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Ảnh bìa 1:  TRẦN ĐỨC



Thư Sống  Đạo

Kính gửi quí huynh tỷ viết bài,

Thưa chư huynh tỷ, 

Trong cuộc họp đầu năm Canh Tý, Hội Thánh chuẩn thuận 

trình xuất của Cơ quan Phổ tế tổ chức lễ Kỷ niệm 40 năm qui tiên 

của Đạo Trưởng Huệ Lương, cố Chủ trưởng Hội Thánh Truyền Giáo 

Cao Đài. Nhưng với diễn biến của đại  dịch covid-19 cùng với nhiều 

đạo sự sắp đến phải làm, Hội Thánh đã quyết định ngưng tiến hành 

lễ Kỷ niệm trên. Thay vì tổ chức một cách qui mô, Hội Thánh tỏ ý 

nên có một ấn bản đặc biệt về Đạo Trưởng Huệ Lương.

Khế hợp với điều kiện thay đổi, Cơ quan Phổ tế sẽ dành Sống 

Đạo kỳ tới (SĐ 2020-4, thời gian 15/8 đến 15/12/Canh Tý) tập trung 

bài viết về cố Đạo trưởng thời sinh tiền cũng như thời đăng tiên bên 

cạnh các bài về các lễ Kỷ niệm được giới thiệu trong số này.

Viết về Đạo Trưởng Huệ Lương, ngoài các tư liệu khác quí vị có 

được, quí vị có thể tham khảo tập Kỷ yếu Hội thảo về cuộc đời và đạo 

nghiệp của Ngài tổ chức tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý năm 2007. 

Riêng về Ngài Quảng Đức Chơn Tiên thì có nhiều Thánh giáo do 

Ngài giảng dạy, đặc biệt là bài đầu tiên ngày 7-6 Tân 

Dậu 1981 trong đó Ngài bày tỏ nhiều ưu tư về Hội 

Thánh Truyền Giáo Cao Đài, về mối quan hệ 

giữa ba tổ chức gồm Trung Hưng, Minh Lý, 

Cơ Quan và mối quan tâm giữa các thế hệ:

“Người xưa để lại đời sau

Gieo mầm sống đạo biết bao vuông tròn”

Rất mong được quí vị cộng tác tích cực.

SỐNG ĐẠO



“Tính	ra	đến	nay	đã	22	năm,	mặc	dù	tuổi	đời	mỗi	ngày	mỗi	cao	

nhưng	tôi	vẫn	miệt	mài	với	sứ	vụ.	Đến	nay,	tuổi	tôi	đã	vào	ngưỡng	

bách	niên,	quĩ	thời	gian	đã	cạn	sạch,	nên	phải	dừng	chân	hưu	dưỡng.

Xin	chúng	ta	cùng	nhau	chí	thành	cầu	nguyện	Ơn	Trên	soi	dẫn	

ban	ân	điểm	hóa	cho	Hội	Thánh	đạt	được	kết	quả	tốt	đẹp	để	vững	

bước	hành	trình	sứ	mệnh	Trung	Hưng.”

Trích Đạo từ của Đạo trưởng Phối sư tại Lễ Kỷ niệm 64 năm thành lập Hội Thánh
tổ chức tại Trung Hưng Bửu Tòa ngày 01-6-Canh Tý



VĂN TƯ TU

Hai cặp từ này xuất hiện ở đầu bài Kinh Mai và Kinh Hôm

“Đêm qua việc dữ lành đã mãn
Nỗi ngày nay chưa hãn sao đây”   Kinh Mai

“Điều họa phước ngày qua đặng biết
Nỗi chưa tường những việc đêm nay”  Kinh Hôm

Thế nào là dữ lành, họa phước?

Lời đáp tùy vào mức hiểu và tâm tu mỗi người

Người ngoài cửa đạo hoặc mới vào ở mức độ sơ cơ thì cho rằng bị rủi ro, 
mất mát là họa dữ, còn gặp may mắn, nhận được lợi lộc là phước lành. Tiêu chí 
đánh giá của họ chỉ dừng lại ở mức cụ thể, hữu hình như hao tiền tốn của, tai 
nạn, hoặc phát tài đắc lợi, thăng tiến công danh. Người có đạo không phủ 
nhận những tiêu chí này nhưng nếu chỉ chăm chăm vào đó, lấy đó làm tiêu chí 
duy nhất thì hỏng. Do vậy trong Đạo giáo không thiếu những trường hợp xả 
phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Tuy vậy những sự thí xả này vẫn còn ở mức vật 
chất, hữu hình.

Người tu phạm giới, cho dù chỉ là giới nhẹ, nếu tỉnh sát, biết sợ và chí tâm tu 
hành thì thấy ngay là họa dữ bởi vì đó là cái mầm dẫn đến phạm giới nặng hơn. 

Tửu nhục chút chút, vọng ngữ sơ sơ, cờ bạc để giải khuây… đâu ngờ là 
bước đầu tập nghiệp kết oan cho tương lai.

Một lời nhắc tình cờ, một ý đạo hợp lý nghe được lúc có phước duyên sẽ 
giúp người nghe về với đạo, tinh tấn tu hành.

Trường hợp trên là họa dữ. Trường hợp dưới là phước lành.

Thông thường những gì may rủi, tốt xấu sờ sờ, khiến ta dễ thấy, dễ biết rồi 
sẵn sàng chấp nhận hay chối bỏ mà quên đi cái lợi hại tế vi, ẩn dấu bên trong.

Đạo pháp rất thâm vi, mầu nhiệm. Phải thanh tịnh, cẩn thận để thấy lẽ ẩn vi 
trong các pháp.

Buổi sáng đọc Kinh Mai, buổi tối đọc Kinh Hôm. Vào ngay đầu bài kinh 
nhận ra ngay ý dạy sám hối về những gì đã qua hoặc dạy tỉnh giác về những gì 
sắp tới tác động đến thân, khẩu, ý của ta. Từ đó biết tránh họa dữ, trưởng 
dưỡng phước lành.

DỮ LÀNH HỌA PHƯỚC LÀ SAO?

NGẪM NGHĨ



THI

Non nước mười phương nổi tiếng tăm, 

Đạo cao sáng tỏ để nghìn năm. 

Danh truyền công nghiệp đời ghi nhớ, 

Nhớ giữ chân truyền khỏi tối tăm.

GIỮ ĐÚNG ĐẠO PHÁP MÀ TU TRÌGIỮ ĐÚNG ĐẠO PHÁP MÀ TU TRÌ
TT. Thái Hòa, ngày 14-11-ĐĐ.30

(Bính Thân) (27-12-1955)
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Tổng Lý HƯNG ĐẠO, Bản Thánh chào chư chức sắc, chư hiền.

Đạo có cao nhờ những cơn thử thách.

Công có xứng bởi những chí kiên trì.

Bản Thánh hằng khuyên nhủ toàn Đạo cũng như cảc vị Thiên ân, một 

bước tiến lên là một hay nhiều trở ngại. Đường Tiên chẳng dễ, miệng thế 

đa đoan.

Bởi thế cho nên, người hướng đạo luôn luôn từng giờ phút hằng kiểm 

soát lại mình. Chớp mắt đã bao tư tưởng không lành, hơi thở trước với 

hơi thở sau đã bao điều thay đổi.

Nên chi, bậc chí nhân quân tử đều xa danh lánh lợi, tìm cái thú thanh 

cao, sống lại với một cuộc đời tự nhiên thanh tịnh. Lòng cũng lúc nào thư 

thái nhàn nhã, ỷ lúc nào cũng sáng suốt trôi chảy, quả tim đập nhẹ hòa 

nhịp với đất trời.

Vì thế mà người quân tử hằng đoán định trước sự ứng vận của cơ mầu 

nhiệm xa cả một nghìn, năm bảy trăm năm. Việc xảy tới, việc đã qua, 

ngửa bàn tay thông suốt mười phương; thông hiểu cả thời gian, không 

gian là nhờ sự siêu nhiên của bản thể là lương tri lương năng vậy.

Tri năng đó ai lại không có. Sở dĩ không là vì người hằng ngày cứ 

quanh quẩn trong đám đời khôn dại lợi danh, say đắm sắc tài. Cửa ngũ 

quan mở rộng tiếp rước bao giả cảnh, mưu chước tà quyền. Rồi tâm thức 

bị lăn quay bất tịnh, bảo sao không ù ù cạc cạc, ngơ ngác với lẽ huyền vi.

Mà không có những hạng tầm thường thì bậc Chí đạo quân tử kia sao 

nên tôn quí. Mà các đệ đây đã từng khổ đau tủi nhục với bao hoàn cảnh 

chà xát, cũng một mực vì Đạo quyết tu.

Thế mà một phen ma luyện đưa ra, thì phần đông không hiểu đó là 

công cụ tinh xảo để chuốt gọt thân tâm, tạo Thánh trong phàm, lấy khó 

đổi khôn, đưa ma chọn Phật.

Ôi! Có gì mà các đệ đã gây một trở lực cho cơ tiến đạt của nền Đạo, 

mưu chước của tà quyền, để ngăn trở cơ Đạo khắp nơi. Không lẽ người 

môn đồ như các hiền lại nở nào tiếp sức thêm công cho phường yêu lộng.

6
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Bản Thánh cầu nguyện và mong chư hiền phải lấy lại lòng yêu 

thương và mối nhiệt thành của toàn Đạo.

Một năm công cán đã nhiều, không lẽ một phút bất bình lại thiêu đốt 

cho tiêu tan công nghiệp. Nếu còn những phàm tính như vậy thà nghỉ 

ngay cho khỏe, chớ xây dựng làm chi mà một phen xô đổ.

Chư hiền là Thiên ân lãnh đạo toàn Đạo, là lương triết của thế giới 

chúng sinh. Người đã chịu mệnh THẦY sống bằng lý tưởng bác ái công 

bình. Với một đức tin từ bi Tận độ, chịu cho Đấng cầm quyền Vũ trụ điều 

khiển; dù phải thế nào, gặp khổ được vui đó, cũng là Hồng ân chung kết 

đời mình, là ngày được thành công rực rỡ, là ngày hoàn toàn được cứu. 

Thì sao các đệ lại quên đi, không tiến mạnh lên, nhanh lên! Không cương 

quyết xông pha cho kịp kỳ Đại xá?

Các hiền nói chung, đều trong Thánh thể của CHÍ TÔN; mỗi người 

dù khôn ngoan, dù khờ khạo cũng một phận sự trong hệ thống Đạo Trời, 

dù sang dù hèn, trước mặt Thiêng Liêng đều coi như một.

Thánh thể của Đại Đạo là cái bàn cờ, giữa lúc đã sắp ra lẽ tất nhiên 

phải có đôi bên điều khiển. Bên nào cũng dựa theo khôn ngoan mà tranh 

cướp giải thắng cuối cùng. Bởi phần quỷ vương nó cũng đủ mưu kế khôn 

ngoan mà dẫn quân bắn pháo tấn xa vào trong nội địa của Đại Đạo để 

khiêu chiến. Khiêu chiến mỗi một phen vỗ pháo tấn xa thì lẽ cố nhiên bên 

này không thắng bên kia, tất bên kia phải thắng bên nọ.

THẦY là người điều khiển bàn cờ phía Đạo. Cờ phải chịu mệnh lệnh 

điều khiển hoặc tới hoặc lui. Con đi, con đứng, con chịu vây chịu chết. 

Con còn lại được thắng thế, hoành hành chủ động.

Sự thắng hay lẽ mất, lẽ còn, một sự hy sinh để đảm bảo cho một tiền 

đồ rực rỡ. Có hy sinh mới phá nổi trận tiền. Có đóng chặt lối này thì lối 

khác ta mới mong nở rộng.

Nên chi, sự mầu nhiệm là phương lược người ngoài không sao biết 

được. Mà chúng ta là con cò đã được THẦY chăm nom rờ rẫm. Để cho ta 

đứng một nơi nào hay đi đến một nơi nào cũng đều có một sự mầu nhiệm, 

là phương lược hành pháp trị đạo.
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Chúng ta lo gì, sợ gì? Cứ vui lên,  đừng buồn duyên tủi phận mà thiếu 

sự tin tưởng cùng THẦY. THẦY là Đấng quyền năng, dù có phải hy sinh 

đôi con chốt, vài tên quân, thì lòng bác ái giữa THẦY và chúng ta cũng vì 

mưu đại cuộc tự do cho nhân loại. Mà đã được hy sinh trước là con mở 

đường cho nước cờ thêm thắng.

Chúng ta là các con cờ. Cờ phải đi, phải xông pha chiến trận. Nghĩa 

là phải tự vệ cho mình, mà cũng tự vệ chung cho nước cờ đang tiến triển. 

Cờ có sáu vai quan trọng: tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã.

Sáu vai ấy là CỬU TRÙNG ĐÀI từ Giáo hữu lên đến Giáo Tông. 

Dưới có quân binh làm cơ sở. Mà binh tốt thì cứ tiến tới, đi lại, đi qua, tất 

không bao giờ thối lui trở lại.

Nên luật Đạo buộc tất cả phải giữ đúng Đạo pháp mà tu trì. Cửa Đạo 

đóng chặt không để một ai thối bước.

Còn sĩ, tượng, xe, pháo, mã kia có đi, có về; lúc ra biên thùy, khi trong 

cơ sở cũng vì bảo toàn tự vệ.

Cho nên Đạo cũng như nước cờ, mà con cờ nào cũng phải đi đúng, 

làm đúng, là pháp luật đã ấn định trong các đường lối đã vạch sẵn. 

Không con nào đặng trái, mà trái là bị phạm không cho tiến tới như mã 

nhật, tượng điền, xe liền, pháo cách. Nếu không giữ đúng như thế, tránh 

lấy nước cản sao được mà tiến lên.

Mà nước ấy, đường ấy là Hiệp Thiên Đài, cơ quan bảo đảm pháp 

luật.

Nên người điều khiển là BÁT QUÁI ĐÀI, bàn cờ là HIỆP THIÊN 

ĐÀI, con cờ là CỬU TRÙNG ĐÀI đóng vai hành pháp từ đạo.

(Ráng tìm hiểu.)

Thôi, Bản Thánh cầu mong và các hiền cố gắng lên để đón ngày xuân 

đầy Hồng Ân thiên tải.

Bản Thánh chào các đệ.

8
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THI

TRƯỜNG đồ mới biết sức là bao

CANH vắng khuyên ai ráng nhớ nào

TIÊN Phật muốn thành, công quả đủ

TRƯỞNG lòng Bồ Tát, phẩm lên cao.

Lão chào chư Thiên ân, chư đạo tâm nam nữ. Lão miễn lễ. Chư hiền an tọa.

    BÀI

 Xuân thánh đức ngập đầy nhựa sống

 Xuân hồng ân mở rộng độ đời

 Khuyên người trỗi gót vui chơi

Mai Nam chiều Bắc thảnh thơi Đạo lành.

  Đừng bận bịu lợi danh phàm tục

  Đừng bận tâm vướng khúc trái oan

  Tu hành ngày tháng lo toan

Đường lành giải thoát nhẹ nhàng tâm thân.

 Đời giữa lúc phong vân mạc trắc

 Đời đương cơn đạo tặc, chiến tranh

 Đời là vật chất cạnh tranh

Đem thân vào đó quẩn quanh khổ sầu.

LẬP CÔNG TU HẠNH LO BỀ HUỜN NGUYÊN
Thánh Giáo ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG dạy tại

Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 13-01-ĐĐ.34 (Kỷ Hợi – 20.02.1959)

9
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  Thời hạ nguơn Đạo mầu rộng mở

  Cứu nhơn sanh quay trở về quê

  Hôm nay ta đã hẹn thề

Lập công tu hạnh lo bề huờn nguyên.

MỘT, khuyên phải nhẫn kiên trọn Đạo

 HAI, khuyên nhau tần tảo độ đời

 Chi chi cũng đợi lịnh Trời

Một lòng tu niệm, chớ dời chí tâm.

  BA, khuyên nhớ âm thầm giữ Đạo

  BỐN, khuyên lo truyền giáo xa gần

  Ở cho trọn nghĩa trọn nhân

Tinh minh quyền pháp, ân cần viếng thăm.

  NĂM, khuyên phải chí chăm công quả

  SÁU, khuyên lo đắp vá lỗi lầm

  Xe săn thân ái đồng tâm

Giới quy đừng để lỗi lầm hư danh.

 BẢY, khuyên phải chí thành trung tín

 TÁM, khuyên hằng nhẫn nhịn kính cung

 Khổ vui no đói chia cùng

Trong vòng cương tỏa vẫy vùng vượt ra.

  CHÍN, khuyên tin ở Cha thiên thượng

  MƯỜI, khuyên đừng lướng vướng sự tình

  Lo sao trọn vẹn phần mình

Thuần chơn vô ngã, thánh hình được tôn.

Thôi, Lão chào chư đệ muội./.

TÌM HIỂU THÁNH GIÁO

Đức Trường Canh Tiên Trưởng là Đức Lý Thái Bạch, Giáo tông vô vi Đại 

Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngày 18 tháng 8 Âm lịch hằng năm, Hội Thánh có lễ kỷ 

niệm Ngài.

Phần thi, Ngài dạy:
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Trường đồ mới biết sức là bao

Canh vắng khuyên ai ráng nhớ nào

Tiên Phật muốn thành, công quả đủ

Trưởng lòng Bồ Tát, phẩm lên cao.

Chữ đồ trong bài thi trên có nghĩa là con đường, đường đi. Trường đồ là 

đường dài, đi đường xa. Trường đồ mới biết sức là bao nói rằng có đi đường xa 

mới biết được sức chịu đựng của người đi là bao nhiêu. Ý muốn nói đến việc tu 

hành không phải một sớm một chiều là xong. Ai có nguyện lực rõ ràng, bền tâm 

vững chí công quả, công phu mới thành công được.

Lúc đêm khuya thanh vắng Đức Trường Canh Tiên Trưởng khuyên người có 

nguyện lực tu hành, muốn thành công phải ráng nhớ và thực hiện mấy điểm sau 

đây:

-  Bền tâm vững chí

-  Lo công quả cho nhiều

-  Nâng cao phẩm hạnh của mình bằng cách lo gia tăng lòng yêu thương trong 

sáng, sẵn sàng cứu giúp chúng sanh một cách chân thành, xứng với lòng Bồ Tát. 

Để động viên, khuyến khích người tu cố gắng làm cho được những điều trên 

đây, Ngài dạy tiếp trong phần thi bài:

Xuân thánh đức ngập đầy nhựa sống: Câu này Ngài nhắc đến một cảnh giới 

mà chúng ta đang tìm về, Thượng nguơn thánh đức, với đời sống xã hội tràn đầy 

thánh thiện mà trong pháp môn Phước Thiện Cao Đài gọi là Xã hội đại đồng 

hay Thiên đường tại thế.

Xuân hồng ân mở rộng độ đời: Để đến được Đời thánh đức hay Xã hội đại 

đồng nói trên, ngày nay Thượng Đế đã ra ơn cứu giúp chúng sanh bằng cách  

mở Tam Kỳ Phổ Độ làm phương tiện đánh thức, nâng đỡ loài người giác ngộ 

quay về. 

Khuyên người trỗi gót vui chơi, Mai Nam chiều Bắc thảnh thơi Đạo lành: 
(Theo Từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học do Gs. Hoàng Phê chủ biên, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất 
bản 2018; chữ trổi, viết dấu hỏi, đồng nghĩa với chữ trội là cao hơn, tốt hơn. Chữ trỗi, viết dấu ngã, có nghĩa 

như trỗi dậy, nhổm dậy không nằm nữa. Trong bài viết, câu này xin được viết chữ trỗi với dấu ngã). Trỗi 

gót có thể hiểu là đứng dậy bước đi. Loài người thời Hạ nguơn mạt kiếp đắm 

chìm trong khổ đau mà không hay biết, như đang mê ngủ. Chư Phật, Tiên, 

Thánh, Thần tuân lịnh Thầy đến thế gian lần này đánh trống khua chuông, thúc 

giục loài người thức dậy bước đi theo hồng ân tận độ của Thầy để quay trở về 

đời Thượng nguơn thánh đức.   
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Đừng bận bịu lợi danh phàm tục: Sống ở thế gian thì cũng phải lo tròn bổn 

phận làm người đối với xã hội, với gia đình, nhưng đừng để những lợi lộc vật 

chất hay lợi lộc tinh thần của đời thuờng níu kéo, chi phối ý chí tiến tu.

Đừng bận tâm vướng khúc trái oan: Trái oan hay oan trái là những hiện 

tượng trong cuộc sống diễn ra theo quy luật nhân quả. Trái oan có thể là của một 

cá nhân, có thể là của cả một tập thể. Thông thuờng đó là những thương yêu, hận 

thù; những thuận duyên, nghịch cảnh; những khổ đau hay hạnh phúc, v.v... tất 

cả được kết tập từ bao đời trước, đến nay có cơ hội thì hiện ra, trả vay để đem lại 

sự công bằng. Trường hợp đại dịch Covid-19 hiện nay cũng là một trong những 

trái oan của nhân loại. Đức Trường Canh Tiên Trưởng khuyên chúng ta đừng 

quá để tâm lo lắng, suy nghĩ hay sợ hãi khi gặp phải bất kỳ một tình huống trái 

oan nào; phải bình tĩnh, sáng suốt tìm lối thoát. Bởi vì bệnh nào cũng có thể 

chữa lành, oan trái nào cũng có thể hóa giải được.

Tu hành ngày tháng lo toan, Đường lành giải thoát nhẹ nhàng tâm thân: Để 

hóa giải trái oan, Ngài khuyên chúng ta lo tu hành. Đây là một giải pháp thoát 

hiểm mà xưa nay đều áp dụng. Chỉ có tu hành chân chính mới giúp chúng ta 

thanh thản, nhẹ bước theo Thầy về nơi an lạc. 

Tu hành thì trước tiên và căn bản nhất, người nào cũng phải giữ là Tam quy 

và Ngũ giới. Tam quy, Ngũ giới giúp giữ thanh tịnh tam nghiệp, trong sạch tâm 

thân. 

Đời giữa lúc phong vân mạc trắc, Đời đương cơn đạo tặc, chiến tranh; Đời 

là vật chất cạnh tranh, Đem thân vào đó quẩn quanh khổ sầu: Đời nay có quá 

nhiều thứ làm cho loài người đau khổ hơn hạnh phúc. Hơn thua, trộm cướp, 

giành giật với nhau bằng nhiều mưu kế không biết đâu mà tránh. Tốt xấu xen 

lẫn vào nhau không làm sao phân biệt được. Điều này đã được xác định tại câu 

đầu tiên của bài Khai kinh: Biển trần khổ vơi vơi trời nước. Nếu người đời cứ 

chạy theo những danh lợi thuờng tình ở đời thì không bao giờ thoát ra khỏi khổ 

đau của đời này.  

Thời hạ nguơn Đạo mầu rộng mở, Cứu nhơn sanh quay trở về quê: Một lần 

nữa Đức Trường Canh Tiên Trưởng nhắc lại cho chúng sanh biết, ngày nay 

Thầy mở Đạo lần thứ ba để chỉ dẫn, giúp đỡ cho nhơn sanh thấy rõ đường về, đó 

là Đạo mầu, là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, gọi tắt là đạo Cao Đài. 

Hôm nay ta đã hẹn thề, Lập công tu hạnh lo bề huờn nguyên: Vậy hôm nay, 

ai đã nhập môn Cao Đài, đã thốt lên Lời thề nhập môn, thì phải lo lập công tu 

hạnh, tức là lo công quả cho nhiều, công phu cho chắc để tô bồi đạo hạnh mà 

vững bước theo Thầy trở về quê xưa vị cũ.
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Cụ thể hơn trên đường lập công tu hạnh, Đức Trường Canh Tiên Trưởng 

khuyên dạy người tín đồ Cao Đài mười điều sau đây:

MỘT, khuyên phải nhẫn kiên trọn Đạo: Nhẫn kiên hay kiên nhẫn là điều mà 

người tín đồ phải nắm chắc mới giữ được Đạo. Đây là điểm then chốt trên 

đường tu hành. Trường đồ mới biết sức là bao. Người ta thuờng nói tu hành 

giống như chèo thuyền ngược dòng nước, gặp rất nhiều trở lực, nhiều chướng 

ngại, nếu thiếu kiên nhẫn thì khó vượt qua để về đích.

Trên đường tu thân hành đạo, người Cao Đài có khi gặp phải thử thách ghê 

gớm để mài dũa đạo tâm; chẳng những chịu khổ sở về phần thể xác mà còn bị 

oan ức, đau đớn về mặt tinh thần. Nếu không đủ đức tin và ý chí tu tiến thì không 

thể nhẫn nhục để vượt qua những thử thách, hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần vượt 

qua thử thách là mỗi lần vững bước tiến lên. Trong lần dạy đạo tại Thiên Lý Đàn 

vào ngày 10 tháng 8 năm Đại Đạo thứ 38, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã dạy 

chư vị tiền bối:

Chí cả muốn toan nên nghiệp cả

Từ bi, nhẫn nhục nhớ đừng quên.

Và tại Tịnh thất, Tý thời ngày Mồng 8 tháng 3 năm Đại Đạo 41, Đức Diêu Trì 

Kim Mẫu cũng dạy:

Mẹ, hai điều nhắc cho các con là tình yêu và nhẫn nhục. (TTTHGP, tập II, bài 115)

HAI, khuyên nhau tần tảo độ đời: Ngài dạy mỗi người chúng ta cũng nên 

khuyên bảo nhau, động viên lẫn nhau ngoài việc lo tu cho mình còn phải siêng 

năng, chịu thương chịu khó giúp đỡ người khác nên đạo. Đó là tự độ và độ tha đi 

đôi, thể hiện đức từ bi và nhẫn nhục.

Chi chi cũng đợi lịnh Trời; Một lòng tu niệm, chớ dời chí tâm: Việc tu hành 

không phải một ngày một buổi mà thành. Ngài khuyên người tu hành phải luôn 

luôn vững chí; dù khó khăn, thử thách đến thế nào cũng không nao núng; cứ bền 

tâm, một lòng một dạ theo Thầy. Không đứng núi này trông núi nọ. Không nôn 

nóng vội vàng. Không dùng lý trí, khôn ngoan của con người mà suy đoán, 

nhận xét để rồi suy giảm đức tin. Phải luôn luôn tự soi sáng lòng mình, sám hối 

lỗi lầm, lánh dữ làm lành, giữ tâm thanh tịnh để đón nhận lịnh Trời. 

BA, khuyên nhớ âm thầm giữ Đạo: Tại sao giữ Đạo lại âm thầm? Bởi vì tu là 

tu tâm, dưỡng tánh. Tâm tánh nằm trong lòng người, không nói ra cho ai biết 

được, không bày ra cho người ta thấy được. Người tu mà hay phô trương cho 

người khác biết là mình tu; hay kiêu ngạo tự đắc với những kiến thức đạo học có 

được, hay làm cho ra vẻ người hiểu Đạo... thì người ấy chưa thật sự tu, chưa thật 

lCANH TYÙ 2020  3

13



sự hiểu Đạo, chưa giữ được Đạo, thậm chí đã đánh mất Đạo từ lâu rồi. Vậy 

người tu cứ sống bình thuờng, thận trọng từng lời nói và hành vi của mình. 

Đức Nam Phương Giáo Chủ dạy:

Tu hành giữ mực thuờng thôi

Đừng bày vẽ lắm rồi bôi lem đầy

Các con biết đặng Đạo Thầy

Đạo Thầy không chịu cho ai biết mình

Ở ăn như thể thuờng tình

Lo tu luyện đạo sửa mình tinh ba

(. . . . . )

Làm như dốt nát dại khờ

Đừng cho kẻ thế rằng ngờ mình tu!

                        (Tôn chỉ của Cao Đài Đại Đạo, Đại Thừa Chơn Giáo - NXB Tôn Giáo 2016)

BỐN, khuyên lo truyền giáo xa gần: Ở câu trên Ngài khuyên nhớ âm thầm 
giữ Đạo, câu này Ngài khuyên lo truyền giáo xa gần, mới đọc qua tưởng có gì 
đó mâu thuẫn! Nhưng hai câu tiếp theo sau đây Ngài chỉ cho chúng ta cách vừa 
âm thầm giữ Đạo lại vừa truyền giáo xa gần: 

Ở cho trọn nghĩa trọn nhân, Tinh minh quyền pháp, ân cần viếng thăm: 
Nghĩa nhân, trong bài kinh Xưng tụng công đức chư Phật Tiên Thánh Thần   
(KTĐ, bài 21) có câu:

Đạo Nho truyền dạy nghĩa nhân

Văn Tuyên Khổng Thánh khuyên dân răn đời.

Nghĩa nhân là hai điều căn bản trong Nho giáo. Nghĩa là việc làm chính đáng 
hợp lẽ đạo. Nhân là tình thương yêu bao la. Người tu hành thể hiện hai điều này 
trong đời sống thuờng ngày một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không gượng ép; tự 
đó sẽ toát lên mầu đạo đức để mọi người chung quanh nhận thấy mà noi theo. 
Người tu hành tự thắp cho mình một ngọn đèn. Đèn sáng ít, soi gần; đèn sáng 
nhiều, soi được xa hơn. Đèn cực sáng thì soi được khắp thiên hạ.  

Tinh minh quyền pháp: Trước tiên chúng ta tìm hiểu về khái niệm quyền 
pháp qua lời dạy của Ngài Quảng Đức Chơn Tiên như sau:

Quyền Pháp vốn trung tim vũ trụ,

Vạn sanh đều có đủ pháp quyền.

Tình thương sự sống vô biên,

Cùng chung Thượng Đế không riêng được nào.
                                                (Tam Tông Miếu, 07.6.ĐĐ56 – TTTH, NXB Tôn Giáo 2017, bài 327)
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Đức Quảng Đức Chơn Tiên xác định quyền pháp chính là trung tâm của vũ 

trụ. Tất cả chúng sanh đều có quyền pháp. Quyền pháp chính là tình thương và 

sự sống, là Thượng Đế, là Đạo.

Vậy người tu hành trong đời sống thuờng ngày phải luôn luôn xây dựng, vun 

đắp tình thương và bảo vệ sự sống để làm tinh minh, sáng tỏ quyền pháp Đạo. 

Ân cần viếng thăm: Đối với người chung quanh, đặc biệt là đồng đạo, thì 

phải quan tâm thăm viếng nhau; nhiệt tình chia sẻ, động viên; tạo một mối 

tương liên bảo bọc nhau trên đường tu học lập công. Hội Thánh Truyền Giáo có 

tổ chức Thiện Gia Liên Bảo, ở đó có phần thực hiện tinh thần này.

Thực hiện điều nhân nghĩa, lo tu hành cho tốt để làm sáng danh Đạo và giúp 

nhau cùng tu là vừa âm thầm giữ Đạo lại vừa truyền giáo xa gần rồi.   

NĂM, khuyên phải chí chăm công quả: Câu này Ngài nhắc lại lần nữa sự cần 

thiết của người tu là công quả, một phần không thể thiếu của Tam công.  

SÁU, khuyên lo đắp vá lỗi lầm: Lỗi lầm của con người có thể ví như những lỗ 

thủng của con thuyền, có thể làm đắm thuyền. Vì vậy thủy thủ phải lo kiểm tra 

những hư hỏng đó thuờng xuyên. Có những lỗ thủng cần phải dùng phương tiện 

soi rọi mới thấy được để hàn vá lại. Người tu hành cũng phải thuờng xuyên soi 

rọi lại chính mình để tìm ra những lỗi lầm núp dưới bóng đạo đức nhằm kịp thời 

sửa chữa. Những phương tiện soi rọi của người tu thuờng là tĩnh tâm, sám hối, 

cầu nguyện.

Xe săn thân ái đồng tâm, Giới quy đừng để lỗi lầm hư danh: Phải giữ Tam 

quy Ngũ giới cho bền chắc, nghiêm minh, đừng để vấp phạm mà làm hư hoại 

thân mình và danh Đạo.

BẢY, khuyên phải chí thành trung tín: Chí thành là rất thành thật, thành tâm. 

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Thầy dạy về chí thành như sau:

Còn chí thành là mỗi việc lấy lòng thành thật mà đối đãi trong đời và trong 

đạo; dù kẻ phú quý đến bậc nào đi nữa mà không có lòng bác ái và chí thành thì 

không làm chi nên việc. (TNHT-QII, Tòa Thánh Tây Ninh XB 1970, tr.45)

Chí thành là một đức tính rất quan trọng mà đạo hữu cần phải có trong sống 

đạo. Người đạo hữu tham gia hành đạo tại xã đạo hay họ đạo với lòng chí thành 

thì không lo gì đạo sự không trôi chảy.

Trung tín: Trung là trung thành, tín là giữ trọn lời hứa. Người trung tín là 

người giữ vững lập trường dù khó khăn nguy hiểm, trung thành với những gì 

mình đã hứa hẹn. Trung tín còn có nghĩa là trung thành với chủ của mình và làm 

cho họ tin tưởng nơi mình. Người trung tín thuờng được người khác tin cậy.
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Thánh giáo tiễn đưa đoàn sứ giả truyền giáo Trung kỳ, Đức Đông Phương 

Lão Tổ dạy:

Ví dù có, có sao đi nữa

Trung với Thầy, Thầy hứa giúp cho

Miễn trò cho đáng phận trò

(…)

Vậy đạo hữu đã tuyên thệ nhập môn rồi phải chí thành trung tín. Trong mười 

điều Ngài khuyên, có ba điều Ngài dùng chữ phải tức là buộc phải có, đó là 

nhẫn kiên trọn Đạo, chí chăm công quả và chí thành trung tín. 

TÁM, khuyên hằng nhẫn nhịn kính cung, Khổ vui no đói chia cùng, Trong 

vòng cương tỏa vẫy vùng vượt ra: Đoạn này Ngài dạy trong tình anh em đồng 

đạo, phải biết kính trên nhuờng dưới, chia sẻ cùng nhau; cố gắng vượt lên trên 

những trói buộc bởi quyền lợi riêng tư để sống hòa thuận, thân thiện, thương 

yêu và kính trọng nhau. Tinh thần này phù hợp với Tứ Đại Điều Quy của Cao 

Đài giáo và Lục Hòa của Phật giáo.

CHÍN, khuyên tin ở Cha thiên thượng: Một người khi nhập môn theo đạo thì 

được gọi là Tín đồ. Tín là tin. Đồ là người học trò. Tín đồ là người học trò theo 

học với Thầy trên nền tảng là đức tin. Ai thiếu đức tin nơi Thầy thì không còn là 

người Tín đồ đúng nghĩa nữa. Người Tín đồ Cao Đài tin ở Thầy của mình là 

Đức Cao Đài, là Đức Đại Từ Phụ, là Đức Chúa Cha ở trên trời, là Thượng Đế...

MƯỜI, khuyên đừng lướng vướng sự tình: Sự tình là những việc thuờng tình 

trong  đời sống làm cản trở sự tu tiến của mình. Những sự tình đó mình phải tỏ 

ra dứt khoát với nó, nhứt quyết không khoan nhượng.

Lo sao trọn vẹn phần mình: Cố gắng lo tu cho được, ít nhất là những lời 

khuyên của Đức Trường Canh Tiên Trưởng trong bài Thánh giáo này.

Thuần chơn vô ngã, thánh hình được tôn: Ơn trên đã dạy: Sứ mạng của Hội 

Thánh Truyền Giáo là Thuần Chơn Vô Ngã. Người tu như chúng ta hiểu Thuần 

Chơn Vô Ngã đã khó, thực hiện Thuần Chơn Vô Ngã lại càng khó hơn; nhưng 

không phải không ai hiểu và làm được. Người tu ra sức thực hiện những lời 

khuyên của Đức Trường Canh Tiên Trưởng trên đây một cách chí thành thì chắc 

cũng đạt được Thuần Chơn Vô Ngã, cũng làm sáng tỏ danh Đạo.

Mong rằng anh chị em bổ túc thêm cho phần tìm hiểu Thánh giáo này được 

đầy đủ và chúng ta cùng nhau cố gắng học tập, làm theo Thánh giáo của Đức 

Trường Canh Tiên Trưởng.
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Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng khi dạy dỗ nhân sinh đồ 
chúng thuờng dùng những lời lẽ thân thiết, dịu ngọt: 

“Con gắng lên công phu đạo hạnh

Cơ phân phàm lọc Thánh là đây

Đường tu vững bước hội này

Ngày sau con sẽ gặp Thầy Ngọc Kinh”

Hoặc rất cảm xúc, dễ thương:

“Việc gì qua được cho qua

Từ nay sắp tới thuận hòa nghe con!”

Thành thử khi đụng phải một tiếng khác lạ, không giống với giọng 
điệu nhẹ nhàng thuờng gặp trong Thánh huấn, chúng ta tự nhiên thắc 
mắc, sinh tâm tra  hỏi. Chẳng hạn, chữ lỳ trong Thánh huấn sau đây:

“Mặc tình những tiếng thị phi

Khó khăn khảo đảo chịu lỳ mà tu”
                                                                          (Đại Thừa Chơn Giáo)

Hoặc :

“Công phu làm Thánh dễ gì,

Trăm gay, nghìn khó lỳ lỳ là hơn”
                                                                  (Đức Chí Tôn, Tịnh đường 8.5. Nhâm Dần-1962)

KHÓ KHĂN KHẢO ĐẢO

CHỊU LỲ MÀ TU
GS. THƯỢNG VĂN THANH

“Biết đạo đức chịu lỳ với Đạo
 Để quỷ ma nó khảo mới cao
 Phơi gan trải mật anh hào
 Đại hùng, đại lực mới vào cảnh Tiên”

Đại Thừa Chơn Giáo
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Tại sao có hiện tượng này?

Ôn lại đạo sử từ ngày Khai Minh đến cơ đạo miền Trung chúng  ta có 
thể hiểu được. Đó là do có quá nhiều khảo đảo từ Khai Đạo đến nay mà 
những ai dám lỳ mới vượt qua được. Những khảo đảo ấy hoặc to lớn dữ 
dội hoặc tế vi thầm lặng, khảo đảo trong nội bộ tổ chức hoặc khảo đảo nơi 
chính nội tâm cá nhân người đạo.

Đầu tiên là mâu thuẫn giữa chư vị tiền khai về Nội tu và Ngoại giáo. 
Tiếp theo là sự biến xảy ra tại lễ Lập vị vào Tý thời ngày Rằm tháng  
Mười năm Bính Dần khiến một số chức sắc ngã lòng. Kế đến việc Ngài  
Hộ Pháp Chưởng quản nhị hữu hình đài, manh nha cho sự phát sinh chi 
phái, kéo theo lắm sự  xung đột về sau.

Ở tầm Đại Đạo, những khảo đảo như thế rất khốc liệt:

“Cơ chia rẽ kể từ ngày tháng

Gây biết bao thảm trạng đau thương

Chơn truyền phân tán mười phương

Thân Thầy xẻ nghé đau thương rã rời”

                                              (Đức Chí Tôn, THBT đàn 1-1-Bính Thân – 1956)

Quả thật người đạo đồ trụ được tín tâm phải rất bản lĩnh, can trường.

Cơ đạo miền Trung mở đầu với sự hy sinh của gia đình bà Mục Cưu   
và kèm theo biến cố Tứ linh rẽ gánh. Gia đình bà Mục Cưu chỉ trong 
14 tháng (Từ tháng 8/Giáp Tuất - 1934 đến tháng 10/Ất Hợi - 1935) mà 
9 người mất 7 còn 2. Đạo Trưởng Thanh Long viết về sự hy sinh này    
như sau:

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

  Sự hy sinh này phải chăng là giá chuộc như lời Thầy có dạy: “Hôm 
nay Thầy nhứt định một lần Trung Hưng chánh pháp, lấy các con làm giá 
chuộc để danh đạo được tươi  sáng” (Đức Chí Tôn, THBT đàn 15-10-Mậu Tuất-1958)
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Giá chuộc ấy về sau còn tiếp tục phát sinh thêm nhiều hơn nữa mà tiêu 
biểu  là sự thủ tử thiện đạo của đạo đồ Võ Thanh Bị ở Thánh thất Hưng 
Đông năm 1952 khi ông không tuân lệnh lính Pháp đốt nhà đồng bào và 
bị bắn ngay tại chỗ.

Hai năm sau Hiệp định Genève (1954), Trung Hưng Bửu Tòa hình 
hiện, Hội Thánh Truyền Giáo ra đời (1956). Nỗi mừng phục hưng chưa 
trọn thì cuộc khảo thí năm năm (1959-1963) xảy đến.

Tán và tụ, phế và hưng. Những hiện tượng này thuờng diễn ra trong 
lịch sử, kể cả lịch sử các tôn giáo. Đã đành có sự cơ vận từ bên ngoài 
nhưng con người của lịch sử đức tin phải đủ sức, đủ gan mới chịu đựng 
nổi và tồn tại được qua các nghịch cảnh.

Trước những thử thách oái ăm, khốc liệt như thế thử hỏi ai tâm vì 
Đạo, ai trung vì Thầy? Trả lời câu hỏi này phải là những đạo đồ chí trơ 
như đá, lòng an như đồng.

Giáng đàn tại Thánh tịnh Đại Thanh ngày 24-7-Giáp Tuất/ 1934 dạy 
truyền đạo Trung kỳ, Đức Chí Tôn dùng những câu như: 

-  Khó nhọc chi chi cũng vẹn lòng

-  Khó khăn nào nệ mặn nồng quản chi

-  Tâm vẫn trơ trơ chí vẫn bền

Chắc chắn về sau, khi trải qua những nỗi lao lung, thăng trầm, được 
mất, chư tiền bối mới thấm thía nghiệm suy được những lời chỉ giáo thiên 
cơ có tính cách vừa tiên tri vừa dặn dò, không chỉ dành riêng cho  đoàn sứ 
giả Tứ linh cùng chư tiền bối mà các thế hệ sau cũng nên ghi nhớ để trọn 
tin nơi Thầy, thỉ chung phụng Đạo.

Nhớ lại những sự bất thuờng từ Đại lễ Khai Minh Đại Đạo đến nay thì 
thấy rằng sự bất trắc  có thể đến từ vô hình như ma quỉ lộng hành tại lễ Lập 
vị ngày Rằm tháng mười năm Bính Dần hoặc đến từ bên ngoài như các 
pháp nạn. Khảo đảo cũng phát sinh từ bên trong với các mâu thuẫn nội bộ 
dẫn đến chia lìa, tranh chấp.

Nghĩ cho thấu đáo đến tận cùng thì nhận ra rằng điểm mấu chốt  nằm 
ở trong lòng người. Tâm người là một khối hỗn tạp gồm thiện ác, chánh 
tà, Thánh phàm và Phật ma lẫn lộn gọi chung là phiền não, luôn luôn có 
sự thao thức, biện phân giữa hai khuynh hướng tâm lý đối nghịch. Cái 
tâm ấy có thể rất can đảm, quyết liệt chống cự các thử thách lớn lao, nếu 
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cần trả bằng sinh mạng cũng dám. Nhưng nó cũng dễ bị tác động bởi các 
hình thức dụ dỗ, lừa dối, hăm dọa hoặc đố kỵ khiến họ thất vọng đầu 
hàng, bỏ cuộc. Đó chỉ là do tà pháp hay ác ma len vào tâm trí qua một lời 
nói, một cử chỉ, hành động của đồng đạo, đồng sự làm cho tâm phát sinh 
bất tịnh, phiền não.

Muốn chữa mối nguy tâm lý này_ và cũng là tâm linh_ hãy thanh tịnh  
nguyện cầu, giúp  cho ta có thể giữ  được đức tin, thương Thầy mến đạo, 
không thối chí tu mà Ơn Trên đã nhắc nhở nhủ khuyên một cách mạnh mẽ 
bằng những từ như trơ trơ, chịu lỳ, lỳ lỳ mà tu.

Những từ này là một cách nhấn mạnh buộc phải kiền kiền, gan góc, 
vô úy, có thể đi và đứng thẳng giữa đời, quì và ngồi thẳng trong bửu điện 
Chí Tôn.

Tính năm, gần được một trăm với không gian từ Nam ra Trung, người 
đạo trải qua bao nhiêu biến cố. Có vui có buồn, có chết có sống. Những 
gian nguy ấy hoặc cực lớn, hoặc cực nhỏ. Tất cả đều có tính khảo đảo, thử 
thách, rèn luyện cá nhân người tu, kết tinh bản lĩnh đức tin.

Mọi sự cố ấy đến từ bên ngoài là ngoại khảo, đến từ bên trong là nội 
khảo, rốt cuộc đều đi vào lòng mỗi người để họ nghiền ngẫm, thao thức, 
chuyển hóa thành thiên đường hay địa ngục, linh dược hay độc dược. 
Những phân vân, dằn vặt nơi tâm trí tín chúng thì nhiều bằng số lượng 
đạo đồ khiến đức tin của họ thay đổi, đậm hoặc nhạt, thậm chí có thể xa 
Thầy bỏ Đạo. Những chuyển hóa ấy theo hướng tốt hay xấu không phụ 
thuộc trình độ hay vị thế cao thấp trong cộng đồng giáo hội mà nhờ vào 
phước đức tiền căn và hồng ân soi dẫn.

Người nào may mắn giác ngộ, được giải thoát thì hãy tạ ơn Phật, tạ ơn 
Pháp, tạ ơn Tăng!

Một vị Thánh nữ dạy rằng: “Còn việc tu, hễ càng tu là càng khảo, 
khảo biết đâu là phần thưởng thiêng liêng, mà biết đâu là phần phạt hữu 
hình. Mà nếu đó là phần phạt, vui nghe thì phạt là thưởng đó” (Bảo Thọ Thánh 
Nương)

Tùy duyên mà ngộ. Ra giữa chợ đời là tất yếu đối với mỗi sinh mệnh. 
Trọn tin nơi Thầy thì Thầy an bài, vì chi chi cũng có Thầy trong đó. Tin 
Pháp hãy để Pháp tự vận hành. Tin Tăng thì sẽ có huynh đệ đồng đạo 
thông cảm, giúp đỡ. 

Vậy hãy cố gắng thanh tịnh, thong dong, tự tại, tu hành sống đạo.
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-1  Bây giờ Bần Đạo nói qua 

nhiệm vụ của người Đầu 

Họ ở Thánh Thất có sứ mạng 

trong giai đoạn hoàn thành 

Chỉnh Cơ Lập Pháp để tiếp ân 

Khai Cơ Giáo Pháp. Người 

Đầu Họ cầm giữ bộ Đạo, bộ 

Đời thì các hồn nhơn sanh đã 

gởi vào tay Quyền Pháp của 

Chức sắc có sứ mạng? Người 

Chức sắc ấy được Hồng ân 

theo Thiên tứ, Quyền Pháp tối 

linh là Tứ Bửu.

Hội Thánh đã chia quyền 

chăm nom sửa trị nền Đạo một 

nơi, thì nhơn sanh còn mất, 

vui khổ bởi Người, toàn Đạo 

đều núp dưới ân oai Quyền Pháp của 

người Đầu Họ Thánh Thất.

Đạo hữu chết, người có quyền cầu 

xin Siêu độ.

Sanh đau già khổ đều do người thay 

THẦY và Hội Thánh mà cứu.

Đạo hữu trong Họ thuộc trọn quyền 

Người xin tha, xin phạt.

Yếu đau, người cho phép Chữa bịnh.

Tai nạn nghiệp chướng, người cho 

phép Giải oan.

Lầm lỗi, người Tẩy tịnh.

Khờ dại, người Khai đàn.

Biết tùy sự tùy khả năng mà phân 

công An vị.

Giáo hóa giác ngộ là Trấn Thần.

TRÍCH THÁNH NGÔN TRÍCH THÁNH NGÔN 

DẠY ĐẦU HỌ ĐẠODẠY ĐẦU HỌ ĐẠO
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Cứu đói trợ nghèo chia đau sớt 

khổ, xây dựng quyền sống thế gian 

là Chẩn bạt, Chẩn bạt cho phần 

hồn mới liễu kiếp.

Nên Quyền Pháp người Đầu Họ 

trở nên quan trọng. Vì Đầu Họ mới 

có quyền thay cho Hội Thánh , mà 

quyền ấy lại có 04 pháp nên hay 

cứu độ được người.

Nếu có Pháp, có Quyền mà 

không lo ôn dưỡng tu học thì cái 

hại rất nguy hiểm, đã đành hư thân 

phạm vào tam khổ, mà còn làm 

cho bao nhiêu người xa lìa Pháp 

Đạo mà lạc đọa trầm luân. Nên các 

chuồng chiên đã giao cho Người 

chăn giữ, không nên nhốt mãi 

trong tù, bỏ tù phạt đói chúng nó 

(nỗi sợ mất Đạo) hoặc thả đi rông 

cương không đi theo coi chừng 

chăm sóc hướng dẫn nơi ăn chỗ 

núp (phó mặc Đạo hữu). Cũng như 

các con chiên bị bệnh không đi ăn 

được mà không cỏ nuôi thân 

(Chẩn tế); nhiều con bị chốc ghẻ lở 

lói không kiếm thuốc đắp đặt cho 

lành (Trị bịnh); đám chiên nhơ bẩn 

bùn lầy không tắm rửa (Tẩy tịnh). 

Thì nào khác chi Đạo hữu trong 

Họ Đạo nhiều kẻ nhơ bẩn phạm 

phải qui giới, Đạo pháp mà không 

làm các Pháp  trên để cứu độ về 

phần hồn cũng như đời sống. Dù 

có làm các pháp ấy đi nữa cũng chỉ 

làm các mộng mê tín chớ không 

làm được cái đức tin Quyền Pháp, 

cái lực lượng cứu thế trong Quyền 

Pháp giữa mọi người cùng 

THƯỢNG ĐẾ.

Vậy các Hiền nên ghi nhớ lời 

Bần Đạo để được cứu. Ngày gần 

đây các Đệ cũng như mọi người 

cũng trong cảnh khổ. Nhưng cái 

khổ của thế gian nó kết quả trầm 

mê chứ cái khổ của người trong 

Quyền Pháp nó phải vui tươi 

không thể ai thấy. 

Vậy danh lợi chi mà cầu xin, 

của cải chi mà ham muốn, vợ con 

nhà cửa, bạn bè đều là nghiệp 

chướng dính dáng, vui sướng cũng 

là mưu chước phỉnh phờ, khổ đau 

cũng là phương châm hình phạt, 

nhiều người Chức sắc còn quá 

luyến mến gia đình, rủi con chết, 

vợ chết, lòng sinh đảo điên không 

chủ được tâm thanh tịnh, nên 

không làm gương hướng đạo cho 

toàn thể Tín đồ. (NGÔ CAO TIÊN-
TTTH2017, Tr465-THBT, 15/5/57)

2 - Nên người Đầu Họ ở một 

Thánh Thất là người khâm sai trấn 

lãnh để an toàn địa phận môn 

sanh. 

Kẻ đói người đau phải cần lo 

liệu, đứa ngang, đứa dọc lỗi ấy về 

mình. Sự nghịch lẫn chia xé nhau 

trong Họ mà khuyên nhủ không 

nghe, dàn xếp không rồi, phải thấy 

đức độ của mình chưa chan chảy 
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đến người, phải mau mau cầu 

nguyện, đem mình đến trước Điện 

để sám hối mà xin toàn Đạo chỉ bày 

để lo tròn phận sự.

Người Thiên ân là người gương 

mẫu, là hiện thân của Tiên Thánh 

để làm cái hình cho mọi người 

trông vào để đúc nắn, cái thước để 

đo. Bởi vậy việc làm của đàn anh 

đâu phải dễ. Anh cả nhơn sanh 

dưới Thánh Thất mà em của Chức 

sắc nơi Hội Thánh.

Ở hạ tầng lại là gay go hơn hết, 

người trên sai sử, kẻ dưới trách 

hờn, được việc đời thì trái cùng lẽ 

Đạo, làm đúng pháp lại bị đụng 

chạm đến quyền lợi thân hình, vậy 

tùy thuận mà lo chiếc trung để điều 

hòa cho Thiên Nhơn tương tựu, đôi 

khi phàm phu không phải nghịch 

hẳn với Thánh ý, nhưng quá chiều 

chuộng theo lòng người thì lại trái 

với lẽ Đạo, mà vừa theo người thì 

vô tình để cho nghiệp thức che án 

lẽ phải, mở rộng cửa đời.

Vậy muốn làm đúng, nghĩ đúng, 

nói đúng, trông vào được đúng, 

nghe đến rõ ràng chỉ có cách là 

thanh tịnh vô tư không còn để một 

màu sắc gì án che mà giả chơn khó 

phân biệt. Nghĩa là không nên thấy 

người ngoài hình tướng mà thấy 

người tận chơn tâm. (ĐẠI ĐỨC CAO TIÊN-
TTTH 2017-Tr 469-THBT 26/5/57)

3 - Các Đầu Họ đã được phân 

quyền Đầu Tộc, thì làm sao trong 

Họ được yêu mến, đói được cơm, 

đau được thuốc, nghèo cùng khổ, 

có cùng no, tai nạn chung lo, buồn 

đau an ủi, nhắc nhở lòng tu, tâm 

hạnh ân cần, Quyền Pháp giới qui 

đứng đắn, góp công phu công quả 

vào tổ chức cứu đời, cứu Đạo mà 

giải lấy tiền khiên, các Họ Đạo họp 

nhau cùng chư Chức sắc tự mình 

đặt mối tương quan lo thi hành sứ 

mạng. ( N G Ọ C  H OÀ N G  T H Ư Ợ N G  Đ Ế -
TTTH2017, tr533-TĐ Phú Yên,16/5/58)

4 - Từ đây Hội Thánh tuân lệnh 

Bần Đạo; cùng nhau xúm nhau gìn 

giữ con cái của THẦY. Chư 

Hướng Đạo đến tận các cơ sở Họ 

Đạo, ban Quyền Pháp trấn nhậm 

cho người Đầu Họ, kêu cả nhơn 

sanh mà dặn:

“Quyền hành Bần Đạo đã gởi 

gắm nơi người có sứ mạng, thì nơi 

đây nhứt nhứt phải nghe và giúp 

đỡ xây dựng Người, để làm tròn 

bổn phận.” 

Kêu người Đầu Họ mà giao 

đám nhơn sanh hiện có (con số rõ 

rệt) phải ân cần trông nom dìu dắt 

theo luật lệ của Đạo, làm cho đẹp 

lòng THẦY, vừa lòng Đạo hữu. 

Bởi vậy động tịnh, còn mất, thêm 

bớt, chết sống đều báo cáo về Hội 

Thánh ghi tên vào bộ.
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Chư Hướng đạo đi lại nhắc nhở 

chừng chừng và thăm nom Đạo 

hữu. Chư Giáo hữu chia địa phận 

cho Chánh, Phó Trị sự, Thông sự 

thì quyền hành nơi đó ở tay các vị 

Chánh, Phó Trị sự, Thông sự phải 

được Giáo hữu đó giúp đỡ, buộc 

phải vâng nghe Đầu Họ, phải 

thương xót gần gũi Đạo hữu giúp 

đỡ khi khó nghèo tai biến. (THÁI BẠCH 
GIÁO TÔNG-TTTH 2017, Tr 579-THBT, 31/8/58)

5 - Ở nhà chung có vị Linh mục, 

ở chùa Phật có vị Hòa thượng, ở 

Thánh Thất có vị Đầu Họ Lễ sanh, 

quyền ấy ngang nhau mà trông vào 

vị Linh mục, Hòa thượng quan 

trọng vô cùng, dòm lại Thánh Thất 

ta, người Đầu Họ quá bình dân 

kém thể.

 Ở nhà có Cha có Anh, người con 

có hiếu biết kính sợ cha, người em 

có nghĩa biết nể mến anh.Vì vậy 

mỗi việc con làm, đều thưa cha 

biết anh hay, nếu việc ấy nên được 

thực hiện hay không, đều ở quyền 

quyết định tối hậu người trên cả. 

Nếu con em làm, mà tự phóng tự 

tác không kiêng trên nể dưới, thì 

con ấy bất hiếu, em ấy bất đễ, đã 

bất hiếu bất đễ, thì đạo đức đâu 

còn, đó là nói người đời chưa tu.

 Chớ như một tổ chức Giáo hội 

xây dựng phần hồn, khép người 

vào khuôn viên Đạo Pháp thì phải 

sao nữa mới đáng cho. Nếu cấp 

dưới làm, cấp trên không biết, 

người dưới làm người trên không 

hay, người trên không phải là 

Hướng đạo. Mà người trên không 

Hướng đạo được, thì có tổ chức 

làm gì cấp dưới cấp trên. Nên 

người tu hành biết kỉnh mến người 

thì người mới kỉnh mến mình, đó là 

Quyền Pháp trật tự, đó là đạo đức 

an bài. 

 Vì vậy mà ta kỉnh Thiên ân là 

kỉnh Trời, vì người Thiên ân chịu 

mệnh Trời mà điều hành nội bộ. 

Nếu không phải Trời trao ủy cho, 

thì làm sao người ấy tự xưng là 

Thiên ân được. Nếu có chăng cũng 

do nhơn sanh tín nhiệm bầu lên; đã 

do nhơn sanh bầu lên là trao quyền 

đặt vị cho họ rồi, thì nhứt nhứt phải 

tuân nghe, nhứt nhứt tùng phục. 

Nếu một việc làm ở Xã Đạo, 

Thánh Thất mà Tỉnh Đạo, Hội 

Thánh không hay thì có đặt Hội 

Thánh, Tỉnh Đạo làm gì, mà  cần 

có tổ chức? Mà đã có tổ chức thì 

phải theo hệ thống, quyền hành 

không phải nơi nầy, nơi nọ muốn 

thêm muốn bớt thế nào cũng được. 
(LÝ TRÍCH TIÊN - TTTH2017, Tr 647 - TT Tịnh 
Quang -  16/1/59)

6 - …Vì vậy mà nội bộ ta phần 

nhiều Đạo hữu chạy lung tung. 

Nhưng ta phải biết là nhiều đường, 
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mà đường có nhiều cũng ở trong 

thành phố xóm quê, chớ từ Bắc chí 

Nam chỉ có một đường xuyên qua 

các lối. 

Con đường ấy là Đạo THẦY 

ngày nay.

 Đường ấy có một tổ chức để 

cho xe nhỏ, xe to, đi đi lại lại xe ấy 

chở chuyên đưa rước lữ hành, 

người cầm lái coi xe không phải 

Đầu Họ Lễ sanh, Chánh Phó Trị 

sự, Thông sự thì còn ai hơn nữa? 

Còn xe nọ là Xã Đạo, Thánh Thất 

đi lại trên đường Đạo hữu Pháp 

Quyền là khách lữ hành hàng hóa.

 Vì vậy, người cầm lái phải đi 

trên con đường ấy theo luật và theo 

khúc quanh co lên xuống khoảng 

đời. Nếu bỏ luật xé đường thì xe 

phải bị nhào bị táng. Mặc dù các xe 

kia làm mục đích phận sự như 

nhau, nếu không lẹ mắt nhanh tay 

làm sao đưa người vững dạ.

 Người điều khiển bộ máy cũng 

như người lái xe; nếu xe lên dốc 

qua đèo không bỏ số rồ xân, thì xe 

bị trụt lùi, cũng như người Đạo trụt 

lùi, trụt lùi mà không ôm vững tay 

lái xe phải nhào đổ xuống khe. Vì 

vậy, dù phải thối lùi cũng phải giữ 

tròn Đạo hạnh thì yên, bỏ giới xa 

qui cũng như buông tay lái là bị 

hiểm nguy, mà xe trụt lùi hành 

khách cũng lùi. Thánh Thất Xã 

Đạo lừng chừng, thì nhơn sanh 

cũng yếu.

 Vậy nhiệm vụ Đầu Họ, Chức 

sắc Chức việc quan trọng vô cùng, 

phải làm một đầu tàu mà lôi cả bao 

nhiêu toa hành khách. Nếu người 

Chức sắc đứng lại, thì Đạo hữu 

cũng thôi đi. Người Thiên ân tối 

tăm, nhơn sanh cũng mờ mịt.

 Vậy các Xã Đạo các Thánh Thất 

các Cơ quan đều phải cố gắng hoàn 

thành sứ mạng. Lấy mình làm cho 

Quyền Pháp tinh minh làm cho 

Giáo hội thêm quyền danh THẦY 

được tỏ sáng. (LÝ TRÍCH TIÊN-TT Tịnh 
Quang, 16/1/59-TTTH2017)

7- Đầu Họ Đạo là một người có 

sứ mạng làm chủ một Thánh Thất, 

bảo vệ một số con cái của Thầy, 

phải là người đầy đủ đức tài. Dù 

không tài thì ít nhất cũng đủ đức để 

làm gương sáng cho mọi người noi 

theo. Ngôn ngữ, cử chỉ đều là một 

bài học để người học hỏi, nếu 

không thì lấy gì hóa độ chúng 

sanh. Luôn luôn tự kiểm điểm lấy 

mình, nếu không hơn thì cũng phải 

bắt chước như Tăng Tử “Nhứt 

nhựt tam tỉnh ngô thân, vị nhơn 

mưu nhi bất trung hồ, dữ bằng hữu 

giao nhi bất tín hồ, truyền như bất 

tập hồ”. Mà tự xét lấy mình nếu 

không thì cái vọng tâm trỗi dậy 

ngã mạn dấy lên, khó mà làm xứng 
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đáng cái Quyền pháp Thiêng 

Liêng của Thầy đã giao phó. Nếu 

không tròn đã không có công mà 

lại còn có tội, vì vô cớ mà hưởng 

lộc Trời, muốn được trọn thì phải 

tu, tu không phải một tháng một 

đợt mà nên được, mà phải tu mãi tu 

bao giờ mà tâm được tỏ rạng, 

không còn bị Bát thức dấy loàn. 

Vậy đợt đầu lấy sự sám hối làm 

đức. Sám hối để tìm thấy tội lỗi của 

mình, mà xin Thầy đoạn dứt, một 

đợt chưa hết thì phải tiếp tục nhiều 

đợt, bao giờ cho hết tội lỗi mới 

thôi. (HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ - TTTHGP I, Tr 280 - TT 
Trung Thành, 2/6/Quí Mẹo - ĐĐ38)

8 - Lễ Sanh Đầu Họ là người 

được sắp dự vào hàng Thiên 

Phong, phải trường trai giới hạnh, 

tỏ ra xứng đáng làm đàn anh trong 

đám nhơn sanh, phải có bản lĩnh 

đứng đắn, bản sắc hơn người, để 

giải thoát thô lậu mà bước lên hàng 

Chức sắc của Hội Thánh. Thì từ 

đây toàn Đạo cũng nên ghi nhớ lời 

Lão mà xây dựng bản thân, xây 

dựng hàng ngũ nhơn sanh và nội 

bộ Quyền pháp, thì quyết rằng Ơn 

che chở dầu Đạo hữu rủi sống 

trong cảnh ngộ biến đổi tao loạn 

như thế nào lòng cũng yên như bàn 

thạch. Lão cũng cho hay rằng từ 

đây trở đi mỗi ngày cuộc đời dời 

đổi tai họa vô thường nạn khổ 

trút đến như mưa, không từ một 

ai, không chừa một nơi nào mà 

khỏi sự đói rét máu xương. Song 

trong Quyền pháp dầu Đạo hữu 

cũng phải cảnh ngộ đó cũng chung 

trong số phận cùng người, thì lòng 

Đạo hữu thấy được vui được khỏe. 

Sống trong tù mà như sống ở nhà, 

nằm trong ly loạn như mình phải 

thi hành một nhiệm vụ thì trái với 

người đồng số phận một Trời một 

vực. Sao chẳng gắng tin chứng 

minh quí vị Hướng Đạo vừa qua 

trong cảnh lao lung mà tưởng như 

Thượng Đế cho mình tập lấy khổ 

hạnh, đến ở cùng người mà an ủi 

dạy khuyên, nên Lão gắn cho Chư 

Hiền có trách nhiệm; trong một Xã 

Đạo có xảy ra sự khốc hại cho Đạo 

hữu là lỗi ở Ban Hành Sự Quyền 

pháp đức tin còn non kém; các Xã 

Đạo gặp phải cảnh ngộ nào tàn phá 

thì lỗi ở Quyền pháp chư Chức sắc 

tại Thánh Thất giới hạnh chưa 

trọn, nhiệm vụ không hết lòng; nếu 

Thánh Thất ngộ lấy khổn hại thì lỗi 

ở Quyền pháp tại Hội Thánh thiếu 

đức kém hạnh Ơn phước không đủ 

chở che. (LÝ THÁI BẠCH NHỨT TRẤN OAI 

NGHIÊM - TTTHGP II, Tr 56 - Cơ Quan Giáo Pháp, 
15/8/Giáp Thìn - ĐĐ 39)
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Di cảo Thừa sử HỒ TÂN SINH

Hễ đã nhập môn thọ giáo ở một Đạo 

nào, đều phải giữ giới. Người Đạo 

Phật giữ năm giới, mười giới, hai 

trăm năm mươi giới. Người Đạo Chúa giữ 

mười giới. Người Đạo Thầy giữ năm giới căn 

bản của Đạo Phật. 

Giới là điều răn kiêng ngăn ngừa cấm kị 

người tu hành sa vào tội lỗi. 

Giới ở Đạo Phật do Đức Phật Tổ đặt ra. 

Giới của Đạo Chúa do Đức Chúa Trời đặt ra. 

Giữ
giới
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Giới ở Đạo Thầy do Hội Thánh đầu tiên vâng lệnh Thầy tự đặt ra rồi 

dâng lên Thầy xét chuẩn. 

Nghĩ vì năm giới của Đạo Phật hợp với năm điều Nhân, Nghĩa, Lễ, 

Trí, Tín của Đạo Khổng và cũng phù hợp với một số trong mười điều 

răn của Đạo Chúa, nên những người Đạo Thầy đầu tiên chọn làm điều 

răn cấm cho bổn đạo.    

Vì vậy giới luật Đạo Thầy có tính người tự lập.    

Nói chung, giới ở Đạo nào cũng có hiệu năng tốt trong việc giáo hóa 

người Đạo trở thành siêu nhân.    

Siêu là vượt lên trên, vượt qua khỏi. Siêu nhân là người vượt lên 

phàm tục. 

Siêu trái với đọa. Đọa là rơi xuống sa xuống. Giới có hiệu năng 

ngăn ngừa người tu hành rơi sa xuống địa ngục.    

Không phải chết rồi mới siêu. Người tu hành khi còn sống giữ giới, 

không làm điều bất nhân phi nghĩa, giết người cướp của, đã là siêu nhân 

rồi. 

Vì người người trong thiên hạ chỉ vì miếng ăn tấm mặc, nhà ở, 

đường đi và mọi thứ quyền lợi nay còn mai mất mà ngày đêm cướp 

nhau, chém giết nhau không gớm tay. Người tu hành không đi đường kẻ 

dữ, không ngồi chỗ tội nhân, không sa vào tội lỗi là đã siêu rồi.   

Những thói đàn đúm, gái trai trăng hoa, rượu thịt bạc cờ làm cho 

con người sống đọa, thác đày đến đỗi ô danh bại tiết, từ đó sinh ra dối trá 

ngụy tà, lừa thầy phản bạn đủ điều, không có Đạo nào chẳng ngăn cấm 

người tu hành sa đọa. Người tu hành nào vượt lên trên những thói hư tật 

xấu ấy, đúng là siêu nhân. Khi chưa chết phần xác, phần tinh thần đã nhẹ 

nhàng như mây khói ngút tỏa, gọi là siêu rồi.    

Giới cần thiết cho người tu hành in như phao cần thiết cho người ra 

khơi. Quân luật đặt ra trong cả nước hay ở một nơi nào khi có biến động 

để nghiêm phòng cần thiết cho một quốc gia bao nhiêu, giới cũng cần 

thiết cho người tu hành bấy nhiêu. 
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Trong đường đạo, đường đời, người tu hành phải đi qua, thế nào 

cũng thường gặp những cơn biến động ngoài mặt trong lòng, có khi 

thấy mình đủ sức làm nên Tiên Phật, có khi tự xét mình bị quỷ ma xen 

lẫn cám dỗ, nhờ có giới ngăn ngừa nên giới như vị Thần hộ mạng, che 

chở người tu hành điều tội lỗi.    

Trong lịch sử tu hành của các đạo xưa nay, có người giữ giới có 

người phạm giới, hậu quả khôn lường. 

 Phật Thích Ca khi sắp nhập Niết Bàn, còn nói giới là thầy in như 

Phật là thầy còn tại thế. Vua Trần Thái Tôn trong Khóa Hư lục viết: giữ 

giới là thực hành đức hạnh của Phật. 

Trong Đạo Phật đặt giới, định và huệ, muốn vượt qua bể khổ đến bờ 

giác ngộ bên kia, giới là điều kiện đặt sau Bố thí. Bố thí trì giới để trừ 

lòng Tham. Kinh Thánh đặt giới làm điều kiện giao ước giữa Thượng 

Đế và con người. Hễ phạm giới là phạm giao ước. Muốn khỏi phạm 

giao ước, người ta phải chép các giới ở khắp nơi đi lại, vào ra, ăn ở, gặp 

gỡ để nhắc chừng cho khỏi phạm. 

Tóm lại, người giữ giới được, dù trong đời tu hành chưa làm được  

gì gọi là công nghiệp ích lợi cho nhân sinh cũng giữ được thân danh 

lành vẹn.



Kinh văn

KINH MAI
(Giọng nam xuân)

Đạo Trời mở rộng kỳ ba,

Chúng sanh gặp hội mừng ca thái bình.

Đêm qua, việc dữ lành đã mãn,

Nỗi ngày nay chưa hản sao đây?

Vái trên Thượng Đế Cao Đài,

Lòng thành đốt nén hương này kính dâng.

Cầu Tiên Phật Thánh Thần linh chiếu,

Đoái phàm phu chưa hiểu Đạo mầu,

Tìm hiểu ý nghĩa 

KINH HÔM, KINH MAI
TÙNG NGUYỄN
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Chỉ đường vạch lối chân tu,

Rõ cơ tánh mạng mong vào Huyền Quan.

Điều tập nghiệp kết oan nhớ giải,

Việc lỗi lầm hối cải xin thôi,
1Chí tâm hôm sớm trau giồi,

Lập thân hành đạo đền bồi nợ xưa.

Nguyện giữ giới hạ thừa khăn khắn,

Dù chi chi con chẳng quên lời,

Nếu con lòng có đổi dời

Ơn Trên phạt tội, kiếp đời tai khiên.

Cầu Đại Đạo qui nguyên một mối,

Cầu Ơn Trên xá tội con rày,

Cầu cho Nam Bắc Đông Tây

Mưa hồng rưới khắp cỏ cây tươi nhuần.

Cầu đời đặng phong thuần tục mỹ,

Cầu khắp đem đạo lý khuyên đời,

Cầu cho người biết thương người,

Thương Thầy mến Đạo, thương đời mến nhân.

Cầu bá tánh gội nhuần hồng phước,

Cầu chúng sanh mau bước đại đồng,

Cầu cho Sĩ, Cổ, Nông, Công

An cư lạc nghiệp vào trong thái hòa.

Nguyện gìn giữ phép nhà luật nước,

Cầu xin Thầy ban phước cho con,

Chí thành một dạ sắt son

Thờ Thầy giữ Đạo phận con đó mà.

Đạo Trời mở rộng kỳ ba

Chúng sanh lạc nghiệp âu ca thái bình.

(3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm danh hiệu Thầy)

1      Huình Tịnh Paulus Của, Đại Nam quấc âm tự vị viết trau giồi là làm cho tốt hơn. Hoàng Phê chủ 

biên, Từ điển tiếng Việt thông dụng, NXB Đà Nẵng, 2014, viết trau dồi là làm cho tốt hơn.
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KINH HÔM
(Giọng nam xuân)

Nay mừng gặp Tam Kỳ Phổ Độ

Đưa người về cõi thọ Đền Xuân

Phước Trời ban khắp gội nhuần

Chúng sanh ba cõi vui mừng âu ca.

Điều họa phước ngày qua đặng biết,

Nỗi chưa tường những việc đêm nay,

Hương lòng kỉnh đốt thơm bay

Cúi cầu mong đức Cao Đài chứng tri.

Cầu Kim Mẫu Diêu Trì dạy bảo,

Cầu Chơn Tông Tam Giáo thọ truyền,

Khắp cầu Phật Thánh Thần Tiên

Chỉ đường vạch lối con nguyền bước theo.

Dầu khó nhọc bao nhiêu gắng tới,

Nguyện từ đây thọ giới tu trì,

Ngày xưa những việc thị phi

Nay con dứt sạch dù chi mựa hềm.

Nguyện dìu dắt anh (chị) em sau trước,

Nguyện cùng nhau dõi bước theo Thầy,

Nếu con quên hẳn lời này

Làm điều phạm giới xin Thầy phạt răn.

Cầu Đại Đạo hóa hoằng khắp cõi,

Cầu chúng sanh thoát khỏi tai khiên,

Cầu cho nước trị dân yên

Cha lành con thảo, vẹn tuyền hiếu trung.

Chồng công chánh, thuận tùng phận vợ,

Kết giải đồng ăn ở thương nhau,

Chi lan bậu bạn tình sâu

Anh (chị) em bốn bể đồng bào khác chi.
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Xin kính lạy Từ Bi chiếu giám,

Chốn sông mê thương cảm con khờ,

Đưa sang chánh giác đến bờ

Thoát nơi bể khổ mong nhờ Ơn Trên.

Nguyện chung thủy giữ nền Quốc Đạo

Nguyện phổ thông đền báo ơn dày,

Thầm mừng phước hậu duyên may

Sáu muôn năm, mới gặp ngày Thiên khai.

Nam mô Thượng Đế Cao Đài.

(3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm danh hiệu Thầy)

Tìm hiểu ý nghĩa của Kinh Hôm và Kinh Mai.

Hai bài Kinh Hôm và Kinh Mai lời thì khác nhau nhưng có nhiều 

ý chung nên chúng ta sẽ tìm hiểu cùng một lúc.

Mở đầu hai bài kinh đều nói lên niềm vui của con người được sinh ra 

vào thời kỳ Thượng Đế ban ơn phước khai mở Đạo Cao Đài.

Đạo Trời mở rộng kỳ ba,

Chúng sanh gặp hội mừng ca thái bình. 

                                                         (Kinh Mai)

Nay mừng gặp Tam Kỳ Phổ Độ,

Đưa người về cõi thọ Đền Xuân,

Phước Trời ban khắp gội nhuần

Chúng sanh ba cõi vui mừng âu ca.

                                                         (Kinh Hôm)

Đền Xuân chỉ nơi mà linh hồn người tu được Thầy cho về sau khi 

chết. Kinh thỉnh vong có câu: Mừng nay rảnh đặng cuộc trần, Tiêu diêu 

cõi thọ Đền Xuân vui vầy.

Ba cõi. Có nhiều cách hiểu về từ này, nhưng theo giáo lý Cao Đài thì 

có thể hiểu là cõi Người, cõi Âm phủ, cõi của chư Phật, Tiên, Thánh, 
2Thần . Chúng sanh ở ba cõi này đều phải tu luyện để tiến hóa lên cõi cao 

hơn và trở về với Thượng Đế. 
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Âu ca là hát lên để ca ngợi công đức nhà vua, hát lên để vui mừng đời 
3thái bình thịnh trị . Câu kinh Chúng sanh ba cõi vui mừng âu ca có thể 

hiểu là chúng sanh ở ba cõi vui mừng Thượng Đế đã mở Đạo Cao Đài cho 

mình tu học.

Cuộc đời vốn vô thường, con người không biết trước được việc gì 

một cách chắc chắn. Qua một ngày hay một đêm biết được các việc xảy 

ra, chúng ta dọn lòng trong sạch kính cẩn hướng về Đức Chí Tôn. 

Đêm qua, việc dữ lành đã mãn,

Nỗi ngày nay chưa hẳn sao đây?

Vái trên Thượng Đế Cao Đài,

Lòng thành đốt nén hương này kính dâng.

                                                        (Kinh Mai)

Điều họa phước ngày qua đặng biết,

Nỗi chưa tường những việc đêm nay,

Hương lòng kỉnh đốt thơm bay

Cúi cầu mong đức Cao Đài chứng tri.

                                                        (Kinh Hôm)

 Chúng ta cầu xin các Đấng Thiêng liêng chỉ đường, vạch lối cho 

mình tu hành từ thấp đến cao.

Cầu Kim Mẫu Diêu Trì dạy bảo,

Cầu Chơn Tông Tam Giáo thọ truyền,

Khắp cầu Phật Thánh Thần Tiên

Chỉ đường vạch lối con nguyền bước theo.

                                                        (Kinh Hôm)

Cầu Tiên Phật Thánh Thần linh chiếu,

Đoái phàm phu chưa hiểu Đạo mầu,

Chỉ đường vạch lối chân tu,

Rõ cơ tánh mạng mong vào Huyền Quan.

                                                        (Kinh Mai)

2      Bài Phật Mẫu chơn kinh có câu: Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh.

3      Từ điển Hán Nôm, Nguyễn Quốc Hùng.
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Chiếu hay chiếu giám là soi xét. Từ này thường dùng để chỉ sự thấy 

biết tường tận của thần linh. Tuy là Trời Đất rộng thinh, Mắt dường sao 
4nháy, chiếu minh lòng người.

Đoái viết tắt của đoái thương, đoái tưởng, đoái xem, đoái tình. Các từ 

này đồng nghĩa là nghĩ đến, thương tưởng đến nhau. Thường hay dùng 

cho người trên thương đến người dưới, Cảm đức Cao Đài lòng đoái 
5tưởng.

Rõ cơ tánh mạng mong vào Huyền Quan câu kinh nói về việc tu tánh 

luyện mạng để khai mở Huyền Quan khiếu của con người. Phần này 

người tu phải đến đó mới biết được.

Sau đó chúng ta hứa nguyện sẽ gắng công tu hành, chừa bỏ thói hư, tật 

xấu, làm công quả để đền bù lại những lỗi lầm mà mình đã phạm trước 

đây. 

Điều tập nghiệp kết oan nhớ giải,

Việc lỗi lầm hối cải xin thôi,

Chí tâm hôm sớm trau giồi,

Lập thân hành đạo đền bồi nợ xưa.

                                                        (Kinh Mai)

Dầu khó nhọc bao nhiêu gắng tới,

Nguyện từ đây thọ giới tu trì,

Ngày xưa những việc thị phi

Nay con dứt sạch dù chi mựa hềm.

                                                        (Kinh Hôm)

Điều tập nghiệp kết oan nhớ giải nghĩa là những hành động xấu lâu 

ngày tạo thành thói quen xấu con người nhớ từ bỏ.

Thị là đúng, là có; phi là sai, là không. Thị phi chỉ các việc phải trái, 

đúng sai ở cuộc sống. Ngoài ra thị phi còn nói về những lời khen chê, nói 

thêm nói bớt của dư luận. Khi Hoạn Thư nghe những người xung quanh 

4      Kinh Sám hối.

5      Kinh Dâng hoa.
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nói về Thúc Sinh có tình với Thúy Kiều, bà nổi giận: Chồng tao nào phải 

như ai, Điều này hẳn miệng những người thị phi!

Mựa hềm là chớ ngại hay không ngại chi.

Tiếp theo ta nguyện một lòng một dạ tu hành, dìu dắt anh em đồng 

đạo cùng tu, nếu không thực hiện đúng thì xin Ơn Trên trách phạt để nhớ. 

Nguyện giữ giới hạ thừa khăn khắn,

Dù chi chi con chẳng quên lời,

Nếu con lòng có đổi dời

Ơn Trên phạt tội, kiếp đời tai khiên.

                                                        (Kinh Mai)

Nguyện dìu dắt anh (chị) em sau trước,

Nguyện cùng nhau dõi bước theo Thầy,

Nếu con quên hẳn lời này,

Làm điều phạm giới xin Thầy phạt răn.

                                                        (Kinh Hôm)

Sau lời hứa nguyện tu hành chúng ta cầu xin Ơn Trên ban cho: Đại 

Đạo được thống nhất, và phổ độ khắp nơi; đất nước được thái bình, khắp 

nơi mưa thuận gió hòa, con người an cư lạc nghiệp và hưởng nhiều 

phước; các truyền thống tốt đẹp trong xã hội được gìn giữ và phổ biến; 

trong gia đình mọi người hòa thuận và thương yêu nhau; ngoài xã hội con 

người đối với nhau như anh em ruột; và một lòng thương Thầy mến Đạo.

Cầu Đại Đạo qui nguyên một mối,

Cầu Ơn Trên xá tội con rày,

Cầu cho Nam Bắc Đông Tây

Mưa hồng rưới khắp cỏ cây tươi nhuần.

Cầu đời đặng phong thuần tục mỹ,

Cầu khắp đem đạo lý khuyên đời,

Cầu cho người biết thương người,

Thương Thầy mến Đạo, thương đời mến nhân.

Cầu bá tánh gội nhuần hồng phước,

Cầu chúng sanh mau bước đại đồng,
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Cầu cho Sĩ, Cổ, Nông, Công

An cư lạc nghiệp vào trong thái hòa.

                                                        (Kinh Mai)

Cầu chúng sanh thoát khỏi tai khiên,

Cầu cho nước trị dân yên

Cha lành con thảo, vẹn tuyền hiếu trung.

Chồng công chánh, thuận tùng phận vợ,

Kết giải đồng ăn ở thương nhau,

Chi lan bậu bạn tình sâu

Anh (chị) em bốn bể đồng bào khác chi.

                                                        (Kinh Hôm)

Bá tánh là trăm họ chỉ con người.

Cổ hay thương cổ là nói về nghề buôn bán.

Kết giải. Trong truyện Kiều, Kim Trọng nói với Thúy Kiều nếu yêu 

nhau mà không đến được với nhau thì sẽ chết: Ví dù giải kết đến điều, Thì 

đem vàng đá mà liều với thân! Từ giải kết được giảng là: Yêu nhau mà 

không đến được với nhau. Vì vậy từ kết giải có thể hiểu theo nghĩa ngược 

lại là yêu nhau và đến được với nhau. Còn chữ dải đồng tâm là chỉ tình 

cảm thắm thiết của vợ chồng. Kiều nói với Thúc Sinh về tình cảm của 

chàng và Hoạn Thư: Bấy lâu khăng khít dải đồng, (Thêm người người 

cũng chia lòng riêng tây).

Chi lan: chỉ bạn bè tốt, ở gần được tốt lây như ở gần cây chi, cây 
6lan cũng được thơm lây.

Một lần nữa chúng ta hứa nguyện với Ơn Trên thờ Thầy, giữ Đạo, tu 

hành đúng giới luật và phổ biến mối Đạo đến với mọi người hòng báo đáp 

công ơn của Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng liêng. Vào buổi tối ta còn cầu 

xin Thầy giúp mình tu hành giác ngộ để thoát khỏi chốn trần ai đau khổ.

Nguyện gìn giữ phép nhà luật nước,

Cầu xin Thầy ban phước cho con,

6      Từ điển Hán Nôm, Nguyễn Quốc Hùng.
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Chí thành một dạ sắt son

Thờ Thầy giữ Đạo phận con đó mà.

                                                        (Kinh Mai)

Xin kính lạy Từ Bi chiếu giám,

Chốn sông mê thương cảm con khờ,

Đưa sang chánh giác đến bờ,

Thoát nơi bể khổ mong nhờ Ơn Trên.

                                                         (Kinh Hôm) 

Các câu cuối ở hai bài kinh đều lặp lại ý mở đầu. Đây là hình thức kết 

cấu vòng tròn, tạo cho người tụng đọc như muốn đọc lại toàn bài. Vì đây 

là hai bài kinh mà bổn đạo phải tụng thường xuyên hằng ngày nên Ơn 

Trên muốn nhắn gởi điều đó đến với chúng ta bằng một kết cấu như vậy. 

Đạo Trời mở rộng kỳ ba

Chúng sanh lạc nghiệp âu ca thái bình.

                                                        (Kinh Mai)

Thầm mừng phước hậu duyên may

Sáu muôn năm, mới gặp ngày Thiên khai.

                                                        (Kinh Hôm)

Kinh Tận Độ quy định rằng: Nhà chưa thờ Thầy hay đạo hữu lữ hành 

hoặc đương lao động đến tứ thời phải tịnh tâm niệm danh hiệu Đức Chí 

Tôn và chư Phật, Tiên, Thánh, Thần, tụng Kinh Hôm hoặc Kinh Mai hay 
7công phu tĩnh tọa.

Người tu tụng kinh, lễ Thầy cúng tứ thời hằng ngày cốt yếu là để rửa 

sạch tội lỗi và sống tốt hơn. Vì vậy, vào buổi sáng hoặc buổi tối nếu không 

có điều kiện cúng tứ thời thì chúng ta phải ăn mặc lịch sự, chọn một nơi 

thanh tịnh nhất có thể, ngồi lấy dấu Tam Bảo rồi tụng kinh Mai, kinh 

Hôm. Một là để nhắc nhớ việc tu hành hằng ngày của mình, hai là cầu xin 

Ơn Trên ban bố hồng ân cho mình và mọi người. 

7      Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, Kinh Tận Độ, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1995, tr 16.

38

lCANH TYÙ 2020  3



Trong Thánh Truyền Trung Hưng Giáo Pháp Đức Cao Đài Tiên Ông 

có dạy:

    “Khuyên con hôm sớm kiền kiền

   Dung nghi đoan chính Pháp Quyền tinh minh...”

 Trong Thánh Truyền Trung Hưng tập II, Thầy cũng có lời dạy:

    “...Có lòng bác ái tối cao

   Có Quyền có Pháp mới vào Ngọc Kinh...”

 Vậy Pháp Quyền là gì? Vì sao phải 

gìn giữ và thực thi Quyền Pháp Trung 

Hưng cho thật tinh minh thì cánh cửa 

Thiên Đàng mới rộng mở cho môn 

sinh trong phạm vi Trung Tông 

truyền Giáo Thánh Hội (nói riêng)?

 Huynh đệ mình đang được 

gội nhuần Ân Phước 

Thiêng liêng dưới mái 

ấm Trung Hưng, thì 

cũng nên cùng nhau gắng 

sức tìm hiểu về đề tài này.

3939

   QUYỀN PHÁP TRUNG HƯNG

Thực thi

TRƯƠNG DUY



 Vấn đề đầu đã được Đạo trưởng 

Tường Định giải thích đầy đủ 

trong Từ Điển Danh Từ Đạo Học 

như sau:

 “QUYỀN PHÁP: Tình thương 

và sự sống - Lớn có quyền mà làm 

sao cho kẻ dưới mến thương để cai 

quản.

 Quyền: Phải nương theo lòng 

từ bi, bác ái, bỏ tư lợi riêng.

 Pháp: Theo đời là luật lệ nhơn 

tạo, là kinh sách. Theo Đạo là sự 

sống thiên nhiên, lý thiêng liêng 

của trời đất. Quyền Pháp: Hiện 

tượng giới - pháp tương đối - Thực 

pháp: Bản thế giới - pháp tuyệt  

đối - Tùy căn cơ mà áp dụng.

 Quyền là tình thương - Pháp là 

sự sống - Nếu tình thương không 

đủ cảm hóa chúng sanh thì quyền 

ấy hóa ra quyền lực thế gian sẽ 

làm cho nhơn sanh dưới quyền bị 

đau khổ, gây nên tai hại. Nếu sự 

sống không chảy đến các nẻo làm 

cho mát mẻ ở lòng người thì tâm 

linh bị khô héo, mà pháp trị trở 

thành yêu thuật bàng môn.

 Quyền: Đạo dùng khi biến để trị 

- tình thương người trên ban 

xuống. Pháp: phép nhứt định - luật 

tự nhiên của Trời - sự sống trên 

đời. Nếu đem tình thương mà 

không đủ cảm hóa, thì quyền này 

hóa ra quyền lực thế gian áp trị sẽ  

làm cho nhơn sanh dưới quyền bị 

đau khổ. 

 Quyền là hình thức thể hiện cái 

pháp (hình phạt) trước đối tượng- 

Pháp: là thể hiện quyền của bản 

thân.

 Khả năng giác hóa, thức tỉnh 

con người - Quyền là hình thức thể 

hiện cái pháp trước đối tượng - 

Pháp là thể hiện với bản thân: 

Phải trau giồi thân tâm cho trong 

sáng mới bảo người noi theo mình 

mà tu thân”.

 Căn cứ vào đó, chúng ta có thể 

cảm nhận một cách sâu sắc rằng: 

Đã bao lần Thầy và các Đấng 

Thiêng Liêng phải lâm trần để mở 

Đạo và dạy Đạo với tâm nguyện: 

“Nếu Đạo không thành, không về 

ngôi vị cũ...”. Đó là Thầy đã dùng  

Quyền là tình thương, là nương 

vào lòng từ bi, bác ái để thực hiện 

cái thực Pháp. Pháp tuyệt đối.  

Đây là tình thương từ trên ban 

xuống đúng với lý tính của bản  

thể giới.

 Ngược lại, có một ít vị chức sắc 

cấp trên đã dùng quyền để buộc 

cấp dưới, để sai sử nhơn sanh phải 

làm như thế này, như thế kia... theo 

ý riêng của mình. Đâu phải không 

có vị làm đầu trong một Họ Đạo đã 
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từng bảo: “Nhân sanh nhất trí là 

chuyện của nhân sanh, còn tôi thì 

chưa muốn”. Thế là nhân sanh 

phải chịu thua. Thua trên Quyền 

Pháp! Lại thêm một vị Thiên Ân 

còn có lời phát biểu “nặng ký” 

hơn: “Ai thích thì cứ làm, còn tôi 

không đồng ý”. Lời “phán quyết” 

như đinh đóng cột này cũng có thể 

làm cho Hội thánh “đau đầu” chứ 

nói gì đến nhân sanh? Đau đầu vì 

Hội Thánh đã giao Quyền cho vị 

Đầu Họ này rồi, mà quyền ấy bây 

giờ đã hóa nên quyền lực thế gian 

áp trị, làm cho nhơn sanh dưới 

quyền bị đau khổ, gây nên tai hại; 

Tai hại vì quyền này đã biến thành 

pháp trị, vì chỉ là thực pháp giáo. 

Đã như thế thì sự sống không chảy 

đến các nẻo làm cho mát mẻ ở lòng 

người thì tâm linh bị khô héo. Khô 

héo vì đó là cái pháp tương đối, 

thuộc về hiện tượng giới. Tương 

đối vì pháp này chỉ tồn tại trong 

một thời mà thôi! Đến thế thì phải 

chăng pháp trị đã trở thành yêu 

thuật bàng môn?

 Riêng với Hội Thánh Truyền 

Giáo, Ơn Trên đã nhiều lần giáng 

cơ để chỉ dạy về xây dựng Quyền 

Pháp. Thế cho nên huynh đệ mình 

phải tìm hiểu thật sâu trong Thánh 

Truyền Trung Hưng và Thánh 

Truyền Trung  Hưng Giáo Pháp để 

biết vì sao phải xây dựng Quyền 

Pháp?

  Trong Đàn cơ ngày 05-01 

ĐĐ34 tại Trung Hưng Bửu Tòa, 

Đức Lý Giáo Tông đặc biệt quan 

tâm đến việc xây dựng Quyền 

Pháp là vì nội tình nền Đạo. Ngài 

dạy:

 “Các đệ đã từng nghe, được 

biết nội tình nền Đạo, giữa các chi 

phái miền Nam cũng như Trung 

phần đã làm cho tổ chức bị đổ vỡ, 

hàng ngũ rời rạc rẽ riêng, các 

Thiên ân không còn trách nhiệm, 

một Thánh hình chia bảy xẻ năm, 

quyền Đạo mỗi ngày một yếu; 

phần đông trong nội bộ bị mưu 

chước tà quyền cám dỗ, danh lợi 

nhử câu, lòng tin mỗi ngày lợt lạc, 

chung quanh bị dồn ép bữa bữa 

lần đến lối cùng; các bộ máy sinh 

hoạt yếu đuối, các mạch lạc bị 

chận đứng, nhiều cơ sở đã bị 

chiếm cứ, nếu không sớm cứu vãn 

tình trạng nầy thì sẽ đến một ngày 

không khỏi tê liệt (ngồi yên)...”

 Trong đó, theo Ngài, còn phải 

kể đến sự tác động làm cho đối 

phương thù nghịch với chúng ta. 

Tác động này là khách quan nhưng 

nó lại được sinh ra từ chủ quan của 

chủ thể. Đó là: chính chúng ta 

không giữ được THUẦN CHƠN 

VÔ NGÃ! Ngài dạy:
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 “Tại sao mà có những đối 

phương thù  nghịch  dữ dội 

ấy?Trong đó cũng có nhiều lý do. 

Một lý do chính là không giữ được 

THUẦN CHƠN VÔ NGÃ, lại chất 

đầy bổi rác nơi trong, để làm mồi 

cho ngọn lửa bên ngoài văng tới, 

nếu không ham danh mến lợi thì 

đâu bị miếng mồi vật chất nhử câu, 

không có gian ngoa thì có sợ gì oai 

vũ dọa nạt, đã thiệt vô vi đạo đức 

dễ ai hãm hại ghét ganh! Vì cũng 

tại nơi mình nhẹ lòng yêu thương 

nhơn loại, yêu chuộng tự do, yêu 

quý Chánh Pháp, yêu lấy thân 

danh ưu tư xây dựng một cõi đời 

thái bình đạo đức...”.

 Lời dạy trên vô cùng thực tiễn! 

Đệ xin trích dẫn câu chuyện “ Bất 

biến đối phó vạn biến” trong giai 

thoại thiền để minh họa về một 

trong những lời dạy trên, đó là; Đã 

thiệt vô vi đạo đức dễ ai hãm hại 

ghét ganh. Chuyện kể rằng:

  “Thiền sư Đạo Thọ xây dựng 

xong một tự viện và cùng với “ 

Miếu Quán” của đạo sĩ làm bạn 

xóm giềng với nhau. Đạo sĩ buông 

bỏ chẳng đi đến Miếu Quán vì nó 

nằm bên cạnh chùa Phật. Nhân 

đây mỗi ngày đạo sĩ dùng phép 

thuật biến một vài yêu ma quỷ quái 

đến nhiễu loạn tăng chúng trong 

chùa, cưỡng ép làm cho tăng 

chúng hoảng sợ bỏ chùa mà đi. 

Đạo sĩ hôm nay gọi gió hô mưa, 

ngày mai mây bay điện chớp, quả 

thật đã làm cho các chú Sa Di nhỏ 

tuổi nhẹ dạ hoảng sợ chạy mất hết. 

Thế mà Thiền sư Đạo Thọ nhất 

tâm trụ ở đây hơn mười năm 

trường. Rốt cuộc cuối cùng, những 

phép thuật của đạo sĩ biến ra dùng 

hết rồi mà Thiền sư Đạo Thọ vẫn 

bình yên. Đạo sĩ không còn phép 

thuật nữa, chỉ còn cách phá Đạo 

Quán bỏ đi nơi khác.

  Về sau có người hỏi Thiền sư 

Đạo Thọ rằng:

 - Bọn đạo sĩ phép thuật cao 

cường, Ngài sao có thể thắng hơn 

bọn chúng?

 Thiền sư đáp:     

 - Ta không có tài năng gì để 

thắng bọn họ, miễn cưỡng mà nói, 

chỉ có một chữ “vô” hay thắng bọn 

chúng thôi.

 - “vô” sao có thể thắng được 

bọn chúng?

 Thiền sư nói:

 - Bọn họ có phép thuật là “có”, 

tức là có giới hạn, có lúc hết, có đo 

lường được, có ranh giới. Còn ta 

không phép thuật tức là “vô”, tức 

là vô tận, vô hạn, vô lượng, vô 

biên. Sự quan hệ giữa không và có, 

cái không biến đổi chống lại cái 
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nhiều biến đổi. Ta không biến đổi 

đương nhiên dễ hiểu là thắng hơn 

cái biến đổi.

 Cái “có” của đạo sĩ là sự ứng 

hiện của bản ngã; Cái “không” của 

Thiền sư Đạo Thọ trong trường 

hợp này là kết quả tu chứng của Vô 

Ngã Thuần Chơn. Nó nằm trong 

phạm trù của bản thể giới. Đây 

chính là tâm yếu trong lời giải 

thích của Thiền sư: “Ta không biến 

đổi đương nhiên dễ hiểu là thắng 

hơn cái biến đổi”.

 Biết thế, nhưng muốn đoạn diệt 

cái bản ngã thì khó lắm! Ngay cả 

khi bị rớt xuống vũng nhơ, bản ngã 

kiêu kỳ vẫn không bao giờ chịu 

thừa nhận điều đó mà nó tiếp tục tự 

tô điểm cho mình. Chẳng hạn:

 Có lần Mulla Nasruddin bị ngã 

xuống một hố phân ở một vùng quê 

và không leo lên được. Thay vì gọi 

người cứu lên khỏi hố phân, anh ta 

lại hét: “Cháy! Cháy”. Khi lính 

cứu hỏa đến nơi thì chẳng thấy 

cháy gì đâu, họ quát lên: “Anh thét 

'cháy' để làm gì?”.

 Mulla gặng hỏi lại: “Thế ông 

muốn tôi hét cái gì? Hét là... ‘C... 

C... à?’”.

 Chuyển cho cái tâm vào cảnh 

giới vô ngã thì khó như thế đấy. 

Nhưng khó đến thế nào, khi đã “có 

công mài sắt” vẫn “có ngày nên 

kim”! Trước đây, Lương Võ Đế đã 

từng tham học các vị cao tăng và 

nhiều bậc học giả, nhưng không có 

ai giúp cho ngài đoạn diệt được cái 

bản ngã. Sự mong cầu này cao độ 

đến nỗi ngài phải thân hành đến tận 

biên giới để đón tiếp Bồ Đề Đạt 

Ma.

 Việc làm có một không hai của 

nhà vua này đã thể hiện tấm lòng 

hết sức thành thật. Bồ Đề Đạt Ma 

nhìn sâu vào mắt vua và nói: “Ta sẽ 
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ở trong ngôi đền bên cạnh dòng 

sông, gần chân núi. Hôm sau, lúc 

canh tư, ngài hãy đến đó và tôi sẽ 

giúp ngài diệt cái tôi đó vĩnh viễn. 

Nhưng phải nhớ rằng, ngài không 

được mang theo tùy tùng, không 

được mang theo cận vệ, ngài phải 

đến một mình”.

 Lương Võ Đế hơi lo ngại trước 

yêu cầu kỳ lạ này và lo nghĩ suốt 

đêm, không thể nào ngủ được. 

Cuối cùng, nhà vua quyết định đi 

đến chỗ hẹn. Ngài chấp nhận mạo 

hiểm với ý nghĩ: “Cùng lắm, ông 

ta cũng chỉ lấy được cái mạng 

sống của ta mà thôi. Ta đã thử tất 

cả mọi cách mà vẫn không từ bỏ 

được cái tôi. Khi chưa diệt được 

cái tôi thì phiền não vẫn còn mãi. 

Đức Phật đã dạy thế cơ mà!

 Trời còn tối, nhà vua gõ cửa 

đền, Bồ Đề Đạt Ma nói: “Ta biết 

ngài sẽ tới, ta cũng biết cả đêm 

hôm qua ngài đã trằn trọc. Nhưng 

không sao cả, quan trọng là ngài 

đã tới. Bây giờ hãy ngồi xuống 

trong tư thế hoa sen, nhắm mắt lại, 

ta đang ngồi trước mặt ngài. Khi 

ngài nhìn thấy cái tôi bên trong 

mình, hãy giữ chặt nó. Phải giữ nó 

thật chặt và bảo cho ta hay ngài đã 

bắt được nó, ta sẽ giết nó và nó sẽ 

bị đoạn diệt. Chỉ cần tốn vài phút 

thôi”.

 Sau đó là im lặng. Một giờ trôi 

qua, hai giờ trôi qua. Trong hai giờ 

đó, Lương Võ Đế đã quán tâm mình 

một cách triệt để. Tất cả nguồn năng 

lượng của cơ thể được vận dụng cho 

cuộc truy tìm cái tôi; do đó không 

còn gì để tiêu phí cho những tham 

vọng, ước muốn. Trong lúc đó, ông 

cảm thấy vô cùng thư thái! Không 

có gì tồn tại cả.

 Rồi mặt trời lên. Bồ Đề Đạt Ma 

quan sát gương mặt của Lương Võ 

Đế. Người đang ngồi trước mặt 

Ngài giờ đây không phải là bậc đế 

vương uy quyền tột bậc của đất 

nước Trung Hoa. Trên gương mặt 

Lương Võ Đế lúc này chỉ còn lại sự 

tĩnh tịch, thâm trầm. Lương Võ Đế 

của hôm qua đã hoàn toàn biến mất!

Bồ Đề Đạt Ma lay ông và bảo: 

“Hãy mở mắt ra, không có gì ở đây 

cả. Ta không giết nó. Ta không phải 

là người hung bạo, ta không giết cái 

gì cả. Bản ngã của ngài vốn không 

tồn tại. Bởi vì ngài chưa bao giờ 

tìm kiếm nó nên nó vẫn tồn tại. Nó 

chỉ tồn tại khi ngài không kiếm nó. 

Nó chỉ tồn tại trong sự vô minh của 

ngài. Còn bây giờ, nó đã đi rồi.”

Hai giờ trôi qua. Lương Võ Đế 

đã hoàn toàn an lạc. Ông chưa bao 

giờ được thưởng thức vị ngọt, sự 

tươi mát, mới mẻ và cái đẹp vô ngần 

này vì bản ngã của ông đã bị đoạn 
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diệt. Bồ Đề Đạt Ma đã hoàn thành 

lời hứa.

  Nơi Trung Tông Truyền Giáo 

Thánh Hội, ngoài nhiệm vụ   

chính của Trung Hưng Chánh 

Pháp là Thuần Chơn Vô Ngã, lại 

còn một sứ mạng nữa. Đó là 

đương vi Quyền Pháp! Đây là lời 

dạy của Đức Lý Giáo Tông tại 

Trung Hưng Bửu Tòa ngày 05-01 

ĐĐ 34:

 “Các Hiền đệ, Hiền muội đây 

cũng đồng sứ mạng thọ lịnh nơi 

THẦY đến cõi ta bà để đương vi 

Quyền Pháp, làm cơ hữu hình rao 

truyền chánh giáo...”

 Ơn trên đã dạy: “Có công 

không hạnh không thành, có hạnh 

không công không lập”; nên 

huynh đệ mình phải biết nương 

vào Quyền Pháp để lập công theo 

lời dạy của Đức Thái Bạch Kim 

Tinh:

 “Chư hiền đệ, hiền muội cũng 

thấy rõ kỳ Hồng ân ban thưởng 

vừa qua, đó là một lẽ công bình 

bằng một sự tận độ của THẦY. 

Ban thưởng kia là để cho chư hiền 

thấy được ân huệ nhỏ đến cho 

mình, nhờ đây mà lòng thêm tươi, 

người thêm nhẹ, nương lấy 

Quyền Pháp mà tiến lên để đủ 

phương tiện lập công, kết mối 

thâm tình giữa đạo hữu, gây duyên 

chưởng phước mà đặt mình trong 

tổ chức làm những việc cho Hội 

Thánh, cho THẦY, nối lại mối 

thông công để sự sống lòng 

thương trở nên bình đẳng giác 

ngộ...”

       (TTTH. Tập IV Đàn 12-01 Đ Đ 34)

 Quyền Pháp ấy được Đức Thái 

Bạch Kim Tinh ví như ngọn kiếm 

linh thiêng; ngoài việc nương lấy 

mà lập công còn có công dụng 

khác:

“...nhờ nó mà đoạn cắt nghiệp 

duyên tội ác, oan oan tương báo 

nhiều đời và cũng thị uy sức mạnh 

tinh thần chống chọi với yêu ma 

cảnh giới ngăn đường chận ngõ”.

      (TTTH. Tập III, Đàn 01-6 Đ Đ 32)

Trong cái thuận lợi bao giờ 

cũng ẩn tàng sự nguy hiểm; Người 

sử dụng Quyền Pháp phải biết đề 

phòng mặt tiêu cực ấy:

“Gươm linh công dụng nhiều 

cách, cuối cùng là cứu mình cứu 

đời giải thoát. Trái lại, ngọn kiếm 

lợi hại kia ở kẻ ác tâm mê vọng có 

thể giết người phá Đạo một cách 

dễ dàng. Người Quyền Pháp có mà 

tâm hồn Quyền Pháp không có, 

thật nguy hiểm...”

     (THÁI BẠCH KIM TINH- TTTH. Tập III , 
Đàn 01-6 Đ Đ. 32))
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Cũng ở đàn cơ này, 

Ngài đã nêu rõ sự nguy 

hiểm đó:

“Đây Bần Đạo cũng nói 

cho Hội Thánh được biết 

để sau này có phương tiện 

dìu dắt, mặc dù là Thiên ân 

Quyền Pháp, nhưng người 

khi đã có Quyền Pháp nơi 

tay rồi cũng dễ dàng làm 

cho họ hư danh Đạo, 

chống chế cùng Hội Thánh 

và Nhơn sanh, họ có thể lợi 

dụng Quyền Pháp mà chia 

xẻ thân hình Đại Đạo 

nhiều mảnh nhỏ to, họ vì 

Quyền Pháp mà tranh 

giành ngôi vị làm cho xáo 

trộn trật tự Thiên điều. 

Cũng bởi Quyền Pháp mà 

họ gây thân thể đủ cánh 

vây xúi nhau giục loạn...”.

Từ đâu mà đẩy đưa đến 

thảm trạng đó?

Theo Đại Đức Ngô 

Tiên, sự nguy hiểm này bắt 

nguồn từ vô minh, tham ái, 

sân mê, không biết kỉnh 

nhường, không biết giác 

kỉnh hòa thân; nên Ngài 

mới dạy cách xây dựng 

quyền Pháp:

  “Dựng Quyền Pháp xây thành Đạo thể,

  Dựng Trung Hưng cứu tệ nội tình;

   Cứu đời trước phải cứu mình,

 Cứu mình Ra khỏi vô minh não phiền.

  Mở cho được xích xiềng tham ái,

  Dứt cho xong tệ hại sân mê;

   Ngoài trong hàng ngũ chỉnh tề,

 Dưới trên trật tự đề huề mến thương.

  Ai ai cũng biết nhường biết kỉnh,

  Người người đều giác tỉnh hòa thân;

   Khó khăn chia chịu lấy phần,

 Để đưa bước Đạo cứu dân độ đời...”

      (TTTH.tập IV , Đàn 02-12 Đ Đ 33))

Để việc xây dựng Quyền Pháp có nền 

móng vững chắc, mỗi một thành viên 

trong một tổ chức phải tự mình là một tấm 

gương sáng về Quyền Pháp, Quyền Pháp 

trật tự!

“Chớ như một tổ chức giáo hội xây 

dựng phần hồn, khép người vào khuôn 

viên Đạo Pháp thì phải sao nữa mới đáng 

cho, nếu cấp dưới làm, cấp trên không 

biết, người dưới làm người trên không 

hay, người trên không phải là Hướng đạo, 

mà người trên không Hướng đạo được, thì 

có tổ chức làm gì cấp dưới cấp trên, nên 

người tu hành biết kính mến người thì 

người mới kính mến mình, đó là Quyền 

Pháp trật tự, đó là đạo đức an bài...”

     (LÝ TRÍCH TIÊN - TTTH. Tập IV, Đàn 08-12 Đ Đ 33)
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Ngoài việc giữ gìn Quyền Pháp 

trật tự ra, người điều khiển bộ máy 

giống như người lái xe, dù tiến, dù 

lùi cũng phải tuân thủ giới quy! 

Đây là dụ ngôn vô cùng thực tiễn 

của Đức Lý Trích Tiên:

“Người điều khiển bộ máy cũng 

như người lái xe, nếu xe lên dốc 

qua đèo không bỏ số rồ xăng, thì xe 

bị trụt lùi, cũng như người Đạo 

trụt lùi, trụt lùi mà không ôm vững 

tay lái xe phải nhào đổ xuống khe, 

vì vậy dù phải thối lùi cũng phải 

giữ tròn Đạo hạnh thì yên, bỏ giới 

xa quy cũng như buông tay lái là bị 

hiểm nguy, mà xe trụt lùi hành 

khách cũng lùi. Thánh Thất Xã 

Đạo lừng thừng, thì nhơn sanh 

cũng yếu.

Vậy nhiệm vụ Đầu Họ, Chức 

sắc Chức việc quan trọng vô cùng, 

phải làm một đầu tàu mà lôi cả bao 

nhiêu toa hành khách, nếu người 

Chức sắc đứng lại, thì  Đạo hữu 

cũng thôi đi, người Thiên ân tối 

tăm, nhơn sanh cũng mờ mịt.

Vậy các Xã Đạo các Thánh 

Thất các cơ quan đều phải cố gắng 

hoàn thành sứ mạng, lấy mình làm 

cho Quyền Pháp tinh minh cho 

Giáo hội thêm quyền, danh THẦY 

được tỏ sáng...”

      (TTTH. Tập IV , Đàn 08-12 Đ Đ. 33)

Theo lời dạy của Đức Lý Giáo 

Tông, muốn lấy mình làm cho 

Quyền Pháp tinh minh cho Giáo 

hội thêm quyền, danh THẦY được 

tỏ sáng, huynh đệ mình phải có 

một tâm trường Bồ tát:

“..., Nay là lúc cần đòi hỏi ở chư 

hiền đệ, hiền muội một tâm trường 

Bồ tát với sứ mạng xây dựng 

Quyền Pháp Trung Hưng Thánh 

Hội, để giữ lấy chơn truyền, hầu 

cứu chuộc danh nghĩa  Đạo Trời bị 

lem ố mà con đường Tận Độ đã bị 

ngăn lấp, nhơn sanh không nẻo 

thoát thân trong buổi tai kiếp mạt 

đời, nơi nầy phải chịu đương lấy 

sứ mạng Trung Hưng chánh pháp, 

hoài bảo sự nghiệp lâu dài...”

      (TTTH. Tập IV Đàn 05-01 Đ Đ 34)

Nơi phải chịu đương lấy sứ 

mạng Trung Hưng Chánh Pháp là 

Hội Thánh, Thánh Thất và Xã 

Đạo. Ngành được phân công trách 

nhiệm là Hành chánh, Phổ tế, 

Phước thiện, Minh tra phải làm 

việc theo đường lối chung dưới sự 

chỉ đạo nhịp nhàng của Hội 

Thánh, phải có khoa học, có trật 

tự, phải thanh cao công bằng; 

Người cầm Pháp giữ luật phải căn 

cứ vào nguyên tắc, nhất là phải 

tuân thủ tuyệt đối đức công chính 

lCANH TYÙ 2020  3

47



và coi nhau bình đẳng trong công 

xây đắp nền móng của Thầy.

“Nhưng công chính đáng hơn là 

công xây đắp nền móng của Thầy, 

đắp cho hàng ngũ tương liên trật 

tự, đắp cho cơ sở mạnh lành cứng 

chắc, đắp tình thương yêu là Phổ 

Tế lâu dài; đắp sự sống hằng còn 

là Phước Thiện ấm no; đắp lẽ thật 

là Hành Chánh an bài; đắp đức tin 

là Minh Tra hàn gắn, đắp cho tổ 

chức đầy đặn, làm cho tổ chức an 

hòa, làm cho thân mình đạo hạnh. 

Đắp cho mình cũng là đắp cho 

Đạo. Đạo là mình, mình là Đạo, 

mình nên, Đạo nên, mình hư, Đạo 

hư. Đạo thành, mình thành, Đạo 

suy, mình khổ”.

     (LÊ VĂN TRUNG- TTTH. 13/7 Đ Đ 33)

Ở cấp Họ Đạo và Xã Đạo, Ơn 

trên còn dạy riêng cho từng phẩm 

vị như:

Đức Ngô Cao Tiên dạy các vị 

Đầu Họ:

“Quyền Pháp người Đầu Họ trở 

nên quan trọng, vì Đầu Họ mới có 

quyền thay cho Hội Thánh, mà 

quyền ấy lại có 04 Pháp nên hay 

cứu độ được người, nếu có Pháp, 

có Quyền mà không lo ôn dưỡng tu 

học thì cái hại rất nguy hiểm, đã 

đành hư thân phận vào tam khổ mà 

còn làm cho bao nhiêu người xa lìa 

Pháp Đạo mà lạc đọa trầm luân”.

      (TTTH- 14/6  Đ Đ. 32)

Đức Cái Tiên Cổ Phật dạy các vị 

Chánh Phó Trị Sự, Thông Sự:

“Nên Xã Đạo được tổ chức theo 

Hội Thánh, người có thẩm quyền 

là ba ngôi thay mặt cho Giáo hội. 

Như vậy, Chánh Phó Trị sự, Thông 

sự phải làm sao đây? Phải học và 

hy sinh, phải luyện Châu, luyện 

Pháp, thường cúng sám cầu 

nguyện cho nhơn sanh trong Xã 

Đạo được Thầy soi chiếu”.

      (TTTH- 27/01 Đ Đ. 31)

Ngoài những nỗ lực trên, Đức 

Lý Trích Tiên còn dạy Chánh, Phó 

trị sự phải biết tôn kỉnh kẻ quyền 

hành để làm gương cho Đạo hữu:

“Hội Thánh chưa kịp xây dựng 

nền móng vững chắc, tu chỉnh 

Quyền Pháp tinh nghiêm, vì vậy 

mà toàn đạo coi sứ mạng ở Trời 

nhẹ quá làm sao Quyền Pháp 

mạnh lành! Các Chánh Phó Trị sự 

thiếu tôn kỉnh kẻ quyền hành Chức 

sắc ở Thánh Thất, nên Đạo hữu 

cũng coi người Chánh Phó Trị sự 

là thường. Bởi mình không tôn 

trọng Quyền Pháp, kính nể cấp 

trên để làm gương cho cấp dưới, 

thành ra một tổ chức không được 

tôn nghiêm...”

      (TTTH tập IV, Đàn 08/ 12 Đ Đ. 33)

48

lCANH TYÙ 2020  3



Có nhiều bài Thánh Giáo khác 

dạy riêng cho Hội Thánh, cho chức 

sắc các ngành, các cấp, kể cả cho 

nhân sanh rất cụ thể; nhưng mẫu số 

chung của Quyền Pháp vẫn luôn 

luôn là Tình thương và sự sống.

Tình thương và sự sống phải 

phát xuất từ lòng trắc ẩn, nhân hậu, 

trong sáng, vô tư như câu chuyện 

“Trái tim người thầy” xin trích 

trong quyển “Bạn sống chỉ một 

lần” đã kể sau đây:

“Một sinh viên đang tản bộ 

cùng vị giáo sư nổi tiếng là tử tế. 

Đang đi thì họ bỗng thấy một đôi 

giày cũ nằm trên đường. Hẳn là 

giày của một người nghèo đang 

làm việc trên một cánh đồng gần 

đó, và sắp xong công việc.

Anh sinh viên quay sang nói với 

vị giáo sư: “Chúng ta trêu chọc 

người nầy xem sao, chúng ta sẽ 

giấu đôi giày của ông ta, và núp 

trong bụi để xem ông ta phản ứng 

thế nào khi phát hiện ra bị mất 

giày”.

“Này chàng trai trẻ,” vị giáo sư 

trả lời, “chúng ta không nên mua 

vui trên nỗi khổ của người nghèo. 

Cậu giàu có và có thể tự tìm trò vui 

cho mình bằng cách hay hơn cách 

này. Hãy đặt một đồng tiền vào 

mỗi chiếc giày. Chúng ta sẽ xem 

ông ta phản ứng thế nào khi phát 

hiện ra điều đó”.

Cậu sinh viên làm theo lời giáo 

sư và cả hai núp sau bụi cây gần đó 

quan sát. Người đàn ông nghèo 
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làm xong công việc, băng qua 

cánh đồng quay lại chỗ để áo 

khoác và giày. Trong khi mang áo, 

ông xọt chân vào giày và thấy có 

vật gì cứng cứng, ông cúi xuống 

xem và thấy đồng tiền. Quá sức 

kinh ngạc, ông nhìn chăm chăm 

vào đồng tiền, lật qua lật về, rồi lại 

nhìn. Rồi ông nhìn quanh nhưng 

không thấy ai cả. Lúc bấy giờ ông 

mới bỏ tiền vào túi và mang tiếp 

giày vào chân bên kia; và ngạc 

nhiên gấp bội khi phát hiện ra bên 

kia cũng có một đồng tiền. Quá xúc 

động, ông quỳ gối, ngước mặt lên 

trời và tạ ơn người lạ mặt nào đó 

đã cứu vợ con mình đang không có 

bánh mì ăn.

Cậu sinh viên đứng bất động, 

nước mắt tuôn trào. “Đấy,” vị 

giáo sư nói, “liệu cậu có vui hơn 

nếu cậu trêu chọc như hồi nãy 

không?”

Cậu sinh viên đáp: “Thầy đã 

dạy cho em một bài học chắc chắn 

em không bao giờ quên. Giờ đây 

em đã biết ý nghĩa thật sự của câu 

nói mà trước đây em chưa hiểu: 

Cho đi hạnh phúc hơn nhận lại.

Chỉ là cậu sinh viên bình 

thường ở ngoài đời thôi mà còn 

phải tỏ rõ tình thương một cách 

thanh cao tinh khiết như thế mới có 

sự mầu nhiệm tạo nên sự xúc động 

đến tột cùng nơi người nông dân 

nghèo! Câu chuyện chẳng dính 

dáng gì đến Quyền Pháp Trung 

Hưng, nhưng nhờ nó mà  huynh đệ 

mình có thể hiểu sâu hơn lời dạy 

của Đông Phương Lão Tổ trong 

Đàn cơ 02-8 Đ Đ 30:

“...Người phải vô tư, Quyền 

Pháp ở nơi người, thì người càng 

phải thanh cao tinh khiết. Người 

có thanh cao thì Pháp mới thanh 

cao, Quyền mới có uy lực. Uy lực 

không phải Quyền, thanh cao 

không phải Pháp, mà thanh cao uy 

lực ở nơi người, người có công 

bằng, thì Pháp còn thêm bình 

đẳng, bác ái, Quyền còn thêm 

thành tín từ bi.

Quyền Pháp linh thiêng là cơ 

mầu nhiệm, cơ mầu nhiệm ở nơi 

Quyền Pháp,  nơi  người  là 

THƯỢNG ĐẾ chuyển  thân 

thường trụ. THƯỢNG ĐẾ thường 

trụ nơi người, người có huyền linh 

cách cảm, người là THƯỢNG ĐẾ, 

nên Quyền Pháp người đời hằng 

quý trọng...” 
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Ngày 17.6.2020, trên mạng 

xã hội lan truyền một đoạn 

video clip cảnh một cậu bé 

học sinh ở Đồng Nai dắt xe đạp đi 

dưới mưa, đến những chỗ có 

miệng cống, cậu ngồi xuống nhặt 

hết rác để khơi thông dòng chảy. 

Hành động đẹp, ý nghĩa và đáng 

yêu của cậu bé đã nhận được sự tán 

dương, ngưỡng mộ của hàng triệu 

người. Đoạn video clip được chia 

sẻ chóng mặt như muốn lan tỏa 

một thông điệp về nếp sống đẹp... 

Có thể nói, trong suy nghĩ của cậu 

bé thì việc làm này rất đỗi bình 

thường, nhưng hình ảnh ấy được 

đặt trong bối cảnh xã hội hôm nay 

thì nó trở nên lạ thường. Sự lạ 

thường vì hiếm thấy ai làm như 

vậy. Chúng ta dễ bắt gặp hình ảnh 

mọi người xả rác hơn nhặt rác. Sau 

các lễ hội tụ tập đông người, 

thường thấy rất nhiều rác. Tại 

những địa điểm du lịch thu hút giới 

trẻ, người ta ghi các thông điệp 

"Thiên nhiên đã ban tặng cho bạn 

một khung cảnh đẹp, xin đừng lấy 

đi những gì ngoài bức ảnh đẹp và 

đừng để lại những gì ngoài dấu 

chân bạn!" để nhắc nhở ý thức bảo 

vệ môi trường. 

Ý thức bảo vệ môi trường sống, 

chung tay thực hiện những hành 

động ý nghĩa nhằm góp phần làm 

cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn 

không tự nhiên mà có. Đó là thành 

quả của nền giáo dục. 

Tại đất  nước Nhật Bản, ngay từ 

nhỏ các em học sinh được nhà 

trường dạy rất kỹ về phương thức 

sống sạch. Tất cả công việc vệ sinh 

cá nhân, rửa chén bát sau khi ăn 

cơm xong, cho đến lau dọn phòng 

học, nhà vệ sinh, sân vui chơi, 

v.v... đều do các em học sinh tự 

với ý thức SỐNG SẠCH
ĐỖ THẾ HỮU

HƯNG ĐẠO SINH 

lCANH TYÙ 2020  3

51



thực hiện. Nhà trường không thuê 

người để làm chuyện này. Và không 

chỉ ở nhà trường, tại nhà các em 

cũng được người thân dạy cho điều 

này. Ý thức tự giác từ trong nhà ra 

ngoài phố, mở rộng trên toàn đất 

nước. Dù là giữa lễ hội tưng bừng 

hay đang ở bất cứ đâu, người Nhật 

đều "rác ai nấy giữ" cho đến khi 

thấy thùng rác là bỏ vào. Đối với vệ 

sinh công cộng, người Nhật cũng vô 

cùng trách nhiệm. Mỗi tháng, trẻ 

em trong khu phố lại tổ chức nhặt 

rác trên toàn bộ các con đường đến 

trường. Người lớn cũng thường 

xuyên tổ chức các sự kiện vệ sinh 

đường phố. Nhờ đó, đâu đâu trên 

nước Nhật cũng sạch tinh tươm.

Còn ở nước ta thì ngược lại. 

Những hành động khạc nhổ, xả 

rác nơi công cộng diễn ra bừa bãi. 

Trên phố, chúng ta nhìn thấy cảnh 

một phụ huynh chở con em học 

sinh ngang nhiên vứt hộp sữa 

xuống đường; cảnh người ta chen 

nhau vượt lên làm tung tóe đám 

nước đen xì dưới đường lên người 

khác không mấy gì xa lạ... Nhìn 

thấy hình ảnh đó cũng biết được 

trình độ dân trí, dân sinh, dân đức 

ta. Phần lớn người ta nhận thức về 

sự đóng góp của mỗi cá nhân cho 

gia đình và cho xã hội thiên hướng 

chú trọng đến vật chất. Đó là một 

sự thiên lệch hết sức nguy hiểm 

trong tâm hồn con người. 
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Thanh niên Hưng Đạo Hội 

Thánh Truyền Giáo Cao Đài được 

giáo dục ý thức sống sạch ngay từ 

ngày các em chính thức gia nhập 

Đoàn. Điều luật thứ 4 trong Mười 

Điều Luật của Đoàn quy định 

"Trong sạch từ thể chất đến tinh 

thần, từ lời nói đến hành động".

 Trong sạch thể chất: là giữ vệ 

sinh thân thể cho sạch sẽ, xây dựng 

ý thức chăm lo cho sức khỏe bản 

thân. Mọi sinh hoạt trong nhà đạo 

đều hướng các em dùng thực phẩm 

chay để cung cấp nguồn dinh 

dưỡng sạch nuôi dưỡng cơ thể, 

sống hòa với môi trường thiên 

nhiên. Trang phục Hưng Đạo với 

màu áo Tam Thanh, bên cạnh ý 

nghĩa về mặt đạo pháp là sự hòa 

quyện của ba màu cờ đạo, nó còn 

là màu của đất, tượng trưng cho sự 

chịu thương, chịu khó và khiêm 

nhường trong phụng sự. Các 

Trưởng luôn hướng dẫn các em 

phải giữ trang phục sạch sẽ, đầu 

tóc gọn gàng, không phấn son lòe 

loẹt, v.v... Có thể nói "trong sạch 

thể chất" tạo nên hình ảnh đẹp bình 

dị cho thanh thiếu niên Hưng Đạo. 

Trong sạch tinh thần: là tâm trí 

sáng suốt, không sân si, không ích 

kỷ nhỏ nhen, không buồn đau, 

không oán hận. Để có được một 

tinh thần trong sạch các em phải ý 

thức tránh xa tác động xấu của 

sách báo, phim ảnh bạo lực hay các 

loại văn hóa phẩm khác có nội 

dung không lành mạnh. Việc tham 

gia sinh hoạt tu học trong môi 

trường Hưng Đạo mỗi tuần là dịp 

các em được tắm gội trong ân 

phước Thiêng liêng, được học đạo 

lý từ Thánh giáo, Kinh kệ, từ 

gương hướng đạo của chư Tiền bối 

và được các Trưởng nêu gương, 

nhắc nhở mỗi tuần. Trong sạch 

tinh thần là nhựa sống, nuôi dưỡng 

nguồn mạch tâm linh nơi mỗi con 

người, hướng con người đến chỗ 

thanh tịnh, thuần khiết. Và tất 

nhiên, muốn trong sạch tinh thần 

thì chúng ta phải có sự trong sạch 

từ thể chất.

Trong sạch lời nói: chính là sự 

cẩn ngôn trong giao tiếp, không 

vọng ngữ. Cụm từ "vọng ngữ" 

trong nhà Đạo được diễn dịch ra 

rất nhiều biểu hiện xấu xa của lời 

nói. Đó là xảo trá, láo xược, gạt 

gẫm người, khoe mình, bày lỗi 

người, chuyện quấy nói phải, 

chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo 

báng, chê bai, nói hành kẻ khác, 

xúi giục người hờn giận, kiện thưa 

xa cách; ăn nói lỗ mãng, thô tục, 

chửi rủa người, phỉ báng tôn giáo; 

nói ra không giữ lời hứa... Không 

dừng lại ở lời nói xuất phát từ 

miệng, mà tất cả các hình thức 
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chuyển tải lời nói như: thư từ, 

email, tin nhắn qua điện thoại và 

ngay cả những dòng trạng thái 

đăng tải trên mạng xã hội của mỗi 

cá nhân cũng đều phải thận trọng, 

đúng tư chất của con nhà có đạo 

đức. Các em Hưng Đạo Sinh được 

giáo dục rằng: giữ được sự trong 

sạch trong lời nói sẽ tạo được cảm 

tình với người, lan tỏa được tình 

thương yêu huynh đệ đồng đạo, 

nhận được sự tôn trọng và quý mến 

của mọi người khi chúng ta giao 

tiếp. Trong sạch lời nói là hướng 

đến chữ hòa trong mọi quan hệ xã 

hội.

Trong sạch hành động: là mọi 

việc làm đều phải chân chánh. 

Trong sạch lời nói và trong sạch 

hành động phải tương hô song 

hành. Biểu hiện nhỏ nhất là ý thức 

bảo vệ môi trường xung quanh. 

Thanh niên Hưng Đạo mỗi dịp 

sinh hoạt dã ngoại, cắm trại là cách 

hòa mình vào thiên nhiên, cảm 

nhận được việc tác động của con 

người vào thiên nhiên và ngược 

lại, ảnh hưởng rất lớn đến đời 

sống. Hành động sạch của các em 

trong mỗi dịp này là tuân thủ quy 

định "đến sạch, ở sạch, đi sạch". 

Khi đến nơi cắm trại, các em tổ 

chức dọn dẹp vệ sinh môi trường 

xung quanh, không tuỳ tiện chặt 

cây, bẻ cành... dụng cụ sử dụng 

trong đời sống trại cũng thân thiện 

với môi trường và trước khi rời đất 

trại, hình ảnh các em dàn hàng 

ngang để vệ sinh khu đất trại là 

cách nhắc nhở các em phải ý thức 

sống sạch, bảo vệ môi trường. 

Giáo dục là vậy. Để trang bị 

nhận thức và từ nhận thức đi đến 

hành động là một quá trình lâu dài, 

có sự chăm chút tỉ mỉ của người đi 

trước, dẫn dắt trong từng hành 

động nhỏ nhặt. Không những thế, 

tất cả những điều tốt đẹp đó phải 

được trưởng dưỡng trong môi 

trường để hình thành nét văn hóa 

đặc trưng của tập thể, cộng đoàn 

hay rộng hơn là dân tộc. 

Mục đích của sự tu tập là hướng 

con người đạt đến sự thanh tịnh. 

Sống sạch là những phương môn 

cần có và tập luyện lâu dài cả đời 

để hướng đến chỗ thanh tịnh này. 

Sống sạch phải lần lượt từ dễ đến 

khó, từ thô đến tinh. Trong tinh 

thần đó, Hưng Đạo Sinh hôm nay 

luôn cố gắng thực hiện cho được 

điều luật: "Trong sạch thể chất đến 

tinh thần, từ lời nói đến hành 

động" vậy.
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THÁNH TRUYỀN TRUNG HƯNG GIÁO PHÁP THÁNH TRUYỀN TRUNG HƯNG GIÁO PHÁP 

PHẠM SĨ DŨNG (sưu tập)

“Đã vào trọn một thân mình nơi ô trược thì THẦY đây cũng khó 

mà rửa với một gáo nước mà đặng trong sạch” Đức Chí Tôn - TNHT

Sám hối để tìm thấy tội lỗi của mình mà xin Thầy đoạn dứt. Một đợt 

chưa hết thì phải tiếp tục nhiều đợt, bao giờ cho hết tội lỗi mới thôi. Giết 

rắn mà không dứt nọc thì cũng có ngày sống lại. Phương tu như trước mà 

Ơn trên đã dạy, cứ theo đó mà tiến lần, tiến bao giờ hết chỗ tiến mới thôi. 

Nếu nữa chừng nhi phế thì sự khảo thí không thể lường được, cũng như 

giết rắn không dứt nọc thì nó trả thù. Còn chư Chức sắc nhập tịnh thì Lão 

cũng y cho đó. Về ngày giờ tùy theo phương tiện mà sắp xếp, người tu 

trước kẻ tu sau phân công cho hợp thời hợp lý. Kẻ được trước cũng chẳng 

vội mừng, kẻ chưa được cũng không buồn nản, sau trước cũng là sự thử 

lòng đó thôi. Sự tu hành cốt ở tâm, tâm thanh tịnh thì được tất cả, nếu 

người nào còn so đo tính toán, không giữ được thanh tịnh, để vọng thức 

dấy lên thì sẽ mất tất cả. Như một việc điểm danh cũng rõ được lòng của 

mỗi người như thế nào! Kẻ được thì mừng mà không biết mừng để làm gì! 

Hay mừng để rồi phát triển tánh tự kiêu ngã mạn. Kẻ chưa được thì buồn, 

để cho cơ hội vọng thức nổi lên làm cho chơn tâm mờ tối. 

Thánh Thất Trung Thành, 2/6/Quí Mẹo-ĐĐ38

DẠY VỀ SÁM HỐI
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Đức Giê-su bị đóng đinh vào 

thập giá trên núi Sọ và trút 

hơi thở cuối cùng. Sau ba 

ngày, Chúa phục sinh. Vốn đa 

nghi, tông đồ Tô-ma chỉ tin Chúa 

sống lại sau khi đã chạm tay vào 

dấu đinh trên người Chúa. Phúc 

Âm chép theo Thánh Gio-an, 

chương 20, câu 19, chép lời Đức 

Giêsu dạy tông đồ Tô-ma như sau: 

“Tô-ma, vì đã thấy Thầy, nên 

anh tin. Phúc thay những người 

không thấy mà lại tin. / Thomas, 

because thou hast seen Me, thou 

hast believed. Blessed are they 

that have not seen and yet have 

believed.” (Bản King James thế kỷ 21)

Thánh Tô-ma có thấy mới chịu 

tin, nhưng bây giờ thiên hạ lại 

khuyên rằng đừng tin những gì 

mắt nhìn thấy. Không phải vô lý 

đâu. Thật vậy, vào thời nay, với 

công cụ Photoshop, một tay thiện 

nghệ dễ dàng ghép ảnh ai đó vào 

một khung cảnh ăn chơi trụy lạc 

rồi “quăng” lên Facebook chẳng 

hạn, thì lập tức nạn nhân ấy sẽ phải 

chịu tai tiếng oan uổng lan rộng 

đồn xa.

Người Việt bảo: “Trăm nghe 

không bằng một thấy.” Tuy vậy, 

thiên hạ vẫn khuyên chớ tin vào 

mắt thấy. Dưới đây là mấy bằng 

chứng:

1. Ở vương quốc Anh, công ty 

trách nhiệm hữu hạn “Keep Calm 

Network Ltd” có trụ sở chánh ở 

tầng thứ bảy trong tòa nhà tại số 11 

đường Old Jewry, kinh đô Luân 

Đôn. Công ty quảng cáo áo thun 

(T-shirts) nam nữ đủ màu, dài tay 

hay ngắn tay đều có, bán với giá 

19,95 Mỹ kim (áo nữ ngắn tay) hay 

21,95 Mỹ kim (áo nam dài tay). 

Mắt thấy cũng chớ tin
HUỆ KHẢI
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Trên ngực mỗi áo, ngoài tên công 

ty (Keep Calm: Hãy bình tĩnh) và 

biểu tượng vương miện, có in hai 

dòng chữ trắng: DON'T BELIEVE 

WHAT YOU'VE SEEN (Đừng tin 

những gì bạn đã thấy). Họ còn in 

câu này trên nhiều món hàng khác 

như móc khóa (giá 9,95 Mỹ kim), 

hoặc bình trà, ca uống nước, v.v…

2. Cũng bên nước Anh, công ty 

trách nhiệm hữu hạn “The Culture 

Trip Ltd” (Du lịch văn hóa) trụ sở 

tại số 11-13 đường Weston, thủ đô 

Luân Đôn, cho đăng một quảng cáo 

với tiêu đề lớn: “12 Things to Know 

Before Traveling to East Africa / 12 

điều cần biết trước khi du lịch sang 

Đông Phi”. Quảng cáo này in bài 

viết ngày 05-01-2018 kèm hình 

ảnh của chị Leah Feiger. 

Chị người Mỹ này gốc ở 

Chicago, lớn lên ở Hong Kong và 

London, có bằng cử nhân ở trường 

Dartmouth College (Mỹ) và lấy 

bằng thạc sĩ ở Viện Đại học Cape 

Town (Nam Phi). Chị được coi là 

một “travel bug” (rệp du lịch), ý 

nói là người rất máu me đi đây đi 

đó; hễ bị “rệp” này cắn thì máu du 

lịch ngứa ngáy, phải quảy ba lô lên 

đường tức thì, không cần kế hoạch 

gì cả. Như thế, rõ ra chị Feiger rất 

có thẩm quyền để mời mọc bá 

tánh hãy mạnh dạn ghé chơi Đông 

Phi. Chị viết như sau:

“Đừng tin những gì bạn thấy 

trong phim. Đông Phi không 

thường xuyên mắc phải nạn đói, 

tranh chấp, hay nội chiến, mà thật 

sự là một miền đất rất đỗi đa dạng 

sắc màu với rất nhiều sắc dân. / 

Don't believe what you've seen in 

the movies. East Africa is not 

constantly embroiled in famine, 

dispute, or civil war, and is 

actually a highly diverse region 

with a multitude of different 

people.”
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3. Bên Mỹ, có một người hùng là 

Eliot Ness (1903-1957), viên chức 

Sở Cấm Rượu (The Bureau of 

Prohibition). Sở này có nhiệm vụ 

ngăn chặn các hành vi sản xuất và 

mua bán rượu lậu. Ness lãnh đạo 

một tổ công tác rất liêm khiết ở 

thành phố Chicago, bang Illinois. 

Bấy giờ Al Capone (1899-1947) là 

ông trùm Mafia ở Chicago, là trọng 

phạm số một mà chiến dịch chống 

rượu lậu (1920-1933) rất tốn công 

đeo đuổi. Nhờ Ness và nhóm viên 

chức trong sạch được mệnh danh là 

“The Untouchables” (Những 

người không thể đụng tới, không 

thể mua chuộc), Al Capone bị xộ 

khám năm ba mươi ba tuổi (1932). 

Năm 2014, nhà văn Mỹ Douglas 

Perry giao cho Nxb Penguin 

Random House in quyển sách nhan 

đề “Eliot Ness: The Rise and Fall 

of an American Hero” (Eliot Ness: 

thăng trầm của một người hùng 

nước Mỹ). 

Nhà văn Jonathan Eig vốn nổi 

tiếng với một quyển sách cũng viết 

về Al Capone (in năm 2011), khi 

khen sách của Perry cũng khuyên: 

“Đừng tin những gì bạn thấy 

trong phim. Cuộc đời thật của 

Eliot Ness tốt đẹp hơn phiên bản 

của Hollywood, và Douglas Perry 

kể lại cuộc đời ấy một cách tài tình 

(…) / “Don't believe what you've 

seen in the movies. The true story 

of Eliot Ness is better than the 

Hollywood version, and Douglas 

Perry tells it brilliantly (…).”

4. Con mắt nó lừa nhận thức 

của con người ghê lắm. Vì vậy, 

các vị sư phụ luôn luôn khuyên 

mấy anh đệ tử độc thân tu hành 

phải cẩn thận khi thấy gái đẹp 

(xem Bài Thơ Xuống Núi). Các cô 

nương có là hoa hậu hoàn vũ 

chăng nữa thì Đức Phật vẫn bảo 

họ là “túi da thúi” (xú bì nang 醜

皮囊); vậy, quý thầy tu đừng mê 

muội mà uổng đời trai.

Nói chi đám phàm phu tục tử, 

ngày xưa bậc thánh triết hiền nhân 

có ba ngàn đồ đệ như Đức Khổng 
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Tử vẫn còn bị con mắt đánh lừa 

kia mà.

Danh tác Trung Quốc đời nhà 

Tần là Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋 

(soạn xong vào năm 239 trước 

Công nguyên), gồm 160 bài, chia 

làm 26 chủ đề. Chủ đề 17 là 

“Thẩm phân lãm” 審分覽 gồm 8 

bài (93-100), trong đó bài thứ 95 

nhan đề “Nhậm số” 任數 gồm 4 

tiểu mục, và tiểu mục thứ tư dài 

146 chữ kể lại tường tận sự kiện 

Đức Khổng Thánh bị con mắt 

đánh lừa, tóm tắt như sau:

Trong lúc đang khốn cùng ở 

nước Trần, nước Thái, thầy trò 

Đức Khổng lắm khi cả tuần chẳng 

có gì bỏ bụng. Hôm nọ xin được 

chút gạo, Nhan Hồi bèn nấu cơm. 

Tình cờ bắt gặp học trò cưng nhất 

của mình giở nắp vung bốc trộm 

cơm cho vào mồm nên Đức Khổng 

thầm chê trách. Khi cơm dọn ra, 

Đức Khổng giả vờ muốn dâng cơm 

cúng tiên đế thì Nhan Hồi cản lại, 

nói rằng lúc nãy tro bếp bay vào 

nồi, bỏ chỗ cơm bẩn thì phí phạm, 

nên Hồi đã ăn trước rồi, vậy không 

thể dâng cơm cúng được. Hiểu rõ 

cớ sự, và hối hận đã nghĩ xấu cho đệ 

tử ruột, Đức Khổng than:

“Ta tin vào mắt mình, nhưng 

mắt vẫn không thể tin; ta nương cậy 

vào tâm mình, mà tâm vẫn không 

đủ nương cậy. Các trò nhớ cho: 

Biết người vốn chẳng dễ thay. / Sở 

tín giả mục dã, nhi mục do bất khả 

tín; sở thị giả tâm dã, nhi tâm do 

bất túc thị. Đệ tử ký chi, tri nhân cố 

bất dịch hỹ. 所信者目也, 而目猶

不可信; 所恃者心也, 而心猶不

足恃. 弟子記之, 知人固 不易矣.”

Câu chuyện của Đức Khổng 

khiến chúng ta nhớ lời khuyên của 

người Việt: “Mắt thấy tai nghe còn 

e lầm lẫn”. Và đó phải chăng cũng 

là lời nhắc nhở chúng ta hãy luôn 

luôn tỉnh táo trước nạn tin giả (fake 

news) đang lan tràn trên Internet 

trong thời đại @.
Một bản Lã Thị Xuân Thu in bên Nhật.

Nhiêu Lộc, 23-6-2020
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NGỌC ANH

1. Công  của người phụ nữ:

Trong điều thế luật thứ III có giải thích, Công: nghề nghiệp, bánh trái, 

thêu thùa, vá may cùng những nghề thực tế.

Quan niệm xưa cho rằng: Phụ nữ thì khuê môn bất xuất, chỉ lo việc 

trong nhà: tề gia nội trợ là phận sự chính của người phụ nữ phải chu toàn. 

Ngoài việc nấu ăn, may vá... người phụ nữ còn phải sắp đặt việc nhà, cần 

kiệm, nuôi dạy con cái, hiếu thảo với cha mẹ chồng, hỗ trợ cho chồng 

trong mọi việc.

Đàn cơ tại Thánh tịnh Thanh Quang năm ĐĐ 14, Đức Vân Hương 

Thánh Mẫu đã dạy:

“Công dung ngôn hạnh đáng trang nữ hiền”

ĐỐI VỚI NỮ PHÁI

Chữ Công Chữ Công Chữ Công 
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Giác Minh Thánh Đức Đoàn Thị Điểm cũng đã dạy:

“Công là thợ dựng gầy cơ nghiệp,

Công mở đề trực tiếp đời ta;

Lao tâm, lao lực cũng là,

Tùy theo cảnh ngộ xoay ra việc làm.”

....

“Muốn đức công trọn phần thể hiện,

Em gắng lên vui tiến cõi lòng,

Xa lìa cái bịnh ngồi không,

Tính toan từng việc, ngoài trong gọn gàng.”

                                         (TTCG, đàn 19-8 Canh Tý - 1960)

Ngày nay, theo đà phát triển của xã hội vai trò của người phụ nữ cũng 

thay đổi. Người phụ nữ đã bước ra khỏi cánh cửa gia đình để tham gia 

công việc xã hội.

Nếu quan niệm trước đây cho rằng người đàn ông là trụ cột trong gia 

đình, thì ngày nay chúng ta vẫn thường nghe đến quan điểm nhà có hai 

cột: đó là vợ và chồng cùng tham gia làm việc ngoài xã hội để chu toàn 

kinh tế cho gia đình. 

Chữ công của người phụ nữ lại thêm phần lo toan.

Có một thời gian nhiều cô gái trẻ cho rằng: đã cùng người đàn ông 

kiếm tiền lo cho gia đình thì việc nội trợ trong nhà đâu cần thiết, cứ thuê 

người là được. Tuy nhiên quan niệm sai lầm đó nhanh chóng bị gạt bỏ. 

Ngày nay, rất nhiều phụ nữ chẳng những giỏi công việc ngoài xã hội , mà 

việc nhà thu xếp cũng gọn gàng.

Không  chỉ gói gọn trong bếp núc, thêu thùa may vá, nhiều người trẻ 

đã theo học cắm hoa, trang trí nhà cửa, pha cocktail, nấu và trang trí bàn 

tiệc ...

Phụ nữ đừng quên việc giữ gìn tổ ấm gia đình là điều cần thiết: sử 

dụng những phương tiện khoa học kĩ thuật vào đời sống như máy giặt, tủ 

lạnh, bếp ga, bếp điện từ, các loại thức ăn đã sơ chế  ở siêu thị giúp người 
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phụ nữ chuẩn bị bữa cơm gia đình nhanh chóng tiện lợi. Nếu quá bận 

không thường xuyên nấu nướng cho cả nhà, thì cuối tuần cũng phải tranh 

thủ vào bếp để cả nhà có thể đầm ấm bên nhau trong bữa cơm với những 

món ngon mà mọi người cùng yêu thích. Đừng quên, chỉ có người vợ, 

người mẹ khi nấu nướng mới có thể thêm vào thức ăn vitamin Y (yêu 

thương ) mà không nhà hàng nổi tiếng nào có được!

Trên thế giới cũng như trong đất nước chúng ta đã có rất nhiều phụ nữ 

giữ những chức vị cao trong xã hội: thủ tướng, bộ trưởng, đại biểu quốc 

hội ... mà gia đình cũng rất chu toàn.

Nhiều nam giới thành đạt trong công việc, hạnh phúc trong  cuộc 

sống đã phát biểu: “Cơm nhà là ngon nhất” hay: “Những bữa cơm đầm 

ấm không những liên kết các thành viên trong gia đình, mà còn là chiếc 

neo giữ gìn hạnh phúc”.

2. Công của nữ phái Cao Đài:

Trong đức công, ngoài việc nhà, việc xã hội, nữ phái Cao Đài còn chu 

toàn việc đạo không thua nam phái.

Trưng Trắc Thánh Nương trong đàn cơ ngày 03-01-ĐĐ 14 tại Thánh 

Tịnh Thanh Quang  đã dạy rằng:

Biết đâu gái cũng như trai,

Cũng con Thượng Đế hai vai cũng đồng.

Trong suốt lịch sử mở đạo , truyền đạo, bên cạnh mười hai vị môn đệ 

đầu tiên của Đức Thượng Đế, theo tư liệu của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, 

nữ phái cũng góp phần không nhỏ: từ việc may thiên phục chức sắc cho 

đến việc mua đất và xây dựng Tòa Thánh đầu tiên. Trong tờ tịch đạo gửi 

chính quyền Pháp ở Nam Kỳ trước đây, cũng có quý tiền bối nữ phái  

đứng tên.

Ngày nay trong Giáo hội nói chung, trong từng Họ Đạo nói riêng, vai 

trò nữ phái trong nhà đạo cũng không kém phần quan trọng: từ việc sinh 

hoạt tu học, nghiên cứu giáo lý đến việc hành đạo như thực hiện pháp 

môn phước thiện, giúp khó trợ nghèo... đều có kế hoạch, phương pháp, 

phân công nhân sự cụ thể và đạt nhiều kết quả tốt.
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Không ít chị em tham gia khóa Hạnh Đường Hưng Đức, và về phục 

vụ tốt cho họ đạo.

Việc chuẩn bị lễ phẩm, trù phòng... trong các ngày đàn lệ do nữ phái 

chuẩn bị đều rất tinh tươm.

Nữ phái luôn cố gắng thực hiện tốt lời dạy trong Thánh giáo:

“Việc đời, việc đạo, việc nhà

Phải cho tương đắc mới là nên công”

Ngoài ra nữ phái Cao Đài không quên thực hiện tam công.

Đức Thái Bạch Kim Tinh trong đàn cơ tại TT Trung Thành, ngày 5- 3-

ĐĐ 22 Đinh Hợi, đã dạy:

“Các hiền đem hết khả năng khuyên nhắc từ người, từ đứa, không 

luận trẻ thơ, người già nua, hoặc nam hay nữ, bảo sao những đạo hữu kia 

cùng đi theo nguyên tắc của Thầy, lập cho được kỳ công là công phu, 

công quả, công trình.

-  Công phu: là tu dưỡng thân tâm cho trong sạch, nhẹ nhàng, không 

mến hồng trần, không xiển ngộ chướng ngại. Đó là nơi giao cảm với 

Thiên đình.

-  Công quả: là lo lập công bồi đức, bố thí, cúng dường. Đó là bửu 

tràng phan đưa về nơi Thiên đài Cực lạc.

-  Công trình: là xã thân hành đạo, thù tạc vãng lai, gây mối cảm tình, 

nấu sôi lòng đạo, đó là công quả lớn, phẩm vị của mình.

Vậy ba điều ấy, mỗi đạo hữu nên cầu xin gấp cùng Thầy mà mau rèn 

luyện cho thành tâm linh như ý pháp”.

Trì hành công phu giúp tâm của người tu luôn sáng tỏ, không lu 

mờ.

Ơn trên dạy: “Tâm phải thường thanh tịnh, tình được trắng trong, ý 

không ba động, thần chẳng đảo điên, căn trần không dính liếu,vô tư vô lự 

với thế sự nhân tình. Thân tâm hiến trọn cho THẦY, một lời nói, một hành 

động đều hướng về đạo đức, ý nghĩ đều luôn luôn tưởng niệm độ mình, độ 

đời, đừng thấy ai là kẻ thù, đừng nghĩ ai là người xấu...”
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Tâm thanh tịnh là tâm bình an, không lo âu, phiền muộn, không phấn 

khích, sợ hãi, không vọng cầu...

Công quả  không chỉ là giúp người bằng tiền của, vật phẩm! Đừng 

quên bố thí có ba bậc: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Một hành động hay lời 

nói, một bài giảng mà giúp người giác ngộ, cải ác tùng thiện, sách tấn việc 

tu học là điều rất quí giá!

Công phu công quả ân cần,

Nhân sanh cảm đức, xa gần kỉnh thân.
                                                                            (TTTH tập 2)

Đây là con đường tánh mạng song tu. Có như vậy người tu mới gạn 

được phàm tâm, trưởng dưỡng tâm vô ngã, tánh từ hòa. Việc rèn luyện 

thân tâm phải luôn thực hiện hằng ngày, hằng giờ..., đừng dể duôi, lười 

biếng.

 Đức Bảo Pháp Chơn Quân Thanh Long đã dạy:

“Lấy công quả đền bù nợ trước,

Dụng công phu chế ước lòng tà;

Để rồi tự giác, giác tha,

Song hành phước, huệ mới là viên thông”.

                                                                (TTTH, tập 4, bài 58)

Trì hành công phu tịnh định, luôn giữ chánh niệm, để tâm thanh tịnh 

thì trí huệ mới phát sinh. Có trí huệ như có ngọn đèn thắp sáng thì bóng tối 

là vô minh sẽ ra đi...

   Người phụ nữ Cao Đài sẽ không vì bất kỳ trở ngại nào mà lơ là trong 

việc hành đạo, luôn cố gắng đem lại sự hòa thuận, yêu thương cho đồng 

đạo và tinh tấn trên đường tu học.



MẸ TÊRÊSA CALCUTTA:

Mẹ Têrêsa (còn được gọi là 

Thánh Têrêsa thành Calcutta; tên 

khai sinh tiếng Albania: Anjezë 

Gonxhe Bojaxhiu; (sinh ngày 26 

tháng 8 năm 1910, mất ngày 5 

tháng 9 năm 1997) là một nữ tu và 

nhà truyền giáo Công giáo Rôma 

người Ấn Độ gốc Albania. 

TRẦN QUỐC HUÂN

“với một “với một 
 nụ cười  nụ cười 
 thật tươi” thật tươi”

“với một 
 nụ cười 
 thật tươi”
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Bà sinh tại Skopje (thủ đô Cộng 

hòa Macedonia ngày nay), khi đó 

thuộc Đế quốc Ottoman. Sau khi 

sống ở Macedonia trong 18 năm, 

bà tới Ireland rồi Ấn Độ, nơi bà 

sống đến chết. Bà sáng lập Dòng 

Thừa sai Bác Ái tại Kolkata 

(Calcutta), Ấn Độ năm 1950. 

Trong hơn bốn mươi năm, bà 

chăm sóc người nghèo, người 

bệnh tật, trẻ mồ côi, người hấp hối, 

trong khi hoàn tất nhiệm vụ lãnh 

đạo dòng tu phát triển khắp Ấn Độ, 

và đến các quốc gia khác. 

Năm 1970, Mẹ Têrêsa trở thành 

một nhân vật nổi tiếng toàn cầu với 

các hoạt động nhân đạo cứu giúp 

người nghèo và những người sống 

trong hoàn cảnh tuyệt vọng, một 

phần là nhờ một quyển sách và 

c u ố n  p h i m  t ư  l i ệ u  t ự a  đ ề 

Something Beautiful for God của 

Malcome Muggeridge. Bà được 

trao Giải Nobel Hòa bình năm 

1979 như một sự vinh danh cho 

các hoạt động nhân đạo của bà. 

Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ 

Têrêsa tiếp tục phát triển, đến thời 

điểm bà từ trần, tổ chức từ thiện 

này đang điều hành 610 cơ sở 

truyền giáo tại 123 quốc gia, trong 

đó có các nhà trọ và nhà tình 

thương có người mắc bệnh HIV/ 

AIDS, cũng như bệnh nhân phong 

và lao, các bếp ăn từ thiện, các 

chương trình tư vấn cho gia đình 

và trẻ em, các trại mồ côi, và 

trường học. 

Sau khi mất, bà được Giáo 

hoàng Gioan Phaolô II phong chân 

phước. Chủ nhật ngày 4 tháng 9 

năm 2016, Giáo hoàng Phanxicô 

đã chủ sự thánh lễ tuyên thánh cho 

bà tại Quảng trường Thánh Phêrô 

ở Vatican với khoảng 120.000 

người tham dự.

oOo

MẸ TÊRÊSA VÀ VIỆT NAM

Từ năm 1991 tới ngày 20-12- 

1995, Mẹ đã đến Việt Nam 5 lần:

(1) Lần thứ nhất là đầu tháng 9 

năm 1991, Mẹ Teresa đến Hà Nội 

gặp Chính phủ Việt Nam.

(2) Lần thứ hai, ngày 05-11- 

1993 Mẹ đi từ Calcutta đến TP. Hồ 

Chí Minh. Cùng đi với Mẹ là 

Soeur Nirmala - nay là Bề trên 

Tổng quyền Dòng Thừa Sai Bác 

Ái của Mẹ Teresa. Ðức Cố Tổng 

Giám mục Phaolô Nguyễn Văn 

Bình đã gặp Mẹ vào 2 giờ chiều 

ngày thứ Bảy mồng 6-11-1993. 

Mẹ đã ở lại TP. Hồ Chí Minh một 
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tuần lễ và mỗi ngày Mẹ đến chia sẻ 

với chị em tại 428 Huỳnh Văn 

Bánh, F. 14, Phú Nhuận, giáo xứ 

Tân Hòa.

(3) Vào tháng 4 năm 1994, Mẹ 

sang Việt Nam lần thứ 3. Mẹ được 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội mời 8 nữ tu của Mẹ qua Việt 

Nam làm việc: 4 nữ tu chăm sóc 

các em cô nhi tại 38 Tú Xương, 

Q.3, TP. Hồ Chí Minh; và 4 nữ tu 

chăm sóc các em khuyết tật tại 

trung tâm Thụy An, Ba Vì, Hưng 

Hóa. Ðồng thời Mẹ Teresa làm 

đơn gửi Chính phủ xin mở nhà 

dòng tại Việt Nam; Mẹ có đề cập 

tới 20 chị em xin gia nhập Dòng và 

xin bảo lãnh 7 người qua Ấn Ðộ để 

được huấn luyện.

(4) Ðầu tháng 9 năm 1994, Mẹ 

lại qua thăm các con cái của Mẹ ở 

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sau 

đó Mẹ Teresa gặp chính quyền về 

vấn đề bảo lãnh các nữ tu sang Ấn 

Độ, lần này Mẹ ở lại Việt Nam 10 

ngày.

(5) Ngày 20-12-1995, Mẹ và 

Soeur Nirmala lại sang Hà Nội. 

Lần này Mẹ sang để xin cho các 

soeurs được gia hạn.

Ước ao của Mẹ Teresa là được 

mở nhà tại Việt Nam, do vậy, sau 

khi các soeurs rời Việt Nam, Mẹ 

Teresa đã viết thư cho Ðức cha 

Giám quản Tông tòa Tổng giáo 

phận TP. Hồ Chí Minh - Ðức cha 

Nicolas Huỳnh Văn Nghi - xin 

ngài cho phép thành lập Hội dòng 

mang tên Thừa Sai Bác Ái Chúa 

Kitô; và sống theo hiến luật, linh 

đạo của Dòng Mẹ Teresa. Ðức 

Giám quản Nicolas đã chấp thuận. 

Thành lập năm 1995, Dòng 

Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô lúc đó 

có 30 chị em, đến nay đã hơn 120 

chị em gồm 58 khấn; 23 tập sinh và 

trên 40 thỉnh sinh. Dòng đã và 

Tượng Mẹ Têrêsa tại nhà thờ Thanh Đa, 

TP. Hồ Chí Minh 
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đang phục vụ những người nghèo 

nhất trong những người nghèo qua 

việc: đón nhận những cụ già neo 

đơn bị bỏ rơi, các cô gái lầm lỡ, 

chăm sóc bệnh nhân AIDS. v.v...

MẸ TÊRÊSA VÀ 

BỔN PHẬN NÊN THÁNH

Thánh Giêrađô Majella sinh 

ngày 6 thánh 4 năm 1726 tại làng 

Muro, nước Ý. Ngài nối nghề của 

cha là thợ may, chỉ biết đọc biết 

viết. Năm 23 tuổi, ngài bỏ nhà ra đi 

xin nhập Dòng Chúa Cứu Thế, để 

lại cho mẹ mảnh giấy, “Mẹ ở lại, 

con đi làm thánh”. Thật kinh ngạc, 

và thật phi thường !  

Mẹ Teresa tiếp nối và làm sáng 

tỏ hơn cho tuyên bố đầy kinh ngạc 

và rất phi thường ấy qua phát biểu: 

“Nên thánh là một bổn phận đơn 

giản của mỗi người chúng ta”.

Và Mẹ cũng đã tặng cho chúng 

ta “công thức” để nên thánh: “Nên 

thánh là nhận bất cứ gì Chúa Giê-

su ban cho ta, và cho Chúa Giê-su 

bất cứ gì Người đòi nơi ta, với một 

nụ cười thật tươi”.  

Nhận bất cứ gì Thượng Đế ban: 

sự sống hay cái chết, niềm vui hay 

đau khổ, thành công hay thất bại... 

đều với tấm lòng biết ơn. Đó là một 

đòi hỏi rất khó. Người ta nồng 

nhiệt cảm tạ Ông Trời, chư Phật, 

Đức Chúa, mỗi khi đạt được 

những gì mình mong đợi. Nhưng 

người ta cũng dễ dàng oán trách 

mỗi khi chịu đựng những điều 

không mong muốn. Tục ngữ Việt 

Nam có câu: “Trời không có mắt”, 

ca dao Việt Nam có câu: “Ông Trời 

sao nỡ bất công, Kẻ ăn chẳng hết, 

người lần không ra.”, truyện Kiều 

có câu: “Oan này chỉ một kêu trời, 

nhưng xa”. Đâu dễ gì để thấy 

những oan khiên, đau đớn, mất 

mát của mình do những “tham, 

sân, si” hết sức cụ thể từ những con 

người cụ thể, là những gì Thượng 

Đế ban cho.

Nhưng cho bất cứ gì Thượng Đế 

đòi, đòi hỏi này càng khó hơn rất 

nhiều. Chúa đã thử thách lòng 

trung của Abraham bằng cách bảo 

ông hiến tế Isaac, con ông. Phúc 

Âm kể chuyện một chàng thanh 

niên đã tuân giữ từ thuở nhỏ các 

điều răn: “chớ giết người, chớ 

ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm 

chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ 

cha kính mẹ”, song đã sa sầm nét 

mặt và buồn rầu bỏ đi khi Đức Giê-

su bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có 

một điều, là hãy đi bán những gì 

anh có mà cho người nghèo...” 
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Thật quá khắc nghiệt khi phải từ bỏ 

tình cảm quyến luyến, gắn bó với 

người thân, từ bỏ gia sản mồ hôi 

nước mắt tạo ra, từ bỏ cuộc sống an 

nhàn, sung sướng, thậm chí chịu 

mất cả tính mạng để thực hiện điều 

mà mình tin là do Thượng Đế đòi 

(và đâu phải sau đó, không có 

những lúc giật mình: “Có đúng đó 

là ý Chúa không?”)

Nhận, đó là một sự thụ động, vì 

vậy, dù có đau khổ đến đâu, cũng 

có thể cắn răng cam chịu, vâng theo 

số mệnh. Cho, trái lại, là một sự chủ 

động, vì vậy phải có nhận thức thấu 

đáo, quyết tâm mạnh mẽ, và thực 

sự yêu Chúa hơn tất cả mọi sự.

Song, khó nhất, lại chính là yêu 

cầu: “… với nụ cười thật tươi.” 

Khó nhất vì đòi hỏi này thuộc về 

thái độ chứ không phải là hành 

động. Nụ cười là niềm vui, bình 

an, và yêu thương. Nụ cười thật 

tươi là nụ cười thành thực, nồng 

nhiệt, có sức lay động và lan tỏa, 

có năng lượng lớn lao để truyền 

sang mọi người ngọn lửa tin yêu. 

Thái độ tức là tâm hồn. Nhận lấy 

những gì đau khổ nhất, cho đi 

những gì yêu quý nhất, luôn với 

nụ cười tươi, thì tức là tâm hồn đã 

tràn đầy Chúa.
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L
.uân hồi sanh tử là qui luật 

tự nhiên của thiên nhiên 

(hay còn gọi là qui luật của 

Tạo Hóa) để duy trì sự tồn tại của 

vạn vật trong vũ trụ. Đặc biệt con 

người được Đấng Tạo Dựng ban 

cho tư duy, nên có sự suy nghĩ mà 

biết đến điều thiện, điều ác, điều 

nên làm  để lợi lạc quần sinh, điều 

không nên làm để không làm hại 

đến quần sinh. Nhờ đó con người 

mới có nghiệp lành, nghiệp dữ 

trong quá trình sống đã gieo ra và 

khi chết con người lại có “hạt 

giống” đó để tái sinh ra cái thể 

sống mới, thích ứng với cái nghiệp 

cũ mà mình đã hun đúc.

Như vậy, giải thoát luân hồi 

sanh tử phải được hiểu là “giải 

thoát” cái nghiệp sống chết hư 

đốn, bất thiện, bất lợi cho đời ...; để 

sanh ra con người thiện lành tốt 

đẹp ở kiếp tiếp theo, chứ không 

phải giải thoát đi đâu mà được! 

Bởi nếu giải thoát đi đâu mà được, 

thì thế gian này không tồn tại, mà 

nơi nào đó như Niết Bàn, Nước 

Chúa, Thiên Đàng, chốn Thiêng 

Liêng Hằng Sống... cũng chật chội 

và cũng thứ lớp giai tầng như kiếp 

trần, và như vậy nơi ấy cũng không 

thoát khỏi khổ đau.

Thuật ngữ: Thiên Đàng, Niết 

Bàn, Nước Chúa... không phải 

thuật ngữ để chỉ nơi chốn, mà là để 

nói đến cái đáng sống, cái tốt đẹp, 

cái không còn đau khổ... cái đó 

chính là TÂM của chúng ta, một 

khi chúng ta đã biết quay vào mà 

nuôi dưỡng điều thiện lành, và khi 

chúng ta “tri túc và thiểu dục” (biết 

đủ và ít ham muốn) lại năng làm 

điều thiện lành để góp vào cái tốt 

đẹp cho đời; nhất là không làm nên 

điều ác, để đời phải khốn khổ. Một 

khi sống thiện lương thì trong tâm 

ta không xáo trộn, lại biết vạn vật 

là vô thường vốn dĩ tự nhiên của 

trời đất, thì tâm ta vô cầu và sẵn 

sàng đón nhận với cái lẽ tự nhiên 

như đói ăn, khát uống, thì có gì mà 

không tự tại, không lấy đó mà an 

Vài nét về:

GIẢI THOÁT LUÂN HỒI SANH TỬ 
DuNguyen

Thánh Thất TRUNG ĐẮC 
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nhiên. Khi ấy, ta đang sống trong 

cõi Niết Bàn, Nước Chúa đó vậy!

Còn lẽ Thiêng Liêng Hằng 

Sống cũng là cái lẽ tự nhiên của đất 

trời (hay nói một cách khác là lẽ an 

bày của Tạo Hóa) để duy trì sự tồn 

tại của mọi giống loài. Đó cũng là 

qui luật sanh tử - tử sanh xoay vần 

muôn thủa. Nó cũng như bão lũ ùa 

về làm hư hại cây cối, chim 

muông, thú vật, mùa màng... cùng 

với đó lại mang phù sa bồi đắp, 

làm cho muôn loài được sống tốt 

hơn; nếu không có sự “tàn phá” đó, 

thì nơi đó cũng dần dần lụn bại và 

tự diệt, bởi không có sức sống mới 

(là phù sa đã cạn kiệt).

Giải thoát luân hồi sanh tử là 

giải thoát sự sanh tử của mọi sự 

khổ đau mà kiếp trần ta đã thấy, đã 

vấy. Như vậy, hằng ngày ta phải 

sống lạc quan, không tham đắm 

đến quá mức, không gây điều ác 

cho bất cứ một đối tượng sống nào; 

nếu có thể thì nên làm thêm điều 

thiện lành để góp vào đời những 

công tích cho dù nhỏ nhoi như đi 

đường nhặt cái mảnh chai, lượm 

một cây đinh... bỏ vào nơi khó 

dẫm, cho tới việc an ủi giúp đỡ 

người cơ nhỡ... coi đó là lẽ sống 

của mọi người, là sự “vòng công, 

đổi công” cho nhau. Bởi cuộc đời 

của vạn vật chúng sanh bất cứ là 

đối tượng nào cũng phải trải qua 

nguyên lý: Nguyên - Hanh - Lợi - 

Trinh, hay còn gọi là Sanh - Già - 

Bệnh - Chết, hay còn gọi là Thịnh - 

Tồn - Suy - Mất,  mà trong tâm 

tưởng ta không để cái sự ấy trong 

lòng, thì tức thị  ta đang sống trong 

trạng thái như tự tại, cũng chính 

lúc này ta đã giải thoát được mọi 

hiện tượng khổ đau, là ta đang 

sống trong cõi Niết Bàn, Nước 

Chúa đó vậy!

Nếu cả cuộc đời ta, ta có sự 

quyết tâm sống với trạng thái ấy, 

thì ta đã thực sự “giải thoát luân 

hồi sanh tử” và đang ở trong cảnh 

giới Thiêng liêng. Cho nên, không 

đợi đến tứ đại giả thân đã trả về với 

đất (tức là đã chết) mới có sự giải 

thoát. Bởi khi đó không còn có dịp 

nữa, và cái lẽ “hằng sống” lại quay 

về để tiếp nối theo qui luật bảo tồn!

Hãy chớ nghĩ về Thiên Đàng, 

Niết bàn, Nước Chúa... xa xôi, mà 

hãy nghĩ về Thiên Đàng, Niết Bàn, 

Nước Chúa trong ta, vì nơi ấy 

Đấng Tạo Dựng hằng ngự. Hãy lấy 

đó mà sống, mà lập thành công đức 

giúp đời..., đó cũng chính là giúp 

ta và chung lo cho cả vạn loài. Đó 

cũng là cách đáp ơn và góp vào cơ 

sanh hóa của Đấng Tạo Dựng thiết 

thực lợi ích nhất, mà không nơi 

nào có được.

Hãy là người như thế!
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C
húng ta may duyên gặp đạo 

kỳ ba là ân phước lớn trong 

thời mạt tận, xét lại việc tu 

hành lập công cũng chưa được như 

ý, nhưng muốn tiến tu phụng đạo 

nhất thiết phải tập được đức nhẫn. 

Nhờ có thanh tịnh mà chúng ta có 

lòng nhẫn nại và nhờ có nhẫn nại 

mà chúng ta giữ được hòa ái.

(Trích bài viết của Giáo Sư Thượng Văn Thanh. 
SĐ Quí Tỵ Thu 2013)

I/ Đức nhẫn người xưa: Đây 

là chuyện tôi nghe.

Ngày xửa ngày xưa có một vị  

vua hiền đức đã làm cho đất 

nước được phồn vinh, luôn gặp 

mưa thuận gió hòa. Người dân 

sống trong cảnh thanh bình ấm 

no và hạnh phúc.

Một hôm ngự triều, nghe các 

quần thần trình tấu việc dân việc 

nước, tất cả hầu như tương tự 

nhau: Nơi nào và đâu đâu mọi 

người dân cũng đều sống trong 

an cư lạc nghiệp. 

Dù có vững dạ yên lòng 

nhưng nhà vua vẫn chưa trọn tin 

vào những bảng trình tấu. 

 Một hôm đức vua lệnh chuẩn 

bị xa giá để vi hành xuống các 

làng xã  nhằm xem thực hư như 

thế nào. Khi đến nơi, vua được 

quan dân trong làng nghinh   

tiếp vô cùng trọng thể và đầy đủ 

lễ nghi. Quan chức trong làng 

báo trình lên vua những điều 

tương tự.

Đức vua nắm biết được cuộc 

sống của mọi người dân nơi đây 

đều an vui với cảnh nước nhà 

thịnh trị. 

LÊ PHƯƠNG TỈNH
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Thế rồi một ngày nọ, nhà vua 

cùng vài cận thần giả làm thường 

dân xuống các làng tìm hiểu thêm 

cuộc sống của thần dân. Khi đi qua 

một ngôi làng, vua ngạc nhiên khi 

thấy những đứa trẻ đang đi trên 

đường bỗng dưng lấy mũ xuống, 

khoanh tay cúi đầu chào khi gặp 

khách thật lễ phép; những thường 

dân cũng vậy, họ đứng lại cúi đầu 

chào khi gặp người lạ. Vua cùng 

cận thần đi một đoạn đường nữa 

thì một cổng làng hiện ra có đề chữ 

“Làng Tộc Huỳnh”. Vào làng để 

tìm hiểu, vua biết được sự hiện 

diện và phát triển xuyên suốt trong 

chín đời của gia tộc Họ Huỳnh là 

một cuộc sống an vui trên thuận 

dưới hòa, mọi gia đình con cái đều 

hiếu thảo với ông bà cha mẹ, kính 

trên nhường dưới rất lễ nghĩa, nhờ 

đó mà Họ Huỳnh giữ vững sự bình 

yên cho gia tộc. 

Sau khi xa giá về cung, đức vua 

cảm thấy mãn nguyện vô cùng, 

một chuyến vi hành ý nghĩa, biết 

được thần dân của mình sống an 

lành nhà nhà được ấm no hạnh 

phúc.

Một ngày nọ triều đình sắc chỉ 

cho mời tộc Trưởng tộc Huỳnh về 

triều diện kiến Đức Vua.

 Vị tộc trưởng quỳ gối cúi đầu 

thi lễ và chờ ý chỉ vua ban.

  Đức Vua phán, hôm nay trẫm 

chiếu đòi khanh về triều là muốn 

khanh phải lưu trú trong hoàng 

cung để tường trình lại chín đời 

trong gia tộc về cách xử trí như thế 

nào mà được trên hòa dưới thuận, 

cuộc sống yên vui mọi gia đình ấm 

no hạnh phúc, nhà nhà không đóng 

cửa, của cải rải rác mọi nơi mà 

không bị trộm cắp, giữ vững sự 

bình an cho gia tộc tồn tại cho tới 

ngày nay.

   Đức vua lịnh cho quan phụ 

trách phải chu đáo phục vụ trong 

suốt thời gian Tộc trưởng ở đây và 

cho đem giấy mực để trưởng tộc 

Huỳnh bắt đầu tường thuật lại chín 

đời trong gia tộc của mình. 

Vị trưởng tộc viết chưa qua một 

canh giờ đã báo cho quan hầu biết, 

để dâng lên cho vua. Bản thường 

trình chỉ vỏn vẹn là một trang giấy 

mà thôi! 

Đức vua nghe tin bản tường 

trình đã xong, vua vô cùng sửng 

sốt, làm thế nào mà có thể viết 

nhanh như vậy, nếu tường thuật lại 

cách cư xử và ăn ở tồn tại trong 

chín đời thì thời gian phải mất ít 

nhất cũng mất 2 tháng!  
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Không thể tin được, khi đức vua 

giở ra xem bản tường thuật thì nhìn 

thấy rất nhiều chữ NHẪN, vua cho 

quần thần kiểm tra và  đếm vừa tròn 

100 chữ NHẪN.

 Nhà vua tự nhủ: Lành thay – 

Lành thay chỉ có chữ Nhẫn mà tộc 

Huỳnh đã truyền thừa cho con cháu 

đời này sang đời khác trên thuận 

dưới hòa giữ vững sự trường tồn 

cho gia tộc, đem lại sự yêu thương 

đùm bọc cho nhau với tinh thần hòa 

ái lâu đời.

 Thật là: Đức Nhẫn cao quí thay. 

Thế rồi nhà Vua ban sắc phong 

cho gia tộc Huỳnh 4 chữ vàng kim 

rực rỡ “Bách Nhẫn Thành Kim”, 

được con cháu lưu truyển từ đời  

này sang đời khác, gia tộc lấy Đức 

Nhẫn làm đầu ứng xử trong thiên hạ 

cùng đem lại sự bình yên lâu đời 

trong gia tộc.

Thế mới biết là Bách Nhẫn 

Thành Kim

Qua câu chuyện điển tích Bách 

Nhẫn Thành Kim của người xưa 

chúng ta cần phải học hỏi Đức Nhẫn 

đáng giá ngàn vàng vậy.

Ngày nay Đức Ngô Cao Tiên 

dạy cho Tín hữu Cao Đài đức tính 

Nhẫn Nhục.

“Phàm là người tu hành muốn 

được tiến lên nấc thang Đạo 

Pháp phải luôn luôn gìn giữ đức 

tính nhẫn nhục tinh tiến và thiền 

định. Có nhẫn nhục thì mới vượt 

qua bao sự thử thách mài dũa của 

đời, có nhẫn nhục mới tiêu diệt 

sạch được ma phiền não sân hận, 

phẫn nộ không còn trong tâm 

thức mới đem lại cho mình một 

đức tính bác ái từ bi”.

{Trích bài nhẫn nhục và thanh tịnh 
T.T.T.H.G.P tịnh đường ngày 08/9 

(Quý Mẹo ĐĐ 38)}
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NHÀ TƯ TƯỞNG NHÂN NGHĨA

NGUYỄN TRÃI

lCANH TYÙ 2020  3

76

HƯ TRÚC



Nhân kỷ niệm 640 năm sinh và kỷ niệm  ngày mất của Nguyễn Trãi 

19 tháng 9, bài viết này giới thiệu một nhân vật trí thức biểu lộ tâm 

thế và khí chất suốt đời viết và sống vì nhân nghĩa, vinh danh giá trị 

đạo dức và tư tưởng nhân văn cao cả của đạo Nho.

Khi Đại Ngu rơi vào ách Minh 

thuộc, Nguyễn Trãi đang trốn 

thoát khỏi sự truy bắt của quân 

Minh. Tổng binhTrương Phụ ép 

Nguyễn Phi Khanh viết thư gọi 

ông, Nguyễn Trãi bất đắc dĩ phải ra 

hàng. Trương Phụ biết ông không 

chịu ra làm quan hợp tác với quân 

Minh, muốn giết đi,  nhưng 

Thượng thư Hoàng Phúc thấy mặt 

mũi khác thường, tha cho và giam 

lỏng ở thành Đông Quan. 

THÂN THẾ 

Nguyễn Trãi (1380-1442), hiệu 

là Ức Trai quê gốc ở làng Chi Ngại 

(nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương), sau dời đến làng Nhị 

Khê (nay thuộc huyện Thường 

Tín, thủ đô Hà Nội). Cha là 

Nguyễn Phi Khanh và mẹ là Trần 

Thị Thái (con gái của quan Tư đồ 

Trần Nguyên Đán).

Năm1400, Hồ Quý Ly phế truất 

vua Trần Thiếu Đế, thành lập nhà 

Hồ đặt tên nước Đại Ngu. Cùng 

năm, nhà Hồ mở khoa thi Hội, 

Nguyễn Trãi tham dự và đỗ Thái 

học sinh. Sau đó, ông được làm 

Ngự sử đài Chính chưởng. Năm 

1407, Minh Thành Tổ phái Trương 

Phụ đem quân xâm lược nước Đại 

Ngu, nhà Hồ kháng chiến thất bại, 

Hồ Quý Ly cùng Nguyễn Phi 

Khanh và nhiều triều thần bị bắt 

đem về Trung Quốc.  
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xem lấy làm hay, dùng làm tham 

mưu". 

Có nhận định khác: “Cuối đời 

Hồ, nhà Minh xâm lược nước ta, 

Lê Thái Tổ khởi nghĩa tiến binh 

Tây đô, mùa thu năm Bính Ngọ 

(1426) Nguyễn Trãi 47 tuổi đến 

dinh Lỗi Giang và dâng Bình Ngô 

sách, bèn được làm việc trong bộ 

tham mưu…”. 

Trong “Bình Ngô sách” (sách 

nay không còn), Nguyễn Trãi vạch 

ra ba kế sách đánh quân Minh, mà 

chủ yếu là tâm công, đánh vào lòng 

người để đi đến chiến thắng. Sau 

khi xem Bình Ngô sách, Lê Lợi 

phong cho ông chức Tuyên phong 

đại phu Thừa chỉ Hàn Lâm viện, 

ngày đêm dự bàn việc quân.

Tương truyền rằng Nguyễn Trãi 

đề xuất một kế nhằm tuyên truyền 

thanh thế cho nghĩa quân Lam 

Sơn. Ông dùng nước cơm trộn mật 

(hoặc mỡ) viết vào lá cây tám chữ 

“Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi 

thần”, (Lê Lợi làm vua, Nguyễn 

Trãi làm tôi), với ý đồ khiến kiến 

ăn mỡ khoét thành chữ trên mặt lá, 

rồi lá theo dòng nước trôi đi các 

ngả như tin báo từ trên trời xuống. 

Tuy vậy, sau Đinh Liệt đề nghị 

Nguyễn Trãi đổi lại thành “Lê Lợi 

vi quân, bách tính vi thần”. (Lê Lợi 

Nguyễn Trãi lòng giận quân 

Minh tham độc, muốn tìm vị chân 

chúa để thờ nhưng chưa biết tìm ở 

đâu, bèn trốn đi. Đêm ngủ ở quán 

Trấn Vũ cầu mộng, được thần báo 

cho tên họ Lê Thái Tổ, bèn vào 

Lam Sơn tham gia khởi nghĩa. 

Một số nhà sử học cho rằng sau 

cuộc kháng chiến thất bại của Hồ 

Quý Ly, Nguyễn Trãi đã đi lánh 

nạn trong một khoảng thời gian 

khá dài. Ông đã từng lánh ở Côn 

Sơn và sau đó còn chu du ở nhiều 

nơi khác nữa. Những tư tưởng 

chính trị, quân sự ưu tú cùng nhiều 

quan điểm đạo đức, triết học của 

ông đã được củng cố và phát triển 

tốt đẹp trong thời kỳ này. Qua thực 

tiễn chiêm nghiệm chiến đấu và 

thấm nhuần tư tưởng nhân nghĩa 

của các thời đại, Nguyễn Trãi đã 

xây dựng cho mình những quan 

điểm đúng đắn về khởi nghĩa và 

chiến tranh chống xâm lược.

THAM GIA KHỞI NGHĨA 

LAM  SƠN

Thời điểm Nguyễn Trãi tìm gặp 

Lê Lợi gia nhập nghĩa quân Lam 

Sơn chưa có cứ liệu chắc chắn. 

Theo học giả Trần Trọng Kim, khi 

Bình Định Vương về đóng ở Lỗi 

Giang, thì có Nguyễn Trãi vào yết 

kiến, dâng bài sách Bình Ngô, vua 
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khoảng tháng 4 năm 1427. Ông 

cũng đã năm lần đem thân vào 

thành Đông Quan dụ giặc hàng. 

Quân Minh ở Giao Chỉ càng bị cô 

lập nhanh chóng, chỉ còn cố thủ 

được ở một số thành như Đông 

Quan, Cổ Lộng, Tây Đô... mà thôi.

Cuối năm 1427, Minh Tuyên 

Tông xuống chiếu điều binh cứu 

viện Vương Thông. Với - trận Chi 

Lăng - Xương Giang, hai đạo viện 

binh của nhà Minh với số lượng 

lên tới hơn 10 vạn quân đã bị quân 

Lam Sơn tiêu diệt hoàn toàn. 

Tháng 11 năm 1427, tổng binh 

Vương Thông và nội quan Sơn 

Thọ nhà Minh mang thư đến giảng 

hòa, xin mở cho đường về. Lê Lợi 

chấp nhận, lại gởi tặng thổ sản và 

hải sản. Ngày 22 tháng 11 năm 

1427 (Đinh Mùi), Vương Thông 

và Lê Lợi tiến hành Hội thề ở cửa 

nam thành Đông Quan, hẹn đến 

ngày 12 tháng 12 năm Đinh Mùi sẽ 

rút hết quân về nước. Lúc bấy giờ, 

một số tướng sĩ đến yết kiến và 

khuyên Lê Lợi nên đánh thành 

Đông Quan, giết hết quân Minh. 

Nhưng ý kiến của Nguyễn Trãi thì 

lại khác. Lê Lợi nghe theo Nguyễn 

Trãi cho quân rút ra. Khi quân 

Minh sắp rút đi, một số tướng lại 

khuyên Lê Lợi nên đánh thêm một 

trận để cho giặc không dám sang 

làm vua, trăm họ làm tôi). Thế là 

tin Lam Sơn khởi nghĩa truyền đi 

khắp nơi, khiến cho mọi người hết 

sức tin tưởng vào tương lai của 

nghĩa quân. 

Đầu năm 1427, Lê Lợi phong 

cho Nguyễn Trãi chức Hàn lâm 

viện thừa chỉ học sĩ, làm Triều liệt 

Đại phu Nhập nội Hành khiển Lại 

bộ Thượng thư, kiêm chức Hành 

Khu mật viện sự. Lê Lợi sai dựng 

một tòa lầu nhiều tầng ở dinh Bồ 

Đề, trên bờ sông Hồng, cao ngang 

tháp Báo Thiên, hằng ngày ngồi 

trên lầu trông vào thành Đông   

Quan xem xét hoạt động của quân 

Minh; Nguyễn Trãi ngồi hầu ở 

ngay tầng dưới để bàn luận quân 

cơ và thảo thư từ đi lại. (Đại Việt sử 

ký toàn thư).

Tại đây, Nguyễn Trãi đã viết 

hàng chục bức thư gửi vào thành 

Đông Quan chiêu dụ Vương 

Thông, gửi đi Nghệ An chiêu dụ 

Thái Phúc cũng như dụ hàng vào 

các tướng lĩnh nhà Minh ở Tân 

Bình, Thuận Hóa và một số thành 

trì khác. Văn Nguyễn Trãi khiến 

tướng giặc các thành Nghệ An, 

Tân Bình, Thuận Hóa ra hàng đầu 

năm 1427. Bản thân Nguyễn Trãi 

cũng đã từng vào dụ hàng thành 

Tam Giang, khiến chỉ huy sứ thành 

này là Lưu Thanh ra hàng vào 
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Khoảng cuối năm 1437, đầu 

năm 1438, Nguyễn Trãi xin về hưu 

trí ở Côn Sơn - nơi trước kia từng 

là thái ấp của ông ngoại ông, chỉ 

thỉnh thoảng mới vâng mệnh vào 

chầu vua.

Tháng 9 năm 1442, vua Lê Thái 

Tông đi tuần ở miền Đông. Sau khi 

nhà vua duyệt binh ở thành Chí 

Linh, Nguyễn Trãi đón Lê Thái 

Tông đi thuyền vào chơi chùa Côn 

Sơn. Khi trở về Đông Kinh, người 

thiếp của Nguyễn Trãi là Nguyễn 

Thị Lộ theo hầu vua. Ngày 7 tháng 

9 năm 1442, thuyền về đến Lệ Chi 

Viên thì vua bị bệnh, thức suốt 

đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi mất. 

Các quan đưa vua về đến Đông 

Kinh mới phát tang. Triều đình qui 

tội Nguyễn Thị Lộ, bèn bắt bà và 

Nguyễn Trãi, khép hai người vào 

âm mưu giết vua. Ngày 19 tháng 9 

năm 1442 (tức ngày 16 tháng 8 

năm Nhâm Tuất), Nguyễn Trãi bị 

giết cùng người thân 3 họ, gọi là 

tru di tam tộc.

Tháng 8 năm 1464, sau 22 năm, 

vua Lê Thánh Tông đã xuống 

chiếu, truy tặng ông tước hiệu là 

Tán Trù bá, bãi bỏ lệnh truy sát của 

triều đình với gia quyến Nguyễn 

Trãi và ra lệnh bổ dụng con cháu 

ông làm quan. Năm 1467, Lê 

Thánh Tông ra lệnh sưu tầm di cảo 

nữa nhưng Lê Lợi không đồng ý, 

quân Minh rút về nước an toàn. 

Năm 1428, nhà Hậu Lê hình thành.

Đầu năm 1428, ngay cả khi 

chưa chính thức lên ngôi vua, Bình 

Định Vương đã đại hội các tướng 

và các quan văn võ, định công ban 

thưởng. Ngày 29 tháng 4 năm 

1428, Lê Lợi làm lễ lên ngôi ở điện 

Kính Thiên tại Đông Kinh, đại xá 

thiên hạ, giao cho Nguyễn Trãi 

viết Bình Ngô đại cáo để bố cáo 

với cả nước về việc chiến thắng 

quân Minh.

Năm 1433, Lê Thái Tổ mất, an 

táng ở Vĩnh Lăng tại Lam Sơn, 

Thanh Hóa, vua Lê Thái Tông 

xuống sắc chỉ sai Nguyễn Trãi 

soạn văn bia Vĩnh Lăng thần đạo 

bi. Năm 1435, Nguyễn Trãi dâng 

lên vua Lê Thái Tông sách Dư địa 

chí, trong đó ông ghi chép khá   

đầy đủ về bờ cõi hành chính nước 

Đại Việt.

Tháng 5 năm 1434, Nguyễn 

Trãi đang giữ chức Hành khiển, 

soạn xong tờ tâu để Nguyễn Tông 

Trụ mang sang đưa lên vua Minh, 

bị Nội mật viện phản đối và trách 

cứ, đòi sửa chữa. Nguyễn Trãi kiên 

quyết giữ chủ kiến của mình, cuối 

cùng Lê Thái Tông vẫn theo như 

bản tâu của ông, không thay đổi. 
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Nôm xưa nhất của Việt Nam còn 

lại đến nay. “Chí Linh sơn phú” là 

bài phú bằng chữ Hán, kể lại sự 

kiện nghĩa quân Lam Sơn rút lên 

núi Chí Linh lần thứ ba vào năm 

1422. “Băng Hồ di sự lục” là thiên 

tản văn kể về cuộc đời Trần 

Nguyên Đán.

Dù không trình bày thành một 

học thuyết có hệ thống, nhưng qua 

các tác phẩm của ông vẫn nổi bật 

chủ thuyết nhân văn sâu đậm. Tư 

tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi 

là nội dung cốt lõi trong toàn bộ hệ 

thống tư tưởng triết học - chính trị 

của ông. Tư tưởng ấy có phạm vi 

rộng lớn, vượt ra ngoài đường lối 

chính trị thông thường, đạt tới mức 

độ khái quát, trở thành nền tảng, cơ 

sở của đường lối và chuẩn mực của 

quan hệ chính trị, là nguyên tắc 

trong việc quản lý, lãnh đạo quốc 

gia. Nhân nghĩa của Nguyễn Trãi 

gắn liền với tư tưởng nhân dân, 

tinh thần yêu nước, tư tưởng hòa 

bình là một đường lối chính trị, 

một chính sách cứu nước và dựng 

nước.  

Nguyễn Trãi được đánh giá là 

một nhà văn chính luận kiệt xuất. 

Đời sau có nhiều người ca ngợi 

văn chương của ông:

Nguyễn Mộng Tuân xem ông là 

"bậc văn bá". Lê Quý Đôn đánh 

thơ văn Nguyễn Trãi. Sau khi 

Nguyễn Trãi bị nạn 70 năm, ngày 8 

tháng 8 năm 1512, vua Lê Tương 

Dực truy tặng Nguyễn Trãi tước 

Tế Văn hầu.

VĂN NGHIỆP - TƯ TƯỞNG

Cuộc đời cầm bút của Nguyễn 

Trãi đã để lại nhiều tác phẩm xuất 

sắc, từ văn chính luận đến sáng tác 

thơ phú, thảo hịch, văn thư ngoại 

giao, các tác phẩm khảo cứu lịch 

sử, địa lý giá trị.

“Bình Ngô đại cáo” được xem 

bản hùng văn kiệt xuất - bản tuyên 

ngôn độc lập của dân tộc. “Quân 

trung từ mệnh tập” là kết tập 

những văn thư do Nguyễn Trãi 

thay mặt Lê Thái Tổ gửi cho các 

tướng tá nhà Minh trong cuộc khởi 

nghĩa Lam Sơn và văn răn tướng 

sĩ, từ năm 1423 đến năm 1427. 

“Vĩnh Lăng thần đạo bi” là bài văn 

bia ở Vĩnh Lăng - lăng của vua Lê 

Thái Tổ, kể lại thân thế và sự 

nghiệp của Lê Thái Tổ. “Dư địa 

chí”, còn gọi là Ức Trai di tập Nam 

Việt dư địa chí, “Đại Việt địa dư 

chí”, “An Nam vũ cống”, Nam 

Quốc vũ cống, hoặc Lê triều cống 

pháp. “Ức Trai thi tập” là tập thơ 

bằng chữ Hán, gồm 105 bài thơ, 

trong đó có bài Côn Sơn ca nổi 

tiếng. “Quốc âm thi tập” là tập thơ 
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(UNESCO) công nhận là Danh 

nhân văn hóa thế giới và tổ chức kỷ 

niệm 600 năm năm sinh của ông.

Cuộc đời của Nguyễn Trãi là 

một bi kịch lớn: chữ tài liền với 

chữ tai, đại công rạng rỡ mà quả lại 

bi thương. Nguyễn Trãi, với tâm 

đức tài năng xuất chúng sống giữa 

số đông triều thần chẳng khác nào 

“chi lan mọc lẫn cỏ hoa thường”. 

Người đời sau có thể thấu cảm nỗi 

cô đơn của bậc anh hùng đại chí 

qua lời tự thán của ông:

''Chiếc thuyền lơ lửng bên sông,

Biết đem tâm sự ngõ cùng ai hay.

Chắc chi thiên hạ đời nay,

Mà đem non nước làm rầy chiêm bao.

Đã buồn về trận mưa rào,

Lại đau về nỗi ào ào gió đông.

Mây trôi nước chảy xuôi dòng,

Chiếc thuyền hờ hững bên sông một mình.''

giá ông là "văn thư thảo hịch giỏi 

hơn hết một thời". Tô Thế Nghi ca 

ngợi ông là "sông Giang sông Hán 

trong các sông và sao Ngưu sao 

Đẩu trong các sao". Dương Bá 

Cung viết “văn Nguyễn Trãi rõ 

ràng và sang sảng trong khoảng 

trời đất". Theo Phan Huy Chú: 

"văn chương mưu lược gắn liền 

với sự nghiệp kinh bang tế thế".

Năm 1980, Nguyễn Trãi được 

tổ chức Giáo dục, Khoa học và 

Văn hóa của Liên hợp quốc 
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S..au những tháng vượt 
qua Covid 19 đợt 1, Ban 
Phước thiện Họ Đạo Từ 

Vân lại khởi động chương trình 
cho mượn vốn. Các anh lên đường 
ra Bình Định, Quảng Nam, gặp gỡ 
và trò chuyện về đạo sự này. Sau 
chuyến đi, đạo huynh Đỗ Phú 
Quốc cho biết:

Các thành viên trong ban Phước 
Thiện cảm thấy việc thăm viếng 
tặng quà hằng năm giúp bổn đạo 
giải quyết các khó khăn tạm thời, 
còn cái nghèo vẫn không thoát 
khỏi. Làm Phước Thiện cần có 
chiến lược hành động mạnh mẽ và 
sâu sắc hơn như lời Thánh truyền 

của Đức Liễu Tâm Chơn Nhơn đã 
dạy về Phước Thiện “làm lành 
chẳng phải chỉ đem cơm cho người 
đói, đem của giúp kẻ nghèo, mà 
chính là làm cho kẻ nghèo người 
đói không còn thấy lẩn quẩn trước 
mắt, nghĩa là kẻ đói nghèo kia đã 
sống trong tổ chức, chẳng cậy nhờ, 
mà họ còn làm được nhiều điều 
lành việc phải, giúp cả chúng 
sanh, dựng nên tổ chức”.

Khởi sự từ tháng 8 năm Ất Mùi 
(2015), Ban phước thiện Thánh 
Thất Từ Vân họp bàn để đưa ra 
phương án giúp thoát nghèo. Có 
nhiều chương trình được đưa ra và 
cùng nhau thảo luận về những khó 
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khăn thuận lợi để chọn một chương 
trình dễ thực hiện và phù hợp với 
khả năng của ban phước thiện để 
triển khai trước. 

Xin mời quý huynh tỷ theo dõi 

cuộc trò chuyện với đạo huynh:

Hỏi: Ngoài nhiệt huyết hành 

đạo vì thương cảm thân phận con 

người, làm công tác Phước Thiện 

cần đoan chắc sự hiệu quả thiết 

thực. Theo chiều hướng này, 

chuyến đi đạo sự Phước Thiện đầu 

năm 2020 như thế nào?

Trong các chương trình Phước 

Thiện làm theo tinh thần “Cùng 

nhau giúp khó trợ nghèo”; Ban 

Phước Thiện thống nhất chọn 

phương án giúp vốn cho các hộ khó 

khăn đang cần vốn để phát triển 

kinh tế và trước mắt triển khai cho 

các đạo hữu thuộc Hội Thánh 

Truyền Giáo tại ba tỉnh Bình Định, 

Quảng Ngãi và Quảng Nam. Nhờ 

sự đồng thuận và hỗ trợ của chư 

chức sắc các địa phương, kết quả 

việc cho bổn đạo mượn vốn được 

thực hiện tốt. Cụ thể chuyến đi vừa 

qua về Bình Định cho 5 gia đình 

mượn 145 triệu, Quảng Ngãi cho 5 

gia đình mượn 122 triệu và Quảng 

Nam cho 18 gia đình mượn 360 

triệu.

Hỏi: Nhớ lại những năm trước, 

việc cho mượn vốn có vấp phải 

nhiều khó khăn. Để cho việc mượn 

vốn đúng đối tượng và mang lại 

hiệu quả, Ban Phước Thiện đã có 

qui trình triển khai được thực hiện 

như thế nào?

Ngày mồng 1 tháng 10 năm Ất 

Mùi ban Phước Thiện Từ Vân gởi 

đạo văn xin phép Cơ quan Phước 

Thiện Hội Thánh cho triển khai 

đạo sự trên đồng thời gởi đạo văn 

cho VPCS đại diện tại thành phố 

để báo cáo và được sự nhất trí của 

Cơ quan Phước Thiện. Ngày 15 

tháng 10 Ban Phước Thiện gởi 

đạo văn đến các ban đại diện của 

ba tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, 

Quảng Nam nhờ phối hợp thực 

hiện và được các ban đại diện 

nhiêt tình hỗ trợ nhất là ban đại 

diện tại Quảng Ngãi động viên 

giúp cho tinh thần anh em chúng 

tôi phấn chấn thực hiện chương 

trình.

Năm đầu tiên triển khai có hơn 

230 đạo hữu gởi đề nghị được 

mượn tiền số tiền lên đến gần 4 tỷ 

đồng. Số tiền đề nghị được mượn 

cao nhất là 100 triệu thấp nhất là 5 

triệu. 

Để đến tận nhà thăm hỏi các gia 

đình có nhu cầu mượn vốn, tại 

Bình Định và Quảng Ngãi chúng 

tôi kết hợp cùng ban đại diện tỉnh, 

tại Quảng Nam chúng tôi kết hợp 
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với Cơ quan Phước Thiện. Chúng 

tôi được các họ đạo có đạo hữu 

mượn vốn tận tình giúp đỡ. Nhiều 

gia đình đạo hữu rất mừng khi biết 

các đạo huynh ở Cơ quan Phước 

thiện đến nhà. 

Sau khi đi thăm hỏi đạo hữu, do 

khả năng tài chánh có hạn chúng 

tôi kết hợp với ban đại diện xem 

xét và cho những gia đình khó 

khăn nhất và có phương án phát 

triển kinh tế khả thi mượn vốn. 

Thời gian cho mượn vốn là 3 năm, 

cuối năm thứ hai trả 50% cuối năm 

thứ ba trả 50%.

Đầu năm 2016 chúng tôi tiến 

hành chuyển giao số tiền 725 triệu 

cho 36 gia đình đạo hữu mượn. 

Người nhiều nhất là 40 triệu đồng, 

thấp nhất là 5 triệu. Nhiều người 

khi nhận được vốn mừng rỡ rưng 

rưng nước mắt. Sau đó vào đầu 

những năm 2017, 2018, 2019 và 

2020 chúng tôi lại tiếp tục giúp cho 

các gia đình khó khăn cần vốn 

mượn trung bình. Hằng năm có 

trên 30 gia đình được mượn với 

tổng số tiền cho mượn trung bình 

650 triệu. 

Hỏi: Về thăm các Thánh sở xa 

xôi để thực hiện đạo sự Phước 

Thiện chắc quí anh có nhiều kỷ 

niệm, ghi nhận nhiều điều thực tế 

đời sống nhân sinh. Xin được biết 

vài hình ảnh lắng đọng trong cảm 

nhận của các anh?

Trước tiên là nói về đối tượng 

chính của chương trình. Các gia 

đình mượn vốn làm ăn rất đa dạng 

như: Trồng rau mầm, trồng cây 

thuốc Nam, làm tương, làm nhang, 

lò bánh mì, trồng keo, mua máy 

cày, mua thiết bị sửa xe máy, bán 

cà phê, nuôi bò sinh sản, ... Do có 

được kinh nghiệm năm đầu những 

năm sau công việc thuận tiện hơn. 

Hằng năm vào trung tuần tháng 10 

âm lịch, chúng tôi gởi đạo văn đến 

các ban đại diện nhờ hỗ trợ triển 

khai xác định các gia đình khó 

khăn cần vốn cũng như hỗ trợ thu 

hồi vốn khi đến hạn. 

Thấy được sự phát triển kinh tế 

của các đạo hữu mượn vốn có kết 

quả khả quan nên các họ đạo rất 

tích cực hỗ trợ nhờ vậy chương 

trình triển khai khá thuận lợi. Một 

chuyến khó quên tại họ đạo Vệ 

Long Trung năm 2016 có một gia 

đình mượn vốn nuôi bò sinh sản 

chẳng may bò bị bệnh chết, Ban 

Phước Thiện sở tại vận động trong 

bổn đạo giúp đạo hữu này số tiền 

để mua con bò khác không làm ảnh 

hưởng đến chương trình. 

Có hộ chỉ mượn 5 triệu bán cà 

phê chỉ sau 1 năm đã hoàn vốn cho 

chương trình hoặc có hộ trong hai 

lCANH TYÙ 2020  3

85



năm đã hoàn trả đủ vốn vì các hộ 

này ý thức được rằng số vốn này 

được xoay vòng nên khi đã thu hồi 

đủ vốn thì trả lại cho chương trình 

để cho người khác mượn.

Hỏi: Trải qua 5 năm thực hiện 

chương trình, hiệu quả giúp bổn 

đạo cần vốn phát triển kinh tế, 

thoát nghèo đã thấy rõ, đồng thời 

sự khơi mở và lan tỏa ánh sáng từ 

tâm còn tạo được hiệu ứng thiện 

lành đặc biệt: Chương trình này 

như một suối nguồn chan hòa 

phúc Thánh. Hướng đến tương lai 

đạo sự Phước Thiện còn có gì 

mới?

Khi đi đến tận nhà các đạo hữu 

thực tế cho thấy nhu cầu cần sự 

giúp đỡ để vượt qua khó khăn có 

khác nhau và khả năng của Ban 

Phước Thiện Từ Vân khá khiêm 

tốn. Nếu điều kiện thuận lợi chúng 

tôi sẽ kết hợp với các ban phước 

thiện các họ đạo tại thành phố 

HCM sẽ triển khai thực hiện các 

chương trình sau:

1. Giúp con em đạo hữu học 

nghề để tạo công ăn việc làm.

2. Giúp toàn bộ chi phí cho  

sinh viên học đại học nếu gia đình 

khó khăn không thể cho các em 

học tiếp.

3. Giúp chi phí sinh hoạt thường 

xuyên cho các cụ nêu đơn không 

nơi nương tựa không có thu nhập 

để duy trì cuộc sống.

4. Xây nhà tình thương cho hộ 

không có nhà ở và không khả năng 

xây nhà.

Hỏi: Xin anh cho biết thuận lợi 

và trở ngại đối với đạo sự này?

Thuận lợi: Được sự đồng tình  

và hỗ trợ của cơ quan Phước   

Thiện, sự phối hợp thực hiện của 

các Ban Đại Diện tỉnh, Ban Cai 

Quản của các họ đạo cũng như các 

Ban Trị Sự nên chương trình triển 

khai khá thuận lợi. 

Khó khăn: Hồ sơ mượn vốn hay 

thiếu sót (thiếu dấu của họ đạo, 

ngày mượn, trả vốn...)

Thu hồi vốn: Nhờ hiểu được ý 

nghĩa của chương trình nên phần 

lớn các đạo hữu mượn vốn đều cố 

gắng hoàn vốn đúng thời hạn, chỉ 

một vài trường hợp do hoàn cảnh 

quá khó khăn hoặc tai nạn thì 

chương trình cũng chiếu cố giãn nợ 

hoặc vận động mạnh thường quân 

trả giúp. Cá biệt có một số đạo hữu 

tập trung ở một vài thánh thất tại 

Quảng Nam như TN, TL, TM II 

chưa hoàn vốn khi đã đến hạn mà 

không cho biết lý do.
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Trong tôn giáo, với đức tin mãnh liệt, trọn vẹn, người ta có thể hi 

sinh công của, thời gian, kể cả mạng sống vì đạo của họ. Nhưng 

có một thứ vô hình, có thể xem là chẳng chút giá trị cụ thể mà rất 

nhiều người không chịu để cho tổn thương, mất mát. Đó là cái Ngã… 

Người Việt cũng khá quen với từ này và nói thuần tiếng Việt thì đó là cái 

Ta, cái Tôi.

Nếu không biết tự chế, thanh lọc thì cái tôi này dễ hiện ra một cách 

thô thiển, lố bịch qua cách khoe khoang, hách dịch. Pascal từng phát 

biểu: “Cái tôi là đáng ghét”.

Tiếng ta cũng có một từ để viết và đọc là ngã nhưng nghĩa khác. Đó 

là không còn ở thế ngồi thẳng, đứng thẳng mà rớt xuống vị thế thấp hơn. 

Nghĩa bóng có nghĩa là rơi rớt, sút kém uy tín và giá trị, không còn được 

cộng đồng mến mộ, quí trọng.

Nghĩ cho chín thì thấy giữa Ngã, cái Ta và Ngã, rơi rớt xuống thấp về 

mặt đạo đức, phẩm hạnh có mối quan hệ nhân quả. Vị ngã với sự tham 

danh, tham quyền, tham lợi lúc đầu tưởng được cho mình, rốt cuộc chỉ 

hại thân và tác hại lớn lao cho cộng đồng.

Thánh ngôn có dạy:

“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”

Nhà Phật có câu: “Vô ngã là Niết bàn”. Còn nơi Hội Thánh chúng ta 

thì nêu cao bốn chữ: “Thuần Chân Vô Ngã”

 Chúng ta cố gắng tránh vị ngã để khỏi ngã.

Không ngã khỏi ngãKhông ngã khỏi ngã
NGỌC ANH

TU TỪ TỪ
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Như tơ trời

Truyện ngắn  TRƯƠNG DUY
(Không hư cấu, chỉ xin đổi tên nhân vật)

bay bay
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C
ó thể gọi Thông là người 

ngoan Đạo cũng chẳng 

sai. Chuyện anh quyết 

tâm bỏ hút thuốc, dành thời gian, 

sức khỏe, trí tuệ, nghị lực để phụng 

sự Đạo Thầy và tu hành là một 

trong những dấu hiệu tích cực ấy! 

Bao giờ cũng thế, lúc lên phương 

án thì rất dễ, nhưng khi bắt tay vào 

thực hiện liền thấy muôn vàn thử 

thách, khó khăn ở phía trước. Việc 

cai nghiện thuốc của Thông không 

phải là ngoại lệ; bởi vì thực tế cho 

thấy, mười người quyết bỏ hút 

thuốc, nhiều lắm chỉ được một vài 

người thành công! 

 Cho rằng Thông ngoan Đạo thì 

cũng chỉ ở mức độ tương đối mà ta 

có thể biết được trên công việc, 

chứ chưa ai thấy anh cầm quyển 

Thánh Ngôn, Thánh Giáo lên đọc 

bao giờ. Thậm chí anh còn cho 

rằng: Thầy mở nền Đại Đạo Tam 

Kỳ là mở trường thi công quả thôi! 

Dành thời gian đọc đó để đi quét 

rác sân chùa, tưới táp bông hoa, 

chuẩn bị lễ phẩm trên bàn Thầy 

cho tinh tươm, sạch sẽ; ngày ngày 

chuyên cần quỳ hương, sám hối, 

cúng nước, tích cực tham gia độ 

sanh, độ tử... Thế cũng đủ rồi! 

 Mới nghe, ta có thể ngỡ Thông 

là người sống thực tế, biết sử dụng 

quỹ thời gian hợp lý lắm! Nhưng 

không! Có một số người rất thân 

thường phản đối lối sống lập dị của 

anh; chẳng hạn như: Mỗi khi trời 

có cơn mưa bay nhè nhẹ, anh tranh 

thủ đi lang thang qua từng con phố 

nhỏ, không nón mũ, không áo 

mưa, không nơi đến..., để tận 

hưởng cái cảm giác thú vị khi 

những hạt mưa từ trời rơi xuống 

mát mẻ, dịu dàng mơn trớn, vuốt 

ve trên cơ thể gầy gầy của anh. 

Những lúc ấy, nhất là vào những 

buổi chiều quạnh quẻ, Thông thích 

đi trong mưa như thế để nghe nỗi 

sầu mênh mông như đã được chiêu 

tập từ vạn cổ, lũ lượt kéo nhau về 

chất ngất trong hồn! Bấy giờ, từ 

trong tiềm thức, hằng sa chủng tử 

tách vỏ nảy mầm, đua nhau đâm 

chồi nảy lộc. Chỉ trong chốc lát 

thôi, chúng đã phát triển thành 

rừng. Rừng thay đổi theo mùa; có 

khi từng phút, từng giây: Có thể 

trong một buổi, một giờ, rừng như 

dải lụa màu tím nhạt trôi nổi bềnh 

bồng trong biển sương dậy sóng 

chập chùng. Thoắt cái, rừng cởi bỏ 

xiêm y, nằm sóng soài tắm nắng 

ấm đẫm ngát hương hoa. Mới đó 

mà rừng lại chơi trốn tìm trong 

khói đá lãng đãng, quấn quýt; 

mang mang. Mùa Xuân, rừng thay 

áo mới, cây cối xanh tươi, ngàn 

hoa đua nở rực rỡ sắc màu; đâu 

đây, có tiếng chim hót rộn ràng hòa 
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vui cùng tiếng suối róc rách, trong 

veo càng làm cho rừng thêm  tưng 

bừng rộn rã. Mùa hạ, nắng ấm chan 

hòa, rừng núi giang tay bao bọc 

cho bọn nai vàng nhởn nhơ, thong 

dong bên dòng suối mát; chở che 

cho bầy ong, lũ bướm chập chờn 

bay lượn trong khúc nhạc yêu 

thương. Mùa thu, cây rừng rụng lá, 

non ngàn quạnh quẻ, đìu hiu; hoa 

nắng thêm nhiều, rơi đều trên mặt 

đất, trên lá khô..., suốt mùa nhấp 

nháy, bâng khuâng. Mùa Đông, 

rừng giận dữ, thét gào trong những 

cơn sấm sét, lũ quét, phong ba... 

Thế đó, rừng có lúc trơ trụi,  gầy 

gầy, cũng có khi xanh tươi hùng vĩ. 

Nhưng dù bất cứ ở trạng thái, hoàn 

cảnh nào rừng cũng bát ngát tình 

trần, chập chùng nỗi nhớ không 

tên, mênh mang nỗi buồn vô cớ; 

làm chốn hẹn cho bầy kỷ niệm dắt 

díu nhau lũ lượt quay về. Chúng 

lặng lẽ sắm vai tái hiện quãng đời 

trước đây đầy bất trắc, xót xa, vui ít 

buồn nhiều... Lắm lần, Thông đã 

từng lang thang, lạc loài trong đó, 

khó khăn lắm mới tìm được lối ra!

 Ôi, thuở thiếu thời, Thông đã 

“say” hồn thơ của Hồ Dzếnh là như 

thế đấy! 

 Từ say đến mê có mấy hồi! Vậy 

là Thông đã say mê hút thuốc từ 

dạo ấy! Suốt mười năm tự cho 

mình là người “ sầu vạn cổ” anh 

phì phà khói thuốc liên miên, ngày 

càng nặng “đô” hơn, càng nhiều 

hơn. Đầu tiên là Salem, Mélia, 

Winston, Marlboro, Dunhill ngày 

ba, bốn điếu lên đến Pall Mall ngày 

phì phèo nửa gói. Tiến xa hơn, anh 

“đốt đời mình” qua làn khói của 

Philip Morris, ngày có tiện tặn lắm 

cũng gần một bao!

 Thời gian sau đó là bước ngoặt 

của cuộc đời. Thông phải giã từ đô 

thành, lánh về miền quê để “làm 

người thực tế”. Vậy là anh quyết 

tâm bỏ thuốc. Nghĩ được là làm 

được. Suốt hai tháng ròng, chất 

gây nghiện nicotine hành hạ anh 

đến “lên bờ xuống ruộng” chứ 

chẳng phải chơi! Nhưng lần nào 

anh cũng thắng nó bằng loại vũ khí 

vô hình. Đấy! Tuyệt chiêu vừa nói 

chính là câu “thần chú” mà anh 

thường niệm liên hồi cho đến khi 

cơn nghiện lắng dịu mới thôi. Đó 

là lời tự nhủ: “Mình là người quân 

tử đã hứa đoạn tuyệt với thuốc lá 

rồi cơ mà. Gắng lên! Cố lên đi 

Thông ơi”.

 Tuy nhiên, tuổi thọ của “người 

quân tử” đó cũng chỉ bằng chừng 

ấy thời gian. Hai tháng! Chuyện 

thật mà như mơ, địa phương mà 

Thông mới về đã mượn tạm Nhà 

giảng của Thánh Thất để nhờ anh 

viết khẩu hiệu. Tình cờ nơi đây, 

anh gặp lại em hàng trưởng cũ, 

lCANH TYÙ 2020  3

90



thuở còn ở Vườn Đồng. Vì sau cơn 

tao loạn, kẻ mất người còn; hơn 

nữa, đã nhiều năm rồi không gặp 

nên cả hai anh em mừng vui lắm! 

Chuyện trò râm ran. Trong lúc hỏi 

han, nó lôi bịch thuốc lá ra vấn 

vấn, xoe xoe coi chừng thành thạo 

lắm, rồi rối rít mời Thông một 

điếu. Ban đầu, anh từ chối một 

cách thẳng thừng. Nhưng sau đó, 

với những lời nài nỉ ngọt ngào của 

người em thân thiết tự ngày xưa, 

anh cầm lòng không đậu nên nhận 

lấy điếu thuốc đặt lên môi. Nó bật 

lửa châm thuốc cho anh. Thông rít 

một hơi dài, dài tưởng chừng vô 

tận. Anh cảm giác thế, vì có rít bao 

nhiêu cũng chẳng đỡ thèm thuồng. 

Anh ém khói đầy lồng ngực để tận 

hưởng cái hương vị nồng nàn, cái 

cảm giác lâng lâng, nhẹ hẫng như 

đang chớm bay lên, chấp chới bay 

lên vùng trời xanh ngăn ngắt, an 

nhiên, hiền hòa và tĩnh lặng. Thật 

tình mà nói, thuốc lá lá thuộc 

chủng loại hạng bét trong các dạng 

thuốc hút, nó còn kém xa loại 

thuốc rê nữa kìa! Vậy mà hôm ấy, 

với điếu thuốc nầy, anh thấy “phê” 

hơn bao giờ hết, ngon hơn bất cứ 

điếu thuốc “xịn” nào anh đã hút từ 

trước đến giờ! Thế là anh tái 

nghiện lần đầu, ngay từ lúc ấy. Lần 

nầy, anh bị tăng “đô”, ngày một 

bao hết nhẵn mà có lúc vẫn còn 

thấy thòm thèm!

 Suốt mười tám năm tái nghiện 

ấy, những lúc khó khăn, anh hút 

thuốc điếu bó; loại thuốc mà anh 

em thường gọi đùa là “bó củi”, khi 

nào đỡ hơn, anh hút thuốc Mai, 

Lao Động,Vàm Cỏ, Sa Pa...; năm 

thì mười họa mới có điếu Samit 

hay International, gọi tắt là ba số 

ấy mà! Lâu lâu, vào dịp may, 

Thông mới được hút sang như thế, 

chứ còn việc “ bắt dế” là chuyện 

thường! Những lúc ấy, đôi mắt anh 

đờ đẫn tìm kiếm khắp nơi, không 

bỏ sót một chỗ nào, từ  bờ tường, 

gầm bàn, kẹt tủ... xó xỉnh nào anh 

cũng láo liên tìm kiếm, trông thảm 

não lắm! Mà này, với thuật ngữ 

“bắt dế” Thông không bao giờ dám 

giải thích rõ hơn đâu, nói ra thì xấu 

hổ vô cùng! 

 Vâng, mười tám năm! Chừng 

ấy thời gian cũng đủ để mười đầu 

ngón tay Thông được tẩm vàng 

nhựa thuốc. Nó như hai củ nghệ 

còn nguyên vẹn, vừa cạo sạch vỏ; 

trông mới ngồ ngộ làm sao! 

Nhưng, khi nhìn kỹ thì thấy hợm 

hĩnh quá chừng, quái dị vô song!

 Sự dị hợm đó cũng không bằng 

việc Thông lừa dối trong những 

lần hứa bỏ hút thuốc với nhiều 

người. Nhân vật đầu tiên mà 

Thông hứa là người bạn lớn hơn 

anh chừng một tuổi, có địa vị xã 

hội hẳn hoi. Vì thấy Thông hiền 
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lành, trung thực luôn luôn toát ra 

sự thoải mái, dễ gần nên người ấy 

vô cùng quý mến anh. Người bạn 

này luôn tìm cách giúp đỡ để cải 

thiện cuộc sống cho Thông. Khi đi 

chơi ở đâu, anh ấy cũng rủ vợ 

chồng Thông đi chung. Anh bạn 

này vốn là người ngoại đạo nên có 

biết chay lạt gì đâu! Thế mà, cứ 

đến ngày Sóc Vọng, Huyền Hối, 

vợ chồng anh ấy luôn tìm đến gia 

đình Thông để được ăn chay cùng! 

Có một lần, sau bữa cơm chay thân 

mật, đang lúc hàn huyên với nhau, 

Thông lôi gói thuốc ra, lấy một 

điếu ngậm chênh chếch trên khóe 

môi thẩm đen vì khói thuốc, rồi 

điệu nghệ châm lửa, nhả khói. Anh 

bạn ngồi bên ngừng nói chuyện, 

cười nhẹ, im lìm dùng tay quạt 

quạt trước mũi mình! Biết ý, 

Thông lên tiếng trong cơn bốc 

đồng cao độ:

 - Anh mà khó chịu như thế, thì 

thôi, Thông bỏ hút thuốc cho rồi!

 Được dịp, vẫn với nụ cười đôn 

hậu, anh bạn nhẹ nhàng khuyến 

khích:

 - Nói là phải giữ lời đấy nhé! 

Thông mà bỏ thuốc được, tôi sẽ có 

phần  thưởng xứng đáng đấy. Còn 

ngược lại, ông phải chịu phạt, có 

đồng ý không?

 Thông trả lời trong cơn phấn 

khích lên đến tột cùng:

 - Được tất, có gì khó lắm đâu!

 Thế là cả hai cùng ngoéo tay 

nhau tràn đầy hứa hẹn.

 Sau lần cam kết hợp đồng một 

cách đột xuất ấy, Thông hồi tưởng 

lại, bỗng giật mình tự trách: “Ôi, 

vội vàng quá! 'Người quân tử' đã 

có lần chết ngắt trong ta rồi cơ mà! 

Danh dự mình còn đâu để bảo đảm 

cho lời hứa?”. Lòng anh bỗng 

quặn thắt, nhói đau. Từ đó, Thông 

cứ trốn bạn mà hút. Hút rồi lại xấu 

hổ, ăn năn... Điệp khúc này cứ kéo 

dài lê thê, nặng nề nhưng không 

mỏi mệt. Cho đến một hôm, vợ  

anh đánh bạo trách nhẹ:

 - Hôm trước, em nghe anh 

mạnh miệng hứa chắc với anh bạn 

chí thân là bỏ hút thuốc nên mừng 

thầm trong bụng chứ chưa dám nói 

ra. Các con cũng thế! Mà, có lẽ còn 

lâu, rất lâu, hoặc chưa chắc gì em 

và bọn nhỏ có cơ hội để thể hiện 

niềm vui đó; bởi vì sau một năm để 

ý, em thấy ở anh chưa có chút 

chuyển biến nào hết. Điều em nói 

chắc chắn không sai, vì anh cứ trốn 

bạn mà hút; nhà vệ sinh lắm mẩu 

tàn thuốc cơ mà! Thất vọng lắm! 

Nói đến đây, cô ấy nhìn xa xăm, 

nỗi buồn như đang tuôn trào ra 

khóe mắt, rưng rưng. Thấy thế, 

lòng Thông chùng xuống, giọng 

nói cũng chuyển sang cung điệu 

trầm trầm:

lCANH TYÙ 2020  3

92



- Xin em và các con hiểu cho, 

sau mỗi lần lén lút ấy, không phải 

anh không biết xấu hổ đâu. Anh 

cũng sợ bệnh cho mình, bệnh cho 

mọi người xung quanh; sợ bạn bè 

khinh khi, xem thường, xa lánh; 

nhất là sợ luật Thiên Điều vì mình 

phạm giới cấm thứ năm! Nhưng 

chất gây nghiện đã thẩm thấu vào 

huyết quản, vào từng tế bào anh 

rồi. Trận chiến chống thuốc lá của 

riêng anh là vô cùng khốc liệt, gian 

nan và đầy thử thách. Ngoài bãi 

chiến trường, đối phương đối đầu 

trực diện với mình bằng xương 

bằng thịt hẳn hoi nên có thể nhận 

ra một cách dễ dàng, chứ còn cơn 

nghiện thì làm sao mà phát hiện vì 

nó ở trong ta. Kẻ hủy hoại đó chính 

là ta, nên mình muốn gì, nghĩ gì nó 

đều biết hết. Nó còn tìm ra phương 

cách chế ngự mình một cách 

nhanh chóng và hiệu quả. Chẳng 

hạn như khi cơn nghiện trỗi dậy, 

mình biết thế, mới vừa có ý nghĩ 

thôi không hút nữa. Miệng liền 

thấy làn lạt. Các tuyến nước bọt 

vội kích hoạt hết công suất; rồi 

đánh ực, thèm thuồng. Nó “ru” 

mình bằng chất giọng ngọt ngào: 

“Bây giờ trời đang se lạnh (hoặc 

mình mới vừa tắm xong, ăn cơm 

xong...), đang trống vắng, lại lên 

cơn ghiền nên “phi” một điếu chắc 

ngon lắm! Thôi, cứ thưởng thức 

cái cảm giác thú vị cuối cùng này 

rồi bỏ, có sao đâu! Liền đó, nó giục 

cho đôi chân đôi tay đến nơi lấy 

thuốc, châm lửa hút. Các thao tác 

này kể ra thì nhiều, nhưng sự giải 

quyết thì nhặm lẹ lắm. Chỉ trong 

tích tắc thôi! Nó không để cho 

mình có thời gian suy nghĩ mà kịp 

trở tay đâu!

Thông thở ra dài thườn thượt, 

nghe mà não nuột, rồi nói tiếp:

 - Thôi, xin lỗi. Vô cùng xin lỗi! 

Hôm nay anh xin hứa với vợ và các 

con vậy! Anh ít khi đem danh dự 

mình ra để đặt cược lắm. Nhưng 

giờ đây anh xin lấy danh dự hứa 

hết sức cố gắng bỏ hút thuốc.

 Thông phân trần thì cứ để mặc, 

cho đỡ ray rứt trong lòng, chứ vợ 

con anh có nghiện thuốc đâu mà 

hiểu, mà sẻ chia. Họ chỉ trố mắt mà 

nhìn!

 Thế rồi, một ngày như mọi 

ngày. Từng ngày hứa hẹn qua đi, 

qua đi. Đến ngày Mồng Chín 

tháng Giêng năm sau, trong diễn 

từ khai mạc trại “Kính mừng 

Thánh Đán Đức Chí Tôn”, với tư 

cách trại trưởng, anh nhắc lại một 

trong năm điều của Nội quy trại: 

“...Các em không được dùng chất 

kích thích trong đất trại, như rượu 

bia, hút thuốc lá chẳng hạn...”

 Nói xong câu này, anh thấy lành 
lạnh ở gáy. Nhưng rồi cũng qua. 
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Tuy nhiên có một việc không qua! 
Tối đó, lợi dụng lúc mọi người tập 
trung chơi lửa trai, Thông trốn vào 
trại trung ương, tìm góc khuất ngồi 
hút thuốc. Giờ chót, giờ định mệnh 
đã đến! Quản trò mời anh ra nói 
câu chuyện lửa tàn; Thông vội vã 
đứng lên. Anh vừa chạy lúp xúp, 
vừa lẩm nhẩm ý nghĩa câu chuyện 
sắp truyền đạt cho trại sinh. Ngồi 
bên đống lửa, anh đảo mắt, mỉm 
cười trong lời chào thân ái. Câu 
chuyện mới vừa bắt đầu thì các trại 
sinh đồng loạt đưa tay chỉ chỉ vào 
anh rồi tủm tỉm cười. Ngơ ngác 
một hồi anh mới biết là, vì quá đột 
ngột và vội vàng nên quên dụi tắt 
và ném đi mẩu thuốc còn lại đang 
kẹp chặt ở hai đầu ngón tay trong 
lúc hút lén vừa rồi! Vì quá xấu hổ 
nên Thông chỉ run run, ngập 
ngừng nói được hai tiếng “xin lỗi”.

 Rồi ngày trại qua đi trong niềm 
lưu luyến của huynh đệ thân 
thương. Tuy nhiên, sự xấu hổ của 
người trại trưởng trong đêm lửa 
trại còn ở lại trong lòng, ngày càng 
làm anh ray rứt, đớn đau. Anh bắt 
đầu hỏi han nhiều người về cách 
cai nghiện thuốc lá. Có người bày 
anh nhai kẹo cao su, có người 
khuyên anh đánh răng, nhai mẩu 
quế, hít thở sâu, uống nước, tập thể 
dục, kể cả việc sử dụng Boni-
Smok... Nhưng tất cả đều vô ích, 
chẳng thấy hiệu quả gì!

 Vừa tuyệt vọng, lại bị rơi vào 
trạng thái mặc cảm tội lỗi, vừa chịu 
đựng  những cơn thèm thuốc hành 
hạ, cũng có một phần vì mệt mỏi 
trong quá trình tìm kiếm cách đối 
trị căn bệnh mãn tính, trầm kha vì 
thiếu nicotine, Thông bị suy sụp 
thấy rõ. Đôi khi anh còn có những 
biểu hiện trầm cảm kéo dài. Rồi 
anh trở nên lầm lì, ít nói và hay tìm 
cách xa lánh mọi người, kể cả vợ 
con. Anh đã tự đánh mất bản tính 
linh hoạt, năng động, tháo vát của 
Trưởng từ bao giờ mà mình cũng 
chẳng hay! Rồi anh lại hút thuốc 
nhiều hơn! Cứ thế mà “ta chạy 
vòng vòng, ta chạy vòng quanh, ta 
chạy mù đời... cho đời mỏi mệt”. 
Thấy thế ai cũng lo ngại. Nhưng 
biết sao hơn?

 Đã hai năm rồi, đêm nào cũng 
vậy, cứ khoảng mười giờ, Thông 
đóng cửa quán tạp hóa rồi leo lên 
chiếc võng mắc sau cái kệ giới 
thiệu mặt hàng, nằm đong đưa hút 
thuốc. Ở đó, anh vừa trông quán, 
vừa nghĩ ngợi miên man, rồi đi vào 
giấc ngủ. Vào một đêm trăng, có lẽ 
do nhiều biến cố dồn dập xảy ra, 
anh không tài nào ngủ được. Cũng 
chẳng biết làm gì trong đêm khuya 
khoắt như thế này. Vì làm biếng 
mở công tắc đèn nên anh thò tay 
vào ngăn kệ cạnh chỗ nằm, quờ 
quạng tìm bao thuốc lá. Tay anh 
đụng phải một vật; nó liền rơi 
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xuống đất nghe lạch xạch. Sợ món 
hàng nào đó bị rơi vỡ, anh ngồi bật 
dậy. Biết trên tay có hộp diêm cầm 
sẵn, chờ đốt thuốc, anh quẹt lửa, 
tìm kiếm nơi vừa phát ra tiếng 
động; chẳng thấy gì ngoài quyển 
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Anh 
nghĩ vật rơi ấy chỉ là quyển sách 
này mà thôi. Không biết ai để nó ở 
đây? Vợ anh chăng? Chắc chắn 
không phải là Thông rồi, vì anh có 
bao giờ đọc loại sách này đâu! Anh 
nghĩ, việc hướng dẫn giáo lý cho 
Hưng Đạo sinh thì đã có tài liệu in 
sẵn; trưởng chỉ cần giảng giải qua 
quýt thôi. Các em học và hiểu bấy 
nhiêu theo trình độ của ngành mình 
đang sinh hoạt là tốt lắm rồi. Cần 
chi hơn!

 Thông bật đèn sáng trưng rồi cúi 

xuống nhặt sách lên, định cất trên 

đầu kệ. Lúc này Thông chợt nhớ ra, 

trước đây, mỗi khi cầm quyển Kinh 

hay sách lên đọc được vài dòng là 

hai mí mắt nặng trình trịch, hễ 

nhắm lại là ngủ liền! Anh liền 

quyết định, thôi bây giờ mình đang 

khó ngủ thì cứ mở ra đọc xem sao! 

Anh thong thả mở sách với tâm thế 

rỗng không. Bỗng dưng, dòng chữ 

“Trong lòng Thầy ngự động Thầy 

hay...” đập vào mắt anh. Ngay lúc 

đó, có lẽ Thông chưa kịp suy nghĩ 

gì. Giống như Archimedes lúc tìm 

ra định luật về sức đẩy của nước 

vậy, anh đẩy cửa quán chạy như 

bay! Hình như từ vô thức, có một 

sức mạnh vô hình nào đó kéo 

mạnh anh ra ngoài. Lúc này, đã 

khuya lắm rồi! Cửa nhà chính 

đóng im ỉm, gọi thì sợ mất giấc ngủ 

của vợ con nên anh vội vàng quỳ 

xuống giữa sân. Thông định thần, 

hướng vào Thánh Nhãn ở trong 

nhà, lấy dấu Tam Thanh rồi 

nguyện rằng: “Trước đây, con đã 

từng hứa với nhiều người, nhưng 

có thể trốn họ để hút thuốc được. 

Nay, nhờ đọc Thánh Ngôn, con đã 

hiểu: Có một Đấng Tối Cao hằng 

ngự trong con. Chỉ cần con có 

móng tâm là Thầy đã hay biết. 

Trốn sao được? Vậy nên, nguyện 

rằng: Từ nay, con xin bỏ hút thuốc! 

Xin Thầy cùng các Đấng Thiêng 

Liêng chứng minh và cứu độ!”.

 Khấn xong, Thông hướng vào 

Thiên Bàn, lạy mười hai lạy.

 Khi đứng dậy, Thông ngước 

nhìn lên cao. Hôm nay, vầng trăng 

tròn vành vạnh, có lẽ sáng hơn bao 

giờ! Lòng anh thấy nhè nhẹ tựa 

mây trời thấm đẫm ánh trăng, mềm 

mại, mượt mà, óng ánh như tơ! 

Một phần tư thế kỷ rồi, những 

mảng tơ trời như hôm ấy vẫn bay, 

vẫn nhẹ nhàng trôi lững lờ trong 

Nguồn Sáng. Rực rỡ. Mang  

mang!
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Ngày 1 tháng 6, Ngày kỷ niệm:

Thành lập Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài

Và Họ đạo Trung Minh.

Cũng gần kề ngày giỗ của ba!

Con thắp một nén nhang,

Nhìn lên di ảnh.

Nhớ thuở xưa,

Khi con còn nhỏ,

Các Bác đến nhà

Vui vẻ gọi nhau:

Anh Ba Hoanh, Anh Chín Khôi

Anh Sáu Tiến, Anh Thanh Vân…

Không phẩm vị Lễ sanh, Giáo hữu, Giáo sư.

Mà đậm đà tình linh sơn cốt nhục!

Ba và các Bác

Mỗi người một tay vùa giúp bề trên chung nhau gầy dựng:

Họ đạo Nam phần, rồi Thánh Thất Trung Minh.

Khó khăn biết bao,

Nhưng không ai than thở!

Thánh Thất hình thành các Bác cười vui.

Xong rồi! Từ nay đã có nơi cho chúng ta lễ bái.

Nhưng tu với nhau,

Sau này chết cũng ở bên nhau!

Thế là, lại cùng nhau mua đất

Nhớ một thời

Ngọc Anh
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Nghĩa trang Trung Minh từ đó ra đời.

Nào ngờ, ba là người đi sớm nhất.

Tiễn đưa ba, các bác bùi ngùi:

Anh Mười Thanh! Hãy yên nghỉ nhé,

Chuyện sau này, người còn lại sẽ lo!

Thấm thoát đã 50 năm gần đủ,

Lớp cha ông đi trước chẳng còn ai.

Thánh thất mình giờ cao rộng hơn xưa

Đàn con cháu kế thừa bước tiếp.

Ba và các Bác,

Hãy an tâm đi nhé.

Chúng con cùng cố gắng góp tay, 

Cho Họ đạo Trung minh ngày thêm vững mạnh

Con thắp một nén hương,

Cầu nguyện cho Ba và các Bác,

Trở về Thầy và mặc trợ chúng con.

Tháng 6, Canh Tý- 2020 



Hiểu ra đã quá muộn màng

Thiên đàng địa ngục ngỡ ngàng kiếp tu

Công trình công quả công phu

Vun nền đạo hạnh đền bù kiếp xưa

Ví dầu dãi nắng dầm mưa

Huynh đệ gắn bó cho vừa lòng nhau

Dắt dìu anh trước em sau

Dệt tan bản ngã khỏi đau đớn lòng

Người tu gạn đục khơi trong

Một lòng vì đạo mới mong thoát đời

Trần ai bề khổ chơi vơi

Nguyện cầu sanh chúng thoát nơi não phiền

Tu hành bỏ dữ làm hiền

Nói lời Thánh đức là Tiên Thánh rồi

Thoát trần trở lại vị ngôi

Mong cho con cháu tô bồi đức công

Vì đạo ta nguyện một lòng

Để tâm thanh tịnh để lòng thảnh thơi

Sống đời mà chẳng nhiễm đời

Tu tâm chí quyết thoát nơi khổ trần.

Nguyện một lòng

Phương Duy

10/06/2020
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Sinh ra làm kiếp con người

Giàu sang cũng vậy nghèo nàn cũng xong

Dù cho vật chất long đong

Tinh thần sảng khoái thong dong mới là

Sinh ra làm kiếp người ta

Đau khổ hạnh phúc chỉ là thời gian

Làm người vốn đã gian nan

Phải buông bỏ bớt chớ mang vào nhiều

Buông đi để tuổi xế chiều

Thân tâm nhẹ nhõm như diều đang bay

Cuộc đời dù có đổi thay

Thì ta vẫn sống những ngày bình yên

Thuận theo định luật tự nhiên

Tiền tài danh vọng đâu phiền được ta

Làm người trong cõi ta bà

Sinh, lão, bịnh, tử chẳng tha người nào

Nên chi đừng luận nghèo giàu

Đem lòng nhân ái gởi trao mọi người.

Ngẫm….

Mai Hậu 
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Ừ, thì rằng nó là hoa

Mải mê ngắm nghía thấy là cái chuông

Hoa chuông treo với lưng chừng

Không ai gõ, chỉ ánh hồng ngân lên.

Hậu thiên từ ấy chết tên

Bày phô sắc tướng thành duyên hữu tình

Nắng tự nhiên, gió tự nhiên

Hoa hay chuông cũng từ nguyên sinh mà

Trách mình con mắt nhập nhòa

Cưỡng danh đối đãi hoa là cái chuông

Ừ thì, chuông cứ bon bon

Ừ thì, hoa cứ nở giòn nắng mai

Biết rằng tâm cảnh không hai

Bài thi đáp án mới hay nội cầu

Câu thơ gieo giữa ồn ào

Hoa chuông ấy tự hồi nào làm thinh.

Nguyễn Quốc Huân
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Có những đám  mây đen trên bầu trời

Trôi, trôi về đâu không biết được

Cũng trôi, trôi nhưng nặng nề

Không nhởn nhơ như làn mây trắng

Cả bầu trời u ám

Lốc. Xoáy,…

Những viên nước mưa bắn xuống lộp độp

Nghe như âm thanh tiếng súng trò chơi con trẻ

Không vơi đi cái nóng cái bức 

Cái hầm hập từ trong lồng ngực…

Vạn vật đang khao khát

Làn nước mát

Cơn gió dịu êm

Chờ  ánh trăng đêm

Lúc tròn, khi khuyết

Vẫn rọi, vẫn soi

Cõi nhân gian

Tha thiết

Nguồn sống trong lành

Thanh khiết 

Bình an …

Đỗ Thị Kết

Chờ 

 Tháng 6.2020



Nói với hoa hồng

Huỳnh Văn Mười

 Tháng 5/2020

Một sớm hoa hồng đang thắp lửa

Cứ ngỡ trăng non rụng xuống trần

Em góp bình minh cho tận sắc

Hương thầm phả dọc buổi thanh tân

 

Giờ em mười bốn, mười lăm tuổi

Rằm của hoa hồng hay của trăng?

Nhỡ mai lạc xuống đời vô định

Vẫn cháy kiêu sa một nụ Hằng

 

Mười sáu hồn nhiên trăng mãn khai

Em qua mười sáu nhạt trang đài

Nắng mai chưa kịp khoe màu biếc

Đã vội hoàng hôn rắc xuống vai

 

Rồi bao giờ nữa em trở lại?

Thắp lửa bình minh dẫu muộn mằn

Giá không đưa bước vòng sinh tử

Em mãi ngàn năm một đóa trăng.
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29/25/2020

Lánh xa não phiền

Hoài Nam

Công bình bác ái từ bi

Những lời giáo huấn Thánh thi rõ ràng

Tư tâm bản ngã không màng

Tâm còn ích kỷ thì càng xót xa

Tu là tự giác giác tha

Không để tâm phát ý tà đảo điên

Muốn cho thoát khỏi não phiền

Trau tâm luyện tánh lánh miền trầm luân

Trường trời lắm cảnh gian truân

Tứ thời cúng sám nương ân Cha lành

Vì đạo quyết chí tu hành

Thân tâm thanh tịnh mới dành quả duyên

Muốn cho tâm thức bình yên

Yêu thương hòa ái gắn liền tâm tha

Đời còn lắm cảnh yêu ma

Một lòng đạo đức tâm tà biến ngay

Tu tâm sửa tánh hằng ngày

Không màng danh lợi không say mùi đời

Để cho tâm được thảnh thơi

Trau dồi đức hạnh lánh nơi não phiền.
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Võ Văn Pho

1.

Bến lở

Đâu còn đò đưa

Thôi chờ chi nữa 

Ngày xưa

Chiều rồi!

Dập dềnh

Sóng kỷ niệm trôi

Vẫy tim tím đợi

Và tôi

Lên đò.

2.

Về quê

Là về quê nào?

Lời đùa hỏi 

Dậy sóng chao

Nghiêng lòng

Đêm không thức

Ngủ chẳng xong

Hình như

Quê đất

Nhớ mong 

Quê trời!

3. (tặng các bạn quy ẩn của tôi)

Một mình

Ai nói một mình?

Chung quanh những

Bát ngát tình

Cỏ hoa

Vườn lá hát

Gió reo ca

Sân ơi ới gọi

Người ra

Nhận mùa.

Chùm thơ 
       không đề
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12/06/2020

Làng tôi không núi có sông

Có hàng dương liễu có đồng lúa xanh

Con kênh bờ sác bao quanh

Tạo nên quan cảnh như tranh họa đồ

Dọc theo kênh sác đìa hồ

Một thời thơ ấu nhởn nhơ nô đùa

Tranh nhau bẻ những cành mua

Đứa được đứa mất hơn thua rõ ràng

Hôm nay tôi trở về làng

Bờ tre cảnh cũ con đường khác xưa

Rồi trời hát những cơn mưa

Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa vọng về

Lặng nhìn trong cảnh chiều quê

Lời ru của Mẹ hiện về trong tôi

Ngày xưa nay đã qua rồi

Mang bao nỗi nhớ bồi hồi xót xa

Tháng ngày rồi tháng ngày qua

Nhìn bao nhiêu bạn tóc đà điểm sương

Một thời gắn bó quê hương

Giờ thì vịn lấy câu kinh hằng ngày

Về làng như ngất như ngây

Chấp tay cầu nguyện xin Thầy ban ơn.

Về Làng

Lê Phương
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Thu về buông chiếc lá vàng rơi

Cánh phượng mong manh giữa khoảng trời

Cố vươn một chút màu lửa hạ

E - ấp hòa trong lá chơi vơi!

Phượng đà bao tuổi hỡi phượng ơi!

Mà sạm màu da giữa cõi đời

Thân oằn cằn cỗi vươn trong gió

Thắm thiết chào thu chiếc lá rơi.

Se sẽ bên cây cậu học trò

Hồn nhiên tươi thắm chẳng âu lo

Đâu hay phượng cũng buồn da diết

Tan hợp, hợp tan, những hẹn hò.

Cái thuở thơ ngây: Sách, vở, Thầy,

Bạn bè, lớp học, chuyện đó đây,

Nhớ khi tan học: “như ong vỡ”

Ríu rít chim non rộn tiếng cười.

Ôi trường ơi! Phượng vĩ của tôi ơi!

Một thời ghi khắc dáng tường vôi,

Một thời lưu dấu sân trường vắng,

Nay chỉ còn trong ký ức thôi!

Trường xưa!

Nguyễn Thị Sen (Linh Bửu)
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Xuống sông tắm gội cũng nhiều

Vẫn chưa sạch hết bợn kiêu căng nầy

Cọ kỳ mỏi cả hai tay

Bao giờ mới thấy hiển bày chân thân

Nước sông chảy mãi trong ngần

Biết lòng có chảy bớt phần bợn nhơ

Còn tôi tháng đợi năm chờ

Trơ như tượng đá giữa mờ mịt sương

Quẩn quanh với cuộc đời thường

Giật mình bỗng thấy phố phường hoang vu

Ngỡ rằng là kẻ lãng du

Nằm ôm Thơ - Đạo nghe Thu theo về

Mùa lên mấy dặm sơn khê

Rừng phai sắc lục, non che bụi vàng

Đời bao nhiêu những buộc ràng

Níu chân người giữa mênh mang muộn phiền

Thưa ai quen với mùi thiền

Phủi tay danh lợi đi biền biệt xa

Gõ tâm cho vỡ tâm ra

Để không còn thấy cái ta. Xin chào!

2020

Thu ca

 Trần Dã Sơn

lCANH TYÙ 2020  3



Đâu hẳn mình em héo với hoa

Kìa trông lắm kẻ lệ chan hòa

Bán hoa thêm trái hoa còn đó

Sách biếu Kinh cho vẫn ế thua!

Canh cánh nỗi niềm ai nấy biết

Ưu tư chôn chặc đã bao mùa

Chiều kinh, sáng kệ lòng thanh thản

Gõ nhịp thăng trầm tiếng mõ khuya.

Lòng ai biết có như em nhỉ

Mơ giấc hoa chừ héo với hoa...

 Trần Tiến

Em bán hoa 
       chiều ba mươi tết

(Họa bài thơ của Lê Hoàng Nguyên, SĐ số 2-2020)

Lê Hoàng Nguyên

Đỗ Thị Kết

Xao xác ve ran hàng cây lặng ngắt 

Lá im lìm mây cứ ngừng trôi 

Hoa học trò - nỗi nhớ xa xôi 

Lửa hạ đốt thiêu trơ vơ khô khốc 

Khao khát giọt mưa hay đâu cơn lốc 

Ngột ngạt vơi đi, xua những bàng hoàng! 

Vơi đi lửa hạ! 

Thanh Hóa 6/ 2020
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Ngày 13/5/Canh Tý (03/7/ 

2020) Luật sự Nguyễn 

Đình Túc, nguyên Phụ tá Đầu 

tỉnh đạo Quảng Nam đã qui 

Tiên tại Tp. Hội An. thượng 

thượng thọ 90 tuổi.

Luật sự Nguyễn Đình Túc 

sinh năm Tân Mùi (1931) tại 

thôn Bàn Thạch, xã Sơn 

Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam. Từ tuổi trưởng 

thành từng học Hán văn, Quốc 

ngữ và tiếng Pháp. Năm 1942 

nhập môn tại Thánh thất Trung 

An. Năm 1955 làm thư ký Hành chánh cho Cơ Quan Truyền Giáo 

Trung Kỳ. Ngày Rằm tháng 5 năm Đinh Dậu (1955), đạo huynh 

được Thiên phong phẩm Luật sự. Đến tháng 02/Mậu Tuất (1958), 

Hội Thánh cử làm Thư ký Cơ quan Minh tra Tòa Pháp chánh.  Năm 

1964 nhận làm Phân đoàn phó TN Hưng Đạo Đoàn tỉnh Quảng 

Nam. Năm 1965 được Hội Thánh bổ nhiệm Trưởng ban Minh tra 

tỉnh đạo Quảng Nam. Năm 1995, Hội Thánh bổ nhiệm làm Phụ tá 

Đầu tỉnh đạo Quảng Nam (từ 1996 là phụ tá chức sắc Đại diện Hội 

Thánh tại tỉnh Quảng Nam). Linh cữu đạo huynh an táng tại nghĩa 

trang Cao Đài Tp. Hội An.

TANG LỄ LUẬT SỰ NGUYỄN ĐÌNH TÚC

THÔNG TIN - TƯ LIỆU
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TANG LỄ GIÁO HỮU NGUYỄN HƯƠNG NHÃ

Ngày 19/5/Canh Tý (09/7/ 

2020) Giáo hữu HP Nguyễn 

Hương Nhã, nguyên chức sắc lãnh 

đạo văn phòng Nữ phái tỉnh đạo 

Quảng Nam đã qui Tiên tại thành 

phố Hội An, thượng thượng thọ 90 

tuổi.

Đạo tỷ Nguyễn Hương Nhã 

sinh năm Tân Mùi (1931) tại làng 

Túy La, xã Điện Hồng, huyện Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đạo tỷ sinh 

ra trong gia đình có truyền thống 

Nho giáo đã quy hiệp vào Đại Đạo từ buổi đầu truyền đạo Cao Đài về 

Trung. Năm 1937, đạo tỷ thọ lễ Tắm thánh tại Thánh thất Nam Trung 

Hòa. Khi trưởng thành đạo tỷ phát nguyện tu 

theo Nữ đoàn giải thoát, thọ trường trai 

lập công hành đạo. Năm 1959, đạo tỷ có 

mặt trong số 52 nữ tu đầu tiên được gia 

nhập dòng tu giải thoát Bảo Thọ, về học 

tu tại Nhà tu Phước Huệ Đàn tại Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam, sau đó được ân phong 

phẩm vị Lễ sanh. Từ năm 1965 Cơ quan Nữ 

phái bổ nhiệm phụ trách Văn phòng Nữ phái tỉnh 

đạo Quảng Nam. Năm 2003, Hội Thánh cầu 

hàm phong phẩm Giáo hữu. Linh cữu đạo 

tỷ an táng tại nghĩa trang Cao Đài thành 

phố Hội An.
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TANG LỄ ĐẠO HUYNH GIÁO HỮU THƯỢNG LIỆU THANH

Từ năm 1985, khi vào định cư tại 

vùng đất mới Xuân Sơn, đạo huynh 

nhập tịnh Họ đạo Trung Nam, liên 

tục tham gia hành đạo tại đây lần 

lượt làm Chánh Trị Sự xã đạo, 

Trưởng Ban Phổ Tế họ đạo rồi làm 

Phụ tá Đầu Họ Đạo và sau cùng làm 

Đầu Họ Đạo Trung Nam.

Ngoài các đạo sự độ sinh độ tử, 

thành quả đáng nhớ trong đời hành 

đạo của đạo huynh là làm đầu tàu 

huy động huynh đệ xây dựng Thánh 

thất Trung Nam, một kiến trúc tôn 

giáo uy nghi tại địa phương.

Qua tuổi bát tuần, năm 2014 đạo 

huynh xin nghỉ và được Hội Thánh 

hàm phong Giáo Hữu và được các 

con đưa về nhà phụng dưỡng.

Những năm tháng cuối đời, do 

tuổi già, sức yếu lại bệnh nặng, mặc 

dầu con cháu đã cố gắng chăm sóc 

chữa trị cũng không cầm giữ đạo 

huynh được lâu hơn và đạo huynh 

đã vĩnh biệt gia đình cùng thân bằng 

quyến thuộc và huynh đệ đồng đạo 

sau 89 năm trụ thế.

Di hài của đạo huynh được an 

táng tại nghĩa trang Cao Đài Xuân 

Sơn, huyện Châu Đốc, Bà Rịa - 

Vũng Tàu.

Đạo huynh Giáo Hữu Thượng 

Liệu Thanh, cựu Đầu Họ 

Đạo Trung Nam đã qui vị vào Dậu 

thời ngày 23 tháng 3 năm Canh Tý 

(14-4-2020) tại nhà riêng tại Xã 

đạo ……., huyện Châu Đức, tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu, thượng thọ gần 

90 tuổi.

Đạo huynh thế danh là Đinh 

Tiến Liệu, sinh ngày 23 tháng 3 

năm Nhâm Thân (1932) tại xã Kỳ 

Bình, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam - nhập môn tại Họ đạo Trung 

Khánh, đã từng là Phó Trị sự và 

Đầu Văn Phòng tại Họ đạo này.
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Ngày 16/02/2020 khóa tu tập PTV cấp I – Gò kén 2 chính thức khai 

giảng , có 85 em tham dự. Lớp tập huấn vào ngày 30 và 31/5/2020 

tại Thánh xá Khái Tây, Đà Nẵng và Thánh Thất Từ Vân, Sài Gòn có tổng 

sổ 68/85 em tham gia.

Chương trình đào tạo 4 cấp bậc Phổ tế viên GĐHĐ, thành phần là các 

Trưởng đang hướng dẫn tại các GĐHĐ và Tập thể Tu Tập Sinh, đã tốt 

nghiệp Phổ tế viên dự bị (Dương Đông). Do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid 19 nên buổi khai giảng tiến hành theo hình thức không tập trung.  

Ban Phụ Trách đã áp dụng các ứng dụng công nghệ về hội họp trực tuyến 

để giảng bài và hướng dẫn các em học nhóm online trong suốt thời gian 

thực hiện gián cách xã hội. Tất cả các kỳ hội họp đều được các em gửi báo 

cáo về Ban Phụ Trách về số lượng tham gia và nội dung hội họp, câu hỏi 

thắc mắc. Trong đợt tập huấn, Ban Phụ trách cũng động viên, nhắc nhở 

các em siêng năng cầu nguyện và tổ chức học nhóm đúng quy định để 

đảm bảo chất lượng đào tạo.

KHÓA TU TẬP PHỔ TẾ VIÊN CẤP I - GÒ KÉN 2 
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Ban Phổ Tế Họ Đạo Trung 

Minh đã tổ chức chương 

trình đàn lệ trực tuyến nhằm giúp 

cho việc sinh hoạt Rằm và mồng 

Một không bị gián đoạn trong mùa 

dịch. Chương trình được thực hiện 

vào lúc 19h30 hai ngày đàn lệ 

trong tháng, bao gồm các phần 

mục: Thánh giáo dạy đạo; Suy 

nghiệm Thánh giáo; Câu chuyện 

phổ tế; Vườn hoa ơn Thánh; Quà 

tặng cuộc sống; Hương thơm giữa 

đời thường và Trao đổi ý kiến. 

SINH HOẠT TRỰC TUYẾN ĐÀN LỆ 
TẠI HỌ ĐẠO TRUNG MINH

Thời gian đầu, chương trình 

thực hiện bằng cách đưa nội dung 

sinh hoạt bằng dạng bản văn lên tài 

khoản zalo của các xã đạo. Hiện nay 

chương trình đã được chuyển qua 

dạng video, có hình ảnh và âm 

thanh, giúp bổn đạo theo dõi và nắm 

bắt nội dung dễ dàng và hiệu quả 

hơn. Toàn bộ các chương trình từ 

15/04/Canh Tý đến nay đều được 

đăng tải trên Youtube qua tài khoản 

“Phổ tế Trung Minh” để giúp bổn 

đạo có thể xem lại khi cần thiết. 



Chương trình tốt nghiệp Khóa 

tu tập Phổ tế viên dự bị - 

2018 (Dương Đông 3) trong hai 

ngày 18 & 19/07/2020 được tổ 

chức tại Trung Hưng Bửu Tòa với 

150/187 em tốt nghiệp. Đêm 

18/07 các em đã tâm thành thắp 

nến hồi hướng để nguyện xin Ơn 

trên soi sáng và chở che trên bước 

đường phụng sự. Sáng hôm sau 

quý chức sắc Hội Thánh đã quang 

lâm tham dự và trao bằng tốt 

nghiệp cho các em khóa sinh.

Trong đợt này Ban Phụ trách 

LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA TU TẬP PHỔ TẾ VIÊN DỰ BỊ 2018 

(DƯƠNG ĐÔNG 3) 

còn tổ chức chuyến hành hương về 

Làng An Tráng, thăm viếng những 

di tích lịch sử của Đạo và mộ của 

chư Tiền bối Hướng đạo nhằm giúp 

các em hiểu thêm về trang sử 

Truyền đạo Trung Châu. Chuyến đi 

đã để lại nhiều cảm xúc cho thành 

viên trong đoàn, các em học hiểu 

được những tấm gương Hướng đạo 

đã hy sinh, dày công vun bồi đạo 

nghiệp, cảm nhận được dấu chân 

hành đạo của người xưa đã vượt qua 

muôn trùng lao nhọc để mở đường 

cho thế hệ hôm nay tiếp bước.
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HUYNH ĐỆ CAO ĐÀI 

CHIA SẺ VỚI BÀ CON 

KHÓ KHĂN VÌ COVID-19

Cơ quan Phước Thiện Hội Thánh 

Truyền Giáo Cao Đài trong hai 

ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2020 đã lân 

mẫn thăm viếng phát quà cho các hộ 

nghèo, neo đơn do phải cách ly phòng 

dịch covid-19.

Ngày đầu tiên chia thành 4 nhóm đến 

tặng 236 phần quà cho một số gia đình ở 

4 quận tại Đà Nẵng gồm Liên Chiểu, 

Cẩm Lệ, Sơn Trà và Hải Châu.

Hôm sau, 10/8/2020 đoàn vào Quảng 

Nam thăm viếng trao quà tại ba điểm Từ 

Vân, Hưng Đông, Thái Hòa thuộc 

huyện Thăng Bình. Đoàn đã giúp bà con 

được 100 xuất quà chủ yếu là thực phẩm 

như gạo, rau củ quả, mì gói...

Cũng vào thời gian nhiều địa 

phương giãn cách phòng dịch, 

từ ngày 9 đến ngày 15/8/2020 

Ban Phụ Trách Gia Đình Hưng 

Đạo đã đi nhiều nơi tại Quảng 

Nam, Quảng Ngãi tiếp trợ đồng 

bào gặp khó với nhiều nhu yếu 

phẩm. Đoàn còn tặng các vật tư 

y tế như áo quần bảo hộ, kính 

chống giọt bắn, nước diệt 

khuẩn, khẩu trang.

Đoàn tập trung đến các địa 

điểm y tế như Bệnh viên Đa 

Khoa Quảng Nam, các bệnh 

viện và khu cách ly khác ở Đại 

Lộc, Hiệp Đức, Thăng Bình, 

Phú Ninh. Vào Quảng Ngãi 

đoàn đã đến các trạm y tế và khu 

cách ly ở Thị trấn Sông Vệ, Bình 

Sơn, Mộ Đức, các xã Nghĩa Mỹ, 

Đức Thắng, Đức Nhuận.

Cơ quan Phước Thiện và 

Thanh Niên Hưng Đạo thực 

hiện được việc tiếp trợ này cũng 

nhờ nhiều nhà hảo tâm trong đạo 

và ngoài đời gửi về chung góp.

Trong hoạn nạn chung, sự 

khó khăn đối với các cộng đồng 

không giống nhau nhưng kẻ xa 

người gần, kẻ khó ít lân mẫn và 

tìm cách đùm bọc kẻ khó nhiều 

là một cố gắng quí báu trong 

truyền thống tương trợ của dân 

tộc.
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Cơ Quan Nữ Phái Hội Thánh

Giáo Sư Hương Trúc                             2,000,000 

Họ Đạo Liên Hòa

GH Hương Quế                                      1,000,000 

Họ Đạo Ngọc Linh Đài                       1,000,000 

Họ Đạo Khánh Vân                             1,000,000 

Họ Đạo Thái Hòa                                  5,000,000 

Phạm Thị Lý                                               200,000 

Nguyễn Thị Quy                                           10,000 

Phan Văn Trang                                            50,000 

Lê Quân                                                          50,000 

Châu Thị Trầm                                           100,000 

Phan Văn Lộc                                                50,000 

Cao Thanh Hùng                                        200,000 

Cao Thanh Thiện                                       100,000 

Đỗ Thị Quảng                                               50,000 

Phan Văn Tùng                                           100,000 

Lê Hoàng Linh                                           100,000 

Châu Thị Huệ                                              100,000 

Trần Công Sự                                                50,000 

Lê Thị Hạnh                                                100,000 

Nguyễn Thanh Phúc                                    50,000 

Nguyễn Thị Hòa                                         100,000 

Trần Thị Thu Minh                                    100,000 

Trần Thanh Diện                                        200,000 

Phan Nhật Đức                                           100,000 

Phan Nhật Việt                                           100,000 

Họ Đạo Trung Bảo

LS Thái Trung Thanh                               100,000 

CTS Lê Văn Võ                                            50,000 

PTS Nguyễn Ngọc Phước                        150,000 

LS Thượng Anh Thanh                            100,000 

Hành thiện Nguyễn Xít                            500,000 

Gia đình Nguyễn Thanh Đức                  100,000 

Ngia đình Nguyễn Văn Học                      50,000 

Thính Thiện Phạm Thị Chơn                  100,000 

LS Nguyễn Hương Dũng                           50,000 

Họ Đạo Trung Đức

Nguyễn Hoành hồi hướng công đức chư  

Hương linh Thân phụ Nguyễn Thanh Thắng, 

Thân mẫu Đinh Tịnh Dư, Hiền tỷ Nguyễn Thị 

Mãn, Nguyễn Thị Hà, Hiền huynh Nguyễn 

Thanh Hải, Thân tử Nguyễn Thanh Tự

                                                                    1,000,000 

Gia đình ẩn danh                                        200,000 

Họ Đạo Trung Hảo

Hành Thiện Nguyễn Quý                         300,000 

Họ Đạo Trung Hiền

Nguyễn Thị Lưu                                         200,000 

Gia đình hồi hướng Giác linh cha LS Huỳnh 

Giám, mẹ LSHP Hồ Thị Giám            2,000,000 

Đỗ Thị Đạt hồi hướng Giác Linh Cha Đỗ 

Hường và Mẹ Nguyễn Thị Dương (200+500)

                                                                       700,000 

Lê Thị Mỹ Dung                                        500,000 

Văn Thị Hiệp                                              200,000 

Trần Lê Trâm Anh (1 Tr x 4)               4,000,000 

Đỗ Thị Quyền                                             500,000 

Đỗ Thị Thu Nguyệt (Hoa Kỳ)                  50USD 

Nguyễn Thị Lài                                          200,000 

nguyễn Thị Hương                                     100,000 
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Lê Thị Hồng Liên                                      500,000 

Trương Đỗ Hoàng Nhi                              800,000 

Bùi Thị Son                                                 100,000 

HT Lê Thị Nhung                                      200,000 

Nguyễn Văn Lúc                                        100,000 

Đỗ Thị Minh Trí (cầu xin cho bản thân 

lành bệnh vẩy nến)                                    500,000 

Lê Hồ Phương Linh                                   200,000 

Họ Đạo Trung Mỹ 1 Duy Xuyên     3,000,000 

Nguyễn Văn Thanh                                   200,000 

Họ Đạo Trung Nam                          10,000,000

                                                        (Kỳ trước in sót)  

Họ Đạo Trung Phước An                      500,000

                                                    (Kỳ trước in thiếu) 

Họ Đạo Từ Vân (Sg)

GĐ Đặng Ngọc Hưởng                         1,000,000 

Trần Thị Thâm                                              20,000 

Võ Thị Liên                                                 700,000 

GH Hương Phong                                   1,000,000 

Nguyễn Thị Phụng Võ                              200,000 

LS Thượng Sơn Thanh                             200,000 

Minh Đức                                                     500,000 

Các đơn vị khác

Huỳnh Văn Mến (Thánh Thất Lộ Đỏ)  400,000

                                                           (Kỳ trước 200) 

Họ Đạo Tân Định                                       500,000 

Đại Cơ Phá (Minh Lý Thánh Hội)         500,000 

Trương Vinh Trâm Anh                           500,000 

Nguyễn Như Cung (Mỹ)                         100USD

Văn Thị Hà                                                  100,000 

Đỗ Thị Mức                                                 500,000 

Nguyễn Thị Anh                                        200,000 

Họ Đạo Trung Hiệp                               1,000,000 

Nguyễn Phi Hổ                                           300,000 

Đinh Thị Bê                                                 100,000 

Mai Ngọc Mão                                           100,000 

Xã Đạo Hiệp Bình                                     200,000 

Xã Đạo Hiệp Quảng                                  200,000 

Nguyễn Thị Lan                                         100,000 

Họ Đạo Trung Hội (Gia Lai)

Võ Văn Hồng Phước                                   50,000

                                                     (Kỳ 2: 150 in 100)

Dương Thị Thu Tâm                              1,000,000 

Họ đạo Trung Minh

Gia đình Phan Minh Phúc                    1,200,000 

Phan Minh Phúc                                         100,000 

Trương Đỗ Hồng nha                                100,000 

Phan Hồng Hạnh                                        100,000 

Phan Minh Đức                                          100,000 

GL Hoàng Huy Nam                                 200,000 

Mai Hậu                                                    1,000,000 

Trương Đình Chiến                                3,000,000 

Phan Thị Tấn hồi hướng 

Giác linh thân mẫu Trần Thị Hoa       1,000,000 

Ngô Thị Ngọc Anh hồi hướng Giác linh song 

thân LS Ngô Trân, TT Trần Thị Hồng 500,000 

Nguyễn Thị Lan hồi hướng 

Giác linh Cha Nguyễn Văn Minh          200,000 
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Email: songdao@gmail.com

Quý Họ Đạo và chư đạo tâm công quả ấn 

tống Sống Đạo chuyển khoản về LÊ HỒ PHƯƠNG 
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