Tính mệnh (tánh mạng) song tu 性命雙修. Mạng, mệnh (life) tức là mạng 
sống của sinh vật (sinh mệnh 生命, sinh vật đích sinh mệnh 生物的生命). Tiên Học Từ 
Điển 仙學辭典 của Đới Nguyên Trường 戴源長 giảng rằng tu tánh là tu tâm, thuộc về 
vô vi, lấy luyện thần làm chính; tu mạng tức là dưỡng thân (bảo dưỡng thân thể 保養身
體 để thân thể khỏe mạnh, kéo dài mạng sống), thuộc về hữu vi, lấy luyện tinh và khí làm 
chính. Tu tánh luyện mạng (tính mệnh song tu) nghĩa là đồng thời tu luyện cả hai phần 
tính và mệnh, là phép tu thượng thừa (cao nhất) và Tính Mệnh Khuê Chỉ 性命圭旨 gọi 
đây là phép tu Kim Tiên 金仙.

(57) Tu đơn, tu đan 修丹 (practising inner self-cultivation): Công phu 功夫, tịnh luyện 淨煉, 
thuộc về nội giáo tâm truyền 內教心傳 (esotericism).

(58) Tân pháp 新法 (new method): 1/ Phương pháp tu hành trong Kỳ Ba ân xá (các phép 
tu trong Nhất Kỳ và Nhị Kỳ gọi là cựu pháp 舊法: old methods). 2/ Phép tu thiền (tịnh 
luyện, công phu: practising inner self-cultivation) theo Cao Đài.

(59) Hầu kề: Gần kề, sắp cận kề, sắp xảy ra.
(60) Cộng nghiệp 共業 (collective karma): Nghiệp xấu mà cả một tập thể phải cùng nhau 

chung chịu trả quả.
(61) Ác tập 恶集 (gathering vices): Tập hợp những gì xấu xa, tội lỗi.
(62) Ta bà, sa bà 娑婆 (the world): Cõi thế gian, nói đầy đủ là ta bà thế giới 娑婆世界.
(63) Ngày phán đoán (tối hậu thẩm phán nhật 最後審判日: the judgment day, the judgement 

day): Ngày phán xét cuối cùng (the final judgment day).
(64) Thiên môn 天門 (the Heaven’s gate): Cửa Trời.
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công,(65) lấy công quả hạnh đức làm nấc thang tiến bước. Trong hàng 
tín giáo (66) giữ được hai điều đó là gần Thầy. Vậy các con thấu chăng?

Mấy ngàn môn đồ tử đạo (67) tại Quảng Ngãi, đa số chỉ mới giữ được 
lòng tin thờ chánh pháp, thế mà Thầy cũng tùy theo phẩm hạnh cho 
siêu rỗi cả.

Tuy nhiên, để cơ tận độ được vẹn toàn, công cuộc giải phóng con 
người thêm thiện mỹ, tân pháp có ghi nhận khoản tịnh đường, mật 
thất(68) dành để sau nầy cho những con công đức viên toàn có duyên 
phần vào cửa ấy, và để giải quyết đời sống cho người lúc già có nơi  
an nghỉ.

Dẫu vậy, bất luận một pháp môn nào Thầy trao đến cho các con 
cũng phải đúng lúc đúng thời, hợp tình hợp cảnh, và các con phải đủ 
người đủ đức. Nếu không hiểu thấu điều ấy, các con tự ý vọng động 
vọng hành (69) là cơ hội cho quỷ ma xen vào gây nên khảo đảo. Tình 
trạng cơ đạo Trung Hưng ngày nay là thế.

Thầy không muốn nói thêm nữa. Thầy muốn tất cả các con là con 
cái yêu thương của Thầy, không yêu thương nhau được thì cũng chẳng 
nên thù nghịch lẫn nhau.(70)

Hỡi các con hướng đạo! Dù sao Thầy cũng khuyên các con 
nên tự trách mình chưa đủ đức để cảm người,(71) chưa đủ tài 

(65) Thông công 通功 (communion; communicating with deities): [Chúa] liên lạc, tiếp xúc 
(các Đấng thiêng liêng).

(66) Tín giáo 信教 (believers, disciples, followers): Tín hữu 信友, giáo đồ 教徒, môn sanh 
門生, tín đồ 信徒.

(67) Tín đồ tử đạo (tuẫn đạo giả 殉道者, tuẫn giáo giả 殉教者: martyr): Tín đồ bị giết chết 
vì chánh sách kỳ thị tôn giáo. 

(68) Mật thất 密室 (private cell for practising inner self-cultivation): Phòng riêng dành cho 
người tu tịnh luyện. – tân pháp có ghi nhận khoản tịnh đường, mật thất: Tân Luật 
của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã được Hội Thánh Tây Ninh cho in (Sài Gòn: nhà in 
Commerciale C. Ardin, 1927) gồm 14 trang (15x24cm). Trọn trang 13 nói về Tịnh Thất, 
gồm tám điều.

(69) Vọng động vọng hành 妄動妄行 (acting recklessly, rushing indiscriminately into action): 
Hành động bừa bãi, vội vã làm càn mà không nghĩ tới hậu quả.

(70) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển II, đàn ngày 12-12 Kỷ Tỵ (11-01-1930), Đức Chí Tôn 
dạy: Vì có ghét nhau, vạn loại mới khi nhau; khi lẫn nhau mới tàn hại hại nhau, mà tàn 
hại lẫn nhau, là cơ diệt thế. Vậy, Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương yêu 
nhau, thì cũng chẳng đặng ghét nhau, nghe à!

(71) Cảm người (cảm nhân 感人, cảm hóa 感化: making sb touched or moved and better 
his character): Làm cho người khác xúc động, động lòng mà sửa đổi bản thân họ từ xấu 
thành tốt.
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để phục người,(72) chưa đủ uy để chấp hành (73) pháp đạo (74) trước mọi 
nghịch cảnh. Các con nên lấy đức từ bi, hỷ xả, nhẫn nhục mà tiến thủ.(75) 
Nếu không hơn được thì các con cũng cố gắng bảo tồn lấy đường lối 
Trung Hưng mấy mươi năm qua Thầy hằng dạy bảo. Còn mọi sự chi 
chi Thầy sẽ sắp đặt.

Các con ôi! Đời chưa yên, đạo đâu thành được.(76) Các con cố gắng 
năm nầy và sắp tới hãy hoàn thành các cơ sở Phước Thiện, Phổ Tế. 
Ngày nào Hội Thánh đủ sức bảo trợ các chức sắc phế đời hành đạo và 
thiệt hành (77) cơ giáo hóa phổ cập (78) đến các tầng lớp nhơn sanh, ngày 
ấy Thầy sẽ dạy các con thêm những điều cần thiết cho hoàn thành sứ 
mạng Trung Hưng.

THI
Cố gắng lên con, cố gắng lên!
Lời Thầy căn dặn nhớ đừng quên
Năm năm khảo thí không lay chuyển
Sự nghiệp Trung Hưng mới vững bền.

BÀI
Bền dạ sắt biết bao thử thách
Vững lòng son tìm cách dung hòa (79)

Nỡ nào nấu thịt nồi da (80)

(72) Phục người (phục nhân 服人: winning sb’s respect, obeyance, and support): Làm cho 
người khác quy thuận, phục tòng, tín phục (sử nhân tín phục, phục tòng, quy thuận 使人
信服, 服從, 歸順); thâu phục lòng người để họ hợp tác, ủng hộ mình.

(73) Chấp hành 執行 (executing sth, carrying out sth, implementing sth): Thi hành, thực thi.
(74) Pháp đạo (giáo luật 教律: Caodai laws): Luật pháp trong tôn giáo; luật đạo Cao Đài.
(75) Tiến thủ 進取 (moving forward to grasp the success): Tiến lên để nắm lấy thành công.
(76) Mượn các chữ in đậm tạm đặt nhan đề cho bài thánh giáo này.
(77) Thiệt hành (thật hành, thực hành 實行: implementing sth, carrying out sth, putting sth 

into practice): Tiến hành, thực hiện, thi hành.
(78) Phổ cập 普及 (spreading sth extensively, generalising sth, widespreading sth, universal-

ising sth): Lan truyền rộng khắp nơi.
(79) Bền dạ sắt, vững lòng son (steadfast; faithful and unwavering): Bền vững lòng dạ son 

sắt, lòng trung trinh bền vững. son (vermilion): Màu đỏ thắm khó phai. sắt (iron): Kim 
loại cứng và bền.) – dung hòa 容和 (harmonising or tolerating differences): Hòa hợp các 
khác biệt để không chống đối nhau.

(80) Nấu thịt nồi da: Nồi da nấu thịt (bì oa chử nhục 皮鍋煮肉: Cooking meat in a skin pot; 
fig., insiders fighting one another), nồi da xáo thịt, tức là nội bộ tương đấu 內部 相鬥, 
nội bộ tương tranh 內部 相爭, đồng đạo trong cùng thánh sở hay cùng Hội Thánh mà 
mâu thuẫn, kình chống lẫn nhau.
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Không thương thì chớ dễ mà ghét nhau.
Thầy vì con dãi dầu bao quản
Con vì đời dày dạn phong sương
Trung Hưng cờ đạo phất trương
Ba mươi năm quyết một đường không lui.
Con đã từng nếm mùi cay đắng
Con chẳng nài (81) gánh nặng đường xa
Dãi dầu bách chiết thiên ma (82)

Trơ gan tuế nguyệt,(83) phong ba (84) chẳng sờn.
Thầy thương con lắm cơn gian khổ
Có hy sinh mới có ngày nay
Trách ai sớm khéo vẽ bày (85)

Làm cho cơ đạo đông tây rẽ đường. 
Hỡi các con! Tình thương trên hết
Hỡi các con! Đoàn kết là cần
Dù cho ai Thánh ai Thần
Mà cơ chia rẽ cũng gần quỷ ma.
Thầy cũng muốn nói qua sự thế
Để cho con biết lẽ nhiệm mầu
Nhưng đời còn lắm khổ đau
Thì con còn lắm ưu sầu chưa yên.
Thấy các con khắp miền Trung Việt
Chịu tai ương đã biết bao lần

(81) Chẳng nài (not mind doing sth): Chẳng ngại, chẳng quản ngại, chẳng ngán ngại.
(82) Bách chiết thiên ma 百折千磨 (myriads of torment): Cũng nói thiên ma bách chiết 千

磨百折. ma: Mài cho mòn. chiết: Bẻ cho gẫy. bách, thiên: Vô vàn, vô số. bách chiết 
thiên ma: Vô vàn những cực khổ, khốn đốn về thể xác và tinh thần.

(83) Tuế nguyệt: 歲月: Năm tháng (years); thời gian (time).
(84) Phong ba 風波 (wind and waves; fig., disturbance, restlessness, crises): Gió và sóng; 

nghĩa bóng là sự rối ren, không yên ổn, những cuộc khủng hoảng.
(85) Vẽ bày (adding sth unnecesary and harmful): Bày vẽ, vẽ vời, thêm thắt những điều 

không cần mà lại còn có hại.
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Ở trần (86) đành với phong trần (87)

Vào tu cũng chẳng an phần mà tu.
Con gắng lên! Công phu, đạo hạnh
Cơ phân phàm lọc Thánh là đây
Đường tu vững bước hội (88) nầy
Ngày sau con sẽ gặp Thầy Ngọc Kinh.
Các chức sắc dọn mình trong sạch
Để Thầy trao trọng trách sau nầy
Trung Hưng cơ đạo đắp xây
Trong hòa chi phái, ngoài gây cảm tình.
Mở rộng đường quang minh chánh đại
Dọn sẵn đường chi phái quy nguyên
Chờ cho sóng lặng gió yên
Bí truyền Thầy sẽ tận truyền cho con.

Tiếp sớ các con, Thầy dạy chung. Khá hiểu! Và Thầy cũng nhắc lại 
các con: Sự thành lập Trung Hưng Thánh Tòa và Hội Thánh Trung 
Hưng, thánh ý định từ trước. Nhưng đến năm Bính Thân mới hoàn 
thành và Thầy chỉ dùng tên Trung Hưng Bửu Tòa và Hội Thánh Truyền 
Giáo để đảm đương cơ đạo Trung Hưng. Các con thấy đức khiêm tốn 
và tinh thần dung hòa chi phái là cần đến mực nào?

Thôi, Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.
HUỆ KHẢI chú thích

LÊ ANH MINH hiệu đính

(86) Trần 塵 (the earthly world): Trần thế 塵世, cõi đời.
(87) Phong trần 風塵 (wind and dust; fig., hardships of life): Gió và bụi; ám chỉ những nỗi 

gian nan, vất vả trong đời.
(88) Hội 會: 1/ Lúc (moment). 2/ Dịp, cơ hội (opportunity).
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C  ho nên sự sám hối là 
một phương pháp rất 
hay của người tu hành 

mà các tôn giáo từ xưa đến nay 
đã dùng đến. Và đã cứu độ được 
vô số vạn ức chúng sanh được đắc 
thành La Hán Bồ Tát.

Người tội lỗi khác nào như 
người bị lấm bẩn thỉu tắm rồi thì 
đất bụi đâu còn nữa. Nhưng việc 
quan hệ của sự sám hối là mình 
phải biết được tội lỗi của mình. 
Sám hối là xin chừa bỏ những 
điều tội lỗi, ví dụ như người có 
tính nóng nảy, biết được tánh 
nóng là có hại, nó có thể thiêu đốt 
tất cả vạn khoảnh công đức của ta 
trong một khoảnh khắc, ta phải ăn 
năn sám hối điều đó và nhất thiết 
không còn phạm nữa.

Sám hối có hai phần hiệu lực: 
Một là trong chí thành tha thiết 

cầu xin của ta, mà được lòng từ bi 
thương xót xá độ của Thầy. 

Hai là sự chừa bỏ của ta và 
nguyện lực tu hành khắc kỷ, nguyện 
độ chúng sanh của ta mà thành.

Sự sám hối không chỉ một lần 
mà thành, mà phải luôn luôn sám 
hối, vì tội lỗi của chúng sanh là vô 
lượng, không dễ gì một mai một 
chiều mà bỏ hết được. Nếu không 
bỏ hết được thì phải sám hối, sám 
hối cho bao giờ hết sạch tội lỗi 
mới thôi.

Chỉ ngặt có một điều không 
biết được tội lỗi mà sám hối, như 
chị em có chút ít công quả về việc 
xây dựng Đạo, nhưng không thấy 
mình có xứng đáng là người có đủ 
tài đức và hạnh kiểm để xây dựng 
người chưa. Trong mình còn đầy 
dẫy tội lỗi không lo sám hối tu 
luyện cho được sạch trong, nghĩa 
là thân mình còn nhơ bẩn mà chỉ 
lo tắm gội cho người, mà không 
biết rằng mình đã đem nhơ bẩn 
trét cho người, cái tội mà tự nhận 
là công đức mới khổ cho chớ! 
Điều cốt yếu là chị em mình phải 
lo cứu lấy mình trước đã.

(Tịnh Đường, 23/12/Quí Mẹo - 
ĐĐ38-TTTHGP I, tr.365) 

TTHÁNH TRUYỀN HÁNH TRUYỀN 
TRUNG HƯNG GIÁO PHÁPTRUNG HƯNG GIÁO PHÁP 

 Phạm Sĩ Dũng (Sưu tập) 
(Tiếp theo SĐ số 1-2021)

dạy về sám hốidạy về sám hối
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Tất cả chúng ta đều là môn đệ của Thầy, ai cũng có dòng máu 
Cao Đài trong tâm hồn, huyết quản, chết sống vì Đạo vì Thầy, 
hành đạo không quản gian lao khổ nhọc; chúng ta đã làm và 

làm rất nhiều việc, nhưng những việc chúng ta làm có tính cách giải 
quyết sự việc theo hoàn cảnh mỗi nơi, nơi này không giống nơi khác; 
dĩ nhiên là chưa đi vào cái chung của giáo hội, của nền Tân pháp  
Cao Đài hiện nay, dù cái chung rất là cấp thiết.

Cái chung cấp thiết đó là gì?
1.- Chơn truyền chánh pháp đương phân tán không chỗ trụ, biết trụ 

vào đâu để xây dựng giáo hội duy nhất?
2.- Danh nghĩa, danh dự giáo hội chưa tỏ sáng cho một thời pháp 

đặc biệt trong vận hội mới.
3.- Tôn chỉ, mục đích chánh pháp Đại Đạo kỳ ba còn nhiều che 

khuất bởi sự phân hóa, sai biệt bất nhất hiện nay.
4.- Cơ Đạo mỗi nơi, Trời người cách biệt, chưa hợp nhất, chưa đủ 

uy lực đưa bước nhân sanh hội hiệp cùng Thầy.

Tịnh thất vaTịnh thất va ̀̀    PHÁP TU TỊNHPHÁP TU TỊNH

 Giáo sư. Thượng Liêm Thanh

trong  CƠ ĐẠO THÀNH
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Buổi đầu lập Đạo năm 1925 mở đường công truyền, Thầy có tuyên 
ngôn:

“Muôn kiếp có ta nắm chủ quyền
Vui lòng tu niệm hưởng ân thiêng
Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên”

Nhưng con cái Thầy không giữ được trọn biên, mà chạy theo diễn 
biến của lòng người, khiến cho nền Đạo phân tán manh mún. Đến năm 
1936, ban bửu kinh “Đại Thừa Chơn Giáo” dẫn lối vào tâm truyền, 
Thầy lại tuyên ngôn lần thứ hai:

“Muôn kiếp các con chịu lạc đường
Thấy vầy Thầy luống động lòng thương
Nên đoan thệ với hàng Tiên Phật
Lập Đạo không thành chịu tội ương”

Cũng nên biết lập Đạo thành là gì. Trong Thánh truyền Trung Hưng, 
Thầy có dạy rằng: ”Đạo thành là khi nào các con hiểu biết Thánh ý và 
làm đúng theo Thánh ý”.

Đêm 30 Tết Bính Dần vào giờ Tí giao thừa, Đức Chí Tôn giáng điển 
ban lời Thánh giáo khai Đạo. Đức Chí Tôn dạy:

“Chư đệ tử nghe!
Chiêu buổi trước hứa lời truyền Đạo cứu vớt chúng sanh, nay phải 

y lời mà làm chủ dìu dắt cả môn đệ ta vào đường đạo đức đến buổi 
chúng nó lập thành, chẳng nên tháo trút. Phải thay mặt ta mà dạy dỗ 
chúng nó...”

Buổi chúng nó lập thành chính là buổi chánh pháp Trung Hưng 
được hình hiện. Chánh pháp Trung Hưng là chánh pháp của Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ: - Trung vạn Pháp, Hưng vạn Giáo, Hòa vạn Chủng, 
Thân vạn Loại, Siêu vạn Linh.

Tính chất cốt lõi của chánh pháp Trung Hưng là: - “Phi cổ nhi cổ, 
phi  kim nhi kim, phi cổ phi kim, nhi cổ nhi kim, trung nhất thị Cao Đài”
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Nghĩa là không xưa mà xưa, không nay mà nay, không xưa không 
nay mà xưa mà nay, trung nhất ấy là Cao Đài.

Chánh pháp Cao Đài này được Đức Chí Tôn chọn nước Việt Nam 
làm nước Thánh, dân Việt Nam làm dân Thánh; dùng điển quang khai 
giáo cứu vớt sanh linh trong thời mạt tận.

Chánh pháp Cao Đài được thiết lập với 2 khoa giáo:
1/- Nội giáo tâm truyền là Khoa Tâm pháp vô vi Tam Thanh 
2/- Ngoại giáo công truyền là Khoa Tướng pháp hữu vi Tam Giáo 
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Thầy có dạy:
“Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu 

giao chánh giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập chánh 
thể, có lớn nhỏ, đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước 
em sau mà đến nơi bồng đảo”.

Lời dạy này nêu rõ của hai Khoa Tâm pháp vô vi và Tướng pháp 
hữu vi là giáo pháp đưa đến Đạo thành. Đạo thành là con đường qui 
nhất Tướng Tâm hay Công Tâm duy nhất. Nghĩa là Công truyền, Tâm 
pháp đồng thời phải tu. Đó chính là con đường Tịnh luyện, Hành đạo 
đi đôi của cơ Đạo miền Trung mở ra Khoa Tận độ.

Thầy đã ban chỉ khi đưa Đạo về Trung:
“Thượng cờ qui nhất minh chơn Đạo” để “Trung từ đây đắp xây 

chánh Đạo” bằng cách thực thi hai giai đoạn “chỉnh cơ lập pháp” và 
“khai cơ giáo pháp” rồi tiến sang “khai cơ thành Đạo”.

Thầy giao cho Đức Lý Giáo Tông và Đức Ngô Tôn Sư chăm lo cơ 
Đạo Trung Tông này.

Đức Lý Giáo Tông minh định rõ ràng:

“ Đây là cái bước đường chung,
Đường chung ai cũng phải cùng mà đi
Đường chung có ở tiên tri
Đường chung Nam Bắc tam kỳ đoàn viên
Đường chung có Phật, Thánh, Tiên,
Đường chung có Bát Nhã thuyền đưa sang
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Đường chung không sợ lầm than
Đường chung không phải nói càn nơi đâu
Trung Tông có Pháp nhiệm mầu
Có Thầy chỉ lối, có đầu có đuôi

....”
(Đàn tại Trung An năm 1952)

Ta  có thể hiểu có đầu là hai Khoa giáo Tướng pháp (Phổ độ), Tâm 
pháp (Tuyển độ) và có đuôi là Tướng Tâm hiệp một (Tận độ).

Với Đức Ngô thì đây là giai đoạn “y lời (Thầy) mà làm chủ dìu dắt 
cả môn đệ vào đường đạo đức đến buổi chúng nó lập thành”.

Đức Ngô dạy:
“Cơ Đạo vận chuyển đến do cơ duyên tốt đẹp của chư hiền nơi nầy 

thọ kỳ giáo pháp. Thánh ý cho biết sự vận chuyển đến đây đã giáp 
một cuộc tuần hoàn, cơ đạo lại phục sinh. Chư hiền được may mắn 
tiếp kỳ Thánh ân, thọ kỳ bí pháp. Kể từ năm Bần Đạo thọ pháp cùng 
Thầy khai nguyên Đại Đạo cơ mật truyền, rồi được hoằng dương huy 
hoàng là Tòa Thánh Tây Ninh, chuyển đến Tiên Thiên, Minh Chơn Lý, 
Minh Chơn Đạo, Liên Hòa Tổng Hội rồi đến cơ hỗn hợp thống nhất 
còn gồm đủ 7 Chi là một cuộc tuần hoàn từ quẻ CÀN đến quẻ KHÔN. 
Ngay nơi nầy cho biết là tượng hình quẻ PHỤC, thì ta thấy đó mà suy 
tiền đồ vận mệnh thành bại suy hưng. Suy gẫm quẻ Phục là tượng khí 
nhứt dương sơ động cũng còn đen tối lạnh lùng kinh cụ lắm. Từ Đông 
chí tiếp khí để chuyển qua một giai đoạn vô cùng cố gắng để đến Đại 
Tiểu Hàn còn phải gặp giá tuyết lạnh lùng mới bước đến ngày Xuân 
ấm áp....” (Đàn THBT 1956).

Đức Ngô dạy rõ về chánh pháp Trung Hưng là cả Tướng lẫn Tâm:
“Vì tôn giáo là cứu cánh của nhân loại. Muốn cứu cánh, vai tuồng 

Hướng Đạo phải làm gì? Nếu không tu Tâm pháp, không hành Chánh 
pháp thì làm sao đương vi sứ mạng Trung Hưng? Vì vậy Bần Đạo lãnh 
mệnh đến thế gian ban truyền cả hai Tâm Tướng.

Về tướng hữu vi là phần truyền giáo thực nghiệm. Về tâm vô vi là 
đắc ngộ bí truyền...”
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Qua bao nhiêu khó khăn thử thách để hiểu biết Thánh ý và thực hiện 
đúng theo Thánh ý, tiến đến xây dựng được Tịnh đường Trung Tông 
Thánh Tịnh và nhà đàn Huyền Quan, hình hiện cơ thành đạo.

Giai đoạn tiến đến Tâm pháp vô vi Tam Thanh được Ơn Trên ban 
truyền pháp tu châu gọi là chiếc cầu nối từ Tướng pháp hữu vị: Hồi hướng 
Linh châu, Tướng châu, Tâm châu đó là hạ thừa, trung thừa rồi đến thượng 
thừa Tam Bảo Hoàn châu là pháp tu Chiếu Minh vô vi Tam Thanh.

Tại Tịnh đường, đàn Tý thời 05.03.Giáp Thìn (1964), Đức Ngô 
Minh Chiêu truyền dạy: “...Ta vâng mạng Cha ta lần này đến thế gian 
để tận cứu tất cả chúng sanh. Từ lâu ta đã kêu gào đánh thức cho 
những ai có căn lành quả tốt đến với ta, để ta trao truyền pháp nhiệm, 
để đặng hiệp cùng Cha ta. Thế mà trải qua bao nhiêu năm trời rồi, 
chẳng có mấy kẻ chịu nghe lời ta. Đã không chịu nghe lời mà còn phỉ 
mạ kích bác ta nữa là khác...

Ta nói thật ngoài ta ra thì không còn ai là người cứu độ nữa. Vì sứ 
mạng lần ba này, Cha ta đã giao cho ta...”

Và Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế đã dạy:

“Nơi Trung Tông hoàn thành cơ chỉ
Đạo pháp trao lập chí luyện tu
Nên Tiên cũng lắm công phu
Nên người Bồ tát đương đầu khó khăn”

Cơ chỉ (nền móng) chánh pháp đã hoàn thành tại Trung Tông và 
Đức Ngô chính thức vâng ý Thầy làm chủ mối đạo dìu dắt nhân sanh 
vào đường đạo đức đến buổi lập thành.

Đạo được thành thì người tu mới thành đạo. Chúng ta biết rằng Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được thiết lập trên nền tảng Thánh Ngôn Hiệp 
Tuyển, Pháp Chánh Truyền, Tân Luật. Tân luật là qui định về phương 
tu của nền Tân pháp. Trong Tân luật có 3 phần: một là Đạo pháp - hai 
là Thế luật - và ba là Tịnh Thất. Từ buổi đầu khai đạo đến phân chia 
chi phái chưa có nơi nào lập Tịnh thất. Phải khi chuyển đạo ra Trung 
kỳ Ơn Trên mới chú giải Tân luật: “Vậy đến Trung kỳ, Thầy quyết định 
chú giải rõ Tân luật đặng cho các con thi hành, nghĩa là trở lại nơi gốc 
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cây vậy” (Thánh tựa Tân luật). Suy nghiệm chỗ này dẫn tới câu truyền 
khẩu: “Khai đạo tại Nam, thành đạo tại Trung”

Tuần tự theo vận chuyển ứng hóa của Ơn Trên lập trình về cơ đạo 
tại miền Trung (Trung kỳ) Trung Tông Thánh Tịnh (Tịnh đường cấp 
Hội Thánh) đã dựng lập từ năm ĐĐ 36 - Tân Sửu - 1961 và các Tịnh 
thất tiếp tục hình thành. Đến nay đã có: Thanh Đà, Thanh An, Thanh 
Khánh, Thanh Thái, Thanh Bình, Thanh Hòa, Thanh Định, Thanh 
Châu, Thanh Thuận và ở đây là Thanh Minh.

Đàn cơ ngày 30.06.ĐĐ 36 - Tân Sửu - 1961 Đức Cao Đài Tiên Ông dạy:
“....Nay Thầy đến đây chỉnh cơ lập pháp ban sứ mạng Trung Hưng. 

Về công truyền Thầy dạy duy nhất nội bộ và kết hợp hết các pháp môn 
kim cổ tứ giáo. Về tâm truyền thì tổng chi phương môn tận độ

1) Ban pháp phục sinh
2) Ban pháp khai thế tạo thế
3) Ban pháp bí tích
Nghĩa là tâm truyền tông đạo Trung Hưng
1) Là tu hẳn về Thầy
2) Là tu cầu chứng ngộ cứu đời
3) Là tu học các bí tích làm Đầu Họ và Giáo sĩ
4) Là tu cầu quyền pháp sống trong cơ tái tạo tại thế...
Vậy thì cơ tâm truyền gồm 5 bậc để xây dựng một Tòa Thánh Quyền 

Pháp ngày mai. Ngày mai không còn nhiều chi phái như bây giờ mà 
chỉ có một Giáo hội duy nhất chia làm 2 đường:

1) Công truyền
2) Tâm truyền
Tuy chia phân ra làm hai chớ kỳ trung là một. Tâm truyền làm cơ 

chỉ nòng cốt cho giáo hội. Công truyền làm môi giới trợ đạo. Vì vậy, 
không qua Thiên đạo không thể chấp hành quyền pháp của giáo hội.

Bởi vậy, người chức sắc nào cũng tu ở Tịnh đường, cũng thọ pháp. 
Giáo sĩ cũng tu thọ pháp, nếu người giáo sĩ mà không đạt tâm pháp thì 
làm sao thông suốt lẽ đời...”
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Với phần trình bày sơ lược tổng quan về cơ đạo thành này, xin được 
tạm kết bằng đoạn Thánh giáo của Bảo Pháp Chơn Quân Thanh Long 
Lương Vĩnh Thuật:

Giờ ta phải truy nguyên nguồn cội,
Năm Canh Thân mở hội Tam Kỳ;
CAO ĐÀI Tâm Pháp Vô vi,
Đức NGÔ gặp Đạo tu trì đầu tiên.

Sang Bính Dần Công truyền mở rộng,
Danh CAO ĐÀI chấn động gần xa;
Pháp Quyền sứ mạng ban ra,
Hình thành Thánh thể Thánh Tòa Tây Ninh.
Tu Tâm Pháp nâng mình nên Thánh,
Cảm hóa người vạn hạnh nơi thân;
Công truyền cứu thế độ nhân,
Hiện bày sắc tướng uy thần quyền năng.

Thể với dụng đành rằng có một,
Trước sau như tràng hạt pháp luân;
THẦY dùng thiên ức hóa thân,
Xét bệnh cho thuốc Thiên ân phải rành.

Đạo gốc ở thực hành đúng đắn,
Bằng danh ngôn cũng chẳng ích gì;
Xưa sao nay vẫn giữ y,
Chờ THẦY quy nhất vội gì bớt thêm.

Pháp Trung Hưng đã đem về một,
Dính chùm nhau như hột ác xoa;
Dầu mà muốn gỡ không ra,
Khác nào sữa nước tan hòa lẫn nhau.
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Đạo Cao Đài ra đời tại miền 
Nam Việt Nam, lễ Khai 
minh Đại Đạo vào ngày  

15/10/ Bính Dần (1926) tại chùa 
Gò Kén, tỉnh Tây Ninh. Vào 
khoảng hạ tuần tháng Bảy năm 
Ất Sửu (1925) nghĩa là trước khai 
đạo hơn một năm, lần đầu tiên 
nhóm các ngài Cao Quỳnh Cư, 
Cao Hoài Sang và Phạm Công 
Tắc tiếp xúc với Đấng Thượng 
Đế Cao Đài, Ngài xưng A, Ă, Â 
và cho bài Thánh thi: 

“Ớt cay, cay ớt, gẫm mà cay
Muối mặn ba năm muối mặn dai
Túng lúi đi chơi nên tấp lại
Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai”

Ngôn ngữ thuần Việt nhưng ẩn 
ý bài Thánh thi làm ái ngại bất cứ 
ai muốn kiến giải. Cũng vì thế mà 
bao nhiêu năm trôi qua chưa thấy 
một sự lý giải hợp đạo. Dường 
như người ta muốn né tránh vì sợ 
“mang tội” với Thầy nếu kiến giải 
sai sót. 

Với bài này, người viết mong 
làm kẻ khơi dậy những cảm nhận 
có thể phát sinh trong tương lai.

Phải nhận định đây là bài 
Thánh thi dùng từ rất thuần Việt 
và hơn nữa là những từ của những 
người cùng dân, chất phác. Chỉ 
trong bốn câu thi mà tần suất diễn 
đạt những từ trong nhóm này 

Tìm hiểu bài Thánh thiTìm hiểu bài Thánh thi  
THẦY XƯNG DANH A Ă THẦY XƯNG DANH A Ă ÂÂ

 Lê Hoàng Nguyên
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khá cao: gẫm, dai, túng, ghé, tấp, 
bòn… chứng tỏ rằng ơn Kỳ Ba 
Thầy dành cho tất cả mọi người 
không phân giai cấp. Đặt biệt là 
khi Thầy thể hiện trước những 
người được coi là có học thức 
thời bấy giờ, chẳng vì thế mà 
ngài Phạm Công Tắc cho rằng vị 
này tên gì lạ và dùng từ khó hiểu 
nên xin ngưng cơ, chỉ riêng ngài 
Cao Quỳnh Cư thì lại nghĩ vị này 
không phải tầm thường (1).

Bài Thánh thi được Thầy ban 
sau khi xưng danh A, Ă, Â và bắt 
đầu cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ được khai sinh trên nước Việt 
nên chúng ta có thể nghĩ rằng nội 
dung có liên quan đến danh xưng 
của Thầy và mối đạo sắp được 
mở ra.

Câu 1: 
Ớt cay, cay ớt gẫm mà cay:
Ớt cay, cay ớt: Nói ớt cay 

nghĩa là đang bị cay, cay ớt nghĩa 
là mô tả cái vị cay của ớt.

Gẫm mà cay: Nghĩ lại thì thấy 
cay.

Ớt: Quả ớt có tác dụng ôn trung 
tán hàn, kiện vị tiêu thực. 

Vị Cay: Vị nóng, kích thích, 
làm xót đầu lưỡi thường là không 
kéo dài hơn một giờ.

Diễn giải: Đối với chúng ta, 
những người tôn thờ Thượng Đế 
là Đấng quyền năng vô thượng, 
Đấng tự mình xuống thế khai 
mở một mối Đạo lớn thì những 
lời Ngài ban cho trong buổi đầu 
tiên mang một ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng. Và thực tế chúng ta 
vẫn mong chờ những lời giảng 
mang tầm cao cỡ “Everest”(2) và 
đầy hùng hồn mới xứng với danh 
vị của Ngài. Mặc dù chúng ta 
vẫn thường xưng tụng  “Thượng 
Đế Trong Tất Cả” nghĩa là từ 
thượng tầng Tiên Phật đến hạ 
đẳng chúng sanh đều mang hình 
ảnh của Ngài.  Nhưng chúng ta 
vẫn khó để chấp nhận Thượng 
Đế có thể cho những lời bình dị 
như thế này: “ớt cay, cay ớt gẫm 
mà cay”. Ở đây hoàn toàn thiếu 
thông tin để chúng ta có thể tôn 
xưng Ngài như thường thấy. Khi 
chúng ta được tôn thờ Thượng 
Đế là Đấng tối linh, chúng ta 
cũng muốn có một cái gì đó để 
“tự cao, tự đại” nhưng trong câu 
đầu tiên này chúng ta đã bị Thầy 
dập tắt hoàn toàn. Có lẽ Thầy đã 
từng “cay đắng” vì nỗi thế gian 
chỉ vì tranh giành đạo này cao, 
đạo kia thấp. Thượng Đế, Thánh 
Ala, Đấng Giêhôva, Chúa cũng 
chỉ một danh xưng nhưng cũng vì 
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lòng kiêu ngạo mà con người tự 
chia rẽ đưa đến chiến tranh, tàn 
hại lẫn nhau đến thịt đổ máu rơi. 
Sứ mạng của tôn giáo không đem 
lại hòa bình cho nhân loại cũng 
chỉ vì danh xưng.

Ở đây, “ớt cay, cay ớt” có thể 
diễn tả vị cay của ớt nhưng “gẫm 
mà cay” có thể nói về cái xót xa 
ở bên trong tâm hồn chứ không 
phải là cái cay bên ngoài nữa. Có 
lẽ những khổ đau của con người 
đã là chủ đề cho câu Thánh thi 
này chăng?

Từ qua khứ, hiện tại và cả tương 
lai sau nữa con người cảm nhận 
về Thượng Đế rất khác biệt và 
cũng có người hoàn toàn từ chối 
sự hiện diện của Thượng Đế. Con 
người thường cho rằng Thượng 
Đế chỉ có phán xét và trừng phạt 
nhưng thực ra đó chỉ là những răn 
dạy tùy theo căn cơ nhằm hướng 
con người đến chỗ thiện lành còn 
tình thương của Thượng Đế đối 
với chúng sanh là vô lượng. Cái 
“cay” ở đây là con người vốn hiểu 
sai về Thượng Đế, về lòng từ bi 
của Ngài. Và còn một cái “cay” 
khác nữa là con người chính vì 
những danh xưng khác nhau về 
Đấng tối linh mà tranh giành, đối 
kháng, tàn hại nhau.

Đối với đạo Cao Đài thì Thượng 
Đế vẫn có một: Đấng Giêhôva của 
Do Thái giáo, Thượng đế trong 
Nho giáo, Thánh Ala của Hồi 
giáo, Chúa của người Công giáo, 
Như Lai trong Phật giáo… vốn là 
một nhưng chỉ khác về danh xưng 
theo vùng miền, theo thời gian ra 
đời của mỗi tôn giáo.. Đến với 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lần này 
Thầy muốn hóa giải những xung 
đột đó qua thông điệp “Vạn giáo 
nhất lý”.

Câu 2:
Muối mặn ba năm muối mặn 

dai: 
Muối: Vị mặn, chất gia vị 

không thể thiếu trong các bữa ăn 
bình thường của mọi người.

Ba năm: Chỉ số nhiều, thời 
gian dài.

Ca dao: Muối ba năm muối 
đương còn mặn, gừng chín tháng 
gừng hãy còn cay.

Dai: Bền lâu, khó bị hủy hoại 
hoặc khó thôi, khó dứt.

Vị mặn của muối gần như 
không thay đổi theo thời gian.

Diễn giải: Thực sự ở câu này 
chúng ta cũng hoàn toàn thiếu 
thông tin để biết rằng Thầy đang 
cho chúng ta biết điều gì. Vì vậy 
mọi sự kiến giải không quá lạc 
đạo vẫn có thể được chấp nhận. 
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“Muối” cũng là một loại gia vị 
nhưng thực sự nó có một vị thế 
hoàn toàn khác với “ớt”. “Muối” 
có chiều sâu tồn tại hơn nhiều so 
với “ớt” cũng như sự cần thiết 
trong cuộc sống. “Muối” không 
phai nhạt theo thời gian, “muối” 
cũng là một thành phần không thể 
thiếu của sự sống. Ở trên chúng 
ta cho rằng “ớt” là một cảm giác 
xót xa của Thầy với sự lạm dụng 
của con người về  những danh vị 
của Ngài để đưa đến những cuộc 
đối đầu không đáng có về tôn 
giáo thì ở đây với “muối” chúng 
ta có thể nghĩ đến đây chính là giá 
trị đạo đức mà Thầy mang đến 
cho con người trong mỗi niềm 
tin tôn giáo. Thực vậy, dù có đôi 
chút khác biệt trong cách hành trì 
nhưng những tôn giáo lớn xưa nay 
đều mang lại sự hướng thượng, 
hướng thiện cho con người. Tôn 
giáo muốn thánh hóa con người, 
giúp cho con người vươn ra ngoài 
cái bản chất “động vật” của mình. 
Như vậy những giáo lý đạo đức 
chính là “muối” trong cuộc sống 
của mỗi con người.

Và trong hai câu Thánh thi đầu 
chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi: 
Tại sao Thầy lại cho rằng những 
danh xưng Thượng Đế, thánh Ala, 

Chúa hay những giáo lý mà Đấng 
tối cao mang lại cho con người 
thông qua các bậc giáo tổ chỉ là 
những gia vị như “ớt” và “muối”? 
Chúng ta là kẻ dám mạo phạm khi 
diễn giải ý Thầy như thế! Chúng 
ta thử đọc đoạn Thánh giáo sau:

Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi

Không cần hạ giới dựng cao ngôi

Sang hèn trối mặc tâm là quý

Tâm ấy tòa sen của lão ngồi (3)

Trong đoạn Thánh giáo trên 
chúng ta thấy rằng Thầy muốn 
chúng ta chuyển hóa từ trong 
tâm. “Tâm là quý” bởi vì nếu tâm 
chúng ta không có sự sửa đổi theo 
hướng thiện lành thì mọi danh 
xưng của Thầy, mọi giáo lý cũng 
chỉ là cái bên ngoài chẳng mang 
giá trị gì. Tổ Bồ Đề đạt ma nói  
“Lìa tâm không Phật”(4). Mọi giáo 
lý, danh xưng của Thượng Đế 
cũng chỉ là “ngón tay chỉ trăng”. 
Nếu chúng ta bám chấp vào ngón 
tay thì chẳng bao giờ thấy mặt 
trăng vì mọi giáo lý đều nhằm 
mục đích hướng dẫn con người 
thực hành để đạt đến mục đích 
tối thượng là giải thoát nếu không 
hướng đến thực hành chỉ bám 
chấp vào tranh luận giáo lý thì 
chỉ nhìn thấy ngón tay mà chẳng 
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thấy trăng. Lần này Thầy không 
cho chúng ta bám chấp vào giáo 
lý hay danh xưng bởi đó cũng là 
mối giềng của những phân biệt, 
Thầy cho đó chỉ là những gia 
vị như “muối” “ớt” để khơi dậy 
nguồn tâm. Mọi giáo thuyết chỉ là 
đánh thức nguồn tâm còn vấn đề 
còn lại chính là sự vận hành của 
mỗi người như Phật dạy “Hãy tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình 
(atta-dipà viharatha), hãy tự mình 
y tựa chính mình (attàsaranà) chớ 
y tựa một cái gì khác”(5).

 Đức Thánh Trần cũng đã từng 
dạy: “Thánh đường nội tâm mới 
là nhà chung chi phái là kỳ đài cờ 
đạo trương cao vậy.”(6)

Câu 3: 
Túng lúi đi chơi nên tấp lại:
Túng lúi: Không có tài sản, 

cũng tương ứng với không có 
danh vị, có nghĩa là người vô sản 
hoàn toàn.

Đi chơi: Một trạng thái đi tìm 
sự thư giãn. 

Nên tấp lại: Một trạng thái đến 
nhưng không chịu tác động của 
những dự định của quá khứ lẫn 
tương lai.

Diễn giải: Câu thi này dường 
như có bóng dáng của một nhân 

vật và chúng ta cũng dễ liên tưởng 
đến hình ảnh một con người. 
Nhưng để liên tưởng đến Thượng 
Đế có lẽ chúng ta cũng từ chối 
hiểu nhưng vì đây là Thánh thi 
Thầy dạy nên bắt buộc chúng ta 
phải chấp nhận. Nhưng hiểu thế 
nào cho đúng?

Chúng ta thường nghe Thầy 
dạy: “Đạo thầy tức là các con, 
các con tức là Thầy”(7) có nghĩa 
là trong tất cả chúng con dù 
sang, hèn, thanh, trược đều có 
Thầy. Chúng ta cũng dễ nói rằng 
“Thượng Đế ở trong ta” nhưng để 
nhìn thấy bóng dáng Thượng Đế 
trong hình ảnh một người cùng 
khổ thì chúng ta khó thể nhận ra. 
Chúng ta quen với những danh từ 
“ Đấng tuyệt đối”, “ Đấng bất khả 
tư nghì” thì việc tìm thấy Thượng 
Đế trong một bóng dáng thế tục 
thật khó khăn, nó làm cho cái tự 
ngã của chúng ta bị “xúc phạm”. 
Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu câu 
Thánh thi này.

Chúng ta thử đặt mình vào 
trạng thái ‘túng lúi” để thấy hình 
ảnh một người vô danh, không 
tài sản, không địa vị lẫn tri thức 
nghĩa là không có gì để thấy rằng 
mình có một cái để bám víu thì 
chắc chắn cái “tự ngã” trong ta sẽ 
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bằng không. Cũng có thể nhận 
thấy rằng từ “túng” có hàm chứa 
một sự bức bách về tâm lý chứ 
không hoàn toàn vô ngã nhưng  
từ “lúi” kèm theo sau đó đã trĩu 
nặng thêm cái cảm giác “túng” và 
làm cho nó không còn chỗ bám 
víu nữa và đánh đổ luôn cái “tự 
ngã” còn sót lại. Và khi người ấy 
đang “đi chơi” nghĩa là đang tìm 
một trạng thái buông xả cả cái 
nhận ra mình là “không” nghĩa là 
đang đi tìm một cái “không tuyệt 
đối”. Trong cái trạng thái “không” 
đó thì cái từ “nên tấp lại” cũng 
diễn tả một trạng thái hoàn toàn 
không có sự tác động của quá khứ 
cũng như những dự cảm về tương 
lai và cũng diễn tả một trạng thái 
khác của vô ngã nữa. 

Ở đây chúng ta có thể hình dung 
rằng Thầy đang cho chúng ta thấy 
một sự hiện diện của cái “vô ngã” 
tức là cái thể tính của Thượng Đế 
trong hình ảnh của câu thi: “túng 
lúi đi chơi nên tấp lại”.

Câu 4: 
Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai:
Ăn bòn: Bòn mót, nhặt nhạnh 

từng chút, mảy mún, không bỏ sót.
Chẳng chịu tấp theo ai:  Không 

theo ai, không cùng ai cả.

Diễn giải: Đây là câu Thánh 
thi dùng từ rất bình dân làm cho 
chúng ta có cảm giác như Thầy có 
vẻ tự giễu mình “ăn bòn”. Thực 
sự ở đây thì Thầy đang đề cập đến 
vấn đề gì? Trong Đại Thừa Chơn 
giáo Thầy có dạy:

“Cả tiếng kêu, bớ các con ôi! 
Thầy là Chúa - Tể bỏ vị ngôi xuống 
phàm cứu thế.

Công cực khổ, Thầy đâu có 
nệ, miễn sao con biết thấu cuộc 
giả trò đời là tệ, nghe lời Thầy tu 
cho đoạt huệ mà siêu xuất cõi hư-
linh”.(8)

Thầy là Đấng Đại Linh Quang 
ngôi cao vời vợi nhưng không 
ngại gian khó hạ mình để cứu 
thế với mong muốn đem hết con 
cái của Thầy là những Tiểu linh 
quang về cùng với Đại linh quang 
mà chẳng muốn để lại một ai. Cái 
“ước muốn” tận độ đó phải chăng 
được gọi là “ăn bòn”?  Và lần này 
là chính Thượng Đế giáng phàm 
để độ chúng bởi Thầy  chẳng chịu 
giao chánh giáo cho tay phàm nữa 
“chẳng chịu tấp theo ai” có nghĩa 
là vậy. Với tôn chỉ “Tam giáo qui 
nguyên, ngũ chi phục nhất” bao 
gồm Nho, Thích, Lão và ngũ chi 
Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, 
Tiên đạo và Phật đạo. Lần ba nầy 
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Thầy muốn bao gồm hết thảy với 
sứ mạng tận độ tàn linh. Quyền 
năng nào mà tôn giáo Cao Đài 
làm được điều đó? Chỉ có một 
tâm “dung hòa” làm giềng mối. 
Thực sự mỗi tôn giáo đều có một 
sứ mạng, một pháp môn để độ 
chúng và ngay cả trong mỗi tôn 
giáo cũng có những phân phái với 
pháp môn khác biệt. Lấy cái chỗ 
dị biệt để tôn xưng thì mỗi mỗi 
đều có sự chia rẽ, nhìn bằng cái 
tâm hòa đồng thì nhận ra chỗ diệu 
dụng của từng pháp môn. Cao 
Đài giáo chọn lấy chỗ dung hòa 
để hợp nhất. Đó là sứ mạng tận độ 
Kỳ Ba. Có thể đâu đó với những 
nhà tri thức nhận ra rằng Cao Đài 
giáo có sự “hỗn tạp” nhưng trình 
độ nhân sanh vốn nhiều khác 
biệt nên giáo lý có thể dung chứa 
nhiều cấp độ mới mong hoàn 
thành sứ mạng cứu độ. Trong Đại 
Đạo Tam kỳ thì Thượng Đế đến 
với thế gian bằng điển linh mới 
đủ sự diệu dụng trong tùy duyên 
hóa chúng.

Kết luận:
Một bài Thánh thi thuần Việt, 

với ngữ nghĩa rất bình dân nhưng 
đầy ẩn ý của Đấng A, Ă, Â nên 
mang nhiều ẩn ý hàm súc.

Với ngầm ý trong hai câu đầu 
Thầy là Đấng A, Ă, Â cho thấy 
rằng những danh xưng, giáo lý 
của Thượng Đế qua những thời 
kỳ khác nhau cũng chỉ là những 
“gia vị” như “muối”, “ớt” nhằm 
khơi dậy cái tự lực của con người 
trên đường tìm về hiệp nhất cùng 
Thượng Đế. Điều này cũng ngầm 
nhắc người tu học chớ nên chấp 
chặt vào giáo lý mà gây những sự 
tranh chấp làm trở ngại cho tinh 
thần dung hòa vạn giáo của người 
Cao Đài.

Pháp ngữ của Hòa thượng Hư 
Vân có nói: “Tâm xưa nay vốn 
viên mãn tròn đầy chẳng hề khiếm 
khuyết. Nay muốn tìm về tự tánh 
phải tự phát tâm, hướng vào tự 
tánh mà tìm cầu. Ngược lại ngay 
cả Phật Thích Ca xuất thế, e rằng 
cũng chẳng giúp được gì”(9). Trong 
Thánh thi trên Thầy gợi ý người tu 
học phải quay vào soi xét, sửa đổi 
thân tâm với sự nỗ lực bản thân 
mỗi người là chính thông qua sự 
hướng dẫn của giáo lý. 

Thượng Đế đến trong Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ với sứ mạng tận 
độ tàn linh và trong bài Thánh thi 
Thầy cũng cho biết rằng chính 
mình Thầy đến “chẳng chịu tấp 
theo ai” để thực hiện sứ mạng đó. 
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Một thông điệp khác mà Thầy 
đưa ra trong Thánh thi này là để 
có thể hoàn thành sứ mạng của 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với tôn 
chỉ Tam Giáo qui nguyên, Ngũ 
chi phục nhất là học hạnh vô ngã 
của Thầy mà hành đạo. Có vô ngã 
mới đủ sức dung hòa bao chướng 
ngại của dị biệt trong các giáo lý 
và cũng nhờ vô ngã mà con người 
mới tiến đến cùng đích của sự 
giải thoát như giáo lý Phật có câu: 
“Vô ngã là Niết bàn”(10)

Học hỏi và tu học theo Thánh 
giáo là nhiệm vụ của mỗi người 
theo đạo Thầy. Những thông điệp 
mà Thầy đưa ra trong bài Thánh 
thi đầu tiên này là kim chỉ nam 
cho mỗi người Cao Đài để tránh 
những chướng ngại trên đường tu 
học và hoàn thành sứ mạng mà 
Thầy giao phó.

Chú thích:
1. Theo Đạo sử xây bàn của Nữ Đầu sư Hương Hiếu.
2. Đỉnh núi cao nhất trong dãy Himalaya cao 8848m, nằm giữa hai nước Nepal và Trung 

Quốc.
3. Thánh giáo Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế,Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, đàn 13-02-1926.
4  Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma, Nguyên Hảo dịch, Thiện Tri Thức  xuất bản 2004, trang 54.
5. ĐTKVN, Trường Bộ I,  Kinh Đại Bát Niết Bàn, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn 

hành, 1991, trang 584.
6. Thánh giáo Đức Trần Hưng Đạo, Đàn tại Thánh Đường Quảng Tín, 11/7/ Canh Tuất 

(1970).
7.Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đàn 26/4/Bính Dần (1926).
8. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đại Thừa Chơn Giáo, Đàn 25/9/Bính Tý (1936).
9.  Pháp ngữ của Hòa thượng Hư Vân;Thích Hằng Đạt dịch, Phật lịch 2545.
10. Tựa đề sách của Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
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T  hập nhị nhân duyên còn 
gọi là Nhân duyên sinh 
hay thuyết Duyên khởi, là 

một trong những giáo lý căn bản 
của đạo Phật, gồm 12 yếu tố: Vô 
minh, hành, thức, danh sắc, 
lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử. Các yếu tố này có sự 
liên hệ mật thiết với nhau, mỗi yếu 
tố này là nguyên nhân của yếu tố 
kia và là kết quả của yếu tố khác 
khiến cho chúng sanh cứ vướng 
mãi trong vòng luân hồi.

Chính vì do luân hồi mà mỗi 
người hiện diện tại thế gian này 
là sự tái sinh lại ở hiện kiếp mà 

dân gian gọi là “đầu thai” và theo 
truyền thuyết, trước khi “đầu 
thai” các âm hồn đều phải ăn “cháo 
lú” ở điện thứ mười trong Thập 
điện Diêm Vương để quên hết mọi 
chuyện tiền kiếp, nghĩa là trở lại 
thế gian bằng con “số không” và 
ký thác vào “nơi đến” bằng nghiệp 
tiền duyên của mình, tức là mỗi 
người không được tự chọn nơi 
mình sinh ra, tất cả là do nghiệp 
thức. Chính vì vậy mà khi gặp 
những chuyện may rủi, hên xui, tốt 
xấu, lành dữ, giàu nghèo... trong 
cuộc sống thì mỗi người thường 
tự an ủi là “do cái số của mình”, 

THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 

 Hùng Vạn
(Minh Lý Thánh Hội)

trong  CUỘC SỐNG 
và TU HỌC
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cũng đồng nghĩa chấp nhận rằng 
có kiếp trước, kiếp này và kiếp 
sau, như dân gian thường hay nói 
“ăn ở làm sao mà coi cho được” 
hay “sống sao cho phải đạo” để 
“sau này” bớt khổ cho bản thân và 
con cháu cũng được hưởng nhờ.

Vì không ai chọn cửa sinh ra, 
tất cả là do duyên nghiệp và tiền 
nghiệp, nên mỗi người đều khởi 
đầu bằng sự “không minh định 
được mình” gọi là Vô minh, rồi 
do nghiệp thức dẫn dắt mà tạo 
nên những việc làm, thái độ, tình 
cảm thông qua thân, khẩu, ý, đó là 
hành. Do hành mà sinh ra những 
thói quen, tập quán, bởi: “gieo 
hành động gặt thói quen”, lâu 
dần mặc nhiên hình thành những 
suy nghĩ của riêng mình, gọi là 
thức. Thức đó được thể hiện qua 
hữu tướng bên ngoài là thân và 
vô tướng bên trong là tâm. Thân 
thì được che bởi “quần hàng áo 
lụa” và đính lên đó những “trang 
sức muôn màu”, gọi là sắc. Tâm 
luôn mơ ước những điều hay, việc 
tốt, tiếng thơm cho bản thân, gọi 
là danh. Những cái mà tâm và 
thân mong muốn đó, gọi chung 
là danh sắc. Danh sắc hay thân 
tâm đó lại lệ thuộc vào ngoại cảnh 
do sự tiếp xúc của sáu giác quan: 
mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý và vì 

mắt ưa nhìn cái đẹp, tai ưa nghe 
lời tốt, mũi ưa ngửi mùi thơm, 
miệng ưa nếm đồ ngon, thân ưa 
điều sảng khoái, ý ưa muốn toại 
nguyện, cho nên cả sáu giác quan 
đều bị tác động và lãnh nạp, gọi 
là lục nhập. Lục nhập đó đều do 
ý dẫn dắt, tiếp xúc, va chạm với 
trần cảnh, gọi là xúc,  nên ý là 
khởi đầu của nghiệp. Từ việc tiếp 
xúc tạo nên những cảm giác dễ 
chịu, khó chịu, êm ái hay bức bối 
cho thân và tâm, gọi là thọ. Do 
được thọ nhận những cảm giác dễ 
chịu, mới lạ, vô tình tạo ra những 
nhu cầu lợi lạc cho bản thân, gọi 
là ái. Từ việc chấp ái khiến cho 
tâm luôn muốn cầm giữ những 
gì đem lại sảng khoái, thích thú 
cho mình, gọi là thủ và một khi 
đã muốn cầm giữ, tất sẽ sinh ra ý 
muốn làm chủ, gọi là hữu, tức là 
chiếm đoạt.

Cho nên, từ vô minh cho đến 
hữu, khiến con người cứ miệt 
mài, quay cuồng với những được 
mất, bại thành, rồi tự mình biến 
thành con thiêu thân lao vào ánh 
hào quang ảo tưởng nhằm mưu 
cầu tư lợi tối đa cho cuộc sống, 
gọi là sinh. Chính vì lo toan mọi 
bề cho việc mưu sinh, khiến tinh 
thần mau mỏi mệt, sức lực chóng 
tiêu hao, tâm trí nhanh mê mờ, 
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tuổi xuân tựa bóng câu vụt qua 
cửa sổ, như câu kinh của Mãn 
Giác Thiền Sư: “Sự trục nhãn tiền 
quá - Lão tòng đầu bạc lai”(1), 
thoáng chốc đã già, gọi là lão. 
Con người lúc đó khác chi “ngọn 
đèn trước gió”, chẳng chóng thì 
chày, ắt sẽ phải tắt, như lời của 
Nguyễn Khuyến: “Lá vàng trước 
gió sẽ đưa vèo”(2), tức là tử. Thân 
thể suy tàn, sự sống đã tận, gọi là 
lão tử, sau đó tái sinh và khởi đầu 
lại với vô minh, cứ thế tiếp diễn...

Do đó, chuỗi thập nhị nhân 
duyên như những mắt xích móc 
nối nhau và có mối liên hệ nhân 
quả. Mỗi mắt xích là nhân của mắt 
xích sau và là quả của mắt xích 
trước, như hành là nhân của thức 
và quả của vô minh. Chính vì vậy 
mà Thập nhị nhân duyên có thể bị 
đoạn diệt từ bất cứ mắt xích nào; 
chẳng hạn, nếu đoạn diệt được ái 
thì các quả là: thủ, hữu, sinh, lão 
tử sẽ không có (vì không nhân 
thì không quả) và nhân trước đó 
là thọ sẽ tự vong (vì không quả 
thì không nhân) và tương tự, các 
nhân xúc, lục nhập, danh sắc, 
thức, hành, vô minh cũng diệt, 
bởi: Cái này có do cái kia có, cái 
này sinh do cái kia sinh, vì vậy: 

(1) Nghĩa: Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi trong bài: Cáo tật thị chúng.
(2) Câu thơ trong bài:Thu điếu.

Cái này không do cái kia không, 
cái này diệt do cái kia diệt, đó là 
lý duyên khởi của nhà Phật. 

Cho nên nói đầy đủ là: Nhân - 
Duyên - Quả, trong đó duyên 
là sự liên kết cho nhân và quả, 
nghĩa là nếu không có duyên thì 
nhân - quả khó thành, ví như trái 
chín (quả) rụng xuống thì hạt 
sẽ nẩy mầm (nhân) trong đất và 
nhờ nước, sương, ánh sáng,... 
(duyên) mới phát triển thành cây, 
rồi nở hoa, kết trái, trái chín rụng 
xuống... chu trình đó cứ tiếp diễn 
mãi và nếu một trong ba mắt xích 
đó bị diệt thì cây sẽ tận.

Và trong Thập nhị nhân duyên, 
thì:

 - Vô minh và hành thuộc về tiền 
kiếp, là nhân quá khứ.
 - Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, 
thọ là hiện sinh hay quả hiện tại.
 - Ái, thủ, hữu, là nhân hiện tại. 
 - Sinh, lão tử, là quả tương lai.
Tóm lại, Thập nhị nhân duyên, 

khởi đầu là Vô minh khiến cho 
chúng ta tạo tác, tức là hành. 
Những tạo tác đó sẽ hình thành 
nên những suy nghĩ và đúc kết 
lại, gọi là thức. Thức được biểu 
hiện qua danh sắc tức là tiếng 
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tăm và hình tướng. Danh sắc lại 
tương tác với thế giới qua sáu giác 
quan: mắt, tai mũi, miệng, thân, 
ý, gọi là lục nhập. Lục nhập dưới 
sự chủ động của ý dẫn đến việc 
tiếp cận, va chạm với sự vật, sự 
việc bên ngoài, gọi là xúc. Sự tiếp 
xúc tạo ra cảm giác, gọi là thọ. 
Từ thọ mới cảm nhận mà sinh ra 
trạng thái yêu mến, gọi là ái. Do 
ái mà luôn muốn cầm giữ mãi, 
gọi là thủ. Khi đã cầm giữ thì lại 
sinh ra ý muốn chiếm đoạt, gọi là 
hữu, khiến cho con người cứ mãi 
sinh tồn trong cái vòng lẩn quẩn: 
được mất, có không, bại thành,...
cho nên: “Chớ cầm giữ cái chi 
ở lại, cho tâm còn một mảy nhớ 
nhung”(3). Chính vì sự vấn vương 
đó, khiến tinh lực cạn dần, thân 
xác già nua, kiệt quệ cho đến lúc 
không còn tuân theo sự điều động 
và ý muốn của bản thân, tức là tật 
bệnh và cuối cùng là chết, gọi là 
lão tử.

Cho nên, mỗi người khi còn 
tại thế là còn trong vòng luân hồi, 
muốn lìa thế gian với bao phiền 
não tức là thoát luân hồi thì phải 
đoạn diệt Thập nhị nhân duyên 
bằng việc vun bồi tâm Bồ đề, tức 

(3) “Nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức”. Câu kinh trong bài: Tín tâm minh của Tam tổ Thiền 
sư Tăng Xán.

(4) Lời dạy của Đức Diêu Trì Kim Mẫu.

là tâm không bị ngăn ngại, chấp 
trước mới đến được nơi thanh 
tĩnh, an lạc. Do đó, dù muốn hay 
không, phải xuất phát từ thế gian 
với thân trọng trược và tu trì miên 
mật thì mới nhẹ mình “cỡi mây” 
mà đến được Niết bàn, vì vậy mới 
hay:

Đất phiền não, Bồ đề vun xới,
Lìa thế gian, sao tới Niết bàn!4
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Theo sách Đại Đạo căn nguyên của Ngài Nguyễn Trung Hậu, 
lúc mới đến dạy Đạo cho nhóm Phò Loan, Đức Thượng Đế 
chỉ xưng danh qua ba ký tự A Ă Â. Mãi đến đêm Noel 1925 

(24/12/1925), Thất Nương giáng cơ truyền phải chỉnh đàn cho nghiêm 
trang hầu tiếp giá. Nghe vậy quý Ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công 
Tắc, Cao Hoài Sang nửa mừng, nửa sợ, lật đật sắm đủ hương đăng trà 
quả, chỉnh đàn cho có nghi tiết. Sau đó hai vị Cao Quỳnh Cư, Phạm 
Công Tắc mới ngồi lại chấp cơ. Cơ viết như vầy:

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ 
TÁT MA HA TÁT GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên.
Ðạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.

Ðêm nay, phải vui mừng vì là ngày của Ta xuống trần dạy Ðạo bên 
Thái Tây (Europe). Ta rất vui lòng mà đặng thấy đệ tử kính mến Ta như 
vậy. Nhà nầy sẽ đầy ơn Ta. Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính 
mến Ta hơn nữa.

Bài thánh ngôn này về sau được in ở trang đầu của quyển Thánh 
ngôn hiệp tuyển, kinh phổ biến ở hầu khắp các hội thánh Cao Đài. Bài 
thi chỉ có bốn câu ngắn gọn nhưng đã dạy cho con người cái nhìn về 
vũ trụ và con người. 

Thầy xưng danh 
Cao Đài 

lần đầu với cơ phổ độ
 Tùng Nguyễn
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Thầy làm chủ cả không gian và thời gian
Những khái niệm Ta - muôn tên, muôn kiếp, biên, Đạo trong bài thi 

đã đưa con người bước đầu làm quen với những vấn đề lớn về sau là 
Thượng Đế - Đạo, Không gian - Thời gian hay Vũ - Trụ.

Ta là Đức Ngọc Hoàng Thượng Ðế  hay Đức Cao Ðài. Muôn tên 
là muốn nói Thượng Đế được con người kính ngưỡng gọi bằng nhiều 
tên. Platon (428-347 tr.CN) gọi Thượng Đế là Thiện Thể, Aistote (384-
322 tr.CN) gọi Thượng Đế là Nguyên Nhân Thứ Nhất, Heraclite gọi 
là Logos,(1) Người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, người 
Ấn Độ gọi là Brahman (Đại ngã), người Việt Nam gọi là Ông Trời v.v. 
Ngày nay người Cao Đài gọi là Thầy, Đức Cao Đài. Đặc biệt người 
Việt cũng như kinh Cao Đài gọi Ngài bằng nhiều tên thật bóng bẩy: 
Tạo Hóa, Con Tạo, Hóa Công, Hồng Quân, Khuôn thiêng, Khuôn 
hồng, Khuôn xanh... tha hồ cho văn thơ dễ sáng tạo.

Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán,
Chết đuối người trên cạn mà chơi.(2)

Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn,
Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay.(3)

Ở trước mắt Hồng Quân định phận,
Đạo vợ chồng đã xứng nợ duyên.(4)

Kiếp dùng để chỉ thời gian, nói hết thì rất dài. Vắn tắt 1 tiểu kiếp 
là 16.800.000 năm, 1 trung kiếp là 336.000.000 năm, 1 đại kiếp là 
1.334.000.000 năm. Để chỉ sự lâu dài của một kiếp trong kinh Phật 
cho một ví dụ: Có một tảng đá lập phương mỗi cạnh 40 dặm. Cứ 100 
năm đem chiếc áo phất vào tảng đá một lần, khi nào tảng đá mòn hết 
là một kiếp.(5)

Muôn là mười ngàn (10.000). Muôn kiếp là muốn nói đến thời gian 
vô hạn không có thời điểm khởi đầu và không có thời điểm kết thúc.

(1) Dựa theo Lê Anh Dũng, Tìm hiểu Kinh cúng tứ thời.
(2) Cung Oán ngâm.
(3) Truyện Kiều.
(4) Kinh Tận Độ, Kinh hôn phối.
(5) Dựa theo Đoàn Trung Còn, Phật học từ điển.
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Biên. Chữ biên có nhiều nghĩa, ở đây xin nêu một nghĩa quan niệm 
về không gian đó là: Biên giới, địa giới, địa phận, bờ cõi.(6) Nghĩa biên 
giới, bờ cõi chúng ta không chỉ hiểu ở mặt đất mà còn hiểu là vùng 
biên không gian rộng lớn chứa đựng những vì tinh tú trên bầu trời mà 
hằng đêm con người có thể dõi mắt lên được. Hiện nay con người biết 
được khoảng cách giữa hai điểm ngoài biên, ở mép rìa xa nhất của 
không gian là 8.8×1026 m hay 93 tỷ năm ánh sáng. Nghĩa là để đi lại 
giữa hai điểm này, ánh sáng với vận tốc 3×108 m/s = 300.000 km/s 
phải đi mất 93 tỷ năm!.(7)

Qua hai khái niệm biên và muôn kiếp Thầy cho con người làm quen 
với không gian và thời gian. Đây là tiền đề để mười năm sau vào năm 
1936, Thầy dạy rõ hơn: 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 nay qua lại, nên trong chữ Vũ - Trụ nó có 
gồm cái nghĩa cả không gian và thời gian.(8)

Tiếp theo Thầy dạy về sự hình thành của Vũ Trụ:
Trước khi chưa định ngôi Thái - Cực thì trong khoảng không gian 

ấy còn đương mịt - mịt mờ - mờ với khí Hồng Mông, vì đó là còn trong 
thời kỳ bổn 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 cái 
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 tinh 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 quây quần giữa chốn không trung, dang 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; 

(6) Từ điển Trần Văn Chánh.
(7) Tham khảo wikipedia.org/wiki/Vũ_trụ. 
(8) Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đại thừa chơn giáo, đàn ngày 23 tháng 9 - Bính Tý (1936).
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mà 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, nắm trọn 
quyền hành, thống chưởng cả Càn - Khôn Vũ - Trụ, và lấy cơ thể âm 
dương mà phân thanh biện trược, làm máy động tịnh để gom tụ cái Hư 
Vô đặng hóa sanh muôn loài vạn vật.(9) 

Trong khi đó mãi đến những năm 60 của thế kỷ XX, các nhà khoa 
học mới cho rằng vũ trụ được khai sinh từ một vụ Nổ Lớn hay Big 
Bang cách đây 13,8 tỷ năm. Từ một điểm cực nhỏ, cực nóng, cực đặc, 
với năng lượng cực lớn, điểm này bắt đầu giãn nở nhanh chóng và 
không gian - thời gian từ đây 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 chói lòa. Sự giãn nở của không 
gian hiện tại là chưa dừng lại. Hiện nay, con người biết được khoảng 
cách giữa hai điểm ngoài biên (ở mép rìa) xa nhất của khoảng không 
gian này là 8.8×1026 m hay 93 tỷ năm ánh sáng (đã nói ở trên). Từ 
chân không này vật chất được hình thành, cũng từ đây thế giới mà con 
người sống và cảm nhận được qua các giác quan được sinh ra.(10) 

Không gian, thời gian được sinh ra từ vụ Nổ Lớn cách đây 13,8 tỷ 
năm, nhưng Ai làm ra vụ Nổ Lớn này thì các nhà khoa học vẫn chưa có 
một kết luận rõ ràng thống nhất. Còn đối với người Cao Đài, vẫn luôn 
tin rằng đó là do Thượng Đế, qua hai câu thánh ngôn Muôn kiếp có Ta 
nắm chủ quyền, Ngàn tuổi, muôn tên giữ trọn biên.

Con người hãy vui lòng tu niệm để hưởng ân Thiên
Tu là sửa đổi con người từ xấu ra tốt, từ chưa hoàn thiện đến hoàn 

thiện.
Niệm, theo từ điển Hán Nôm của Trần Văn Chánh có một số nghĩa 

sau: Nhớ, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, nghĩ ngợi, đọc, học.
Vậy, tu niệm không đơn thuần là tu cầu phước mà phải đọc, học, 

nhớ kinh điển rồi suy nghĩ, ngẫm nghĩ rút ra những điều hay lẽ phải áp 
dụng vào cuộc sống. Chữ tu niệm hàm chứa hai ý là tu phước và tu huệ.

(9) Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đại thừa chơn giáo, đàn ngày 23 tháng 9 - Bính Tý (1936).
(10) Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, Sống Đạo – Canh Tý 2020.2, Phúc Nguyên, Vũ trụ và 

Cao Đài. Tham khảo thêm wikipedia.org/wiki/Vũ_trụ. 
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Ân Thiên hoặc ơn Thiên là ơn của Trời. Người Việt hay dùng chữ ơn 
Trời, người miền Bắc nói là ơn Giời, để chỉ những điều mà con người 
có được nhưng vượt khỏi khả năng của họ. 

Ơn Trời mưa nắng phải thì,
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
Công lênh chẳng quản lâu đâu,
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.(11)

Ơn trên: tử ấm, thê phong,
Phần vinh thiếp cũng đượm chung hương Trời.(12)

Thánh Phaolô tông đồ - trong thư gửi tín hữu Côrint đã viết: Tôi có 
là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không 
vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng 
không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.(13)

Tu niệm hay tu học phần nhiều là phải đi ngược lại với những điều 
thông thường. Như bình thường con người ăn uống theo sở thích thì 
khi tu phải ăn uống điều độ ăn chay; bình thường con người để cho 
tâm ý tự do phóng túng thì khi tu phải kiềm chế tâm ý, có những ý 
nghĩ thiện lành. Điều này sẽ làm khó khăn cho con người, làm cho con 
người không thoải mái, nên Thầy dạy phải vui lòng tu niệm, phải có 
niềm vui trong lòng khi tu niệm. 

Lần đầu Thầy xưng danh đầy đủ với cơ phổ độ và dạy con người 
bằng một bài thi ngắn ngủi nhưng hàm chứa hai ý vũ trụ và con người. 
Hai vấn đề này đã làm khổ tâm biết bao nhà khoa học, triết học. Về 
con người Thầy dạy cứ vui lòng tu niệm, về vũ trụ Thầy khẳng định: 
Thầy làm chủ. Quan niệm về vũ trụ của con người cũng luôn thay đổi 
theo sự tiến bộ của tâm linh. Từ vũ trụ thần linh, vũ trụ thần thoại, vũ 
trụ thiên đình, vũ trụ toán học cho đến vũ trụ địa tâm, vũ trụ nhật tâm 
và hiện tại là vũ trụ Big Bang.(14) Con người cũng chỉ đưa ra quan niệm 
về vũ trụ còn vũ trụ thật sự là gì thì vẫn còn nghiên cứu tìm hiểu thêm 

(11) Ca dao.
(12) Chinh Phụ ngâm.
(13) (1 Cr 15,10).
(14) Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, Sống Đạo – Canh Tý 2020.2, Phúc Nguyên, Vũ trụ và 

Cao Đài.
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chưa thể dừng lại. Tuy vậy, con người đã sẵn có cái Thiên - tánh đặc 
biệt của Trời ban phú cho từ lúc mới đi đầu thai, rồi xuống ở thế gian 
này lại cần phải mượn lấy xác phàm mà kinh nghiệm mọi lẽ của trần 
để cho lần lần trở nên uyên - bác, hầu tấn - hóa mãi trên con đường 
đạo - đức vậy.15 

Trong quá trình tu học cần thiền định. Nhập định là cốt để cho tâm 
thần an ổn, nghĩ ngợi, hầu có sửa mình mà trừ khử các bịnh do trong 
cốt tủy và diệt xong cả mấy mối loạn của thất tình, lục dục khiến xui, 
khuấy rối đêm ngày. Rồi gom các tư tưởng vào nơi khối óc, đừng cho 
nó tưởng nhớ bá vơ những điều không tốt, lại ráng gắng công tập 
luyện nó sao cho lần lần trở nên thuần túy tinh anh. Mà phải nuôi cái 
tư tưởng ấy cho cao thượng, trọn lành mãi mãi, đừng để ngoại vật 
lẫn vào báo hại tâm hồn xao động. Ðược vậy rồi mới hồi quang phản 
chiếu nơi tâm mà thấy cũng như không thấy, nghe cũng thể không 
nghe, biết cũng dường không biết: Vạn sự thế gian đều không lưu ý 
vào chi hết ráo, rồi mới lấy cái tư tưởng thanh quang ấy mà nghĩ ngợi 
cho cùng, xét cho tột thì huệ tâm tự phát, trực giác tự khai, chừng ấy 
chơn lý nó mới hiện bày ra một cách rõ ràng, minh bạch.16

Vì vậy, nội dung của bài thánh ngôn ngắn này hay trong Đại thừa chơn 
giáo tùy theo sự tu học để giúp cho tâm linh phát triển con người sẽ có 
những cách hiểu mới mẻ hơn về không gian, thời gian, con người.

(15) Đại thừa chơn giáo, đàn 22/9/ Bính Tý (1936).
(16) Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đại thừa chơn giáo, đàn ngày 22 tháng 9 - Bính Tý (1936).
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N ăm 2021 kỷ niệm tròn 100 
năm Đức Ngô thọ pháp tu 

vô vi đầu tiên tại Dương Đông 
Phú Quốc năm 1921, cùng với 
việc thọ lãnh biểu tượng thờ là 
Thiên Nhãn (ý nghĩa thực sự của 
sự kiện này với toàn nền Đạo kỳ 
ba là chính thức khai mở cơ Đại 
Đạo tại quả địa cầu 68 này). Tôn 
chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 
là quy nguyên Tam Giáo, hiệp 
nhất Ngũ Chi. Nhân kỷ niệm tròn 
100 năm khai mở Cao Đài Đại 
Đạo xuống thế, chúng ta cùng 
tìm hiểu xem “quy nguyên Tam 
Giáo” trên góc độ giới luật có tác 
dụng vi diệu thế nào?

Một trong những bài học vỡ 
lòng giáo lý của con em nhà Đạo 
dòng Cao Đài thuộc HTTGCĐ 
khi bước vào lứa tuổi sinh hoạt 
Đồng sinh có lẽ là Tam Quy, 
Ngũ giới cấm,... Tam Cang, Ngũ 
Thường v.v... Bài viết này không 
bàn về giới luật của Cao Đài giáo 
mà trình bày về tác dụng của một 
số giới luật Tam giáo cơ bản có 
trong cơ phổ độ của Cao Đài trong 
đời sống hàng ngày (Thế Đạo).

Hiện nay người viết chưa thấy 
một tài liệu nào của HTTGCĐ 
chính thức gọi Tam Quy, Ngũ giới 
cấm, Tam Cang, Ngũ Thường là 
gì? Kinh sách Phật giáo gọi Tam 
Quy là giới hạnh còn Ngũ Giới 
cấm là  giới luật cơ bản. Tam 
Cang, Ngũ Thường là các chuẩn 
mực đạo đức cơ bản của Nho 
giáo. Đối với Đạo giáo thì phần 
giới luật bằng văn tự cho cơ phổ 
độ không thể hiện cụ thể rành 
mạch như của Phật và Nho giáo. 
Để dễ trình bày người viết tạm gọi 
chung Tam Quy, Ngũ Giới cấm, 
Tam Cang và Ngũ Thường là các 
giới luật cơ bản của Tam giáo. 
Theo chiết tự Tam Quy nghĩa là 
Quy y (hướng về, nương theo) 
Phật/Pháp/Tăng còn Tam Cang là 
Quân thần, Phụ tử, Phu thê cang 
nhưng nếu thắc mắc ý nghĩa sâu 
xa của Tam Quy hay Tam Cang 
và chúng có tác dụng gì thì không 
thấy tài liệu nào trình bày cặn kẽ. 
Bản chất con người nếu không 
hiểu cặn kẽ và không thấy có tác 
dụng thiết thực trong đời sống 

Tác dụng của giới luật 

 Minh Tú

tam giáo trong cơ phổ độ Cao Đài
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hằng ngày thì dễ quên và không 
tự giác tuân theo, và như vậy giới 
luật còn có tác dụng gì??? 

TAM QUY & TAM CANG: 
NỀN TẢNG CỦA TINH THẦN 
MINH MẪN VÀ TRÍ TUỆ SIÊU 
VIỆT

Để hiểu Tam Quy, Tam Cang 
có tác dụng gì chúng ta phải xem 
lại lời Thầy dạy trong Đại Thừa 
Chơn giáo” 

Nho thì có Tam Cang là:
Quân thần cang là nguơn thần.
Phụ tử cang là nguơn khí.
Phu thê cang là nguơn tinh.

Thích thì Tam Quy là: 
Quy y Phật là tịnh dưỡng nguơn  
 thần.
Quy y Pháp là gìn giữ nguơn khí.
Quy y Tăng là bảo tồn nguơn tinh.

ĐẠO thì Tam Thanh là:
Chơn Thanh (Thái Thanh) là  
 nguơn khí.
Thượng Thanh là nguơn thần. 
Ngọc Thanh là nguơn tinh.
Đó là Đạo, các con phải biết.”
Theo lời dạy ở trên thì Tam 

quy và Tam Cang đều nhằm mục 
đích bảo tồn nguơn Tinh, gìn giữ 
nguơn Khí và tịnh dưỡng nguơn 
Thần là ba báu (Tam Bảo) của 
con người. Không bàn đến việc 
tu luyện Thiên đạo cao xa, trong 

đời sống hằng ngày (thế Đạo) nếu 
giữ gìn ba báu này đầy đủ sẽ giúp 
con người dù không tu luyện vẫn 
có được tinh thần minh mẫn và 
trí thông minh vượt trội đủ sức 
đạt được những thành công cao 
nhất trong học tập và công việc 
mà không cần tốn tiền uống nhân 
sâm, thuốc bổ sung Omega-3 
hay ăn nhiều thịt cá đắt tiền để 
lại phạm vào giới luật “Nhất bất 
sát sanh” (vui lòng xem bài Đạo 
Phật trong Cao Đài Đại Đạo dưới 
góc nhìn khoa học - Sống Đạo số 
2-2020).

Với giới luật Ngũ Giới cấm 
thì ngữ nghĩa rõ ràng dễ hiểu nên 
dễ nhớ dễ áp dụng. Riêng Ngũ 
Thường ngoài việc dạy luân lý 
đạo đức để làm người thì còn có 
tác dụng sâu xa gì trong đời sống 
thường nhật? Phần sau đây sẽ giải 
đáp một phần nhỏ những bí ẩn 
giấu kín của Nho giáo hàng ngàn 
năm qua:

NGŨ THƯỜNG: NỀN TẢNG 
CHO THÂN THỂ CƯỜNG 
TRÁNG VÀ XÃ HỘI TIẾN BỘ

Ngũ thường và ngũ hành ảnh 
hưởng đến ngũ tạng.

Cổ nhân thường nói: “Thiên 
thời không bằng địa lợi, địa lợi 
không bằng nhân hòa.” Sức khỏe 
của con người cũng là như vậy, 
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nhân luân ngũ thường, bản tính 
và thói quen của con người ảnh 
hưởng rất lớn đến sự khỏe mạnh 
của thân thể, và điều này cũng đối 
ứng với ngũ hành.

Một người chỉ cần có tâm 
chính thì khí tất sẽ chính, khi đã 
có khí chính thì hình thể tất cũng 
sẽ chính. Theo lý luận của Trung 
y cổ đại thì con người được cấu 
thành bởi ba thành tố là Hình, 
Khí và Thần. “Hình” chính là 
chỉ ngoại hình bên ngoài của con 
người. “Khí” chính là chỉ các 
kinh lạc, khí huyết của con người. 
“Thần” là phương diện tinh thần 
của con người.

Con người bị bệnh bao gồm 
có ba nguyên nhân, đó là nguyên 
nhân bên trong, bên ngoài và 
nguyên nhân khác. Nguyên nhân 
bên ngoài chính là sự ảnh hưởng 
bởi các yếu tố thời tiết như nóng, 
lạnh, gió, hanh khô… Các nguyên 
nhân bên trong là thất tình gồm 
có vui, giận, yêu, ghét, buồn, lo 
âu suy nghĩ, bi thương, sợ hãi… 
Nguyên nhân khác (không thuộc 
nguyên nhân bên trong hay bên 
ngoài) chính là các yếu tố về ẩm 
thực và nơi sinh sống.

Trạng thái của một người ở vào 
thời điểm bình thường chính là 

khỏe mạnh, thông thuận và sáng 
suốt. Ngược lại, khi không biết 
được quy luật tự nhiên, tùy tiện làm 
việc xằng bậy, thì kết quả sẽ là gặp 
điều hung tai. Một loại thể hiện của 
“hung tai” chính là bệnh tật, thậm 
chí là bệnh nan y khó chữa. 

Trên thực tế có rất nhiều loại 
bênh nan y là do nội tâm của con 
người gây ra. Trong đó, luân lý 
đạo đức (Ngũ Thường: nhân, lễ, 
nghĩa, trí, tín) có ảnh hưởng rất 
lớn, thậm chí quyết định đến sự 
tồn vong của con người thông qua 
“ngũ tạng”.

“NHÂN” đối ứng với gan (ngũ 
tạng) và mộc (ngũ hành)

Trong “ngũ thường” đứng đầu 
là “nhân” (lòng nhân từ, nhân ái). 
“Nhân” đối ứng với “mộc” trong 
ngũ hành và “mùa xuân” trong 
bốn mùa. Mùa xuân là thời điểm 
cây cối sinh trưởng, vạn vật sinh 
sôi nảy nở. Nó đối ứng với trạng 
thái tâm lý của con người là yêu 
thương, nhân từ. “Nhân từ” ở 
đây là yêu thương người và loài 
vật khác, là từ bi lương thiện, có 
thể thông cảm với người khác và 
muôn vật.

Cổ nhân thường nói: “Thượng 
thiên có đức hiếu sinh”, chữ 
“sinh” này cũng là có ý nghĩa 
nhân từ. “Sinh” là sức sống, đối 
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ứng với tạng phủ là lá gan. Gan 
ở đây cũng không phải chỉ là gan 
trong tây y thường nói đến, mà là 
chỉ chức năng và trạng thái của các 
cơ quan nội tạng trong cơ thể. Tạng 
phủ, kinh lạc và thất khiếu (hai tai, 
hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) liên 
thông với nhau. Gan liên thông với 
mắt, bởi vậy, gan của một người 
mà có vấn đề thì biểu hiện ra bên 
ngoài là ánh mắt có vấn đề và ở 
phương diện đạo đức thì chính là 
khuyết thiếu nhân từ.

Hiếu sinh cũng có nghĩa là 
không lạm sát sinh vật. Muôn vật 
sinh sống trong tự nhiên không 
nên bắt giết để ăn thịt. Còn ăn 
thịt động vật tức còn sát sanh thì 
không thể nói là có lòng “nhân” 
rốt ráo được. Do đó Phật giáo dạy 
“Nhất bất sát sanh” và Nho giáo 
dạy “Nhân” ĐỀU CÙNG MỘT 
LÝ, CÙNG Ý NGHĨA và TÁC 
DỤNG.

Nếu một người muốn khỏe 
mạnh thì nhất định phải tu dưỡng 
tốt tính cách của mình. Bắt đầu tu 
dưỡng từ đâu? Chính là bắt đầu 
từ việc hiếu thảo với cha mẹ. Bởi 
vì “bách thiện hiếu vi tiên”, trong 
trăm cái thiện thì chữ hiếu đứng 
đầu. Con người một khi hiếu thảo 
với cha mẹ thì hỏa khí sẽ giảm 
dần, kinh lạc sẽ dễ dàng thông 
suốt. Khi kinh lạc thông suốt 
rồi thì bệnh tật sẽ tự động khỏi. 
Nhà sinh lý học Elma giảng dạy 
tại đại học Stanford, Mỹ từng làm 
một thực nghiệm nổi tiếng. Ông 
thu thập hơi thở do người tức 
giận, bi thương, phiền não thở ra 
rồi dẫn vào một cái chai có đựng 
một loại nước thông qua ống dẫn. 
Sau đó, ông phát hiện ra màu sắc 
của nước ở trong cái chai này có 
sự thay đổi. Hơi thở của người 
tức giận làm cho nước chuyển 
thành màu tím, hơi thở của người 
bi thương khiến nước chuyển 
thành màu xám. Về sau, ông đổ 
nước màu tím này lên một con 
chuột trắng nhỏ, sau một khoảng 
thời gian thì con chuột trắng này 
run rẩy và chết. Thực nghiệm này 
chứng minh rằng, thời điểm con 
người tức giận là thời điểm con 
người đang tạo ra độc tố.
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“Nhân từ” dưỡng gan, người 
nhân từ thì gan huyết thông thuận, 
khí mạch tốt và đương nhiên sẽ 
trường thọ. Đức Lão Tử giảng: 
“Con người khi mới sinh thì mềm 
mại, mà khi chết thì cứng ngạnh.” 
Bởi vậy, “nhân từ” là có sức mạnh 
rất lớn đến sức khỏe và tuổi thọ 
của một người. 

“LỄ” đối ứng với tim (ngũ 
tạng) và hỏa (ngũ hành).

“LỄ” ứng với “hỏa” trong ngũ 
hành, với “tim” trong ngũ tạng và 
mùa “hạ” trong bốn mùa. Trong 
“Thượng Thư” viết: “Hỏa viết 
viêm thượng”, ý nói, hỏa được 
gọi là thiêu đốt hướng lên trên. Nó 
đại biểu cho tính tích cực, hướng 
lên trên, sáng tỏ và sự tiến bộ. Lễ 
ứng với hỏa cho nên lễ cũng có 
những ý nghĩa tương ứng. Muốn 
biết một con người, một quốc gia 
có tiến bộ hay không thì lễ phép 
là một tiêu chuẩn quan trọng để 
đánh giá. Lễ phép này không bó 
hẹp trong hành xử lễ phép của 
người nhỏ tuổi gặp người lớn hơn 
mà rộng hơn chính là những phép 
tắc cơ bản, là trật tự trên dưới 
trong gia đình & xã hội và quan 
hệ ngũ luân.

Trong “Hoàng Đế nội kinh” 
giảng: “Tâm giả, quân chủ chi 
quan; chủ minh tắc hạ an, chủ 

bất minh tắc thập nhị quan nguy” 
nghĩa là cái tâm là có tác dụng 
chủ đạo, là chủ thần minh.

Tâm vốn dĩ là có trạng thái rất 
rộng mở và hướng lên phía trước, 
đây là trạng thái tự nhiên của nó. 
Nếu là trạng thái mất tự nhiên thì 
bệnh trạng chính là thù hận. Thù 
hận sẽ làm tổn hại trái tim. Vì sao 
lại nói như vậy? Đó là bởi vì tâm 
thù hận đều là từ bên trong mà 
phát ra bên ngoài. Hơn nữa, loại 
khí này là hướng vào bên trong 
mà tụ lại. Vì thế đặc biệt dễ gây 
ra các bệnh như tim mạch vành, 
hồi hộp, đánh trống ngực… Một 
người mà ở vào trạng thái vui 
vẻ khoái hoạt thì khí mạch của 
họ cũng liền dễ dàng thông suốt. 
Điều này có thể phát hiện ra ở trẻ 
em, chúng suốt ngày đều là vui vẻ 
thoải mái.

Các nhà y học đã từng làm một 
cuộc thống kê và phát hiện: Trẻ 
em dưới ba tuổi, bình quân mỗi 
ngày cười 170 lần và tâm mạch 
của chúng hoàn toàn thông suốt, 
không có bệnh tật. Cổ nhân gọi 
đó là khí thuần dương. Người 
trưởng thành bình quân mỗi ngày 
cười bảy lần và những người có 
số lần cười càng ít thì thường mắc 
bệnh nhiều hơn.
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“NGHĨA” đối ứng với phổi 
(ngũ tạng) và kim (ngũ hành).

Một người mà phế khí không 
đủ thì tức là ở phương diện 
“nghĩa” của người này có vấn đề. 
Phế (phổi) thông với mũi, cho 
nên một khi mũi có vấn đề thì phế 
cũng là có vấn đề và tương ứng 
là “nghĩa” của người này cũng là 
chưa tốt.

Mặt trái của nghĩa chính là 
quá khích, hành vi quá khích, bất 
nghĩa. Nghĩa đối ứng với tinh (sự 
thuần chất, tinh hoa, tinh thần). 
Trong văn hóa truyền thống cổ 
đại, tinh là đại biểu cho sự thu 
liễm, mùa thu. Mùa thu là mùa lá 
rơi, là thời điểm gió thu thổi, khí 
của đất trời mùa thu chỉ một vẻ xơ 
xác. Cho nên mới nói, người có 
kim khí rất mạnh thì sát khí cũng 
rất nặng.

Cổ nhân gọi là sát khí, ngày 
nay có cách nói là “không giúp 
mà còn bỏ cát vào mắt”, ý chỉ 
những hành vi làm tổn thương 
người khác, chọc vào thiếu sót và 
nỗi đau của người khác. Người có 
loại tính cách này dễ dàng bị mắc 
loại bệnh về kim hành, phế kinh. 
Trong ngũ hành tương sinh tương 
khắc thì kim khắc mộc (đối ứng 
với gan). Cho nên, người có tính 
cách này cũng sẽ làm tổn thương 

đến gan, hơn nữa tính cách này 
càng nặng thì gan càng tổn thương 
nặng nề.

Một người mà kim khí quá 
cường thịnh, hơn nữa còn phát 
triển thêm thì đó chính là bầu 
không khí buồn thảm. Trong “thất 
tình” của Trung y nói, buồn sẽ làm 
tổn thương phế. Một người mà 
quá buồn rầu thì phế của người ấy 
sẽ bị tổn thương nặng nề. Cho nên, 
người có kim khí cường thịnh thì 
nên luyện tập lòng khoan dung, 
vui vẻ, thường xuyên mỉm cười. 
Vì khi con người mỉm cười thì khí 
của thân thể được nới lỏng, các cơ 
quan nội tạng được giãn ra, khoan 
khoái khiến thân thể khỏe mạnh.

Bi thương sẽ làm tổn thương 
phế, vậy cái gì có thể điều trị được 
bi thương? Con người thường 
thường bị vây khốn bởi cái tôi, ích 
kỷ, vì mình. Bởi vì bị vây khốn 
trong ấy mà bị bi thương, buồn 
khổ. Khi một người hòa nhập 
với người khác, với tập thể thì họ 
sẽ chuyển bi thương sang từ bi. 
Chính là họ sẽ biết quan tâm đến 
những người khác vô điều kiện.

Có thể nói, hết thảy những lo 
lắng buồn đau của một người, rốt 
cuộc cũng đều là vì bản thân. Khi 
người ta có thể mở rộng hơn tình 
yêu thương của mình, đồng thời ý 
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thức được bản thân còn có nhiều 
trách nhiệm khác (cái nghĩa) thì 
họ sẽ thoát được ra khỏi cái tôi 
cá nhân ấy. Khi ý nghĩ vừa mở ra, 
tấm lòng quảng đại hơn thì bản 
thân và hoàn cảnh sẽ liền có biến 
hóa, khí biến hóa, ngoại hình của 
bản thân biến hóa và sức khỏe 
cũng tốt lên.

“TRÍ” đối ứng với thận (ngũ 
tạng) và thủy (ngũ hành).

“Trí” chính là nói đến trí tuệ 
của một người. Trí đối ứng với 
ngũ hành là «thủy» và đối ứng 
với mùa «đông» trong bốn mùa. 
Trí tuệ của một người từ đâu mà 
có? Một người muốn có trí tuệ thì 
trước hết phải tu dưỡng đức tính 
khiêm tốn, tức là có thể tiếp nhận 
được những ý kiến của người 
khác. Có thể tiếp nhận ý kiến của 
người khác thì tức là “kiêm thính 
tắc minh” (lắng nghe ý kiến của 
các bên thì mới nhận rõ phải trái). 
Cho nên, cổ nhân nói thận thông 
với tai cũng là rất có đạo lý.

Người có thể nghe lời khuyên 
nhủ của người khác thì lỗ tai của 
họ thông rồi, thận khí sẽ đầy đủ. 
Khi thận khí đầy đủ rồi thì họ tự 
nhiên sẽ có trí tuệ. Cổ nhân đã 
tổng kết ra đạo lý này chính là 
có mối liên hệ khăng khít với đời 
sống của con người chúng ta.

Ngày nay có nhiều người bị 
tổn thương thận (đau lưng, mỏi 
chân, hoa mắt, tinh thần chán nản, 
chán ăn…) đó là vì sao? Chính là 
do sự sinh hoạt nam nữ quá độ 
khiến cho thận bị tổn thương. 
“Thận chủ cốt sinh tủy, não vi tủy 
chi hải” (Thận tàng tinh mà tinh 
lại sinh tuỷ, tuỷ ở trong xương để 
nuôi dưỡng xương cho nên gọi là 
thận chủ cốt sinh tuỷ). Xương cốt 
khỏe mạnh là một dạng biểu hiện 
của thận khí đầy đủ. Vì thận là 
chủ cốt tủy, nên thận khí đầy đủ 
thì toàn bộ cốt tủy của người này 
cũng sung mãn. Cốt tủy, tủy bên 
trong xương sống liên thông lên 
não nên người này sẽ thông minh, 
có trí tuệ.

Ngược lại, nếu một người 
thường xuyên dâm dục quá độ tiết 
ra hết thận khí thì cốt tủy của họ 
sẽ khô héo. Khi cốt tủy khô héo 
thì những tinh hoa trong não sẽ 
chảy ngược vào cốt tủy khiến đại 
não của người này không được 
sáng suốt, dẫn đến cơ thể suy bại 
dần. Cho nên thận khí không đủ 
là vấn đề căn bản nhất. Những 
tinh hoa dư thừa trong lục phủ 
ngũ tạng đều được cất chứa trong 
thận, thận giống như ngân hàng 
năng lượng của cơ thể nên gọi là 
“Thận tàng tinh”. Nó thu nạp tất 
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cả năng lượng của thân thể để cất 
trữ và dành khi có nhu cầu, khi có 
bệnh thì điều động ra dùng.

Do đó Phật giáo dạy “bất tà 
dâm”, Nho giáo dạy “Trí” đều 
cùng một lý, ý nghĩa và tác dụng.

Ở phương diện tâm tính của 
một người có quan hệ như thế 
nào đến thận? Một người mà thận 
khí thực sự đầy đủ thì biểu hiện 
bên ngoài của họ là rất khiêm tốn, 
dễ dàng tiếp thu ý kiến của người 
khác. Trái lại, thận khí không đủ 
thì tính tình người này là cáu kỉnh, 
bất an, tự họ luôn có cảm giác bị 
áp lực rất lớn đè nặng.

Lo lắng, sợ hãi sẽ làm tổn 
thương thận khí. Sợ hãi ngày nay 
cũng có thể được hiểu là một loại 
cảm giác không an toàn. Áp lực 
lớn bao gồm rất nhiều loại. Loại 
áp lực thứ nhất là công việc lớn 
làm không xong. Loại áp lực thứ 
hai là người khác đánh giá rất cao 
về mình nên bản thân luôn sợ hãi 
không hoàn thành tốt công việc 
được giao. Loại áp lực thứ ba là 
làm chuyện xấu, chuyện ác nên 
luôn sợ người khác phát hiện ra, 
cả ngày đều bất an. Người bị loại 
bệnh này chỉ cần tâm tính tốt lên 
thì thân thể tự nhiên được khôi 
phục năng lực, căn bản không cần 
điều trị mà tự khỏi.

“TÍN” đối ứng với tỳ (dạ dày 
và lá lách) và thổ (ngũ hành).

“Tín” ở đây chính là giữ lời 
hứa, là thành tín. Nó đối ứng với 
tỳ trong ngũ tạng, thổ trong ngũ 
hành và trưởng hạ trong tứ mùa 
(khoảng thời gian giữa mùa hạ 
và mùa thu). Trong thời gian này, 
trạng thái của vạn vật chính là 
đang ở vào lúc thai nghén. Vạn 
vật thai nghén, hết thảy sự phát 
triển hướng lên trên hay đi xuống 
của sự tình đều là dựa vào thành 
tín của một người.

Con người làm việc cũng vậy 
mà làm người cũng vậy đều phải 
giữ chữ tín thì mới tồn tại được. 
Người mà không có chữ tín thì 
không thể có chỗ đứng trong xã 
hội được. Trạng thái của thân thể 
cũng là như vậy. Một người nếu 
đặc biệt thành tín, thật thà thì sức 
mạnh hành động của họ cũng rất 
cường đại, trong lòng không so 
đo nên dạ dày, hệ tiêu hóa của 
họ là vô cùng tốt. Trái lại, người 
thường so đo nhiều thì lòng dạ, hệ 
tiêu hóa sẽ không tốt.

Một phương diện biểu hiện của 
người có tỳ vị không tốt chính là 
làm việc gì cũng nghĩ tới nghĩ 
lui, tính toán, làm thế này có tốt 
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không, làm thế kia có tốt không, 
nếu xảy ra thế này thì sẽ thế nào… 
Họ không hạ quyết tâm, thường 
do dự và không dứt khoát. Thực 
ra đây chính là nội tâm của một 
người lúc nào cũng không an tâm, 
không yên ổn.

Ở một phương diện khác, “tín” 
là nói được làm được, là khả năng 
hành động. Rất nhiều người khi 
làm việc thì nghĩ tới nghĩ lui, 
suy tính quá nhiều, rốt cuộc việc 
thì không làm được mà còn phát 
bệnh. Người như vậy muốn hồi 
phục thì cần phải giảm bớt phiền 
não, suy nghĩ. Trung y cho rằng, 
một người chỉ cần khí huyết lưu 
thông, tứ chi hoạt động thì thân 
thể sẽ khỏe. Bởi vì tỳ là chủ tứ 
chi nên khi tứ chi hoạt động thì tỳ 
vị sẽ khỏe mạnh, tỳ vị khỏe mạnh 
thì dạ dày và tiêu hóa sẽ khỏi, ăn 
vào sẽ ngon miệng và ngủ cũng sẽ 
ngon giấc.

Cuối cùng, Tín còn có nghĩa 
là không nói thêm bớt sai sự thật, 
không nói có, có nói không - nói 
láo. Phật giáo dạy “bất vọng ngữ”, 
Nho giáo dạy “Tín” đều cùng một 
lý, ý nghĩa và tác dụng.

Cho nên có thể thấy, tất cả các 
loại bệnh của con người đều có 

quan hệ mật thiết với nội tâm của 
người ấy. Một người nếu như điều 
trị chỉ bằng cách dùng thuốc thì 
nhiều khi chỉ là phí sức, tốn tiền. 
Khi người ta có thể khai thông 
được sự bế tắc trong tâm mình thì 
tình trạng sẽ được cải biến, đây 
chính là sự ảnh hưởng của “nhân, 
lễ, nghĩa, trí, tín” đến nội tạng và 
sức khỏe của con người.

Dục vọng ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người như thế nào?

Theo Trung y, con người sở dĩ 
có thể sống trên đời chính là dựa 
vào: “Tiên thiên chi bản” - thận 
(hay cũng nói thận là cái gốc của 
sự sống) và “Hậu thiên chi bản” - 
tì vị. Nói thận là “tiên thiên chi 
bản” nghĩa là không cách nào 
có thể dùng thuốc để bổ cứu mà 
chỉ có thể dùng tiết chế sắc dục, 
thủ đức tu thân để bảo dưỡng - 
Đây cũng là một trong những 
cách quan trọng nhất để bảo tồn 
nguơn Tinh (Quy y Tăng hay Phu 
thê Cang). Cho nên, thận là phải 
dưỡng chứ không phải cần tu bổ.

Ngày nay, có những người 
tham lam dục vọng, sống buông 
thả phóng đãng, dùng thuốc để tu 
bổ thận chính là đã “bỏ gốc lấy 
ngọn”, “càng tu bổ càng yếu đi”. 
Tỳ vị là “hậu thiên chi bản”, cho 
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nên tất cả dinh dưỡng cần thiết 
của toàn thân thể đều là do tỳ 
vị vận hóa lương thực đến nuôi 
dưỡng.

Vì vậy, nếu ở phương diện dục 
vọng mà con người không tiết 
chế, háo sắc thì sẽ làm tổn thương 
đến “tiên thiên chi bản” - thận. 
Khi thận (thuộc Thủy) đã thiếu 
thốn nước thì gan (thuộc Mộc) sẽ 
chết khô và tất cả tạng phủ trong 
cơ thể người sẽ suy kiệt.

Nếu như con người không có 
“Tín Nghĩa” thì “hậu thiên chi 
bản” là tỳ vị tất sẽ bị tổn thương 
trầm trọng. Nếu như “tiên thiên 
chi bản” và “hậu thiên chi bản” 
đều mất đi thì tính mạng của 
người này cũng không thể tồn tại 
lâu được.

Con người nếu không tín thì sẽ 
không nghĩa, nói chi đến lòng biết 
ơn? Khi ấy, họ sẽ đề phòng lẫn 
nhau mà sống dẫn đến việc coi 
nhau như kẻ địch, quan hệ giữa 
người với người sẽ trở nên căng 
thẳng. Cho nên nói: “Tín là nhịp 
cầu nối giữa con người với con 
người, là nền tảng, cơ sở để con 
người sống chân thành với nhau”.

KẾT LUẬN
1. Giới luật không phải như 

chúng ta hay nghĩ là “làm khó, 
ràng buộc cuộc sống” dẫn đến 
nhiều cấp tu tự ý buông bỏ giới 
luật. Giới luật Tam giáo khi được 
QUY NGUYÊN kết hợp với nhau 
sẽ giúp chúng ta có được TINH 
THẦN MINH MẪN TRONG 
CƠ THỂ CƯỜNG TRÁNG. Đây 
chính là ẩn ý đầu tiên và quan 
trọng nhất cho cơ thể người trong 
khía cạnh Thế Đạo của Đạo CĐ.

2. Từ lý luận về thân thể người 
bên trên suy rộng ra hoàn cảnh 
xung quanh hay lớn hơn là hoàn 
cảnh đất nước. Một quốc gia nếu 
như dâm loạn khắp nơi, vô luân, 
không tín nghĩa, không đạo đức 
thì thiên tai không ngừng, trăm 
dân lầm than mà khiến quốc gia 
tất sẽ suy vong. Vì vậy, đề cao các 
giá trị “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” 
không phải là phong kiến, lạc hậu, 
hủ nho, bảo thủ mà trái lại là một 
cách toàn diện, khoa học hiện đại 
trực tiếp bảo vệ cho sinh mạng 
của mỗi người, mỗi quốc gia!!!
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NGUYỆT NGUYỆT 
TÂM TÂM 
CHƠN CHƠN 
NHƠNNHƠN
 Phạm Sĩ Dũng st
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I-/ Nguyệt Tâm Chơn Nhơn là Đạo hiệu của một Đấng thiêng liêng 
ở Bạch Vân Động nơi cõi thiêng liêng. Ngài có giáng trần một kiếp ở 
nước Pháp là Văn hào Victor Hugo.

Tam Thánh đứng đầu Bạch Vân Ðộng là: Thanh Sơn Ðạo Sĩ (Trạng 
Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm), Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo), 
Tôn Sơn Chơn Nhơn (Tôn Văn).

Hằng năm đến ngày 22 tháng 5 dương lịch, tại Tòa Thánh Tây Ninh 
và các Thánh Thất thuộc TT Tây Ninh  đều có thiết Tiểu đàn cúng Vía 
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, có Chức sắc nhắc lại tiểu sử và những 
lời giáo huấn của Ngài khi Ngài đắc lịnh làm Chưởng Đạo cầm quyền 
Hội Thánh Ngoại Giáo.

Bài Thài hiến lễ Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn mỗi khi cúng tế về 
phần Thế đạo:

NGUYỆT rạng đông thiên đã sáng soi,
TÂM linh chiếu thấu bốn phương trời.
CHƠN truyền cứu thế xa tai ách,
NHƠN loại tuần hườn độ khắp nơi.

Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn có giáng cơ ban cho Đạo Cao Đài 6 
Bài Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo là:

1.    Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối
2.    Kinh Khi Đã Chết Rồi
3.    Kinh Tẫn Liệm.
4.    Kinh Đưa Linh cữu
5.    Kinh Tắm Thánh
6.    Kinh Hôn Phối.

Dưới đây là bài Kinh xưng tụng công đức của Đức Thanh Sơn Chơn 
Nhơn và Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, dùng để tụng khi cúng Vía Nguyệt 
Tâm Chơn Nhơn, Chưởng Đạo Hội Thánh Ngoại Giáo, ngày 22 tháng 
5 hằng năm tại Văn phòng Hội Thánh Ngoại Giáo:

Bạch Vân Động đèn hồng chói tỏa,
Thanh Sơn đài Diệu Võ Tiên Ông.
Bấy lâu tu luyện thành công,
Đắc thành chánh quả độ trong Tam Kỳ.
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Nguyễn Bỉnh Khiêm tầm Tiên ẩn dạng,
Trình Quốc Công là trạng nhà Nam.
Sớm khuya ẩn chốn thanh am,
Tu tâm luyện tánh chẳng ham mến trần.
Tìm chân lý ngỏ gần Tiên Thánh,
Học vô vi đặng lánh phàm gian.
Thú vui hai chữ thanh nhàn,
Thong dong tự toại chẳng màng đai cân.
Dạy đệ tử ân cần mối đạo,
Truyền phép mầu Chưởng Đạo Nguyệt Tâm.
Ân ban trần thế giáng lâm,
Victor là họ tên nhằm Hugo.
Nhà văn sĩ bày phô lẽ chánh,
Nắm kinh luân nặng gánh cơ đồ.
Nhà nhà có phúc hàm phô,
Cũng như kinh sách Hugo dạy truyền.
Đầu vọng bái Tiền Hiền Chưởng Đạo,
Chứng lễ thành lòng thảo chúng sanh.
Ban ơn nhỏ phước dân lành,
Vun trồng cây Đạo, trổ nhành đơm bông.
Từ Bính Dần bóng hồng phổ độ,
Chói Càn khôn cứu khổ nhơn sanh.
Nhờ ơn các Đấng Trọn lành,
Giáng cơ chỉ bảo mối manh Đạo Trời.
Năm Đinh Mão mở nơi Tần quốc,
Đức Nguyệt Tâm đắc nhứt chỉ truyền.
Lập thành Hội Thánh Kim Biên,
Mở mang Đạo cả, ban quyền ngoại giao.
Ơn giáo hóa đồng bào kiều Việt,
Đức từ bi chi xiết gội nhuần.
Hiện nay Đạo hữu vui mừng,
Tự do tín ngưỡng nhờ chưng Đức Ngài.
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Lễ Kỷ niệm phô bày nghiêm chỉnh,
Dâng tấc thành cung kính Thánh linh.
Mong nhờ lượng cả thinh thinh,
Thi ân bố đức hóa sanh cứu đời.

II./ TIỂU SỬ  VICTOR HUGO (26/2/1802 - 22/5/1885)
Victor Hugo (26/2/1802 - 22/5/1885) là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn 

kịch thuộc Chủ nghĩa Lãng mạn người Pháp. Ông được coi là một trong 
những nhà văn Pháp vĩ đại nhất. Các tác phẩm của ông đa dạng về thể 
loại và trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại Pháp, danh tiếng 
của ông đến đầu tiên từ thành tựu thi ca với những tập thơ như Odes et 
Ballades (1826), Les feuilles d’automne (1831), Les Contemplations 
(1856). Nhưng ông cũng thể hiện vai trò của một nhà thơ dấn thân 
chống Napoléon III bằng tập thơ Les Châtiments (1853) và vai trò một 
nhà sử thi với tập La Légende des siècles (1859 và 1877). Về kịch, ông 
đã trình bày thuyết kịch lãng mạn trong bài tựa của vở kịch Cromwell 
(1827) và minh họa rõ nét thể loại này ở hai vở kịch nổi tiếng Hernani 
(1830) và Ruy Blas (1838).

Ngoài nước Pháp, ông được biết tới nhiều nhất nhờ bộ tiểu 
thuyết Những người khốn khổ (Les Misérables, 1862) và Nhà thờ Đức 
bà Paris (Notre-Dame de Paris, 1831).

Victor Hugo đã cống hiến lớn lao cho sự đổi mới thơ ca và sân khấu. 
Ông được người đương thời ngưỡng mộ nhưng cũng gây ra tranh cãi ở 
một số tác gia hiện đại. Cuộc lưu đày 20 năm trong đế chế thứ hai của 
ông đặt ra sự suy ngẫm cho nhiều thế hệ về vai trò của một nhà văn 
trong đời sống chính trị xã hội.

Năm Hugo 80 tuổi, nước Pháp long trọng tổ chức lễ thượng thọ cho 
ông và đổi tên đại lộ D’Eylau thành đại lộ Victor Hugo. Trước khi lìa 
xa nhân thế, Hugo di chúc lại: “Tôi cho các kẻ nghèo 50.000 quan. Tôi 
ước mong được mang tới nghĩa trang trong quan tài của người nghèo 
khó. Tôi từ chối các lời cầu nguyện của tất cả các nhà thờ. Tôi tin tưởng 
nơi Thượng đế”... Nhưng trên thực tế, nước Pháp đã tổ chức quốc tang 
cho ông. Hơn hai triệu người dân Pháp đã đến tỏ lòng thương xót ông. 
Thi hài ông được đặt tại điện Panthenon - nơi an nghỉ của các vĩ nhân.
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III./ MỘT SỐ DANH NGÔN CỦA VICTOR HUGO
1. Cái người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải là sức mạnh.
2. Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người.
3. Tha thứ là tôn giáo tuyệt vời nhất.
4. Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.
5. Người chìm trong suy nghĩ không phải là người nhàn rỗi. Có sự 

lao động hữu hình, và có sự lao động vô hình.
6. Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ; năm mươi là tuổi trẻ của lớp già.
7. Không có đất nước nào nhỏ bé. Sự vĩ đại của một dân tộc không 

được quyết định bởi số người, cũng như sự vĩ đại của một người 
không được đo bằng chiều cao của anh ta.

Tài liệu:
1/ Cao Đài Tự Điển - Nguyễn Văn Hồng (Internet)
2/ Tự điển Danh Ngôn thế giới. (Internet).
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“Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ”.

(Đôi mắt người Sơn Tây -
Quang Dũng)

Chiếc xe đò Phương Trang chạy 
bon bon trên quốc lộ 1. Xe lướt qua 
những ngôi nhà ngói màu đỏ nằm 
dưới những bóng dừa xanh. Ánh 
sáng mặt trời ban mai chiếu lên tàu 
dừa in hình bóng mát trên đường 
nhựa. Những tàu dừa, những lũy 
tre xanh đong đưa trước gió nồm 
thổi vào từ đại dương. Đã lâu lắm 
rồi tôi mới có dịp thưởng thức và 
chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiền hòa 
và an bình của miền duyên hải 
miền Trung quê hương.

Từ chiếc loa trên xe phát ra 
giọng hát thánh thót của một nữ 
ca sĩ: “Đôi mắt người Sơn Tây, 
u ẩn chiều luân lạc, buồn viễn 
xứ khôn khuây…”. Đây là lời 
ca trong nhạc phẩm: “Đôi mắt 
người Sơn Tây” được Phạm Đình 
Chương phổ nhạc từ bài thơ của 

Quang Dũng. Bồi hồi và xúc 
động. Lời ca đã đưa tôi về lại 
thuở tôi còn mài đũng quần trên 
ghế nhà trường của tuổi hoa niên 
với nhiều hoa mộng, yêu nhạc, 
yêu thơ. 

Xe chạy qua khỏi thị trấn, 
trước mắt tôi, một cánh đồng bao 
la bát ngát hiện ra trước mắt với 
những đám ruộng đầy nước và 
màu lúa xanh tươi. Xa xa mấy 
đàn cò trắng. Phạm Thiên Thư đã 
từng đưa bức tranh tuyệt đẹp này 
vào thơ của ông:

“Giải sông xanh vẳng câu hò
Lau vàng thấp thoáng cánh cò  
 về trưa”.
Tôi nâng thành ghế ngồi cao 

lên để nhìn cho rõ. Hình ảnh 
trước mắt tôi nói lên sự thanh 
bình và trù phú của quê hương. 
Tôi lấy làm ngạc nhiên một cách 
thích thú pha lẫn một niềm vui. 
Nhờ những cánh đồng xanh tốt 
như thế này mà ngày nay đồng 
bào ta ai cũng có chén cơm trắng 
để ăn. Điều làm tôi chú ý là trên 
cánh đồng có rất ít bóng người. 

Bạn hãy cùng ta mơ
 Đặng Đình Kỷ
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Bạn có biết điều tôi ngạc nhiên 
nhất là gì không? Đó là giữa mùa 
hè nắng chang chang như thế này 
mà ruộng vẫn đầy nước. Tôi sinh 
ra và lớn lên tại một vùng quê ở 
miền Trung. Thuở thiếu thời, lúc 
còn rất trẻ khoảng chín, mười tuổi 
gì đó, như bao nhiêu dân làng, tôi 
cũng tham gia việc đồng áng, nên 
biết rất rõ việc làm ruộng. Thời 
đó, vào mùa này trên đồng ruộng 
có rất nhiều người làm: người cày 
bừa, người gánh phân đổ ruộng, 
người làm cỏ lúa và người tát 
nước (hồi đó không có máy bơm 
nên phải dùng sức người để tát 
nước vào ruộng).

Xe đến Nhà Đá, tôi xuống xe. 
Nhà Đá là một thị trấn nhỏ nằm 
trên quốc lộ 1 thuộc huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định. Ngày xưa, 
mẹ tôi và anh tôi thường đi bộ lên 
đây mua dầu hỏa (còn gọi là dầu 
lửa) gánh về bán kiếm lời để nuôi 
sống gia đình. Các bạn trẻ đừng 
ngạc nhiên và cũng đừng cho 
rằng đây là chuyện tưởng tượng 
có tính cách hoang đường. Quả 
thực cuộc sống thuở nhỏ của tôi 
là như vậy. Một chiếc xe đạp còn 
không có.

Tôi mướn xe ôm, theo con 
đường làng về hướng đông 
khoảng hơn mười cây số nữa thì 

tới biển. tôi giã từ anh xe ôm, rồi 
tìm một tảng đá dưới bóng cây 
để ngồi. sóng đại dương rì rào 
vỗ vào bờ. ngọn gió nồm mát rợi 
làm tôi thấy rất khoan khoái. Tôi 
trút bỏ những ưu tư phiền toái 
lên ngọn sóng thủy triều. Tôi đã 
bôn ba nơi những thành phố lớn 
hơn nửa thế kỷ, nên giờ chỉ muốn 
được lặng yên với núi rừng và đại 
dương. Giờ tôi không còn đi làm 
nữa, kể như là một người “vô tích 
sự” nên có thì giờ rảnh rỗi về ngồi 
đây: “Lấy ngao lường biển để cho 
mãn ngày”. Đây là một câu trong 
Đại Thừa Chơn Giáo được kể 
như là một trong những câu kinh 
gối đầu giường của tôi. Bạn biết 
là thế giới ngày nay có nhiều tôn 
giáo, nhiều triết thuyết, mà những 
tôn giáo triết thuyết này lại tạo ra 
những mâu thuẫn nhiều khi dẫn 
đến chiến tranh khiến mình boăn 
khoăn, thắc mắc. Nếu bạn chẳng 
chút gì quan tâm đến vấn đề tôi 
vừa nêu trên thì cũng tốt thôi, còn 
nếu bạn đã tìm được câu giải đáp, 
tôi xin chúc mừng bạn.

Còn nếu bạn có thắc mắc như 
tôi, thì: “BẠN HÃY CÙNG TA 
MƠ” một ngày nào đó khi bạn có 
nhã hứng, có thì giờ và kiên nhẫn, 
bạn hãy cùng tôi đến ngồi trên 
một tảng đá nhìn đại dương xanh 
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để chiêm nghiệm hai câu trong 
Đại Thừa Chơn Giáo:

“Đạo Trời há dễ lường đo
Lấy ngao lường biển để cho mãn  
 ngày”
Bạn sẽ thấy mọi khúc mắc 

được hóa giải và cảm thấy nhẹ 
đầu hơn.

Còn bây giờ tôi mời bạn lui về 
quá khứ và cùng tôi trải nghiệm 
cuộc sống làm nông của tôi thuở 
thiếu thời. Hồi đó không có máy 
bơm nên mùa nắng phải tát nước 
vào ruộng. Lúc đầu thì tát nước 
từ sông, từ suối. Khi sông suối 
khô cạn rồi thì phải đào một cái 
ao ở gốc thuở ruộng để lấy mạch. 
Hồi đó ba tôi không được khỏe 
lắm còn mẹ tôi phải buôn bán nên 
việc tát nước giao cho anh em 
tôi. Thường thì tát nước vào ban 
đêm nhiều hơn ban ngày vì ban 
đêm trời mát. Nước mạch có hạn 
nên tát cạn một ao, nằm ngủ một 
giấc trên bờ ao chờ mạch ra rồi 
thức dậy tát tiếp. Bạn có biết là 
tát nước và giã gạo là hai thứ làm 
tôi phồng tay nhiều nhất không? 
Tát nước thích nhất là những đêm 
trăng. Ánh trăng chiếu màu trắng 
mát dịu lên cánh đồng. Trăng còn 
giúp mình thấy đường đi khỏi 
xách đèn. Hồi đó, lúc còn ở nhà 
quê thì đêm nào cũng sống với 

trăng nhưng không biết được nét 
đẹp và giá trị của nó. Khi lớn lên 
rồi mới biết được giá trị về văn thơ 
và đạo học của mặt trăng. Ở đây 
tôi chỉ muốn bàn về trăng trên khía 
cạnh đạo học. Mặt trăng ở ngay 
trên bàn thờ Thầy trong nhà bạn:

 “Cặp đèn là tiểu Âm Dương
 Đó là Nhật Nguyệt chiếu chương  
 đêm ngày”.
Theo đạo học Đông phương, 

sau khi Thái Cực sinh ra do tiếng 
nổ lớn, thì Âm  Dương phân định 
gồm có CÀN (☰) biểu tượng 
bằng ba vạch thẳng và KHÔN 
(☷) biểu tượng bằng ba vạch đứt. 
Đi sâu hơn chút nữa, trăng còn có 
ý nghĩa rất cao siêu về đạo học. 
Giờ mình bàn sâu về điểm này 
để hiểu thêm về tâm pháp. Mặt 
trăng từ đâu có? Theo sách Châu 
Dịch Xiển Chơn thì: khí Dương 
của Trời tức CÀN tột cương kiện 
kết tinh làm Mạng. Khí Âm của 
Đất tức KHÔN tột nhu thuận cô 
đọng lại thành Tánh. Lúc sinh ra, 
kiện và thuận hiệp nhau, Tánh và 
Mạng chung một nhà. Tánh tức 
là Mạng. Đó là chỗ “Thiên Mạng 
chi vị Tánh”, hoàn toàn thiên lý, 
tiên thiên làm chủ mọi việc, hậu 
thiên chưa phát lộ. Một động, một 
tịnh, vận hành trong Thái Cực, 
gọi là ĐẠO.
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Càn còn gọi là Kiền (Dương) 
khi động tức sanh ra ngọn gió bất 
chánh, cho nên hào giữa của quẻ 
Càn sa vào thay hào giữa của quẻ 
Khôn làm cho Càn thành ra LY 
(☲), Khôn thành ra KHẢM (☵).

Theo sách Thuật luyện công 
của Lữ Động Tân thì hào Âm (-) 
ở giữa quẻ Ly (mặt trời) tượng 
trưng cho nhơn tâm, tức thức 
thần, thích theo đuổi màu sắc và 
âm thanh bên ngoài, nói khác đi 
“đối cảnh sinh tình”. Dùng thất 
khiếu (hai mắt, hai tai, hai mũi, 
một miệng) để nói, nghe, nhìn, 
thuộc tính của quẻ ly, làm cho tổn 
tinh, hao khí, động thần. Còn hào 
dương (−) ở giữa quẻ khảm (mặt 
trăng) là đạo tâm, tượng trưng 
cho hiện tượng bớt nói, bớt nghe, 
bớt nhìn, không dùng thất khiếu 
để hướng ra ngoại cảnh mà hướng 
ngược vào bên trong tức là nghịch 
hành. Giờ thì bạn thấy nguồn gốc 
của điên đảo, phiền não, vọng tâm 
và sinh tử luân hồi là do thức thần 
thuộc hào âm trong quẻ ly. Cho 
nên con người muốn siêu phàm 
nhập thánh, đoạn nghiệt trừ phiền 
thì phải đưa khảm ly trở lại khôn 
càn, nghĩa là hoán chuyển hào âm 
trong quẻ ly trở về quẻ khảm và 
hào dương trong quẻ khảm trở 
về quẻ ly mà Thánh Giáo gọi là: 
“Khảm dư chiếc khảm điền vào 
trống ly”. Ngài Lữ Động Tân dạy 

rằng: “Chỉ cần thu hồi tinh thần 
không biến đổi theo ngoại cảnh 
thì khảm ly giao hòa, thần khí 
tương hợp”.

Chắc bạn còn nhớ câu chuyện 
vườn địa đàng trong Kinh Thánh. 
Trong câu chuyện đó người ta 
chỉ nói đến việc ông A-đam và 
bà Ê-Và rời vườn địa đàng mà ít 
ai nói đến việc đưa hai vị ấy trở 
lại vườn địa đàng. Câu chuyện 
vườn địa đàng là một dụ ngôn 
diễn tả hai trạng thái tiên thiên và 
hậu thiên trong tâm thức và bản 
thể con người cũng giống như 
truyện Tây Du của đông phương 
vậy. Nếu bạn thấy những điều tôi 
vừa nói là xa xôi quá, vô tích sự, 
không ăn nhằm gì với cuộc sống 
của bạn vì bạn có những niềm 
vui, nguồn hạnh phúc mà bạn 
đang theo đuổi, tôi xin chúc bạn 
may mắn. Còn nếu bạn quá mệt 
mỏi trong khổ hải của cuộc đời 
thì tôi đề nghị: “BẠN HÃY CÙNG 
TA MƠ” là một ngày nào đó bạn 
và tôi sẽ đưa “Khảm Ly” trở lại 
“Khôn Càn”, tức đưa ông A-đam 
và bà Ê-và trở lại vườn địa đàng 
(hậu thiên trở lại tiên thiên). Nghe 
rất hấp dẫn phải không?

Nhưng làm thế nào để khảm 
ly trở lại khôn càn? Theo sách 
Tánh Mạng Khuê Chỉ (bác sĩ  
Nguyễn Văn Thọ dịch) thì: Chân Ý  
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(còn gọi là Huỳnh Bà) làm mai 
mối cho Huỳnh Nam (hào dương) 
của quẻ Khảm gặp Huyền Nữ 
(hào âm) của quẻ Ly; Ly trở thành 
Càn, Khảm trở thành Khôn, biến 
người thành Trời, hóa tục ra Tiên.

Như vậy muốn Khảm Ly trở 
lại Khôn Càn phải dùng Chân 
Ý. Chân Ý là gì? Theo Tiên Học 
tự điển: “Tâm mới thức dậy và 
không tán loạn do giữ gìn cẩn 
thận thì gọi là chân ý bởi bất động 
là thể của ngươn thần”.

Làm thế nào để đạt được chân 
ý? - Qua con đường tu tập thiền 
định. Có nhiều con đường để 
đạt đến đại định nhưng có hai 
con đường thường được nói đến: 
Tam huê tụ đảnh, ngũ hành triều 
ngươn:

1/ TAM HUÊ TỤ ĐẢNH: 
Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa 
thần, thần hườn hư. Phương pháp 
này kết hợp giữa tu tánh và luyện 
mạng.

2/ NGŨ HÀNH TRIỀU 
NGƯƠN: Phần lớn là tu tánh 
bằng cách bế ngũ quan để đưa 
hậu thiên ngũ hành (trược tinh, 
thức thần, du hồn, quỷ phách và 
vọng ý) về lại vị trí ban đầu của 
chúng trong cơ thể con người:

“HỒN tại CAN, TINH tàng tại THẬN
THẦN tại TÂM, PHÁCH ẩn PHẾ  đường
Ý nơi TỲ THỔ trung ương
Định ngôi an vị mỗi phương đành rành”

(Tâm Pháp Đại Thừa -  
Minh Lý Thánh Hội)

Đưa hậu thiên ngũ hành vào 
bên trong thì trừ được ngũ tặc: 
vui, buồn, mừng, giận, muốn.

Theo Đại Thừa Chơn Giáo: 
“Muốn cho ngũ khí triều ngươn 
phải định cái tâm, gìn cái ý, bế 
ngũ quan, thì ngũ tạng hiệp về, 
tâm hồn thanh tịnh vô vi”. Đại 
khái là như vậy không thể nói hết 
ngũ khí triều ngươn được vì quá 
dài.

Về tâm pháp, có một quyển 
sách có thể nói là bí cấp luyện 
đạo thượng thừa, đó là quyển 
Tâm Pháp Đại Thừa của Minh 
Lý Thánh Hội (Tam Tông Miếu). 
Quyển sách này nhấn mạnh việc 
tu tánh, trực chỉ chơn tâm giống 
như cách tu của thiền đốn ngộ. 
Nếu bạn có nhã hứng, nên tìm đọc.

Nhân nói đến việc tịnh luyện, 
tôi xin kể ra đây vài mẩu chuyện 
về thiền định của người xưa:

Về cách tu tâm pháp của Chiếu 
Minh, thường chia ra văn ôn và  
võ luyện. Võ luyện nghĩa là ngồi 
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tịnh tọa đưa thần theo hơi thở cùng 
với vận chuyển của cơ thể, còn 
văn ôn thì chỉ ngồi yên lặng, tham 
thiền nhập định. Lúc đầu người 
mới thọ pháp tu tứ thời, mỗi thời 
một giờ võ luyện. sau đó cứ một 
giờ võ luyện, một giờ văn ôn; rồi 
lần lần tăng lên một giờ võ luyện 
hai giờ văn ôn, rồi đến một giờ võ 
luyện ba giờ văn phang và cuối 
cùng ngồi luôn trong đơn phòng.

Mẩu chuyện thứ hai lấy trong 
quyển Đường Mây Trên Đất Hoa 
(tác giả Nguyên Phong) nói về 
cuộc đời tu luyện của hòa thượng 
Hư Vân (1840 - 1959) một cao 
tăng đắc đạo của Trung Quốc thời 
cận đại. Sau đây là nguyện văn 
của hòa thượng Hư Vân: “…Gần 
cuối năm, núi non đều đông tuyết, 
hang sâu khí lạnh, một mình ta 
đơn độc tu trì, thân tâm rất thanh 
tịnh. Ngày nọ, sau khi bỏ khoai 
vào nồi, ngồi đợi khoai chín,  
tự nhiên ta nhập định mà không 
biết thời gian cho đến khi qua 
năm mới. Trên núi có thầy Phục 
Thành lấy làm lạ vì sao đã lâu mà 
không thấy ta rời am, nên nhân 
dịp năm mới rủ các thầy khác đến 
am chúc tết. Họ thấy ngoài am 
đầy dấu chân hổ mà chẳng thấy 
dấu chân người. Họ đi vào thấy ta 

đang nhập định, liền đánh khánh 
xả thiền, các thầy hỏi ta:

- Thầy đã ăn cơm chưa?
- Thưa chưa, khoai vẫn còn 

trong nồi chắc đã chín.
- Các thầy mở nấp nồi ra thấy 

khoai đã bị mốc đóng đầy cả tấc, 
nước đá đông cứng. Thầy Phục 
Thành chúc mừng nói: 

- Nhất định thầy đã nhập định 
hơn nửa tháng rồi. 

Sau đó, họ cùng ta đun tuyết 
nấu khoai ăn. Vài ngày sau chư 
tăng, kẻ tục xa gần kéo đến thăm 
rất đông. Ai nấy đều khen ta có 
công phu nhập định. Chán việc 
khách chủ đối đáp, ta lặng lẽ 
mang hành lý bỏ đi trong đêm tối, 
đến núi Thái Bạch, ẩn cư trong 
hang núi sâu thẳm.

Câu chuyện thứ ba lấy từ bộ 
Phật học từ điển của tác giả Đoàn 
Trung Còn. Sách Trí Độ Luận có 
chép một sự tích của Phật Thích Ca 
ngồi thiền trong tiền kiếp. Thuở 
đó ngài là một bậc tu tiên trên 
non tên là Thượng Xà Lê, hiệu là 
Lõa Kế. Ngài thường nhập định 
tứ thiền tại một gốc cây. Ngồi 
lâu cho đến đỗi chim tưởng ngài 
là cái cây, bèn chuôi vào đầu tóc 
ngài mà đẻ trứng. Chừng ngài 
tỉnh cơn thiền mới biết rằng trên 
đầu ngài có trứng chim. Ngài bèn 
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nghĩ rằng: “Nếu ta đứng dậy thì 
chim chẳng dám lại nữa mà mấy 
cái trứng sẽ bể hết”. Rồi ngài nhập 
định trở lại cho đến khi chim con 
nở ra và bay đi được, bấy giờ ngài 
mới ra khỏi cơn thiền và đứng dậy.

Nãy giờ nhân việc tát nước 
đêm trăng mà nói chuyện trên 
trời dưới đất, kim cổ lung tung. 
Giờ mình trở về với chuyện quê 
hương ta. Tôi sinh ra và lớn lên 
trong giai đoạn lịch sử mà nhà 
thơ Quang Dũng gọi là: “Em vì 
chinh chiến thiếu quê hương”. 
Những tàn dư, âm thanh, hình 
ảnh của chiến tranh vẫn tồn tại 
trong dân gian, bằng chứng là 
đi xe đò thường nghe những bản 
nhạc có liên quan đến thời chiến 
như là: “Giăng giăng mưa bụi bên 
phòng tuyến, hiu hắc chiều sông 
lạnh bến tề” của Quang Dũng và 
“Từ nơi chiến trường đông bắc có 
lần ghé về thăm xóm hoàng hôn 
tắt sau đồi” của Hữu Loan đến 
“Trường Sơn Đông, Trường Sơn 
Tây” (Nhạc: Hoàng Hiệp, Thơ: 
Phạm Tiến Duật). Hai cuộc chiến 
đã đem lại những “ân oán giang 
hồ” với một vài quốc gia tây 
phương như Pháp và Mỹ. Sau khi 
chiến tranh kết thúc, tổng thống 
Mỹ Bill Clinton vào năm 1995, là 
vị tổng thống đầu tiên đến thăm 
Việt Nam. Trong bài diễn văn đọc 

tại trường đại học Hà Nội, tổng 
thống Bill Clinton đã trích hai câu 
thơ trong truyện Kiều:

“Sen tàn cúc lại trổ hoa
Sầu dài, ngày ngắn đông đà sang 

xuân” giữa tiếng vỗ tay và hoan hô 
nồng nhiệt của sinh viên Việt Nam.

Sen nở vào mùa hè, cúc nở vào 
mùa thu. Hai câu này ý nói hết hè 
sang thu và hết đông sang xuân. 
Một năm đã qua và năm mới lại 
đến, trang sử cũ đã khép lại và 
một trang sử mới mở ra.

Có một câu chuyện liên quan 
đến tổng thống Bill Clinton mà 
tôi muốn chia sẻ với bạn. Vào 
cuối nhiệm kỳ hai, khoảng năm 
2000, có một ký giả hỏi ông là sau 
tám năm làm tổng thống, gặp rất 
nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh 
tụ các đoàn thể, những bậc đạo 
cao đức trọng, người nào hoặc 
điều gì làm ông ghi nhớ nhất? 
Tổng thống Bill Clinton đáp là 
có một lần ông gặp tổng thống 
Nelson Mandela của nước cộng 
hòa Nam Phi (South Africa), tổng 
thống Mandela kể cho ông nghe 
rằng: sau 26 năm bị người Anh da 
trắng cầm tù, ông được trả tự do 
vào năm 1990. Vào thời đó, nước 
cộng hòa Nam Phi của người da 
đen vẫn còn bị cai trị bởi người 
Anh da trắng. Người Anh nắm 
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hết quyền hành và phần lớn tài 
sản của nước cộng hòa Nam Phi. 
Khi bước ra khỏi tù, ông là một 
người được tự do, nhưng ông vẫn 
còn oán ghét, căm thù chính phủ 
người Anh da trắng đã cầm tù ông 
trong nhiều năm. Nhưng tổng 
thống Mandela liền nghĩ lại rằng 
nếu trong đầu óc mình còn có ý 
niệm căm thù thì mình chưa phải 
là hoàn toàn tự do và từ đó ông bỏ 
ý niệm hận thù và oán ghét chính 
phủ người Anh da trắng đang cầm 
quyền tại nước cộng hòa Nam 
Phi. Đúng là một bậc vĩ nhân và 
là một nhà tu. 

Nhân câu chuyện này tôi muốn 
hỏi bạn là bạn có thể làm được 
như tổng thống Mandela không? 
Nếu bạn làm được thì tôi xin chúc 

mừng, còn nếu bạn làm chưa được 
thì “BẠN HÃY CÙNG TA MƠ” là 
một ngày nào đó bạn sẽ làm được 
như ông ta để bạn trở thành một 
người hoàn toàn tự do.

(Sơ lược về tiểu sử của ông 
Nelson Mandela, nước cộng hòa 
Nam Phi:

Sinh ngày 18/7/1918 - từ trần 
ngày 05/12/2013. Tham gia chính 
trị 1942, ở tù từ tháng 6/1964 đến 
tháng 02/1990. Tổng thống da 
đen đầu tiên của cộng hòa Nam 
Phi từ 1994 đến 1999. Lãnh giải 
hòa bình Nobel năm 1994).

Tôi trở lại với núi rừng, chiều 
nay ngồi trên sườn một ngọn đồi 
nhỏ nhìn ra cánh đồng lúa phía 
đông, hai bên là hai rặng núi 

▪ Hủy diệt một quốc gia không cần bom nguyên tử hay tên lửa tầm xa.
  Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và dung túng gian lận thi cử:

- Bệnh nhân mất mạng chỉ vì thầy thuốc học từ đó mà ra,

- Nhà sập chỉ vì kỹ sư học từ đó mà ra,

- Tiền của mất sạch chỉ vì nhà kinh tế, nhà kế toán học từ đó mà ra,

- Nhân tính mất hẳn chỉ vì những nhà tôn giáo học từ đó mà ra,

- Công lý không còn chỉ vì quan tòa học từ đó mà ra.

▪ Thất bại của nền giáo dục là sự suy vong của một quốc gia.

Nelson Mandela
(1918 - 2013)
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mà tôi thường gọi là tả Thanh 
long, hữu Bạch hổ. Người ta nói: 
“nhập gia tùy tục” nên về đây tôi 
cũng hòa nhập và học theo hạnh 
của núi rừng là lặng yên và bất 
động. Ở vùng này có rất nhiều 
người dân tộc thiểu số. Có cánh 
đồng nhỏ do người thiểu số canh 
tác. Họ nuôi bò không phải để 
cày mà chắc là để bán lấy tiền. 
Mỗi buổi sáng khoảng 8h30 thì 
những đàn bò đi ngang qua đây; 
buổi chiều khoảng 4h00 thì bò 
về. Có những em chăn bò rất nhỏ, 
tôi đoán khoảng 10 hay 11 tuổi 
gì đó. Ngày xưa ở nhà quê, thuở 
thiếu thời tôi cũng từng đi chăn 
bò bắt đầu lúc tôi khoảng 9 hay 
10 tuổi gì đó. Hồi đó gia đình tôi 
có mua một con bò con (người 
nhà quê gọi là con nghé). Con 
nghé lớn lên đi cày, cho đến lúc 
nó già không cày được nữa thì gia 
đình bán cho một người bán thịt 
bò trong làng. Mấy ngày sau, tôi 
nghe tiếng rống của con bò, người 
ta đã xẻ thịt con bò của tôi và đem 
ra chợ bán. Một nỗi đau buồn vô 
hạn. Bạn nghĩ thế nào khi bạn có 
một con bò suốt đời đi cày nuôi 
sống gia đình bạn và về già người 
ta làm thịt nó. Hình ảnh và tiếng 
rống đã phần nào ảnh hưởng đến 
đường đi và cuộc sống của tôi đến 
ngày nay. 

Nhìn đàn bò, tôi lại nhớ đến 
một câu trong bài kinh Sám hối 
“Sanh làm trâu chó đội mang 
lông sừng”. Bạn nghĩ thế nào về 
câu kinh này? Nếu bạn cứ tin 
có thuyết luân hồi mà kinh sách 
để lại như bao nhiêu người khác 
đã tin thì cũng tốt thôi. Còn nếu 
bạn có thắc mắc, u u minh minh 
không biết quả thực có luân hồi 
hay không thì “BẠN HÃY CÙNG 
TA MƠ” rằng một ngày nào đó 
bạn sẽ hiểu rõ và thực chứng về 
thuyết luân hồi như những bậc đại 
giác đã chứng nghiệm.

Làm thế nào để đi đến đó? Có 
nhiều con đường và con đường 
nào cũng đưa bạn đến thanh 
tịnh, đại định để đạt đến trí huệ. 
Con đường gần nhất là tâm pháp  
tu châu của Hội Thánh Truyền 
Giáo. Trong bài dạy về linh châu 
có đoạn:

“Khuyên ta quay về miền thanh tịnh
 Dạy ta nhiều phép kín độ đời
 Công ta nhờ đó tỏ ngời
Tâm ta nương đó đất trời huyền  
 thông”
Trong bài kệ tâm châu có câu: 

“Thần khí lưu hành thông vạn 
pháp”. Vạn pháp là tất cả những 
gì trong vũ trụ, cả vật chất lẫn tâm 
linh. Khi bạn đã đạt đến “thông 
vạn pháp” và “đất trời huyền 
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thông” thì chắc chắn bạn sẽ biết 
có luân hồi hay không.

Về câu “Dạy ta nhiều phép kín 
độ đời”, tôi xin kể cho bạn một 
câu chuyện của Phật đạo. Câu 
chuyện này tôi đọc được trong 
bộ Đường Xưa Mây Trắng của 
thiền sư Nhất Hạnh. Hai ngài 
Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất 
lúc mới xuất gia tu theo đạo Bà 
La Môn. Một hôm hai vị gặp ngài 
A Thuyết Thị lúc đó là đệ tử của 
Phật Thích Ca, hai ngài Mục Kiền 
Liên và Xá Lợi Phất rất cảm phục 
và ngưỡng mộ phong cách thoát 
trần, tướng mạo tiên phong đạo 
cốt, khí độ phi phàm của ngài A 
Thuyết Thị. Nơi ngài tỏa ra thần 
lực và điển quang của thanh tịnh, 
an lạc và từ bi. Nói theo kiểu thơ 
của Nguyễn Du trong truyện Kiều 
là: “Anh hoa phát tiết ra ngoài”. 
Hai vị bèn đến hỏi ngài A Thuyết 
Thị học đạo với ai và sư phụ ngài 
dạy những gì. Ngài bèn đáp sư 
phụ của ngài là sa môn Cồ Đàm 
và sư phụ dạy:

 “Mọi việc nhân duyên sanh
 Cũng do nhân duyên diệt
 Nhân duyên sanh diệt này
 Như Lai từng tuyên thuyết”
Sau cuộc gặp gỡ này, hai vị Mục 

Kiền Liên và Xá Lợi Phất rời hàng 
ngũ Bà La Môn, gia nhập tăng 

đoàn của đức Phật Thích Ca và sau 
này trở thành hai trong mười đệ tử 
lớn (thập đại đệ tử) của đức Phật. 
Ngài A Thuyết Thị là một trong 
những người đưa đò thầm lặng vĩ 
đại nhất của Phật đạo. 

Bạn nghĩ thế nào về câu 
chuyện trên? Có thể nó không có 
ý nghĩa gì với bạn cả vì bạn còn 
có những mục đích và thú vui của 
cuộc đời mà bạn đang theo đuổi. 
Cũng tốt thôi. Có thể bạn đang có 
một pháp tu mà bạn tin rằng khi 
nhắm mắt buông tay, bạn sẽ đạt 
được một phẩm vị nào đó nơi một 
cảnh giới vô hình xa xôi ở đâu đó. 
Tôi chúc bạn may mắn.

Còn nếu bạn muốn thực hành 
một pháp tu mà kết quả, hoa trái 
có được ngay trong kiếp này, bây 
giờ và ở đây, như ngài A Thuyết 
Thị thì “BẠN HÃY CÙNG TA 
MƠ” một ngày nào đó công phu 
tu tập của bạn sẽ tỏa ra những 
thần lực, điển quang, một loại 
ánh sáng của thanh tịnh, từ bi và 
giác ngộ như trong bài kệ tu châu 
“Cao Đài niệm niệm kim quang 
hiện” để bạn có thể độ người khác 
mà không cần nói một lời nào.

Cuối cùng, “BẠN HÃY CÙNG 
TA MƠ” là bạn sẽ không phải mơ 
gì cả vì chẳng có gì để mơ.
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1. TỪ PHÚC ÂM
1.1. Mác-ta (Martha) là chị 

của cô Ma-ri-a (Mary) và người 
em trai út là La-da-rô (Lazarus). 
Ba chị em sinh sống ở làng Bê-
ta-ni-a (Bethany), cách Giê-ru-
sa-lem (Jerusalem) không đầy ba 
cây số (Gio-an 11:18). Một điều 
rất đặc biệt là: Đức Giê-su quý 
mến cô Mác-ta, cùng hai người 
em là cô Ma-ri-a và anh La-da-
rô. (Gio-an 11:5).

Vì quý mến ba chị em, khi thấy 
chị cả Mác-ta phủ phục dưới chân 
(Gio-an 11:32) và khóc thương em 
út La-da-rô đã chết, thì Đức Giê-su 
thổn thức trong lòng và xao xuyến 
(Gio-an 11:33). Sau đó, khi nghe 
có người nói rằng Chúa đã mở mắt 
cho người mù, há không thể làm 
cho La-da-rô khỏi chết hay sao, 
thì Đức Giê-su lại thổn thức trong 
lòng (Gio-an 11:37-38). 

Hai lần Thánh Gio-an chép 
rằng Chúa thổn thức; sự lặp lại 
này như thể một nhấn mạnh để 
giúp chúng ta nhận thức rõ phần 
nhân tính (humanity) vốn dĩ hiện 

hữu không phân ly với phần thiên 
tính (divinity) của Chúa. 

1.2. Phúc Âm ba lần nhắc tới 
chị cả Mác-ta, người phụ nữ đảm 
đang: 

Lần đầu là trong bữa ăn ở Bê-
ta-ni-a; bấy giờ chị Mác-ta là chủ 
nhà nên phải bận rộn lo tiếp đãi 
Đức Giê-su và các môn đệ của 
Chúa. (Lu-ca 10:38-42).

Lần thứ hai là khi chú em La-
da-rô chết đã bốn ngày, chôn cất 
xong rồi, nhưng được sống lại từ 
lòng mộ nhờ ơn Chúa làm phép 
lạ (Gio-an 11:1-44). Lúc ấy, chị 
Mác-ta tuyên xưng đức tin vào 
Chúa Giê-su: Con vẫn tin Thầy là 
Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng 
phải đến thế gian. (Gio-an 11:27).

Lần cuối là trong bữa tiệc đãi 
Chúa Giê-su trước lễ Vượt Qua 
sáu ngày; khi ấy chị Mác-ta lo 
hầu bàn (Gio-an 12:1-3).

1.3. Về câu chuyện đãi ăn 
trong lần thứ nhất, sự kiện này 
chỉ thấy chép trong Phúc Âm 
theo Thánh Lu-ca, ngắn gọn như 
sau (10:38-42):

Hai món ăn
 Huệ Khải
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Trong khi thầy trò đi đường, 
Đức Giê-su vào ngôi làng nọ. Một 
phụ nữ tên là Mác-ta đón Chúa 
vào nhà. Chị có cô em tên là Ma-
ri-a. Cô em ngồi bên chân Chúa 
lắng nghe lời Người dạy. Riêng 
chị Mác-ta thì tất bật lo phục vụ. 
Chị tới bên Chúa và nói: “Thưa 
Thầy, em con để mặc con một 
mình phục vụ mà Thầy không 
quan tâm sao? Vậy xin Thầy 
bảo nó phụ giúp con với.” Chúa 
dạy chị: “Mác-ta ơi, Mác-ta à.  

Con băn khoăn, lo lắng nhiều 
việc. Nhưng chỉ duy một việc 
là cần thiết, và Ma-ri-a đã chọn 
phần tốt ấy mà phần đó sẽ không 
bị lấy đi.” 

1.4. Vốn lừng danh với các 
tranh minh họa Kinh Thánh, một 
họa sĩ tài hoa người Anh là Harold 
Copping (1863-1932) đã vẽ đoạn 
Lu-ca dẫn trên rất đẹp và sống 
động. Trong tranh này, Chúa ngồi 
dưới tàn cây trong sân nhà ba chị 
em, cách không xa giếng nước 
con con xây cạnh bức tường. Cô 
em Ma-ri-a khép nép ngồi bệt 
dưới chân Chúa, ở bên trái Thầy 
mình, hai bàn tay thu vào lòng, 
dáng vẻ nhu mì. Hôm ấy, cô mặc 
đẹp để tiếp đón vị khách quý hơn 
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hết thảy mọi khách quý nhất trên 
đời. Còn chị cả Mác-ta bộc lộ 
dáng vẻ tất bật, hai tay áo xăn cao 
khỏi khuỷu cho gọn ghẽ để tiện 
bề làm việc.  

Chúa mở ra, che phía trên đầu 
Ma-ri-a, dường như một cử chỉ 
bênh vực, bảo bọc. 

Từ xưa còn truyền lại một ít 
danh họa khác cũng miêu tả đoạn 
Phúc Âm dẫn trên; nhưng có 
thể nói, chính bức tranh này của 
Harold Copping (vẽ năm 1927) đã 
chuyển tải được câu chuyện hôm 
ấy ở làng Bê-ta-ni-a qua ngôn từ 
Thánh tông đồ Lu-ca. 

1.5. Từng có nhiều bậc uyên 
bác, tinh thông Phúc Âm minh 
giải (interpreting) đoạn Lu-ca 
10:28-42. Có vị nói đến lòng ghen 
tỵ ẩn chứa trong lời người chị. Có 
vị bàn rằng phục vụ người khác là 
điều tốt, nhưng vấn đề quan trọng 
là phục vụ trong tâm trạng nào. 
Có vị thông cảm với cô chị cả, 
cho rằng là lẽ rất tự nhiên một khi 
Mác-ta bực mình đến nỗi đang 
bận bịu, không hở tay mà phải vội 
bước ra sân để cậy Chúa “điều 
động” cô em vào trong nhà giúp 
chị cùng lo tiếp đãi các vị khách 
quý. Có vị nhấn mạnh rằng đừng 
ngộ nhận là Đức Giê-su xem nhẹ 

công sức khó nhọc và thành ý chị 
Mác-ta chăm lo đãi khách sao 
cho chu đáo. Có vị lưu ý sự vắng 
mặt của cậu em út La-da-rô trong 
đoạn Lu-ca 10:28-42, và suy đoán 
có lẽ người em trai đang bận tiếp 
khách, trò chuyện, mời nước.

Ngoài các ý kiến xác đáng lược 
dẫn trên đây, chúng ta còn thấy 
rõ Chúa rất quý mến chị Mác-
ta, bộc lộ qua cách Chúa gọi tên 
chị hai lần. Theo bản King James 
năm 1611, Đức Giê-su nói với chị 
Mác-ta như sau: Martha, Martha, 
thou art careful and troubled 
about many things...

Thánh tông đồ Lu-ca đã chép 
thật kỹ chi tiết này, đủ hai lần 
Chúa gọi: Martha, Martha, và tôi 
liên tưởng ngay tới cách các bậc 
cha mẹ Việt Nam thường trìu mến 
gọi con cái mình: Con ơi, con à. 
Hay: Tý ơi, Tý à. Vì vậy tôi dịch: 
Mác-ta ơi, Mác-ta à.

1.6. Chúa bảo chị Mác-ta: 
Nhưng chỉ duy một việc là cần 
thiết, và Ma-ri-a đã chọn phần 
tốt ấy mà phần đó sẽ không bị 
lấy đi. / But one thing is needful: 
and Mary hath chosen that good 
part, which shall not be taken 
away from her. Lời dạy này rõ ra 
là khen cô em Ma-ri-a. Chúng ta 
hiểu Chúa ngụ ý nói tới hai thứ 
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là món ăn vật chất do chị Mác-ta 
đãi đằng và món ăn tinh thần do 
Chúa ban cho. Giữa hai món ăn 
này, Chúa xác định món ăn tinh 
thần vẫn tốt hơn.

Món ăn vật chất nuôi thân xác 
quả là cần nhưng chưa đủ. Con 
người còn phải nuôi dưỡng tinh 
thần hay tâm linh nhờ vào thức ăn 
mà thế gian không tự tạo ra được, 
nên phải cậy vào ơn Trời, ơn Chúa. 
Phúc Âm chép lời Chúa dạy:

- Người ta sống không phải chỉ 
nhờ cơm nhờ bánh, mà còn nhờ 
từng lời từ miệng Thiên Chúa nói 
ra. / Man shall not live by bread 
alone, but by every word that 
proceedeth out of the mouth of 
God. (Mát-thêu 4:4)

- Những lời Thầy nói với anh em, 
chúng là thần khí (thánh linh) và 
chúng là sự sống. / The words that I 
speak unto you, they are spirit, and 
they are life. (Gio-an 6:63).

Những lời dạy trong Phúc Âm 
ngày trước hoàn toàn tương đồng 
với lời dạy trong thánh giáo Cao 
Đài hôm nay.

2. ĐẾN THÁNH GIÁO CAO 
ĐÀI

2.1. Tại thánh tịnh Ngọc Minh 
Đài (đường Nguyễn Khoái, quận 

Tư, Sài Gòn), ngày 15-6 Mậu Thân 
(Thứ Tư 10-7-1968), Đức Đông 
Phương Chưởng Quản dạy: 

Món ăn xác thịt đã cần
Cũng cần nuôi dưỡng tinh thần  
 hậu lai.
Hậu lai là mai sau, là tương 

lai. Nuôi dưỡng tinh thần hậu 
lai là nuôi dưỡng tinh thần (hay 
tâm linh) để được sống còn trong 
tương lai, để không mất đi mặc 
dù xác thịt phải đành hư mất theo 
quy luật tự nhiên trong trời đất.

Hai thứ món ăn. Một thứ nuôi 
thân xác không vĩnh hằng. Một thứ 
nuôi dưỡng tinh thần (tâm linh) để 
được sống trong cõi vĩnh hằng. 
Giữa hai giá trị ấy thì thứ nào tốt 
hơn? Cô em Ma-ri-a đã chọn lựa 
đúng, và Chúa khen: Ma-ri-a đã 
chọn phần tốt ấy mà phần đó sẽ 
không bị lấy đi. 

2.2. Tôi có những dịp đến nói 
chuyện đạo trong ngày sóc vọng 
(mùng một và mười lăm, theo âm 
lịch) hay dự lễ (có thuyết đạo) tại 
một vài thánh thất Cao Đài. Đến 
giờ thuyết đạo mà nhiều nữ tín 
hữu vẫn bận bịu trong trù phòng 
(nhà bếp) thay vì bước vào hội 
trường nghe giảng. Sau buổi giảng 
hay cuối cuộc lễ thường có đãi ăn.  
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Lễ lớn thì đãi tiệc càng cực;  
các nữ tín hữu càng tất bật. Thế 
rồi, mọi người ra về thì các nữ tín 
hữu ấy lại bận rộn dọn dẹp, rửa 
chén rửa bát… Tuy các nữ tín hữu 
vui vẻ vì được trổ tài nữ công gia 
chánh, được làm công quả phục 
vụ mọi người, nhưng rốt cuộc bản 
thân rất thiệt thòi, vì không được 
nghe giảng đạo (thuyết minh giáo 
lý) để mở mang hiểu biết, nâng 
cao trình độ giáo lý.

Tại thánh tịnh Kim Thành 
Long (Định Tường, nay là Chợ 
Gạo, Tiền Giang), vào đêm 18 
rạng 19-02 Quý Sửu (Thứ Năm 
22 rạng Thứ Sáu 23-3-1973), Đức 
Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim 
Mẫu giáng cơ dạy phái nữ:

Tội nghiệp con trong hàng nữ phái

Nghe việc chùa hăng hái đi liền

Lăn vào nhà bếp rất siêng

Lãnh phần vo nấu, xào chiên suốt  
 ngày.

Buổi thuyết đạo thiệt hay biết mấy

Không hở tay nghe lấy gìn lòng

Rằng mình mắc bận nhiều công

Lo cho đầy đủ các ông no lòng.

Nhứt định chẳng mở lòng giác ngộ

Để nghe lời dạy dỗ đàn anh

Đến khi xong lễ khánh thành

Trở về gia nội phải đành tay không.

Có ai hỏi nội trong cuộc lễ

Có gì hay giùm kể cho nghe

Ngẩn ngơ ấm ớ ấp e ...
Thánh thi Đức Mẹ cho thấy rõ 

ràng thực trạng phái nữ Cao Đài ở 
nhiều họ đạo. Này là lòng sốt sắng: 
Nghe việc chùa hăng hái đi liền. 
Này là tánh đảm đang: Lăn vào 
nhà bếp rất siêng / Lãnh phần vo 
nấu, xào chiên suốt ngày. Này là 
sự thiệt thòi: Buổi thuyết đạo thiệt 
hay biết mấy / Không hở tay nghe 
lấy gìn lòng. Này là lời biện hộ 
hay bào chữa: Rằng mình mắc 
bận nhiều công / Lo cho đầy đủ 
các ông no lòng. Hậu quả là: Trở 
về gia nội [gia đình] phải đành tay 
không / Có ai hỏi nội trong cuộc 
lễ / Có gì hay giùm kể cho nghe 
/ Ngẩn ngơ ấm ớ ấp e [vì nào có 
nghe biết chút chi mà kể lại].

Tóm lại, trong đạo Cao Đài 
ngày nay đang có rất nhiều “chị 
Mác-ta” như vào thời Chúa Giê-
su. Đức Mẹ dạy: 

Thân nữ nhi vất vả suốt ngày 
Tề gia nội trợ trong ngoài 
Nước cơm, may vá, cấy cày, chăn  
 nuôi 
Quá bận rộn suốt ngày bận rộn . . .
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2.3. Tôi biết một thánh thất có 
truyền thống bếp núc rất hay, rất 
đáng để các nơi khác noi theo, 
cũng là cách thực hành lời khuyên 
dạy của Đức Mẹ. 

Tân Luật Cao Đài (Đạo Pháp, 
Chương III, Điều Thứ Mười 
Chín) quy định: Một tháng hai 
ngày sóc vọng, bổn đạo phải tựu 
lại thánh thất sở tại mà làm lễ và 
nghe dạy. Nghe dạy tức là nghe 
chức sắc thay mặt Hội Thánh 
giảng dạy giáo lý. Thế thì các nữ 
tín hữu ở thánh thất ấy vào sáng 
những ngày sóc (mùng một âm 
lịch) và vọng (ngày rằm, tức mười 
lăm âm lịch) chỉ nấu một nồi xúp 
nóng mà thôi, còn bún thì mua ở 
chợ. Bếp núc nhờ thế được nhanh 
gọn; mọi thứ vừa xong thì các nữ 
tín hữu bảo nhau cùng vào hội 
trường nghe giảng giải giáo lý. 
Sau buổi học đạo thì mọi người 
vào chánh điện cúng giờ Ngọ, rồi 
ngồi tịnh (thiền). Hết giờ công 
phu (tịnh, thiền) thì tất cả quây 
quần ở bàn ăn. Bấy giờ nhà bếp 
chỉ cần hâm nhanh lại nồi xúp rồi 
dọn ra. Cách đãi ăn trưa này gọn 
ở phần chuẩn bị và đun nấu, mà 
cũng tiện ở phần dọn dẹp, rửa tô 
và muỗng đũa.

Ở một họ đạo khác thì các nữ 
đạo hữu bàn bạc trước với nhau 

rồi mỗi người mang tới thánh thất 
một món làm sẵn ở nhà. Nghe 
giảng giáo lý, cúng Ngọ và công 
phu xong thì vào phòng ăn bày 
hết các món ra bàn. Bấy giờ liền 
có ngay bữa tiệc buffet nho nhỏ 
gồm nhiều món đồ nguội khác 
nhau. Cách này cũng rất tiện và 
nhẹ được phần dọn rửa vì sử dụng 
chén dĩa bằng giấy.

2.4. Có thực mới vực được 
đạo. Người Anh bảo không khác: 
Giảng đạo cho kẻ đói thì hoài 
công. (It’s no use preaching to a 
hungry man.) Hoặc bảo: Bụng 
đói thì tai điếc. (A hungry belly 
has no ears.) Chí lý lắm chứ; vấn 
đề là khéo léo dung hòa hợp lý, 
sao cho đừng vì món ăn vật chất 
mà chịu đói khát phần tinh thần 
hay tâm linh. Đến thánh đường là 
để học đạo chứ không phải để ăn 
ngon và phủ phê. 

2.5. Lời Chúa dạy chị Mác-ta 
trong Nhị Kỳ Phổ Độ và lời thánh 
thi Đức Mẹ dạy trong Tam Kỳ 
Phổ Độ tuy cách nhau qua biết 
bao thời gian lịch sử và không 
gian địa lý nhưng rốt lại vẫn cùng 
một chân lý.

HUỆ KHẢI
Nhiêu Lộc, 03-02-2021 
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Trong tiếng Anh có một 
thành ngữ mà mỗi dịp 
đánh giá cuối năm 

trong các doanh nghiệp, người 
ta thường dùng đến, đó là: “Go 
the extra mile”, nghĩa là “Nỗ lực 
nhiều hơn cả những gì người ta 
mong đợi mình.” 

Trong khoa học quản lý hiện 
nay, để giúp nhân viên có thể tự 
theo dõi hiệu quả lao động của 
mình, tự đánh giá công việc của 
mình có đáp ứng yêu cầu của 
tổ chức, có theo kịp và đồng bộ 
với các đồng nghiệp; đồng thời 
để tổ chức có thể đánh giá chất 
lượng công việc cũng như năng 
lực của nhân viên, người ta đề ra 
cho từng nhân viên các KPI (key 
performance indicator - chỉ số đo 
lường hiệu quả công việc).

Mục đích của việc sử dụng chỉ 
số KPI trong đánh giá thực hiện 

công việc là nhằm đảm bảo cho 
người lao động thực hiện đúng 
các trách nhiệm trong bảng mô 
tả công việc của từng vị trí chức 
danh cụ thể, điều này góp phần 
cho việc đánh giá thực hiện công 
việc trở nên minh bạch, rõ ràng, 
cụ thể, công bằng và hiệu quả 
hơn, nâng cao hiệu quả của đánh 
giá thực hiện công việc, bởi vì các 
chỉ số KPI mang tính định lượng 
cao, có thể đo lường cụ thể.

Nói một cách đơn giản, người 
lao động chỉ việc bám theo KPI 
mà làm việc, khi đạt các chỉ tiêu 
như thể hiện trong KPI thì biết là 
mình đã hoàn thành công việc, có 
thể thư giãn, và yên tâm sẽ có tiền 
thưởng!!!

KPI thể hiện sự mong đợi của 
tổ chức đối với kết quả làm việc 
của nhân viên: tổ chức nhận anh 
vào làm việc, trả lương cho anh 

Đi thêm một dặm nữa
 Trần Quốc Huân
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như vậy, và mong đợi anh đạt 
được các chỉ tiêu như thế. Lương 
nhận đủ, chỉ tiêu hoàn thành, như 
thế là sòng phẳng, là công bằng.

Thái độ làm việc như vậy được 
đánh giá là chuyên nghiệp, và toàn 
xã hội, chỉ mong ai cũng có thái 
độ ứng xử sòng phẳng như vậy.

Tuy nhiên, cũng lại có câu 
nói: “Good is not enough”, tốt 
thì cũng vẫn là chưa đủ. Mình đã 
hoàn thành công việc được giao, 
đáp ứng mọi chỉ tiêu như được 
mong đợi, tưởng là tốt, nhưng 
thực ra vẫn chưa đủ. Đó là vì các 
KPI được thiết kế trên cơ sở lấy 
mức độ trung bình từ các kết quả 
đã đạt được của một số lớn những 
người làm cùng công việc đó. Nói 
cách khác, đó là ngưỡng trung 
bình, có thể là khó đối với vài 
người, và dễ đối với một số người 
khác. Cho nên, làm việc mà chỉ 
nhằm đạt được KPI thôi thì chẳng 
khác nào lấy cái rọ KPI mà nhốt 
chính mình, trong khi sức mình 
còn có thể làm vượt hơn yêu cầu 
đề ra rất nhiều. Chính vì vậy mà 
các tổ chức, doanh nghiệp mới 
dùng đến câu “Go the extra mile” 
để đánh giá, để khích lệ, và để ghi 
nhận tinh thần làm việc của nhân 
viên. Và dĩ nhiên, ai thực hành 
“Go the extra mile” sẽ tạo được 

thành tích, đạt kết quả xuất sắc và 
sẽ nhanh chóng được đề bạt, cất 
nhắc.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô 
theo Thánh Marco có trình thuật 
sau:

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên 
đường, thì một người chạy lại 
quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy 
Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để 
được sống đời đời?” Chúa Giêsu 
trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân 
lành? Chẳng có ai là nhân lành, 
trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi 
đã biết các giới răn: đừng ngoại 
tình, đừng giết người, đừng trộm 
cắp, đừng làm chứng gian, đừng 
lường gạt; hãy thảo kính cha 
mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, 
những điều đó tôi đã giữ từ thuở 
nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm 
chú nhìn người ấy và đem lòng 
thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ 
thiếu một điều, là ngươi hãy đi 
bán tất cả gia tài, đem bố thí cho 
người nghèo khó và ngươi sẽ có 
một kho báu trên trời, rồi đến theo 
Ta”. Nhưng người ấy nghe những 
lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu 
bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 
Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung 
quanh và bảo các môn đệ rằng: 
“Những người giàu có vào nước 
Thiên Chúa khó biết bao!” 
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Đã tuân giữ mọi lề luật Chúa, 
xứng đáng được gọi là người công 
chính, thế mà không vào nước 
Thiên Chúa được. Từ bỏ của cải, 
bố thí hết tài sản của mình cho 
người nghèo, đó chính là “the 
extra mile - một dặm thêm nữa” 
mà người ấy không làm được, 
nên vẫn chỉ là người tốt mà không 
thành Thánh!

Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu 
cũng chính là “một dặm thêm 
nữa”. Trong 3 năm đi rao giảng 
khắp vùng, Ngài đã làm cho hàng 
ngàn, hàng triệu người biết đến 
và tin theo Tin Mừng, Ngài đã rèn 
luyện cho các tông đồ và sai các vị 
đi rao giảng cho muôn dân, Ngài 
đã đặt những nền móng thiết lập 
giáo hội bền vững. Ngài đã hoàn 
thành công việc của một ngôn sứ. 
Nhưng chỉ khi chấp nhận cuộc 
khổ nạn, chịu chết trên thập giá, 
bị chôn trong huyệt mộ, rồi sống 
lại, Ngài mới thành đấng Cứu 
Thế, cứu chuộc nhân loại.

“Go the extra mile” còn thể 
hiện tinh thần vượt qua chính 
mình. Cuộc đua marathon chạy 
hơn 42km đã là một thử thách ghê 
gớm đối với sức chịu đựng thể xác 
của nhiều người, có người đến 
đích là nằm vật ra, phải cấp cứu, 
nhưng cũng có một số vận động 

viên tới đích vẫn tiếp tục chạy 
thêm vài trăm mét. Đó là những 
người không chấp nhận 42km là 
ngưỡng giới hạn của mình. Khẩu 
hiệu của phong trào Olympic là 
“Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn” 
cũng là nhằm khuyến khích mọi 
người nỗ lực vượt qua chính 
mình. Để vượt qua chính mình 
thì trước hết phải luôn khiêm tốn, 
không tự mãn với những gì mình 
có, mình làm, mình đạt được; 
luôn đặt mình xuống dưới mọi 
người, thậm chí quên cả bản thân 
mình; đồng thời không ngừng 
hướng bản thân mình đến Chân - 
Thiện - Mỹ.

Nhà văn, nhà triết học, nhà 
chính trị Hồ Hữu Tường có một 
truyện ngắn, đại ý như sau: 

Ở vùng núi non kia, có một nhà 
sư tu hành nghiêm cẩn. Nhà sư đã 
đạt đến trình độ thấy được quá 
khứ, tương lai, và thấy được bản 
thân mình đã đi tu qua nhiều kiếp 
rồi. Một hôm, nhà sư thấy được 
sắp tới cõi Trời sẽ mở ra để đón 
một vị Phật từ thế gian. Nhà sư 
nhìn rộng ra khắp quá khứ, hiện 
tại, khắp nơi trên thế gian này, 
nhưng không thấy ai có thể sánh 
được với mình, nên tin rằng vị 
Phật sắp được rước về Tây thiên 
ấy chính là mình. 
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Khi nhà sư thấy được mình sắp 
chết, nhà sư bảo đồ đệ chuẩn bị 
thật chu đáo để mừng thầy thành 
Phật. 

Thật bất ngờ, các vị bồ tát đã 
xuống thế gian, ngay vùng núi 
non ấy, để đón về cõi Trời không 
phải nhà sư mà là một người nông 
dân chất phác, người đã luôn từ 
chối theo các bồ tát về thành Phật 
vì: “Ở Tây thiên làm Phật mà 
dưới thế gian này người ta vẫn 
đau khổ trăm bề thì tui cũng đâu 
có vui vẻ gì!”

Nhà sư dày công tu hành 
không được thành Phật như ông 
mong muốn và tin chắc mình 
xứng đáng, là vì ông nhìn khắp 
thế giới, nhìn khắp quá khứ, hiện 
tại mà chỉ thấy có mình. Ngã mạn 
vẫn luôn là cửa ải lớn nhất trên 
con đường giác ngộ.

Sống Đạo kỳ này có một phần 
kỷ niệm ngày mất của danh nhân 
Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700). 
Cuộc đời của ông cũng là những 
bước “đi thêm một dặm nữa.”

Nguyễn Hữu Cảnh nguyên 
danh là Nguyễn Hữu Kính, với 
các tên húy khác là Lễ hoặc 
Thành, tước Lễ Thành Hầu, sau 
lại được triều đình truy phong 

tước Vĩnh An Hầu là một danh 
tướng thời chúa Nguyễn Phúc 
Chu. Ông được xem là vị tướng 
mở cõi Nam Bộ với việc xác lập 
chủ quyền cho người Việt tại vùng 
đất Đồng Nai, Gia Định vào năm 
1698. Kể từ thời điểm đó, miền 
đất này chính thức trở thành một 
đơn vị hành chính trực thuộc lãnh 
thổ Đại Việt, tức Việt Nam ngày 
nay.

Ông sinh tại vùng đất nay là 
thôn Phước Long, xã Chương 
Tín, huyện Phong Lộc (nay là xã 
Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, 
tỉnh Quảng Bình), là con thứ ba 
của danh tướng Nguyễn Hữu Dật. 
Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Thiện. 
Nguyễn Hữu Cảnh là cháu 9 đời 
của Nguyễn Trãi. Ông nội của 
ông là Nguyễn Triều Văn (dòng 
Nguyễn Hữu, tước Triều Văn 
hầu, phò triều Lê và Nguyễn sơ), 
trước ở làng Gia Miêu, huyện 
Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sau 
theo chúa Tiên (Nguyễn Hoàng) 
di cư vào đất Thuận Hóa. 

Dòng dõi con nhà tướng, lớn 
lên trong thời kỳ Trịnh – Nguyễn 
phân tranh, lại chuyên tâm luyện 
tập võ nghệ, bởi vậy, tuy còn trẻ, 
nhưng ông đã lập được nhiều 
chiến công và đã được chúa 
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Nguyễn Phúc Tần phong chức 
Cai cơ (một chức võ quan thuộc 
bậc cao) vào lúc tuổi độ 20, được 
người đương thời gọi tôn là “Hắc 
Hổ” (vì ông sinh năm Dần và vì 
có nước da ngăm đen, vóc dáng 
hùng dũng).

Vào những năm 1690 - 1691, 
vua Chiêm Thành là Kế Bà Tranh 
thường đem quân vượt biên giới, 
sát hại dân Việt ở Diên Ninh 
(Diên Khánh). Đầu năm 1692, 
chúa Nguyễn Phúc Chu (1691 - 
1725) phái Nguyễn Hữu Cảnh 
làm Thống binh cùng với tham 
mưu Nguyễn Đình Quang đem 
quân bình định biên cương, thành 
lập trấn Thuận Thành (đất Ninh 
Thuận, Bình Thuận ngày nay).

Bình định vừa xong, một nhóm 
người Thanh (người Hoa), đứng 
đầu là A Bân xúi giục bè đảng dấy 
loạn. Nguyễn Hữu Cảnh lại nhận 
lệnh đi đánh dẹp, rồi được cử 
làm Trấn thủ dinh Bình Khương 
(còn được gọi Bình Khang, nay là 
vùng Khánh Hòa - Ninh Thuận).

Tháng 2 năm Mậu Dần (1698), 
chúa Nguyễn Phúc Chu phong 
Nguyễn Hữu Cảnh làm Thống 
suất, cử vào kinh lược xứ Đồng 
Nai. Theo đường biển, thuyền của 

Nguyễn Hữu Cảnh đi ngược dòng 
Đồng Nai đến ở tại Cù lao Phố, 
là một cảng sầm uất nhất miền 
Nam bấy giờ. Từ đấy, Nguyễn 
Hữu Cảnh đã ra sức ổn định dân 
tình, hoạch định cương giới xóm 
làng, lấy đất Nông Nại đặt làm 
Gia Định phủ, lập xứ Đồng Nai 
làm huyện Phước Long, dựng 
dinh Trấn Biên, lấy đất Sài Gòn 
làm huyện Tân Bình, dựng dinh 
Phiên Trấn. Mỗi dinh đặt chức 
Lưu thủ, Cai bạ và Ký lục để 
quản trị. Nha thuộc có 2 ty là Xá 
sai ty (coi việc văn án, từ tụng, 
dưới quyền quan Ký lục) và Lại 
ty (coi việc tài chính, do quan Cai 
bộ đứng đầu). Quân binh thì cơ, 
đội, thuyền, thủy bộ tinh binh và 
thuộc binh để hộ vệ. Đất đai mở 
rộng ngàn dặm, cho chiêu mộ lưu 
dân từ Bố Chánh châu trở vô, đến 
ở khắp nơi, đặt ra phường, ấp, xã, 
thôn, chia cắt địa phận, mọi người 
phân chiếm ruộng đất, chuẩn định 
thuế đinh, điền và lập bộ tịch đinh 
điền. Từ đó con cháu người Hoa 
ở nơi Trấn Biên thì lập thành xã 
Thanh Hà, ở nơi Phiên Trấn thì 
lập thành xã Minh Hương, rồi 
ghép vào sổ hộ tịch. Nhờ Nguyễn 
Hữu Cảnh mà đất đai mở rộng 
hơn ngàn dặm, dân số có thêm 
bốn vạn hộ. 
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Năm 1699, vua Chân Lạp là 
Nặc Thu đem quân tiến công Đại 
Việt. Chúa Nguyễn Phúc Chu lại 
cử Nguyễn Hữu Cảnh làm Thống 
binh, cùng với Phó tướng Phạm 
Cẩm Long, Tham tướng Nguyễn 
Hữu Khánh đem quân lính, 
thuyền chiến hợp cùng tướng 
Trần Thượng Xuyên lo việc đánh 
dẹp và an dân. Và thủy binh của 
Nguyễn Hữu Cảnh đã tiến thẳng 
đến thành La Bích (tây bắc Nam 
Vang), đánh tan quân của Nặc 
Thu. Sau khi vua Chân Lạp qui 
hàng, Nguyễn Hữu Cảnh cho 
thuyền ghé lại thăm nom, khích 
lệ dân chúng, dù Khmer, Hoa hay 
Việt, cùng nhau gìn giữ tinh thần 
thân thiện, tắt lửa tối đèn có nhau. 
Những hành động khoan hòa, 
thiết thực, những cử chỉ ưu ái thật 
lòng của ông đã làm cho đồng bào 
vô cùng cảm mến.

Tháng 4 năm Canh Thìn 
(1700), Nguyễn Hữu Cảnh kéo 
quân về đóng ở cồn Cây Sao (sau 
dân địa phương nhớ ơn ông nên 
gọi là Cù lao Ông Chưởng, nay 
là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang), và 
báo tin thắng trận về kinh.

Ở đây một thời gian ông bị 
nhiễm bệnh, hai chân tê bại, ăn 
uống không được. Gặp ngày Tết 
Đoan ngọ, ông miễn cưỡng ra dự 
tiệc để khuyến lạo tướng sĩ, rồi bị 
trúng phong và thổ huyết, bệnh 
tình lần lần trầm trọng.

Ngày 14 ông kéo binh về, ngày 
16 đến Sầm Giang (Rạch Gầm, 
Mỹ Tho) thì mất. 

Là một võ tướng, nhiệm vụ của 
ông là đánh giặc, và triều đình 
mong đợi ông đánh thắng. Tuy 
nhiên, sau khi thắng trận, ông 
luôn làm thêm và làm một cách 
xuất sắc các nhiệm vụ không kém 
phần quan trọng tiếp sau: trước 
là ngoại giao hòa hoãn để giải 
trừ những hiểm họa có thể dẫn 
đến tái chiến, sau là ổn định cuộc 
sống của người dân địa phương, 
bao dung và đoàn kết giữa các 
dân tộc với nhau, rồi tổ chức khai 
khẩn đất đai, khuyến khích canh 
tác, đem lại cuộc sống ấm no cho 
người dân và mở rộng lãnh thổ 
cho quốc gia. Không phải các 
chiến công của ông, chính nhờ 
những “dặm thêm nữa” này mà 
Nguyễn Hữu Cảnh được nhân 
dân đời đời nhớ ơn. 
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Quan Âm Như Lai, cũng còn gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát, là vị 
Nữ Phật, nhưng mang danh hiệu Bồ Tát là vì Ngài còn nhiệm 
vụ cứu độ chúng sanh.

Trong Đạo Cao Đài, Ngài đại diện Đức Phật Thích Ca, lãnh lịnh 
Đức Chí Tôn, làm Đệ Nhị Trấn Oai Nghiêm, cầm quyền Phật giáo thời 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Phật giáo Tây Tạng gọi Ngài là Quán Thế Âm Phật, là vị Phật Nam, 
hỗ trợ xứ Tây Tạng, Người Tây Tạng đều tin rằng: chính Ngài chuyển 
hóa vào thân Đức vua Đạt-Lai-Lạt-Ma cai trị xứ Tây Tạng, nên dân 
Tây Tạng xem Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma là vị Phật sống của họ.

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có một hiện thân gồm 11 cái mặt, 1000 
cánh tay, 1.000 con mắt, có 108 hồng danh. Ngài ngự tại Đền Potala 
nơi kinh đô xứ Lhassa, Tây Tạng.

Ở Trung Hoa và Việt Nam, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Nữ Phật 
do hai truyện tích: Quan Âm Thị Kính và Quan Âm Diệu Thiện.

Trong Luật Tam Thể, Bát nương có giáng cơ dạy rằng: “Dưới quyền 
của Phật Mẫu có Cửu Tiên Nương trông nom về Cơ Giáo Hóa cho vạn 
linh, còn ngoài ra có hằng hà sa số Phật trông nom về Cơ Phổ độ mà 
Quan Thế Âm Bồ Tát là Đấng cầm đầu. Quan Thế Âm Bồ Tát ngự tại 
Cung Nam Hải, ở An Nhàn Động, còn Cung Diêu Trì thì ở Tạo Hóa 
Thiên”.

Là vị Nữ Phật, Ngài có vô số hạnh nguyện cao quý; thế nhưng nói 
đến Quan Thế Âm Bồ Tát người người thường nhắc đến hạnh yêu 
thương và hạnh lắng nghe.

Học lời dạy củaHọc lời dạy của                                        

ĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁTĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁT

 Ngọc Anh
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1. Hạnh yêu thương: Ngài thương chúng sanh như con. Bất cứ nơi 
nào có đau khổ, bất cứ hạng người nào trong chúng sanh, khi bị lâm 
nguy tánh mạng, như gặp phải tai nạn lửa cháy, tai nạn chìm tàu, bị 
cướp hãm hại, bị oan ức...  nếu thành tâm niệm danh hiệu của Ngài để 
cầu cứu, Ngài luôn hiện đến cứu giúp cho tai qua nạn khỏi:

Phổ Đà có Phật Quan Âm,
Ra công cứu thế ân thâm đức dày.
Nhiều kiếp đã đầu thai biết mấy,
Xuống hồng trần khuyên dạy thương sanh;

(Kinh xưng tụng công đức chư Phật Tiên Thánh Thần)

Hay:     
Đầu cuối lạy Phổ Đà Phật Tổ,
Quan Thế Âm cứu độ hồng trần;
Từ bi phổ tế lê dân,
Muôn loài nhuần gội oai ân đức Ngài.

(Kinh Cứu khổ, bài số 1)

Quan Thế Âm lân mẫn ân cần,
Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc.

                                       (Kinh cầu siêu)
Ngài cũng không quên độ cho cả âm hồn cô hồn:
Quan Âm Bồ Tát độ toàn tội nhơn (Kinh cầu siêu Âm hồn Cô hồn) 
 Theo các kinh sách truyền lại. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có 33 kiếp 

giáng trần.
Kiếp thứ 10 Ngài giáng trần làm nàng Thị Kính ở nước Cao Ly, tu 

hành đắc đạo gọi là Quan Âm Thị Kính.
 Khi giáng sanh xuống trần, Ngài vào nhà họ Mãng nước Cao Ly. 

Khi nàng Thị Kính đến tuổi cặp kê được gã cho chàng Thiện Sĩ họ 
Sùng. Lúc bị hàm oan bắt tội nàng mưu giết chồng, nàng trở về nhà 
cha mẹ, sau đó quyết định xuất gia lo tu hành, pháp danh là Kính Tâm. 

Sãi Kỉnh Tâm là gái giả trai nên dung mạo đẹp đẽ khiến nàng Thị 
Mầu phải lòng, nhưng Kính Tâm vẫn trơ trơ. Thị Mầu tư thông với 
đứa tớ trai và mang thai, đổ lỗi thai ấy là của Kính Tâm. Khi sanh con 
mang đến chùa giao cho Kính Tâm. Kính Tâm nghe tiếng trẻ khóc, 



86

HẠ TAÂN SÖÛU 2021 2

động mối từ tâm, bèn ẳm đứa bé vào nuôi dưỡng. Sư cụ trách Kính 
Tâm: “Trước kia con nói bị hàm oan mà nay con lại nuôi đứa bé nầy, 
chính Thầy đây cũng phải nghi ngờ, huống chi là ai”.

Kính Tâm bạch rằng: “Bạch Sư cụ, khi xưa Sư phụ có dạy đệ tử rằng, 
cứu đặng một người thì phước đức hà sa. Đệ tử vâng theo lời Thầy nên 
mới cứu mạng đứa bé này, chứ kỳ thật con không có ý chi hết”.

Chịu oan ức, cực nhọc nuôi con người khác, hạnh thương yêu đó 
không mấy ai có được!

Kiếp giáng trần sau chót ở nước Ấn Độ, là công chúa Diệu Thiện, 
cũng tu hành đắc đạo tại Phổ Đà Sơn ở Nam Hải, nên gọi là Quan Âm 
Diệu Thiện.

Khi còn ở trần, từ nhỏ Ngài đã xin phép vua cha và mẫu hậu xuất 
gia tu hành.

Vua cha Linh Ưu tức giận tìm đủ mọi cách ngăn cản kể cả đày đọa 
thân xác, bắt làm việc cực nhọc, thậm chí xử trảm để Ngài bỏ việc tu 
hành. Nhưng Ngài không nao núng. Sau khi Thần Hoàng hóa thành 
một con hổ lớn cứu Ngài khỏi pháp trường, được Đức Phật Nhiên 
Năng hướng dẫn Ngài ra biển Nam Hải, đến núi Phổ Đà Sơn tu luyện. 
Khi vua Linh Ưu mắc bệnh nan y vô cùng khổ sở, thân thể bị lở loét 
ngoài da, mùi hôi thối xông nồng nặc, nhức nhối đau đớn vô cùng. 
Ngài dâng hai mắt và đôi tay của mình để chế thuốc trị bệnh cho cha. 
Nhờ đó đã cảm hóa được nhà vua. Ông ăn năn sám hối lỗi lầm, cầu 
nguyện cho Diệu Thiện được lành lặn như xưa. Quan Âm Diệu Thiện 
liền hiện hào quang với đầy đủ hai tay, hai mắt như lúc trước.

Tình thương yêu và sự hy sinh của Ngài khiến vua và hoàng hậu 
giác ngộ, quyết định rời bỏ ngai vàng, lo tu hành cầu giải thoát.

2. Hạnh lắng nghe: Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát nhận 
biết được tiếng kêu cứu của chúng sanh nơi cõi trần. Ngài 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). 

Do đó Đức Quan Thế Âm Bồ Tát còn được gọi là: Tầm Thinh Cứu 
Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát , Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh 
cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Kinh Cứu khổ là bài kinh đặc biệt cầu nguyện Đức Quan Thế Âm 
Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chúng sanh, xin trích vài đoạn:
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Xin độ kẻ hằng ngày chiêm ngưỡng,
Giúp người lành hạnh hưởng phước duyên;
Gió giông sa đọa ghe thuyền
Tâm thành khẩn đạo tai liền giảm tan.
… Cảm thử thấp tâm hồn trầm trệ,
Mang bịnh căn thân thể xốn xang;
Hôn mê chợt tỉnh trí ngoan,
Quan Âm niệm đặng tai nàn tán tiêu.

Chúng ta thường niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm 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...”. 
Nhưng có lẽ 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 sau 
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. 
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.

Nhân ngày Vía Đức Đức Quan Thế Âm (19/02) tất cả chúng con 
nguyện học theo hạnh đức của Người!

Tài liệu tham khảo:
Cao Đài tự điển của Đức Nguyên.
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Trong hệ đồ tổ chức Hội Thánh Truyền Giáo với trên 80 Họ 
đạo - Cơ sở đạo, điểm sinh hoạt tôn giáo, Thánh thất Trung 
Hiệp là cộng đồng “vương quyền” về số đông, nay có hơn 

2.700 tín đồ. Giáo sở Trung Hiệp nằm trên địa bàn xã Cam Hiệp Bắc, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, nơi quy hợp 6 xã đạo, khuôn viên 
Thánh sở rộng 2.500m2. Ngôi tam đài khang trang, im ắng bên vườn 
trưng bày nhiều bonsai “cao cấp” được chăm chút khá chuyên nghiệp. 
Không gian Thánh đường thoáng mát, thân thiện vừa như ẩn chứa 
những điều huyền nhiệm, linh mầu.

Lần tìm hình ảnh quá khứ… truy gốc lai lịch hình thành nên khu 
giáo dân Cao Đài tại Trung Hiệp, chúng tôi liên tưởng đến lịch sử một 
“tiểu quốc khởi nghiệp”. Trải 50 năm, Trung Hiệp gần như hội tụ đủ 
các yếu tố vừa kiêu hùng mạnh mẽ, lại vừa bao dung hào hiệp, từng 
nếm trải khảo thí pháp nạn nhưng tiếng chuông cứu độ vẫn tứ thời 
thức tỉnh đồng bào, đồng đạo chung sống thiện lành hôm nay. Cộng 
đồng nhân sinh trung kiên với sự nghiệp Truyền Giáo. Đặc trưng đỉnh 
cao của người Cao Đài Trung Hiệp là sống đạo thuần thành và qua 
thời gian đã thị hiện được điều linh diệu của đức tin. Phía sau những 
khảo nạn là đời sống tâm linh chan hòa nguồn vui, chan hòa sự thương 
yêu… Đức tin thờ Thầy giữ Đạo của đồ chúng như đã lấp lánh ánh 
sáng chánh đạo, tỏ rạng tinh thần từ ái luôn hướng vọng đến đời sống 
hòa đồng và thiện lương. 

  TRUNG HIỆPTRUNG HIỆP
 Vô Nhai Tử

Làng đạoLàng đạo
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Dấu ấn khởi nghiệp công cuộc lập nên làng đạo kể từ tháng  09/1973 
khi Tòa Thị chính Cam Ranh chấp thuận cho bổn đạo Cao Đài khai 
khẩn đất hoang lập nghiệp tại vùng Suối Sâu (Quyết nghị số 13528/
TCR/HC/TQ/2, ngày 01/8/1973), với 208 gia đình bổn đạo nhập cư 
đến từ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh 
Hòa… Đoàn người đi lập nghiệp là hàng ngàn cư dân tạm trú trong 
những căn lều tạm và đối diện với cánh rừng mênh mông, hiu quạnh. 
Nhớ buổi ấy, hoàng hôn nơi Suối Sâu, núi rừng chìm trong bóng tối 
tĩnh mịch như chưa hề có dấu chân con người khai hoang. Phá tan bầu 
không khí là âm vang bài kinh Hôm như làm không gian sống lại… 
âm kinh như lời tuyên ngôn khai sinh vùng “đất hứa” sẽ chan hòa hồng 
ân thiện lành. 

Con tàu khai hoang bắt đầu nổ máy vận hành với một Ban lãnh đạo 
do Giáo sư Ngọc Trường Thanh làm trưởng ban, đạo huynh Bùi Thoại - 
Chánh văn phòng Thành đạo điều hành chung, kết hợp cùng các ban  
ngành chức năng như Ban thổ trạch; Ban an ninh; Ban giáo dục; Ban 
công quả; Ban lễ nghi, Ban y tế, tổ văn thư và thủ bổn. Song song việc 
khai hoang phân lô gia cư cho bổn đạo là thực hiện xây dựng Thánh 
sở, trường tiểu học, nhà hộ sinh… 

Qua ba tháng đi vào cuộc sống mới, ngày 23/12/Quý Sửu, Hội 
Thánh ủy quyền cho Q. Giáo hữu Ngọc Phái Thanh chủ hành pháp sự 
lễ an vị ngôi thờ Thầy (lợp tôn, vách ván ngo, nền ciment), trước cổng 
trương bảng hiệu Thánh thất Trung Hiệp. Trung tâm sinh hoạt tâm linh 
hình thành, tứ thời kinh sám do Lễ sanh Ngọc Kiêu Thanh (Trưởng 
ban nghi lễ) và đạo huynh Q. Giáo hữu Ngọc Phái Thanh đảm nhiệm 
chăm lo việc lễ bái cầu nguyện thường nhật. Đời sống vất vả của hàng 
ngàn nhân sinh áo trắng như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. 
Từ thời khắc này, Trung Hiệp bật lên sức sống bốn mùa lễ hội.

Năm 1974, khu định cư được mở rộng thêm gần 100 ha đất canh 
tác và tiếp nhận thêm 75 gia đình đạo hữu, thêm người thêm sức. Ban 
điều hành kiến tạo thêm dãy trường, mở 3 lớp học; mở quầy bán nhu 
yếu phẩm, xây một nhà hộ sinh, làm đường mở rộng giao thông… 
Đời sống an sinh xã hội ngày càng ổn định, chuyện sinh hoạt tu học 
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cũng được chú trọng, hướng đến việc thực thi quyền pháp giáo hội là 
nguyện vọng tha thiết của nhân sinh. Ngày Rằm/11/Giáp Dần (1974), 
Ban điều hành khu giáo dân mở “hội nghị” toàn đạo, bầu Ban Cai 
quản. Kết quả thật viên mãn, bản cáo trình được Hội Thánh đồng thuận 
về nhân sự và bổ nhiệm đạo huynh Q. Giáo hữu Ngọc Phái Thanh nhận 
sứ vụ Đầu Họ đạo. 

Ban Cai quản tiếp nhận cơ sở vật chất, đất nghĩa trang… từ Ban 
Điều hành và hoạch định chương trình hướng dẫn sinh hoạt tu học. 
Từng khu xóm xây dựng nhân tố hình thành Ban Trị sự nam - nữ, lập 
nên 4 xã đạo Hiệp Quảng, Hiệp Bình, Hiệp Phú và Hiệp Khánh. Diện 
mạo khu giáo dân Cao Đài Trung Hiệp dần hình hiện nên bức tranh rõ 
nét, thị hiện đậm bản sắc văn hóa tâm linh nền tân pháp.

Năm 1975, đất nước thống nhất, Trung Hiệp thành thôn trực thuộc 
xã Cam Hiệp và ngày càng nhiều cư dân các nơi đến lập nghiệp, số 
người nhập môn càng nhiều và nhu cầu sinh hoạt tu học lễ bái cần 
được mở rộng. Năm 1977, Họ đạo mạnh dạn tạo dựng Hiệp Thiên đài 
(tạm) nới rộng thêm không gian phần Cửu Trùng. Hội nhân sinh năm 
Nhâm Thân (1992), toàn đạo Trung Hiệp nhất trí hạ quyết tâm xây 
dựng ngôi Thánh sở mới. Sự kiện này như thổi bừng lên tinh thần lập 
công bồi đức trong từng mỗi thiện gia. Ban tạo tác, ban vận động công 
quả, ban thợ hồ, ban vật tư… được hình thành do chư đạo tâm giàu 
nhiệt huyết đảm nhận. Lễ trí thạch ngày 20/10/Nhâm Thân. Sau hơn 
3 tháng thực hiện công trình xây ngôi nhị đài hoàn thành, Lễ an vị tổ 
chức vào Rằm/02/Quý Dậu (1993) do Đạo trưởng Thượng Hậu Thanh 
hành pháp chủ lễ, đây là cột mốc đánh dấu sự thăng tiến của Họ đạo 
Trung Hiệp... Sau nhiều năm tháng, đến năm 2000 bổn đạo mới tiến 
hành xây dựng Bát Quái đài và hoàn tất công trình ngôi Thánh linh. Lễ 
an vị tam đài ngày 01/7/Canh Thìn (2000). Ngôi Thánh thể thờ Thầy 
qua ba lần khởi dựng có nhiều ngày lễ an vị, nhưng cho đến nay Trung 
Hiệp vẫn chưa có ngày lễ mừng khánh hỷ hoàn mãn công trình tam đài 
pháp thể. Phải chăng, điều “lạ” này cũng là điểm đặc trưng!.

Con đường phát khởi đạo nghiệp hình thành nên Thánh thất Trung 
Hiệp, linh hướng cho gần 3.000 nhân sinh tu học lập công, thiết lập mô 
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hình khu giáo dân Cao Đài “kiểu mẫu” nhà nhà sống đạo thuần đức. 
Lý tưởng ấy còn là chuyện ở tương lai. Họ đạo Trung Hiệp đang tiến 
hành các thủ tục tách lập thành hai Thánh thất là chuyện khả thi cho 
tương lai gần. 

Năm mươi năm bổn đạo Trung Hiệp cũng từng trải qua nhiều năm 
tháng thăng trầm vì khảo nạn, đời sống nhân sinh có cũng bị ly tán, 
phân hóa vì nghiệp chướng thế sự. Có lúc hệ thống hành chánh đạo 
không được thực thi đúng chủ trương giáo hội, chuyện độ sanh độ tử 
chưa thị hiện như pháp môn giáo truyền… Thử thách ấy đã là quá khứ, 
tất cả mảng màu u xám đó chỉ làm nền cho chánh pháp Đại đạo ngày 
càng sáng tỏ, khẳng định sức mạnh huyền diệu của ơn cứu độ. Cuộc 
khảo thí bày ra cho những tâm trường phụng đạo khẳng định chí tu. 
Nghiệp chướng giúp cho người tín đồ chân chính thuần thành khẳng 
định đức tin người Cao Đài, đức tin sáng suốt và duy nhứt hồi hướng 
tâm linh về Đức Chí Tôn. Chuyện 50 năm, 100 năm và lâu hơn nữa… 
ngôi Thánh đường Trung Hiệp vẫn mãi vang vọng hồi chuông tứ thời, 
nguyện cầu cho nhân sinh trọn vẹn hồng ân. Đời sống tu học của làng 
đạo Trung Hiệp luôn thị hiện nguồn sáng chánh pháp Trung Hưng.



92

HẠ TAÂN SÖÛU 2021 2

Đạo huynh Giáo hữu 
Ngọc Phái Thanh thế 
danh Nguyễn Phái sinh 

ngày 20/12/Canh Thân (1920) tại 
thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng, 
huyện Tuy Hòa, (nay thuộc huyện 
Tây Hòa) tỉnh Phú Yên. Xuất 
thân trong gia đình thuần nông 
nghèo… thân phụ Nguyễn Biện, 
thân mẫu Võ Thị Chắn.

Năm 18 tuổi (1938) thấm 
duyên đạo nhập môn theo Cao 
Đài tại Thánh thất Phước Lâm 
(tiền thân Thánh thất Minh Đức). 
Từ tuổi thanh xuân đạo huynh 
theo học quốc ngữ và tiếng Pháp 
nhưng không gắn kết với vòng 

xoáy đua chen thế sự, biểu lộ tư 
chất người thông minh, hoạt bát 
và nhạy bén. Chàng thanh niên 
Nguyễn Phái ngày càng biểu lộ rõ 
tâm nguyện thiện lành, chí hướng 
thiên về đời sống văn hóa tâm 
linh, sở đắc chuyện đọc sách, tìm 
học giáo lý Đại Đạo, chỉ thích viết 
lách và cùng huynh đệ đàm luận 
lý đạo và pháp tu. Đạo huynh là 
một tín chúng thuần thành, đức tin 
mạnh mẽ vào ơn cứu chuộc nền 
tân pháp Kỳ ba. Năm 1944 được 
nhân sinh công cử làm Thông sự. 
Tâm tu phát khởi nên việc tham 
gia các đạo sự như nguồn vui lành 
Thánh. 

Đàn cơ tại Thánh thất Thái 
Hòa ngày 24/8/Ất Mùi (1955), 
đạo huynh được Ơn trên thiên 
phong phẩm Lễ sanh:

“Ngọc Phái Thanh thung dung  
 bước đạo,
Đạo lần ba cải tạo đời tàn;
Đuốc lòng chong sáng lối đàng,
Lễ sanh nắm lấy khêu tàn dơ cao”.
Năm 1956, đạo huynh cùng 

nhiều đồng đạo hưởng ứng tích 
cực công cuộc đóng góp công sức 

HỌ ĐẠO TRUNG HIỆP
Cánh chim đầu đàn

 Vô Nhai Tử
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xây dựng đền Thánh Trung Hưng 
Bửu Tòa (Đà Nẵng).

Năm 1957, đạo huynh tham 
gia khóa đào tạo giáo sĩ. Đàn cơ 
tại Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 
30/10/Mậu Tuất (1958), Đức Lý 
Thái Bạch dạy đạo và điểm hồng 
danh chư khóa sinh qua lớp đào 
tạo giáo sĩ tại Hội Thánh:

“Chư Giáo sĩ nghe ta dạy bảo,
Rán lo tu cải tạo thân tâm;
Bốn phương thiên hạ lạc lầm,
Ta người Giáo sĩ còn lầm thì sao?
... PHÁI gắng bước công phu  
 thêm nữa,
Bợn hồng trần lo rửa cho trong;
Tới lui tọa ngự ở lòng,
Mối giềng nắm chắc ân phong  
 gội nhuần”.
Năm 1958, được thiên phong 

phẩm Quyền Giáo hữu, đạo 
huynh nhận sứ vụ Đầu phòng văn 
kiêm Trưởng Phổ tế tỉnh đạo Phú 
Yên, chương trình phổ truyền 
chơn pháp đưa bước Ngọc Phái 
Thanh thành chức sắc lưu động 
khắp nhiều Thánh thất tại Phú 
Yên, Bình Định, Khánh Hòa..

Năm 1969, Hội Thánh bổ 
nhiệm đạo huynh làm Đầu Họ đạo 
Thánh thất Minh Trung (huyện 
Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Năm 1973, do nhu cầu đạo sự 
Tỉnh đạo Phú Yên, đạo huynh 
với vai trò chức sắc linh hướng 
đồng hành cùng bổn đạo vào khai 
hoang đất Suối Sâu, lập khu giáo 
dân Trung Hiệp, làm trưởng ban 
Thổ trạch. Năm 1974 là Đầu Họ 
Đạo Thánh thất Trung Hiệp. Từ 
đây cuộc đời hành đạo của đạo 
huynh “cùng cam cộng khổ” gắn 
liền với đời sống nhân sinh Trung 
Hiệp, sống với tinh thần “Thân tại 
Thánh đường, tâm tại đạo”.

Hình ảnh của đạo huynh năm 
cuối đời còn được ghi nhận: “Vị 
Đầu Họ đạo thường trực Thánh 
thất, tứ thời cầu nguyện, thực 
hành tứ bửu pháp, chu toàn việc 
quan, hôn, tang, tế. Ủy quyền cho 
vị Trưởng ban Cai quản Nguyễn 
Ngọc Giáo lo ngoại giao xã hội 
và điều hành nội bộ” (Theo tài 
liệu sử đạo TT. Trung Hiệp). 
Ngày 08/7/Canh Ngọ (1990) Q. 
Giáo hữu Ngọc Phái Thanh quy 
tiên, chí nguyện hiến thân phụng 
đạo trao gởi lại cho lớp kế thừa, 
đạo huynh kết thúc hành trình 
tu học và thực thi sứ vụ Trung 
Hưng chánh pháp. Ngọc Phái 
Thanh - cánh chim đầu đàn của 
nhân sinh Trung Hiệp, cuộc đời 
và hành trạng của đạo huynh đã 
khắc dấu là gương sáng sống đạo 
khiêm nhẫn và kiên trung với cơ 
đồ Truyền Giáo.
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Anh lớn Phan Thiện Trì tên thật là Phan Sĩ Nhiếp thường gọi 
thầy Cửu Khanh, sinh ngày 28/3/Đinh Hợi (1887) tại làng 
Hiền Lộc, tổng Việt An, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

Thân phụ là cụ tú Phan Sĩ Trâm xuất thân học thức nhưng lại vui sống 
cảnh ruộng vườn, là chí sĩ yêu nước từng giữ chức Ban biện Quân sự 
trong phong trào Cần Vương chống Pháp. Thân mẫu là cụ bà Hồng Thị 
Thu một phụ nữ có học thức gốc Minh Hương.

Anh lớn là con thứ tư trong một gia đình có tất cả bảy anh em, xuất 
thân vào hàng danh gia vọng tộc trong làng. Từ tuổi trưởng thành đã 
được hấp thụ truyền thống lễ giáo Á Đông, tư chất thông minh, tính 
tình điềm đạm, cương trực sớm biểu lộ khí chất hiên ngang.

QUYỀN HIỆP LÝQUYỀN HIỆP LÝ  
PHAN THIỆN TRÌ

(1887-1972)

Gương hướng đạoGương hướng đạo

 Hư Trúc
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Lên chín tuổi đã xa gia đình, Anh lớn theo học chữ Nho với người 
chú ruột là cụ Phan Sĩ Duân ở làng La Nga được ba năm. Sau từng thụ 
giáo với cụ Trần Can, cụ Hồ Truy và cụ Tú tài Hồ Mại, cuối cùng đến 
học với cụ Giáo thọ Nguyễn Dinh ở trường lớn phủ Thăng Bình.  

Năm Bính Thìn (1916) Anh lớn Phan Thiện Trì có hiến cho làng 
giống ruộng để làm công bản và cùng anh vợ là ông Nguyễn Thông 
xây dựng một ngôi trường làng. Vì vậy năm Khải Định thứ hai (1917) 
được thưởng hàm Cửu phẩm, được dân làng nể trọng và gọi là ngài 
Cửu Khanh.

Thời gian này là lúc gia đình ổn định nhưng chán nản việc đời, Anh 
lớn muốn tìm về nẻo đạo. Năm 1928 người con thứ sáu là Phan Câu 
thọ giáo Minh Sư với đạo sư Võ Xương Kỉnh, hai năm sau Anh lớn và 
hai người con trai lớn là Phan Khanh và Phan Đề nhập môn đạo Minh 
Sư có hai Đạo trưởng Trần Nguyên Chất, Huỳnh Ngọc Trác tiến dẫn. 
Khởi duyên lành với con đường đạo học, Anh lớn thọ giới trường trai 
cùng thánh danh Phan Thiện Trì. Năm 1936, kiến thiết lại ngôi nhà 
ngói rộng 10 gian, như chờ đón cơ duyên lớn. Ngày 24/6/Mậu Dần 
(1938), cùng bổn đạo Minh Sư, Anh lớn Phan Thiện Trì và tất cả con 
cháu làm lễ nhập môn đạo Cao Đài tại chùa Tam Giáo, An Tráng (tiền 
thân Thánh thất Trung An)). Từ đó cuộc đời Anh lớn gắn liền với nền 
tân pháp, nếm trải nhiều thử thách gian nguy và ngày càng sáng tỏ tâm 
tu, nêu gương đạo hạnh cho cơ nghiệp Trung Hưng.

Ngày 08/01/Kỷ Mão (1939) Tiểu Hội Vạn Linh tổ chức tại Thánh 
thất Trung An, do làm Trưởng Ban tiếp tân nên Anh lớn cùng các 
Hướng đạo bị kết án một năm tù treo. Ngày 30/9/1939 vận động tu bổ 
một ngôi chùa cũ trong làng, thiết trí thờ Thầy để làm cơ sở truyền đạo 
và dạy đạo, sự kiện này khiến Anh lớn bị kết án thêm hai năm tù treo. 
Năm sau 1940 Anh lớn bị bắt giam tại nhà lao ở Vĩnh Điện.  

Sau ngày mãn tù (1943), Anh lớn tiếp tục tu học hành đạo và được 
cử làm Cố vấn cho Họ đạo Trung An. Cuối năm Bính Tuất (1946) Cơ 
Quan Truyền Giáo dời lên sở nông Phước Hội, năm sau lại chuyển về 
Thánh thất Trung An. Chiến tranh ngày càng khốc liệt, vâng Thánh 
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lệnh chư chức sắc Hướng đạo miền Trung tổ chức Đại hội đại biểu bốn 
tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên tại Thánh thất 
Trung An vào ngày 09/01/Mậu Tý (1948), thành lập Cơ Quan Truyền 
Giáo Trung Bộ, Đạo trưởng Trần Nguyên Chất nhận sứ vụ Hiệp Lý.

Cuối năm 1948 Hội Thánh phải dời về đặt tại nhà ông Phan Khanh 
là con trai đầu của Anh lớn ở làng Hiền Lộc. Tại đây Anh lớn Phan 
Thiện Trì được dịp hội luận đạo lý với chư Hướng đạo tiền bối và lo 
tiếp tăng độ chúng, vì Hiền Lộc được xem như trạm trung gian với 
các Thánh sở hiện thời. Đầu năm Kỷ Sửu (1949) các Hướng đạo miền 
Trung đều bị bắt giam, Anh lớn ở nhà lo cầu nguyện và nhắc nhở bổn 
đạo thờ Thầy giữ Đạo. Năm 1952 một số chức sắc ra tù hợp tác cùng 
Anh lớn tiếp tục xây dựng cơ đạo duy trì tinh thần tín ngưỡng và nề 
nếp sinh họat bổn đạo.

Đàn cơ tại Thánh thất Từ Vân (Quảng Nam), ngày 09/02/Nhâm 
Thìn (1952), Đức Chí Tôn ban lệnh cho Phan Thiện Trì chứng đàn 
lễ thọ phong của chư chức sắc Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bộ. Đến 
ngày 15/02/Nhâm Thìn (1952) đàn cơ tại Thánh thất Thái Hòa, Đức 
Chí Tôn ân phong Phan Thiện Trì phẩm vị Quyền Hiệp Lý đại diện 
Cửu Trùng Đài (thay cho Hiệp Lý Trần Nguyên Chất đã liễu đạo), 
phong Anh lớn Cao Hữu Chí đại diện Hiệp Thiên Đài trong thời chỉnh 
cơ lập pháp.

  “Trì tâm đợi cái ngày thành Đạo.
Trải bao phen nồng não thân gia.

Làm trai đứng giữa sơn hà,
Nước non nặng nợ cỏ hoa nặng tình”.

Đón hồng ân chan hòa trên đường hành đạo, dù nếm trải muôn vàn 
khảo thí khắc nghiệt, Anh lớn đem hết tâm chí hành đạo lập công và 
điều hành Hội Thánh trong thời gian này. Nguyên đán Qúi Tỵ (1953), 
Đức Chí Tôn giáng cơ tại Thánh thất Trung An, hàm phong Phan Thiện 
Trì phẩm vị Giáo sư.

“Trì Giáo sư hàm phong tuân chiếu 
Lập thêm công sẽ hiểu ân Thầy”.



Tháng 5 năm 1953, Anh lớn Phan Thiện Trì lại đón nhận khảo nạn, 
bị giam tại lao xá Tiên Hội, Quảng Nam. Năm 1954 hiệp định Geneve 
ký kết, các Hướng đạo trở về đoàn tụ, Anh lớn cùng chung sức xây 
dựng cơ đạo ngày một phát triển. 

Đàn cơ tại Trung Hưng Bửu Tòa ngày 24/12/ Ất Mùi (1956), Đức 
Lý Giáo Tông giáng dạy, Phan Thiện Trì được hồng danh:

“Trì cũng lắm căn duyên với Đạo,
Nhờ bao lần khảo đảo nên danh,

Chí tu nuôi được kỉnh thành,
Đem công đổi lấy quả lành cũng nên”.  

Năm Bính Thân 1956 xây dựng Đền Thánh Trung Hưng Bửu Tòa và 
thành lập Hội Thánh Truyền Giáo Ngài cũng đóng góp nhiều công sức. 

Năm Ất Tỵ (1965) gia đình Anh lớn tản cư xuống An Hải. thành phố 
Đà Nẵng. Sau vì sinh kế con cháu phải di cư lập nghiệp ở các tỉnh Bình 
Tuy, Phước Tuy, Sài Gòn, Vũng Tàu.  

Năm Canh Tuất 1970, Anh lớn vào Bình Tuy thăm con trai thứ chín 
là Phan Chí Sĩ hiện đang lập nghiệp tại đây, sau đó vào Sài Gòn thăm 
con gái út là Phan Thị Cam. Tuổi cao sức yếu, sau hai tuần phát bệnh 
Anh lớn Phan Thiện Trì qui tiên vào ngày mùng 04/5/Nhâm Tý (1972) 
tại nhà con gái ở Chánh Hưng Sài Gòn, hưởng thọ 85 tuổi. Linh cữu 
quàn tại hội trường Thánh thất Trung Minh. Tang lễ Anh lớn  Quyền 
Hiệp lý được Hội Thánh và Họ đạo Trung Minh tổ chức trọng thể và 
an táng tại Nghĩa Trang Trung Minh ở xã Bình Hưng Hòa, Huyện Bình 
Chánh. Hội Thánh cầu Truy phong Anh lớn lên Quyền Phối sư. 
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Cảm Ứng Luận là một quyển sách trứ tác của Ngài Cố Định 
Pháp Tổng Lý minh Thiện, là một lối viết sách để rút những 
phần cốt tủy trong các kinh sách ấy, dung hòa những thuyết 

nên dung hòa, phụ nghĩa những điều nên phụ nghĩa, sắp đặt thành 
thống hệ, cho người đọc dễ hiểu dễ nghe, dễ thấm nhập. Quyển sách 
mà Ngài trứ tác chính là quyển Cảm Ứng Thiên của Đức Thái Thượng 
Lão Quân 太上老君 tức Thái Thượng Đạo Tổ 太上道祖.

Cảm Ứng Thiên 感應篇 là một thiên văn chương khuyến thiện rất 
cổ xưa trong vô số các kinh sách khuyến thiện của Trung Quốc. Người 
đời cực kỳ tôn trọng Cảm Ứng Thiên mà gọi là Kinh Cảm Ứng . 

Theo Quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Linh Dị Ký 上感應篇

靈異記 (Ghi chép về những linh nghiệm kỳ lạ do trì tụng Cảm Ứng 
Thiên) của ngài Vô Tích Vạn Quân Thúc Hào 無錫萬鈞叔豪 ghi rằng: 
"Tự Tấn dĩ lai, y thử tu thân thành chân giả đa nhân, phú quý giả dĩ 
bất kế kỳ số hĩ, phổ thiên hạ nhai cù lý hạng, vô bất truyền bố". ([Kinh 
này xuất hiện] từ đời Tấn đến nay, người noi theo đó tu thân thành tiên 
(chân nhân) thì rất nhiều, người trở nên phú quí thì vô số kể; kinh này 
phổ biến khắp nơi). Câu văn ngắn gọn này cho biết đôi điều: 

(1) Kinh xuất hiện từ đời Tấn (265-420), đến nay cũng đã hơn 1500 
năm; 

Cùng đọc sáchCùng đọc sách
CẢM ỨNG LUẬNCẢM ỨNG LUẬN

 Đại Cơ Minh
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(2) kinh này rất linh nghiệm giúp người trì tụng trở nên phú quí 
hoặc tu luyện thành chân nhân; 

Và (3) vì sự linh nghiệm ấy kinh được phổ biến khắp nơi.
Sách “Cảm Ứng Luận” được trình bày dưới dạng một tập sách nhỏ 

gọn gồm 62 trang với font chữ rõ đẹp, dễ đọc. Bìa xanh thanh nhã với 
bốn trang đầu có hình của Thánh Sở Tam Tông Miếu, Bác Nhã Tịnh 
Đường và hình Ngài Minh Thiện hồi còn sanh tiền.

Cảm Ứng lại là một vấn đề quán thông tam giáo, cho nên cũng 
có nhiều kinh sách phái Thích, phái Nho luận đến, kể cả phái Thông 
Thiên học ở phương Tây. Chắc đây cũng là lý do mà Ngài Minh Thiện 
đã chọn lối viết trứ tác mới có thể dung hòa triết lý sâu xa của ba tôn 
giáo lớn ở Đông Phương về lãnh vực này.

Sách có bốn chương lớn:
1.  Nghiên cứu về ý nghĩa cảm ứng của Đạo giáo;
2.  Chỉ rõ lý cảm ứng trong hai đường lành dữ;
3.  Luận về cảm ứng theo Thích giáo và Nho giáo;
4.  Kết luận hiệp lý tam giáo.

Trong chương đầu, Ngài nói về cái nghĩa cảm ứng theo Đạo giáo. 
Vì tiếng cảm ứng do Đạo giáo mà ra, nên phần nhiều Ngài rút lời 
chánh văn trong kinh Cảm Ứng của đức Thái Thượng để chứng giải 
cái nghĩa cảm ứng.

Cuốn kinh Cảm Ứng của đức Thái Thượng Lão Quân khởi đầu như 
vầy: “Họa phước vô môn, duy nhơn tự triệu; thiện ác chi báo, như 
ảnh tùy hình”. Vậy thì điều họa phước không có ngỏ nhứt định, chỉ tại 
người tự vời lấy cho mình, dữ lành hai lẽ báo ứng, tỉ như cái bóng tùy 
hình. Ấy là do con người chủ thể thi cảm (Cảm) để rồi thọ cảm (Ứng).
Cảm thế nào thì Ứng thế nấy.

Người đời thường lầm tưởng cảm ứng nghĩa là: khi có tai họa, 
nghèo nàn thì hết lòng khẩn vái cho chuyển họa ra phước, đổi 
nghèo ra giàu, chớ không chịu xét rằng cảnh ngộ ngày nay gốc bởi 
lý do đâu trước mà ra, để rồi phải tự ra sức mà chuyển hóa ‘tự họa 
ra phước, từ loạn thành trị’.
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Nếu người nào có đủ nghị lực, trí hóa mở mang, thì chỉ dùng cái 
tâm tánh thành thật, cái hành động chánh đáng mà thi hành mọi 
việc như vậy hoài không mệt mỏi thì mới cảm động được lòng Trời.  
Cho nên có câu: “Tâm chi chánh khả dỉ kiến thần”, nghĩa là: Lòng 
người minh chánh thì mới mong gặp đặng thần (giúp đỡ). Nghĩa này 
mới là nghĩa chơn chánh của tông giáo.

Trong chương Một, ngoài phần nói đến ý nghĩa hai chữ cảm ứng, 
tác giả còn đề cập đến thế nào là cảm ứng đối với Trời, cảm ứng đối 
với Thần Minh, cảm ứng đối với nhơn vật. Một vấn đề mà tác giả đã sở 
đắc để chia sẻ với đọc giả, những nội dung quí giá mà đọc giả không 
thể rời mắt khi chiêm nghiệm chương sách này.

Kế đó trong chương hai, tác giả dẫn sơ những điều lành, những điều 
dữ có kể trong kinh Cảm Ứng. Những điều lành nên chứa (tồn dưỡng), 
những điều dữ nên chừa (tỉnh sát, khắc trị) và chỉ rõ lý cảm ứng trong 
hai đường lành dữ: hễ cảm lành thì ứng lành, cảm dữ thì ứng dữ.

 Những điều lành nên chứa (6 điều)
1) Thị đạo tắc tấn, phi đạo tắc thối (đường phải thì tới, đường chẳng 

phải thì lui).
2) Tích đức lũy công, từ tâm ư vật (chứa đức bồi công, lòng thương 

súc vật).
3) Trung hiếu hữu để, chánh kỷ hóa hơn (thảo ngay với vua, cha, hòa 

thuận cùng anh em, sửa mình ngay rồi sau mới chỉ dạy người được).
4) Tế nhơn chi cấp, cứu nhơn chi nguy (trợ người trong việc gắp 

gãy, cứu người đương lúc hiểm nguy).
5) Thọ nhục bất oán, thọ sủng nhược kinh (bị người nhục mà không 

oán giận, đặng người yêu mà lòng như sợ).
6) Thi ân bất cầu báo, dữ nhơn bất truy hối (làm ơn không trông trả, 

cho người chẳng nghĩ tiếc).
Năm điều lành sẽ tự đến (xin thỉnh xem sách và chiêm nghiệm)
Những điều dữ nên chừa (24 điều)
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1- Phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành (tính điều phi nghĩa làm việc 
trái lẽ).

2- Âm tặc lương thiện, ám vũ quân thân (hại lén người lành, khi 
thầm vua chúa, cha mẹ).

3- Ngược hạ thủ công, siểm thượng hi chỉ (hãm hại kẻ dưới để mình 
lập công, dua mị người trên mong trên đẹp ý).

4- Thọ ân bất cảm, niệm oán bất hưu (thọ ơn mà chẳng cảm ơn, nhớ 
việc thù oán hoài hoài).

5- Sát nhơn thủ tài, khuynh nhơn thủ vị (giết người lấy của, hại 
người cướp ngôi).

---------
Sáu họa dữ sẽ tự hiện (xin thỉnh xem sách và chiêm nghiệm)
Và điều cốt lõi là: Điều lành dữ đều phát khởi từ tâm. Cuốn Tỉnh 

thế ngộ chơn nói rằng: “Thiện ác lưỡng đồ tranh nhứt niệm, thánh 
phàm nhị lộ thỉ phân hành”. Nghĩa là: lành với dữ tranh nhau mà 
phát ra bởi có một niệm tưởng mà thôi, rồi bắt từ đó mới có phân ra 
hai nẻo thánh với phàm.

Đọc giả sẽ còn chiêm nghiệm được nhiều điều sau khi đọc trọn 
chương sách này.

Trong chương ba, tác giả mới bàn qua cái lý cảm ứng theo Thích 
giáo và Nho giáo. Tuy chỗ căn cứ lập luận của ba giáo về mặt cảm ứng 
có khác nhau, nhưng chung qui cũng đều dẫn điều cốt yếu: Làm lành 
lánh dữ, làm lành gặp phước, làm dữ mắc họa, họa phước đều tự 
mình gây ra.

Trong chương bốn, khi kết luận hiệp lý ba tôn giáo, tác giả đã phân 
tích như sau:

Ba tông giáo đứng về ba phương diện mà luận cảm ứng. Ba phương 
diện của cái tâm người nầy là trí, tình, ý, nên mới giải có chi tiết hơn 
về phương diện sở trường của mình: Có phải Nho lo phần trí nhiều 
hơn chăng? Có phải Đạo lo phần tình nhiều hơn chăng? Có phải 
Thích lo phần ý nhiều hơn chăng? Một chia ba, ba hiệp chung lại một 
GỐC. Tam giáo hiệp Một - Vạn giáo Nhứt Lý.
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Tác giả cũng đối chiếu thuyết Thiên mệnh và Định mệnh của tam giáo 
để đi đến kết luận là các thuyết đều cho rằng con người có chí nguyện 
trong cuộc sống hiện tại có thể thay đổi được ít nhiều phần tiền định 
của mình, tùy theo nguyện lực của mình mạnh yếu, và cách dùng 
nguyện lực đó đến cùng hay không. Điều này có nghĩa là cuộc đời con 
người có một phần thiên mạng/định mạng (không thay đổi), một phần 
là tự nhiệm (có thể thay đổi). Chính phần tự nhiệm này mà con người 
mới có thể tương thân tương ái, hòa hiệp nhơn tâm cùng hưởng phước 
thanh nhàn, khổ hải biến ra liên trì.

Tuy tác giả không nói rõ ra phần sở đắc của mình, nhưng khi đến 
phần chung kết quyển sách, chúng ta sẽ nhận được phần yến sáng mà 
tác giả muốn chia sẽ cho kẻ hậu bối. Con người xu hướng lành hay 
dữ là do Chí nguyện của mình. Muốn chí nguyện xu hướng lành thì 
cần phải có TRÍ HUỆ làm ngọn đuốc soi sáng dẫn đường. Có như thế 
con người mới đặng trọn vẹn siêu thoát. Đây là chỉ cái mục tiêu tối 
thượng của con người.

Tuyệt vời thưa quý vị, một quyển sách quý mà tất cả ai trong chúng 
ta cũng nên đọc và chiêm nghiệm. Một quyển sách có thể thay đổi cả 
một chí nguyện của người hành giả, thì sách ấy quả thật có một nội 
lực mầu nhiệm. Ngài cố ĐPTL không còn hiện diện nơi đây với chúng 
ta bằng xương bằng thịt, nhưng ngài luôn hiện diện trong từng trang 
Thánh ngôn, trong từng trang sách quý mà ngài mong các đệ tử của 
ngài hằng ngày mở ra chiêm nghiệm và tri hành.

Và đây chính là công đức của Ngài là khi Ngài viết lời tựa cho 
quyển sách này:  “Nếu may nó giúp ích cho nền Đạo được vài phần, 
tôi cũng được thỏa nguyện”.

Mong bạn đồng tâm và đồng môn cùng đọc và chiêm nghiệm và 
nếu như có một ai đó trong chúng ta nhận được ánh sáng nhiệm 
mầu của Đạo mà chí nguyện về con đường lành thì thiên hạ ắt có 
ngày hiệp hòa tương ái.
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Tôi lên Đà Lạt lần đầu tiên 
vào kỳ nghỉ hè năm bảy 
sáu. Lúc này, nguồn thông 

tin liên lạc còn hạn chế lắm nên 
chẳng biết nhà Cô Ba (cô ruột 
của anh Trung) ở nơi nào giữa cái 
thành phố chính của cao nguyên 
Lâm Viên có đồi núi chập chùng, 
nhìn đâu cũng thấy rừng thông 
bát ngát, sương phủ mịt mờ; chưa 
đi mà đã thấy chồn chân mỏi gối 
bởi trước mắt mình có hằng hà sa 
số con dốc thấp dốc cao! Chưa 
hỏi nhà anh Trung (hoặc cô Ba, 
vì anh ở với cô),  mà đã biết ai 
ai cũng nhún vai, lắc đầu, vì kẻ 
qua người lại, đều cắm cúi mà đi 
với dáng dấp lặng lẽ, im lìm như 
không gian trầm mặc, với vẻ mặt 
lạnh lùng như khí hậu rét mướt 
quanh năm ở nơi đây! 

Tuy chán nản vì thất vọng 
nhưng tôi cũng cố lê chân lội gió 
băng sương qua từng con phố 
ngoằn ngoèo, chen chúc trong 
những nơi tụ hội như dinh thự, 
thác nước, vườn hoa, quán chợ… 
để may ra tìm thấy anh Trung ở 
một nơi nào đó. May ra! 

Đến xế chiều, tôi đã mệt nhoài. 
Trời Tây Nguyên lạnh thế mà mồ 
hôi nhễ nhại, tôi gắng sức leo lên 
Đồi Cù, xoải chân ngồi hóng gió 
ngàn. Từ khí hậu, cảnh vật, sắc 
màu đến thiên nhiên ở đây ta đều 
thấy là lạ! Là lạ đến quyến rũ, 
diệu kỳ! Lạ vì thuở ấy, Đà Lạt 
có hàng nghìn ngôi nhà mà kiểu 
dáng vô cùng độc đáo; có cái nào 
giống nhau đâu! Lạ vì, cũng là 
gió lạnh, nhưng cái lạnh ở đây chỉ 
se se, phơn phớt đủ gợi cho người 

mây trắng baymây trắng bay
 Truyện ngắn  Trương Duy

Muôn đờiMuôn đời
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mới đến có cảm giác sảng khoái, 
thú vị, dễ chịu chứ không đến nỗi 
buốt xương như những cơn gió 
Bấc mùa Đông ở dưới miền xuôi. 
Màu sắc của muôn vật ở đây bao 
giờ cũng đậm đà, thắm tươi hơn. 
Thậm chí đến những bông hoa 
dại mọc ven đường cũng tươi tắn, 
đằm thắm, mơn mởn hơn so với 
những đóa cùng chủng loại được 
chăm bón kỹ càng nơi miền đồng 
bằng phì nhiêu, trù phú.

Điều làm tôi ngạc nhiên mãi 
không thôi là khi phóng tầm mắt 
về phía Đông Bắc của hồ Xuân 
Hương, liền thấy trời nước nơi 
đây điềm điệp một màu xanh 
thăm thẳm, đậm điệt mà trong 
veo, tĩnh lặng mà quyến rũ đến 
diệu kỳ! Mãi đến nay, tôi chưa 
tìm được cảm xúc tuyệt vời nào 
trong tranh như gam  màu xanh 
của thiên nhiên hôm ấy!.

Và màu mây nữa chứ! Muôn 
đời chỉ là mây trắng bay, nhưng 
mây ở đây trắng quá! Trắng non 
nõn, trắng xóa, trắng đến “nhìn 
không ra” như màu áo trắng của 
người em Vỹ Dạ trong thơ Hàn 
Mặc Tử! Và, ta chỉ có thể tìm thấy 
sắc màu này ngời ngời, lung linh 
trong nỗi nhớ! Nỗi nhớ không 
nguôi!

Những hình ảnh và cảm xúc 
này đã hòa quyện vào nhau, vo 
tròn thành căn thức rồi nhẹ nhàng 
trôi xuôi vào tàng thức; biến thành 
chủng tử. Hạt giống ấy đã nằm im 
ở đó bốn mươi năm rồi.

Bốn mươi năm nó vẫn lặng lẽ 
đi theo quãng đời nổi trôi, bềnh 
bồng của mình, nhưng tôi không 
bao giờ hay biết! Cho đến một 
hôm…

 Đó là buổi sáng giữa mùa Thu. 
Không hiểu sao, trời hôm ấy trong 
xanh đến lạ! Ô kìa, một vài mảng 
mây trắng tinh khôi, mềm mại 
như những dải lụa  từ phía bên kia 
ngọn đồi hướng Đông lững lờ trôi 
theo làn gió sớm, hây hẩy, se se. 
Có lẽ, chính không gian và cảm 
xúc ấy, nhất là màu trời, màu mây 
của kỷ niệm thân thương lại hiện 
về, làm tôi buột miệng đến không 
ngờ:

- Ô! Trời Liên Đầm như thế 
này làm tôi nhớ ngày đầu tiên 
mình lơ ngơ lên Đà Lạt, tìm đến 
nhà cô Ba, cô ruột của anh Trung 
quá! Đã hơn bốn mươi năm rồi 
vật đổi sao dời, không biết bây 
giờ nơi ấy ra sao?

Câu cảm thán này chỉ nói vừa 
đủ cho chính mình nghe thôi; vậy 
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mà, có cô bé đứng đối diện, gần 
đó, chợt hỏi:

- Xin lỗi, có phải chú tên Duy 
không ạ?

Thay vì trả lời; tôi tròn xoe đôi 
mắt đầy vẻ kinh ngạc:

- Ủa, sao cháu biết tên chú?
Cô bé khéo léo hất đầu cho làn 

tóc mượt mà, đen lánh bay dồn về 
phía sau rồi dùng những ngón tay 
thon thả, trắng muốt vuốt vuốt, 
xoe xoe từng sợi mảnh như tơ, 
óng ánh dưới nắng hồng. Cô vừa 
cười cười ra vẻ tinh nghịch vừa 
nhỏ nhẹ:

- Cháu còn biết chú ở nhà bà 
ngoại của cháu để chuyện trò và 
đi ngoạn cảnh với cậu Trung suốt 
buổi chiều và một đêm một ngày 
nữa kìa!

Tôi nhìn cô bé chăm chú hơn, 
rồi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc 
nhiên khác:

- Nếu không nhầm  thì chú 
đoán chừng, cháu chỉ khoảng đôi 
mươi thôi; nhưng chuyện này xảy 
ra đã gấp đôi tuổi của cháu, vậy 
mà sao cháu biết rõ mồn một thế?

Cô bé vẫn nụ cười nghịch 
ngợm nhưng vô cùng trong sáng 
và cởi mở:

- Dạ, chú quên là mình vừa hỏi 
“Bây giờ nơi ấy ra sao” rồi ư? 
Câu nghi vấn này vẫn chưa có lời 
phản hồi đấy, thưa chú!

Bỗng dưng, trạng thái tâm 
lý cô bé thay đổi một cách đột 
ngột. Giọng nói liếng thoắng, nhí 
nhảnh vừa mới đây thôi mà như 
đang tan dần vào làn sương đục 
của non ngàn Tây Nguyên; hòa 
lẫn vào những cơn gió heo may 
lướt thướt bay qua đồi núi chập 
chùng. Âm điệu trong lời nàng 
cũng trở nên trầm lắng và bồi hồi:

- Cháu nghĩ, cảnh cũ thì chỉ 
thay đổi một ít thôi, nhưng người 
xưa thì khác nhiều đấy chú!

- Theo quy luật của một xã 
hội phát triển, thì bộ mặt của phố 
xá phải đổi mới hằng ngày là dĩ 
nhiên rồi; nhưng về người thì 
ý cháu muốn nói sao, chú chưa 
hiểu? Tôi hỏi.

Đôi mắt trong veo, đen lay láy, 
tròn xoe in bóng hai hàng lông 
mi cong dài, đen mượt của cô bé 
bỗng chơm chớp, nỗi muộn phiền 
rưng rưng theo từng lời nói nghẹn 
ngào:

- Ngoại và cậu Trung đã mất 
rồi chú ạ!
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Tôi bỗng dưng bối rối:
- Xin lỗi cháu. Chú vô tình 

quá! Khi anh Trung bệnh nặng, 
chú có đến thăm vài lần, đến lúc 
mất, chú cũng lên tiễn đưa; nhưng 
việc cô Ba qua đời thì chú hoàn 
toàn không hay biết gì. Tệ thật! 
Nhưng thôi cháu, đời người có ai 
tránh khỏi mẫu số chung của nỗi 
khổ đâu! Phải không?

Cô bé nhè nhẹ gật đầu rồi 
thong thả lấy lại vẻ tươi tỉnh lúc 
ban đầu:

- Dạ, chú! Cháu xin thưa để 
giải đáp về hai câu hỏi đầu tiên 
của chú. Đúng là sau ngày chú lên 
Đà Lạt lần đầu ấy, đến hai mươi 
năm sau cháu mới được chào đời; 
nhưng cháu vẫn biết rõ chuyến 
viếng thăm ngày ấy của chú là 
vì… Cô bé ngừng lại một lát vì 
sợ mắc lỗi về lời tinh nghịch mà 
mình sắp nói ra:

- Xin lỗi, cháu không dám, 
nhưng thấy chú dễ tính và cởi mở 
nên mới mạnh dạn thưa,… Chú 
đoán thử xem!

Tôi trả lời với vẻ rất tự tin:
- À, dễ như ăn kẹo. Cậu Trung 

kể chứ gì?
Cô bé vừa nhoẻn cười vừa xua 

tay:

- Dạ, chưa đúng, chú đoán lại 
xem!

Lần này tôi thật sự bị lúng túng 
nên tỏ vẻ thăm dò:

- Thấy ngoại cưng nên cháu 
hay làm nũng và nhõng nhẽo với 
ngoại lắm phải không?

Cô bé hơi bẽn lẽn, nhè nhẹ gật 
đầu. Thấy vậy, tôi tin chắc là lần 
nầy mình đoán không sai đi đâu 
được, nên cất lời dõng dạc:

- Vì tối nào, trước khi ngủ, bé 
cũng đòi bà kể chuyện cổ tích, vì 
cưng cháu nên đêm này qua đêm 
khác, bà liên miên kể chuyện 
ngày xưa, kể mãi rồi kho tàng của 
bà cũng vơi đi. Lúc bí thế, bà kể 
lại kỷ niệm xa xưa, trong đó có 
việc chú viếng thăm, phải không?

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy:
- Lại chưa đúng, chú ạ! Điều 

này từ lâu nó vẫn nằm yên trong 
ngăn kéo của ngoại, nên chú đoán 
không ra đâu! Nàng lắc đầu nhè 
nhẹ rồi tiếp: Sau ngày ngoại mất, 
cháu lục lạo trong ngăn kéo ấy, 
thấy nhiều loại giấy tờ khác nhau, 
trong đó có quyển sổ tạm trú của 
gia đình. Vì tò mò nên giở ra xem. 
Cháu ngạc nhiên lắm, vì không 
hiểu sao trong sổ tạm trú của 
ngoại chỉ độc nhất có mỗi một 
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tên chú? Nghĩa là bốn mươi năm 
rồi, cho đến nay, cũng chỉ vỏn vẹn 
một mình chú tạm trú ở nhà ngoại 
cháu mà thôi!. Vậy thì người ấy 
không là chú thì còn ai nữa?

Cô bé nhoẽn cười với vẻ lém 
lỉnh, rồi đôi mắt mơ màng; làm 
tâm hồn nàng như chìm nghỉm 
vào nỗi suy tư nào đó; còn tôi thì 
gật đầu đầy nỗi thán phục trước 
sự suy đoán nhạy bén, chính xác 
ấy!

Bỗng nàng sực hỏi:
- Dạ, chú! Lúc chú đến, thể 

chế mới vừa đổi thay, nên việc gì 
cũng trở nên lạ lẫm, mới toanh, 
nhất là việc tiếp cận giữa người 
nầy với người khác. Hơn nữa, 
người của tỉnh này qua tỉnh kia, 
phải đi “tăng-bo” qua nhiều địa 
phận khác để tìm nhau mà trong 
tay không có một thông tin liên 
lạc nào hết, thế thì như mò kim 
đấy bể! Vậy mà chú tìm được nơi 
cần đến, Lạ thật! Là sao vậy chú?

Hai tay đưa lên; sửa… sửa 
lại chiếc khăn đóng ở trên đầu; 
nhưng thật ra, thay vì động thái 
vò tai, bứt tóc, tôi phải làm thế để 
có thời gian hồi tưởng lại và tiếp 
nối câu chuyện ngồi trên Đồi Cù 
(đã kể ở đoạn đầu tiên) trong bốn 
mươi năm trước:

…Khi ngắm nhìn mây trắng 
bay… Tôi nói với cô bé, một lát 
sau, chú quên đi hình ảnh màu áo 
trắng của cô gái nào đó nơi thôn 
Vỹ Dạ, mà lại mơ màng hình dung 
về những tà áo trắng tung bay nơi 
miền Trung Châu nắng gió nghìn 
trùng với sứ mệnh đem Đạo về 
Trung. Đoàn sứ giả năm xưa đã 
dầm mưa dãi nắng, lội suối băng 
rừng đi khai thông nguồn mạch 
Đạo Thầy, rồi cùng với những vị 
tiền bối mang màu áo trắng tinh 
khôi khác từ miền Nam vượt bao 
gian khổ, hiểm nguy, quay về các 
tỉnh miền Trung ươm gieo  những 
hạt giống Cao Đài chan chứa 
Tình Thương, tràn trề Sự Sống 
và đong đầy Lẽ Thật! Không lâu 
sau, những người con áo trắng 
của Thượng Đế Chí Tôn hợp nhất 
nhau, theo lệnh Thầy chung tay 
xây dựng nên cơ đồ, sự nghiệp 
Trung Hưng!

Ngày nay, từ miền xuôi đến 
miền ngược, từ thành phố đến 
thôn quê; thậm chí đến những 
vùng gần biên giới hẻo lánh, xa 
xôi cũng có dấu chân của các bậc 
hướng đạo! Nơi nào có bóng dáng 
của những người sứ giả áo trắng 
đi qua, là nơi ấy ngôi Tam Đài 
Đạo Pháp sẽ mọc lên sừng sững, 
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uy nghi. Nơi ấy có hàng trăm tín 
đồ áo trắng dắt díu nhau thành 
từng đoàn về lễ bái, chầu Thầy 
như những vầng mây bay bay rồi 
tụ hội, chờ khi sa xuống tưới táp 
những mầm xanh!

Hình ảnh so sánh vầng mây tụ 
hội, đã gợi cho chú nhớ hôm ấy là 
ngày Mồng Tám. Ngày sinh hoạt 
Xã Đạo! Bỗng như có một động 
lực vô hình nào đó thúc giục,  
chú liền đứng bật dậy như chiếc lò 
xo rồi lững thững bước xuống đồi.

Bấy giờ, có lẽ từ vô thức, chú 
chầm chậm đi qua gần nửa vòng 
bờ hồ, rồi chuyển hướng, bước 
lên ngọn đồi trước mặt, phía góc 
trời có những vầng mây trắng bay.

Chú nhớ, mình đã đi lang 
thang qua vài con đường lớn và 
dăm ba con hẻm nhỏ... Rồi đột 
nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm 
vào một chiếc áo phơi khô bên 
cạnh lối đi có trồng nhiều loại 
hoa  quen thuộc như tường vi, 
cúc đại đóa, xác pháo... Chú chợt 
mỉm cười khi thấy những đóa hoa 
thắm tươi, lắc lay trong gió chiều, 
lung linh, rực sáng dưới mảng 
nắng màu vàng còn nấn ná trên 
lối nhỏ  dẫn vào ngôi nhà gỗ đơn 
sơ nhưng có vẻ rộng rãi lắm và vô 
cùng ấm áp!

Chú đứng lại trên thềm nhà 
rải rác vài cánh hoa vừa rơi rụng. 
Chúng nằm im như đang nghe 
ngóng một điều gì lạ lẫm, khác 
thường. Chú phá tan sự vắng lặng, 
tĩnh mịch đó qua tiếng gõ cửa lốc 
cốc… lốc cốc… rồi cất tiếng gọi 
lớn:

- Anh Trung ơi! Tôi đến thăm 
anh đây!

Vừa gọi xong, chú lại giật 
mình hối hận: Vô duyên thật! Lấy 
gì làm chắc để quyết đoán đây là 
ngôi nhà của cô Ba? Không có 
ai  hướng dẫn tìm địa chỉ, cũng 
chẳng có thông tin nào cho biết 
đây là nhà anh Trung ở! Cảnh lạ, 
người chưa quen sao mình dám 
đường đột mà đến đây la lối om 
sòm thế? Nhỡ ra…! Tệ thật!...

Nhưng may quá, nỗi lo lắng 
của chú chỉ diễn ra ngắn ngủi thôi!

Chỉ chừng vài phút sau, cậu 
Trung của cháu mở cửa rồi thò đầu 
ra ngoài mà nhìn. Sau một thoáng 
khựng người lại, Trung mở mắt 
tròn xoe, kinh ngạc reo lên:

- Ủa, cố nhân đây rồi!
Cậu và chú vội vã tiến lại gần 

nhau hơn, lặng lẽ siết chặt tay 
nhau thật lâu như để xoa dịu đi 
nỗi bùi ngùi bởi thời gian dài xa 
cách! 
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Chừng khoảng mười nhịp đập 
của con tim, cậu Trung bỗng cất 
tiếng trước, phá tan sự im lặng 
tuyệt vời ấy:

- À, ai dẫn đường chỉ lối mà 
anh đến được nơi đây?

Ít lâu sau, chú như còn đang 
chết lặng trong cảm xúc muôn 
vàn thiêng liêng và cao quý ấy, 
nên nghẹn ngào chưa nói thành 
lời, vội xoay người ra phía vườn 
hoa bên cạnh lối đi, dùng ngón 
trỏ chỉ chiếc áo dài trắng tinh đã 
được phơi khô đang phấp phới 
bay, phản chiếu ánh nắng vàng 
lấp lóa, lấp lóa.

Cậu Trung một tay ôm chầm 
lấy chú, còn tay kia vỗ vỗ vào 
lưng chú như muốn nói rằng: 
Tuyệt vời thật! Chiếc áo dài trắng 
tinh tươm như màu mây trắng bay 
chính là google map thông minh 
hơn cả mạng không gian hiện đại 
đã được phóng lên vệ tinh! Nó 
còn là chất kết dính diệu kỳ đã 
dẫn dắt đệ huynh mình xích lại 
gần nhau hơn, gắn bó nhau hơn, 
bền chặt đến muôn đời… Đó phải 
chăng là thứ ngôn ngữ không 
lời của tình đồng môn tràn đầy  
Ánh Sáng?
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Thầy ơi! Xin hãy ban cho

Cho con bỏ hết nỗi lo cuộc đời

Cho con lòng được thảnh thơi

Ngày đêm cầu nguyện cho đời bình yên

Cho con quên hết muộn phiền

Tâm không trong lúc tọa thiền mỗi khi

Cuộc đời dù có chi chi

Thì con cũng sẽ thích nghi bình thường

Trải qua những cuộc đau thương

Cho con thấy được ánh dương chói lòa

Cho con suy nghĩ thật thà

Để con thấu rõ chánh - tà trong con.

Nguyện cầu
 Mai Hậu 
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Lên chùa thỉnh một hồi chuông 
Chờ bon bon... dứt thì buông cái dùi 
Bài thơ mới viết khi hồi 
Đọc chơi một bận là rồi! Quên ngay. 
 
Mắc chi đêm lại nhớ ngày 
Đang chừ lại nhớ tới mai mốt kìa 
Hiên nhà một giọt sương khuya 
Nhẹ hều gieo xuống lặng chia xa cành 
 
Có gì trong tiếng chim thanh 
Vút qua khoảng biếc rồi tan giữa trời 
Ví như ai mỉm mắt cười 
Cho mình say nắng gỡ nùi rối tơ 
 
Có người lướt tới nhắc cho 
Cái chân xe máy chơ quơ, cạ đường 
Giận mình không kịp cám ơn 
Chấp gì dữ vậy, biết buông chỗ nào!

Buông 
Nguyễn Quốc Huân
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1.
Man mác chiều cuối năm 
Nẻo đường thơm hương lúa
Mông mênh trời xa xăm
Mơ màng khe suối gọi 
Phải đâu là huyền thoại
Ngơ ngác giữa núi đồi
Gần gũi lại xa xôi
Đâu lời cha ông vọng ...

2. 
Phút thiêng liêng 
Chào xuân mới
Đường đã qua
Đường sẽ tới
Nhớ
Quên
Ngoảnh nẻo sau
Nhìn phía trước
Mông mênh
Đâu tận
Đâu cùng...

3.
Xác thân này cũng đến hồi rệu rã
Còn đây …
Tròn vẹn cả niềm tin
Sức sống tự nhiên
Trỗi dậy, vươn mình
Bão tố hiểm nguy 
Ngỡ hồi sinh vô vọng
Hòa với đất trời 
Nghe hồn bao lắng đọng
Nghe tình xuân 
Rạng thắm giữa ngàn hoa

Chùm thơ
Đỗ Thị Kết

Xuân Tân Sửu
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Từ hôm nước chảy xa nguồn
Dửng dưng hạt cát để buồn phù sa
Gác chân lên cõi ta bà
Mới hay thực thực cũng là hư hư

Từ hôm nước chảy xa bờ
Ngó quanh đâu cũng  mịt mờ thiên lương
Đôi tay chắp giữa vô thường
Hiểu ra có có cũng dường không không

Từ hôm nước chảy quanh đồng
Cỏ non xanh với gai chông nẩy mầm
Vắt mình qua cuộc trăm năm
Phù sinh chẳng khác thăng trầm phù vân

Từ hôm nước chảy ngại ngần
Biệt ly và chỉ một lần này thôi
Dập dềnh theo nhịp nổi trôi
Còn chăng tiếng thét gào nơi nghìn trùng

Đêm nghe tiếng sấm gọi rừng
Con tim đau đáu ngọn nguồn lạch sông
Sá gì ghềnh thác đục trong
Làm con cá lội ngược dòng bơi lên.

Huỳnh Văn Mười
Từ hôm
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Tiếng vang rền nhà máy
Trong không gian đêm dài
Ngoài đường xe qua lại
Người rộn rịp hôm mai

Ngày nay nhà chọc trời
Trải dài trên các phố
Người áo xanh áo đỏ
Dập dìu khắp muôn nơi

Quán đêm chừng không ngủ
Chén tạc, chén thù vơi
Đời như con thoi đưa
Kéo người trên mọi lối

Nếp sống như rất vội
Ai ai cũng miệt mài
Cuộc sống càng nâng cao
Con người càng lao đao

Mặc cho đời vươn mãi
Không gian lắm ồn ào
Xa xa nơi công viên
Một góc trời bình yên

Vài cụ già suy nghĩ
Tuổi thanh niên qua rồi
Đời tuy tràn mộng ước
Nhưng đời vẫn đầy vơi.

Ngày nay
Nguyễn Thị Sen
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Sông xưa vắng tiếng gọi đò
Thuyền xưa đã chở câu hò về đâu
Người xưa bận áo sai bâu
Vì sao để áo qua cầu gió bay
 
Đời còn sấp ngửa bàn tay
Tôi còn sám hối những ngày lang thang
Xin cho một chút muộn màng
Về hong kỷ niệm sợ tàn ước mơ
 
Xin cho một chút đợi chờ
Rừng thu đổ lá cho thơ đượm buồn
Thì thôi mỏng cánh chuồn chuồn
Đã bay qua mấy cuội nguồn nhân gian
 
Ai về phố thị học sang
Phận tôi ở lại xóm làng thân thương
Yêu từng bờ ruộng khúc mương
Tiếng chày lay động khói sương quê nhà
 
Mặc ai vui với phồn hoa
Còn tôi lặng lẽ vào mùa công phu
Quen rồi tôi chọn đường tu
May ra còn được đền bù nghiệp duyên
 
Một mai thoát chốn não phiền
Trái sầu rơi rụng xuống miền trần sa
Học người xưa gõ bồn ca
Đội pháp môn vượt qua sa mạc tình
Đợi ngày gõ cửa hư linh.                              

Chuyện mùa tu
Trần Dã Sơn
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Giáo hữu Trần Hương Mai 
sinh năm Đinh Sửu 1937, 

tại thôn Xuân Thành, làng Phổ 
Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh 
Quảng Ngãi. Xuất thân từ một gia 
đình đạo dòng, song thân nhập 
môn theo đạo từ rất sớm. Thiên 
bàn đầu tiên ở Đức Phổ  lập tại 
nhà của phụ thân Hiền tỷ. Về sau 
đạo phát triển mới thành lập và 
xây dựng Thánh Thất Đức Phổ tại 
thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Là người con thứ 9 trong gia 
đình, Hiền tỷ là người sớm giác 
ngộ. Thời thiếu nữ mộ đạo tùng 
gia, hiếu nghĩa kỉnh nhường, 
công dung đức hạnh, nuôi chí tu 
hành, noi gót tiền nhân. Dầu cha 
mẹ nhiều lần động viên để nên bề 
gia thất, dầu có nhiều người ngỏ 
ý cầu hôn, nhưng không làm xiêu 
nổi chí cang trường giải thoát.

Năm 23 tuổi Hiền tỷ nhập 
dòng Nữ tu giải thoát, được Hội 
Thánh thành lập vào năm 1954, 
ĐĐ 34 tại Quảng Ngãi, do Giáo 
hữu Hương Cẩn làm Gia trưởng, 
Giáo hữu Hương Cảnh làm gia 
phó, gồm có 10 nữ tu.

Từ đó Hiền tỷ trở thành tu sĩ, 
được cử làm thư ký dòng tu, gắn 
bó với dòng tu tại Quảng Ngãi từ 

TIỄN BIỆT ĐẠO TỶ GIÁO HỮU TRẦN HƯƠNG MAI

Do nhận tin quá trễ nên việc thông tin không kịp thời - Sống Đạo 
thành thật cáo lỗi với hương linh đạo tỷ Hương Mai và quí huynh tỷ. 

Sống Đạo

 Minh Hiếu

 THÔNG TIN - TƯ LIỆU
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thời Anh lớn GS Thái Phẩm Thanh 
làm Đầu Tỉnh đạo Quảng Ngãi. 
Sau năm 1975, trong những năm 
khó khăn về vật chất và những lần 
do bệnh đau hiền tỷ có thời gian 
ngắn đi điều trị bệnh và ở ngoài 
với anh ruột chăm cháu giúp anh.

Hiền tỷ Giáo hữu Trần Hương 
Mai suốt đời tu học, gắn bó chị em 
lập công bồi đức. Từ ngày nhập 
dòng Hiền tỷ đã thọ pháp môn 
tu Linh Châu, Tướng Châu, Tâm 
Châm và chính thức thọ Tam Bảo 
Hoàn Châu vào ngày 14 tháng 8 
năm Mậu Dần 1998, Thọ Bá nhựt 
ngày 13 tháng 3 năm Canh Thìn 
2000, Thọ Nhị bộ vào ngày 18 
tháng 8 năm Giáp Thân 2004.

Khoảng thập niên 90, hiền tỷ 
được Hội Thánh có quyết định 
ban phong phẩm vị Lễ sanh. Ngày 
03/3/năm Mậu Tý 2008, Hội 
Thánh có Quyết định cầu phong 
phẩm vị Giáo Hữu cho Hiền tỷ.

Với đức tánh từ hòa, khiêm 
nhượng, giàu lòng bác ái, Hiền 
tỷ được nhiều người cảm mến, 
kính yêu. Đối với bề trên,  Hiền 
tỷ một mực kính nhường. Đối 
với bạn đạo đồng hành, Hiền tỷ 
trọn tình trọn nghĩa, hữu thỉ hữu 

chung. Đối với đàn em, Hiền tỷ 
thương yêu, đùm bọc và nhất là 
hết lòng dìu dắt, nâng đỡ, an ủi, 
vỗ về những đứa em lạc bước.

Trên 60 năm qua Hiền tỷ luôn 
luôn gắn bó với Đạo nghiệp. Tuy 
nhiên kiếp người không tránh 
được quy luật sinh tử, Hiền tỷ trở 
về với tuổi già sức yếu, khí lực 
hao mòn sinh ra bệnh tật. Hiền 
tỷ đã nhờ có hiền muội Phan Thị 
Cúc chăm sóc tận tình, chu đáo 
như chăm sóc mẫu tử thật ít có.

Trong những ngày cuối đời, 
nhiều huynh đệ tỷ muội và các 
cháu gần xa quan tâm hỗ trợ 
vật lực kinh phí chữa bệnh, Hội 
Thánh hằng lui tới viếng an, Linh 
Tháp cũng đã hết lòng lo lắng cho 
Hiền tỷ.

Hiền tỷ đã giũ sạch nợ trần, 
công viên quả mãn, và quy hồi 
bái mạng Diêu cung lúc 3 giờ 30 
phút ngày 23 tháng 9 năm Canh 
Tý 2020, hưởng thọ 84 tuổi. Lễ 
an táng được tổ chức trọng thể 
vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 
09/11/2020 tức ngày 24/9/Canh 
Tý tại Linh Tháp. Linh cữu được 
di về an táng tại nghĩa trang thị 
trấn La Hà.    
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● THÀNH LẬP TỊNH THẤT 
THANH MINH. Ngày 12 tháng 
12 năm Canh Tý (24/01/2021), lễ 
an vị Tịnh thất Thanh Minh được 
tiến hành tại Thánh thất Từ Vân 
(100 Thích Quảng Đức, phường 
5, quận Phú Nhuận. Tp. HCM). 
Tịnh thất Thanh Minh thành lập 
theo nguyện vọng chư tịnh viên 
thuộc ba Họ đạo Trung Minh, 
Trung Hiền và Từ Vân.

Ban Tịnh chủ Tịnh Thất Thanh 
Minh đã làm lễ Thọ nhiệm vào 
Mẹo thời ngày 1-12 - Canh Tý 
tại Thánh Thất Trung Minh cùng 
lễ thọ phẩm Giáo sư của đạo tỷ 
Hương Tặng do Giáo sư Thượng 
Văn Thanh chủ lễ.

Trước khi cử hành lễ an vị 
Tịnh Thất, Giáo sư Thượng Liêm 
Thanh, Phó Tịnh chủ Trung Tông 
Thánh Tịnh đã có bài nói chuyện 
với tựa đề “Tịnh Thất và Pháp Tu 
Tịnh trong Cơ Đạo Thành”.

Tịnh thất có 103 tịnh viên  
nam - nữ (bốn tầng bậc công phu) 
do sự điều hành sinh hoạt tu học 
của Tịnh chủ Giáo hữu Thượng 
Công Thanh; Tịnh phó 1 Lễ sanh 
Ngọc Long Thanh; Tịnh phó 2 Lễ 
sanh Thượng Sơn Thanh cùng với 
Ban hộ trì do Ls Thượng Khánh 
Thanh làm trưởng ban.

● LỄ TANG GIÁO HỮU 
TRẦN HƯƠNG HOA. Vào 
lúc 06 giờ 30 ngày 22 tháng 12 
năm Canh Tý (03/02/2021), đạo 
tỷ Giáo hữu Trần Hương Hoa, đã 
quy vị tại Nhà Hưu lão chức sắc 
Nữ phái (số 54 Tôn Đức Thắng, 
Tp. Hội An, Quảng Nam). Sau đó 
linh cữu của đạo tỷ được đưa về 
Nhà tu Phước Huệ Đàn (số 125 
Trần Cao Vân, Phường An Sơn, 
Tp. Tam Kỳ) để cử hành lễ tẩn 
liệm. Tang lễ được tổ chức dưới 
sự điều hành của chức sắc ban Đại 
diện Hội Thánh tại Quảng Nam 
chủ hành pháp sự. Linh cữu đạo 
tỷ được an táng tại nghĩa trang 
Cao Đài (xã Tam Ngọc, huyện 
Phú Ninh, Quảng Nam).

Đạo tỷ Giáo hữu Trần Hương 
Hoa thế danh Trần Thị Hoa, sinh 
ngày 11/5/1939 tại xã Đức Phú, 
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
Đạo tỷ sinh trưởng trong một gia 
đình có truyền thống Nho giáo, 
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thân phụ là cố Lễ sanh Trần Lạc, 
thân mẫu là Lê Thị Tỷ. Thuở thiếu 
thời, đạo tỷ được cha mẹ cho đi 
học ở trường làng. Năm 1959, 
theo tiếng gọi thiêng liêng, đạo tỷ 
gia nhập Dòng tu Bảo Thọ tại Nhà 
tu Quảng Ngãi. Năm 1972 theo 
lệnh Hội Thánh, đạo tỷ về Nhà tu 
Phước Huệ Đàn tu học, tham gia 
dạy học tại trường tư thục Tiểu 
học Hưng Đạo Tam Kỳ.

Sau năm 1975 chiến tranh kết 
thúc, số đông nữ tu trong Dòng 
tu trở về gia đình, còn đạo tỷ vẫn 
bám trụ tại Nhà tu Phước Huệ 
Đàn, đi làm công nhân xưởng dệt 
Điện Biên; sau vì mắt kém, sức 
khỏe không cho phép nên Đạo 
tỷ xin nghỉ, lo lập công tại Nhà 
tu cùng cố nữ tu Nguyễn Hương 
Lộc. Đạo tỷ được Hội Thánh bổ 
nhiệm vào Ban Quản lý Dòng tu 
Bảo Thọ với chức vụ Thủ quỹ 
theo quyết định số 12/QĐ/HĐHT 
ngày 04/02/Quý Mùi (06/3/2002) 
của Hội Thánh. Năm 2016, do 
tuổi cao sức yếu, Đạo tỷ được 
Hội Thánh cho về an dưỡng tại 
nhà Hưu lão dành cho chức sắc 
Nữ phái.  

● THÀNH LẬP HỌ ĐẠO 
TRUNG HỢP - MỘ ĐỨC, 
QUẢNG NGÃI. Ban trị sự Đức 
Hiệp đã có đơn xin thành lập Họ 

đạo với tên gọi Trung Hợp được 
Họ Đạo Trung Hòa đồng thuận, 
các cấp Chính quyền chấp thuận 
tại công văn số 711/UBND-NC 
ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Ngãi và văn bản số 321/
SNV-TG ngày 23/02/2021 của Sở 
Nội vụ Ban tôn giáo tỉnh Quảng 
Ngãi. Hội Thánh đã có Quyết 
định số 15/QĐ/HT-HC về thành 
lập Họ Đạo Trung Hợp, tách ra từ 
Họ Đạo Trung Hòa.

Dự kiến lễ ra mắt Họ Đạo Trung 
Hợp sẽ diễn ra trong khoảng 6 
tháng đầu năm Tân Sửu. 

●  KHÓA TỊNH TU MÙA 
HÈ dành cho chức sắc Hội Thánh 
và các Đại diện tỉnh thành sẽ dâng 
lễ khai mạc vào Tý thời ngày 3 
tháng 3 năm Tân Sửu tại Trung 
Tông Thánh Tịnh. Thời gian 
qua các khóa tu bị gián đoạn vì 
Covid-19.

Trước đây, khóa tịnh tu tổ chức 
mỗi năm một lần kéo dài 36 ngày 
từ ngày 1 tháng 9 đến 6 tháng 10 
Âm lịch. Nay để thuận lợi cho 
Chức sắc, Trung Tông Thánh 
Tịnh đã tổ chức thành 4 khóa vào 
các tháng 1, 3, 8 và 10 Âm lịch, 
mỗi khóa kéo dài 9 ngày.
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●  LỄ TRÍ THẠCH THÁNH 
THẤT TRUNG NAM Ngày 
16/02/Tân Sửu (28/3/2021) 
Thánh thất Trung Nam tại thôn 
Phú Mỹ, xã Hòa Đồng, huyện 
Tây Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức lễ 
trí thạch khởi công xây dựng ngôi 
Tam đài.

  Từ năm 1944 tại địa phương 
Hòa Đồng đã có nhiều cư dân 
nhập môn theo Cao Đài giáo, 
hình thành xã đạo Hòa Nam trực 
thuộc Thánh thất Phước Lâm (tiền 
thân Thánh thất Minh Đức). Năm 
1959 Thánh thất Trung Nam được 
thành lập trực thuộc Hội Thánh 
Truyền Giáo. Bổn đạo đã chung 
lòng lập công tạo dựng giáo sở, 
lập nhà Thánh có nơi chiêm bái 
sinh hoạt tu học. Sau thời gian 
thực hiện sinh hoạt không theo hệ 
thống hành chánh đạo, đến năm 
2014, Thánh thất Trung Nam tổ 
chức Hội nhân sinh, xin làm lễ 
hoàn nguyên, hòa nhập vào đời 
sống tu học trong hệ đồ tổ chức 
giáo hội. Theo nguyện vọng nhân 
sinh, nay Thánh thất Trung Nam 
tiến hành thực hiện công trình 
xây dựng ngôi tam đài pháp thể 
trên diện tích 3.570m2. Sự kiện 
này không chỉ nguồn vui của bổn 
đạo Phú Yên mà là tin mừng cho 
toàn đạo.

● KHÓA BỒI DƯỠNG 
CHUYÊN NGÀNH PHỔ TẾ 
CHO CÁC TRƯỞNG BAN VÀ 
NHÂN VIÊN PHỔ TẾ thuộc 21 
Họ đạo trong tỉnh Quảng Nam do 
Ban đại diện tỉnh đạo Quảng Nam 
tổ chức.

Khóa học tổ chức tại Thánh 
Đường Quảng Nam, Tam Kỳ 
trong 2 ngày 29 và 30 tháng 2 Tân 
Sửu (10,11/4/2021).

Ban đại diện Hội Thánh tại 
Quảng Nam lo phần lưu trú và các 
phương tiện tu học. Chức sắc Cơ 
quan Phổ tế phụ trách giảng huấn.

●  TANG LỄ GIÁO SƯ HP 
BÙI HƯƠNG TẶNG Ngày 
17/02/Tân Sửu (29/3/2021) Giáo 
sư HP Bùi Hương Tặng, nguyên 
Gia trưởng dòng tu Bảo Thọ đã 
quy Tiên tại Tịnh thất Thanh 
Châu (xã Nghĩa Thành, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu), thượng thọ 85 tuổi.

Giáo sư HP Bùi Hương Tặng, 
thế danh Bùi Thị Tặng, sinh ngày 
20/01/Đinh Sửu (1937), nguyên 
quán xã Phước Cang (nay thôn 
Ninh Cang), xã Bình Phú, huyện 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, 
con cụ ông Bùi Văn Khôi và cụ 
bà Lê Thị Chủy, xuất thân là con 
nhà đạo dòng.
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Năm 17 tuổi (1954), mẹ qua 
đời, đạo tỷ phải phụ giúp phụ thân 
lo cho hai em ăn học và làm thư ký 
Nữ phái Thánh thất Trung Nguyên. 
Với hướng nguyện tu cầu giải 
thoát, đạo tỷ đã chí quyết không 
lập gia thất. Ngày 03/6/Đinh Dậu 
(1957), đạo tỷ được thiên phong 
phẩm Lễ sanh. Năm 1958, đạo tỷ 
được bổ nhiệm làm Thư ký Nữ 
phái Thánh thất Từ Quang.

Ngày 08/02/Kỷ Hợi (1959), đạo 
tỷ xuất gia vào Nhà tu Phước Huệ 
Đàn. Từ năm 1960 đến năm 1971, 
đạo tỷ có lúc tu học tại Phước Huệ 
Đàn có lúc lập công ở Tịnh Đường.  
Khoảng năm 1972, đạo tỷ vào Sài 
Gòn, sau đã chuyển về Suối Nghệ  
(nay thuộc huyện Châu Đức, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu), đạo tỷ phụ 
trách hướng dẫn sinh hoạt tu học 
Nữ phái bốn Họ đạo: Trung Nam, 
Trung Nghĩa, Trung Tín, Trung 
Chiêu trong thời gian 8 năm, rồi 
về Sài Gòn phụ trách Văn phòng 
Nữ phái Thánh thất Trung Minh,  
thời gian sau phụ trách sinh hoạt 
chung Nữ phái 3 Họ đạo Trung 
Minh, Trung Hiền, Từ Vân. Năm 
1999 đạo tỷ được Hội Thánh bổ 
nhiệm làm Gia trưởng dòng tu 
Bảo Thọ. Ngày 18/2/2002 đạo tỷ 
được bổ nhiệm Vụ trưởng vụ Nữ 

tu CQNP. Ngày 20/7/2002 đạo tỷ 
được Hội Thánh cầu phong phẩm 
Giáo hữu. Tháng 12 năm Quý Tỵ 
(2014), đạo tỷ được Hội Thánh 
cho nghỉ dưỡng do tuổi cao sức 
yếu. Ngày 25/11/Kỷ Hợi (2019), 
đạo tỷ đã được Hội Thánh cầu 
hàm phong phẩm vị Giáo sư.

Những ngày cuối đời, sức khỏe 
của đạo tỷ ngày một yếu dần, đạo 
tỷ quyết định về nhà tu ở tịnh thất 
Thanh Châu an dưỡng. Nay đạo 
tỷ đã nhẹ nhàng giũ bỏ bụi trần, 
về cõi hóa sinh khép lại một hành 
trình tu học giải thoát, khắc đậm 
dấu ấn công đức đóng góp cho sự 
duy trì và phát triển của Dòng tu 
Bảo Thọ.

TIỂU SỬ GIÁO SƯ HÀM 
PHONG BÙI HƯƠNG TẶNG

Chị lớn Giáo sư HP Bùi 
Hương Tặng, thế danh Bùi Thị 
Tặng, sinh ngày 20/01/Đinh 
Sửu (01/01/1937), nguyên quán 
xã Phước Cang (nay thôn Ninh 
Cang), xã Bình Phú, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam, con cụ 
ông Bùi Văn Khôi và cụ bà Lê 
Thị Chủy. 

Chị lớn sinh ra trong gia đình 
trung nông có truyền thống tu 
hành đạo đức. Cha mẹ Chị lớn 
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hạ sinh năm người con, Chị lớn 
là chị cả, trong bốn người em thì 
hai người mất sớm, còn lại hai em 
là Bùi Thị Đức và Bùi Văn Khâm 
đều đi vào con đường vô vi tâm 
pháp.

Thuở thiếu thời ở làng quê, 
Chị lớn sống trong cảnh nông 
bô nên việc học văn hóa không 
nhiều, nhưng rất say mê về lãnh 
vực tín ngưỡng tâm linh. Gia đình 
theo đạo Cao Đài nên Chị lớn đã 
tham gia vào ban Đồng nhi của 
Họ đạo Trung Nguyên. Năm 16 
tuổi (1953) Chị lớn thọ lễ Thành 
Nhân, sau đó muốn đi tu nhưng 
thân phụ không đồng thuận. 

Năm 17 tuổi (1954), thân mẫu 
qua đời, Chị lớn phải phụ giúp 
cha lo cho hai em ăn học và làm 
Thư ký nữ phái Họ đạo Trung 
Nguyên. Với quyết tâm mưu cầu 
giải thoát, Chị lớn đã không lập 
gia thất mà thọ pháp tu vô vi tâm 
pháp từ rất sớm.  

Ngày 03/6/Đinh Dậu (1957), 
sau khóa đào tạo CS 45 ngày của 
Hội Thánh, Đức Phổ Đà Bồ Tát 
khâm tuân Thánh ý Đức Mẹ, đã 
ân phong phẩm vị Lễ sanh cho 
Chị lớn và 11 đoàn viên giải thoát 
cùng tham gia khóa học. 

Năm 1958, Chị lớn theo học 
khóa Thư ký do tỉnh Đạo Quảng 
Nam tổ chức, sau khóa học Chị 
lớn được bổ nhiệm làm Thư ký 
Nữ phái Thánh Thất Từ Quang.

Ngày 08.02.ĐĐ 34 (1959), Chị 
lớn xuất gia vào nhà tu Phước 
Huệ Đàn tu học. Từ năm 1960 
đến năm 1971, Chị lớn có lúc tu 
học tại Phước Huệ Đàn có lúc lập 
công ở Tịnh Đường rất mực tinh 
tấn, nên nhiều lần được Ơn Trên 
điểm hồng danh như: 

Tặng con đã vui mừng gặp đạo
Thì chớ cho nghiệp báo dấy loàn
Lòng con giữ được tịnh an
Ngày sau về cảnh tiên bang khó gì.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy 

trong đàn cơ ngày 23/08/ Quý Mẹo,  
ĐĐ. 38:

“Tặng ban phát tam hoa Thánh   
 dược
Ráng công phu cho được thành công
Ngày nào chứng thấu lục thông
Trừ xong lục tặc dọn lòng trống   
 không.”
Và Đức Cao Đài Thượng Đế 

dạy tại Tịnh Đường ngày 01/01/
Đinh Mùi (09.02.1967) ĐĐ 42:

Tặng cho con một viên linh dược
Đề phòng cơn xuôi ngược bước đời
Sống trong ơn phước đạo trời.
Gắng trong tu học về nơi cảnh nhàn.
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Khoảng năm 1972, Chị lớn 
vào Sài Gòn ở nhưng không có 
điều kiện lập công nên quý Anh 
lớn Thanh Long – Bạch Hổ đã 
chuyển Chị lớn về Suối Nghệ, ở 
đó vừa mưu sinh, tu học và làm 
phụ tá cho cụ bà Lê Kim Tỵ trong 
chương trình khẩn hoang lập ấp 
1973-1974 do Hội Thánh khởi 
xướng. Sau đó Chị lớn phụ trách 
sinh hoạt của Nữ phái bốn Họ Đạo 
ở Suối Nghệ: Trung Nam, Trung 
Nghĩa, Trung Tín, Trung Chiêu 
trong thời gian 8 năm, rồi về Sài 
Gòn phụ tá cho cô LS Hương Ca 
thuộc Họ đạo Trung Minh. Khi cô 
lễ Hương Ca nghỉ vì già yếu, Chị 
lớn đã thay thế nhận lãnh nhiệm 
vụ Lễ sanh giáo hóa nữ đồ Họ đạo 
Trung Minh, đồng thời phụ trách 
sinh hoạt chung của nữ phái 3 Họ 
Đạo Trung Minh, Trung Hiền,  
Từ Vân.

Năm 1999 được sự tín nhiệm 
của chị em nữ tu, Chị lớn được 
Hội Thánh bổ nhiệm làm Gia 
trưởng dòng tu Bảo Thọ theo 
quyết định ngày 01/6/1999 - 
ĐĐ 74. 

Ngày 18/2/2002 Chị lớn được 
bổ nhiệm làm Vụ trưởng vụ nữ 
tu CQNP với quyết định số 102/
HĐHT, sau đó Chị lớn được Hội 

Thánh cầu phong phẩm vị Giáo 
hữu theo quyết định số 56/QĐ/
HT/HC ngày 20/7/2002. Sau lễ 
bái mạng, Chị lớn cùng quý Chức 
sắc và nhân viên CQNP đi khắp 
các Họ Đạo trong Hội Thánh để 
khôi phục lại sinh hoạt của nữ 
phái, đồng thời kêu gọi con em 
nhà đạo tham gia sinh hoạt tu 
học với dòng tu Bảo Thọ. Từ đó 
phong trào tu học của nữ đoàn 
giải thoát và nữ phái các nơi được 
khởi phát trở lại sau những năm 
dài gián đoạn.

Nhằm tạo điều kiện cho các nữ 
tập tu cánh Nam có chỗ sinh hoạt 
ổn định, năm 2005 Chị lớn cùng 
với đạo tỷ Hương Lân đã xin phép 
và vận động xây dựng một nhà tu 
tại tịnh thất Thanh Châu.

Năm 2011, do cơ sở nhà tu 
Phước Huệ Đàn xuống cấp trầm 
trọng, Chị lớn đã xin phép và đi 
vận động xây dựng nhà tu trung 
ương, đến năm 2012 thì tạm hoàn 
tất và tổ chức lễ khấu tạ hồng ân.

Do tuổi cao sức yếu Chị lớn 
được Hội Thánh cho nghỉ nhiệm 
vụ Gia trưởng Dòng tu Bảo Thọ, 
theo quyết định số 01/QĐ-HT-HC 
ngày 14 tháng 12 năm Quý Tỵ, 
nhằm ngày 14/01/2014.
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Tám mươi lăm tuổi đời, với 
sáu mươi tám năm đạo nghiệp, 
Chị lớn đã đem hết tâm trường 
phụng sự Giáo hội và nhơn sanh, 
đã trải qua vô vàn gian nan và thử 
thách, nhưng với tâm trường bất 
thối chuyển, Chị lớn đã để lại cho 
đàn em Dòng tu Bảo Thọ một tấm 
gương sáng chói về tinh thần giải 
thoát của một tu sĩ trên đường tu 
học lập công hành đạo, qua đó 
khắc sâu hình ảnh thân thương 
của Chị lớn trong tâm khảm nữ 
phái các Họ Đạo.

Để tưởng thưởng công đức ấy 
Hội Thánh đã hàm phong phẩm 
vị Giáo sư cho Chị lớn theo quyết 
định số 210/QĐ/HT-HC, ngày 
25 tháng 11 năm Kỷ Hợi, nhằm 
ngày 20/12/2019. Tuy nhiên do 
sức khỏe yếu nên Chị lớn không 
thể về Trung Hưng Bửu Tòa bái 
mạng thọ phong. Vì vậy Hội 
Thánh đã chấp thuận để Chị lớn 
thọ nhận phẩm vị tại Thánh thất 
Trung Minh vào ngày 1/11/Canh 
Tý (14/12/ 2020).

Việc đạo đã xong, tuổi xế chiều 
đã tới, Chị lớn về tịnh dưỡng tại 
Phước Huệ Đàn được hai năm, 
sau đó được em gái đón về Sài 
Gòn để nuôi dưỡng. Theo qui 

luật sinh, lão, bệnh, tử của cuộc 
đời, sức khỏe của Chị lớn yếu dần 
theo năm tháng, và đến đầu năm 
Tân Sửu thì bệnh tình biến chuyển 
ngặt nghèo. Chị lớn quyết định về 
nhà tu ở tịnh thất Thanh Châu an 
dưỡng. Tại đây Chị lớn được các 
cháu và đàn em nữ tu tận tình săn 
sóc, nhưng số trời đã định Chị lớn 
nhẹ nhàng giũ bỏ bụi trần, về chầu 
Thầy Mẹ vào giờ Mùi ngày 17/2/
Tân Sửu (14g30 - 29/3/2021) 
khép lại một hành trình giải thoát 
hy sinh không mệt mỏi với những 
đóng góp thiết thực cho sự duy trì 
và phát triển của CQNP và Dòng 
tu Bảo Thọ. Tâm đức đạo hạnh 
cùng công quả phụng đạo trọn đời 
của Chị lớn đã để lại biết bao tiếc 
thương nơi gia quyến cùng đồng 
đạo, đặc biệt là đàn em nữ tu.

Cuộc đời giải thoát và phụng 
đạo của Chị lớn Giáo sư HP Bùi 
Hương Tặng là một tấm gương 
sáng ngời cho tập thể nữ đoàn giải 
thoát và nữ phái các Họ đạo noi 
theo trên đường tu học, để cùng 
dìu dắt nhau vượt qua sông mê 
trở về bờ giác nơi Thầy Mẹ đang 
trông chờ, như lời điểm hồng 
danh của Đức Ngô Cao Tiên ngày 
15/10/ĐĐ 47 tại Đàn Chợ Lớn:
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Thầy vui bố hiển ban hành,

Tặng con thọ pháp giờ lành hôm nay.

….…………………

Có chí cả Ơn Trời hằng gọi

Công càng cao sáng lối tiên gia

Thánh tâm thanh nhã đẹp lòa

Đạo Thầy dường ấy Thiên tòa kề bên

Làm rạng rỡ móng nền Thầy dựng

Gương lành sau sẽ chứng công phu

Cá tiên hóa kiếp nên cù

Ngày về hưởng cảnh thiên thu thanh nhàn.
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DANH SÁCH CÔNG QUẢ ẤN TỐNG 
SỐNG ĐẠO KỲ 2/2021 TÂN SỬU

Họ Đạo Hội An  4,379,450
Trần Phạm Diệu Linh  200,000
Nguyễn Thị Tuyết Hương 300,000
LSHP Trần Thị Hoa  400,000
CTS Nguyễn Thị Nhân   200,000
TS Trần Thị Loan  300,000
TS Nguyễn Thị Trang  400,000
Nguyễn Thị Lý  400,000
PTS Nguyễn Thị Mai  100,000
Trần Thị Thu Ly  200,000
Trần Diệt 100,000
Trần Mai  500,000 
Giáo Thiện Trần Thị Gần  200,000
Trần Thị Tuyết hồi hướng GL Mẹ 
HT Tạ Thị Thứ (50 đô Úc) 879,450
PTS Phan Quang Phong  200,000
Họ Đạo Hưng Đông  500,000
LS Ngọc Sách Thanh  500,000
Họ Đạo Liên Châu  500,000
TS Hồ Thu, 
PTS Nguyễn Quốc Thanh 500,000
Họ Đạo Lý Sơn  500,000
Trần Duy Liêm  500,000

Họ Đạo Trung Bảo  2,000,000
Họ Đạo Trung Bửu  4,500,000
Họ Đạo Trung Bửu 1,000,000
Trần Thị Lai hồi hướng công đức 
GLGHTP Ngọc Trung Thanh   
 1,000,000
Nguyễn Quốc Việt 2,000,000
Trần Văn Cư  200,000
Trịnh Thị Lan 300,000
Họ Đạo Trung Chính  3,000,000
Họ Đạo Trung Chính  1,000,000
Trương Thị Thanh Lan 500,000
Huỳnh Văn Phúc 500,000
Ngô Văn Lân 300,000
Nguyễn Văn Minh  50,000
Phan Văn Xuân 100,000
HL Ngô Đình Quý 250,000
HL Trần Thị Cúc  250,000
Nguyễn Khửng 50,000
Họ Đạo Trung Đồng 2,288,000
Họ Đạo Trung Đồng 1,788,000
GL PTS Phan Đồng  500,000
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Họ Đạo Trung Hiền  5,700,000
Đỗ Thị Đạt 400,000 
Nguyễn Thị Anh 300,000 
Trương Thị Cúc hồi hướng Giác 
linh chồng CTS Đỗ Thế Trí   
 1,000,000
Nguyễn Thị Bích Đào hồi hướng 
Giác linh chồng Hồ Văn Hùng  
 500,000
Đỗ Thị Quyền 500,000
Trần Lê Trâm Anh  3,000,000
Họ Đạo Trung Hiệp  4,600,000 
Họ Đạo Trung Hiệp  1,000,000 
Xã Đạo Hiệp Thành  200,000
Xã Đạo Hiệp Khánh 
CTS Đỗ Giọng  100,000 
TT Phạm Thị Hương  100,000 
DT Võ Thị Dậy  200,000 
GL Hh Đặng Quang Đức 100,000 
Võ Thị Thanh  100,000 
Đặng Quang Thuần  100,000 
Lê Thị Mỹ Vân  100,000 
Đặng Thị Bảo Như  100,000 
Đặng Minh Bằng  100,000 
Nguyễn Thị Thanh Huệ  100,000 
Võ Thị Thuấn  100,000 
Xã Đạo Hiệp Hòa  200,000 
Nguyễn Hồng Thích  100,000 
PTS Trương Văn Danh  100,000 
PTS Nguyễn Thị Niệm  50,000 

PTS Nguyễn Tấn Công  100,000 
TS Nguyễn Thái Phát  100,000 
TS Phạm Văn Bình  100,000 
QLS Hàm phong Trần Thị Ngạn  
 50,000 
TT Lê Rạng  100,000 
TT Trần Thị Ánh  100,000 
TS Lê Thị Hột  50,000 
TT Huỳnh Ngọc Châu  100,000 
Xã Đạo Hiệp Bình  200,000 
LS Thái Thọ Thanh  100,000 
Lê Thị Thứng  50,000 
Lê Thị Quyện  50,000 
TT Nguyễn Thị Hương Trương  
 100,000 
Nguyễn Thị Thùy Trâm  50,000 
QHT Hàm phong Lê Văn Nhiên  
 100,000 
QHT Hàm phong Huỳnh Lạc  
 50,000 
CTS Phan Thường  100,000 
Nguyễn Thị Triêm  50,000 
Xã Đạo Hiệp Quảng  200,000
Họ Đạo Trung Hội - Gia Lai  
 1,000,000 
Dương Thị Thu Tâm 1,000,000 
Họ đạo Trung Minh  4,100,000 
GĐ Phan Minh Phúc  400,000
Trương Đỗ Hồng Nha  200,000 
Mai Hậu  1,000,000 
Trương Đình Chiến  1,000,000
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Phan Thị Tấn hồi hướng GL phụ 
mẫu Phan Thơ và Trần Thị Hoa  
 500,000
Trương Đỗ Hồng Nhi  200,000 
Lê Mai Đan Phiên  500,000 
Bùi Thị Son  100,000
Lê Hồ Phương Linh  200,000
Họ Đạo Trung Mỹ 2 (Tam Kỳ)  
 500,000 
Nguyễn Thị Hải hồi hướng Giác 
linh  Thân phụ Võ Tấn Sinh  
 500,000
Cơ Sở Đạo Trung Phước Điền
(Daklak)  700,000 
Cơ Sở Đạo Trung Phước Điền 
(Daklak)  700,000 
Họ Đạo Trung Quang Bình   
 2,000,000
Nguyễn Phước Cần  2,000,000 
Họ Đạo Từ Vân (SG)  2,100,000 
GĐ Đặng Ngọc Hưởng  1,000,000
Trần Công Thành  100,000 
GĐ Đỗ Phú Quốc  1,000,000

Các đơn vị khác  19,200,000 
Huỳnh Văn Mến - Thánh Thất  
Lộ Đỏ  200,000
Trương Vĩnh Trâm Anh  500,000
Đạo Tâm ẩn danh (Tân Định)  
 5,000,000 
Nguyễn Thị Mỹ Trang hồi hướng 
GL LSHP Nguyễn Văn Trác  
 2,000,000 
Đại Cơ Phá 500,000 
Đạo tâm ẩn danh  1,000,000
Cty TNHH Minh Đức  3,000,000
GĐ Nguyễn Thanh Mẫn  1,000,000
GĐ Lê Thị Minh Nở  1,000,000 
GL Nguyễn Huyền Du  1,000,000
Nguyễn Huyền Nhã  1,000,000 
Nguyễn Thị Cẩm Dương   
 1,000,000
Trần Thị Luân, 
Nguyễn Thị Thu Thủy  1,000,000
Lê Thị Hồng Liên  1,000,000



••

N

N



NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO

H
aï 

Ta
ân 

Sö
ûu 

20
21

2
S

O
ÁN

G
 Ñ

A
ÏO

 .
2 

 •  
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 

9 786046 177289

ISBN 978-604-61-7728-9


