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ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN tập LỢI-

TRINH 
(1)

 kết thúc năm 2015 với ảnh 

bìa là thánh thất Trung Kiên (Hội 

Thánh Truyền Giáo Cao Đài), thành 

lập năm 1956, tại thôn 3, xã Quế An,   
 

huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thánh thất Trung Kiên 

là nơi ông Nguyễn Hữu Văn (một sỹ quan phục viên) đã từ 

Thanh Hóa tìm đến nhập môn sau khi được giấc mơ huyền 

diệu soi dẫn. Thế rồi như Lẽ Trời an bài, Lễ Sanh Nguyễn 

Hữu Văn trở thành một tiền khai của cơ sở đạo Thanh Hóa 

− hiện đặt tại thôn Ngọc Tích, xã Đông Thanh, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  

Tuy chưa hội đủ cơ duyên hình thành Tam Đài thờ Thầy 

như khao khát của đạo đồ sở tại, nhưng cơ sở này đã và 

đang làm chứng cho Ơn Cứu Độ Kỳ Ba trên một góc đất tại 

cực bắc Trung Bộ. Văn Uyển kỳ này trân trọng dành một số 

trang để chia sẻ với bạn đọc nhà Đạo những tin lành đến từ 

Thanh Hóa xa xôi, nơi hạt giống Cao Đài đã gieo xuống và 

đang triển nở, bất chấp mọi điều kiện thời tiết. 

Xin chúng ta mở lòng hiệp thông cùng anh chị em Thanh 

Hóa. Xin cầu nguyện Thầy Mẹ, Tam Giáo, và Công Đồng 

Tiền Khai Đại Đạo từ bi thêm sức, soi dẫn, dắt dìu anh chị 
em xứ Thanh chúng con vững vàng tiến bước cho rốt ráo 

con đường bấy lâu đã lựa chọn trong Ơn Phước Kỳ Ba. 

 VĂN UYỂN 

                                            
(1)

 Năm nay Ban Ấn Tống không thực hiện kịp tập LỢI (số 15), 

Quý Ba. Chân thành tạ lỗi cùng quý bạn đọc.  
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Thánh giáo 

BÀI HỌC XÂY DỰNG 

Thánh thất Tân Định, Tý thời, 15 rạng 16-8 Ất Tỵ 
(Thứ Sáu 10-9-1965) 

Lễ an vị và khánh thành Diêu Trì Bửu Điện 

Thông công: Bộ phận Hiệp Thiên Đài 
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 

Pháp đàn: Huỳnh Chơn. Đồng tử: Hoàng Mai. Độc giả: 
Ngọc Liên, Huệ Chơn. Điển ký: Ngọc Kiều, Bạch Tuyết, 

Cao Lương Thiện. Hộ đàn: Diệu Hạnh, Diệu Chơn Quang. 
Chứng đàn: Thiện Chơn (Đầu Họ Đạo)… 
Chưởng Nghiêm Pháp Quân: Thiện Bảo. 

THI 

Các vị Tiên Nương hộ giá loan (1) 

VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU kiểm đàn tràng (2) 

Lịnh truyền nam nữ tâm yên tịnh 

Kim Mẫu Từ Tôn phước huệ ban. 

VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU 

                                                
HUỆ KHẢI chú thích: 
(1) Giá loan: Loan giá 鸞駕; xe do chim loan kéo. Hộ giá loan: 

Hộ loan giá 護鸞駕; theo phò Đức Kim Mẫu. (Giá: xa; loan: 
chim loan, loài chim của cõi trời.) 

(2) Đàn tràng 壇場: Nơi lập đàn cơ.  

Chào chư Thiên mạng, Chị chào các em nam nữ trung 
đàn.(3) Các em thành tâm tiếp Từ Tôn Kim Mẫu và các Tiên 
Nương lâm đàn dạy đạo. Chị chào chung. Lui. 

(…) 

TIẾP ĐIỂN 

Mẹ Linh Hồn các con nam nữ.(4) 

Mẹ mừng các con đẳng đẳng.(5) 

THI 

Một tòa VÔ CỰC chiếu tâm linh 

Thể hiện TỪ TÔN chốn Ngọc Đình 

Trước bệ DIÊU TRÌ hoa lóng lánh 

Trong thềm KIM MẪU ngọc rung rinh 

Hạc chầu GIÁ NGỰ dìu con trẻ 

Đèn huệ BAN ÂN độ chúng sinh 

Nầy hỡi CÁC CON thu mấy độ (6) 

Trông chờ NAM NỮ vẹn công trình. 

                                                
(3) Trung đàn: Đàn trung 壇中; có mặt trong đàn cơ.  
(4) Mẹ Linh Hồn các con nam nữ / I’m your Spiritual Mother: 

[Ta là] Mẹ Linh Hồn [của] các con. Đây là một cách xưng 
danh của Đức Mẹ. Lưu ý: Trong tiếng Việt, chữ của thường 
được hiểu ngầm. Thí dụ: Nhà tôi, cha tôi… Đức Chí Tôn khi 
giáng cơ thường xưng: Thầy các con / I’m your Master. Một số 
người viết “Thầy, các con!” thì sai. 

(5) Đẳng đẳng 等等: Hết thảy mọi người (everyone).  
(6) Độ 度: Trải qua. Thu mấy độ: Đã trải qua mấy mùa thu 



 

TẬP TRINH / ẤT MÙI − 7 4  8 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 16  

 

Mẹ giáng đàn hôm nay để chứng lòng thành kỉnh các 
con đã xây nên ngôi Diêu Trì Bửu Điện. Tuy chẳng phải là 
cung điện lầu son, nhưng với những tấm lòng thành tín 
ngưỡng, thật đáng khen. 

Mẹ miễn lễ. Các con an tọa đẳng đẳng. 

(…)  

Các con ôi, Diêu Cung Mẹ đã ngự từ xưa. Với tấm lòng 
thành các con, Mẹ vẫn luôn luôn ngự, không một giờ phút 
xao lãng, chớ không phải vì điện ngọc lầu son, đền vàng 
gác phượng, mà trong đó không có sự chân thành, thiếu 
lòng thương yêu, thiếu tình đoàn kết. Do đó, Mẹ đã ban ân 
các con rất nhiều trong thời gian xây dựng đến ngày hôm 
nay. Đây là lời xác nhận để các con an lòng mà phấn khởi 
trên bước đường lập công bồi đức. Thật ra, có đa số con đã 
ngầm hiểu như vậy. 

Con Đầu Họ Đạo hãy đem một dĩa trái cây trên chánh 
điện đến đây...  

Sau khi xả đàn, chính tay con hãy phân phối cho huynh 
đệ tỷ muội các con đều cộng hưởng một phần thưởng khích 
lệ, vì nơi cảnh Hư Vô chi khí (7) Mẹ không của cải, cũng 
chẳng bạc tiền, để làm phần thưởng cho các con. Con đừng 
nên bỏ sót một con nào, dầu nam nữ lớn nhỏ. 

                                                
(7) Hư Vô chi khí 虛無之氣: Khí Hư Vô, khí Hồng Mông 洪蒙, 

là khí tiên thiên khi vũ trụ chưa tạo thành. Khí Hư Vô sinh ra 
Thái Cực. 

THI BÀI 

1. Tam Giáo bởi căn nguyên Đại Đạo 

Kìa Thích, Nho, Gia,(8) Lão lân bang 

Mấy ngàn năm đã mấy ngàn 

Tay phàm dẫn dắt con đàng siêu sinh. 

2. Nay Thượng Đế chính mình giáng thế 

Vì chúng sanh trong bể hạ nguơn 

Trong cơ sàng sảy định phần 

Hoằng khai chánh đạo, xá ân Tam Kỳ. 

3. Mấy mươi thu có chi hỡi trẻ 

Mấy mùa thu lặng lẽ trôi qua 

Thấy con lặn hụp ái hà (9) 

Đứa trong cửa đạo, đứa xa dặm trường. 

4. Đến xin Mẹ tình thương tuyệt đối 

                                                
(8) Gia Tô: Người Trung Quốc chuyển âm (transliterating) Iesus 

từ tiếng Latin là 耶穌; người Việt đọc là Da Tô, gọi đạo Chúa 
là Da Tô Giáo 耶穌教 . Về sau, Da đổi thành Gia. Chữ Da 耶 
cũng có nghĩa như Gia 爺 là cha (father).  

(9) Ái hà 爱河: Sông tình ái (the river of love). Tình yêu thương 
nam nữ làm người ta đắm chìm nên ví như sông nước. Có câu 
Ái hà thiên xích lãng 爱河千尺浪 (Sóng ở sông tình ái cao 
ngàn thước), ngụ ý sông tình ái có sóng dữ làm con người 
chìm đắm. Chữ ái này là một món trong thất tình, làm con 
người luân hồi. Trái lại, chữ ái trong bác ái, ái tha là tình 
thương, là đức của Hiền Thánh, là chìa khóa mở cửa Bạch 
Ngọc Kinh vào chầu Thượng Đế.  
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Giữa khi con mỏi gối oằn vai 

Đạo đời mặn lạt chua cay 

Mắt chưa ráo lệ, tóc phai sắc huyền.(10) 

5. Đứa giàu có bạc tiền sang cả 

Đứa uy quyền môn hạ (11) nghinh ngang 

Con ôi, hạnh phúc ai ban 

Phải chăng nhiều kiếp tu thân mới là? 

6. Đứa thiếu thốn thiết tha than thở 

Đứa cơ bần (12) sớm nợ chiều nần 

Khổ đâu con máng vào thân 

Phải chăng kiếp trước quả nhân tạo gầy? 

7. Sách có dạy dục tri tiền kiếp (13) 

Thì hãy trông duyên nghiệp hiện thời 

Muốn xem hậu quả đổi dời 

Hãy trông những việc tự nơi con làm. 

8. Trên Tạo Hóa (14) cầm cân công luật (15) 

                                                
(10) Sắc huyền: Màu đen.  
(11) Môn hạ 門下: Những kẻ dưới quyền, người làm tay chân bộ 

hạ cho kẻ có quyền thế (subordinates).  
(12) Cơ bần 飢(饑)貧: Đói nghèo (hungry and poor).  
(13) Dục tri tiền kiếp 欲知前劫: Muốn biết kiếp trước (If you 

wish to know your previous kalpas).  
(14) Tạo Hóa 造化: Thượng Đế, Đấng sáng tạo vũ trụ càn khôn 

(the Creator).  

Đều phát ban rất mực công minh 

Con ôi, trời đất rộng thinh 

Mảy lông chẳng lọt,(16) công bình thưởng răn. 

9. Con muốn yên, ngày hằng lo đạo 

Tu hiện thời mà tạo tương lai 

Tránh bao nhiêu nghiệp trần ai 

Khỏi bao nhiêu cảnh họa tai khổ sầu. 

10. Tu tìm hiểu cơ mầu vô thượng (17) 

Tu cho thân khỏi vướng luân hồi 

Noi đường chánh đạo con ôi 

Thực hành chơn lý mới rồi phận tu. 

11. Chánh đạo chẳng âm u mờ tối 

Chơn lý không lừa dối ngụy tà 

Đã sanh ra kiếp người ta 

Bao nhiêu lẽ thiệt trước tòa lương tri. 

12. Khi hiểu được những gì chơn lý 

Thì không còn ích kỷ hại nhơn 

Đạo không tách khỏi lý chơn 
                                                                                                     
(15) Cầm cân công luật: Nắm luật công bình phán xét, thưởng 

phạt phân minh.  
(16) Mảy lông chẳng lọt: Có câu Thiên võng khôi khôi, sơ nhi 

bất lậu 天網恢恢, 疏而不漏 (Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng 
chẳng để lọt một chút gì), ý nói luật công bình thưởng phạt của 
trời đất không bỏ sót một ai.  

(17) Vô thượng 無上: Cao tột, không còn gì cao hơn (supreme).  



 

TẬP TRINH / ẤT MÙI − 11 6  12 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 16  

 

Đạo càng hiểu đạo, keo sơn tu trì.(18) 

12. Con đừng mơ những gì huyền ảo 

Cho mị tà (19) lộn lạo rủ ren 

Cửa Trời sẵn để khóa then 

Thì con cũng đã có riêng tự mình.(20) 

13. Mùa thu nầy với tình mẫu tử 

Đến thu sau tuần tự tiến lên 

Con ôi, hoa nở trước thềm 

Ước mong con Mẹ đoàn viên một ngày. 

TẢN VĂN 

Hỡi các con nam nữ! Các con đã xây dựng xong về mặt 
hình thức đối với sở hữu các con, tuy rằng khó mà còn có 
thể làm được, còn xây dựng về mặt tinh thần đạo đức thì lại 
càng khó hơn. 
                                                
(18) Keo sơn: Chữ Hán là tất giao 漆膠. Tất là keo nấu bằng da 
động vật (a dao); sơn là nhựa cây sơn. Hai thứ này có tính kết 
dính. Đạo càng hiểu đạo, keo sơn tu trì: Càng hiểu biết về 
đạo lý thì càng gắn bó tu hành không lơi lỏng. 

(19) Mị tà: Tà mị 邪媚: Tà ma 邪魔 (evil spirits).  
(20) Cửa Trời sẵn để khóa then / Thì con cũng đã có riêng tự 

mình: Lời dạy này cùng một ý như lời Đức Chí Tôn dạy tại 
Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 14-01 Bính Ngọ (Thứ Năm 03-02-
1966): Khóa chìa con đã sẵn sàng / Khi vào cõi tục, khi sang 
Thiên Đình. Ý nói người tu nên quay về nội tâm, tìm hiểu 
huyền nhiệm nơi chính mình; nếu hướng ngoại chạy theo 
những cảnh giả mê hoặc sẽ bị bàng môn tả đạo dẫn dắt rời xa 
chánh pháp. 

Hôm nay, các con hãy tô đậm hai chữ “xây dựng” để 
làm bài học hằng ngày trên bước đường đạo. Về mặt hình 
thức cũng kể tạm yên, rồi đây các con còn phải mất nhiều 
thì giờ để xây dựng về mặt tinh thần đạo đức.  

Sở dĩ ngày hôm nay có một ngôi hữu hình đồ sộ là do 
các con đã gia công ruồng bỏ, phá vỡ những gì xấu xa, mục 
nát, hư hoại. Vậy thì về mặt tinh thần, trước khi muốn xây 
dựng cũng phải ruồng bỏ những gì gọi là xấu xa, ích kỷ, 
chia rẽ, xuyên tạc, nhỏ nhen, cố chấp, mà phải xây dựng lại 
tinh thần tốt đẹp, vị tha, quảng đại, khoan dung, phá chấp.  

Xây dựng từ bản tâm, bản thân, cá tính, đến xây dựng 
gia đình, phu thê, tử tôn; lần hồi xây dựng đến tình đồng 
đạo, bạn hữu gần xa. Nếu những con có quyền thế, quy luật 
trong tay, hãy dùng đạo đức mà xây dựng lại dân tâm 
quảng đại quần chúng, từ gia đình, quốc gia và xã hội.  

Một người là một đơn vị nhỏ, được xây dựng kiện toàn 
về mặt đạo đức; mười người được xây dựng như vậy; trăm, 
ngàn, muôn, triệu, triệu người được xây dựng như vậy, thì 
lo chi nhà chẳng yên, đạo chẳng thạnh, nước chẳng quyền, 
nhân loại chẳng an cư lạc nghiệp. 

Hiện trạng ngày nay, nhân loại điêu đứng khổ sở vì thiên 
tai chiến họa, cũng bởi tại xa Thượng Đế, thiếu tinh thần 
xây dựng về mặt đạo đức. Ai cũng tưởng tự lo riêng cho 
mình, cho gia đình mình. Tinh thần ích kỷ hại nhân là mầm 
bộc phát những cảnh lầm than khốc hại như hiện trạng. 

Thượng Đế đã phát ban cho mỗi người có đủ điều kiện 
như Thượng Đế, chỉ tại người xa lần lẽ thiệt, điểm linh căn 
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bị vùi lấp dưới lớp tham, sân, si, ái, ố, mà lu mờ lần, khiến 
bản thân người như đi đêm không đèn. Nếu mỗi chúng 
sanh đều làm đúng lời đạo lý truyền dạy từ ngàn xưa, thì 
ngày nay nhơn loại sẽ được hưởng cảnh thiên đàng cực lạc 
ở thế gian. 

Các con giờ đây mới thấy rõ rằng thiên đàng hoặc địa 
ngục ở trần gian không phải Thượng Đế đem đến cho, mà 
chính tự nơi con người xây dựng mà nên. 

Bài học “xây dựng” Mẹ đã ban vừa rồi, đó cũng là một 
phần thưởng các con, món quà quý giá. Mùa thu sang năm, 
các con hãy hành đạo cách nào để tăng trưởng về mặt tinh 
thần, xây dựng Đạo Trời, để làm món quà dưng lên cho 
Mẹ. Các con đã thấm nhuần bài học hôm nay, thì cõi lòng 
mỗi con như ngọn đèn sáng tỏ, tự soi đường lối cho đi.  

(…)  

Mẹ ban ơn lành toàn tất các con hiện diện đàn tiền, Mẹ 
hồi Diêu Điện. Thăng.  

____________ 

Thương đời lặn hụp biển trầm luân 

Nghiệp chướng trả vay mấy thuở ngừng 

Đem đạo giáo khuyên nên tỉnh ngộ 

Sớm tìm lối thoát, ấy nguyên nhân. 

HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN 
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 
Tuất thời, 15-12 Giáp Dần (26-01-1975) 

ĐỨC MẸ DẠY CON 

Mấy mươi năm trên đường tiến hóa 
Biết bao lần phước họa đổi thay 
Nữ nhi đâu khác râu mày 
Tu thân, lập hạnh, thi tài, thi công. 

Con trương bảng đại đồng vạn quốc 
Con mong cho lớn gốc sum cành 
Chở che khắp cả lương sanh 
Giúp cô trợ quả rạng danh nữ hiền. 

Mẹ mừng con bổn nguyên còn nhớ 
Sứ mạng hành hay dở không nao 
Đúng kỳ hoa trổ đẹp màu 
Trổ rồi kết quả đúng vào luật công. 

Con an phận an lòng tu niệm 
Mặc cuộc đời phù phiếm điêu ngoa 
Vẹn gìn cho được cái ta 
Ta không thiên lệch tặc tà mới yên. 

Rồi con thấy ân Thiên ban bố 
Để an bài nỗi khổ cho con 
Con ôi! Đạo hạnh vẹn tròn 
Cho xong cõi thế cung son Mẹ chờ. 

Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự) 
Tuất thời, 01-12 Giáp Dần (12-01-1975) 
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CÙNG HƯỚNG LÒNG VỀ 
CAO ĐÀI THANH HÓA 

Việc gì đến sẽ đến. Câu nói xác quyết này luôn không 

sai. Việc tiếp nhận nguồn tâm linh tại đất Thanh Hóa là 

việc đã đến. Đây là một thành tựu do kết hợp cảm ứng giữa 

ân phước thiêng liêng và hoài mong của những tấm lòng 

chí thành trên đường hướng vọng tâm linh, đồng thời được 

trợ duyên un đúc bằng những tấm lòng kiên trì vượt khổ, 

vượt khó của tín chúng. 

Trong suốt một thời gian dài, những tín tâm được ơn gọi 

đầu tiên ở Thanh Hóa đã âm thầm sẻ chia, phát triển, gầy 

dựng thành một tập thể tín hữu Cao Đài thuộc Hội Thánh 

Truyền Giáo. Các tín hữu đã quây quần với nhau trong điển 

quang của nền tân pháp, đã truyền cho nhau về ơn cứu độ 

Kỳ Ba, đã chan hòa tình đồng môn, đồng đạo trong tình 

thương yêu và cùng đồng hành trên đường hằng sống… 

Mong ước thiết tha của các tín hữu Thanh Hóa là được Nhà 

Nước công nhận pháp nhân về mặt tổ chức sinh hoạt tín 

ngưỡng tôn giáo Cao Đài trong hệ thống Hội Thánh Truyền 

Giáo Cao Đài. Đến năm 2014 mong ước chính đáng đó đã 

được thành tựu sau bao năm tháng đợi chờ, bao nhiêu công 

sức nhẫn nại giải trình…  

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (hay đạo Cao Đài nói tắt) là 

một nguồn tâm linh được Đức Thượng Đế Chí Tôn khai 

mở trên quê hương Việt Nam. Trong buổi đầu năm 1926 tại 
miền Nam, Đức Thượng Đế dạy: 

Hảo Nam bang, hảo Nam bang 

Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn 

Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo 

Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian 

Thi ân tế chúng thiên tai tận 

Nhược thiệt nhược hư vạn đại an 

Chí bửu nhân sanh vô giá định 

Năng tri giác thế sắc Cao ban. 

Đạo Cao Đài được thiết lập ở cõi người qua phương tiện 

điển quang cơ bút. Dù chúng nhân đã cảm nhận hay chưa 

cảm nhận thì đây vẫn là một thực thể sống động. 

Năm 1933, khi chuẩn bị đưa Đạo về Trung Kỳ, Đức 

Giáo Chủ Cao Đài Thượng Đế lâm cơ dạy như sau: 

Thầy lần nầy lại đến cõi trần mà dắt các con lên địa vị 
cao trọng nhất trong hoàn cầu, để cho thế giới biết luật 

công bình. Đời bỏ ra thì Trời nhận lấy, còn thiệt thòi vật 

chất thì vinh hạnh ở tinh thần. Các con thấy lòng Thầy 

thương yêu đến mức nào. Thế mà các con khờ dại quá! 

Thầy đã đem trao chánh pháp cho các con dựng nên Đạo 

cả. Đạo là hồn của nhân loại, mà các con nào thấy đó là 

của quý xứng đáng bởi Trời mà đến. Các con chưa để tâm 

gìn giữ tô bồi. Các con lo chạy quẩn đi quanh theo bả đời 

danh lợi, cầu cạnh lấy chút thừa thải hôi tanh mà cho là 

thú vị, rồi đem thân lòn cúi, quơ quét chút vỏ văn minh vật 
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chất, nào thấy nhục hổ cho nòi giống nước nhà. Các con 

muốn yêu dân quý nước, sao không lo tu học lấy Đạo Trời, 

để được quyền pháp trọn trao làm cho rực rỡ tuổi tên, rạng 

danh đất nước? Nếu các con cầu lợi cũng vị tất hơn người, 

nếu cầu danh may ra cũng được cái danh tôi tớ, thì đua 

chen sao kịp với đời! 

Lời dạy của Đức Cao Đài Giáo Chủ vào năm 1933, giai 

đoạn dân Việt Nam đang chịu dưới ách thống trị của thực 

dân Pháp – kẻ sĩ phu yêu nước thì chưa có phương thế cứu 

dân, người muốn an phận thì chịu cảnh cúi lòn ô nhục. Đức 

Chí Tôn đã xuống phước cho dân tộc nầy, cho non sông đất 
Việt nầy bằng mối đạo Cao Đài, làm cho dân tộc nầy sánh 

cùng nhân loại, đất nước này được thái hòa thánh đức. 

Chánh pháp được phục hưng để nhân loại trông vào đây mà 

được cứu, tin vào đây để được sống an lành. 

Có một điều hầu như hiển nhiên từ cổ lai đến bây giờ: 

Mọi tôn giáo ra đời đều không được con người đón nhận 

cách dễ dàng mà luôn bị thiên ma bách chiết.
(1)

 Đạo Cao 

Đài ra đời vào đầu thế kỷ 20 trên mảnh đất nhỏ bé lại bị 
chia để trị, đồng thời có nhiều lực lượng vùng lên chống 

ngoại bang. Cho nên một tôn giáo vừa lạ lẫm về tên gọi, 

vừa khác thường về giáo thuyết đã khiến cho nhiều giới 

ngại ngùng lo sợ. Giới cầm quyền sợ Cao Đài là hội kín, 

giới chính trị cho là tôn giáo trá hình, giới trí thức e rằng 

Cao Đài là tà giáo mê tín dị đoan, giới tôn giáo sợ rằng Cao 

                                                
(1)

 Thiên ma bách chiết: Nghìn lần mài trăm lần bẻ, ý nói trải 

qua nhiều gian nan trắc trở, nhiều vùi dập đọa đày, thử thách.  

Đài sẽ lấn giáo sở, quyến dụ tín đồ, và chính trong nội bộ 

Cao Đài cũng chia rẽ phân hóa thành chi nầy phái nọ. Tuy 

nhiên:  

Cao Đài là cái đài cao 

Vượt trên tất cả đón rào ngăn che. 

(Quảng Đức Chơn Tiên) 

Không những Cao Đài tiếp tục duy trì và phát triển trong 

mọi điều kiện khắc nghiệt qua mọi giai đoạn, mọi chính thể 

trong nước mà còn xiển dương ra năm châu bốn bể, để đáp 

ứng đúng thời kỳ và vận hội tâm linh toàn cầu bằng chánh 

pháp dựa trên sự sống và tình thương.  

Đức Thượng Đế Chí Tôn mở đạo Cao Đài với hai đạo 

mạch: một là tâm pháp vô vi nội giáo tâm truyền, hai là 

tướng pháp hữu vi ngoại giáo công truyền. Hai đạo mạch 

nầy đã “ứng hóa theo lòng chúng sanh” tuôn chảy vào dân 

tộc ngay từ năm 1926. Đến ba mươi năm sau Đức Chí Tôn 

lại mở cơ Đạo quy nhứt tại trung tâm nước Việt, hiệp hai 

đạo mạch lại một dòng bằng phương thức chỉnh cơ, chỉnh 

pháp gọi là Trung Hưng Chánh Pháp đặt sứ mạng cho Hội 

Thánh Truyền Giáo Cao Đài. 

Hơn năm mươi năm, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 

đã vượt mọi gian nan thử thách trên đường phụng hành sứ 

mạng, luôn luôn hướng theo lập trường thuần chân vô ngã, 

thuần túy đạo đức. Những ai hữu duyên thì Hội Thánh sẵn 

sàng trợ duyên, tạo sự thuận duyên để cùng nhau đồng hội 

đồng thuyền trên dòng sông tận độ. 
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Năm 1996 Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài nhận được 

tư cách pháp nhân; sau đó một thời gian, một số thiện nam 

tín nữ của sông Mã, sông Chu, Phố Cát, đã vào Trung 

Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng) để tìm hiểu, học đạo và cầu đạo. 

Tuần tự, từng tháng từng năm, nhiều người nầy đến nhiều 

người khác đã vào nhập môn Cao Đài. Từ đó hình thành 

nhóm tín hữu Cao Đài tại Thanh Hóa (tiếp theo là Nghệ 

An). Đến năm 2014 tập thể tín hữu Cao Đài Thanh Hóa 

được tu học, lập nơi thờ phượng lễ bái, xây dựng nếp sống 

tâm linh trong cộng đồng dân tộc, phát huy nền văn hóa 

Cao Đài, hòa đồng vào mục tiêu cải thiện thế gian thành 

cảnh đại đồng yêu thương, đùm bọc trong điển quang cứu 

độ của thời pháp Cao Đài. 

Hướng lòng về cộng đồng tín hữu Cao Đài Thanh Hóa, 

xin chí thành ngưỡng vọng Đức Đại Từ Phụ đã vận chuyển 

nguồn ân về cho Thanh Hóa, xin tưởng niệm đến chân linh 

cố Lễ Sanh Nguyễn Hữu Văn (1927-2000) là người đầu 

tiên đã tiếp được nguồn chân phúc Cao Đài. 

Có gan góc mới tìm được Đạo 

Có từ bi mới tạo nên Tiên 

Có sông mới đóng ra thuyền 

Có người tội lỗi mới truyền pháp tu. 

(Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch) 

Quý đạo hữu Thanh Hóa đã có gan góc, đã tìm được 

Đạo, bây giờ quý đạo hữu tiếp tục dõng mãnh trau giồi tâm 

hạnh, kiên định đức tin, chăm lo lập công bồi đức, tu cho 

mình và giúp cho người nên đạo. Những tâm trường Cao 

Đài khắp nơi luôn hướng lòng về Cao Đài Thanh Hóa với 

tinh thần hỗ tương đồng tiến, với giáo huấn anh trước em 

sau, dìu dắt nhau đến nơi Bồng Đảo. 

Theo tài liệu của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 

____________ 

Khu di tích lịch sử LAM KINH 

 

Lam Kinh do vua Lê Thái Tổ lập (cũng gọi Tây Kinh, để 
phân biệt với Đông Kinh là Thăng Long). Khu di tích lịch 

sử này cách thành phố Thanh Hóa 50 km về phía Tây Bắc, 

trên địa bàn xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa. (Ảnh: Thanh Hóa online) 
(2)

 

                                                
(2)

 http://baothanhhoa.vn/vn/van-hoa/n138277/Dien-co-Lam-Kinh. 

Truy cập ngày 28-12-2015.  
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CƠ DUYÊN THANH HÓA 

Cách đây trên mười lăm năm, đất Thanh Hóa có một 
người con là ông Nguyễn Hữu Văn, làm nghề hàn nồi, 
thường quảy gánh khắp tỉnh Thanh Hóa. Được Ơn Trên 
khải thị qua một giấc mộng, nên năm 1990 ông Văn tạm 
biệt gia đình, đi về phương nam bằng chiếc xe đạp và một 
bao đựng dụng cụ hàn nồi…  

Năm 1993, ông đặt chân đến thôn Châu Sơn, xã Quế An, 
huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây có một nhà thờ 
Thiên Nhãn, tín đồ hành lễ mặc đạo phục toàn màu trắng... 
giống y như điềm mộng ông Văn đã được Thiêng Liêng 
khải thị. Ông Văn được chủ nhà tiếp đãi ân cần, cho mượn 
kinh sách để tìm hiểu giáo lý và đưa ông gặp vị Đầu Họ 
Đạo thánh thất Trung Kiên (thuộc Hội Thánh Truyền Giáo 
Cao Đài) ở xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.  

Sau khi tìm hiểu giáo lý ông thấy rằng Cao Đài là chánh 
đạo. Sau đó, ông thành tâm nhập môn vào ngày 09-01 Giáp 
Tuất (Thứ Sáu, 18-02-1994). Trong năm này, ông trở lại 
quê nhà, mang theo một Thánh tượng Thiên Nhãn. Trong 
lúc gia đình và dòng họ vui vầy đón mừng ông về quê, ông 
Văn đem Thánh tượng Thiên Nhãn ra cho mọi người xem 
và nói: “Cha Mẹ linh hồn của tôi là đây. Chân lý cũng là 
đây.” Từ đó, ông cùng gia đình định xây dựng một căn nhà 
nhỏ ba gian để lập Thiên Bàn thờ Thầy, nhưng lực bất tòng 
tâm, lại gặp nhiều khó khăn, khảo đảo.  

Ông tiếp tục mưu sinh bằng nghề thợ hàn, một lòng 
trung kiên với Thầy, với Đạo. Gặp người tâm đắc, ông thổ 
lộ tin mừng về sự xuất hiện nền Đạo mới Kỳ Ba ra đời năm 
1926. Vừa giữ đạo ông vừa tùy duyên truyền đạo cho nhiều 
người ở xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa và các xã, huyện 
lân cận. Nhờ trợ duyên của các đồng đạo tại địa phương, 
Thiên Bàn thờ Thầy được thiết lập vào ngày 15-5 Đinh Sửu 
(Thứ Năm, 19-6-1997) tại tư gia ông Nguyễn Hữu Văn ở 
làng Đại Bái, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa. Buổi 
thượng Thánh tượng chỉ có năm người là ông Nguyễn Hữu 
Văn, anh Bùi Văn Tư, cô La Thị Tuyết, cô Lê Thị Ngà, và 
cô Lê Thị Nhâm. 

Sau đó, ông Văn cùng bổn đạo Thanh Hóa ra Hà Nội để 
gặp Thượng Phối Sư Tô Văn Pho, Đầu Họ Đạo thánh thất 
Thủ Đô Hà Nội (thuộc Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo Bến 
Tre). Hôm ấy Phối Sư đi vắng, đoàn được Giáo Hữu Ngô 
Hương Bình ân cần tiếp đón và giới thiệu đoàn tìm về Hội 
Thánh Truyền Giáo Cao Đài để được hướng dẫn tu học. 

Tiếp được thư giới thiệu của thánh thất Hà Nội, Hội 
Thánh Truyền Giáo Cao Đài cử hai vị chức sắc cùng đi với 
vài bổn đạo Thanh Hóa ra trấn thần, an vị ngôi thờ Thầy ở 
nhà ông Nguyễn Hữu Văn, đồng thời thăm viếng và chúc 
xuân bổn đạo Thiệu Đô. 

Được chức sắc Hội Thánh Truyền Giáo hướng dẫn, 
nhiều người Thanh Hóa lần lượt vào Trung Hưng Bửu Tòa 
(Đà Nẵng) nhập môn và thỉnh kinh sách để tu học. Mỗi lần 
đi có từ năm đến bảy tín hữu. 
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Thầy đã đưa tay đến với các con, các con phải đưa 

tay tới với Thầy. Thầy sẽ dìu dắt các con đến gần Thầy 

và trở về cùng Thầy. Thầy cùng các con là một, sống 

trong lẽ thiên nhiên, trong mùa xuân vĩnh cửu. 

ĐỨC HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ 

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo 
Việt Nam, Tuất thời, 30-12 Giáp Dần (10-02-1975) 

Ngày 15-10 Kỷ Mão (Thứ Hai, 22-11-1999), Thừa Sử 
Nguyễn Thanh Giang (Chưởng Quản Tòa Pháp Chánh 
Hiệp Thiên Đài) và Giáo Sư Thượng Sách Thanh (Chưởng 
Quản Cơ Quan Hành Chánh, Tòa Nội Chánh Hội Thánh 
Truyền Giáo Cao Đài) ra thăm bổn đạo Thanh Hóa và 
thượng tượng thờ Thầy tại nhà ông Lê Duy Hợi, chị La Thị 
Tuyết, và anh La Đức Toàn. Sau đó, càng có thêm người 
tin Đạo và xin nhập môn. 

Thế rồi vì tuổi già sức yếu, ông Nguyễn Hữu Văn đã nhẹ 
nhàng quy liễu vào đầu giờ Dậu (17 giờ 15) ngày 19-9 
Canh Thìn (Thứ Hai, 16-10-2000) tại nhà riêng trong giọng 
đọc kinh thanh tao, nhịp nhàng của các đạo hữu. 

Ngày 04-3-2009, qua văn thư số 108, Sở Nội Vụ tỉnh 
Thanh Hóa đã chấp thuận địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng và 
nhân sự tại cơ sở đạo Thanh Hóa, xã Đông Thanh, huyện 
Đông Sơn. Số tín hữu nơi đây là 146 người (năm 2014). 

Theo tài liệu của cơ sở đạo Thanh Hóa  

MỞ LỐI VỀ THẦY 
Hướng về ngày ra mắt  

cơ sở đạo Thanh Hóa, 15-3 Kỷ Sửu 

(09-4-2009) 

Ơn phước đến, rồi một ngày phải đến 

Đêm sao giăng, ngày chong ánh mặt trời 

Rực rỡ thiên quang chiếu diệu tuyệt vời 

Ươm lá thắm từng mùa qua mong đợi 

Cõi phù sinh những tim hồng phơi phới 

Giữa vô thường hòa nhịp đập tin yêu 

Chung ước mơ, chung chí nguyện đã nhiều 

Vùng nhân thế bỗng vỡ bừng kinh mới 

Bỗng rộn vang ngàn bước chân đi tới 

Còi gậy trên tay, rập bước lên đường 

Thanh Hóa ơi 

Thầy 

Lẽ thật 

Tình thương. 

PHẠM VĂN LIÊM 

(Tiếng Chim Quyên. Nxb Tôn Giáo 2011. 
Quyển 46 trong Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo) 
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NỮ PHÁI CƠ SỞ ĐẠO 
THANH HÓA HÔM NAY 

Bài này được mượn lại từ Sống Đạo, tập Hạ − 2015, 
tr. 174-176, do Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài ấn tống 
(liên kết Nxb Tôn Giáo, Hà Nội). Trân trọng chia sẻ 
cùng đạo hữu, đạo tâm gần xa, để chúng ta cùng vui 
mừng với nhau vì cánh đồng truyền giáo đang mở rộng 
thêm, hạt giống lành đã gieo xuống và đang mỗi ngày 
một triển nở, tốt tươi... Xin kính thành cảm ơn Văn 
Phòng Nữ Phái cơ sở đạo Thanh Hóa và Sống Đạo đã 
hoan hỷ cho phép đăng lại bài viết này. [Văn Uyển] 

Cơ sở đạo Thanh Hóa (Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài) 
thuộc tỉnh Thanh Hóa, nằm ở cực bắc Trung Bộ.(1) Nơi đây 
có linh khí của vùng đất thiêng được hưởng ân sủng Trời 
Cha trong cơ cứu độ Kỳ Ba. 

Đạo Cao Đài được chuyển về đây năm 1994 là một 
huyền vi mầu nhiệm. Cố Lễ Sanh Nguyễn Hữu Văn (1927-
2000), người làng Đại Bái, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu 
Hóa chuyên làm nghề hàn nồi để mưu sinh. Từ sự hiển hiện 

                                                
(1) Để biết thêm về cơ sở đạo Thanh Hóa, kính mời quý đạo hữu, 
đạo tâm xem thêm bài “Tìm Nhau” của C.T., đăng trên Văn 
Uyển, tập Lợi (11), năm Giáp Ngọ (2014), tr. 230-232. 

dẫn dắt nhiệm mầu của Đấng thiêng liêng trong một giấc 
mơ diệu kỳ, ông Văn đã lặn lội đi tìm Thiên Nhãn và năm 
1994 trở thành người Thanh Hóa đầu tiên gia nhập nền Đạo 
tại thánh thất Trung Kiên (Hội Thánh Truyền Giáo Cao 
Đài), thuộc xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 
Sau đó, ông Văn đem Đạo về quê truyền lại đồng hương. 

Nói đến cơ sở đạo Thanh Hóa thì phải nói đến nữ phái, 
vì trong buổi ban đầu số người tin Đạo và nhập môn Cao 
Đài đa số là các chị, phần lớn già yếu, chữ nghĩa ít ỏi, thậm 
chí không biết chữ, sống thuần nông. 

Ban sơ các chị còn bỡ ngỡ vì ở xa Hội Thánh (Đà Nẵng), 
kinh kệ chưa thuộc, giáo lý chưa hiểu, người hướng đạo sở 
tại chưa có… Thế nhưng, mỗi khi có đạo sự hoặc vào các 
ngày sóc vọng hàng tháng, các chị lại rủ nhau tập trung ở 
một địa điểm nào đó không định trước, lần này chỗ này, lần 
sau chỗ khác, nhẫn nại níu nương nhau tu học suốt từ năm 
1994 đến tháng 3-2009, bởi vì Đạo mới xuất hiện ở địa 
phương, chưa có thể chính thức công khai được. Các chị 
cùng nhau kiên trì nhất tâm niệm hồng danh Đức Cao Đài 
rất thành khẩn và cầu xin được Ơn Trên giúp đỡ, chở che. 

Thế rồi việc gì đến ắt sẽ đến. Lòng miệt mài, thiết tha 
của nữ phái Thanh Hóa cầu xin Ơn Trên cứu độ đã rung 
động đến trời xanh; sự cảm ứng mầu nhiệm đã làm chứng 
cho lời Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch năm xưa dạy bảo:  

Có gan góc mới tầm được Đạo 

Có từ bi mới tạo nên Tiên 
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Có sông mới đóng ra thuyền 

Có người tội lỗi mới truyền pháp tu.(2) 

Lòng gan góc của các chị đã không uổng công; thiên ma 
vạn khảo rồi cũng phải nhường bước cho ánh sáng từ bi 
chiếu rọi. Quả thật: “Chi chi cũng có Thầy.” (3) 

Ngày 15-3 Kỷ Sửu (09-4-2009) cơ sở đạo Thanh Hóa 
chính thức được ra mắt công khai tại địa phương, nhờ ơn 
Thiêng Liêng hộ trì xoay chuyển, nhờ các bậc hướng đạo 
Hội Thánh Truyền Giáo dày công nhọc trí, nhờ những tâm 
đạo trung kiên cúc cung phục vụ đạo pháp… Ngày rằm 
tháng 3 ấy đã ghi vào trang sử Đạo tại Thanh Hóa. 

Kể từ ngày ấy, các chị ở cơ sở đạo Thanh Hóa càng tu 
dưỡng, học đạo có nề nếp hơn, theo chủ trương, đường lối 
của Hội Thánh. Các chị có nơi tạm để tập trung tu tập được 
tự do, có người hướng đạo sở tại để dựa nương… Các chị 
hăng hái tu học, rủ nhau đi viếng đi thăm người đau người 
ốm… Ánh sáng nền tân pháp Cao Đài như ngọn đuốc lan 
tỏa, các chị ở Thanh Hóa nhập môn ngày một đông hơn. 
Tính đến nay số nữ phái có 326 vị, nam phái 124 vị, đồng 
nhi 137 em, tổng số là 587 tín hữu. 

* Về tu dưỡng: Đã có 32 gia đình thờ Thiên Nhãn; 48 
gia đình đã nhập môn, có bàn thờ, nhưng chưa thượng 
Thánh Tượng; 9 vị trường trai; 2 vị tu tâm châu; 54 vị tu 

                                                
(2) Thánh thất Từ Quang, ngày 09-01 Mậu Tý (18-02-1948).  
(3) Đức Chí Tôn, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Đàn tại chùa Phước 

Hội năm 1926. 

hồi hướng linh châu. Có chừng 65 đến 70 vị tham gia lễ bái 
thường xuyên vào những ngày sóc vọng. 

Đa số nữ tín đồ rất chú trọng đọc Kinh Hôm, Kinh Mai, 
cúng nước, quỳ hương, tịnh định. Các chị cũng lưu tâm cố 
gắng thực hiện tốt nếp sống đạo trong phạm vi cá nhân, gia 
đình, xã hội, giáo hội. Mặc dầu chưa đạt được kết quả khả 
quan nhưng các chị luôn nhắc nhở nhau rèn luyện, trau dồi. 

* Về học đạo: Ngày mùng 1 hàng tháng các chị tập 
trung đông đảo để cùng tu, đồng thời học tập giáo lý, giáo 
luật, sử đạo. Các chị thi đua học thuộc thánh giáo. Nhằm 
giúp những chị em không có điều kiện về cơ sở đạo để tập 
trung học hỏi, các chị còn đưa câu hỏi giáo lý đến các xã 
đạo để chị em cùng tìm hiểu. 

Khuyến khích các chị, Văn Phòng Nữ Phái cơ sở đạo 
Thanh Hóa tùy theo khả năng và điều kiện cụ thể, hàng 
năm đều tổ chức hội thi “Nữ tín hữu Cao Đài đức hạnh và 
tài năng” vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch với nội dung 
phong phú, hình thức đa dạng, có ban giám khảo tổng kết 
khen thưởng cá nhân và tập thể xã đạo… Các chị lấy kết 
quả hội thi làm thành lễ phẩm kính dâng Đức Diêu Trì Kim 
Mẫu Vô Cực Từ Tôn trong đại lễ Hội Yến Bàn Đào (đêm 
rằm tháng tám). Bấy giờ các nữ tín hữu trẻ có giọng tốt sẽ 
ngâm các bài thài hiến dâng Đức Mẹ và Cửu Vị Tiên 
Nương…  

Trong hồng ân che chở của Thầy Mẹ, tinh thần ham tu 
ham học của đa số chị em có tiến bộ rõ rệt, nhưng dẫu sao 
vẫn còn ít nhiều hạn chế. 
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* Về một số hạn chế: 

 - Nữ lễ sanh chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác 
giáo hóa nữ tín hữu. 

 - Số chị em nhân viên văn phòng nữ phái chưa mạnh 
dạn, chưa thực hiện tốt những đạo sự thuộc lĩnh vực độ 
sinh độ tử. 

- Một số chị em miệng nói tin Thầy giữ Đạo, nhưng thực 
tâm vẫn chưa ham tu ham học, hãy còn hướng ngoại. Mai 
này nếu gặp khảo thí, thì đức tin kia e khó vững bền. 

 - Có chị em vẫn còn xu hướng theo mê tín, ảo tưởng 
vọng cầu cứu độ từ bên ngoài, chứ bản thân không nỗ lực 
tự tu, tự cứu. 

 - Có những chị em chưa dám công khai đi học đạo vì e 
ngại bị thân nhân cản trở và vì sợ khảo thí từ ngoại cảnh. 

Trên đây là mấy nét tu học của nữ phái cơ sở đạo Thanh 
Hóa − một cơ sở còn mới mẻ, nam ít nữ nhiều, cách xa Hội 
Thánh, xa các họ đạo, nơi thờ tự chưa có, còn đang phải 
mượn tạm nhà tư, quá trình tu học thăng trầm tụ tán, con 
đường trước mắt còn nhiều cam go, trở ngại. 

Bổn đạo Thanh Hóa ước mong một ngày gần đây sẽ có 
nơi thờ tự khang trang như các họ đạo bạn. Trong khi chờ 
mong ngày vui ấy, nữ phái cơ sở đạo Thanh Hóa vẫn tiếp 
tục cố gắng thực hiện tốt hơn nữa việc tu dưỡng, học đạo 
để không phụ hồng ân cứu rỗi của Thầy Mẹ và các Đấng 
thiêng liêng trong Tam Kỳ Phổ Độ. 

KHẮC GHI DẤU ẤN 

Tôi lại về xứ Thanh, địa linh nhân kiệt 

Nơi sản sinh bao nữ liệt anh hùng 

Nông Cống – Cửu Chân lừng danh Bà Triệu 

Rạng sử xanh, sừng sững núi Tùng 

Truyền thuyết An Tiêm bị đày ra đảo 

Nghi Sơn kia giếng Ngọc lạ lùng 

Tiền - Hậu Lê, nhà Hồ 

Bao danh nhân, huyền tích 

Mười hai đời Chúa Trịnh 

Hơn hai trăm năm khuất tất cũng nhiều 

Và chín đời Chúa Nguyễn 

Khai phá Đàng Trong, mở rộng cõi bờ 

Xứ Thanh 

Ai có thể ngờ 

Nơi phát tích vương triều, nhiều đời vua chúa 

Lịch sử diệu kỳ, vùng đất biểu trưng 

Tôi lại về xứ Thanh 

Xúc động, vui mừng 

Sự kiện huyền vi 

Khắc ghi dấu ấn 

Giấc mơ và sự thật 

Nền Tam Kỳ xuất hiện nơi đây 
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Duyên kia ai đã sắp bày 

Có phải bàn tay Tạo Hóa 

Cơ vận hành, sứ mạng vi nhân 

Sứ mạng Tam Kỳ, ai đã xả thân 

Thắp lửa đức tin, dựng xây, vun đắp 

Đâu phải ngẫu nhiên ta hân hoan bắt gặp 

Những nụ cười, ánh mắt thân thương 

Anh em ta không bị lạc đường 

Đã nhớ rõ bến khởi nguyên, nguồn cội 

Giữ lửa đức tin, xua màn tăm tối 

Thẳng hướng về từ chỗ đã ra đi 

Sứ mạng Tam Kỳ, ta đã khắc ghi! 

ĐỖ THỊ KẾT (Tháng 4-2015) 

CÓ QUÊN LỐI VỀ? 
Non cao mây trập trùng mây 

Bên kia dốc dựng, bên này vực sâu 

Đảo chao biết víu vào đâu 

Đại ngàn lá động đỉnh đầu chênh vênh 

Mù sương mây sóng dập dềnh 

Bốn bề hư ảo có quên lối về? 

ĐỖ THỊ KẾT 
Thánh thất Linh Bửu, Quảng Nam 

NHỚ NGUYỄN HỮU VĂN 

Ông Nguyễn Hữu Văn sinh năm 1928, quy thiên Thứ 
Ba 19-9-2000. Trước đó năm tháng, ông được Hội 
Thánh Truyền Giáo Cao Đài phong phẩm Lễ Sanh do 
quyết định số 27/QĐ/HT/HC ngày 18-3 Canh Thìn 
(Thứ Bảy 22-4-2000).  

Có thể xem Lễ Sanh Nguyễn Hữu Văn là “tiền khai” 
của cơ sở đạo Thanh Hóa. Thượng Giáo Sư PHẠM 
VĂN LIÊM đã chép về ông trong tập truyện ĐẠO ÁO 
TRẮNG (Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2010, tr. 5-12), quyển 
14-2 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh 
Sách Đại Đạo. Văn Uyển trích lại đây câu chuyện tìm 
Thầy, tìm Đạo của người sĩ quan phục viên họ Nguyễn. 

Sau nhiều năm chiến tranh khốc liệt, ngày quê hương 
thanh bình, mọi miền đất nước đang được hồi sinh, anh 
Nguyễn Hữu Văn − một người lính mang quân hàm trung 
úy từ giã chiến trường về lại gia đình, làng xóm, làm nghề 
cũ thợ rèn để mưu sinh. Một hôm, trong giấc mơ anh thấy 
có người áo trắng mách rằng hãy đi về hướng tây nam, xa 
mãi xa mãi, đến một ngôi chùa nhỏ sẽ thấy biểu tượng Con 
Mắt mở sáng ngời trên khung gỗ vuông. Đó là nguồn sáng 
tâm linh cần nương tựa. Sau này có cơ hội gặp lại biểu 
tượng ấy ở một đền thờ trên quả cầu tròn, đó là lúc cần phát 
triển chung. 
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Giấc mơ quá lạ, thực hư thế nào không biết nhưng hình 
ảnh người áo trắng như một cô tiên cứ ám ảnh chàng sĩ 
quan phục viên từng ngày. Bụng bảo rằng hãy thử đi xa 
một chuyến xem sao, và anh đã lo để dành tiền. Những 
đồng tiền kiếm ra thật khó nên phải mất trót một năm trời 
mới thực hiện được cuộc phiêu lưu. 

Nhiều phương tiện giao thông đã đưa Nguyễn Hữu Văn 
đến ngôi thất nhỏ phía tây nam Quảng Nam. Đó là thánh 
thất Trung Kiên. Tại đây, anh thấy thánh tượng Thiên Nhãn 
trên Thiên Bàn và được Đầu Họ thánh thất trả lời những 
câu hỏi cần thiết. Sau đó anh thỉnh một quyển Kinh Tận Độ 
của Hội Thánh Truyền Giáo về quê. Từ đó, gia đình anh và 
bà con thân thuộc tập ăn chay, cúng chay, tụng những bài 
kinh tân pháp cho giỗ kỵ, tang ma. Mặc dù nghi thức chưa 
đâu vào đâu nhưng họ đã có đức tin và lòng hồi hướng về 
mối Đạo Trời.  

Đến mùa xuân năm sau, cả một nhóm người rủ vào lại 
Trung Kiên. Nhân trong mùa Tết có nhiều thời gian, lại gần 
ngày lễ vía Trời mồng Chín tháng Giêng nên họ được 
hướng dẫn về Đền Thánh Trung Hưng tại Đà Nẵng để mở 
rộng tầm nhìn, khai sáng tâm linh, củng cố lòng tín 
ngưỡng. 

Về Trung Hưng Bửu Tòa, quả thực như cánh én gặp mùa 
xuân, họ hân hoan đến khôn cùng. Nhất là anh Nguyễn 
Hữu Văn, lòng như nở ra đóa hoa vạn cánh. Ấy không phải 
vì cảnh trí tôn nghiêm, kiến trúc mới lạ mà chính là hình 
ảnh thánh tượng Thiên Nhãn sáng rực trên quả Càn Khôn 

trong Bát Quái Đài phù hợp với giấc mơ ngày ấy. 

(…) 

Riêng nhóm người của anh Nguyễn Hữu Văn như tiếp 
nhận được ân phước đặc biệt, họ loan truyền cho nhau, mỗi 
ngày quy tụ thêm đông. Hằng năm vào các ngày mồng 
Chín tháng Giêng, Rằm tháng Tám, hoặc mồng Một tháng 
Sáu, tại Trung Hưng Bửu Tòa đều có thiện nam tín nữ từ 
Thanh Hóa vào chầu lễ và nhập môn. Họ đến với Hội 
Thánh như về trong vòng tay huynh đệ thân thương, trong 
tình thiêng liêng Từ Phụ, Từ Mẫu ban cho mỗi chơn linh 
con người trên dặm dài tiến hóa của càn khôn. Mỗi đợt 
người vào đều được trao truyền, đều được hướng dẫn, đều 
được cưu mang. 

PHẠM VĂN LIÊM 

ĐÔI NÉT… 

Thanh Hóa nằm ở cực bắc miền Trung, cách Hà Nội 
150km về phía nam, cách TP Hồ Chí Minh 1.560km. 
Phía bắc giáp ba tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Ninh Bình; 
phía nam giáp tỉnh Nghệ An; phía tây giáp tỉnh Hủa 
Phăn (nước Lào); phía đông là Vịnh Bắc Bộ.  

Thanh Hóa ở vào vị trí cửa ngõ nối liền Bắc Bộ với 
Trung Bộ, có hệ thống giao thông thuận lợi thuận tiện 
lưu thông Bắc Nam, với các vùng trong tỉnh, và đi quốc 
tế. Nguồn: http://thanhhoa.gov.vn. Truy cập 25-5-2015. 
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BAO QUÃNG GẬP GHỀNH  
ĐĐĐĐ Ỗ  T H Ị  K ẾỖ  T H Ị  K ẾỖ  T H Ị  K ẾỖ  T H Ị  K Ế TTTT    

Trời lạnh như cắt da. Đường qua núi Cổ Am trong mưa 
mờ. Xóm 4, xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu,(1) cờ Phật 
Giáo rực rỡ trước từng cổng nhà, từng nẻo đường, dọc theo 
chân núi… Đường qua bao quãng gập ghềnh khúc khuỷu. 
Đường không phẳng, xe chạy không êm, quanh co mà đẹp, 
mà thú vị. Hình ảnh ngọn núi, ngôi chùa với những nét cổ 
kính; màu xanh đồng lúa tít tắp, mênh mông.  

Trông đó, nghĩ đây. Trông người lại nghĩ đến ta. Giá như 
dưới chân núi ấy, giữa xóm làng, cảnh quan thơ mộng ấy 
cũng có một thánh sở Cao Đài.  

Xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, cách thành phố Vinh 
chừng 50 cây số. Đức tin Cao Đài được nhen nhóm ở đây 

                                                
(1) Cách Hà Nội 270km, cách thành phố Vinh 40km, Diễn Châu 

là huyện ven biển tỉnh Nghệ An. Phía nam giáp huyện Nghi 
Lộc, bắc giáp huyện Quỳnh Lưu, tây giáp huyện Yên Thành 
(tỉnh Nghệ An), đông giáp biển Đông. Huyện Diễn Châu có thị 
trấn Diễn Châu và ba mươi tám xã: Diễn An, Diễn Bích, Diễn 
Bình, Diễn Cát, Diễn Đoài, Diễn Đồng, Diễn Hải, Diễn Hạnh, 
Diễn Hoa, Diễn Hoàng, Diễn Hồng, Diễn Hùng, Diễn Kim, 
Diễn Kỷ, Diễn Lâm, Diễn Liên, Diễn Lộc, Diễn Lợi, Diễn 
Minh, Diễn Mỹ, Diễn Ngọc, Diễn Nguyên, Diễn Phong, Diễn 
Phú, Diễn Phúc, Diễn Quảng, Diễn Tân, Diễn Thái, Diễn 
Thắng, Diễn Thành, Diễn Tháp, Diễn Thịnh, Diễn Thọ, Diễn 
Trung, Diễn Trường, Diễn Vạn, Diễn Xuân, và Diễn Yên. 

từ năm 2007. Nhờ sự liên lạc, kết nối tình thân của một số 
chị em ở Thanh Hóa, bà con ở Diễn Châu đã được bồi 
dưỡng, củng cố đức tin.  

Được sự chỉ đạo của Hội Thánh Truyền Giáo, có bốn vị 
(một nam, ba nữ) được đưa về Đà Nẵng nhập môn tại 
Trung Hưng Bửu Tòa. Sau đó Hội Thánh cho một chuyến 
xe chở tám chị em về nhập môn tại Thanh Hóa vào dịp lễ ra 
mắt cơ sở đạo Thanh Hóa ngày 15-3 Kỷ Sửu (Thứ Năm 09-
4-2009). Lần lượt một số vị khác cũng về Hội Thánh 
Truyền Giáo nhập môn. Đến nay ở Diễn Châu đã có mười 
tám tín đồ Cao Đài thuộc Hội Thánh Truyền Giáo. 

Trong số bổn đạo nơi đây, bà Mai là người cao tuổi nhất 
(chín mươi tuổi) và cũng là “lão làng”. Nhà bà có ngôi thờ 
đặc biệt: giữa thờ Thiên Nhãn, hai bên thờ Đức Di Lạc, 
Đức Quan Âm; phía trước là một chiếc bàn nhỏ, thấp để đặt 
chuông, mõ. Bà Mai hơi nặng tai nhưng còn sáng mắt; đọc 
tốt, viết được, yêu thơ, thích ngâm thánh giáo.  

Tín hữu nơi đây hầu hết là phụ nữ, lao động nông nghiệp 
vất vả, đời sống còn nhiều khó khăn. Khó khăn hơn nữa là 
vấn đề sinh hoạt đạo. Nhà bà Mai có Thiên Bàn, bổn đạo 
lui tới lễ bái thuận tiện hơn những gia đình khác nhưng 
điều không thuận lợi là bà đã cao tuổi, tai điếc, không còn 
nhanh nhẹn. Bà cũng không muốn chuyển địa điểm sinh 
hoạt chung đến nơi khác. Vấn đề tổ chức, hướng dẫn trở 
nên thiếu thuận lợi. 

Các chị em ở Thanh Hóa vẫn đến thăm từng gia đình. 
Đến để nhắc nhở, củng cố, động viên.  
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Cơ sở đạo Nghệ An có từ năm 1990, trước Thanh Hóa 
bốn năm, tại thôn Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, huyện Nghi 
Sơn, tỉnh Nghệ An. Thiên Bàn đầu tiên tại nhà chị Lê Thị 
Lâm. Thời gian đầu chị em tập trung đông vui để học tu, lễ 
bái. Số bổn đạo đã nhập môn có chừng năm mươi người. 
Khoảng năm năm sau (sau khi chồng chị Lâm là anh Trung 
quy vị), tình hình sinh hoạt tu học ngày càng thưa thớt, rời 
rạc. Có không ít lý do. Chị Lâm trong hoàn cảnh đó đã trở 
lại sinh hoạt tại giáo xứ Vinh (Công Giáo). Thiên Bàn 
không còn, người trụ cột không có. Trước nhiều thử thách, 
khó khăn, tinh thần bổn đạo không còn như thuở đầu. 

Ôi, giá như ngày ấy, ngày anh Trung quy vị… Giá như, 
giá như có một cơ duyên, đám tang anh Trung được tiến 
hành theo nghi lễ Cao Đài.  

Chị Lâm đang đảm nhiệm nhiều việc tại giáo xứ Vinh 
nhưng chị vẫn hứa dành thời gian dẫn mọi người đi tìm lại 
con cái của Thầy lâu nay tản lạc. Chị vẫn nhớ từng tên 
người đã nhập môn với sự giúp đỡ của chị từ những ngày 
đầu những năm 1990. Chị nêu rõ tên từng người, từng gia 
đình trước đây đã từng trong Ban Trị Sự hay là tín hữu.  

Bà Nguyên ở xóm Vị Thượng, đội 6, xã Hưng Lộc. Bao 
nhiêu năm với bao biến cố nhưng sự hồi hướng tâm linh 
vẫn là điều đau đáu trong lòng. Bà luôn nghĩ về các Đấng 
thiêng liêng, muốn có nơi chiêm ngưỡng, thờ cúng nhưng 
đó chỉ là ước muốn. Cơ sở thờ tự chẳng có, người dìu dắt 
cũng không; một tháng bà giữ được bốn ngày chay; bà đến 
chùa Phật tại địa phương để mỗi tháng đôi lần có nơi lễ bái, 

nguyện cầu. Đấy cũng là điều cần thiết. Bà cũng nói lên 
niềm mơ ước một ngày không xa tại vùng đất bà đang 
sống, một thánh sở Cao Đài sẽ mọc lên… 

Mênh mang đất trời Nghệ An. Cơn rét đậm càng thêm 
đậm. Man mác nghĩ suy về những con cái của Thầy chưa 
có điều kiện hội ngộ: Các chị Phạm Thị Phương, Võ Thị 
Thảo, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Liên, bà Sáu… (ở 
Hưng Lộc); anh Bình, chị Hoàng (ở Cửa Lò); chị Nguyễn 
Thị Quý, chị Nguyễn Thị Lý (ở Đô Lương, đang làm việc 
tại bệnh viện) và bao nhiêu người nữa… Nếu không tìm thì 
sao được gặp. Một ngày trở lại đất Nghệ, xứ Thanh sẽ gặp, 
sẽ tìm lại mối thâm giao trong tình tỷ muội đệ huynh. Một 
chút ấm lòng trong dòng suy tưởng. 

Nghỉ ngơi và nghĩ ngợi tiếp về một hành trình. Không 
khất hẹn, không hững hờ. Thời gian không đợi chờ một ai. 
Chẳng thể có một ngày mai xán lạn khi ngày hôm nay cứ 
để trôi đi, trôi đi hờ hững… 

Không chỉ là ước muốn của bổn đạo Nghệ An, của cơ sở 
đạo Thanh Hóa, niềm ưu tư, trăn trở cũng là của Hội Thánh 
Truyền Giáo, của tất cả chúng ta, con cái của Thầy. Bổn 
đạo Nghệ An sẽ có một ngày, dẫu có đi trước về sau thì 
cũng phải về đến đích . 

Đường còn xa, nhưng lòng không quản ngại. Xin hãy 
cùng nguyện cầu, nhờ ơn soi dẫn hộ trì của Thầy Mẹ, của 
các Đấng thiêng liêng, để những con cái của Thầy Mẹ sẽ 
không còn bơ vơ, lạc lõng. 

ĐỖ THỊ KẾT 
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MẤY NÉT VỀ BUỔI ĐẦU 
CAO THƯỢNG BỬU TÒA 

BẠCH DIỆU 

Tiền bối Trần Văn Tìa, sinh năm 1896 tại Bạc Liêu, 

song thân là ông Trần Thuận Thêm (theo đạo Khổng) và bà 

Thái Thị Tồn (theo đạo Phật). Tiền bối Tìa kết hôn với cô 

Trịnh Thị Trỉ, sinh năm 1890 tại làng Hòa Bình (tỉnh Bạc 

Liêu). Hai vị sinh sáu người con (bốn trai, hai gái). 

Năm 1932, tiền bối Trần Văn Tìa cùng với các ông đốc 

học Đăng, thầy giáo Xuân, biện Nhu, và bà Tư Huỳnh, 

v.v… lập đàn cầu cơ, tại nhà số 22 đường Bangkok (nay là 

đường Đống Đa, phường 2, thành phố Bạc Liêu), tiếp nhận 

nhiều bài thi phú ý nghĩa cao siêu; nhờ đó các vị được bồi 

dưỡng đức tin vào lẽ mầu nhiệm ở cõi siêu hình. 

Năm 1942, quyển Đại Thừa Chơn Giáo (của Chiếu 

Minh Tam Thanh Vô Vi, Cần Thơ) đã giúp tiền bối Trần 

Văn Tìa hiểu được lý siêu nhiên, và tiền bối quyết tâm tìm 

đường tu giải thoát tâm linh. Tiền bối và người bạn đời là 

Trịnh Thị Trỉ cùng thọ pháp tu thiền theo Chiếu Minh. Tiền 

bối được ban thánh danh Chơn Sắc, và nhà riêng của tiền 

bối được Ơn Trên ban cho danh hiệu Cao Minh Đàn, để 
làm nơi tu học cho các vị môn sanh Chiếu Minh tại Bạc 

Liêu. 
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Chủ Nhật 10-02-1952 (15-01 Nhâm Thìn), Đức Hồng 

Quân Lão Tổ giáng cơ dạy tiền bối Chơn Sắc xây dựng Cao 

Thượng Bửu Tòa. Tiền bối bạch rằng vì đã tu pháp vô vi 

theo Chiếu Minh nên không thể tạo tác Bửu Tòa được. 

Thứ Tư 03-9-1952 (15-7 Nhâm Thìn), Đức Đại Tiên 

Ngô Minh Chiêu giáng đàn dạy rằng tiền bối Chơn Sắc còn 

thiếu phần công quả, vì vậy nên vâng theo lời dạy của Đức 

Lão Tổ mà lập công kiến tạo Bửu Tòa. 

Tuân theo thánh lịnh, tiền bối Chơn Sắc đã dốc hết nhân 

lực, tài lực, tâm lực để lo xây dựng Cao Thượng Bửu Tòa. 

Tiền bối được sự tận tình trợ giúp của thánh tịnh Hắc Long 

Môn và thánh tịnh Huệ Đông Thiên, các nhà Mạnh Thường 

Quân trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu, và người con thứ ba là 

ông Trần Quới Thiên. 

Lễ an vị và lạc thành Cao Thượng Bửu Tòa vào Thứ Hai 

26-3-1956 (15-02 Bính Thân) có đông đảo chức sắc, bổn 

đạo Cao Đài các nơi gần xa trong miền Tam Giang hoan hỷ 

đến dự rất đông. Nhân dịp này, tiền bối Chơn Sắc tuyên bố 

hiến ngôi Cao Thượng Bửu Tòa để làm thánh sở chung cho 

bổn đạo Cao Đài bảy tỉnh miền Hậu Giang. Tiền bối cũng 

nói: “Ngôi Bửu Tòa lập ra đây để truyền hiền chứ không 

truyền tử.” 

Giờ Tý đêm năm ấy, Đức Hồng Quân Lão Tổ lâm đàn, 

xưng hồng danh qua bài thi khoán thủ như sau: 

HỒNG Bàng gặp Đạo dưới Nam bang 

QUÂN ngự, bút phê mở Đạo vàng 

LÃO chiếu điển Thiên gầy giống báu 

TỔ truyền lời ngọc cảnh trần gian. 

Đức Lão Tổ lại ban cho bài bát cú mừng lễ an vị: 

CAO rộng thinh thinh khắp vũ hoàn 

THƯỢNG đời gầy dựng xứ Nam bang 

BỬU linh pháp nhiệm Trời thay sửa 

TÒA chánh biện phân thấy rõ ràng 

CHỨNG chiếu Hậu miền tâm đạo đức 

LỄ thành khẩn bái cả Tam Giang 

AN tâm giồi sửa nên Tiên Đạo 

VỊ cũ ngôi xưa cảnh Niết Bàn. 

Sau khi cất xong Cao Thượng Bửu Tòa tiền bối Chơn 

Sắc lâm trọng bệnh nặng, được đưa lên Sài Gòn chữa trị tại 
bệnh viện Saint Paul.  

Thứ Hai 02-3-1959 (23-01 Kỷ Hợi), tiền bối Chơn Sắc 

thoát xác, trở về cõi Thiêng Liêng hằng sống. 

Thứ Tư 04-3-1959 (25-01 Kỷ Hợi), trong lúc linh cữu 

còn quàn tại gia đình thì tiền bối Chơn Sắc được Ơn Trên 

cho giáng đàn tại Cao Thượng Bửu Tòa. Ngài dạy chức sắc 

và tín hữu sở tại không được tổ chức lễ tang rình rang, 

không bày nhạc lễ rộn ràng. Đồng thời Ngài cho biết đã 

được sắc phong là Đông Thắng Chơn Như.  

Hiện nay Cao Thượng Bửu Tòa tọa lạc ở số 18 đường 

Đống Đa, thành phố Bạc Liêu (� 07813 823 625). 

BẠCH DIỆU 
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TRUNG SƠN 
NGÀY ẤY, BÂY GIỜ 

    LÃNG  NGUY ÊLÃNG  NGUY ÊLÃNG  NGUY ÊLÃNG  NGUY ÊNNNN    

Năm 1972, một lần viếng thăm Ngũ Hành Sơn cùng bạn 
học phổ thông, tôi đã tìm đến đây − thánh thất Trung Sơn 
bây giờ − lúc ấy gọi là xã đạo Khái Đông.(1) 

Tôi nhớ, nối tiếp nhau là những bãi cát trắng, dài tít tắp; 
nhà cửa rất thưa thớt, quanh đấy hầu như không có nhà. Từ 
trên đường lộ, đã thấy ngay thánh xá. Tuy diện tích xây 
dựng khá khiêm tốn nhưng Hiệp Thiên Đài vẫn vươn cao 
mạnh mẽ, vững chãi như một khẳng định trên nền đất cát 
trắng phau. Màu vôi hồng nhạt (là màu khác lạ so với các 
thánh sở bạn) rất mới, hòa quyện với khung trời xanh hiền 
hòa trông thật mát mắt, dễ chịu vô cùng. 

Việc đầu tiên là chúng tôi vội vã đến bên ảng nước, thích 
thú cầm chiếc cán dài chiếc gáo dừa (bởi ở nhà không có), 
thò vào ảng nước đầy ngập, trong vắt, múc từng gáo nước 
mát rượi tẩm tẩm vào mặt, lại còn hít hít hà hà, vô cùng 
sảng khoái, giải được ngay nỗi thấm mệt sau thời gian leo 
núi dưới nắng gắt ban trưa. 

                                                
(1) Xã đạo Khái Đông thuộc thánh thất Trung Thành được Hội 

Thánh Truyền Giáo cho phép tách ra để lập thành thánh thất 
Trung Sơn, đến nay vừa tròn năm năm. 

Ngày thường nên thánh xá trông thật vắng lặng, cửa nẻo 
trên điện thờ khép kín, chỉ ở bếp là có người. Một cô trạc 
năm mươi, vóc người ốm, nhỏ đang làm bếp. Đưa ánh mắt 
hiền hòa, cô nhìn chúng tôi và ân cần hỏi han, mời nước. 
Được lời như mở tấm lòng, cả bọn thi nhau chuyền chiếc ca 
mà uống. 

Lúc ấy, đi chơi mà chỉ đem theo dưa gang chấm muối. 
Chẳng có tiền bố mẹ cho như trẻ bây giờ, lại chẳng bới chi 
theo mà ăn hết, trừ dưa! Dưa, muối, nước đã giải quyết tạm 
ổn vấn đề dạ dày, chúng tôi ngồi nghỉ một lúc rồi chào cô 
“quản chùa” xin phép về kẻo ở nhà ba mẹ trông. 

Kỷ niệm chỉ có vậy. Thánh xá hai đài nhỏ xinh với màu 
vôi hồng nhạt ngày nào vẫn không hề phai trong tâm trí tôi, 
mấy chục năm rồi tôi vẫn nhớ như in. 

Cũng lạ, tuy còn nhỏ và chưa đi sinh hoạt thanh niên 
Hưng Đạo (2) nhưng luôn nhớ mình là dân Cao Đài nên có 
dịp là tìm đến các cơ sở Đạo và giới thiệu tôn giáo của 
mình với bạn bè. (Có lẽ chịu ảnh hưởng của ông bố luôn đề 
cao nền Đại Đạo Kỳ Ba trong lúc đàm đạo với bạn hữu, và 
mình duyên may nắm bắt được chút ít.) 

Do vậy mà đi Non Nước thì đương nhiên phải ghé thánh 
xá Khái Đông, lại có dịp nói với bạn: “Cao Đài là một tôn 
giáo mới; tôn chỉ của Đạo là...” Đó là tật của tôi, thường tự 
hào mình là tín đồ Cao Đài. 

                                                
(2) Tập thể thanh thiếu niên Cao Đài do Hội Thánh Truyền Giáo 

dìu dắt để đào tạo thế hệ tiếp nối.  
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Rồi cũng từ dạo đó đến giờ, hôm nay tôi lại về đây. Có 
dễ đã hơn bốn mươi năm rồi! Người, cảnh vật, chùa tháp có 
quá nhiều thay đổi: 

- Nay mình đã già, chân đã mỏi, không còn sức leo núi 
như xưa! 

- Nhà quanh chùa ở đâu mà lắm thế, chẳng bù với ngày 
nọ! Giờ đây, nếu Hiệp Thiên Đài không được xây cao thì 
đứng trên đường lộ rất khó nhìn thấy thánh thất. Phía trước, 
chung quanh toàn nhà là nhà, khác xa ngày trước, chỉ cát 
với cát. 

Thánh thể hai đài xưa, giờ đây đã được xây dựng lại với 
ba đài nguy nga, có hội trường sinh hoạt hội họp, đông 
lang, tây lang, nhà tu, nhà bếp, nhà vệ sinh... khang trang 
sạch sẽ, khác xa thuở nào. 

Sân vườn bao quanh rộng rãi được lót gạch bằng phẳng, 
trang trí nhiều hoa kiểng, tượng đá Non Nước, một sản 
phẩm đặc biệt của Đà Nẵng. Đá này cũng dùng xây các bệ 
thờ với những đường nét chạm trổ thật tinh vi sắc sảo, lần 
đầu tiên thấy ở thánh thất Trung Sơn. 

Bước vào chánh điện, Thánh Tượng uy nghiêm nổi bật 
giữa không gian trang trọng mà thanh thoát. Với vòm trần 
màu xanh nhạt lấp lánh những ánh sao ta ngỡ như đang lạc 
vào Nước Trời! Những ô trược trong tâm như được bốc 
hơi, nhường lại một sự nhẹ nhàng, thư thái, an bình chiếm 
ngự tận cõi lòng. 

Ngôi tam đài rộng lớn với hai tháp Hiệp Thiên vươn cao, 
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sừng sững trên nền trời thật bắt mắt với màu vôi, ngói mới; 
nhưng ấn tượng nhất là, khi màn đêm buông xuống, trông 
thánh thất thật lộng lẫy với ánh đèn néon nhiều màu nổi bật 
trong đêm tối, dẫu ở xa hàng cây số vẫn có thể nhìn thấy. 

Vạn vật như đang chìm đắm trong thinh không vắng 
lặng; giữa núi Ngũ Hành linh thiêng huyền diệu, tiếng 
trống Lôi Âm thật đặc biệt − từng hồi từng hồi vang vọng, 
như đến tận Bạch Ngọc Kinh − nơi hằng ngự của Đấng Cha 
Lành. Và... những hồi chuông Bạch Ngọc lại vọng thật sâu, 
sâu thăm thẳm vào lòng đất mẹ trong đêm An Vị vô cùng 
vô tận. 

Một thánh thể hữu hình hết sức trọn vẹn hẳn đã chiếm 
rất nhiều công sức của chức sắc, đạo hữu nơi đây. Bao ngày 
đêm lo lắng trong công tác tạo dựng, bao huy động sức 
người sức của, không quản công lao khó nhọc, âu lo tính 
toán từng ngày sao cho hiệu quả, tiết kiệm nhất (như báo 
cáo trong ngày lễ An Vị) mà vẫn thể hiện được nét độc đáo, 
nổi trội, vì nơi đây, địa phương này là khu du lịch mà thành 
phố Đà Nẵng có hướng xây dựng thành khu du lịch văn hóa 
tâm linh. 

Với hướng phát triển ấy thì chức sắc và đạo hữu sở tại 
còn phải vất vả nhiều hơn nữa trong công sức tu học và 
truyền bá đạo Thầy. Rồi đây, sẽ có nhiều khách thập 
phương, nhất là người nước ngoài ghé thăm tìm hiểu. Lúc 
bấy giờ, chức sắc và bổn đạo của thánh sở càng cần phải 
thể hiện tầm hiểu biết rộng về mọi phương diện để tiếp đãi, 
mở rộng vòng tay đại đồng chào đón tất cả lương sanh. 

Tôi thầm nghĩ, một nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng thật 
vinh quang đang thách thức quý chức sắc và đạo hữu Trung 
Sơn. Với những gì đã làm được thì niềm hy vọng vào 
tương lai, tiền đồ xán lạn của thánh thất là một điều có thể 
để đặt trọn niềm tin. 

Một Chủ Nhật bất chợt ghé đến đây, thấy vị Đầu Họ đầu 
đội nón lá, mồ hôi nhễ nhại, tay chân lem luốc đang cùng 
thợ xây đánh vật với công việc; bên trong hội trường thì 
các em Hưng Đạo tập nhạc lễ. Có em rất bé, đang còn ngồi 
học cấp một, hăng hái say sưa tập theo từng tiếng trống 
tiếng nhạc. 

Hàng ngũ chức sắc, chức việc và đạo hữu tuổi đời tuổi 
đạo rất trẻ nhưng luôn luôn thể hiện hạnh đủ, công đầy thì 
tài sức, thời gian cống hiến chắc chắn sẽ còn nhiều ưu việt 
hơn nữa. 

Thể hiện yêu thương theo lời Thầy Mẹ, bổn đạo thánh 
thất càng ra sức phát huy tinh thần đoàn kết một lòng, chị 
ngã em nâng, “từ đây trên dưới một đường...” Với những 
gì đã có, nhất định thánh thất Trung Sơn sẽ ngày càng phát 
triển. Những con người nơi đây sẽ ngày càng làm rạng 
danh Đạo, sáng danh Thầy như chúng ta hằng ao ước. 

Xin được gởi đến quý chức sắc, chức việc và đạo hữu 
thánh thất Trung Sơn tất cả tình cảm, lòng kính mến 
ngưỡng mộ trong tôi. 

LÃNG NGUYÊN 

Thánh thất Trung Thành 
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CON ĐƯỜNG TRUNG HƯNG 

TRẦN DÃ SƠN 

Năm mươi năm chặng đường dài gian khổ 
Có cả mồ hôi pha lẫn máu đào 
Thuở cha ông dấn thân lo mở Đạo 
Đến bây giờ con cháu ngẩng đầu cao 

Chưa một lần về quê hương Bất Nhị 
Nghe tên làng lòng đã thấy mến thương 
“Không có hai” phải chăng là Thiên ý 
Để từ đây đuốc tuệ sáng soi đường 

Tháng Chín, Mười Lăm, năm Giáp Tuất 
Đạo về Trung theo Thánh lịnh của Thầy 
Dựng Thanh Quang có Tứ Linh giúp sức 
Ôi! Quảng Nam lồng lộng đạo kỳ bay! 

Và Từ Quang, Nam Trung Hòa tiếp bước 
Rồi Dùi Chiêng, Tý Sé cũng chung lòng 
Nguồn đạo mạch thấm sâu như dòng nước 
Mát tâm hồn xoa dịu những ước mong 

Cả Quảng Ngãi, cả Phú Yên, Bình Định 
Đèn Kỳ Ba thắp sáng đến hang cùng 
Phướn Kỳ Ba giục lòng người thức tỉnh 
Điển ân Thầy tràn ngập đất miền Trung 

Bốn năm sau dựng Trung Thành thánh thất 
Lễ khánh thành có Đệ Bát Long Vân 
Có cả anh tài lẫn người chân đất 
Hội tụ về đây, rộn rã muôn phần 

Nền Đạo mới mỗi ngày thêm phát triển 
Riêng miền Trung cũng hàng vạn tín đồ 
Chín thánh thất cũng dần dà hình hiện 
Phải lập thành Hội Thánh đủ quy mô  

Quyền Hội Thánh Trung Kỳ năm Ba Chín 
Còn phôi thai thì thế chiến nổ bùng 
Cửa thánh sở bị thực dân đóng kín 
Cấm Cao Đài! Hướng đạo phải lao lung 

Trong chiến tranh đủ mọi điều gian khổ 
Người hy sinh, thay đổi cả Cơ Quan 
Trung Bắc Bộ chuyển tên thành Trung Bộ 
Rồi Nam Phần – Đạo biết mấy tai oan! 

Rằm tháng Mười, Ất Mùi theo Thánh ý 
Xây Bửu Tòa với tên đạo Trung Hưng 
Tháng Sáu Bính Thân, tám tháng ròng không nghỉ 
Mồng Một khánh thành, đại lễ tưng bừng 

Rồi khảo đảo, rồi thăng trầm biến đổi  
Đã làm nên trang sử đạo miền Trung 
Dẫu hướng đạo hy sinh hay tù tội 
Chẳng hề chi, cõi sắc sắc không không 
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Không hờn giận, không oán thù ganh ghét 
Đời bể dâu lòng người cũng bể dâu 
Ta có Đạo, có Thầy Trời dẫn dắt 
Ngại ngùng chi mà ta phải lo âu 

Không chính trị, không rẽ chia chi phái 
Không trước sau, không lớn nhỏ cao sâu 
Đạo vô thỉ vô chung và mãi mãi 
Là phương thang cứu thế rất nhiệm mầu 

Tu tâm pháp nương Đạo Trời giải thoát 
Tu công truyền cho thế giới đại đồng 
Phước hay huệ do lòng người định đoạt 
Cùng song hành đâu phân biệt vật tâm 

Hội Thánh có Pháp Chánh Truyền, Tân Luật 
Dưới nhân sanh có Hội Thánh dẫn đường 
Ta noi dấu bao đàn anh buổi trước 
Cả một đời rạng rỡ những tấm gương 

Mong Đại Đạo chóng đến ngày quy nhất 
Giữ móng nền và bồi đắp tương lai 
Đường tu học ngàn năm còn vững chắc 
Tạo những trang hướng đạo trọn đức tài 

Mừng Hội Thánh năm mươi năm tuổi đạo 
Mừng anh em trong tình nghĩa linh sơn 
Con kính cẩn cúi xin Thầy dạy bảo 
Cho chúng con giữ trọn dạ thuần chơn. 

Thơ VÕ VĂN PHO 

MƯA QUA 

sao mưa 
cũng giống phận người! 
hạt lăn góc thấp 
hạt vùi tầng cao 
hạt ngoài quãng vắng 
nao nao 
hạt trong phố thị 
ầm ào lấn chen. 

may còn  
đôi hạt nghiêng giăng 
lặng theo tôi khẽ 
bước thung thăng cười. 

lòng sũng ướt 
những đầy vơi 
bỗng âm ấm lại 
bóng lời 
mưa qua. 

VÀO THU 
ĐỢI NGƯỜI 

nào chầm chậm chút  
người ơi! 

bước đâu mà vội  
bỏ lời lá ru 
chiều xanh  

tràn lối vi vu 
ngời trăm năm mộng  

vào thu  
đợi người. 

BÊN ĐỒI 
PHÙ VÂN 

lao lư chi 
ít với nhiều 

mưa với nắng 
sáng với chiều 

xa xôi. 
ta rồi 

cũng như lá thôi 
một mai vàng rụng 

bên đồi phù vân. 
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SỬ LIỆU 

THỐNG KÊ TÍN ĐỒ CAO ĐÀI 
Ở 24 TỈNH MIỀN NAM 1965-1966 

NGNGNGNGÔÔÔÔ  B B B B ÁÁÁÁ I  TH II  TH II  TH II  TH I ÊÊÊÊ NNNN  sưu tầm 

Ở miền Nam vào năm 1967, Bộ Phận Tuyên Úy 
của Văn Phòng Nhân Sự Hải Quân, thuộc [Bộ] Hải 
Quân Mỹ (US Navy, Bureau of Naval Personnel, 

Chaplains Division) đã cho lưu hành một tập tài liệu 
nhan đề Các Tôn Giáo Ở Nam Việt Nam (The 

Religions of South Vietnam in Faith and Fact), trong 
đó có bảy trang (tr. 46-52) trình bày khái quát về 
đạo Cao Đài. 

Trong tài liệu này, đáng chú ý nhất là trang 51, vì 
nó cung cấp con số tín đồ trong hai năm 1965-

1966 chia theo từng tỉnh, và đối chiếu với số dân 
trong tỉnh đó để tính tỷ lệ phần trăm (%). 

Đây là một tài liệu quý, góp phần vào việc nghiên 
cứu sự phát triển của đạo Cao Đài trong lịch sử. Qua 
Đại Đạo Văn Uyển, tôi hân hạnh chia sẻ các số liệu 
này với các nhà nghiên cứu Cao Đài. (Ở đây, tôi sắp 
lại danh sách 24 tỉnh theo thứ tự ABC.) 

Tỉnh Số dân Tín đồ Cao Đài % 

01. An Giang 422.849 13.919 3 
02. An Xuyên 224.000 4.958 2 
03. Ba Xuyên 359.446 6.897 2 
04. Biên Hòa 251.039 15.837 6 
05. Bình Dương 243.105 3.350 1 
06. Châu Đốc 425.055 18.337 4 
07. Chương Thiện 248.437 14.554 6 
08. Định Tường 531.258 54.353 10 
09. Gò Công 171.051 3.130 2 
10. Hậu Nghĩa 228.377 23.739 10 
11. Kiên Giang 360.000 4.451 1 
12. Kiến Hòa 537.323 43.247 8 
13. Kiến Phong 291.116 27.887 10 
14. Kiến Tường 51.399 3.647 7 
15. Long An 373.512 68.252 18 
16. Phong Dinh 360.547 40.370 11 
17. Quảng Nam 474.950 60.000 2,5 
18. Quảng Ngãi 636.853   
19. Quảng Tín 554.058   
20. Quảng Trị 276.593   
21. Tây Ninh 232.357 91.000 39 
22. Thừa Thiên 555.321   
23. Vĩnh Bình 541.834 31.506 6 
24. Vĩnh Long 547.556 28.391 5 
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CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN 
XƯA VÀ NAY 

H UH UH UH U Ệ  K H ẢỆ  K H ẢỆ  K H ẢỆ  K H Ả IIII    

Ám chỉ cuộc hôn nhân chánh trị giữa Công Chúa Huyền 
Trân nước Việt đời Trần và vua Chế Mân nước Chiêm 
Thành (Champa), ca dao Việt Nam có câu: Tiếc thay cây 
quế giữa rừng / Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo. 

Sử gia Trần Trọng Kim (1883-1953) chép khá ngắn gọn 
về Công Chúa Huyền Trân.(1) Tuy nhiên, tổng hợp nhiều tài 
liệu trên Internet, có thể trình bày sự kiện với những mốc 
thời gian chánh yếu như sau:  

Thái Tử Trần Khâm sinh năm Mậu Ngọ (1258), nối ngôi 
làm vua, tức là Trần Nhân Tông. Ngài trị vì mười lăm năm 
(1278-1293), rồi truyền ngôi cho Thái Tử Trần Thuyên (tức 
vua Trần Anh Tông, là anh Công Chúa Huyền Trân). Trần 
Nhân Tông làm Thái Thượng Hoàng mười lăm năm (1293-
1308).  

Năm Tân Sửu (1301), bảy năm trước khi quy thiên, Thái 
Thượng Hoàng Nhân Tông du hành phương nam, vào tận 
                                                
(1) Việt Nam Sử Lược. Sài Gòn: Trung Tâm Học Liệu (Bộ Giáo 

Dục), quyển I, 1971, tr. 167. Về sử gia Trần Trọng Kim, xem 
bài của Trần Văn Chánh, “Học Giả Trần Trọng Kim”. Đại 
Đạo Văn Uyển tập Lợi (11) năm Giáp Ngọ (Quý Ba 2014). Hà 
Nội: Nxb Tôn Giáo 2014, tr. 126-140.  

nước Chiêm Thành xem phong cảnh, được vua Chiêm là 
Chế Mân (Jaya Sinhavarman III) tiếp đãi nồng hậu trong 
gần chín tháng. Vì tình cảm ấy, Thái Thượng Hoàng hứa gả 
Công Chúa Huyền Trân (sinh năm 1287) cho vua Chiêm. 

Vì có lời hứa đó, vua Chế Mân (lên ngôi năm 1288) sai 
sứ thần đưa vàng bạc cùng nhiều sản vật quý đến kinh 
thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay) xin cưới Công Chúa, 
nhưng nhiều người trong triều không tán thành.  

Năm Bính Ngọ (1306), để làm sính lễ xin cưới Huyền 
Trân, Chế Mân cắt châu Ô và châu Rí (cũng gọi Lý) dâng 
cho vua Trần. Hai châu này trải dài từ đèo Hải Vân (Thừa 
Thiên) đến phía bắc Quảng Trị ngày nay. Ngọn đèo vì thế 
trở thành biên giới giữa hai nước Việt và Chiêm. 

Bấy giờ vua Trần Anh Tông mới thuận gả em gái cho 
vua Chiêm. Tháng 6 năm Bính Ngọ (1306) Công Chúa 
Huyền Trân trở thành vợ Chế Mân, và bà có tên mới là 
Paramecvari. Có tài liệu cho biết trước đó vua Chế Mân đã 
có chánh thất là Hoàng Hậu Tapasi, người Java (Nam 
Dương, tức Indonesia ngày nay). 

Năm Đinh Mùi (1307) vua Trần Anh Tông tiếp nhận 
châu Ô và châu Rí, đổi tên là châu Thuận và châu Hóa, rồi 
bổ quan vào quan cai trị.  

Công Chúa Huyền Trân làm vợ Chế Mân, sinh được một 
con trai. Vua Chế Mân băng vào năm 1307.  

Vừa biết tin vua Chiêm qua đời, vua Trần Anh Tông liền 
sai Trần Khắc Chung (?-1330) vào nước Chiêm viếng tang, 
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rồi lập mưu đưa bà Huyền Trân trở về nước bằng đường 
biển. Mãi đến tháng 8 năm Mậu Thân (1308), bà Huyền 
Trân mới về tới Thăng Long. 

Năm Kỷ Dậu (1309), tuân theo di mệnh của Thái 
Thượng Hoàng Trần Nhân Tông, bà Huyền Trân quy y ở 
ngôi chùa trên núi Trâu (nay thuộc Bắc Ninh), pháp danh là 
Hương Tràng. Một thị nữ cũng quy y để ở cạnh bà. 

Cuối năm Tân Hợi (1311), cùng với thị nữ đã quy y, bà 
Hương Tràng đến làng Hổ Sơn, huyện Thiên Bản (nay 
thuộc Nam Định), lập am tu dưới chân núi Hổ. Về sau, am 
này trở thành chùa Nộm Sơn, còn gọi Quảng Nghiêm Tự. 

Năm Canh Thìn (1340), bà Hương Tràng trở về cõi Phật 
vào ngày Vía Trời (mùng 9 tháng Giêng), được dân chúng 
địa phương lập đền thờ cạnh chùa Nộm Sơn.  

Ngày bà quy thiên trở thành lễ hội hàng năm tại đền thờ 
Công Chúa Huyền Trân (số 151 đường Thiên Thai, phường 
An Tây, thành phố Huế). Đền này cất trên khu đất rộng hơn 
28 hecta, rợp bóng cây xanh, dưới chân núi Ngũ Phong, 
cách thành phố Huế chừng bảy cây số về hướng Tây. Trong 
đền có pho tượng Công Chúa Huyền Trân ngồi trên ngai. 
Tượng đồng cao 2,37m, là tác phẩm của các nghệ nhân ở 
phường Đúc, thành phố Huế.  

Tương truyền, dọc đường thiên lý từ kinh thành Thăng 
Long (Hà Nội) xuôi về phương nam để vào nước Chiêm, 
Công Chúa Huyền Trân đã chạnh lòng mà sáng tác bài hát 
Nước Non Ngàn Dặm theo điệu Nam Bình: 

Nước non ngàn dặm ra đi. 

Mối tình chi! 

Mượn màu son phấn 

Đền nợ Ô, Ly.(2) 

Xót thay vì, 

Đương độ xuân thì. 

Số lao đao hay là nợ duyên gì? 

Má hồng da tuyết, 

Cũng liều như hoa tàn trăng khuyết, 

Vàng lộn theo chì. 

Khúc ly ca, sao còn mường tượng nghe gì. 

Thấy chim hồng nhạn bay đi. 

Tình lai láng, 

Hướng dương hoa quỳ. 

Dặn một lời Mân Quân:(3) 

Như chuyện mà như nguyện, 

Đặng vài phân, 

Vì lợi cho dân, 

Tình đem lại mà cân, 

Đắng cay muôn phần. 

                                                
(2) Có lẽ do đọc trại từ Lý (Rí). 
(3) Quân: Vua, quân vương. Mân: Chế Mân.  
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Ngót sáu trăm năm mươi năm sau, câu mở đầu bài hát 
nói trên (Nước non ngàn dặm ra đi) đã được nhạc sĩ Phạm 
Duy (1921-2013) nhắc lại trong trường ca Con Đường Cái 
Quan gồm mười chín đoản khúc, với phần đầu được sáng 
tác ở Paris năm 1954 rồi bỏ dở. Về sau, ông soạn tiếp ở Sài 
Gòn và hoàn tất năm 1960.  

Ứng với ba miền đất nước, trường ca ấy chia làm ba 
phần, nói về cuộc lữ hành của một viễn khách, bắt đầu từ ải 
Nam Quan xuôi về phương nam, đi cho tới mũi Cà Mau. 
Trong phần thứ hai, khi qua miền Trung, trường ca gồm có 
sáu đoản khúc; riêng đoản khúc thứ tư có nhan đề Nước 
Non Ngàn Dặm Ra Đi, với lời hát trữ tình như sau: 

Nước non ngàn dặm ra đi  

Nước non ngàn dặm ra đi  

Dù đường thiên lý xa vời  

Dù tình cố lý chơi vơi  

Cũng không dài bằng lòng thương mến người.  

Bước đi vào lòng muôn dân  

Bước đi vào lòng muôn dân  

Bằng hồn trinh nữ mơ màng  

Bằng tình say đắm ơi chàng  

Ước nuôi dần hòa bình trong ái ân.  

Nhưng ánh tháp vàng  

Cây quế giữa rừng  

Chỉ một mùa tang là hương là sắc tàn.  

Tàn cả tình yêu  

Vì hận còn gieo  

Đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu.  

Mới hay tình nhẹ như tơ  

Mới hay tình nhẹ như tơ  

Mộng ngoài biên giới mơ hồ  

Chẳng ngăn được sóng vỡ bờ  

Với đêm mờ hồn về trên tháp ma. 

* 

Chánh thức ra đời ở miền nam Việt Nam năm Bính Dần 
(1926), đạo Cao Đài thường được giới tôn giáo học gọi là 
tôn giáo bản địa (indigenous) hay tôn giáo nội sinh 
(endogenous). Một trong nhiều đặc điểm của tôn giáo này 
là thông qua cơ bút trong các đàn cầu cơ (spirits-evoking 
seances), anh linh nhiều vị anh thư, hào kiệt, danh thần, 
danh nhân của dân tộc Việt Nam đã trở lại trần gian dạy 
đạo, chẳng hạn: Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Đức Thánh 
Petrus Trương Vĩnh Ký, Đức Thánh Hồ Biểu Chánh,(4) 
v.v... Và Đức Huyền Trân Công Chúa cũng là một trong 
những trường hợp như vậy. 

Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên có giáo sở trung ương là 
Tòa Thánh Châu Minh ở xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre. Một trong nhiều thánh sở của Hội Thánh này 

                                                
(4) Có thể tham khảo ba tập sách của Huệ Khải: Vạn Hạnh Thiền 

Sư Xưa Và Nay; Petrus Ký Xưa Và Nay; Hồ Biểu Chánh Xưa 
Và Nay. (Đều do Nxb Tôn Giáo, Hà Nội, 2014.)  



TẬP TRINH / ẤT MÙI − 61 31  62 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 16 

 

là thánh tịnh Ngọc Linh đặt tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Trong những năm 50 thế kỷ trước, thánh tịnh Ngọc Linh 
có lập nhiều đàn cơ. Đặc biệt, vào năm 1959 thánh tịnh này 
được Đức Mẹ (Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn) phái 
nhiều Đấng thiêng liêng giáng cơ truyền dạy Minh Thiện 
Chơn Kinh, gồm hai mươi bốn bài, chủ yếu dạy phụ nữ tu 
hành theo pháp môn Cao Đài.  

Đầu tháng 6-2015, Minh Thiện Chơn Kinh (dày 112 
trang) được thánh tịnh Ngọc Linh kết hợp với Chương 
Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo liên kết 
cùng nhà xuất bản Tôn Giáo (Hà Nội) in năm ngàn bản để 
kính biếu bổn đạo và những vị quan tâm tìm hiểu tôn giáo 
Cao Đài.  

Trong kinh này, bài thứ mười một (tr. 50-53) có nhan đề 
Kỉnh Phu Tử (Đệ III Hạnh) do Đức Huyền Trân Công 
Chúa giáng cơ dạy vào giờ Tý, ngày 23-6 Kỷ Hợi (Thứ Ba 
28-7-1959). 

* Mở đầu, Đức Huyền Trân Công Chúa ban cho bài thơ 
thất ngôn bát cú như sau : 

Thâm thu phong võ dạ thê thê   

Sầu ký thu phong độc tự đề 

Kham thán man vương thương hải cuộc 

Cánh lân vi diệu thái thương đê 

Thao thao cận thủy hoàng lưu thủy 

Hạo hạo băng luân khước lạc tây 

Nhứt vọng Trường An hoàn dục tiếu 

Hà thời nhựt đán khởi văn kê? 

Bài thơ có nghĩa (Sđd., tr. 50-51): 

Đêm thu sâu thẳm, cơn gió thổi thê lương. 

Nỗi sầu gởi theo cơn gió thu, tự mình đề thơ. 

Cam chịu và đau xót trước cảnh đời đổi thay mà phải 
lấy vua mọi [Chế Mân]. 

Càng thêm đau lòng, cúi đầu đứt ruột. 

Con sông gần đấy nước tuôn ồ ạt. 

Lãnh đạm chảy cuồn cuộn về hướng tây. 

Vọng về Trường An [Thăng Long], ta mong ngày trở lại 
nở nụ cười. 

Ngày nào, sáng sớm nghe tiếng gà gáy? 

* Tiếp theo đó, Đức Huyền Trân Công Chúa xưng danh 
và nhắc phớt qua sự kiện lịch sử khi Ngài còn ở dương 
trần. Ngài dạy như sau: 

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA 

Mừng chư hiền đệ muội! Hôm nay Ta thừa lịnh Đức 
Mẫu Hoàng [Diêu Trì Kim Mẫu] lâm đàn. Than ôi! Có lẽ 
chư hiền đệ muội cũng có biết qua lịch sử Huyền Trân 
Công Chúa, một vì thiên kim tiểu thơ nhành vàng lá ngọc, 
nhưng đã vì quốc gia dân tộc mà phải hy sinh. Phụ vương 
Ta vì châu Ô, châu Lý mà gả Ta cho vua Hời [Chiêm 
Thành]. Tuy thế, nhưng mỗi việc Ta đều nghĩ rằng do mạng 
Trời định đoạt, thành thử có gá nghĩa với một vị quốc 
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vương Hời Mọi chăng nữa, nhưng Ta cũng gìn tròn bổn 
phận một người vợ sửa túi nâng khăn. Trước hết, Ta vì 
quốc gia dân tộc Việt Nam, đem thân ngàn vàng đổi châu 
Ô, châu Lý mà tồn tại đến ngày nay.  

* Như nhan đề (Kỉnh Phu Tử) đã nêu, Đức Huyền Trân 
dạy phụ nữ trau dồi đức hạnh thứ ba là kính trọng chồng. 
Ngài bảo (Sđd., tr. 52-53): 

Hôm nay Ta thừa lịnh Mẹ xuống để tả kinh: 

KỈNH PHU TỬ - ĐỆ TAM HẠNH 

TRƯỜNG THIÊN 

Vu quy kịp buổi đào yêu,(5) 

Khuôn trinh là phận phải chìu lang quân [chồng]. 

Vô vi trong lễ còn răn, 

Cang thường sửa túi nâng khăn dám dời [thay đổi]. 

Nếu chồng lêu lổng ăn chơi, 

Nhỏ to ta liệu lấy lời gián can. 

Ở ăn vào kỉnh ra nhường, 

Nết na nên học Mạnh Quang (6) gái hiền. 

                                                
(5) Buổi đào yêu: Thuở còn thơ ngây.  
(6) Mạnh Quang sống đời Hậu Hán, nết na đoan trang, đến ba 

mươi vẫn còn kén chồng. Nàng chỉ mong lấy được Lương 
Hồng, bằng không thì ở vậy suốt đời. Lương Hồng sống cùng 
địa phương, nhà nghèo nhưng đạo đức, nghe tin đồn mới tìm 
đến xin cưới Mạnh Quang. Mạnh Quang bằng lòng và ăn mặc 
lộng lẫy sang trọng lúc vu quy. Lương Hồng phật lòng, nói chỉ 

An phần chớ ngại sang hèn, 

Quý hồ hòa thuận, chê khen mặc người. 

Lỡ khi chồng có quá lời, 

Nín thinh, khuyên chớ đem lời trả treo. 

Tiếng cầm tiếng sắt (7) dập dìu, 

Chồng sang cũng tốt, chồng nghèo cũng cam. 

Mẹ cha đã định sắt cầm, 

Với người gá nghĩa trăm năm đến già. 

Hưng gia chỉ tại ư hòa,(8) 

Hòa nhau cơ nghiệp đạo nhà mới nên. 

Chớ vì phận bạc đồng tiền, 

Hổ (9) chồng lại có ai khen chi mình. 

                                                                                                     
muốn lấy vợ áo vải quần gai, cùng chung sống làm ăn, chứ 
không lấy người đài các. Mạnh Quang bèn thay áo vải quần gai 
(bố kinh quần thoa), sánh duyên với Lương Hồng, cùng làm 
thuê làm mướn để mưu sinh. Mạnh Quang kính trọng chồng, 
khi mời cơm thì nâng mâm cơm ngang mày (cử án tề mi). Do 
điển tích này, có điển tích bố quần kinh thoa (hay bố kinh) và 
cử án tề mi. Ca dao: Mạnh Quang khác đấng nữ nhi / Làm thuê 
ngày tháng nuôi nhau vợ chồng. 

(7) Cầm và sắt là hai loại đàn. Cầm do vua Thuấn chế. Sắt do 
Phục Hy chế. Duyên cầm sắt ám chỉ tình vợ chồng. Kiều: Lọ là 
chăn gối mới ra sắt cầm. 

(8) Nhà cửa phát đạt ăn nên làm ra nhờ ở gia đình hòa thuận. 
Nguyên chữ Hán: Gia hòa vạn sự hưng (Gia đình hòa thuận, 
mọi việc hưng thịnh.) 

(9) Hổ: xấu hổ. (Năm chú thích từ 5 đến 9 đều trích trong Minh 
Thiện Chơn Kinh, bản in 2015.) 
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Chủ trương nắm giữ gia đình, 

Khuyên chung phận gái giữ mình đừng phai. 

* 

Tôn chỉ của đạo Cao Đài là Tam Giáo quy nguyên, Ngũ 
Chi phục nhất. Tôn chỉ này có nghĩa: Ba nền đạo Nho, Lão, 
Phật trở về nguồn; năm nhánh (Nhân Đạo, Thần Đạo, 
Thánh Đạo, Tiên Đạo, và Phật Đạo) trở về một. Nguồn 
(nguyên) hay một (nhất) là chỗ từ đó mọi tôn giáo đã phát 
sinh, tức là Đạo, là Thượng Đế (Chúa Trời). Chính vì từ 
cùng một chỗ mà sinh ra nên các tôn giáo (vạn giáo) trên 
thế gian tuy có dị biệt do không gian và thời gian hình 
thành, phát triển, nhưng chung quy vẫn có những chỗ tương 
đồng. Bởi vậy đạo Cao Đài chủ trương Vạn giáo nhất lý để 
loại trừ thói kỳ thị tôn giáo, phân biệt tín ngưỡng.  

Trở lại với khía cạnh Thần Đạo trong Ngũ Chi. Việc các 
danh nhân dân tộc trong lịch sử nước Việt ngày nay được 
trở lại với con cháu Hồng Lạc qua cơ bút (phương tiện 
thông công của đạo Cao Đài) có thể xem là khía cạnh Thần 
Đạo trong tôn giáo Cao Đài. Dĩ nhiên, Thần Đạo trong Cao 
Đài hoàn toàn không phải là Shinto / Shintoism, tôn giáo cổ 
truyền hay quốc giáo của dân tộc Phù Tang (Nhật), mà sách 
vở tiếng Việt quen gọi là Thần Đạo. 

HUỆ KHẢI 

Nhiêu Lộc, 13-6-2015 

MẤY NÉT KHÁI QUÁT VỀ 
MINH THIỆN CHƠN KINH 

T H A N H  C ĂT H A N H  C ĂT H A N H  C ĂT H A N H  C Ă NNNN    

Tiên Thiên Đại Đạo thoạt tiên là một pháp tu của Minh 
Sư Đạo, vào đầu thập niên 20 của thế kỷ 20, tại Thiên Thai 
Tịnh (Cai Lậy, Mỹ Tho). Qua cơ bút, Đức Chí Tôn giáng 
điển dạy thiết ba đại hội: Đại Hội Thiên Hoàng ngày mùng 
8 và 9 tháng Giêng năm Giáp Tý (Thứ Ba 12 và Thứ Tư 
13-02-1924). Đại Hội Địa Hoàng ngày 15 tháng 10 năm Ất 
Sửu (Thứ Hai 30-11-1925). Đại Hội Nhơn Hoàng ngày 15 
tháng 7 năm Bính Dần (Chủ Nhật 22-8-1926). 

Trong đàn cơ đêm 15-10 Ất Sửu, Đức Chí Tôn dạy lập 
phái Tiên Thiên Đại Đạo thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 
(tức đạo Cao Đài) như sau: 

Ngọc bạch giáng lâm buổi mạt đời 

Hoàng đồ bố hóa khắp nơi nơi 

Thượng căn Đại Đạo Tiên Thiên xuất 

Đế nghiệp Nam bang sửa thế thời 

Kim viết ân hồng quy chánh giáo 

Cao Đài vũ lộ hiệp cơ Trời 

Nam bang giáo đạo con Hồng Lạc 

Phục thủy linh căn đáo thượng đời. 

Tiên Thiên Đại Đạo là cái Đạo của Diêu Trì Kim Mẫu 
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sáng lập Kỳ Ba để lập thành chánh danh là Tiên Thiên Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ…” 

Do đặc điểm của Tiên Thiên Đại Đạo trong Cao Đài 
theo nguyên lý vạn thù quy nhứt bổn, cho nên khi những 
nhà đàn tự lập thành thánh tịnh đều có bộ phận thông công 
bằng cơ bút riêng; sau đó Hội Thánh giáo quyền trung 
ương mới thành lập để hệ thống hóa việc hành đạo của các 
thánh tịnh căn cứ theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.  

Thánh tịnh Ngọc Linh (nay ở xã Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) là một trong những thánh tịnh 
thuộc phái Tiên Thiên. Thánh tịnh Ngọc Linh xưa có cơ bút 
riêng để hóa độ và khuyến giáo bổn đạo tu hành. 

Tại thánh tịnh Ngọc Linh, bên cạnh ngôi thờ Đức Chí 
Tôn, Ơn Trên dạy thiết lập ngôi Diêu Trì Bửu Điện (gọi là 
Phụng Lầu) để thờ Đức Diêu Trì Kim Mẫu.  

Thánh tịnh đã tiếp nhận nhiều thánh giáo từ năm 1958 
đến 1960, Ban Cai Quản đã sưu tập thành hai quyển, trong 
đó có quyển Minh Thiện Chơn Kinh, gồm hai mươi bốn bài 
tiếp nhận năm 1959. Đức Mẹ cho các Đấng  Đại Tiên, Phật 
Quan Âm, Thánh Nữ, v.v… lần lượt giáng cơ tả kinh, nội 
dung dạy về Nhơn Đạo. Như thế, về giáo lý phù hợp với 
đường lối Tiên Thiên là phước huệ song tu, người tín đồ 
muốn đạt đến Thiên Đạo giải thoát thì nhất thiết phải hoàn 
thành phần tu Nhơn Đạo, vì Nhơn Đạo mà không tu thì 
Thiên Đạo còn xa mới tới vậy. 

Trong quyển Minh Thiện Chơn Kinh, chúng ta thấy có 
vài điểm đáng lưu ý: 

1. Các Đấng giáng tả Chơn Kinh, có các vị Thánh Mẫu 
và Công Chúa vốn được Đạo Giáo Việt Nam tôn thờ, như: 

* Đức Vân Hương Thánh Mẫu tức Liễu Hạnh Thánh 
Mẫu (dân gian thường gọi là bà Chúa Liễu) là một trong Tứ 
Bất Tử của dân tộc Việt Nam. Ba vị còn lại là Thần Tản 
Viên, Thánh Gióng, và Chữ Đồng Tử. Ngài đã ba lần thai 
sinh xuống trần (hóa thân tam chuyển) để giúp nước cứu 
dân. Vua các triều đại nhà Lê, Nguyễn đều sắc phong Ngài 
là Thượng Đẳng Thần, đền thờ lập tại Nam Định, Thanh 
Hóa... 

* Đức Huyền Trân Công Chúa (1287-1340)  là con gái 
của vua Trần Nhân Tông và là em gái vua Trần Anh Tông. 
Năm 1306, Huyền Trân được gả cho vua Chiêm Thành 
(Champa) là Chế Mân để đổi lấy hai châu Ô, Lý (từ đèo 
Hải Vân, Thừa Thiên đến phía bắc Quảng Trị ngày nay). 

* Đức Linh Quang Phật Địa (có nơi cho là một hồng 
danh của Đức Địa Tạng Bồ Tát), và Đức Định Phước 
Chánh Thần Tư Mạng Táo Quân cũng tham gia giáng tả 
kinh.  

Các sự kiện nầy nói lên uy linh hiển hích của chư Thần 
Linh Việt Nam trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 

2. Về nội dung, Minh Thiện Chơn Kinh nhằm phục hồi 
luân lý truyền thống, nêu cao phần Nhơn Đạo trong xã hội 
nhơn sinh; người tu theo Thiên Đạo trước hết phải thành 
toàn phần Nhơn Đạo. 

Chữ Thiện có nghĩa là những điều tốt đẹp được nhiều 
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người công nhận, và điều tốt đẹp đó được hiểu rộng hơn, là 
lòng nhân ái, phẩm chất đôn hậu, thuần lương. Minh Thiện 
明善 tức là làm sáng tỏ điều lành, điều tốt của con người. 
Muốn cho điều lành, điều tốt được sáng tỏ thì các Đấng 
khuyên chúng ta nên thực hành những điều thuộc về luân lý 
đạo đức. Chẳng hạn, tại bài Thánh Tựa, Đức Vân Hương 
Thánh Mẫu dạy: 

“Kinh vốn dạy những gì? Dạy không ngoài lẽ Trời, 
những việc làm hằng ngày theo luân lý con người như: vợ 
kính trọng chồng, trẻ phải phụng sự bậc huynh trưởng, con 
phải phụng sự cha mẹ, em phải phụng sự anh; trong gia 
đình và trong làng xóm cần khuyên bảo người đời thực 
hành việc thiện để trở lại sự linh thiêng của bản tánh, để 
làm sáng rỡ sự tốt lành, [để hiểu] sự sâu kín mịt mờ.” 

Vậy, luân lý mà Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy ở đây 
có nghĩa bao gồm cả đạo đức. Luân lý là chỉ về cái đạo 
nhơn luân, quy phạm thứ tự về các mối quan hệ trách 
nhiệm và nghĩa vụ giữa người với người, có tính quần thể. 
Đạo đức chỉ về giá trị và thái độ của chủ thể nội tại, về cái 
đạo tu dưỡng bản thân, có tính cá thể. Như trong sách Đại 
Học nói thành ý, chánh tâm, tu thân… thuộc về đạo đức; 
nói tề gia, trị quốc, bình thiên hạ… thuộc về luân lý. 

Cho nên, trong Minh Thiện Chơn Kinh, có các đề mục 
thuộc về luân lý như: Khuyến nữ thanh xuân, Phụng sự tổ 
tiên, Phụng sự công cô, Kính phu tử, Huấn từ nữ, Nghinh 
hôn giá thú, Khuyến phụ đạo, Mục hương lân, Huệ trạch, 
Tuất bất tiện… Và có các đề mục thuộc về đạo đức như: 

Tỉnh tâm, Sám nhứt diệu đề, Giới khẩu kinh, Sám nhị diệu 
đề, Tích thiện, Trọng về ngũ cốc, Tự hối… 

Minh Thiện Chơn Kinh được xem như tấm gương quy 
phạm về luân lý đạo đức, nhằm soi rọi và hướng dẫn hành 
vi của con người theo chuẩn mực chân, thiện, mỹ được loài 
người công nhận: Duy trì cơ chế của trật tự gia đình và xã 
hội; giải quyết dứt điểm các mối xung đột từ nội tâm đến 
ngoại cảnh; giảm thiểu các hành vi bất ổn; dự phòng nhơn 
tính bị sa đọa; nâng cao giá trị tốt đẹp của hành vi con 
người; hài hòa tương tác lẫn nhau trong quá trình diễn hóa 
theo thế giới tự nhiên. Từ đó, người đạo sẽ có cơ hội làm 
sáng cái đức lành mà trở về chỗ “nhơn chi sơ tánh bổn 
thiện”; xây dựng được nền tảng Thế Đạo đại đồng ngõ hầu 
tiến nhập vào cảnh giới Thiên Đạo giải thoát. 

THANH CĂN 

Đ Í N H  C H Í NĐ Í N H  C H Í NĐ Í N H  C H Í NĐ Í N H  C H Í N HHHH: Quyển 90-1....     M I N H  T H IM I N H  T H IM I N H  T H IM I N H  T H I ỆỆỆỆ N  C H Ơ N  K I NN  C H Ơ N  K I NN  C H Ơ N  K I NN  C H Ơ N  K I N HHHH (2015) 

Trang Dòng Đã in Sửa là Trang Dòng Đã in Sửa là 

8888    5 敘 序 13131313    3↑ 早 早早 
8888    6 色 敕 14141414    2 重 仲 
8888    6 香 鄉 14141414    5↑ 重 仲 
8888    6 弟 第 50505050    3↑ 倉 蒼 
8888    6 幸 杏 71717171    5 行 杏 
8888    2↑ 香 鄉 82828282    1↑ 機 乩 
8888    5↑ 免 勉 88888888    6↑ 虍 虎 
8888    6↑ 撿 檢 Dấu ↑ là đếm ngược từ dưới lên. 

Chân thành tạ lỗi cùng quý đạo hữu. (BAN ẤN TỐNG) 
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“VĂN HÓA TÔN GIÁO 
VỚI SỰ PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM” 

Sáng 13-5-2015 tại Hà Nội, Học Viện Chính Trị Quốc 
Gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 
“Văn hóa tôn giáo với sự phát triển bền vững ở Việt 
Nam”. Đại diện nhiều tổ chức tôn giáo Việt Nam cùng 
đông đảo nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự hội thảo. 
Tại hội thảo này, Anh Lớn T h ưT h ưT h ưT h ư ợợợợ n g  P hn g  P hn g  P hn g  P h ẩẩẩẩ m  Nm  Nm  Nm  N G U YG U YG U YG U Y ỄỄỄỄ N  N  N  N  VVVV Ă NĂ NĂ NĂ N     
LLLL Ã NÃ NÃ NÃ N HHHH (Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo) đã có bài 
tham luận. Văn Uyển chân thành cảm ơn Anh Lớn 
Thượng Phẩm đã cho phép trích đăng như dưới đây.  

Khi con người xuất hiện trên quả địa cầu này thì lòng tín 
ngưỡng cũng nảy sinh và sau đó tôn giáo ra đời. Tôn giáo có 
từ thời cổ đại cùng song hành và phát triển với lịch sử loài 
người. Nước Việt Nam là nước có truyền thống văn hóa lâu 
đời và cũng là một quốc gia đa tôn giáo, đa sắc tộc. Các tôn 
giáo ở Việt Nam nhìn chung đều gắn bó với dân tộc, đồng 
thời là một nhân tố xã hội và văn hóa tích cực góp phần làm 
cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc. 
Yêu nước là một truyền thống quý báu của các tín đồ và 
tuyệt đại đa số chức sắc tôn giáo ở Việt Nam. Hơn ai hết, 

đồng bào các tôn giáo hiểu rốt ráo rằng Tổ Quốc có độc lập, 
tôn giáo mới tự do. 

Đạo Cao Đài là một tôn giáo do chính Đức Ngọc Hoàng 
Thượng Đế, tá danh là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha 
Tát làm Giáo Chủ khai mở tại Việt Nam vào đầu thế kỷ Hai 
Mươi.(1) Tôn chỉ của đạo Cao Đài là đưa Tam Giáo trở về 
nguồn cội, đưa Ngũ Chi trở về với một gốc ban đầu. Như 
vậy, giáo lý Cao Đài đã chỉ rõ: “Tam Giáo quy nguyên, Ngũ 
Chi phục nhứt” là con đường kế thừa tinh túy của Tam Giáo, 
kết hợp với tân pháp Cao Đài sẽ hóa giải thực trạng kỳ thị 
sắc tộc, tôn giáo.  

Các tôn giáo có khác nhau là bởi thời đại và hoàn cảnh lập 
giáo khác nhau. Tôn giáo khai sáng ở thời nào, ở dân tộc nào 
thì chịu ảnh hưởng của xã hội, tập quán, phong hóa của riêng 
địa phương đó. Còn ngày nay, năm châu chung chợ, bốn 
biển chung nhà, mọi rào cản không gian và thời gian hầu như 
bị vô hiệu, thì cần có một tôn giáo mới có giáo lý mới mẻ, 

                         
(1) Với chủ đề “Tôn giáo với tuyên truyền, vận động thực hiện nếp 

sống văn hóa, văn minh” do Ban Tôn Giáo Chính Phủ tổ chức, 
ngày 27-4-2015, tại 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, TpHCM, Phó 
Thủ Tướng Vũ Đức Đam đã có buổi gặp mặt thân mật giữa với 
lãnh đạo của các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam hiện nay. Tại 
buổi gặp mặt này, Anh Lớn Thượng Phẩm Nguyễn Văn Lãnh 
cho biết: “Hiện nay đạo Cao Đài trong cả nước có 1.284 thánh 

thất, thánh tịnh với hơn 11.278 chức sắc, 23.636 chức việc, 

2.270.418 tín đồ…” (Anh Lớn Thượng Phẩm sinh năm 1943, 
người xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.)  

[Văn Uyển chú] 
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phù hợp với thời đại, chỉ rõ nguồn cội để con người nhận ra 
chân lý chỉ có một, các đấng Giáo Chủ đều do Đức Thượng 
Đế phân thân giáng trần lập Đạo để soi dẫn lương sanh. Hiểu 
được điều nầy, toàn linh sẽ chung tay xây dựng một thế giới 
đại đồng. Khi hiểu rằng nhân loại và các tôn giáo đều có 
chung một nguồn gốc sanh ra, thì con người sẽ không còn 
phân biệt giữa các dân tộc, màu da, sắc tóc, tôn giáo, v.v… 

Đạo Cao Đài mở ra với mục đích cứu rỗi nhơn sanh để 
xây dựng đời thượng nguơn thánh đức với tiêu chí là công 
bình, bác ái, từ bi; kiến tạo một xã hội văn minh đạo đức, 
không còn kỳ thị tôn giáo, kỳ thị chủng tộc, mà biết sống 
theo ý hướng quên mình để làm nên cho người. Mục đích 
Đạo Cao Đài hướng đến hai phương diện: 

* Về mặt đời sống vật chất: Hướng tới một xã hội lý 
tưởng, không phân biệt giai cấp, dân tộc, quốc gia, mọi 
người đều được sống tự do, bình đẳng, hạnh phúc. 

* Về mặt đời sống tinh thần: Nhằm giải thoát khỏi khổ 
đau ràng buộc của cuộc đời, thoát khỏi luân hồi sinh tử. 

Phương pháp thực hành của đạo Cao Đài là thực hiện theo 
“Bài Thương Yêu” của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế (in 
trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển). “Bài Thương Yêu” cốt yếu 
chỉ rõ Đức Chí Tôn là Đấng sản sinh ra sự thương yêu. Chỉ 
có sự thương yêu mới bảo tồn được càn khôn thế giới, mới 
bền cơ sanh hóa và phát triển. Trái ngược với thương yêu là 
sự ghét. Ghét nhau là đưa đến cơ tiêu diệt. 

Sự thương yêu sẽ đưa nhân loại từ chỗ chia rẽ nghịch thù, 
tương tàn tương sát, đến cuộc sống tuyệt khổ đại đồng yêu 

thương, không còn kỳ thị tôn giáo, phân biệt sắc tộc, mà biết 
giúp đỡ dìu dắt nhau cùng tiến bộ để xây dựng cuộc đời hạnh 
phúc. Con người biết thương yêu, đoàn kết thì xã hội sẽ phát 
triển bền vững. 

Người đạo Cao Đài thực hành Ngũ Giới Cấm và Tứ Đại 
Điều Quy là xây dựng xã hội an ninh và giữ gìn môi trường 
xanh cho cuộc sống. Ngũ Giới Cấm là để bảo đảm cho xã hội 
trật tự bình yên, tuân thủ theo pháp luật, con người sống hòa 
ái, biết giúp đỡ nhau, sống vì cộng đồng, không ích kỷ vụ 
lợi, mọi mâu thuẫn đều giải quyết bằng hòa giải, không cậy 
quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân, v.v… 

Tân Luật Cao Đài cũng quy định từ hàng tín đồ thực hiện 
ăn chay kỳ đến ăn chay trường. Ãn chay để bảo vệ sức khỏe, 
để bảo vệ môi trường. Như vậy giới luật tôn giáo Cao Đài 
quy định ăn chay cũng là góp phần bảo vệ sức khỏe con 
người, là nguồn lực quan trọng để xây dựng đất nước và 
giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường thiên nhiên, 
ngôi nhà chung của nhân loại. 

Văn hóa Cao Đài góp phần bảo vệ hòa bình thế giới, đoàn 
kết yêu thương toàn nhân loại; đó là các nhân tố để đất nước 
ta phát triển bền vững.(2) 

Thượng Phẩm NGUYỄN VĂN LÃNH 
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo 

                         
(2) Phát triển bền vững (sustainable development) là một khái 

niệm ra đời ở phương Tây vào năm 1980.  
[Văn Uyển chú] 
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SỰ KIỆN 

ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN GIÁO 
TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI 

Đây là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Viện Nghiên 

Cứu Tôn Giáo (thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã 

Hội Việt Nam) tổ chức tại Hà Nội vào sáng Thứ Sáu 

25-9-2015. Lý do, mục đích, và yêu cầu của cuộc hội 
thảo này được Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC TUẤN, Viện 

Trưởng Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo, trình bày như 

sau: 

Trong mấy thập niên gần đây, trên thế giới, thực sự đã 
có một quá trình đối thoại tôn giáo diễn ra đa dạng và mạnh 
mẽ giữa các tôn giáo. Sự gặp gỡ, đối thoại giữa các tôn 
giáo cũng đã đạt được những kết quả nhất định thể hiện qua 
các cam kết gác bỏ sự khác biệt để tạo ra sự hiểu biết và 
tôn trọng lẫn nhau giữa các tôn giáo. Vì thế, đối thoại tôn 
giáo còn được xem như một giải pháp làm giảm đi xung 
đột tôn giáo, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở nhiều nơi 
trên thế giới. Từ sau năm 1990 đến nay, các tôn giáo ở Việt 
Nam cũng đã và đang đối diện với thực tế đa dạng tôn giáo, 
do đó nhu cầu tương tác và đối thoại liên tôn giáo bắt đầu 
đặt ra. 

Trong bối cảnh hiện nay, Nhà Nước giữ vai trò như thế 

nào trong đối thoại liên tôn giáo? Nhìn từ phía các tôn giáo, 
đối thoại liên tôn giáo sẽ bao gồm những nội dung gì và 
quá trình đối thoại ấy cần dựa trên những cơ sở thực tiễn 
thiết yếu nào? Các tôn giáo cần chuẩn bị những gì khi tham 
gia đối thoại? Đối thoại có ý nghĩa thế nào đối với sự hòa 
hợp tôn giáo, sự hài hòa và an ninh xã hội? Ở phạm vi nào, 
các giá trị tôn giáo có thể đồng hành với các giá trị thế tục 
để cùng phục vụ cuộc sống chung? Mặt khác, là một thực 
thể xã hội tồn tại bên cạnh các thực thể khác, khi các tôn 
giáo mang giá trị đặc thù của mình phục vụ xã hội, họ cần 
các cơ chế, và điều kiện gì? Việc đối thoại liên tôn giáo có 
thể khả thi chỉ khi chúng ta phải đảm bảo được tính đa dạng 
và tôn trọng sự đa nguyên về ý kiến, về những kiến giải về 
đời sống xã hội theo những nhãn quan tôn giáo khác nhau. 
Vậy, yếu tố khoan dung, bác ái, thấu hiểu, tinh thần dấn 
thân và sự sẵn lòng hợp tác quan trọng như thế nào trong 
việc đảm bảo đối thoại tôn giáo diễn ra hiệu quả và hài hòa, 
v.v... 

Việc tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng nhất cho những câu 
hỏi trên chính là lý do Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo tổ chức 
hội thảo khoa học với chủ đề: Đối Thoại Liên Tôn Giáo 

Trong Điều Kiện Mới. Hội thảo có ý nghĩa trong việc 
nghiên cứu đối thoại liên tôn giáo ở Việt Nam kết hợp với 
việc tham khảo và vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong chủ 
đề này thúc đẩy việc trao đổi, thảo luận học thuật về đa 
dạng tôn giáo và nhu cầu đối thoại giữa các tôn giáo trong 
điều kiện hiện đại hóa ở Việt Nam và trên thế giới. Đồng 
thời, hội thảo sẽ tạo điều kiện cho các chức sắc và trí thức 
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đến từ các tôn giáo, các nhà nghiên cứu và đại diện từ 
chính quyền xây dựng các mối quan hệ, thúc đẩy giao lưu, 
trao đổi học thuật, và tăng cưỡng chia sẻ thông tin khoa học 
cũng như các nguồn tài liệu, tri thức về các vấn đề liên 
quan đến đối thoại tôn giáo trong điều kiện mới. 

Trên cơ sở trên, hội thảo Đối Thoại Liên Tôn Giáo 

Trong Điều Kiện Mới sẽ tập trung thảo luận bốn chủ đề 
chính sau: 

(1) Đối thoại liên tôn giáo trong điều kiện mới: Nhận 
thức và tiếp cận; (2)Những nội dung hay phương diện cơ 
bản của đối thoại liên tôn giáo; (3) Các điều kiện cần thiết 
và phương thức phù hợp cho đối thoại giữa tôn giáo với tôn 
giáo và Nhà nước với tôn giáo; (4) Vai trò của Nhà nước và 
không gian công trong đối thoại liên tôn giáo. 

* 

Sáng Thứ Sáu, 25-9-2015, tại Viện Nghiên Cứu Tôn 
Giáo (thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam), 
số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, đã diễn ra cuộc hội thảo 
khoa học với chủ đề Đối Thoại Liên Tôn Giáo Trong Điều 

Kiện Mới. Ban Tổ Chức đã nhận được mười chín tham 
luận, và kết tập thành quyển kỷ yếu dày hơn 200 trang A4. 
Do khuôn khổ thời gian hạn hẹp, Ban Tổ Chức đã có nhã ý 
ưu tiên dành hầu hết thời gian cho các tham luận viên đến 
từ các tôn giáo ở cách xa Hà Nội. Ngoài hai tham luận của 
TS. Bùi Thanh Hà (Phó Trưởng Ban, Ban Tôn Giáo Chính 
Phủ) và ông Ngô Khôi (Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ, Trưởng 

Ban Tôn Giáo thành phố Đà Nẵng), phần tham luận của các 
tôn giáo được lần lượt trình bày gồm có:  

(1) Ông Nguyễn Nghị (Công Giáo, Sài Gòn): Đối Thoại 
Liên Tôn Giáo Trong Điều Kiện Mới.  

(2) Sư cô Thích Nữ Phổ Tuệ (Lâm Đồng): Từ Bi Và 

Công Bằng Xã Hội Của Phật Giáo Tại Huyện Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng.  

(3) Hiền hữu Huệ Khải (Sài Gòn): Đối Thoại Liên Tôn 

Giáo Từ Góc Nhìn Một Tín Hữu Cao Đài.  

(4) Ông Nguyễn Đình Thỏa (Sài Gòn): Cộng Đồng Tôn 

Giáo Baha’i Việt Nam.  

(5) Mục sư Lê Quốc Huy (Tổng hội Báptít Việt Nam 
[Ân điển – Nam phương]): Chọn Lựa Thái Độ Tiếp Cận 

Trong Bối Cảnh Đa Dạng Tôn Giáo.  

(6) GS.TS. Công Văn Tụ (Tin Lành, Hà Nội) có đóng 
góp nhiều ý kiến liên quan. 

Bài tham luận của hiền hữu Huệ Khải tại cuộc hội thảo 
khoa học nói trên đã được dịch ra tiếng Anh và xuất bản 
trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại 
Đạo, quyển 96-1 (song ngữ Việt-Anh), nhan đề: ĐỐI 

THOẠI LIÊN TÔN GIÁO TỪ GÓC NHÌN MỘT TÍN 

HỮU CAO ĐÀI / Interfaith Dialogues as Viewed by a 

Caodai Believer (Hà Nội: Nhà xuất bản Tôn Giáo, quý Bốn 
2015, 64 trang, in 4.000 bản). 

VĂN UYỂN 
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ĐỌC BÁO 

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT 
DỰA TRÊN GIÁ TRỊ 

TINH THẦN KITÔ GIÁO 

NNNN ữ  ữ  ữ  ữ  TTTT u  u  u  u  T h e c l aT h e c l aT h e c l aT h e c l a     T RT RT RT R Ầ N  T H Ị  G I Ồ NẦ N  T H Ị  G I Ồ NẦ N  T H Ị  G I Ồ NẦ N  T H Ị  G I Ồ N GGGG    

Dòng Đức Bà 

Nói đến tinh thần của một tôn giáo, nhất là Kitô Giáo thì 
mênh mông, rộng lớn vô bờ. Ở đây xin được nêu vài ý 
tưởng trong hướng giải quyết xung đột thôi. Dù vậy cũng 
khó tránh được những hạn chế.(1) 

Cuộc sống con người thiên về hai mặt chính: vật chất và 
tâm linh hay còn gọi là vật đạo và linh đạo. Vật đạo là con 
đường vật chất bao gồm cơm áo gạo tiền, danh vọng, dục 
tình và chức quyền… − những gì đáp ứng nhu cầu vật chất 

                                                
(1) Tham luận tại cuộc hội thảo với chủ đề “Kỹ Năng Hòa Giải 

Xung Đột” do Viện Liên Kết Toàn Cầu / IGE: The Institute for 

Global Engagement (Hoa Kỳ), và Ban Tôn Giáo Chính Phủ 
(Việt Nam) tổ chức ngày 26 và 27-3-2015, tại TpHCM. Bài 
viết đăng trên nguyệt san Công Giáo Và Dân Tộc, số 243, 
tháng 3-2015, tr. 112-122. Chúng tôi đã được tác giả cho phép 
trích in phần đầu trên Văn Uyển 14 (tập Hanh, quý Hai 2015). 
Nay đăng nốt phần cuối bài tham luận. Chân thành cảm ơn Nữ 
Tu Thecla Trần Thị Giồng và báo CGvDT. [Văn Uyển] 

của chúng ta. Linh đạo là con đường tâm linh, hướng nội, 
xoay tâm thức ngược chiều về Chân Thiện Mỹ. Đây là con 
đường hẹp, khó đi và theo tính tự nhiên thì không hấp dẫn.  

Linh đạo Kitô Giáo là con đường hẹp. Điều đó có nghĩa 
là phải thu nhỏ cái tôi thân xác, cái tôi tâm lý; là sống đơn 
sơ, nhỏ bé, nhẫn nhục và khiêm tốn, quên mình… Thật ra, 
những quan điểm sống và nhiều nét văn hóa của người Việt 
chúng ta như chữ Hòa, chữ Nhẫn, chữ Tình và nhất là niềm 
tin vào Ông Trời rất gần và trùng khớp với tinh thần Kitô 
Giáo như đã nêu qua một chút ở phần trên.(2) 

Sau đây là vài nét nổi bật trong giáo huấn Kitô Giáo giúp 
tìm ra cách thế để giải quyết xung đột. 

1. Con đường bát phúc (Matthêu 5:1-10) mà Đức Kitô 
dạy có ba điểm rõ nét giúp chiến thắng bản thân, tránh 
xung đột:  

- Phúc cho ai hiền lành: Là không có hành vi bạo lực, 
tàn nhẫn với tha nhân. Hiền lành bắt nguồn từ lòng khiêm 
nhu, biết quý mến anh em và muốn phục vụ họ. Có quý 
trọng mới kiên nhẫn và đối xử tốt với họ. Người hiền lành 
luôn giữ lòng bình tĩnh, sáng suốt, tôn trọng tự do của mỗi 
người, không dùng võ lực [bạo lực] để dẫn dắt họ ngay cả 
đến với điều tốt. Hiền lành là hoa quả của lòng khiêm 
nhường mà Đức Kitô là gương mẫu. Ngài luôn luôn sống 
và phục vụ với thái độ và tâm tình quên mình, chịu thua 

                                                
(2) Xem Văn Uyển 14 (tập Hanh, quý Hai 2015), tr. 67-78: Giải 

Xung Đột Dựa Trên Giá Trị Văn Hóa Việt Nam.  
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thiệt. “Ai vả má này, người hãy đưa luôn cả má bên kia.” 
(Luca 6:29). Điều này không dễ tí nào!  

- Phúc cho ai biết thương xót: Là cảm thương với nỗi 
đau của người khác. Ai có lòng xót thương sẽ để ý đến 
những người cô đơn, thiếu thốn, bị bỏ rơi, bị xã hội gạt ra 
bên ngoài. Họ sẽ cố gắng giúp đỡ mà không kể công. Đối 
với Đức Kitô lòng xót thương rất quan trọng. Ai không mở 
lòng cho tha nhân, thì cũng chẳng mở lòng cho Thiên 
Chúa. Ai xót thương, thì cũng dễ tha thứ. Thiên Chúa là 
Đấng hay xót thương và luôn luôn sẵn sàng tha thứ. Ngài là 
Đấng thành tín, không bao giờ ngưng thương yêu và đi tìm 
kiếm chiên lạc. Bắt chước lòng thương xót hay thứ tha của 
Ngài, chúng ta sẵn sàng chịu nhường nhịn, bỏ qua bất đồng 
và tìm cách hàn gắn lại các mối tương quan cũng như vui 
vẻ mở lòng kết thân với mọi anh em. 

- Phúc thay những kẻ gây hòa thuận: Đối với Đức 
Kitô, xây dựng hòa bình không chỉ là giải quyết xích mích 
mà còn là giúp người ta kết thân với nhau và với Thiên 
Chúa, là sống chan hòa với kẻ gần người xa, là kiến tạo sự 
bình an quanh mình… 

Tinh thần bát phúc đem con người tới tình yêu thương 
đại đồng. Khi hướng theo con đường tâm linh, tiến vào sâu 
thẳm lòng mình, trở về với cái tâm trinh nguyên chân chất, 
trở về gần Đấng Thiên Chúa là tình yêu,(3) nhân hậu, con 

                                                
(3) “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên 

Chúa là tình yêu.” (Thư I Gioan 4:8) 

người sẽ đồng hóa mình với Thiên Chúa tình yêu và trải 
rộng tình yêu ấy ra chung quanh, không phân biệt giai cấp, 
tôn giáo hay sắc tộc. Tình yêu như khí trời luôn lách vào 
các khoảng trống trong cuộc sống của ta và gắn kết mọi 
người và mọi sự với nhau 

2. “Hãy trở nên như trẻ nhỏ.” (Luca 18:17). Kinh 
Thánh nhắc đến tinh thần trẻ thơ đó là cần giữ cho tâm 
được trong, được tinh tuyền, không bị vùi lấp trong dục 
vọng, không bị nghiêng ngả, lệch lạc… Sống sao để giữ 
cho tâm sáng, cởi mở, chan hòa với mọi người và mọi sự 
chung quanh mình? Tại sao phải có cái tâm của trẻ thơ? Vì 
tâm trẻ nhỏ còn trong, chưa bị quyền lợi, danh vọng chi 
phối nên chưa có sự cạnh tranh, giành giựt hay âm mưu hại 
người… Người lớn thường có nhiều ham muốn của cải 
cũng như quyền hành, tự cao và muốn vượt trội người 
khác, chiếm đoạt và vun đắp cho bản thân. Trái lại, trẻ thơ 
thường không cậy mình, trong suốt nên dễ gần với thiên 
nhiên, thân thiện, hòa đồng với người khác. Trẻ con không 
thủ lợi trong tương quan và cũng không phân biệt giàu 
nghèo. “Trở nên như trẻ thơ” là trở về trạng thái hồn 
nhiên của trẻ sơ sinh để giữ được cái sinh lực toàn vẹn 
nhất, giữ được sự quân bình không thiên về một bên nào 
của cái cân thiện ác, thị phi, vinh nhục. Tuy trẻ thơ khi mới 
sinh ra đã là nam hay nữ rồi, nhưng trong nó lại chứa đựng 
cả nam lẫn nữ, chưa phân biệt rõ ràng nên nó có đủ cái 
“tinh” của cả hai. Nó có được cái tâm bất động bên trong, 
không bị ngoại vật làm xáo động, chưa biết phân biệt giữa 
người và vạn vật, nên nó không làm hại vật nào và đồng 
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thời không gì có thể hại nó được, dù là độc trùng, mãnh 
thú… Phải, chúng ta cần giữ được tính bản nhiên như thẻ 
thơ. Điều này cũng nằm trong giáo lý của các tôn giáo lớn, 
trong các học thuyết của nhân loại: Đức Lão Tử đã nói đến 
anh nhi chi tâm,(4) Thầy Mạnh Tử nói đến xích tử chi 

tâm.
(5)

  

3. “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng 

trong lòng.” (Matthêu 11:29): Nếu theo gương Thầy Giêsu 
sát sao, sống hiền hậu và khiêm tốn, ta sẽ là con người của 
hòa bình có cuộc sống chan hòa với mọi người. Và tất 
nhiên, xung đột khó có chỗ đứng trong những tâm hồn như 
thế.  

- Hiền lành là tốt lành, không độc ác, nhưng có lòng 
thương người, hay làm điều thiện. Theo nguyên ngữ Hy 
Lạp được dùng trong Kinh Thánh thì nó có nghĩa là dịu 
dàng, ngọt ngào, không thô bạo cứng cỏi. Như thế hiền 
lành phải có cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong thì phải 
êm ái, hòa nhã, yêu thương, khoan dung, thông cảm. Bên 
ngoài thì phải nhẹ nhàng, không có hành động cứng rắn hay 
thô bạo.“Người sẽ không cãi vã, gào thét và chẳng ai nghe 

                                                
(4) Anh nhi là trẻ sơ sinh. Lão Tử Đạo Đức Kinh (Chương 20): 

Riêng ta lặng lẽ hề chẳng có dấu vết, như trẻ sơ sinh chưa biết 
cười. (Ngã độc bạc hề kỳ vị triệu, như anh nhi chi vị hài.) 
我獨泊兮其未兆, 如嬰兒之未孩. [Văn Uyển chú]  

(5) Mạnh Tử (Ly Lâu, Hạ, 12): Không đánh mất cái lòng của đứa 
con đỏ. (Bất thất kỳ xích tử chi tâm.) 不失其赤子 之 心 . [Văn 
Uyển chú]  

người lên tiếng trên đường phố. Cây lau bị giập, Người 

không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi…” 
(Matthêu 12:19-20). 

- Khiêm nhường là nhún nhường, không khoe khoang, 
là hạ mình xuống một chút. Căn bản của khiêm nhường là 
biết phận mình học đòi Chúa Giêsu xóa mình phục vụ trong 
tinh thần khiêm tốn. “Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa 

thì thật như vậy. Vậy nếu Ta là Thầy và là Chúa mà còn 

rửa chân cho các con, thì các con cũng hãy rửa chân cho 

nhau. Thầy vừa làm gương để các con cũng làm như vậy.” 
(Gioan 13:13-15). 

Chúng ta đang sống, đang ngụp lặn trong các giá trị văn 
hóa dân tộc và tinh thần Kitô Giáo. Không cần tìm kiếm 
đâu xa mà chỉ cần trở về, “gạn đục” những gì đang làm ô 
nhiễm tâm trí, những hành vi lệch lạc, thô bạo, những hình 
ảnh thiếu trong sáng… và “khơi trong” lại những kho tàng 
vô giá trong văn hóa nước nhà, và trong tinh thần yêu 
thương của Thiên Chúa chúng ta. Cố gắng nhắc nhở nhau 
và các thế hệ con cháu gìn giữ, khai thác những hạt ngọc 
vốn có với thái độ trân trọng. Cùng nhau luyện cho TÂM 
luôn TRONG để biết cư xử với lòng khoan dung HÒA ÁI. 
Hy vọng rằng những XUNG ĐỘT trong cuộc sống sẽ được 
GIẢM THIỂU. 

Nữ Tu Thecla TRẦN THỊ GIỒNG 

� Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, 

sẽ được tôn lên. (Matthêu 23:12)  
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MỘT KHÚC THƠ KIỀU 
RŨ XUỐNG CÕI NHÂN VĂN 

T RT RT RT R ẦẦẦẦ N  BN  BN  BN  B ỬỬỬỬ U  L O NU  L O NU  L O NU  L O N GGGG    

Đoạn trích của khúc thơ, nằm trong giai đoạn thứ hai 
trong cuộc đời Thúy Kiều, tạm gọi là giai đoạn gia biến và 
lưu lạc.  

Sau khi biết bị lừa vào chốn lầu xanh, Kiều tuyệt vọng 
toan tự sát. Tú Bà hứa hẹn khi nàng bình phục sẽ gả vào 
nơi tử tế, và giam lỏng Kiều ở lầu Ngưng Bích. Khúc thơ 
này rất hay, dù đọc bao nhiêu lần cũng chưa thấy đủ: 

Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân 

Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung 

Bốn bề bát ngát xa trông 

Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia 

Bẽ bàng mây sớm đèn khuya 

Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng 

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng 

Tin sương luống những rày trông mai chờ 

Bên trời góc bể bơ vơ 

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai 

Xót người tựa cửa hôm mai 

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ 

Sân Lai cách mấy nắng mưa 

Có khi gốc tử đã vừa người ôm 

Buồn trông cửa bể chiều hôm 

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa 

Buồn trông ngọn nước mới sa 

Hoa trôi man mác biết là về đâu 

Buồn trông nội cỏ rầu rầu 

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh 

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh 

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. 

Có người tiếc cho Truyện Kiều, không phải thực là một 
sáng tác của Nguyễn Du (1765-1820), mà tác phẩm này 
dựa vào Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, 
một nhà thơ Trung Quốc.  

Thật ra, đó không hề là điều đáng tiếc. Cốt truyện, chỉ là 
dòng sông, hình núi. Khi con thuyền tài tử Nguyễn Du uốn 
lượn ngao du theo dòng lục bát dài 3254 câu thơ chói lọi 
hào hoa, thì tấm tranh sơn thủy của Thanh Tâm thi sĩ như 
phác thảo chì đơn sơ ban đầu, đã hóa thân theo “nét cọ” 
thiên tài Thanh Hiên, trở thành một bức tranh vĩ đại, sừng 
sững trên thi đàn Việt Nam. Đó là ngọn Thái Sơn thành tựu 
của thơ Nôm, mãi mãi khoác áo nguy nga cho thi đàn Việt 
Nam dù hai trăm năm đã qua hay khi thời gian còn trôi về 
bất tận… 

Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Du chọn cái tên 
Ngưng Bích làm nơi để giam lỏng Thúy Kiều, nơi bắt đầu 
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cuộc vùi hoa dập liễu, mặc cho mai cốt cách, tuyết tinh 
thần; cuộc chia tay với ban mai tươi thắm cuộc đời với hoa 
ghen thua thắm liễu hờn kém xanh; và ngục tù dông tố 
đang và sẽ khóa lại nét xuân sơn, thuở xuân thì đang xanh 
mai tuyết. Ngưng 凝 là đọng lại; bích 碧 là màu xanh biếc. 
Ngưng bích lắng một màu xanh ngọc tươi nguyên, lại 
tương phản rõ ràng gam màu chìm trĩu giam khóa xanh 
xuân. 

Kìa non xa giữa bốn bề bát ngát, Nguyễn Du muốn nâng 
cảnh cô đơn trơ trọi của thân gái lên vài cung bậc lạc lõng. 
Tưởng chỉ là tả cảnh, khi tác giả như hờ hững, như bàng 
quan, nhìn những dãy núi xa xăm vẫn đầy vẻ sơn hà, nét 
nhòa của cõi xa làm hiện thật nét tấm trăng gần, tuân thủ 
chính xác luật xa gần mà họa sĩ nào cũng học qua căn bản 
khi vẽ phối cảnh. Nhưng khi đọc lại hai chữ tấm trăng, ta 
cảm được chính là hình dung Thúy Kiều, tấm thân gái đang 
trôi vào dòng phiêu bạt.  

Người xưa, thường dùng lối văn biền ngẫu. Biền 騈: 
hình hai ngựa sóng đôi, đây là lối viết từng cặp câu đi với 
nhau. Ngẫu 偶: từng cặp, số chẵn. Ở đây cát vàng cồn nọ đi 
với nhau để tả cảnh mênh mông đất trời, trong khi bụi hồng 
dặm kia, dù vẫn là cảnh lại thấp thoáng kiếp má hồng trên 
con đường bạc phận. Màu vàng thăm thẳm đảo cồn hoang 
vắng trần gian, đối với màu hồng kiếp quần thoa nhỏ bé 
đang lạc lõng vạn dặm đường xa, một lần nữa nhấn thêm 
cho mảnh trăng giữa chốn non xa… Sự tương phản làm bật 
lên cuộc hư hao viễn ảnh, mà phận má hồng có hơn gì một 

cánh vạc bay: Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn 
xa xôi… (Trịnh Công Sơn). 

Mây sớm, lại biền ngẫu với đèn khuya. Thao thức, bâng 
khuâng, khắc khoải, bất an, thắc thỏm, lo âu, tủi phận… 
vẫn chưa là đủ ý cho chỉ hai chữ bẽ bàng. Mây sớm, một 
phía mênh mông tinh khôi, đối với đèn khuya thổn thức cặn 
bợn, gợi hình ảnh cánh buồm cô độc đang chìm khuất trong 
đại dương cạm bẫy. Cũng chính là Thúy Kiều, nỗi buồn cô 
đơn chỉ còn nương cậy sẻ chia vào xa xăm sông nước: Nửa 
tình nửa cảnh như chia tấm lòng, như: Tóc em từng sợi 
nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh... (Như Cánh Vạc 
Bay, Trịnh Công Sơn). 

Mới hôm qua, ngày chớm nhụy tình, có tiếng sen gõ cửa 
chiêm bao khua khuấy mộng mơ xuân thảo. Có thật nhiều 
rung động khiết tịnh trinh nguyên khi Tóc mây một món, 
dao vàng chia đôi. 

Giữa nỗi buồn lai láng, thiếu nữ trong Kiều thương về 
Kim Trọng. Ưu tiên một này không ngoài quy luật tình 
cảm, và là nét nhân văn đầu tiên của khúc thơ rụng xuống 
cõi người. 

Câu thơ Tưởng người dưới nguyệt chén đồng có hai 
điểm nhấn: 1 Người, là Kim Trọng, hay là phụ mẫu; 2 
Chén đồng, là chén rượu bằng đồng (thời xưa, bên Trung 
Hoa, thường dùng bình và chén bằng đồng) hay là lời hứa 
hẹn sẽ bên nhau trên suốt nẻo đường đời? Câu trả lời sẽ rõ 
ràng hơn trong đoạn tả Kiều hẹn thề cùng Kim Trọng: 
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Vầng trăng vằng vặc giữa trời 

Đinh ninh hai mặt một lời song song  

Tóc tơ căn vặn tấc lòng (1) 

Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương 

Đồng, mang nghĩa: Cùng nhau. Chén đồng chính là cuộc 
thề nguyện sẽ mãi bên nhau, sẽ đồng cam cộng khổ, mà tóc 
tơ chỉ là tượng hình, để lòng dặn lòng rằng mối tình tuy son 
trẻ nhưng đã khắc vào tâm cốt.  

Ngày xưa, thông tin cách trở. Nhưng con người đã biết 
dùng bồ câu đưa thư. Khi chờ tin, cổ nhân sẽ ngóng đợi vào 
sương khói một cánh chim xa. Hai chữ tin sương (2) lại chở 
đầy chất thơ rất riêng của từ ngữ Nguyễn Du.  

Còn hai chữ luống những có nghĩa tương đương: nhiều 
lắm, biết mấy, chất ngất… nhưng không thay chữ nào hay 
hơn được. Càng đọc Kiều và Nguyễn Du, mới hiểu câu nói 
của thi sĩ Bùi Giáng: “Làm thơ dở hơn ông Nguyễn Du, ấy 
là Đạo vậy.” (Đười Ươi Chân Kinh).  

Nhưng Kiều không chỉ có nỗi nhớ người thương. Cõi 
nhân văn luống những nhân văn soi tỏ chất con người: Làm 
sao quên được cha mẹ, quê hương! Đoạn thơ tả tình thương 

                                                
(1) Căn vặn: Gạn hỏi cho rõ ngọn ngành. Cùng nhau căn vặn đến 
điều / Chỉ non thề bể nặng gieo đến lời. (Kiều) Đừng nhầm với 
căn dặn (dặn dò thật kỹ). [Văn Uyển chú] 

(2) Tin sương (sương tín 霜期): Tin tức từ nơi xa sớm nhận được. 
[Văn Uyển chú] 

mến này lại phác thật rõ nét thiên tài Nguyễn Du. Người 
xưa có câu thi trung hữu họa (trong thơ có tranh vẽ). Chỉ 
vài nét bút, thi hào đã xong một họa phẩm đầy tình cảm tả 
quê nhà và nỗi nhớ thương cha mẹ. 

Nhưng trước hết, hãy ngâm gẫm câu thơ: Xót người tựa 
cửa hôm mai. 

Xót. Đó chính là tiếng khóc của Nguyễn Du. Khi ông 
viết Bất tri tam bách dư niên hậu / Thiên hạ hà nhân khấp 
Tố Như, ông không hề cầu chờ ai đó sẽ khóc cho ông. 
Nhưng mong đợi đằng đẵng thiên thu một tri âm để khóc 
cùng ông. Chính nỗi xúc động vĩ đại đã tạo dựng nên một 
tác phẩm vĩ đại. Nỗi xúc động bất tuyệt ấy, đã khiến 
Nguyễn Du nâng niu gìn giữ suốt năm năm trường (1804-
1809), tạo dựng một Vạn Lý Trường Thành trên thi đàn, mà 
vòng ngũ sắc của Kiều đã lung linh cả trời lục bát! 

Tựa cửa hôm mai, trong vỏn vẹn bốn chữ, Nguyễn Du 
đã vẽ xong chân dung vóc dáng nhân vật, đang ngóng trông 
tận xa thẳm hư không giữa muôn màu thời gian khi nắng 
sớm, lúc chiều tà. Tác giả đã xé lòng thương cảm khi hình 
dung tấm son − thân gái đẹp thể mai xuân, tâm hồn trắng 
tinh là tuyết − ngước trông vào xanh thẳm. Tâm thức chỉ 
còn là cánh diều nhỏ nương theo chiếc sao mai trong sương 
sớm và bóng sao hôm lúc đêm đầy mà bay trong nhung 
nhớ. Hôm mai, riêng hai chữ, chở đủ không gian bao la, 
đưa luôn thời gian biền biệt, nên Nguyễn Du làm sao mà 
không “Nghe từng giọt lệ, rớt xuống thành hồ nước long 
lanh…” (Như Cánh Vạc Bay, Trịnh Công Sơn). 
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Thời Nguyễn Du, là thời Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi Tây 
Sơn khởi nghĩa. Mãi đến năm 1802, khi Nguyễn Ánh lên 
ngôi, Nguyễn Du mới tạm dừng bao phong ba phiêu bạt. 
Trong khi ở Trung Quốc, đang là triều đại nhà Thanh với 
hoàng đế Gia Khánh (1796-1820, con trai vua Càn Long). 
Nền văn học Việt Nam lúc này nhiều ảnh hưởng văn hóa 
Trung Hoa. Điển tích xưa thường được dùng trong thơ văn 
như bản minh họa cho câu chữ. 

Câu Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ, mượn chuyện 
xưa trong Nhị Thập Tứ Hiếu (tác phẩm của họ Quách (3) 
nhà Nguyên): Cậu bé Hoàng Hương chín tuổi, đời Hậu 
Hán. Mẹ mất sớm, em ở với cha, hết lòng hiếu thảo. Mùa 
hè, em quạt màn chiếu cho mát trước khi cha vào nằm. 
Mùa đông, em vào giường lăn qua trở lại thật lâu, chờ cho 
giường ấm để đón cha đi ngủ. 

Câu Sân Lai cách mấy nắng mưa, cũng mượn chuyện 
trong Nhị Thập Tứ Hiếu: Lão Lai Tử, người nước Sở thời 
Đông Châu Liệt Quốc, bảy mươi tuổi vẫn còn cha mẹ. Ông 
thường mặc áo ngũ sắc sặc sỡ, giả làm trẻ nhỏ, khi múa hát, 
lúc vờ vấp ngã rồi nhại tiếng khóc con nít, làm trò cho cha 
mẹ cười vui. 

Dù mượn chuyện xưa, nhưng khi hạ bút, lại nguyên vẹn 
chất thiên tài Thanh Hiên. Những ai đó giờ chứa đựng biết 
bao ân cần thương yêu, dù lời chân thành mộc mạc. Trong 

                                                
(3) Có tài liệu ghi là Quách Cư Kinh 郭居敬 hay Quách Cư 

Nghiệp. [Văn Uyển chú] 
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khi chỉ bốn chữ cách mấy nắng mưa, khắc họa đủ sân rêu 
quê nhà loang đốm nắng, khoan nhặt thềm mưa đang rỏ 
tiếng đau đáu ngang khói chiều xa cách, như lời nức nở 
khúc ca dao: Chiều chiều ra đứng ngõ sau / Trông về quê 
mẹ ruột đau chín chiều. 

Gốc tử, hay cây tử 梓 (cây thị). Chữ tử này còn có nghĩa 

quê cha đất tổ (tang tử 桑梓: quê nhà, nơi các bậc cha mẹ 
xưa bên Trung Hoa thường trồng cây dâu, cây thị). Có khi 
gốc tử đã vừa người ôm. Câu thơ hằn sâu vết nhớ, dệt nỗi 
khắc khoải vô biên, lòng khát khao ôm đầy vòng tay gia 
đình, người thân và càng thấm thía thời gian biền biệt mà 
Kiều đã phải tha hương muôn nẻo bôn ba. 

Những nỗi nhớ cứ chen nhau về, như từng đợt sóng xô 
theo ký ức. Thuyền ai thấp thoáng xa xa, càng tô đậm lẻ loi 
trên cửa bể khi hoàng hôn che phủ trời xanh, hay hoa trôi 
trên nỗi lòng man mác. Kia mong manh ngọn sóng, đây 
đơn bạc hồng nhan. Nguyễn Du dõi theo thân phận mà cất 
lời than như một nỗi buồn bản thể: Biết là về đâu. Kiếp con 
người khác chi sóng tuôn mây nổi, nên có ai biết được sẽ ra 
sao ngày sau. Biết là về đâu lại buông rũ xuống nhân văn 
một chất vấn trăm năm còn ẩn số. 

Khi bước vào cõi buồn trông thứ ba liên tiếp, thì rõ ràng 
cái buồn của Thúy Kiều, và giọt lệ Nguyễn Du đã hóa thân 
với cấp số nhân, từ huyễn hoặc xa xăm hay lăn tăn mặt 
duềnh trở thành kim tự tháp chân mây mặt đất. Nỗi buồn 
của “họ” không thèm lặng lẽ nữa, mà cầm luôn micro để 
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. 

Khi Nguyễn Du chọn và đặt tên cho tác phẩm đời người 
của mình, ông không ngẫu nhiên chọn Đoạn Trường Tân 
Thanh − đoạn trường 斷腸: đứt ruột; tân thanh 新聲: khúc 

đàn hay bài thơ mới − vì chỉ có nỗi đoạn trường mới phần 
nào chia sẻ được giọt lệ nhân văn Nguyễn Du đã bao lần 
rơi trong suốt Truyện Kiều, và riêng trong khúc thơ này. 

Khi viết về thân phận con người, mà Kiều là một đại 
diện, Nguyễn Du khắc họa khổ đau như một thứ hình bóng 
luôn kề bên phận hồng nhan, kiếp con người. Đời nào khác 
chi con thuyền nhỏ mà Nguyễn Du từng xuống cọ: Thiên 
địa thiên chu phù tự diệp (thuyền nan như chiếc lá trôi nổi 
giữa đất trời). Với khúc thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích, 
Nguyễn Du để rơi xuống cõi nhân văn bao nỗi niềm người, 
vốn chẳng ai riêng trên biển khổ đau. 

Con người, chỉ là một hạt bụi hóa thân, dù trải bao rong 
chơi, hay mấy bận bùi ngùi, vẫn về chung trong “cụm rừng 
nào lá xác xơ cây”. Xin khép lại bao bồi hồi và ánh sáng 
nhân văn lấp lánh khúc thơ Kiều; Nguyễn Du dường vẫn 
bàng bạc đâu đây, để ba trăm năm vẫn đợi chờ ai đó chung 
khóc kiếp con người: Ôi cát bụi phận này / Vết mực nào 
xóa bỏ không hay... (Cát Bụi, Trịnh Công Sơn). 

TRẦN BỬU LONG 

(Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo) 

� Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn.  

PHẠM QUỲNH (1892-1945) 
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TRÒ CHUYỆN VỚI 
“NGƯỜI LÀM ẤN TỐNG” 

Tháng 6-2015 đánh dấu chặng đường bảy năm hoạt 

động của Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách 

Đại Đạo. Có thể nói Chương Trình này là một người 

bạn rất thân thiết với tín chúng Hội Thánh Truyền Giáo, 

bởi vì mỗi lần in kinh sách, Chương Trình đều dành một 

số lượng lớn để biếu riêng cộng đồng tín chúng miền 

Trung. Nhân dịp Chương Trình vừa bước sang năm thứ 

tám, SỐNG ĐẠO đã có cuộc trò chuyện với đạo huynh 

Huệ Khải − người sáng lập và “gồng gánh” Chương 

Trình Chung Tay Ấn Tống. 

SỐNG ĐẠO (SĐ): Thưa đạo huynh, Chương Trình 

Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo vừa tròn bảy tuổi 

(tháng 6-2008 / tháng 6-2015). Để chia sẻ niềm vui này với 

Chương Trình, Ban Biên Soạn tài liệu tu học SỐNG ĐẠO 

cử tệ đệ đến đây, gọi là phỏng vấn đạo huynh . . .  

HUỆ KHẢI (HK): Tôi chân thành cảm ơn Ban Biên 

Soạn SỐNG ĐẠO và hiền hữu. Nhưng thay vì phỏng vấn, 

chúng mình tâm tình với nhau thì sẽ dễ chịu hơn. 

SĐ: Vâng. Sáng Chủ Nhật 19-5-2013 tại Trung Hưng 

Bửu Tòa (Đà Nẵng), Chương Trình Ấn Tống có buổi giao 

lưu lần thứ hai rất hào hứng với đông đảo bạn đọc miền 

Trung. Tiếc rằng thời gian hạn hẹp, hôm đó tệ đệ không có 

điều kiện đặt câu hỏi với đạo huynh. Giờ đây tệ đệ xin bắt 

đầu bằng câu hỏi đã bị “treo” suốt hai năm qua: 

Kinh sách ấn tống, thậm chí là Đại Đạo Văn Uyển, chèn 

vào khá nhiều tiếng Anh và chữ Hán. Tín chúng phần đông 

cảm thấy rối mắt, đọc không sướng! Đạo huynh có nghĩ 
rằng chính vì thế đạo chúng sẽ kém mặn mà với kinh sách 

do Chương Trình Ấn Tống khổ công thực hiện? 

HK: Tôi từng có lần tâm tình trên một vài quyển đã ấn 

tống, giãi bày rằng việc chèn tiếng Anh và chữ Hán là bất 

đắc dĩ. Trong hoàn cảnh Đạo mình còn thiếu quá nhiều 

sách công cụ (từ điển) để tra cứu, thiếu các cơ sở đào tạo 

giáo lý… tôi muốn mượn kinh sách ấn tống như một hình 

thức “hàm thụ” trợ giúp đồng đạo tự bồi dưỡng về giáo lý. 

SĐ: Chương Trình đã in được một vài tập sách song ngữ 

Việt-Anh. Có lẽ phần đông giới trẻ như tệ đệ rất hoan 

nghênh. Nhưng một số tín hữu mộc mạc ắt chẳng khỏi tự 

hỏi rằng tại sao không in riêng phần tiếng Anh cho tiết 

kiệm; bởi vì bà con chủ yếu chỉ cần đọc phần tiếng Việt. 

HK: Nếu in riêng tiếng Anh thì mình sẽ phát hành đi 

đường nào, hiền hữu? Và chỉ in bao nhiêu cuốn? Thật ra in 

riêng sẽ tốn kém hơn và không hiệu quả vì phải in số lượng 

rất ít, lại không có chỗ để phổ biến. Thà in ghép mà còn có 

thể giúp thêm phương tiện tham khảo cho quý tín hữu nào 

đang nuôi hoài bão sau này truyền giáo bằng tiếng Anh.  

SĐ: Tệ đệ vừa được xem quyển Đạo Cao Đài Trong Đời 
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Sống Công Chúng / Caodaism in Public Life.
(1)

 Tệ đệ thấy 

đạo huynh dịch hai chữ Tam Công rất gọn và có vẻ… hữu 

lý (cười). Dĩ nhiên sách vở hiện nay chưa có ai dịch Tam 

Công là the Three Merits như đạo huynh. Xin đạo huynh 

chia sẻ kinh nghiệm tạo từ (coinage) với giới trẻ. 

HK: Công Quả, Công Trình, Công Phu được Ơn Trên 

tóm gọn là Tam Công, tức là ba công. Mình nên dịch sao 

cho gọn và cũng tuân thủ “cấu trúc” đó. Công Quả hiểu gọn 

là phục vụ (Service); Công Trình là luyện kỷ (Self-

restraint); Công Phu là tham thiền (Meditation). Ba chữ 

Service, Self-restraint, và Meditation ráp lại thì thiếu yếu tố 

chung giống như chữ Công. Vậy, phải tạo ra nó. Trong từ 

Hán-Việt, khi nói Công 功 thì hàm nghĩa công trạng, công 

lao, công đức; nó khá tương đồng với chữ Merit trong tiếng 

Anh. Do đó, tôi dịch Tam Công là the Three Merits; dịch 

Công Quà là the Merit of Service; Công Trình là the Merit 

of Self-restraint; Công Phu là the Merit of Meditation. 

SĐ: Nếu đạo huynh có kinh nghiệm tạo từ như vậy, tại 

sao lại “dịch” hai chữ nhân bản là nhan-ban, tức là gần như 

dùng y nguyên tiếng Việt? Tức là đạo huynh bó tay? 

HK (Cười): Quả là bó tay! Điều này tôi đã giải thích rõ 

trong sách. Ở đây nói vắn tắt thì Nhân bản là một thuật ngữ 

đạo học mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, chỉ xuất hiện trong 

                                                
(1)

 Của Thiện Quang và Huệ Khải. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo. 

Quyển 89-1 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh 

Sách Đại Đạo.  

giáo lý Cao Đài. Nó là “đặc sản” của Cao Đài. Mình không 

thể tìm một từ tương đương nào trong tiếng Anh mà có thể 

bao hàm tất cả những ý nghĩa phong phú gói ghém trong 

hai chữ nhân bản hiểu đúng theo giáo lý Cao Đài. Vậy thì 

tại sao không giữ nguyên tự dạng của nó là nhan-ban? 

Hàng trăm năm nay thế giới phương Tây hễ thấy chữ 

Dao (hay Tao) thì biết ngay nó là “đặc sản” của Lão Giáo 

Trung Quốc; hễ thấy chữ Karma thì lập tức xác định nó là 

“đặc sản” của Phật Giáo Ấn Độ, thấy chữ Shinto thì nhất 

quyết nó là “đặc sản” của Thần Đạo Nhật Bản. Vậy thì 

tương lai phương Tây hễ thấy developing nhan-ban, thấy 

restoration of nhan-ban, v.v… họ sẽ nhớ ra nhan-ban 

chính là “đặc sản” của Cao Đài Giáo Việt Nam.  

SĐ: Trước đây, mỗi khi muốn thử diễn tả hai chữ sống 

đạo bằng tiếng Anh, tệ đệ thường rất lúng túng. Có lần tệ 

đệ thử dịch là to live a religious life / to lead a religious 

life; nhưng lại thấy không ổn, vì như thế có nghĩa là sống 

đời tín hữu, sống đời tôn giáo. Trong khi một người thực 

sự đang sống đạo lại rất có thể không theo một tôn giáo 

nào; còn nhiều người tuy đang có tôn giáo nhưng họ lại 

không hề sống đạo đúng nghĩa. 

HK (cười): Hiền hữu hoàn toàn chính xác! Traduttore, 

traditore! Dịch là diệt! 

SĐ: Khi đọc Đạo Cao Đài Trong Đời Sống Công 

Chúng, tệ đệ thấy đạo huynh dịch sống đạo là to live the 

Dao. Trên “cơ sở” nào mà đạo huynh tạo từ như vậy? Liệu 

nó có được bá tánh chấp nhận không? 
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HK: Khi tìm cách chuyển các thuật ngữ Cao Đài sang 

tiếng Anh, chúng ta hầu như luôn luôn gặp trở ngại là thiếu 

những sách công cụ (từ điển) thích hợp. Vì đạo của mình 

hãy còn mới, bề dày tu thư biên khảo của học giới Cao Đài 

hãy còn quá mỏng. Nhu cầu dịch thuật buộc mình phải tạo 

từ. Tuy nhiên, mấy chữ “to live the Dao” không phải là 

sáng kiến của tôi, mà chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp. 

Tôi hiểu rằng sống đạo tức là sống phù hợp các nguyên 

lý của Đạo. Do đó, lúc đầu tôi dịch sống đạo là to lead a 

life in harmony with Dao. Nhưng thấy như vậy dài dòng 

quá. Tôi suy nghĩ, hay là cứ thử dịch sát từng chữ (theo 

kiểu word by word) là to live the Dao. Thế rồi tôi tự hỏi: 

Trên thế giới, đã có ai từng dùng cụm từ to live the Dao 

chưa? Tôi bèn gõ “to live the Dao” vào công cụ tìm kiếm 

Google thì sung sướng quá, thấy rằng đã có khá nhiều tác 

giả Anh Mỹ viết y như vậy rồi, đơn cử như Stephen C. 

Rowe khi viết cuốn Overcoming America, America 

Overcoming: Can We Survive Modernity? (Nhà xuất bản 

Lexington Books in năm 2012, trang 180.) 

SĐ (cười): Tệ đệ hỏi hơi thừa: Dĩ nhiên đạo huynh đã 

phải đọc kỹ cụm từ to live the Dao trong các ngữ cảnh 

(contexts) truy cập được trên Internet để đảm bảo rằng nó 

diễn tả giống với ý nghĩa như người Cao Đài vẫn hiểu? 

HK: Thì phải làm như vậy thôi! Ngày nay, mỗi khi dịch 

thuật ngữ Cao Đài, chúng ta có thể khai thác lợi ích của 

Internet. Tôi kể một kinh nghiệm này nữa, hiền hữu nhé! 

Quan tâm tới Tôn Giáo Học, tôi thấy tiếng Anh thường 

dùng thuật ngữ Religious Studies, hay Study of Religions, 

tức là Nghiên Cứu Tôn Giáo. Nhưng tôi không hài lòng với 

tập quán đó. Tôi nghĩ, khi gọi tên một môn học, tiếng Anh 

thường có hậu tố (suffix) là -logy. Thí dụ: Astrology (Chiêm 

Tinh Học); Mythology (Thần Thoại Học); Physiology (Sinh 

Lý Học); Theology (Thần Học); v.v… Tại sao mình không 

thử tạo ra từ Tôn Giáo Học giống cách thức như thế? 

Religion (Tôn Giáo) do gốc Latin là Religio; vậy thì cứ 

dịch Tôn Giáo Học là Religiology. Sau đó, tôi tự hỏi: Trên 

thế giới, đã có ai dùng thuật ngữ này chưa? Tôi bèn gõ 

“Religiology” vào công cụ tìm kiếm Google, và sung 

sướng thay, tôi phát hiện ra một danh gia người Nhật là 

Hideo Kishimoto (1903-1964) − giáo sư giảng dạy ở Viện 

Đại Học Tokyo (Nhật), cũng như ở ba Viện Đại Học 

Harvard, Stanford, và Princeton (Mỹ) − chính là người sáng 

tạo ra thuật ngữ Religiology. Thế là tôi yên tâm. 

SĐ: Tệ đệ cảm ơn đạo huynh đã dành thời gian trò 

chuyện, chia sẻ kinh nghiệm dịch thuật rất bổ ích, và đồng 

thời giúp tệ đệ hoàn thành đạo sự do Ban Biên Soạn SỐNG 

ĐẠO giao phó. Sau cùng, nhân dịp Chương Trình Chung 

Tay Ấn Tống bước sang năm thứ tám, tệ đệ xin cầu nguyện 

cho Chương Trình Ấn Tống hoàn hảo ở giai đoạn đầu, hoàn 

hảo ở giai đoạn giữa và hoàn hảo ở giai đoạn cuối, như lời 

chúc mà Chương Trình đã nhận được vào buổi hội ngộ 

sáng Chủ Nhật 19-5-2013 tại Trung Hưng Bửu Tòa. 

SỐNG ĐẠO (tập Thu Ất Mùi, tr. 175-179) 

Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2015  
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CHỊ VÀ TÔI 
P HP HP HP H Ạ M  Ạ M  Ạ M  Ạ M  Q UQ UQ UQ U ỐỐỐỐ C  C  C  C  T R U NT R U NT R U NT R U N GGGG    

Cùng là môn đệ của Đấng Cao Đài, nhưng tôi với chị tôi 

có suy nghĩ, quan niệm khác nhau. 

Chị tôi sau thời gian vật lộn với cuộc sống cùng bao bộn 

bề lo toan chén cơm tấm áo, lo cho con cái được ăn học đến 

nơi đến chốn, đến hơn nửa đời người mới có được chút của 

ăn của để. Giờ đây, chị đem trọn đời mình tìm cơ giải 

thoát: Chị tôi tu theo Chiếu Minh, tại một đàn ở Chợ Lớn. 

Còn tôi là con út trong gia đình, được lãnh phận sự chăm 

lo nhà thờ cửu huyền thất tổ và phụng sự mẹ già. Về đường 

đạo, tôi là tín đồ Cao Đài thuộc Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo. 

Có lần tôi hỏi chị: “Em cũng ngán ngẩm cuộc sống giả 

tạm này, em cũng ham tu để thoát luân hồi sanh tử, 

nhưng…” 

Hiểu ý tôi nên chị bảo: “Nếu em muốn giải thoát khỏi 

kiếp luân hồi sinh tử thì em phải song tu như lời Đức Ngô 

Tôn Sư dạy mới được. Vậy thì phải vừa tu tánh, vừa luyện 

mạng rồi.” 

Tôi cười và nói: “Để em lo cho mẹ. Khi nào tròn chữ 

hiếu thì em mới tính.” 

Chị ngắt lời: “Chị biết em rất có hiếu với mẹ, nhưng em 

ơi, đó chỉ là cái hiếu về phần hữu vi mà thôi! Như trường 

hợp Thái Tử Cồ Đàm, Công Chúa Diệu Thiện… ngày xưa, 

không lẽ các Đấng ấy bất hiếu sao?” 

Tôi cãi: “Phụ mẫu các Đấng ấy khác; mẹ mình khác.” 

Chị lắc đầu: “Đâu phải tu đại thừa mà bỏ bê cha mẹ đâu 

em. Có nhiều người vừa tu thiền vừa lo báo hiếu cho cha 

mẹ được mà… Vả lại, tu cứu cửu huyền thất tổ; em tu 

thành đạo rồi thì mẹ sẽ được siêu thoát, em khá hiểu!” 

Tôi lặng thinh, vì về lý thì tôi vẫn biết rằng lời chị nói đó 

rất đúng chân lý mà thánh ngôn, thánh giáo Đại Đạo hằng 

truyền dạy; nhưng về tình, tôi vẫn nghe lòng mình phân 

vân, bất nhứt. 

Đêm đó, trong tôi có nỗi buồn vô hạn. Tôi băn khoăn, 

trăn trở với suy nghĩ: Xét cho cùng, mình chưa lo tròn phần 

nhơn đạo, sao lại có thể nghĩ đến thiên đạo?! Thế rồi 

khoảnh khắc chạnh lòng xui tôi viết mấy vần gởi chị: 

Mẹ tôi còn đó, chị tôi ơi! 

Báo hiếu cho xong tính mới rồi 

Chẳng lẽ mẹ mình mà nạnh vợ 

Nhà thờ út chịu, dám đâu lơi. 

Có lúc ham tu muốn thoát đời 

Nhìn mẹ càng già, nước mắt rơi 

Thương vợ trăm bề vai nặng gánh 

Cõi lòng đau nhói lắm, chị ơi! 

PHẠM QUỐC TRUNG 
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TẤM LÒNG ÁO TRẮNG 

Mùa Hè năm Ất Mùi này, hiền tỷ Lễ Sanh Hương Loan 
(tám mươi tuổi) về thăm quê hương. Hiền tỷ trước kia hành 
đạo ở họ đạo Đô Thành (quận 6, TpHCM, thuộc Hội Thánh 
Cao Đài Ban Chỉnh Đạo). Hiện nay hiền tỷ hành đạo tại 
thánh thất Calgary (Canada). 

Về thăm quê nhà lần này, hiền tỷ đã chuyển đến Chương 
Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo một số tiền 
công quả của quý đạo hữu, đạo tâm hải ngoại. Nhưng quý 
hơn hết, chính là không ngại sách vở nặng nề, hiền tỷ còn 
rất sẵn lòng mang giúp về Calgary một số sách ấn tống 
trong năm 2014 và sáu tháng đầu năm 2015. 

Hiền tỷ Hương Loan tuổi cao nhưng hãy còn rất khang 
kiện; tuy nhiên chúng tôi vẫn tỏ ý ái ngại về nỗi bất tiện 
cho hiền tỷ vì lẽ đường xa sách vở nặng nề. Ngờ đâu, hiền 
tỷ rất vui vẻ nói rằng mang được sách về Calgary để bổn 
đạo chia sẻ là ích lợi chung thì chẳng có gì phải e ngại cả. 

Hiền tỷ rời quê hương chiều Chủ Nhật 23-8 thì mấy 
ngày sau chúng tôi nhận thư của hiền tỷ Trần Ngọc Hường 
(hậu duệ của tiền bối Trần Nguyên Lượng, người Mỹ Tho). 
Thư viết:  

Calgary, ngày 26-8-2015 

Kính gởi Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách 

Đại Đạo. 

Chúng tôi xin cảm ơn Chương Trình Chung Tay Ấn 

Tống thật nhiều về số kinh sách mà chúng tôi vừa nhận 

được từ Việt Nam do đạo tỷ Hương Loan mang về. Đó là 

món quà vô cùng quý giá mà chúng tôi hằng trân quý và 

mong đợi. Sự bồi bổ tinh thần hữu ích này đã góp phần 

công quả thật to lớn. Chúng tôi cầu nguyện Ơn Trên chứng 

giám cho Chương Trình Ấn Tống trong sự phổ truyền 

chánh pháp Cao Đài rất cao quý này. Chúng tôi cũng xin 

gởi lời cảm ơn đến Ban Cai Quản thánh thất Bàu Sen trong 

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo làm 

pháp thí ngõ hầu hoằng giáo Kỳ Ba. 

Kính chúc phước lành cho quý đạo hữu trong Chương 

Trình Ấn Tống và bửu quyến . 

Trần Ngọc Hường 

Lá thư dẫn trên nhận được sau khi chúng tôi đã báo tin 
để quý ân nhân hải ngoại (Canada, Mỹ, Pháp, Úc) biết rằng 
số tiền công quả của quý vị vừa được phân bổ để ấn tống 
tập sách song ngữ Việt-Anh nhan đề Lược Sử Đạo Cao 

Đài: Khai Minh Đại Đạo 1926 / A Concise Caodai 

History: The 1926 Inauguration. Sách này (có 16 trang phụ 
bản màu) sẽ phát hành trong tháng 9-2015 và chúng tôi ước 
mong sớm có điều kiện gởi biếu nhiều sách đến quý ân 
nhân và đạo hữu hải ngoại, để trợ duyên cho người nước 
ngoài muốn tìm hiểu đạo Cao Đài. 

Trở lại với lá thư Calgary nói trên, quả thật đây là niềm 
vui khích lệ cho chúng tôi thêm bền bỉ trên nẻo đường ấn 
tống, hoằng pháp Kỳ Ba. Tấm lòng của bà con đồng đạo 
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trong nước, ngoài nước, không phân biệt tuổi tác, luôn luôn 
trợ duyên, trợ lực cho Chương Trình Ấn Tống. Chúng tôi 
mãi mãi biết ơn bà con nhà Đạo, vì nhiều thương mến mà 
sẵn lòng bỏ qua những sơ sót, khuyết điểm của chúng tôi − 
những khuyết điểm, sơ sót ngoài ý muốn trong hoàn cảnh 
“lực bất tòng tâm”. 

Ba năm rưỡi nay, trên Đại Đạo Văn Uyển, chúng tôi 
thỉnh thoảng trích đăng một vài lá thư của bạn đọc gởi đến 
Chương Trình Ấn Tống, là để tỏ lòng chúng tôi chân thành 
cảm tạ quý đạo hữu đã không quản ngại, ngồi viết thư động 
viên, khuyến khích Chương Trình. Cũng là để chia sẻ niềm 
vui cùng anh chị em áo trắng, những bạn đọc thân quý gần 
xa. Vâng, thật sự là biết ơn, là cảm tạ, bởi lẽ cuộc sống bây 
giờ dường như ai ai cũng bận bịu, thế mà vẫn còn những 
tấm lòng sẵn sàng dành nhiều thời gian viết thư gởi tới 
Chương Trình. Quý hóa biết bao! Cảm kích biết bao! 

Nhân đây, chúng tôi xin nhắc tới lá thư của hiền huynh 
Đặng Ngọc Chói (Chín Chói) ở họ đạo Hưng Phong (Cồn 
Ốc, Giồng Trôm, Bến Tre), thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban 
Chỉnh Đạo. Anh Chín mấy năm nay làm điểm phát hành 
kinh sách Ấn Tống ở Giồng Trôm và vài huyện lân cận. Có 
một cháu thiếu nhi sau khi thỉnh Đại Đạo Văn Uyển về đọc 
đã gởi tiền công quả ấn tống thông qua anh Chín. Thư anh 
Chín viết:  

Kính gởi các anh Ban Ấn Tống, 

Cháu Lê Thế Vinh mười ba tuổi, ấp 2, xã Lương Phú, 

huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, đập ống heo gởi tiền 

công quả ấn tống kinh sách 100.000 đồng. Mong các anh 

hoan hỷ nhận cho.  

Hưng Phong, ngày 03-7 Ất Mùi (20-5-2015) 

Em, 

Đặng Ngọc Chói 

Thư anh Chín ngắn gọn mấy dòng. Mộc mạc như con 
người anh, như những con cháu của anh thường xuyên ghé 
chúng tôi nhận những bao kinh sách cồng kềnh, nặng nề 
chuyển về Cồn Ốc giúp “chú Chín”. Nhưng giữa những 
dòng chữ viết trên tờ giấy tập học trò kẻ ô ly của anh Chín 
chúng tôi thấy chan chứa tình cảm đằm thắm của bổn đạo 
Cao Đài. Chúng tôi yêu quý những con người này, vì chính 
những đạo hữu này giúp chúng ta nhận ra Đạo Thầy đang 
hiển bày rõ rệt ở đâu trong đời thường chúng ta. 

Cũng chính những tâm hồn áo trắng đơn sơ như thế đã 
khiến chúng ta xuyến xao, rung động mỗi khi nhớ về hai 
câu thơ của Trần Dã Sơn:  

Con yêu quê hương tình yêu chất phác 

Như yêu Đạo Thầy yêu cả non sông.  

Xin cầu nguyện cho nhau được vững bền, thanh thản 
trong hồng ân tận độ Kỳ Ba. Và xin cùng nhau hướng tới 
một tương lai của Đại Đạo để cùng nhau cố gắng rảo bước 
trên dặm dài phổ thông giáo lý.  

BAN ẤN TỐNG 

28-8-2015 



 

TẬP TRINH / ẤT MÙI − 107 54  108 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 16 

 

LÁ THƯ QUÝ HẠ 

LLLL ễễễễ  Sanh Thư Sanh Thư Sanh Thư Sanh Thư ợợợợ ng Vui Thanh ng Vui Thanh ng Vui Thanh ng Vui Thanh (họ đạo Hương Mỹ, Hội Thánh 
Ban Chỉnh Đạo, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) gởi 
lá thư ngày 05-8-2015. Văn Uyển xin trích lại đây với 
lòng cảm kích trước chân tình của người anh cao niên.  

Từ năm 2014 đến nay tôi tiếp nhận được một số kinh 
sách Đại Đạo do Ban Ấn Tống gởi tặng. Tôi rất hân hạnh 
và trân trọng lắm, đem sắp vào tủ. Mỗi ngày đêm tôi 
thường xem kinh sách chừng vài giờ trở lên. Kinh sách 
trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống thường ghi chép 
thánh ngôn, thánh giáo của Đức Chí Tôn, Đức Từ Tôn và 
các Đấng Phật Tiên, Thánh Thần. Trong nhà có kinh sách 
do Chương Trình Chung Tay Ấn Tống thực hiện thì cũng 
giống như trong nhà có Minh Sư. 

Có những sự việc từ lâu tôi khao khát muốn hiểu biết, 
nhưng chưa gặp ai giảng giải cho tôi thấu hiểu tường tận. 
May thay, lúc gần đây, nhờ có kinh sách của Chương Trình 
Chung Tay Ấn Tống, khi nào rỗi rảnh tôi đem ra xem, đọc 
được nhiều chuyện hay ý lạ, những lời khuyên bảo quý giá, 
đúng lúc kịp thời... Lần lần kinh sách của Chương Trình 
Chung Tay Ấn Tống hấp dẫn tôi say mê đọc từ trang đầu 
đến trang cuối. Tôi thấy mình thỏa thích trong lòng mỗi khi 
cầm đến kinh sách. 

Sau thời gian đọc như vậy, tự nhiên trong lòng tôi cảm 

thấy thơ thới, an ổn, phấn khởi, hạnh phúc. Tôi càng tin 
tưởng vào Ơn Trên, vào Đại Đạo nhiều hơn. Những lời 
khuyên dạy của Thầy Mẹ và các Đấng Phật Tiên, Thánh 
Thần giúp tôi có thêm nghị lực. Tôi siêng năng, sốt sắng 
trong các công việc đạo hàng ngày. 

Từ khi nhập môn, tu theo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đến 
nay, mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn, rắc rối, tôi thường 
vái van, nguyện cầu, kính nhờ Đức Cao Đài Tiên Ông, Đức 
Mẹ Diêu Trì, và chư Phật Tiên Thánh Thần phò hộ. Đến 
nay, ngồi nhớ lại, tôi thấy có ứng nghiệm rất nhiều lần. Tôi 
thấy mình như tâm đầu ý hợp với các tác giả trong Chương 
Trình Chung Tay Ấn Tống, không còn cảm thấy lẻ loi, cô 
độc trên bước đường học đạo. 

Nay tôi viết thơ này, bằng tất cả tấm lòng, xin hoan 
nghinh, biết ơn Ban Ấn Tống và quý tác giả trong Chương 
Trình Ấn Tống mãi mãi. Tôi rất cảm động khi nhận được 
số kinh sách do Ban Ấn Tống gởi tặng. Đây là những món 
hành trang quý giá lúc tuổi đời tôi đang xế bóng. 

Mỗi thời cúng, tôi thường kính lạy, van vái, nguyện cầu 
Đức Cao Đài Tiên Ông, Đức Mẹ Diêu Trì, và chư Phật 
Tiên Thánh Thần hiển linh cảm ứng, thường ban bố điển 
lành cho toàn Ban Ấn Tống cùng quý tác giả trong Chương 
Trình Chung Tay Ấn Tống, để quý hiền luôn luôn có sức 
khỏe đủ đầy, nghị lực dồi dào, tiếp tục xuất bản thêm nhiểu 
đầu sách mới mẻ hơn nữa, không ngừng góp phần hoằng 
khai Đại Đạo. 

THƯỢNG LỄ SANH LÊ VĂN VUI 
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LÁ THƯ NGOẠI THÀNH 

Hiền huynh    VVVV ịịịị  C h C h C h C h ââââ nnnn     (Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh), ngụ 
tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TpHCM. Ngày 17-6-
2015, hiền huynh gởi về Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 
lá thư như sau (trích): 

Tôi trân trọng kính xin đạo huynh Huệ Khải giúp cho tôi 
được hiểu một vài điều trong Đại Thừa Chơn Giáo (do 
Chương Trình Chung Tay Ấn Tống xuất bản năm 2011): 

* Đạo Trời chẳng ngoại nhơn thân 

Đạo khi trồi sụt, xa gần lại qua. (tr. 40) 

* Bổn phận tu phải đành khờ dại 

Ngữ ngôn gìn lẽ phải điều hơn. (tr. 150) 

* Bao lần giáng thế cực lòng Cha 

Thương nỗi đàn con bỏ phép nhà 

Đạo đức buông trôi ngoài trí não 

Bực mình nên phải giáng lần ba. (tr. 183) 

* Tánh cùng Thiên lý khai quan khiếu 

Thủ chấp chơn hồn khả bảo tinh. (tr. 179) 

* Tánh cùng Thiên lý thông cơ Đạo 

Mạng lịnh Thầy truyền diệu pháp môn. (tr. 204) 

Rất mong đạo huynh giải thích giùm các chữ gạch dưới 
trên đây. Nếu chữ viết của tôi có khó đọc, kính mong đạo 

huynh thông cảm cho người có tuổi cao và tay viết có phần 
bị run. 

Sau đây là phần hồi đáp của Huệ Khải. 

* 

Thưa hiền huynh trọng kính, 

Trước hết, thay mặt Ban Ấn Tống, tệ đệ chân thành kỉnh 
tạ hiền huynh ngày 17-6-2015 đã chuyển khoản qua ACB 
số tiền công quả 500.000 đồng để ủng hộ chương trình 
hoằng pháp của đàn con áo trắng chúng ta. 

Giống như hiền huynh, bảy năm qua, đã có rất nhiều tín 
hữu Cao Đài Tây Ninh thuộc nhiều họ đạo khác nhau 
thường xuyên tìm đọc kinh sách do Chương Trình Chung 
Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo thực hiện, và quý tín hữu 
ấy còn phát tâm nhiệt thành góp phần công quả tài chánh 
hoặc nhận kinh sách đưa về truyền bá tại họ đạo các vị. 
Nghĩa cử và tình cảm cao quý này quả thật là niềm vui lớn, 
khích lệ tinh thần hành đạo của Ban Ấn Tống rất nhiều. 

Tệ đệ nhận được thư hiền huynh chiều tối ngày 18. Trò 
chuyện qua điện thoại với hiền huynh sáng ngày 19-6 thì 
biết hiền huynh niên kỷ đã vượt xa cái ngưỡng mà Đỗ Phủ 
gọi là “cổ lai hy”. Nhìn nét chữ rắn rỏi, rõ ràng của hiền 
huynh, tệ đệ tin rằng hiền huynh vẫn còn dồi dào sức khỏe 
để đeo đuổi con đường tu hành theo chánh pháp Kỳ Ba. 

Cũng qua cuộc điện đàm, biết hiền huynh cao tuổi, lại ở 
ngoại thành, nên chưa có trọn bộ hơn một trăm nhan đề 
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kinh sách đã ấn tống (từ tháng 6-2008 tới nay), tệ đệ xin 
hân hạnh kính gởi biếu hiền huynh “món quà thanh khí” 
gồm gần trọn bộ số kinh sách này (vì vài nhan đề đã hết, 
chưa tái bản). Kính mong hiền huynh hoan hỷ; nếu như dư 
quyển nào (vì nhà đã có), hiền huynh có thể tùy duyên chia 
sẻ lại với quý đạo hữu khác.  

Những chữ hiền huynh hỏi trong thư xét ra cũng cần 
thiết cho các bạn đạo tham khảo để rộng đường tu học. Do 
đó tệ đệ xin hiền huynh cho phép phổ biến trên Văn Uyển.  

Nếu phần giải thích của tệ đệ chưa được đủ đầy, thì rất 
mong sẽ có các bậc cao minh, đa văn quảng kiến trong nhà 
Đạo chúng ta bổ túc.  

Biển học thế gian vốn vô bờ, mà đạo pháp hay giáo lý lại 
càng thậm thâm vi diệu. Tệ đệ luôn luôn thận trọng và 
thành tâm chia sẻ cái hiểu rất giới hạn của mình, nên bao 
giờ cũng sẵn lòng phục thiện, mong đón nhận lời chỉ giáo 
thêm của quý thiện tri thức gần xa. 

Hiền huynh trọng kính, 

Giáo lý Cao Đài phần lớn diễn bày qua các thể thơ, nhờ 
vậy mà du dương trầm bổng, tín đồ dễ học thuộc lòng, dễ 
nhớ lâu; cũng rất phù hợp với tính tình người Việt là thích 
thơ, yêu thơ, nên cũng ưa làm thơ... 

Tuy nhiên, thơ phải chịu sự câu thúc của số chữ quy 
định, của luật bằng trắc, phép niêm đối, v.v... Do đó, câu 
thơ có khi không thể cứ đọc xuôi dòng từ trái sang phải như 
câu văn xuôi, bởi vì nhiều chữ khi đặt vào câu thơ phải đọc 

trại âm, hay phải đảo ngược thứ tự, v.v... Có lẽ đó là mấy lý 
do chánh khiến đạo hữu chúng ta lắm lúc đọc thánh giáo ở 
thể văn vần (thi, thi bài) thường bị lúng túng về ý nghĩa. 

Để hóa giải trở ngại này, đạo hữu chúng ta nên nắm 
được kiến thức cơ bản về luật thơ, thỉnh thoảng cũng nên 
tập gieo vần chơi cho vui; như thế, sẽ giúp chúng ta nhạy 
bén hơn mỗi khi đọc phần văn vần (thi, thi bài) trong thánh 
giáo. Nhờ thế, chúng ta bồi dưỡng được khả năng “thẩm 
thấu” những nét đẹp tuyệt vời ẩn giấu trong câu thơ. Nhưng 
quan trọng hơn, nhờ “biết” đọc thơ, khi chép thánh giáo, 
chúng ta tránh được sai sót, nhầm lẫn về từ ngữ.  

Chính vì nhận định như vậy, ngay từ lúc chủ biên Đại 
Đạo Văn Uyển (2012), tệ đệ rất chú ý tuyển chọn các bài 
thơ hay của bạn đạo Cao Đài để đăng dần mỗi quý, và khi 
có điều kiện thì kết tập rồi ấn tống. Các tập thơ tuyển chọn 
như vậy sẽ góp phần “minh họa” cụ thể cho một nền văn 
học Cao Đài sau này. 

Giờ đây, tệ đệ kính chia sẻ ý kiến về từng chữ được hiền 
huynh lưu ý.  

1. Đạo Trời chẳng ngoại nhơn thân 

Đạo khi trồi sụt, xa gần lại qua. (tr. 40) 

“Đạo Trời chẳng ngoại nhơn thân”: Đạo Trời (hay nói 
gọn là Đạo) có ở mọi nơi (vô sở bất tại / omnipresent), cho 
nên Đạo / Đạo Trời có ở trong thân xác mỗi người chúng 
ta.  

Chẳng hạn, khi chúng ta tĩnh tâm, tập trung học thánh 
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ngôn, thánh giáo cho nghiêm túc, lòng chúng ta trở nên 
thanh cao, phơi phới, thăng hoa. Chính khi đó, Đạo / Đạo 
Trời sẵn có trong chúng ta được khơi dậy, được khai mở... 
Đó cũng là khi Đạo / Đạo Trời “trồi” lên, nên ta thấy rõ ta 
đang “gần” Đạo, và Đạo đang tới, đang “lại” với ta. 

Nhưng khi chúng ta bỏ bê thánh ngôn, thánh giáo, khi 
chúng ta bị cuốn theo ham muốn, bị lục dục thất tình sai 
khiến, thì lòng ta ắt đảo điên, điên đảo. Những khi mang 
tâm trạng đó, dám chắc chúng ta ra quỳ trước Thiên Bàn 
cúng thời cũng tự xấu hổ, không dám ngẩng nhìn thẳng vào 
Thiên Nhãn. Nói cách khác, khi ấy ta cảm thấy Đạo / Đạo 
Trời ở “xa” ta, vì Đạo đã đi “qua” khỏi ta, không còn hiển 
hiện rõ trong ta nữa − khi ấy Đạo đã “sụt” xuống, “sụt” 
mất vì bị tham dục nổi lên chế ngự lòng ta. 

Lắm khi Đạo bị sụt, xa, qua, nhưng Đạo vẫn không mất 
hẳn trong ta; hễ ta cải hối, tu tỉnh trở lại, thì khi ấy ta liền 
thấy Đạo trồi lên, lại với ta, gần ta. 

Tóm lại, chữ khi hiền huynh lưu ý có nghĩa là khi này, 
khi khác (lúc này lúc khác).  

* 

2. Bổn phận tu phải đành khờ dại 

Ngữ ngôn gìn lẽ phải điều hơn. (tr. 150) 

Người chơn tu không khoe mình, không tự cao tự đại; 
cũng không khoe khoang rằng mình là người tu hành để 
được thiên hạ tán tụng là bậc đạo đức. Trong Tân Ước, 

Chúa Giêsu gọi những kẻ tu hành giả dối mà lúc nào cũng 
khoe mình là những kẻ giả hình, là pharisêu.  

Còn bậc chơn tu ở lẫn lộn với phàm phu tục tử mà luôn 
giấu kín thân phận, nếu ai không có “mắt xanh” thì chẳng 
có thể biết đó là người hiền đức, đạo hạnh. Do đó, Đức Lão 
Tử nói bóng bảy: Bởi vậy Thánh Nhân khoác áo vải thô mà 
trong lòng ôm châu ngọc. (Đạo Đức Kinh, chương 70) 

Hiểu như vậy, chúng ta lãnh hội vì sao trong Đại Thừa 
Chơn Giáo (tr. 58), Thầy dạy:  

Làm như dốt nát dại khờ 

Đừng cho kẻ thế rằng ngờ mình tu! 

Và Thầy nhắc lại (tr. 150):  

Bổn phận tu phải đành khờ dại... 

Những ai thích khoe mình thì quen lớn tiếng to mồm. 
Kinh Thánh Tân Ước ví von những người đó là “thanh la 
phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng”, giống như mấy 
nhóm Sơn Đông mãi võ bán rong cao đơn hoàn tán mà 
chúng ta từng thấy trong các chợ quê Nam Bộ trước kia.  

Vậy, Thầy dạy con cái đừng khoe mình, hãy giả khờ giả 
dại...  

Câu “Ngữ ngôn gìn lẽ phải điều hơn” có liên quan tới 
giới cấm thứ năm (Ngũ bất vọng ngữ), và cũng là cẩn ngôn 
(một hạnh trong công trình, thuộc tam công). 

Người Việt mình nói: Điều hơn lẽ thiệt (lẽ thật), tức là 
những lời đúng đắn, hợp lẽ phải. Vậy, “Ngữ ngôn gìn lẽ 
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phải điều hơn” có nghĩa là cẩn ngôn, ăn nói phải giữ mồm 
giữ miệng, lời nào nói ra đều đúng đắn, hợp lẽ phải, trúng 
đạo lý. (Lẽ phải điều hơn cũng giống điều hơn lẽ thật.) 

* 

3. Bao lần giáng thế cực lòng Cha 

Thương nỗi đàn con bỏ phép nhà 

Đạo đức buông trôi ngoài trí não 

Bực mình nên phải giáng lần ba. (tr. 183) 

Bực mình tức là cảm thấy khó chịu (annoyed, vexed) vì 
nhìn thấy những việc chướng mắt, nghe thấy những việc 
trái tai. 

Bực mình thì lòng hết thanh thản. Đó là một tình cảm 
thông thường của người thế gian vốn còn chịu sự chi phối 
của lục dục thất tình. 

Cha Trời (Ngọc Hoàng Thượng Đế, Cao Đài Giáo Chủ) 
không còn trong vòng sáu dục bảy tình của phàm phu tục 
tử, cớ sao Thầy còn bực mình?! 

Người xưa nói Thánh Hiền cũng có bất bình, tức giận, 
nhưng là bất bình, tức giận của chánh khí, của đại nghĩa; 
không phải cái bất bình, tức giận khí huyết tầm thường phát 
sinh do tánh tình phàm tục.  

Thật vậy, trong một đàn cơ tại Minh Lý Thánh Hội (Tam 
Tông Miếu, Cao Thắng, quận 3, Sài Gòn), vào giờ Tuất 
ngày 08-9 Kỷ Dậu (Thứ Bảy 18-10-1969), Đức Vạn Hạnh 

Thiền Sư dạy rõ như sau:  

“Thánh xưa vui với cái vui nội tâm thích hợp đạo lý, 
giận với cái giận của bực siêu nhân, thương với lòng 
thương của hàng thánh thiện, sợ với cái sợ của bậc trí tri, 
yêu với tình yêu của Đấng Tạo Hóa, ghét với cái ghét của 
bực hiền nhân, muốn với lòng ham muốn của người đạo 
đức. Như thế mới gọi là mừng, vui, giận, ghét, yêu, sợ, 
muốn của bực siêu nhân. 

Mừng là tự thấy mình có ý nghĩ, lời nói và hành động có 
tác dụng vào sự tế nhân lợi vật. Vui là vui vì đã làm được 
những việc giúp đời. Giận là giận khi thấy lòng chưa được 
thanh tịnh hoặc ý nghĩ lời nói việc làm không thuận Thiên 
hòa nhân, tự khắc kỷ để tự hậu không còn tái diễn. Ghét là 
ghét những điều trái đạo lý luân thường nhân nghĩa mà 
không hề nghĩ đến, nhìn đến, nói đến và làm đến. Sợ là sợ 
những hành động trái với đạo đức, trái với lòng Trời, chớ 
không phải sợ dư luận khen chê, tán tụng.” 

Vậy thì không nên ngạc nhiên khi thấy sách vở xưa nay 
vẫn nói “Trời nổi trận lôi đình”. Tương tự, trong Tân Ước, 
Thánh tông đồ Phaolô gởi thư cho các tín hữu Rôma (1:18) 
có nói tới “cơn thịnh nộ của Thiên Chúa / the wrath of 
God”. (Vậy, so sánh với thịnh nộ, lôi đình, thì bực mình 
nào đã thấm vào đâu, phải không hiền huynh? Cười...) 

Trong thánh giáo Cao Đài, Thầy Mẹ và các Đấng Phật 
Tiên, Thánh Thần, Bồ Tát... lắm khi giáng cơ dạy đạo cho 
chúng ta đều bày tỏ những tình cảm như buồn thương, xót 
xa, giận tiếc, bực mình, đau lòng, mừng vui... Đó là các 
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Đấng mượn tình cảm hữu ngã, hữu vi để gần gũi với chúng 
ta là những kẻ hữu vi, hữu ngã cho dễ bề giáo hóa. Chính vì 
vậy, mỗi khi chúng ta đắm mình vào thánh giáo Cao Đài, 
chúng ta rất dễ chạnh lòng rơi lệ, chúng ta hay ... “mít ướt”!  

Dẫu là người lớn, nhưng khi chúng ta muốn chơi đùa với 
bé con thơ dại trong nhà, chúng ta đều phải giả giọng đớt 
đát, làm bộ có những cử chỉ vụng về để dễ gần gũi, thân 
cận với trẻ thơ non nớt. Thì ngôn ngữ trong thánh giáo Cao 
Đài cũng tương tự như thế mà thôi. 

* 

4. Tánh cùng Thiên lý khai quan khiếu 

Thủ chấp chơn hồn khả bảo tinh. (tr. 179) 

5. Tánh cùng Thiên lý thông cơ Đạo 

Mạng lịnh Thầy truyền diệu pháp môn. (tr. 204) 

Hai chữ cùng này là chữ cùng 窮 trong Đạo học, có 
nghĩa là suy cứu triệt để (to investigate thoroughly). 

Trong Chu Dịch (Thuyết Quái, Chương I, Tiết 3) nói: 
“Cùng lý tận tánh dĩ chí ư mệnh.” 窮理盡性以至於命. 
Nghĩa là: Khảo sát để hiểu biết tận tường (cùng lý), thấu 
triệt bản tánh người và vật (tận tánh), để cuối cùng đạt tới 
Thiên lý hay Đạo Trời (dĩ chí ư mệnh). 

Bốn chữ “tánh cùng Thiên lý” ở đây có thể hiểu là suy 
cứu triệt để, rốt ráo Thiên lý (lẽ Trời) và thấu triệt bản tánh 
của mình. Có như thế thì sẽ “khai quan khiếu” tức là khai 
mở những khiếu huyệt (apertures) nơi thân xác khi tham 

thiền luyện đạo; và sẽ có những khả năng vi diệu mà người 
phàm không có, nhờ đó người tu thiền (hành giả) sẽ “thông 
cơ Đạo” (hiểu biết thông suốt cơ cấu vận hành của Đạo. 
Chữ cơ 機 này có nghĩa là guồng máy (mechanism). 

 Do ý nghĩa huyền nhiệm này, trong bài Kinh Cầu Khi 
Tham Thiền,(1) Đức Lý Thái Bạch dạy chúng ta: 

Ngồi yên cửu khiếu trong mình 

Mở mang thấu đáo thông linh cơ mầu. 

* 

Tệ đệ trân trọng cảm ơn hiền huynh đã tin cậy mà gởi 
câu hỏi. Âu cũng là cách hiền huynh giúp tệ đệ có dịp ôn 
tập, học hỏi lại giáo lý Kỳ Ba. Tệ đệ ước mong hiền huynh 
sẽ tiếp tục gởi tới Văn Uyển những tâm tư tình cảm, những 
thắc mắc của hiền huynh trong quá trình nghiền ngẫm kinh 
điển Cao Đài. 

Con kính thành cầu nguyện Đức Chí Tôn ban hồng ân 
đến môn sanh Vị Chân và bửu quyến. 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

HUỆ KHẢI 

Nhiêu Lộc, 20-6-2015 

                                                
(1) Xem thêm Huệ Khải, Luật Nhân Quả Theo Giáo Lý Cao Đài. 

Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2012, tr. 111. (Quyển 5-3 trong 
Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.) 
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SẮC MÀU HƯ VÔ 
Bạn tôi ơi, mọi lý thuyết đều xám. 

Nhưng cây đời mãi mãi xanh tươi.
(1) 

G o e t hG o e t hG o e t hG o e t h eeee    

Khung vải trống vô tình như lắng đọng 
Mảnh hồn đau nét bút dẫu hao gầy 
Ta tự hỏi trước vô cùng bí nhiệm 
Sắc màu nào lưu lại với đôi tay? 

Không gian chói một vùng trong trí tưởng 
Thời gian trôi ảo giác rối lưu đày 
Trang sách đời chừng hoang vu lồng lộng 
Bút lực nào vẽ nổi óc tim đau? 

Tình yêu trắng một trời mơ huyền hoặc 
Đường đời xanh muôn nẻo rợp người chen 
Mắt loạn sắc, xám cả rừng ngôn ngữ 
Ta mê mờ hay bởi những cách ngăn? 

Xin khoảnh khắc tâm tình ta bỏ ngỏ 
Xóa muôn điều huyễn hóa cõi nhân gian 
Đem chất liệu từ máu tim vàng võ 
Điểm hư vô… in giữa nẻo dinh hoàn. 

ĐỒNG NGUYÊN 
                                                
(1) All theory is gray, my friend. But forever green is the tree of 

life. Goethe (Đức, 1749-1832) [Văn Uyển chú] 

DẠ KHÚC 1 

Tháng năm 

nắng hạ, mưa đông 

Niềm riêng trăn trở bận lòng vì đâu? 

Đầy vơi trần thế  

nông sâu 

Phù vân một kiếp vô cầu hà phương? 

Áo cơm 

nặng nợ khôn lường 

Ân đời, đạo nghĩa vấn vương thâm tình. 

Vòng tứ khổ, nẻo vô minh 

Luân trầm đâu dễ kiếp sinh lỡ làng! 

Ngẫm rằng huyễn hóa nhân gian 

Hồng ân Thượng Phụ đã ban pháp mầu. 

Danh Thầy, tâm niệm, bảo châu 

Đời con mong nối nhịp cầu điển linh. 

ĐỒNG NGUYÊN 
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DẠ KHÚC 2 

Nỗi niềm 

trang trải cùng trăng 

Trăng bàng bạc chiếu 

vĩnh hằng ngất ngây. 

Xót xa 

trao gởi cùng mây 

Mây vô ưu vẫn 

đó đây ta bà. 

Chạnh lòng  

tâm sự cùng hoa 

Hoa dửng dưng mãi 

kiêu sa vô tình. 

Lắng lòng 

độc thoại với mình 

Trùng trùng duyên khởi  

thức tình vọng tâm. 

ĐỒNG NGUYÊN 

Thánh thất Trung Dương 

Hội Thánh Truyền Giáo 

VẬY THÔI 

Tiếng tích tắc lạnh lùng 

Nhịp thời gian dịch chuyển 

Ngày sang, đêm tan biến 

Vầng nguyệt đầy lại vơi. 

Hiện tâm đang thảnh thơi 

Tìm chi tâm quá khứ 

Vị lai tâm chẳng cứ 

Ba tâm đâu được gì? 

Nhưng ta vẫn còn đi 

Biển ta bà tứ khổ 

Loay hoay tìm bến đỗ 

Đời chiều nào có hay! 

Thản nhiên chừ qua ngày, 

Tùy duyên 

và biết đủ. 

Vậy thôi!  

Không xả thủ, 

Vậy thôi! 
Và… Vậy thôi! 

ĐỒNG NGUYÊN 

HAI CON DÊ NÚI 
N G HN G HN G HN G H ÊÊÊÊ  D D D D Ũ  L A NŨ  L A NŨ  L A NŨ  L A N     

 

Thời còn là chú bé con trường làng (xã Mỹ Luông A, 
quận Chợ Mới, tỉnh An Giang), tôi sớm được học chuyện 
ngụ ngôn kể về hai con dê núi giành nhau qua cầu để rồi 
cùng rớt xuống vực sâu.  

Phần lớn sách giáo khoa cho trẻ ngày xưa, nếu tôi nhớ 
không lầm, ít khi cung cấp xuất xứ các chuyện kể hay bài 
thơ, đoạn văn được trích đưa vào sách. Thế nên, câu 
chuyện hai con dê núi bắt nguồn từ đâu thì người soạn sách 
không nói rõ. Có thể chuyện ấy phổ biến ở nhiều nước khác 
nhau, nên khó mà nói được xuất xứ đích xác. 
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Sau này, tôi tình cờ biết rằng đạo Hindu của người Ấn 
có chuyện ngụ ngôn đó.  

Ngụ ngôn đạo Hindu là các chuyện kể bằng thơ hay văn 
xuôi vốn được dân gian Ấn Độ khẩu truyền từ xa xưa, 
trước khi được Vishnu Sharma kết tập thành tác phẩm 
Panchtantra (nghĩa là Năm Nguyên Lý) vào khoảng thế kỷ 
thứ ba trước Công Nguyên. Khi sách này được dịch ra 
nhiều ngôn ngữ, ắt hẳn các chuyện ngụ ngôn trong ấy dễ 
biến thành tài sản văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau (với 
ít nhiều chi tiết cải biên).  

Theo Panchatantra, chuyện hai con dê núi tóm tắt như 
sau: 

Có chiếc cầu rất hẹp nối liền hai đỉnh núi. Cầu không có 
lan can hay tay vịn. Xa tít bên dưới cầu là vực thẳm, dòng 
nước sâu chảy xiết. Ngày kia có con dê từ núi này đi sang 
núi kia, và lại có con dê nữa từ núi kia đi sang núi này. Gặp 
nhau giữa cầu hẹp té, không ai chịu nhường ai, cả hai bèn 
dùng sừng húc nhau để giành đường. Mất thăng bằng, cả 
hai cùng rơi xuống vực thẳm, tan xác. 

Nếu tôi không lầm, câu chuyện này (mà phần đông 
chúng ta đều rõ biết) hầu như luôn luôn kết thúc ở đó. 
Nhưng trong ngụ ngôn của người đạo Hindu thì có thêm 
một đoạn khác như dưới đây: 

Một tuần sau, tình cờ cũng có hai con dê núi từ hai đầu 
cầu đi ngược chiều nhau và gặp nhau giữa cầu. Một con cúi 
đầu chào con kia và ăn nói nhã nhặn:  

“Xin lỗi ngài. Lẽ ra khi còn ở đầu cầu bên kia tôi đã 
đứng chờ ngài, nếu như thấy kịp ngài đang đi trên cầu này. 
Tuy nhiên, tôi nhỏ tuổi hơn ngài nhiều. Cha mẹ và thầy 
giáo dạy tôi phải biết kính trọng bề trên và phải tử tế, hòa 
nhã với tất cả mọi loài. Hơn thế nữa, tôi còn được khuyên 
bảo rằng mỗi khi gặp phải bất kỳ trở ngại nào, trước hết 
hãy cầu nguyện để được Thượng Đế dẫn dắt. Trở ngại và 
giải pháp luôn song hành với nhau. Chúng giống như hai 
đầu của tấm khăn lớn. Khi ta quấn khăn buộc quanh bụng, 
thì hai đầu khăn chắn chắn sẽ gặp nhau. Trở ngại nào ắt có 
giải pháp nấy. Trước tiên, tôi phải nghĩ tới giải pháp tốt đẹp 
cho tình huống này.” 

Con dê kia hỏi:  

“Giải pháp thế nào?” 

Con nọ đáp:  

“Tôi sẽ nằm bẹp xuống cầu và nghiêng đầu qua một bên 
để ngài có thể dễ dàng bước qua lưng tôi. Sau đó tôi đứng 
dậy và đi tiếp.”  

Vậy là cả hai con dê núi đều qua cầu an toàn tánh mạng. 

Panchatantra kết thúc chuyện như trên, không kèm theo 
lời bình luận nào để rút ra bài học luân lý. Sau khi kể xong 
ngụ ngôn, người lớn sẽ gợi ý cho trẻ tìm thấy bài học luân 
lý. Người lớn càng sâu sắc thì bài học cho trẻ càng thấm 
thía, càng dễ in sâu vào trí nhớ trong trắng của lứa tuổi thơ 
ngây. 

NGHÊ DŨ LAN (02-01-2015) 
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CHUYỆN ÔNG TIẾN SĨ 
LƯNG MỌC LÔNG DÊ 

H UH UH UH U ỆỆỆỆ  K H K H K H K H ẢẢẢẢ IIII    

Nửa cuối thập niên 60 thế kỷ trước, thuở còn là học trò 
trung học đệ nhất cấp (nay là cấp hai) trường trung học 
công lập Hồ Ngọc Cẩn (đường Lê Quang Định, Bà Chiểu, 
Gia Định), tôi học Việt Văn, cô giáo cho dùng sách giáo 
khoa của soạn giả Đỗ Văn Tú, trong đó có bài Chuyện Ông 
Tấn Sĩ Lưng Mọc Lông Dê. Tôi thích chuyện ấy, nhưng 
không biết sâu xa hơn về nguồn gốc, ngoại trừ ghi chú vắn 
tắt cuối bài là trích sách Huình Tịnh Của (Chuyện Giải 
Buồn). 

Lớn lên, đi dạy rồi viết lách, công việc nghiên cứu tôn 
giáo bắt tôi phải tra cứu thêm những sách vở liên ngành, do 
đó tôi biết thêm Paulus Huình Tịnh Của (1834-1907) hiệu 
Tịnh Trai, sinh năm 1834 tại làng Phước Thọ, huyện Đất 
Đỏ, tỉnh Bà Rịa (nay là huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu), làm công chức tới ngạch đốc phủ sứ,(1) rất có công 

                                                
(1) Đốc phủ sứ (thường gọi tắt đốc phủ) là ngạch công chức cao 

hơn ngạch tri phủ. Ngạch tri phủ có hai hạng: tri phủ hạng nhì 
(phủ de 2e classe); tri phủ hạng nhứt (phủ de 1er classe). 
(Tham khảo: Ngày 01-01-1924 tiền bối Ngô Văn Chiêu thăng 
lên ngạch tri phủ hạng nhì, tiền lương là 1.672 đồng. Ngày 01-
7-1926 tiền bối Ngô Văn Chiêu thăng lên ngạch tri phủ hạng 
nhứt, tiền lương là 1.933 đồng. Dưới ngạch tri phủ là ngạch tri 

truyền bá chữ quốc ngữ trong giai đoạn đầu ở đất Nam Kỳ. 
Năm 1907 ông Paulus (Phaolô) Của trở về với Chúa, được 
an táng tại Bà Rịa. 

Chuyện Giải Buồn gồm hai tập, in ở Sài Gòn cuối thập 
niên 1880, tổng cộng 112 truyện. Về sau, sách được tái bản 
nhiều lần. Ông Huình Tịnh Của không ghi xuất xứ các 
truyện ông dịch và đưa vào hai tập Chuyện Giải Buồn. Do 
đó, phần đông độc giả miền Nam hâm mộ sách ông đều 
không biết rằng rất nhiều truyện ly kỳ trong sách được dịch 
từ bộ Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh (1640-1715), là 
một kỳ thư gồm hơn 400 truyện, ra đời vào đầu triều nhà 
Thanh (Trung Quốc). Nhan đề tác phẩm của họ Bồ có 
nghĩa là những chuyện rất quái dị chép ở căn nhà tạm.  

Trong Liêu Trai Chí Dị có truyện Thiểm Hữu Mỗ Công. 
Thiểm Hữu 陝右 tức là tỉnh Thiểm Tây 陝西. Mỗ Công 

某公 là cách gọi phiếm định: ông ấy, ông nọ. Bản dịch của 
Huình Tịnh Của thì ghi địa danh là Hiệp Hữu; có lẽ do đọc 
nhầm chữ Nho chăng? (2) Câu chuyện do Paulus Của kể lại 
như sau: 

                                                                                                     
huyện, cũng có hai hạng: tri huyện hạng nhì (huyện de 2e 
classe); tri huyện hạng nhứt (huyện de 1er classe). (Tham 
khảo: Ngày 14-7-1920 tiền bối Ngô Văn Chiêu thăng tri huyện 
hạng nhứt, tiền lương 1.222 đồng.) Thơ ký các cơ quan hành 
chánh Nam Kỳ thời Pháp thuộc muốn được thăng lên ngạch 
huyện, phủ đều phải qua các kỳ thi rất gắt gao.  

(2) Vì chữ Thiểm 陝 và những chữ Hiệp 陿 ; 峽 ; 狹 ; 俠 ;挾 ; 
蛺 , v.v… viết khá giống nhau. 
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“Đất Hiệp Hữu có một ông Tấn Sĩ [tiến sĩ] hay nhớ việc 
kiếp trước. Ông ấy nói kiếp trước mình làm học trò, được 
nửa đời người mà chết; xuống âm phủ thấy vua Thập Điện 
đương có tra án, bày những lò vạc gớm ghiếc, y như 
chuyện người ta nói trên đời; bên góc đền về phía đông, 
thấy những giá treo da dê, da chó, da trâu, da ngựa cùng 
các thứ da; thấy người coi bộ [sổ sách] kêu tên từ người, 
hoặc bắt đi làm ngựa, hoặc bắt đi làm heo, [thì] quỷ đều lột 
trần truồng, lấy da [treo] trên giá mặc cho. Giây phút kêu 
tới tên ông Tấn Sĩ. Ông ấy nghe vua Thập Điện dạy đi làm 
dê, liền thấy quỷ lấy một cái da dê, bắt ông ấy lột trần, 
tròng vào khít rịt. Xảy có một tên thơ lại tâu, nói ông ấy có 
cứu một người khỏi chết. Vua Thập Điện tra bộ [sổ sách] 
lại, quả có như lời, bèn trở giận làm vui mà rằng: Tội ác nó 
thiệt quá lắm, song một việc lành ấy cũng cứu nó được. 
Vua Thập Điện nói rồi liền dạy quỷ lấy da dê lại. Chẳng dè 
da dê đã dính vào trong thịt, cởi không ra, hai thằng quỷ 
phải nắm cánh tay ông Tấn Sĩ, đứa trì đứa lột, đau ông ấy 
quá chừng, da dê rách từ miếng, lột không sạch, bên vai 
ông Tấn Sĩ hãy còn dính một miếng lớn bằng bàn tay. Đến 
khi ông ấy sống lại, sau lưng ông có lông dê mọc vấy vá, 
cạo đi nó mọc lại không tuyệt.” 

Chuyện người chết đi, hồn phải về Địa Phủ để Thập 
Diện Diêm Vương tra xét công tội trên thế gian rồi cho đầu 
thai trở lại dương thế làm người sướng, kẻ khổ, hay làm thú 
vật, rất được dân gian tin tưởng; rất nhiều chuyện nhân quả 
luân hồi lưu truyền từ đời nọ sang đời kia, có tính cách 
khuyến thiện (dạy làm lành lánh dữ, tu nhân tích đức…). 

Niềm tin này được các tôn giáo như Lão (Đạo giáo dân 
gian), Phật, Cao Đài, Hòa Hảo… truyền bá trong kinh sách, 
dùng nhiều hình ảnh minh họa. Tuy nhiên, trong giáo lý 
Kitô giáo, mặc dù Phúc Âm có dạy về luật nhân quả công 
bình (thưởng thiện phạt ác), như Đức Chúa tách riêng chiên 
và dê trong ngày phán xét cuối cùng (Matthêu 25:31-46), 
nhưng không nói tới chuyện đầu thai, chuyển kiếp, luân 
hồi.  

Là một người Công Giáo, nhưng Paulus Huình Tịnh Của 
đã không loại trừ chuyện luân hồi chuyển kiếp trong tích 
ông tiến sĩ lưng mọc lông dê; đó là điều nên suy nghĩ: 

Có thể ông đã sớm có tinh thần “đối thoại liên tôn” trước 
cả Công Đồng Vatican II chăng? Hay là ông vẫn chịu ảnh 
hưởng sâu sắc luân lý cổ truyền của dân tộc? Nhưng đơn 
giản hơn, tôi nghĩ rằng ông Paulus Của không quan tâm tới 
khác biệt tiểu tiết về tín lý, mà chỉ nhắm tới tính chất cốt lõi 
của câu chuyện là khuyến thiện. Có lẽ vậy, bởi vì về mặt 
giáo dục con người hãy biết thương nhau, biết cứu vớt sinh 
mạng kẻ khác (như ông tiến sĩ đất Thiểm nọ), thì đạo lý này 
hoàn toàn phù hợp lời Đức Chúa dạy con người hãy biết 
thương yêu lẫn nhau (Gioan 13:34): “Thầy ban cho anh em 
một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy 
đã yêu thương anh em.” (3)  

HUỆ KHẢI (03-02-2015) 

                                                
(3) A new command I give you: Love one another. As I have 

loved you, so you must love one another.  
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VỀ NHỮNG CHỮ HÁN 
CÓ ÂM ĐỌC KHÔNG ỔN 
ĐỊNH HOẶC ĐÁNG NGỜ 

T RT RT RT R ẦẦẦẦ N  V Ă N  C H Á NN  V Ă N  C H Á NN  V Ă N  C H Á NN  V Ă N  C H Á N HHHH    

I .I .I .I .  V Ì  S A O  C Ó  H IV Ì  S A O  C Ó  H IV Ì  S A O  C Ó  H IV Ì  S A O  C Ó  H I ỆỆỆỆ N  T ƯN  T ƯN  T ƯN  T Ư ỢỢỢỢ N G  N G  N G  N G  Â M  ĐÂ M  ĐÂ M  ĐÂ M  Đ ỌỌỌỌ C  C  C  C  K H Ô N G  K H Ô N G  K H Ô N G  K H Ô N G  ỔỔỔỔ N  ĐN  ĐN  ĐN  Đ ỊỊỊỊ N H  H ON H  H ON H  H ON H  H O ẶẶẶẶ C  C  C  C  
Đ Á N G  N GĐ Á N G  N GĐ Á N G  N GĐ Á N G  N G ỜỜỜỜ ????     

Trong thời gian học chữ Hán và sau này biên soạn một 
số từ điển Hán Việt, chúng tôi chú ý thấy hiện tượng phổ 
biến không ít chữ Hán có âm đọc không thống nhất, không 
ổn định, hoặc đáng ngờ, mặc dù chữ Hán từ lâu vốn đã có 
tiêu chuẩn phát âm bằng phương pháp phiên thiết.(1)  

Nguyên nhân sâu xa có lẽ do các nhà Nho Việt Nam thời 
trước ít chú trọng việc nghiên cứu ngữ âm, mà chỉ quan 
tâm đến phần ngữ nghĩa: Đọc sao cũng được, miễn hiểu 
đúng nghĩa câu sách của người xưa thì thôi. Trong tất cả 
các loại sách học, dù thuộc văn chương hay khoa học tự 
nhiên, phần lớn đều chỉ chứa đựng những chữ Hán thông 
dụng đã có cách đọc ổn định, theo kiểu truyền từ đời nọ 

                                                           
(1) Về cách đọc phiên thiết, nếu chưa biết, có thể xem Trần Văn 

Chánh, “Mấy Điều Tế Nhị Trong Cách Đọc Chữ Hán”, in 
trong Đại Đạo Văn Uyển tập Hanh năm Quý Tỵ (Quý Hai 

2013), tr. 173.  

sang đời kia (như các chữ nhất, nhị, tam, nhân, phu, phụ, 
giang, sơn, thiên, địa, thủy, khổng, mạnh, tử, tôn…), thầy 
dạy sao trò đọc vậy, chứ không có tiêu chuẩn ngữ âm nhất 
định. Thậm chí, trong thư tịch Hán Nôm, dường như cũng 
chưa thấy có nhà Nho Việt Nam nào xét nét / thẩm định 
cách đọc một chữ Hán cụ thể nào đó hoặc đề cập cách đọc 
chữ Hán theo lối phiên thiết. 

Theo sự hiểu biết của chúng tôi, ở Việt Nam, mãi đến 
năm 1962 mới có ông Lê Ngọc Trụ (1909-1979) viết bài 
“Lối Đọc Chữ Hán” (khởi đầu đăng trên tạp chí Văn Hữu 
số 21, năm 1962; sau có đăng lại trên tập san Đại Học Văn 

Khoa Sài Gòn, số 5, năm 1968), trình bày vấn đề một cách 
khá rành rọt, mà sau ông Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) có 
tham khảo, tóm tắt lại để hướng dẫn cho những người trẻ 
học chữ Hán, in trong phần phụ lục “Cách Đọc Chữ Hán” 
đặt phía sau quyển Tự Học Một Nhu Cầu Thời Đại của ông. 

Cũng theo nhà ngữ học quá cố Lê Ngọc Trụ: “Đến như 

giọng đọc Hán Việt, có nhiều chữ lại không theo phiên thiết 

mà chỉ đọc theo nhân tuần, thói quen của tiền nhân.” (2) 
Rồi ông nêu mấy thí dụ về chữ 一 (nhất) [Y + TẤT thiết = 

ất], chữ 必 (tất) [BÍCH + CÁT thiết = bát], chữ 轟 (oanh) 
[HÔ + HOÀNH thiết = hoanh]. 

Học giả Nguyễn Hiến Lê cũng nêu một ý kiến nhận xét 
tương tự, “Các nhà Nho thời xưa khi dạy học, không chỉ rõ 

ràng cách phiên âm trong các tự điển Trung Hoa, và nhiều 

                                                           
(2) Tập san Đại Học Văn Khoa, số 5. Sài Gòn: tháng 2-1968, tr. 142.  
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khi ta thấy hai nhà phiên âm khác nhau, do đó cùng một 

chữ mà đọc hơi khác nhau.” (3)  

Trên đây là lý do chủ yếu khiến nảy sinh tình trạng cùng 
một chữ Hán mà lại có hai ba cách đọc khác nhau, kể cả 
đối với hai bộ từ điển (tự điển) Hán Việt được thông dụng 
lâu đời nhất của Đào Duy Anh (ĐDA, 1931) và của Thiều 
Chửu (TC, 1942). Cùng một chữ Hán mà từ điển ĐDA đọc 
khác với tự điển TC, là hiện tượng khá thường xảy ra. 
Chúng tôi tạm gọi đây là trường hợp những chữ Hán có âm 
đọc không thống nhất / không ổn định hoặc đáng ngờ. 

Ở đây, tạm bỏ qua những chữ Hán đã có cách đọc ổn 
định mà ngày nay chúng ta cũng không cần thiết mấy phải 
dùng phương pháp phiên thiết để định lại âm đọc của 
chúng, vì làm như thế chỉ tạo thêm sự rắc rối khó xử. 
Chúng ta chỉ chú ý đến đối tượng những chữ Hán có âm 
đọc không ổn định, do khởi đầu người ta chỉ đọc theo lối 
suy diễn / loại suy, mà phần lớn đều dựa vào bộ phận hài 
thanh (tức phần thanh bàng) để đọc “mò”: Hễ thấy những 
chữ có thanh bàng giống nhau thì cho ra cách đọc giống 
nhau, không tham khảo lối đọc theo tiêu chuẩn phiên thiết.  

Do đó, trên thực tế Hán Việt, nhiều trường hợp một chữ 
Hán lại tồn tại hai, ba lối đọc khác nhau, trong đó có một / 
hai âm đọc sai theo truyền thống và một âm đọc đúng nhờ 
vận dụng phép phiên thiết. Tiêu biểu có trường hợp chữ 幻 

                                                           
(3) Tự Học Một Nhu Cầu Thời Đại. Sài Gòn: Nxb Thanh Tân, 

1967, tr. 216.  

bị đọc sai ảo, do loại suy từ thanh bàng 幺 (yêu) trong 

những chữ có âm ao 坳, ảo 拗,… trong khi chữ này nếu 
đọc theo âm pinyin phải là /huàn/ và theo phiên thiết phải 
là huyễn [HỒ + BIỆN thiết, KHỨ thanh, GIẢN vận, HẠP 
tổ] (chữ “tổ” trong “HẠP tổ” ý nói nhóm thanh mẫu HẠP). 
Chữ 幻 này TC đọc huyễn và nói ảo thuật là huyễn thuật; 
còn ĐDA thì nói “chữ này chính đọc là huyễn, nhưng lâu 
nay đọc quen là ảo” (tr. 398).  

Vài thí dụ khác về sự khác biệt giữa âm đọc truyền 
thống và âm đọc phiên thiết:  

- Cật 吃 /chī/ (trước đọc /jī/) [CƯ + KHẤT thiết, NHẬP 
thanh, NGẬT vận, KIẾN tổ] (= ăn) quen đọc thành ngật. 
Chữ này ĐDA ghi âm “ngật”, TC ghi “cật” có cơ sở hơn. 

- Liễm 臉 /liǎn/ (= gò má, mặt) quen đọc thành kiểm 
(như câu thơ “Áng đào kiểm đâm bông não chúng”, trong 
Cung Oán Ngâm Khúc). Chữ 臉 phải đọc “liễm” /liǎn/ 
[LỰC + GIẢM thiết, THƯỢNG thanh, LIÊM vận, LAI tổ]. 
ĐDA ghi âm “kiểm”; TC ghi cả ba âm “kiểm”, “liệm” và 
“thiểm”. 

- Đai 呆 /dāi/ (ĐÁI bình thanh), còn có âm “ngai” /ái/ 

(âm 皚). ĐDA đọc “ngai” (= si đần, không hoạt bát, tr. 19) 
thì có cơ sở; TC đọc “ngốc” (= ngây dại) thì không hiểu 
dựa trên cơ sở nào. ĐDA có từ ngữ “ngu ngai” ở vần NGU 
(tr. 39), nhưng người Việt thì chỉ quen dùng “ngu ngốc” 
chứ không “ngu ngai” (nói “ngu ngai” sẽ chẳng ai hiểu). 
Được biết, chữ này sách Ngũ Thiên Tự bản phiên âm của 
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hai tác giả Vũ Văn Kính và Khổng Đức cũng đọc “ngốc”.(4)  

- Phũ 腐 /fǔ/ quen đọc thành hủ. Chữ 腐 /fǔ/ [PHÙ + 
VŨ thiết, THƯỢNG thanh, NGU vận, PHỤNG tổ], phải 
đọc “phũ”, nhưng cả ĐDA và TC đều ghi âm “hủ”. Đây là 
một tình trạng gần như không thể sửa đổi, vì người Việt 
Nam đã quen nói hủ bại, hủ hóa, hủ lạn, hủ lậu, hủ tục, đậu 

hủ..., chứ không ai nói “phũ bại”, “phũ nho”, “đậu phũ”... 
(mặc dù đọc “phũ” hay “phủ” thì có lý do ngữ âm hơn để 
giải thích tại sao lại có từ “đậu phụ” tức tàu hủ...). 

- Điểu 跳 /tiào/ (= nhảy) quen đọc thành khiêu. Chữ 跳 
/tiào/ [ĐỒ + LIỄU thiết, THƯỢNG thanh, TIỂU vận, 
ĐỊNH tổ] lẽ ra phải đọc “điểu” hoặc “điễu”. 

- Hải giáp 海峽 (= eo biển), lẽ ra phải đọc hải hiệp 

/hǎixiá/, vì chữ 峽 /xiá/ [HẦU + GIÁP thiết, âm 狹, NHẬP 
thanh, HIỆP vận, HẠP tổ] đọc “hạp” hay “hiệp”. Chữ này 
TC ghi hai âm “hạp” và “giáp”, nhưng chú thêm “có nơi 
đọc là chữ giáp”. Các nhà chú giải sách cổ thời trước 
thường viết Vu Sơn, Vu Giáp thay vì Vu Sơn, Vu Hiệp... 

- Hại hậu 邂逅 (cũng viết 邂遘, 邂覯, 邂后) /xièhòu/ (= 

tình cờ gặp), quen đọc thành giải cấu. Chữ 邂 /xiè/ [HỒ + 
GIẢI thiết, KHỨ thanh, QUÁI vận, HẠP tổ] lẽ ra phải đọc 
“hại”, còn chữ 逅 /hòu/ [HỒ + CẤU thiết, âm 候, KHỨ 
thanh, HẬU vận, HẠP tổ] đọc “hậu”. ĐDA, TC và các từ 
điển tiếng Việt, các sách chú giải văn học khác đều đọc 
“giải cấu” (như “May thay giải cấu tương phùng / Gặp tuần 
                                                           
(4) Ngũ Thiên Tự. Nxb Văn Hóa - Thông Tin, 1997, tr. 35.  

đố lá thỏa lòng tìm hoa”, trong truyện Kiều). Nhóm Vương 
Lực trong Vương Lực Cổ Hán Ngữ Tự Điển (tr. 1460) cho 
đây là một từ “song thanh liên miên tự” (tương tự từ láy 
trong tiếng Việt), nên đọc “hại hậu” là có sơ sở hơn về mặt 
ngữ âm. 

- Hồ thương 壺觴 /húshāng/ (= chén uống rượu) đọc 

thành hồ trường.(5) Chữ 觴 /shāng/ TC ghi âm “thương” 
nhưng có nói thêm “ta quen đọc là chữ tràng”. Ông 
Nguyễn Bá Trác (1881-1945) dịch thơ cổ Trung Quốc viết 
là “hồ trường” nên từ đó về sau người ta cứ nói theo bài thơ 
dịch của Nguyễn Bá Trác.(6) 

- Hử 許 /hǔ/ (trong họ Hử; cũng có nghĩa “đồng ý, cho 

phép”) quen đọc thành hứa. Chữ 許 /hǔ/ lẽ ra phải đọc 
“hử” /hǔ/ [HƯ + LỮ thiết, THƯỢNG thanh, NGỮ vận, 
HIỂU tổ]. ĐDA chỉ ghi âm “hứa”; TC ghi cả ba âm “hử”, 
“hứa” và “hổ”.  

- Hiệu đính 校訂 /jiàodìng/ lẽ ra phải đọc giáo đính như 

                                                           
(5) Bài Dâng Trà trong Cao Đài có câu: Đông độ thanh trà mỹ vị 

hương / Khấu đầu cung hiến chước hồ trường. Nếu hiểu hồ 

trường là chén uống rượu thì không thích hợp; do đó phải giải 
thích hồ trường là hồ trà 壺茶 (nước trà đựng trong bình), 
nhưng đọc trại trà ra trường cho ăn vần với chữ hương ở câu 
trên. [Văn Uyển chú] 

(6) Hai câu thơ dịch nổi tiếng của Nguyễn Bá Trác như sau: Vỗ 

tay mà hát, nghiêng đầu mà hỏi, trời đất mang mang, ai là tri 

kỷ lại đây cùng ta cạn một hồ trường. / Hồ trường! Hồ trường! 

Ta biết rót về đâu? [Văn Uyển chú] 
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trong tự điển của TC và Hoa Việt Tự Điển của Khổng-Lạc-
Long (Nxb Thanh Hóa, tr. 287), nhưng phổ biến đều đọc 
“hiệu đính” theo từ điển ĐDA. Chữ 校 dùng theo nghĩa 
“sửa, chữa” đọc “giếu” hoặc “giáo” /jiào/ [CỔ + HIẾU 
thiết, KHỨ thanh, HIỆU vận, KIẾN tổ]. Chữ 校 này cũng 
có âm “hiệu” /xiào/ [HỒ + GIÁO thiết, KHỨ thanh, HIỆU 
vận, HẠP tổ] nhưng âm “hiệu” lại chỉ chuyên dùng với 
nghĩa “trường học”. 

- Tây Tương Ký 西廂記 /xīxiāngjì/ quen đọc thành Tây 

Sương Ký. Chữ 廂 /xiāng/ [TỨC + LƯƠNG thiết, âm 相, 
BÌNH thanh, DƯƠNG vận, TÂM tổ] lẽ ra phải đọc âm 
“tương”. Chữ này ĐDA đọc đúng là “tương”, đến TC lại 
đọc thành “sương”. Hay là TC bị ảnh hưởng bởi bản dịch 
Tây Sương Ký của Nhượng Tống? Giáo sư Dương Quảng 
Hàm trong Việt Nam Văn Học Sử Yếu cũng đọc Tây Sương 
Ký (bản in của Bộ Giáo Dục Sài Gòn, 1968, tr. 379). 

Trên đây là một số thí dụ trong ngôn ngữ thông thường. 
Còn trong hệ thống thuật ngữ khoa học Hán Việt, chúng ta 
cũng thấy khá phổ biến một số trường hợp dị biệt, không 
thống nhất nhau, hoặc có tính bất thường trong cách phát 
âm. Một ít thuật ngữ cũng mượn của Trung Quốc nhưng đã 
bị đọc sai đi một yếu tố, như hoành cách mô (thay vì phải 
đọc đúng “hoành cách mạc”, như trong từ ghép “võng 
mạc”...). Đây cũng là trường hợp tiêu biểu có sự nhầm lẫn 
ban đầu trong cách phát âm. Nhưng có hiểu được do đâu 
âm Hán Việt bị phát âm một cách bất nhất, thậm chí đọc sai 
hẳn, chúng ta mới hiểu thấu được nguồn cơn tại sao một số 

thuật ngữ khoa học gốc Hán Việt cũng bị đặt sai ngay từ 
đầu, nhưng dùng riết rồi thành quen, được giới khoa học và 
xã hội chấp nhận.  

Dưới đây là một số trường hợp cụ thể nữa liên quan đến 
những âm đọc bất thường trong thuật ngữ khoa học gốc 
Hán Việt:  

- Ban mao 斑蝥 /bānmáo/ (= loài côn trùng dùng làm vị 
thuốc đông y, tên khoa học: Epicaula gorhami hoặc 
Mylabris phalerata) quen đọc thành ban miêu. Chữ 蝥 

/máo/ [MẠC + GIAO thiết, âm 茅, BÌNH thanh, HÀO vận, 
MINH tổ], phải đọc “mao”. ĐDA ghi âm “mâu”; TC cũng 
ghi âm “mâu” nhưng có thêm âm “mao” cho trường hợp 
“ban mao”. Các thầy thuốc bắc chỉ quen nói “ban miêu”.  

- Biên bức 蝙蝠 /biānfú/ (= con dơi), có chỗ còn đọc 

“biển bức”, lẽ ra phải đọc biên phúc. Chữ 蝠 /fú/ đọc 
“phúc”, nhưng ĐDA và TC đều đọc “bức”, do chọn âm 
theo những chữ 偪 /bó/ [BỈ + TRẮC thiết, NHẬP thanh, 

CHỨC vận, BANG tổ], 幅 /bī/ [BỈ + TRẮC thiết, âm 逼, 

NHẬP thanh, CHỨC vận, BANG tổ], 逼 /bī/ đều có phần 

hài thanh giống chữ 蝠. Riêng chữ 偪 còn có một âm đọc 
“phúc” /fú/ [PHƯƠNG + LỤC thiết, NHẬP thanh, ỐC vận, 
PHI tổ] trong từ Phúc Dương 偪 陽 (tên nước thời cổ). 

Chú giải: Chữ 幅 cũng có âm “phúc” /fú/ [PHƯƠNG + 

LỤC thiết, âm 福, NHẬP thanh, ỐC vận, PHI tổ] theo 
nghĩa là “khổ rộng của vải” (“bố bạch đích khoan độ”). 
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ĐDA lại đọc “bức” cho nghĩa “khổ vải”, TC đọc “phúc” 
/fú/ cho nghĩa “khổ vải” và đọc “bức” /bī/ cho nghĩa “vải 
trói chân” (bảng thối bố), nhưng có nói thêm “ta quen đọc 
là chữ bức cả”. 

- Tri tru 蜘蛛 /zhīzhū/ (= con nhện), quen đọc thành tri 

thù, trong khi chữ 蛛 [TRẮC + LUÂN thiết, BÌNH thanh, 

NGU vận, TRI tổ] phải đọc âm “tru”. Vả lại 蜘蛛 (tri tru) 
là hai chữ song thanh, nên không thể đọc “thù”. Tự điển TC 
ghi cả hai âm “chu” và “thù”, vì đọc theo giọng Bắc nên 
không phân biệt phụ âm đầu ch và tr; còn ĐDA chỉ ghi âm 
“thù” là hoàn toàn theo thói quen (do nhận dạng phần hài 
thanh giống với những chữ “thù” khác như 侏, 殊, 洙, 

茱...). 

- Bức xạ 輻射 /fúshè/ (HXH tr. 151, LKK, TĐVP, tr. 

114…), lẽ ra phải đọc phúc xạ. Chữ 輻 /fú/ [PHƯƠNG + 

LỤC thiết, âm 福, NHẬP thanh, ỐC vận, BANG tổ], TC 
đọc “phúc” nhưng có chú thêm “ta quen đọc là chữ bức”, 
còn ĐDA lại không có chữ 輻 này. 

- Cát cánh 桔梗, phải đọc kiết cảnh vì chữ 桔 đọc 
“kiết” /jié/ [CỔ + TIẾT thiết, NHẬP thanh, TIẾT vận, 
KIẾN tổ]; chữ 梗 đọc âm “cảnh” /gěng/ [CỔ + HẠNH 

thiết, THƯỢNG thanh, CẢNH vận, KIẾN tổ]. Chữ 梗, cả 
ĐDA lẫn TC đều đọc âm “ngạnh”, như vậy lẽ ra đến từ 
ghép 桔梗 phải đọc “kết ngạnh”, nhưng ĐDA lại đọc “cát 
cánh”, còn TC đọc “kết cánh”. Ở đây quả là có một tình 

trạng lộn xộn phức tạp về âm đọc!  

- Dịch hoàn 睾丸 (ĐVT, tr. 96; LKK, TĐVP: testicule, 
tr. 287) lẽ ra phải đọc cao hoàn /gāowán/, vì chữ “cao” 
睾 /gāo/ bị đọc nhầm thành “dịch” 睪 /yì/ , hai chữ có tự 

dạng gần y như nhau (cả hai chữ đều thuộc bộ 目 (mục), 

nhưng 睾  (cao) có thêm một dấu phẩy ở góc trên phía trái). 

- Điền thanh 田菁 (VVC: Sesbania, tr. 2263) là cây so 

đũa, cây điền thanh, lẽ ra phải đọc điền tinh 田菁 

/tiánjīng/, vì chữ 菁 /jīng/ [TỬ + DOANH (DINH) thiết, 

âm 精, BÌNH thanh, THANH (THINH) vận, TINH tổ] bị 

đọc nhầm thành “thanh” 青 /qīng/ (do có thanh bàng 青). 

Riêng chữ 菁 cũng có âm “thanh / thinh” /qīng/ [THƯƠNG 

+ KINH thiết, âm青, BÌNH thanh, THANH (THINH) vận, 
THANH tổ] nhưng khi đọc theo âm này thì có nghĩa không 
liên quan gì đến cây cỏ. 

- Giao thoa 交叉, lẽ ra phải đọc giao xoa /jiāochā/, vì 

chữ 叉 /chā/ [SƠ + NHA thiết, BÌNH thanh, MA vận, 
XUYÊN nhị tổ] bị đọc nhầm thành “thoa”. Chữ này TC 
đọc “xoa”; ĐDA không có chữ 叉 nhưng lại có mục từ 

“giao thoa” với chữ “thoa” viết 梭. Đến nay các sách khoa 
học đều quen dùng “giao thoa”.  

- Hoành cách mô (ĐVT, tr. 27; LKK, TĐVP: 
diaphragme, tr. 485) và Võng mạc (LKK, TĐPV: rétine, tr. 
1155; ĐVT, tr. 85 đọc “võng mô”). Hai chữ “mô” trong 
“hoành cách mô” 橫膈膜 và chữ “mạc” trong “võng mạc” 
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網膜 (Trung Quốc gọi “thị võng mạc”) đều viết “mạc” 膜 
(nghĩa là màng...), nên phải nói hoành cách mạc mới đúng 
(từ “hoành cách mô” nay ít dùng, đã thay bằng từ “cơ 
hoành”). Chữ 膜 tuy vẫn có hai âm “mô” /mó/ [MẠC + HỒ 
thiết, BÌNH thanh, MÔ vận, MINH tổ] và “mạc” /mó/ [MỘ 
+ CÁC thiết, NHẬP thanh, ĐẠC vận, MINH tổ], ký âm 
pinyin giống nhau, nhưng “mô” chỉ dùng trong từ ghép 
“mô bái” nghĩa là “quỳ dài mà lạy”. TC chỉ ghi âm “mô”, 
nhưng ĐDA ghi phân biệt hai âm “mô” và “mạc” với hai 
nghĩa khác nhau và cũng gọi đúng “hoành cách mạc” 
(quyển I, tr. 378). 

- Hối suất 匯率, phải đọc hội suất, vì chữ 匯 có âm 
phiên thiết là HỒ + TỘI thiết, THƯỢNG thanh, HỐI vận, 
HẠP tổ (đọc thật đúng phải là “hỗi”, vì thuộc THƯỢNG 
thanh).  

- Hồng đồng 珙桐 (VVC: Davidia involucrata, tr. 897) 
là cây hồng đồng, cây hoa lệch, lẽ ra phải đọc củng đồng 
/gǒngtóng/, do đọc nhầm chữ “củng” 珙 /gǒng/ [CƯ + 
TỦNG thiết, THƯỢNG thanh, CHỦNG vận, KIẾN tổ] 
thành chữ “hồng” 洪 (có phần hài thanh / thanh bàng tương 

tự là 共). Chữ 珙 (củng) có trong từ điển ĐDA, nhưng lại 
không có trong TC.  

- Hương thung 香椿 (LKK, TĐTVHPV: cèdre rouge-
Cedra toona, tr. 43) dịch là cây hương thung đỏ, lẽ ra phải 
nói hương xuân đỏ, vì cây này có tên chữ Hán là hồng 
xuân 紅椿 /hóngchūn/, và đã đọc nhầm chữ “xuân” 椿 

/chūn/ thành chữ “thung” 樁 /chōng/, hai chữ có tự dạng 
gần giống hệt nhau.  

- Lạc huyết 咯血 /kǎxiě/ (= chứng khạc ra máu), lẽ ra 

phải đọc khách huyết, vì chữ 咯 đọc âm “khách” /kǎ/ chứ 
không đọc âm “lạc”. TC ghi âm “lạc” cho nghĩa “cãi lẽ” và 
âm “khách” cho mục “khách huyết” với nghĩa “khạc ra 
máu” là chính xác, nhưng trong dân gian và cả một số từ 
điển đông y học lại quen nói “lạc huyết”.(7)  

- Lệ dương 列當 (Vũ Văn Chuyên, Tóm Tắt Đặc Điểm 

Các Họ Cây Thuốc: Orobanchaceae, tr. 132, Sách Đỏ Việt 

Nam, Phần thực vật: Orobanchaceae, Aeginetia indica, tr. 
301) dịch là họ Lệ dương, cây lệ dương, lẽ ra phải nói là họ 
Liệt đương, cây liệt đương (còn có những tên khác: dã cô, 

tai đất ấn), vì gốc chữ Hán viết 列當, do đọc nhầm chữ 

“liệt” 列 thành chữ “lệ” 例 (hai chữ có tự dạng gần giống 

nhau), và đọc / viết nhầm “đương” 當 thành “dương”. 

- Liên cầu khuẩn 鏈球菌 (LKK, TĐVP: streptocoque), 

lẽ ra phải đọc luyện cầu khuẩn /liànqiújūn/, vì chữ 鏈 
/lián/ [LỰC + DUYÊN thiết, BÌNH thanh, TIÊN vận, LAI 
tổ] đọc âm “luyện”. Chữ này Hán ngữ hiện đại đã đổi thành 
âm /liàn/, đọc như các chữ 煉 /liàn/, 練 /liàn/. 

                                                           
(7) Trần Thúy, Vũ Nam, Sách Chuyên Khảo Danh Pháp Y Học 

Cổ Truyền. Hà Nội: Nxb Y Học, 2003, tr. 173.  
Nguyễn Công Đức, Thuật Ngữ Đông Y. Nxb Thanh Niên, 

2010, tr. 195.  
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- Mao lương 毛艮 (Vũ Văn Chuyên, Tóm Tắt Đặc Điểm 

Các Họ Cây Thuốc: Ranunculaceae, tr. 155; Sách Đỏ Việt 

Nam, Phần thực vật: Ranunculaceae, tr. 307) dịch là họ 
Mao lương (tất cả các sách thực vật học khác đều lấy theo 
tên này), lẽ ra phải nói họ Mao cấn, vì gốc chữ Hán viết 毛 

艮 /máogèn/, do đọc nhầm chữ “cấn” 艮 /gèn/ thành 

“lương” 莨 /làng, liáng/ (TC đọc “lang”), hai chữ có tự 
dạng gần giống nhau. Điều đáng tiếc là thuật ngữ mao cấn 
đã từng được dùng đúng từ năm 1950 trong Danh Từ Khoa 

Học - Vạn Vật Học của Đào Văn Tiến (tr. 85), nhưng 
những nhà khoa học hậu bối đã không nhận biết để dùng 
theo, mà lại đổi mao cấn thành mao lương! 

- Phân bí 分泌, chữ 泌 có ba âm “tất” /bì/ [TÌ + TẤT 
thiết], “bất” hoặc “tất” /bì/ [BỈ + MẬT thiết, NHẬP thanh] 
và “mật” /mì/ (âm 密) (không có âm nào đọc “bí”), nhưng 

trong trường hợp phân bí (nghĩa là tiết ra) thì phải đọc 泌 
là “mật” /mì/ thành phân mật /fēnmì/. Nói “phân bí” là do 
nhầm chữ 泌 với một số chữ khác có bộ phận hài thanh 

tương tự, như 毖, 泌, 秘 … 

- Phiền lộ (LKK, TĐTVHPV, tr. 120: mouron des 
champs - Anagallis arvensis), chữ Hán viết 繁縷 /fánlǚ/ 
nên phải đọc phiền lũ.  

- Thích 槭 (Vũ Văn Chuyên, Tóm tắt đặc điểm các họ 

cây thuốc: Aceraceae, tr. 6; VVC: Aceraceae, tr. 170) chỉ 
thực vật họ Thích (Aceraceae), giống cây thích hay cây 
phong (Acer), lẽ ra phải nói họ Túc, cây túc, vì chữ Hán 

viết 槭樹科, 槭樹 (Túc thụ khoa túc thụ) nên 槭 phải đọc 

âm “túc”. Nhầm lẫn là do chữ 槭 có bộ phận chỉ âm bên 

phải giống những chữ “thích” khác như 戚, 慼, 蹙, 鏚. TC 
ghi âm pinyin là /zú/ đọc “túc” và dịch là “cây túc”; Hán 

Ngữ Đại Tự Điển ghi âm /qī/ và /zú/, đọc theo phiên thiết là 
TỬ + LỤC thiết, NHẬP thanh, ỐC vận, TINH tổ; Tân Thời 

Đại Hán Anh Đại Từ Điển ghi âm /qì/. Các nhà thực vật 
học và làm từ điển ở Việt Nam khi gặp chữ maple trong 
tiếng Anh hay érable trong tiếng Pháp (tên khoa học: Acer) 
đều dịch “cây thích” là do nhận lầm mặt chữ.(8)  

- Thoát giang 脫肛 (= bệnh sa hậu môn / lòi dom), lẽ ra 

phải đọc thoát cang /tuōgāng/, vì chữ 肛 /gāng/ [CỔ + 
SONG thiết, BÌNH thanh, GIANG vận, KIẾN tổ] đọc 
“cang” (tương tự những chữ “cang” khác, như 矼, 缸...). 
Chữ này TC ghi âm “giang” nhưng có chú thêm “ta quen 
đọc là chữ xoang cả”; ĐDA cũng ghi âm “giang” (quyển I, 
tr. 326) và có mục từ “thoát giang” (quyển II, tr. 423). Từ 
này vẫn còn tồn tại trong nhiều từ điển để chỉ bệnh sa hậu 
môn.(9)  

- Thải khoản 貸款 (= khoản vay / cho vay), lẽ ra phải 
                                                           
(8) Xem Từ Điển Anh Việt. Hà Nội: Nxb Khoa Học Xã Hội, 

1993, tr. 1026; LKK, TĐTVHPV, tr. 72...).  
(9) Như: LKK, TĐVP, tr. 983; Thanh Nghị, Việt Nam Tân Từ 

Điển, 1958, tr. 1327; Từ Điển Việt Nam Phổ Thông, 1951, tr. 
590; Đại Từ Điển Tiếng Việt, 1999, tr. 1579...; Sách Chuyên 

Khảo Danh Pháp Y Học Cổ Truyền, sđd., tr. 363; Thuật Ngữ 

Đông Y, sđd., tr. 368.  
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đọc thái khoản /dàikuǎn/, vì chữ 貸 /dài/ [THA + ĐẠI 
thiết, KHỨ thanh, ĐẠI vận, THẤU tổ] đọc “thái” (KHỨ 
thanh). Cả ĐDA lẫn TC đều ghi âm “thải”. Tương tự, 
người ta quen nói “tín thải” thay vì “tín thái”... 

- Thẩm thấu 滲透, lẽ ra phải đọc sấm thấu /shèntòu/, vì 

滲 /shèn/ [SỞ + CẤM thiết, KHỨ thanh, THẤM vận, 
THẨM nhị tổ] đọc “sấm” như TC là đúng; ĐDA đọc “sâm” 
thiếu cơ sở hơn. Gọi “thẩm thấu”, rất có thể lần đầu tiên là 
do HXH trong Danh Từ Khoa Học (ở mục từ osmotique, tr. 
128).  

-Trật đả 跌打 (= té ngã), lẽ ra phải đọc điệt đả. Chữ 跌 
/diē/ [ĐỒ + HIỆT thiết, NHẬP thanh, TIẾT vận, ĐỊNH tổ], 
TC và ĐDA đều ghi âm “điệt”, nhưng ở TC nói thêm “ta 
quen đọc là chữ trật”. Các sách đông y đều nói “trật đả”, 
“trật đả cốt khoa” (khoa chữa trặc gãy xương), “trật đả hiếp 
thống” (sườn đau do té ngã), “trật đả tổn thương” (tổn 
thương do té ngã)... có lẽ dùng theo âm đã đọc quen chứ 
không dựa trên cơ sở ngữ âm.(10)  

-Trung khu 中樞, lẽ ra phải đọc trung xu, vì chữ 樞 
/shū/ [XƯƠNG + CHU thiết, BÌNH thanh, NGU vận, 
XUYÊN tam tổ] đọc “xu” như trong TC là đã đúng; ĐDA 
cũng ghi âm “xu” trong “xu mật viện” (tr. 578), nhưng đến 
từ ghép 中樞 lại đọc thành “trung khu” (tr. 507). Hầu hết 
các từ điển khác về sau đều ghi theo “trung khu” (như 
LKK, TĐVP, tr. 1084, Đại Từ Điển Tiếng Việt, tr. 1729). 
                                                           
(10) Xem Thuật Ngữ Đông Y, sđd., tr. 408.  

Tương tự, người ta cũng quen nói khu mật viện (Từ Điển 

Bách Khoa Việt Nam, tập II, tr. 537) thay vì xu mật viện, 
trung khu thần kinh thay vì trung xu thần kinh (xem LKK, 
TĐVP, tr. 1084).  

- Vi khuẩn 微菌 là một từ Hán Việt (= tế khuẩn 細菌: 

bactérie), trong đó chữ 菌 /jūn/ hoặc /jùn/ đọc âm “khuẩn” 
[CỪ + VẪN thiết, THƯỢNG thanh, TRÂN vận, QUẦN 
tổ], nhưng chữ đồng nghĩa với nó là 蕈 /xùn/ [TỪ + 
NHẪM thiết, THƯỢNG thanh, TẨM vận, TÙNG tổ], phải 
đọc tẩm, không hiểu sao tất cả các từ điển đều đọc “khuẩn” 
(cùng nghĩa với 菌 nghĩa là nấm). Chữ 蕈 còn có một âm 

khác nữa là “đàm” /tán/ [ĐỒ + NAM thiết, âm 潭, BÌNH 
thanh, ĐÀM vận, ĐỊNH tổ].  

- Yết hầu 咽喉, lẽ ra phải đọc yên hầu, vì chữ 咽 /yān/ 

[Ô + TIỀN thiết, âm 煙, BÌNH thanh, TIÊN vận, ẢNH tổ] 

đọc “yên”. Chữ 咽 TC còn ghi thêm hai âm “yến” và “ế”; 
ĐDA chỉ ghi một âm “yết”. 

I I .  I I .  I I .  I I .  T HT HT HT H ẨẨẨẨ M  ĐM  ĐM  ĐM  Đ ỊỊỊỊ N H  MN H  MN H  MN H  M ỘỘỘỘ T  ST  ST  ST  S ỐỐỐỐ  C H C H C H C H ỮỮỮỮ  H Á N  C Ó  Â M  Đ H Á N  C Ó  Â M  Đ H Á N  C Ó  Â M  Đ H Á N  C Ó  Â M  Đ ỌỌỌỌ C  K H Ô N G  C  K H Ô N G  C  K H Ô N G  C  K H Ô N G  ỔỔỔỔ N  N  N  N  
ĐĐĐĐ ỊỊỊỊ N H  H ON H  H ON H  H ON H  H O ẶẶẶẶ C  Đ Á N G  N GC  Đ Á N G  N GC  Đ Á N G  N GC  Đ Á N G  N G ỜỜỜỜ    

Thông thường, có một quy luật chuyển âm tương đối 
nhất quán giữa âm đọc Hán Việt và âm Bắc Kinh (âm 
pinyin), như những chữ Hán có âm khởi đầu là nguyên âm 
a (a, á, ách, ai, ai, ái, am, ảm, ám, an, áng…) thì khi chuyển 
qua âm Bắc Kinh cũng đọc bằng nguyên âm /a/ hoặc /e/; 
những chữ Hán có phụ âm đầu là c như cô, cổ, cốc, côi… 
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khi chuyển qua âm Bắc Kinh phần lớn được ký âm bằng 
/g/… Như vậy, khi xem bảng tra chữ Hán theo âm Hán 
Việt trong tự điển TC chẳng hạn, ta thấy một dãy liệt kê 
liên tiếp từ trên xuống những chữ đồng âm dị tự vần C, với 
âm pinyin đều khởi đầu bằng /g/, nhưng nếu chen vào giữa 
có một, hai chữ khởi đầu âm pinyin bằng /h/ hoặc /j/ thì ta 
nên nghi ngờ âm đọc của những chữ Hán này là “có vấn 
đề”, thuộc trường hợp cần phải xét lại. 

Thí dụ trong dãy liên tục chữ CẢO 杲, 槁, 皜, 稿, 縞, 

鎬, đều phiên âm /gǎo/, riêng chỉ có hai chữ 皜 và 鎬 lại 

phiên âm /hào/ thì âm CẢO của hai chữ 皜 và 鎬 cần phải 
thẩm định lại. Hai chữ này, từ điển TC ngoài âm CẢO còn 
có ghi thêm âm HẠO, nhưng âm HẠO mới gần với âm 
phiên thiết hơn [HẠ + LÃO thiết, THƯỢNG thanh, HẠO 
vận, HẠP tổ; đọc đúng là “hão”], còn CẢO chỉ là cách đọc 
sai theo thói quen truyền thống, vốn được suy đoán dựa 
theo phần thiên bàng 高 của những chữ CẢO 杲, 槁, 稿, 縞 
khác. 

Ưu điểm của tự điển TC ở chỗ về phương diện ngữ âm, 
ngoài ghi âm chính (“hạo”) soạn giả còn ghi phụ thêm âm 
quen đọc. 

Tương tự như vậy, chữ 哈 TC và ĐDA đều đọc CÁP 
(không có âm đọc nào khác, với từ trùng điệp “cáp cáp” 
nghĩa là [cười] hầng hậc, khanh khách, khách khách), 
nhưng âm pinyin đọc /hā/ thì rõ ràng phải đọc HA mới phù 
hợp… 

Về thanh điệu (giọng), tiếng phổ thông Trung Quốc ghi 
bằng âm pinyin có bốn thanh: 

- Thanh thứ nhất (thanh ÂM), ký hiệu bằng dấu −−−− đặt 
trên vần cái (thí dụ: /ā/), thường cho ra một âm Hán Việt 
cũng đọc thanh ngang (thanh BẰNG / BÌNH, không dấu), 
như /biān/ cho ra biên… (nếu thấy tự điển đọc biền, biển, 
biến thì phải nghi có thể sai). 

- Thanh thứ hai (thanh DƯƠNG), ký hiệu bằng dấu ´ đặt 
trên vần cái (thí dụ: /á/), thường cho ra một âm Hán Việt 
đọc thanh BẰNG / BÌNH, dấu HUYỀN, như /chén/ cho ra 
trần… (nếu thấy tự điển đọc trận thì phải nghi có thể sai). 

- Thanh thứ ba (thanh THƯỢNG), ký hiệu bằng dấu ˇ 
đặt trên vần cái (thí dụ: /ǎ/), thường cho ra một âm Hán 
Việt đọc thanh THƯỢNG, dấu HỎI hoặc NGÃ, như /biǎn/ 
cho ra biển, /wǒ/ cho ra ngã… (nếu thấy tự điển đọc biên, 
ngạ thì phải nghi có thể sai).  

- Thanh thứ tư (thanh KHỨ), ký hiệu bằng dấu ` đặt trên 
vần cái (thí dụ: /à/), thường cho ra một âm Hán Việt đọc 
thanh KHỨ, dấu SẮC hoặc NẶNG, như /biàn/ cho ra biến, 
biện… (nếu thấy tự điển đọc biên, biền thì phải nghi có thể 
sai).  

Nắm vững nguyên âm, phụ âm đầu và thanh điệu trong 
ký âm pinyin là phương pháp thực tiễn giản đơn giúp ta có 
ấn tượng đầu tiên về một chữ Hán đã được phát âm đúng 
hay sai ghi trong các từ (tự) điển Hán Việt.  

Dưới đây là bảng liệt kê một số chữ Hán có âm đọc 
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không ổn định hoặc đáng ngờ. Loại chữ dạng này có thể lên 
đến số hàng trăm, nhưng đây chỉ chọn kê ra mỗi vần một 
chữ tiêu biểu, từ A đến X. Về âm đọc của chúng, chúng tôi 
căn cứ chủ yếu vào từ (tự) điển ĐDA và TC, rồi so sánh 
với âm đáng lẽ phải đọc (âm phiên thiết), qua đó cho thấy 
loại chữ này nếu có âm khác nhau giữa các từ (tự) điển thì 
có lẽ chúng ta nên dựa theo phép phiên thiết để quyết định 
chỉ một âm tiêu chuẩn. Riêng những chữ có tính phổ thông, 
dễ biết và đã quá quen dùng từ xưa thì giờ đây có lẽ cũng 
không nên can thiệp xét lại cách đọc làm gì, trừ khi có nhu 
cầu khảo cứu sâu hơn về từ nguyên tiếng Việt địa phương 
hoặc tiếng Việt cổ. 

Trong bảng, về âm phiên thiết, chúng tôi căn cứ chủ yếu 
vào Vương Lực Cổ Hán Ngữ Tự Điển do Trung Hoa Thư 
Cục xuất bản lần thứ nhất, năm 2000. (Ký hiệu ∅ nghĩa là 
không có.) 

C hC hC hC h ữữữữ     
HHHH áááá nnnn  

T h iT h iT h iT h i ềềềề u  u  u  u  
C hC hC hC h ửửửử uuuu  

Đ à oĐ à oĐ à oĐ à o     
D u y  D u y  D u y  D u y  
A n hA n hA n hA n h  

C h ú  â m  t h e oC h ú  â m  t h e oC h ú  â m  t h e oC h ú  â m  t h e o     
V ư ơ n g  LV ư ơ n g  LV ư ơ n g  LV ư ơ n g  L ựựựự c  c  c  c  CCCC ổổổổ  H á n   H á n   H á n   H á n  

NNNN gggg ữữữữ     TTTT ựựựự     ĐĐĐĐ iiii ểểểể nnnn  

Â m  Â m  Â m  Â m  
q u yq u yq u yq u y ếếếế t  t  t  t  
đđđđ ịịịị n hn hn hn h  

嗌    ách /yì/    ∅    Y+TÍCH thiết, âm 益, 
NHẬP thanh, TÍCH 
vận, ẢNH tổ    

ích    

雹 bạc /báo/ ∅ BẠC+GIAO thiết, âm 
庖, BÌNH thanh, HÀO 
vận, TỊNH tổ 

bào 

翱 cao /áo/ ∅ NGŨ+LAO thiết, 
BÌNH thanh, HÀO 
vận, NGHI tổ 

ngào 
(âm phụ: 

cao) 

鯈 du /tiáo/ 
(trước đọc 

/yóu/) 

∅ 
ĐIỀN+LIỄU thiết, 
BÌNH thanh, TIÊU 
vận, ĐỊNH tổ 

điều 

靦 điến /miǎn/ ∅ âm 緬 miễn 

噎 ế /yē/ ∅ 
Ô+KẾT thiết, NHẬP 
thanh, TIẾTvận, ẢNH 
tổ 

yết 

癇 giản 
/xián/ 

∅ 
HỘ+NHÀN thiết, 
BÌNH thanh, SAN 
vận, HẠP tổ 

hàn (âm 
phụ: 
giản) 

剄 hĩnh 
/jǐng/ 

∅ 
CỔ+ĐĨNH thiết, 
THƯỢNG thanh, 
QUÝNH vận, KIẾN 
tổ 

kỉnh 

夥 khỏa 
/huǒ/ 

∅ 
HỒ+QUẢ thiết, 
THƯỢNG thanh, 
QUẢ vận, HẠP tổ 

hỏa 

棣 lệ /dì/ đệ ĐẶC+KẾ thiết, KHỨ 
thanh, TỄ vận, ĐỊNH 
tổ 

đệ 

冪 mạc /mì/ mịch MẠC+ĐỊCH thiết, âm 
覓, NHẬP thanh, 
TÍCH vận, MINH tổ 

mịch 

閡 ngại /hé/ ∅ 
HỘT+TẮC thiết, âm 
劾, NHẬP thanh, 
ĐỨC [ĐẮC] vận, 
HẠP tổ 

hặc 

猱  nhu /náo/ nao NÔ+ĐAO thiết, 腦 
BÌNH thanh, HÀO 
vận, NÊ tổ 

nao 



TẬP TRINH / ẤT MÙI − 149 75  150 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 16 

 

鍋 oa /guō/ oa CỔ+HÒA thiết, 腦 
BÌNH thanh, QUA 
vận, KIẾN tổ 

qua 

劈 phách /pī/ phách PHỔ+KÍCH thiết, 
NHẬP thanh, TÍCH 
vận, BÀNG tổ 

phích 

蜎 quyên 
/yuān/ 

∅ Ô+HUYỀN thiết, 
BÌNH thanh, âm 冤, 
TIÊN vận, ẢNH tổ 

uyên 

猜 sai /cāi/ xai THƯƠNG+TÀI thiết, 
BÌNH thanh, ĐÀI vận, 
THANH tổ 

thai 

鼒  tỉ, tài /zī/ ∅ TỬ+CHI thiết, BÌNH 
thanh, CHI vận, TINH 
tổ 

ti 

揪 thu /jiū/ ∅ TỨC + VƯU thiết, 酒 
bình thanh 

tưu 

倀 trành 
/chāng/ 

trành, 
xương 

TRỬ + DƯƠNG thiết, 
BÌNH thanh, DƯƠNG 
vận, TRIỆT tổ 

trương 

喙 uế /huì/ ∅ HỬ + UẾ thiết, KHỨ 
thanh, PHẾ vận, 
HIỂU tổ 

huế (âm 
phụ: uế) 

葦 vi /wěi/ vi, vĩ VU + QUỶ thiết, 
THƯỢNG thanh, VĨ 
vận, DỤ tam tổ 

vĩ 

齪 xúc 
/chuò/ 

∅ SỨC + GIÁC thiết, 
NHẬP thanh, GIÁC 
vận, XUYÊN nhị tổ 

sác 

I I I .  I I I .  I I I .  I I I .  XXXX ỬỬỬỬ  L Ý  V L Ý  V L Ý  V L Ý  V ẤẤẤẤ N  ĐN  ĐN  ĐN  Đ ỀỀỀỀ     Â M  ĐÂ M  ĐÂ M  ĐÂ M  Đ ỌỌỌỌ C  C  C  C  BBBB ẤẤẤẤ T  T  T  T  N HN HN HN H ẤẤẤẤ T  T R O N G  T  T R O N G  T  T R O N G  T  T R O N G  TTTT ỪỪỪỪ  N G N G N G N G ỮỮỮỮ  G G G G ỐỐỐỐ C  H ÁC  H ÁC  H ÁC  H Á NNNN    

Qua một số cứ liệu dẫn chứng và phân tích cụ thể như 
trên, chúng ta thấy, có những chữ Hán đã bị đọc sai âm 
Hán Việt ngay từ đầu, rồi người khác dùng sai theo (ông Lê 
Ngọc Trụ gọi là “nhân tuần”), do người đọc đầu tiên chỉ 
“suy đoán” ra một âm nào đó dựa theo những chữ khác có 
yếu tố hài thanh (tức thanh bàng) tương tự, như thấy chữ 槭 
(túc) thì cứ đọc “thích” theo những chữ có âm “thích” khác 
như 戚, 慼, 蹙, 鏚 ... Phần còn lại là do hiện tượng chữ tác 

作 đánh thành chữ tộ 祚, tức nhận lầm mặt chữ, như chữ 

睾 (cao) trong “cao hoàn” 睾丸 bị nhận lầm thành chữ 睪 
(dịch) nên mới đặt ra từ “dịch hoàn” để chỉ tinh hoàn hay 
hòn dái (từ “dịch hoàn” hiện đã ít dùng).  

Đến thời kỳ cận-hiện đại, coi như sau giai đoạn từ điển 
ĐDA ra đời (1931), cách nay khoảng hơn tám mươi năm, 
thuật ngữ khoa học đều do các nhà tân học đặt. Họ phần 
lớn có thể giỏi về chuyên môn và có biết chữ Hán ít nhiều, 
nhưng cũng do óc thực tế, lại không quan tâm mấy đến 
phần ngữ âm, mà chỉ tham khảo chủ yếu cách đọc ở hai bộ 
từ (tự) điển Hán Việt của Đào Duy Anh (1931) và của 
Thiều Chửu (1942). Tuy nhiên, hai bộ từ điển này, tuy đã 
có công rất lớn đối với việc học tập chữ Hán của hậu thế, 
nhưng vẫn còn một số mặt hạn chế, đặc biệt về phương 
diện ngữ âm. Cùng một chữ Hán mà từ điển ĐDA đọc khác 
với tự điển TC, là hiện tượng khá thường xảy ra. Trong 
trường hợp có mâu thuẫn này, thiết nghĩ có thể dùng 
phương pháp phiên thiết để quyết định một âm chuẩn duy 
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nhất (như bảng liệt kê ở mục II đã thử làm), nếu không sẽ 
tiếp tục để xảy ra thêm tình trạng lộn xộn về sau. 

Khi nêu ra một số trường hợp nhầm lẫn cụ thể để dẫn 
chứng cho vấn đề đang xét, chúng tôi hoàn toàn không có ý 
hạ thấp công lao biên soạn từ (tự) điển hoặc chế định thuật 
ngữ của những người đi trước. Một số nhầm lẫn nếu có thì 
xét cho cùng cũng vô hại cho khoa học, vì bản chất của 
ngôn ngữ là tính quy ước xã hội được mọi người chấp 
nhận, nên một thuật ngữ dù có vỏ ngữ âm sai vẫn có thể 
được người ta hiểu đúng ý nghĩa của nó về phương diện nội 
dung mà thuật ngữ muốn diễn tả. Chúng tôi cũng không có 
ý đề nghị từ nay trở đi phải đổi những thuật ngữ đã dùng 
quen như “bức xạ” thành “phúc xạ”, “trung khu” thành 
“trung xu”... mặc dù biết đọc “phúc xạ”, “trung xu” thì 
chắc chắn có cơ sở khoa học hơn, mà chỉ muốn nêu lên một 
ít thực tế chệch choạc tương đối phổ biến trong việc định 
âm Hán Việt của chữ Hán cũng như trong việc xây dựng 
thuật ngữ gốc Hán, nhằm rút kinh nghiệm cho những công 
việc hữu quan về sau được tốt hơn. 

TRẦN VĂN CHÁNH  
18-4-2015  

T À I  L IT À I  L IT À I  L IT À I  L I ỆỆỆỆ U  T R Í C H  DU  T R Í C H  DU  T R Í C H  DU  T R Í C H  D ẪẪẪẪ N  V À  N  V À  N  V À  N  V À  MMMM ỘỘỘỘ T  ST  ST  ST  S ỐỐỐỐ  T T T T ỪỪỪỪ  V I V I V I V I ẾẾẾẾ T  TT  TT  TT  T ẮẮẮẮ TTTT     

ĐDA: Đào Duy Anh, Hán Việt Từ Điển. Paris: Nxb Minh 
Tân, 1949.  

ĐVT: Đào Văn Tiến, Danh Từ Khoa Học - Vạn Vật Học, 
Paris: Nxb Minh Tân, 1950. 

HXH: Hoàng Xuân Hãn, Danh Từ Khoa Học (Toán, Lý, 
Hóa, Cơ, Thiên Văn). Paris: Nxb Minh Tân, 1955. 

LKK: Lê Khả Kế. 

TC: Thiều Chửu, Hán Việt Tự Điển. Hà Nội: Đuốc Tuệ, 
1942.  

TĐVP: Lê Khả Kế, Nguyễn Lân, Từ Điển Việt-Pháp. Hà 
Nội: Nxb Khoa Học Xã Hội, in lần thứ tư, 1997. 

TĐTVHPV: Lê Khả Kế, Từ Điển Thực Vật Học Pháp-Việt. 
Hà Nội: Nxb Khoa Học Và Kỹ Thuật, 1978. 

VVC: Võ Văn Chi, Từ Điển Thực Vật Thông Dụng, tập I 
và II. Hà Nội: Nxb Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2003-2004. 

Nguyễn Tài Cẩn, Nguồn Gốc Và Quá Trình Hình Thành 

Cách Đọc Hán Việt. Hà Nội: Nxb Khoa Học Xã Hội, 
1979. 

Trần Văn Chánh, “Từ Cách Đọc Chữ Hán, Bàn Về Một Số 

Nhầm Lẫn Khi Đặt Thuật Ngữ Gốc Hán”, tạp chí Nghiên 

Cứu Và Phát Triển, số 4 (81), 2010. 

Trần Văn Chánh, “Đọc Chữ Hán Bằng Phương Pháp 

Phiên Thiết”, đặc san Suối Nguồn, tập 1, tháng 5-2011. 

Nguyễn Hiến Lê, Tự Học Một Nhu Cầu Thời Đại. Sài Gòn: 
Nxb Thanh Tân, 1967. 

Vương Lực, Vương Lực Cổ Hán Ngữ Tự Điển 
王力古漢語字典. Bắc Kinh: Trung Hoa Thư Cục, 2000. 

Lê Ngọc Trụ, “Lối Đọc Chữ Hán”, tập san Đại Học Văn 

Khoa, số 5. Sài Gòn: Tháng 2-1968.  
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� H iH iH iH i ềềềề n  tn  tn  tn  t ỷỷỷỷ  N g u y N g u y N g u y N g u y ễễễễ nnnn  T h T h T h T h ịịịị     
HHHH ư ơ nư ơ nư ơ nư ơ n gggg    (giáo viên, Ô Môn, 
Cần Thơ). Thư ngày 27-3-
2015: 

Thỉnh thoảng dự lễ ở 
thánh thất hay thánh tịnh, 
tôi nghe một số đạo huynh,  

 

Gió muốn thổi đâu thì thổi. 
GIOAN 3:8 

đạo tỷ khi tự xưng với quan khách lại nói là “hiền đệ / hiền 
muội kính chào quý vị”. Cũng vậy, có vị lớn tuổi hỏi tôi: 
“Em cho hiền tỷ hỏi thăm, em ở thánh thất nào vậy?” Tôi 
nghĩ rằng xưng hô như vậy là không đúng. Kính mong Văn 
Uyển vui lòng giải thích rõ.  

B a n  B a n  B a n  B a n  ẤẤẤẤ n  Tn  Tn  Tn  T ốốốố n gn gn gn g :::: Hiền tỷ kính mến, hiền tỷ nhận xét rất 
đúng. Khi gọi người đối diện (ngôi thứ hai) thay vì nói đạo 
huynh, đạo tỷ, đạo đệ, đạo muội, ta có thể gọi người đối 
diện là hiền huynh, hiền tỷ, hiền đệ, hiền muội. Ta 
KHÔNG thể tự xưng (gọi chính mình) là hiền huynh, hiền 
tỷ, hiền đệ, hiền muội.  

Khi tự xưng (ngôi thứ nhất), thay vì nói tôi, anh, chị, em, 
ta có thể tự xưng là đạo huynh, đạo tỷ, đạo đệ, đạo muội; 
hoặc tự xưng là huynh, tỷ, đệ, muội. Có vị khiêm tốn, khi tự 
xưng thì nói tệ huynh, tệ tỷ, tệ đệ, tệ muội. 

Sau đây là hai lỗi khác thường nghe trong các cuộc lễ: 

* Khi cảm tạ quan khách, một số người quen nói thế 
này: Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã nhín chút thời 
giờ quý báu đến dự lễ. 

Nói như thế không nên. Khách đến dự lễ ngồi vài tiếng 
đồng hồ; có vị ở xa, đi xe đến và trở về mất thêm vài giờ 
nữa. Như vậy, thật sự đã mất thời gian nhiều lắm, đâu thể 
nói là “cảm ơn quý vị đã nhín chút thời giờ đến dự lễ”.  

Lẽ ra nên nói như sau: Chúng tôi chân thành cảm ơn quý 
vị đã dành rất nhiều thời giờ quý báu đến dự lễ. 

* Có vị mời khách lại nói thế này: Tôi có nhã ý kính mời 
đạo huynh (đạo tỷ) đóng góp ý kiến. 

Nói như thế là sai, lẽ ra nên nói: Tôi trân trọng kính mời 
đạo huynh (đạo tỷ) đóng góp ý kiến.  

Tuy nhiên, người khách được mời bấy giờ có thể đáp: 
Tôi xin cảm ơn nhã ý của hiền huynh (hiền tỷ). 

* 

� MMMM ộộộộ tttt  t u  s i n h t u  s i n h t u  s i n h t u  s i n h     ởởởở  C C C C ơ  ơ  ơ  ơ  QQQQ u a n  u a n  u a n  u a n  PPPP hhhh ổổổổ     TTTT h ô n g  h ô n g  h ô n g  h ô n g  GGGG i á o  i á o  i á o  i á o  LLLL ýýýý     (quận 1, 
TpHCM). Hỏi qua tin nhắn ngày 17-4-2015. 

Ngày nay em thấy phần đông người ta hay nói, viết là 
thập kỷ (theo nghĩa mười năm); chỉ riêng sách của Chương 
Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo luôn luôn 
dùng chữ thập niên. Xin vui lòng cho em biết tại sao vậy. 

B a n  B a n  B a n  B a n  ẤẤẤẤ n  Tn  Tn  Tn  T ốốốố n gn gn gn g :::: Hiền muội mến, mặc dù xã hội quen dùng 
sai từ, chúng ta nên có ý thức dùng cho đúng, không bắt 
chước cái sai đó rồi lại lan truyền cái sai qua các phương 
tiện truyền thông. Xin trả lời hiền muội như sau: 

Thập niên 十年 là mười năm (a decade). Nói về sự sung 
sướng ở đời, thơ xưa có câu: Thập niên đại hạn phùng cam 
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lộ. 十年大旱夆甘露. Hạn hán suốt mười năm mà lại gặp 
cơn mưa nước mát ngọt [thì rất sướng].  

Nhất kỷ 一紀 là mười hai năm. Thập kỷ là mười lần 
mười hai năm, tức là một trăm hai mươi năm!  

Thế kỷ 世紀 là một trăm năm (a century). 

* 

� H iH iH iH i ềềềề n  h u y n h  T h a n h  V â nn  h u y n h  T h a n h  V â nn  h u y n h  T h a n h  V â nn  h u y n h  T h a n h  V â n     (CQPTGL). Hỏi 24-5-2015. 

Của hoạnh tài là gì? Tại sao thánh giáo dạy rằng chúng 
ta không thể đem của hoạnh tài vào đạo để làm công quả? 

H uH uH uH u ệệệệ  K h K h K h K h ảảảả iiii :::: Hiền huynh mến, hoạnh 橫 là tính từ, có nghĩa 

là bất ngờ, đột ngột (với nghĩa xấu). Từ Bá 詞霸 
(www.iciba.com) dịch sang tiếng Anh là unexpected (bất 
ngờ), perverse (bất công), unreasonable (không hợp lý). 

Hoạnh sự 橫事 là việc bất ngờ. Từ Bá dịch là a bad 
accident (việc xấu thình lình xảy tới); unlucky happenings 
(những việc rủi ro xảy ra). 

Hoạnh họa 橫禍 là tai họa đột ngột. Từ Bá dịch là 
unexpected calamity, sudden misfortune. 

Hoạnh nạn 橫難 là tai nạn bất ngờ, cũng như hoạnh họa. 

Hoạnh tài 橫財 là tiền bất ngờ, nó mang ý nghĩa xấu. Do 
đó Từ Bá dịch là: ill-gotten wealth / ill gains (của cải kiếm 
được bằng cách bất chánh); a fortune which one doesn’t 
deserve (một tài sản mà người ta không xứng đáng có). 

Thí dụ, tiền trúng số, tiền thắng các cược hay tiền có 
được do cờ bạc, tiền tham nhũng, tiền trộm cướp, v.v... đều 
là của hoạnh tài. Tiền ấy không do mồ hôi lao động kiếm 
được một cách lương thiện. Tiền đó là tiền phi nghĩa. 

Làm đạo, làm công quả phải dùng đồng tiền lương thiện 
do bản thân mình cực khổ lao động mới có ý nghĩa. Bởi 
thế, thánh giáo dạy tín đồ không được đem của hoạnh tài 
vào cửa đạo. 

Có một chuyện mà tôi không chép vào quyển Lịch Sử 
Thánh Thất Cao Đài Thủ Đô Hà Nội.(1) Trong những ngày 
tá túc ở thánh thất Hà Nội thu thập sử liệu (1993), có lần tôi 
hỏi Chị Lớn Hương Bình (Ngô Thị Bình): Thưa cô Hai, 
ngoài Bắc không có cơ bút, không có đàn cơ, vậy cụ Sáu 
(Tô Văn Pho) và cô tu ra sao?  

Chị Lớn trả lời tôi: Hai nằm mơ, em à. Mà linh lắm! Rồi 
Chị Lớn kể tôi nghe chuyện này: 

Là giáo viên nghỉ hưu, lương hưu hàng tháng lãnh được 
bao nhiêu Chị Lớn đều đem gởi tiết kiệm để phòng khi 
thánh thất cần chi tiêu việc gì thì rút ra trang trải.  

Năm ấy, thấy thánh thất quá cũ kỹ, liệu rằng tiền tiết 
kiệm không đủ sửa chữa nên Chị Lớn mua một, hai tờ vé 
số, dụng ý là xin Ơn Trên phù hộ trúng số thì có đủ tiền lo 
sửa chữa thánh thất.  

                                                
(1) Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2015. Quyển 91-1 trong Chương 

Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.  
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Chị Lớn xếp mấy tờ vé số gọn lại rồi nhét vào sau khung 
ảnh trên bàn thờ. (Tôi không nhớ rõ là trên Thiên Bàn hay 
bàn thờ ở Báo Ân Từ.) Ngay đêm đó, Chị Lớn nằm mơ, 
thấy một vị Thần nét mặt rất nghiêm nghị, chỉ ngón tay vào 
mặt Chị Lớn mà mắng: Chớ có láo!  

Giật mình thức giấc, vã mồ hôi sợ hãi, Chị Lớn liền 
choàng dậy đi rửa mặt, súc miệng, rồi mặc áo dài ra trước 
bàn thờ thắp hương tạ lỗi. Chị Lớn lấy mấy tờ vé số ra khỏi 
chỗ đã giấu và bỏ đi. Từ đó về sau không bao giờ Chị Lớn 
mua vé số nữa. 

Một chuyện khác liên quan “của hoạnh tài” xảy ra năm 
1964 với các đạo tỷ ở Sài Gòn ra Trung hành đạo. Quý đạo 
tỷ mua vé số ở chùa Non Nước với thiện ý góp phần trang 
trải chi phí khứ hồi của đoàn. Về Sài Gòn, trong đàn cơ 
tổng kết chuyến đi Trung tại Thiên Lý Đàn ngày 16-7-
1964, Ơn Trên dạy về việc mua vé số: “Nhưng của hoạnh 
tài có bao giờ đem vào trong cửa đạo.” (2)  

* 

� H iH iH iH i ềềềề n  h u y n h  Hn  h u y n h  Hn  h u y n h  Hn  h u y n h  H ồồồồ  Đ Đ Đ Đ ạạạạ o  Ho  Ho  Ho  H ạạạạ n h ,  h in h ,  h in h ,  h in h ,  h i ềềềề n  tn  tn  tn  t ỷỷỷỷ  H o à n g  C ú c   H o à n g  C ú c   H o à n g  C ú c   H o à n g  C ú c  (Chu Văn 
An, P12, Bình Thạnh). E-mail ngày 30-5-2015. 

Chúng tôi đã đọc quyển Minh Giáo Thánh Truyền - Thi 
Văn Diệu Lý (Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2015; quyển 88-1 

                                                
(2) Diệu Nguyên, Câu Chuyện Đức Tin. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 

2012, tr. 60-62. Quyển 25-3 trong Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 

trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại 
Đạo). Thật khoan khoái khi thưởng thức đủ thể loại thi phú 
của Tiên Thánh mà chúng ta hữu hạnh tiếp nhận qua cơ bút 
Cao Đài; và cũng cảm ơn quý anh biên soạn, chú giải... rất 
công phu, tỉ mỉ, đúng với “phong cách” bấy lâu của 
Chương Trình Ấn Tống!  

Nhân tiện, chúng tôi đề nghị rằng thay vì dùng chữ chiết 
quán thủ thì nói chiết khoán thủ (hay khoán tâm, khoán vĩ) 
có lẽ dễ hiểu hơn. Ban Ấn Tống nghĩ sao? 

B a n  B a n  B a n  B a n  ẤẤẤẤ n  Tn  Tn  Tn  T ốốốố n gn gn gn g :::: Thưa hiền huynh và hiền tỷ quý mến, rất 
vui khi thấy quý huynh tỷ đọc kinh sách ấn tống rất kỹ và 
nhiệt tình góp ý cho chúng tôi. Về hai chữ quán thủ, chúng 
tôi trình bày như sau: 

Quán 觀 = khán 看 = nhìn coi, xem xét. Quán thủ 觀首 

= khán thủ 看首 = Xem xét chữ đầu câu thơ (to view the 

first word in each line). 

Chúng tôi đoán khoán thủ là do bà con đọc trại từ khán 
thủ. Vậy, khoán thủ là giao ước lấy chữ đầu câu thơ mà xét. 

Tóm lại, nói quán thủ / khán thủ / khoán thủ là theo thói 
quen hay sở thích của mỗi người.  

* 

� H iH iH iH i ềềềề n  tn  tn  tn  t ỷỷỷỷ  T r ư ơ n g  T h T r ư ơ n g  T h T r ư ơ n g  T h T r ư ơ n g  T h ịịịị  T h à T h à T h à T h à     (Bến Tre). Thư ngày 05-6-2015. 

Đi dự các lễ tang trong đạo mà có đọc đíếu văn, tôi 
thường nghe lúc thì nói phụng mệnh, lúc thì nói phục mệnh. 
Xin hỏi là chúng ta nên nói thế nào mới đúng? 
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H uH uH uH u ệệệệ  K h K h K h K h ảảảả iiii :::: Thưa hiền tỷ, hai từ này ý nghĩa khác nhau: 

Phụng mệnh 奉命 là vâng lệnh, tuân lệnh (to receive an 
order; to act under an order). 

Phục mệnh 復命 là trở về báo cáo công việc sau khi 
hoàn thành sứ mạng (to report on completion of one’s 
mission).  

Do đó, khi một vị hướng đạo qua đời, ta nói vị ấy phục 
mệnh Ngọc Hư Cung tức là ngụ ý bảo rằng vị ấy đã hoàn 
thành sứ mạng và đã trở về trước Đức Chí Tôn trên Ngọc 
Hư Cung để báo cáo (phúc trình) kết quả hành đạo của vị 
ấy tại thế gian.  

Tóm lại, thay vì nói từ trần, tạ thế, qua đời, quy thiên, 
quy liễu, liễu đạo, thoát xác, v.v... chúng ta có thể nói là 
phục mệnh Đức Chí Tôn. 

* 

� H iH iH iH i ềềềề n  h u y n h  N g u yn  h u y n h  N g u yn  h u y n h  N g u yn  h u y n h  N g u y ễễễễ n  Q u a n g  T í nn  Q u a n g  T í nn  Q u a n g  T í nn  Q u a n g  T í n     (Họ đạo Trung Dương, 
HT Truyền Giáo). Hỏi qua tin nhắn ngày 09-6-2015. 

Hôm nay đọc lại Văn Uyển tập Trinh 2014 (số 12), trang 
192, thấy câu “Cam lộ môn khai”, nhưng tôi hay nghe 
nhiều người nói là cam lồ. Xin hỏi, nói thế nào mới đúng? 

B a n  B a n  B a n  B a n  ẤẤẤẤ n  Tn  Tn  Tn  T ốốốố n gn gn gn g :::: Thưa hiền huynh, chữ 甘露 đọc đúng là 
cam lộ. Nhưng dân gian quen đọc trại ra là cam lồ.(3)  

                                                
(3) Kỳ này, Văn Uyển tập Lợi-Trinh 2015 (số 15-16) đăng bài Về 

Những Chữ Hán Có Âm Đọc Không Ổn Định Hoặc Đáng Ngờ 

Đọc trại âm chữ Hán là hiện tượng thông thường trong 
tiếng Việt, chẳng hạn như 精舍 tinh xá người Việt quen 
đọc trại thành tịnh xá. (Tinh là trong sạch, thuần khiết, sáng 
đẹp...). 

Nhân tiện nói về hai chữ cam lồ, xin kể huynh nghe 
chuyện vui: Chúng tôi có người bạn đạo làm thầy giáo, nên 
vợ thầy được học trò gọi là cô. Cô rất khéo tay làm bánh 
mứt. Học trò đến thăm thầy thường được mời vài món bánh 
mứt do cô tự tay làm rất đẹp mắt và thơm ngon. Có điều, 
ông chủ nhà mỗi khi mời khách dùng các món ngọt lại nói: 
“Nào, xin dùng thử món cam lồ.” Học trò nào mới ghé nhà 
thầy lần đầu sẽ ngẩn người ra, không hiểu thầy nói gì. Bấy 
giờ thầy giáo cười, giải thích: “Món cam lồ là món cô làm, 
không phải hàng mua ngoài chợ.”  

Chân thành cảm ơn hiền huynh suốt bảy năm qua đã tích 
cực phổ biến kinh sách ấn tống tại Lâm Đồng.  

Xin cùng nhau cầu nguyện cho mạng lưới phát hành của 
Chương Trình Chung Tay Ấn Tống càng ngày càng mở 
rộng và hiệu quả hơn, nhờ vào những tấm lòng nhiệt thành 
hoằng pháp như hiền huynh và quý tín hữu đồng tâm đồng 
chí ở các thành phố, tỉnh, huyện, xã, cao nguyên... 

* 

                                                                                                     
của nhà nghiên cứu Trần Văn Chánh. Mong rằng sẽ giúp quý 
tín hữu tham khảo khi liên hệ tới vấn đề âm Hán-Việt trong 
kinh kệ Cao Đài đôi lúc có vài cách đọc khác nhau.  
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� Bác sBác sBác sBác s ĩ  Trĩ  Trĩ  Trĩ  Tr ầầầầ n Mn Mn Mn M ộộộộ c Thônc Thônc Thônc Thôn     (ấp Xóm Ruộng, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tây Ninh). E-mail ngày 20-6-2015. 

Tôi muốn bày tỏ vài dòng cảm nghĩ khi đọc Văn Uyển 
tập Trinh 2014: 

Hiền huynh Võ Văn Pho viết bài “Điều Con Học Từ 
Mẹ" quá hay! Chỉ có hai câu thơ, huynh đã phô diễn một 
tuyệt kỹ thi nhân: 

Dầm trong dằng dặc mưa xa 

Lòng con ướt tận quê nhà mẹ ơi. 

Huynh viết thêm vài dòng chữ: “Tôi mắc cạn giữa lòng 
phố thị, nhớ mẹ chỉ còn biết gởi vào thơ...” 

Rõ là thi thố nội lực thượng thừa của một cao thủ. Xin 
bái phục! Bái phục! 

H uH uH uH u ệệệệ  K h K h K h K h ảảảả iiii :::: Thưa Trần đại phu, đọc văn đọc thơ mà cảm 
thụ tới cái mức như đại phu thì rõ ra người cũng là “cao 
thủ” nên mới lường được “ngón nghề” của nhau. Bởi thế 
nên tệ hữu bèn xin cụ Tố Như đại xá mà cải biên hai câu 
của cụ như thế ni:  

Khá khen con mắt tinh đời 

“Khuê tinh” đoán giữa trần ai mới già. 

Tóm lại, nhận xét của Trần đại phu khiến tệ hữu rất vui 
vì thấy Văn Uyển đã tạo được sân chơi cho những người 
đồng điệu, cùng thanh khí. Đó là mục đích của tệ hữu khi 
chủ trương và chủ biên Văn Uyển hàng quý, để tạo tiền đề 

góp phần xây dựng văn học Cao Đài về lâu dài. 

Mục Gió Bốn Phương cũng là cầu nối giữa tín hữu 
chúng ta, những người ham thích đọc kinh sách. Thượng 
Giáo Sư Phạm Văn Liêm (Hội Thánh Truyền Giáo Cao 
Đài), một cây bút rất quen thuộc trong Chương Trình 
Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo, mới đây đã mượn 
hai câu kết trong bài thơ “Người Đi Đâu...”của Bùi Giáng 
(1926-1998) để gởi tặng tất cả quý đạo hữu mến mộ mục 
giao duyên này:  

Gió lay lắt bốn phương về dồn tụ  

Bụi thu mờ ai phủi với hai tay. 

Văn Uyển rất mong sẽ nhận thêm thơ văn, nhạc họa do 
Trần đại phu sáng tác. Thân quý. 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n tn tn tn t ỷỷỷỷ  Đ Đ Đ Đ ạạạạ i Cơ Báci  Cơ Báci  Cơ Báci  Cơ Bác     (Minh Lý Thánh Hội, quận 3, 
TpHCM). E-mail ngày 29-6-2015. 

Đại Cơ Bác rất mừng là Chương Trình Chung Tay Ấn 
Tống Kinh Sách Đại Đạo vẫn tiếp tục hoạt động và có 
hướng phát triển. Đại Cơ Bác được mở mang kiến thức rất 
nhiều nhờ đọc các quyển sách do Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống phát hành; thích nhất là việc giải nghĩa các từ 
ngữ, những bài viết nghiên cứu và những bài viết liên quan 
tới Công Giáo. 

B a n  B a n  B a n  B a n  ẤẤẤẤ n  Tn  Tn  Tn  T ốốốố n gn gn gn g :::: Thưa hiền tỷ trọng kính, chúng tệ hữu chân 
thành cảm tạ những tình cảm tốt đẹp mà hiền tỷ luôn luôn 
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dành cho Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách 
Đại Đạo ngay từ khi mới khởi sự hoạt động.  

Công việc phổ thông giáo lý trong xu thế đại đồng, hòa 
hợp các dòng tín ngưỡng khác nhau đang là chiều hướng 
chung của nhân loại tiến bộ, và điều này đã được Đức Chí 
Tôn Cao Đài Thượng Đế soi dẫn đạo hữu chúng ta từ 
những năm 1920 trở đi. Nếu chúng ta không cố gắng xiển 
minh Đại Đạo thì ngay cả người trong nước vẫn cứ mơ hồ, 
còn mong chi dân tộc các nước khác có thể lãnh hội! Mà 
nếu cứ như thế, câu tiên tri “Một nước nhỏ nhen trong vạn 
quốc / Ngày sau làm chủ mới là kỳ” Đức Đại Từ Phụ hé lộ 
năm xưa biết bao giờ mới trở thành hiện thực!? 

Sau những giờ công phu tu tập, kính mong hiền tỷ tập 
trung điển lành, hồi hướng và hộ niệm giúp chúng tệ hữu.  

* 

� MMMM ộộộộ t t  t  t  vvvvịịịị     đđđđ ạạạạ o ho ho ho h ữữữữ uuuu     (Long An). Hỏi qua điện thoại ngày 20-7-
2015. 

Trong một đàn cơ tại Minh Lý Thánh Hội, giờ Tuất, Thứ 
Bảy 19-4-1969 (03-3 Kỷ Dậu), do Bộ phận Hiệp Thiên Đài 
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 
thông công, Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy như sau: 

Trăm năm vó ngựa giục đường trần 

Ánh mắt xa vời ngọn các lân 

Lả tả lá vàng rơi hoạn lộ 

Nhấp nhô buồm trắng lướt dòng ngân 

Khung trời lấp lánh hàng tinh tú 

Cảnh giới chập chùng vạn thế nhân 

Tuế nguyệt trường lưu đâu đã hẹn 

Vô thường lấm bẩn gót chân quân. 

Xin Văn Uyển vui lòng cho biết các lân nghĩa là gì?  

L ê  A n h  M i n hL ê  A n h  M i n hL ê  A n h  M i n hL ê  A n h  M i n h :::: Thưa hiền hữu, Các Lân, chữ Nho là Lân 

Các 麟閣, rút gọn từ Kỳ Lân Các 麒麟閣, tên gọi một lầu 

(gác) do Tiêu Hà 蕭何 (?-193 trước Công Nguyên) xây vào 
đời Hán, để chứa sách quý và thờ các hiền sĩ, công thần. Về 
sau, các lầu (gác) chứa sách của triều đình thường gọi là 
các, thí dụ như: Văn Uyên Các 文淵閣, Thiên Lộc Các 

天祿閣, Văn Lan Các 文瀾閣. (Ngày nay, ở Trung Quốc, 
Hương Cảng, v.v... nhiều nơi xây dựng Lân Các, thậm chí 
nhà hàng, khách sạn cũng lấy tên Kỳ Lân Các!) 

Kỳ lân (con đực là kỳ, con cái là lân) được xem là nhân 
thú 仁獸 (loài thú nhân ái), vì truyền thuyết nói rằng kỳ lân 
tính tình ôn hòa, không giẫm lên hoa cỏ, không làm hại 
người và thú vật. 

Năm 1813, thi hào Nguyễn Du (1766-1820) làm Chánh 
Sứ dẫn phái đoàn ngoại giao sang Bắc Kinh (nhà Thanh). 
Suốt hành trình đi và về (một năm), qua nhiều nơi, thấy 
nhiều sự vật, nhà thơ sáng tác 132 bài thơ chữ Hán, kết tập 
thành Bắc Hành Tạp Lục 北行雜錄. Trong tập thơ đó, bài 

thứ 101 nhan đề Kỳ Lân Mộ 麒麟墓 (mộ chôn kỳ lân) có 

câu: Hu ta, nhân thú hề, kỳ lân! 吁嗟仁獸兮麒麟 (Than ôi, 
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kỳ lân là loài thú nhân từ!) 

Tương truyền lúc Đức Khổng Tử chào đời thì có kỳ lân 
xuất hiện, miệng ngậm sách ngọc. Học thuyết của Đức 
Khổng chủ yếu là đức nhân 仁, lòng thương người (nhân 
ái). Do đó, kỳ lân còn tượng trưng cho Đức Khổng và học 
thuyết của Ngài.  

Suy ra, câu thơ “Ánh mắt xa vời ngọn các lân” của Đức 
Thiền Sư Vạn Hạnh có lẽ nhắc tới đạo lý Khổng Mạnh, 
luân lý nhân bản của Nho Giáo, một nền tảng đạo lý cao 
quý mà con người dễ đánh mất một khi mê mải bôn ba theo 
đường danh nẻo lợi trong chốn hồng trần. Cũng vì thế nên 
câu kết bài thơ nghe rất buồn: “Vô thường lấm bẩn gót 
chân quân”. Chân quân (gods) từ cõi trời đi xuống thế gian 
rồi cũng đành phải chịu quẩn quanh trong vòng phàm phu 
tục tử, sống nay chết mai!  

* 

� Kim LongKim LongKim LongKim Long (Calgary, Alberto, Canada). Thư 26-7-2015. 

Đàn cơ tại Thiên Lý Đàn, ngày 15-12 Giáp Thìn (17-01-
1965), do bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam thông công, Đức Đông 
Phương Chưởng Quản giáng lâm, xưng danh như sau: 

ĐÔNG xá tây lân thỉnh vấn cơ, 

PHƯƠNG tri thiên địa thị vô tư, 

CHƯỞNG trung tự xuất hy phàm thánh, 

QUẢN(G) đại khôi khôi cá võng dư! 

Kính nhờ Văn Uyển giải thích ý nghĩa bài thi này. 

L ê  A n h  M i n hL ê  A n h  M i n hL ê  A n h  M i n hL ê  A n h  M i n h :::: Thưa hiền hữu, bài thi xưng danh khoán 
thủ (quán thủ) này cho biết Đấng thiêng liêng giáng cơ là 
Đức Đông Phương Chưởng Quản 東方掌管. Chưởng quản 

掌管 nghĩa là nắm giữ, phụ trách một chức vụ, nhiệm vụ 
(to administer something, to manage and have responsi-
bility for the running of an organisation). Chữ quản này 
khác với chữ quảng 廣 (rộng rãi / wide, broad) dùng trong 
câu 4. Do đó, chúng ta chép thánh giáo là QUẢN(G) để 
người đọc dễ phân biệt chánh tả và ý nghĩa. 

Câu 1: Đông xá tây lân thỉnh vấn cơ 東舍西鄰請問乩 

Lân xá: Nhà hàng xóm láng giềng (neighbouring 
homes). Đông tây: Bên đông và bên tây (east and west), từ 
đông sang tây (from east to west). Đông xá tây lân: Hàng 
xóm bên đông và bên tây (hiểu rộng ra: hàng xóm chung 
quanh). Đây là lối nói xen kẽ rất thông dụng trong tiếng 
Hán và tiếng Việt, như: Đông thành tây tựu, nam chinh bắc 
chiến, nam thanh nữ tú, sáng rượu chiều trà, sống nay chết 
mai, v.v... Thỉnh vấn: xin phép hỏi han. Cơ: cơ bút. 

Đại ý câu 1: Bổn đạo sở tại muốn thỉnh Ơn Trên giáng 
cơ giải đáp giúp những gì đang thắc mắc. (Bởi vậy, liền sau 
bài thi xưng danh này, Đức Đông Phương Chưởng Quản 
dạy ngay lý do giáng cơ: “Đàn bất thường hôm nay, Bần 
Đạo đến đây giải quyết những vấn đề trọng đại mà các 
hiền đệ, hiền muội có trọng trách bắt tay vào việc kể từ tân 
xuân Ất Tỵ. Còn đối với việc thế gian mà một số hiền đệ 
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còn thắc mắc dục vấn [muốn hỏi], đó là việc ngoài phạm vi 
cửa đạo, nên Bần Đạo đành tạm gác...” 

Câu 2: Phương tri thiên địa thị vô tư 方知天地是無私 

Phương tri: (Rồi ra) mới biết (just then know). Thiên 
địa: Trời đất, càn khôn, vũ trụ (heaven and earth, 
universe). Thị: Là, thì, đúng là, quả là. Vô tư: Không thiên 
vị, công bằng (unbiased, impartial). 

Đại ý câu 2: Mới biết rằng trời đất công bình, chẳng 
thiên vị riêng ai. 

Câu 3: Chưởng trung tự xuất hy phàm thánh  
掌中自出希凡聖 

Chưởng: Lòng bàn tay (palm). Chưởng trung: Trong 
lòng bàn tay (in the palm of hand). Tự xuất: Từ chỗ đó mà 
ra, phát sinh từ đó. Hy phàm thánh: Nói đủ là hy phàm hy 
thánh (vì theo luật thơ bảy chữ nên phải nói tắt); bắt chước 
sống theo phàm tục hay bắt chước sống theo thánh hiền. 

Đại ý câu 3: Con người có thể trở thành thánh hiền hay 
cứ làm kẻ phàm tục, và khả năng ấy con người đang nắm 
trong tay. (Ý nói, làm người hay làm thánh là do chính ta.)  

Câu 4: Quảng đại khôi khôi cá võng dư!  
廣大恢恢個網歟 

Quảng đại: Rộng lớn (great). Khôi khôi: Bao la (vast, 
immense). Cá võng: Tấm lưới. Hiểu ngầm là lưới trời. Có 
câu Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu 天網恢 

恢疏而不漏 (Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng không để 
lọt một chút gì). Ngụ ý luật nhân quả chi phối tất cả, không 
ai thoát được. Dư: Chữ đặt cuối câu, tỏ ý cảm thán 
(exclamation). 

Đại ý câu 4: Lưới trời lồng lộng lắm thay! (Nghĩa là luật 
công bình của trời đất chi phối tất cả. Con người hành xử 
như thánh hiền thì sẽ trở thành hiền thánh; con người sống 
theo phàm tục, thì cứ mãi là kẻ tục phàm.) 

Nói thêm: Vào thời gian trước khi có đàn cơ này (tháng 
01-1965), một số đạo hữu địa phương băn khoăn về thời 
cuộc, muốn Ơn Trên hé lộ Thiên cơ. Đức Đông Phương 
Chưởng Quản khuyên rằng luật nhân quả rất công bình, 
mình thành tâm tu hành đạo đức thì đạo đức bảo vệ cho 
mình, chớ nên bận lòng lo lắng trước thế sự đảo điên. 

* 

� NguyNguyNguyNguyễễễễ n Bn Bn Bn B ảảảả o Long o Long o Long o Long (Bình Định). E-mail ngày 30-8-2015. 

Đàn khai xuân tại Trúc Lâm Thiền Điện (Vĩnh Long) 
vào giờ Ngọ, mùng 2 Tết Bính Ngọ (22-01-1966), do bộ 
phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao 
Đài Giáo Việt Nam phụ trách thông công, có bốn câu mở 
đầu như sau, kính nhờ Văn Uyển vui lòng giải thích giúp: 

HỘ đàn Thiền Điện lễ khai xuân 

PHÁP nhiệm truyền ban độ thế trần 

GIÀ giả chơn tâm thâu vọng niệm 

LAM giang mặc mặc đắc Tiên chân. 
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L ê  A n h  M i n hL ê  A n h  M i n hL ê  A n h  M i n hL ê  A n h  M i n h :::: Thưa hiền hữu, bài thơ quán thủ (khoán 
thủ) là Hộ Pháp Già Lam, nghĩa là một đấng thiêng liêng 
bảo hộ chánh pháp chốn già lam. (Già lam: Cảnh chùa, 
chốn đạo trường, chỗ tu hành… Tiếng Phạn là 
“samgharama”). 

Câu 1: Ngài đến giữ gìn, che chở (hộ: to protect) Trúc 
Lâm Thiền Điện (Vĩnh Long) nhân dịp nơi đây lập đàn cơ 
khai xuân Bính Ngọ (1966). 

Câu 2: Ơn Trên sẽ ban truyền đạo pháp nhiệm mầu cứu 
độ người trần thế. 

Câu 3: Già: Ngồi kiết già, hiểu rộng ra là ngồi thiền (vì 
Cao Đài ngồi bán già theo tân pháp). Giả: Người. Thí dụ: 
Học giả, thức giả, trí giả, tác giả, dịch giả… Già giả: Người 
ngồi thiền, hành giả (meditator). Câu 3 có nghĩa: Người 
ngồi thiền thâu được vọng niệm thì sẽ đạt được chơn tâm. 

Câu 4: Lam là tham lam (avaricious). Lam giang: Tham 
lam nổi lên làm con người chìm đắm trong tội lỗi, nên ví 
lòng tham như sông nước, vậy lam giang là sông tham 
(giống như khổ hải, biển khổ; ái hà, sông tình ái). Mặc 
mặc: Lặng yên. Lòng tham dục lặng yên, như sông lặng 
sóng, thì người tu sẽ đắc đạo (Tiên chân: Bậc chân nhân 
trong cõi Tiên). 

* 

� MiMiMiMi nh Nga nh Nga nh Nga nh Nga (Cần Thơ). E-mail ngày 22-11-2015. 

Trong bài Dự Bị Huyền Công, Đức Hà Tiên Cô dạy: 

Phương tựu chánh hằng toan nghiềm ngẫm 

Phép tồn tâm cũng lắm công phu... 

Xin Văn Uyển vui lòng giải thích giúp chúng tôi phương 
tựu chánh nghĩa là gì? Cảm ơn Ban Ấn Tống. 

L ê  A n h  ML ê  A n h  ML ê  A n h  ML ê  A n h  M i n hi n hi n hi n h ::::    Phương    方: Cách thức, biện pháp. Tựu 就: 

gần gũi, thân cận. Chánh (chính) 正: (a) thỉnh giáo, (b) sửa 
chữa lỗi. Phương tựu chánh (chính) là phương cách thân 
cận người đạo đức để thỉnh giáo và trau sửa mình. Hai chữ 
“tựu chánh (chính)” có chép trong Luận Ngữ (1-14). 子 曰: 

“君 子 食 無 求 飽, 居 無 求 安, 敏 於 事 而 慎 於言, 就 有 道 

而 正 焉. 可 謂 好 學 也 已.” 

Tử viết: “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn ư 
sự nhi thận ư ngôn, tựu hữu đạo nhi chính yên. Khả vị hiếu 
học dã dĩ.” 

Đức Khổng Tử nói: “Quân tử ăn không cầu no, ở không 
cầu an nhàn, làm việc mau mắn siêng năng, thận trọng lời 
nói, thân cận người đạo đức để trau sửa mình. Người như 
vậy có thể gọi là hiếu học vậy.”  

“(T)hân cận người đạo đức để trau sửa mình” được 
James Legge (1815-1897) dịch là: “(H)e frequents the 
company of men of principle that he may be rectified”. 
Vậy, phương tựu chánh có thể dịch sang tiếng Anh như 
sau: the way of self-rectification by frequently companying 
with virtuous people. 

Kính chúc hiền tỷ thân tâm thường lạc. 
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Kinh sách mới ấn tống Quý Ba và Bốn năm 2015: 

30303030----5555.... KINH SKINH SKINH SKINH SÁÁÁÁM HM HM HM HỐỐỐỐI MINH HI MINH HI MINH HI MINH HỌỌỌỌAAAA (Trương Quân vẽ tranh, in lần thứ năm 5.000 5.000 5.000 5.000 
quyquyquyquyểnểnểnển) – Do quý môn sanh Cao Đài chung tay công quả 43434343,,,,1111 tri tri tri triệu đồngệu đồngệu đồngệu đồng. Phương 
danh quý vị Mạnh Thường Quân như sau: Chơn linh ĐT CAO THỊ HUỆ; ĐH CAO VĂN 
NGHÉO; ĐH ĐOÀN THIỆN MINH; ĐH LÂM THANH HẢI; ĐT LÊ THỊ MẬN; ĐT LÊ THỊ MINH 
CHÂU; ĐT NGUYỄN THỊ KIM NGÂN; ĐT NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH; ĐT NGUYỄN THỊ THU; ĐT 
NGUYỄN THỊ THU HẢO; ĐT PHẠM THỊ KIM HOA; ĐT PHẠM THỊ NGỌC MAI; ĐH PHAN 
VĂN CHIA; Gia đình ĐH THÁI NGỌC THÀNH; Gia đình ĐH TRẦN NGUYỆT CƯƠNG; Gia 
đình ĐH TRẦN VĂN HOÀI; ĐH VÕ BÙI GIA BẢO; ĐT VÕ HẠNH DUNG; ĐT VÕ NGỌC ĐIỆP; 
Lễ Sanh VÕ THÀNH TRÂN; ĐH VÕ TRUNG HẬU; ĐT VĂN THU THỦY. 

99991111----1.1.1.1. LLLLỊCH SỬ THÁNH THẤT CAO ĐỊCH SỬ THÁNH THẤT CAO ĐỊCH SỬ THÁNH THẤT CAO ĐỊCH SỬ THÁNH THẤT CAO ĐÀI THÀI THÀI THÀI THỦ ĐÔ HỦ ĐÔ HỦ ĐÔ HỦ ĐÔ HÀ NÀ NÀ NÀ NỘIỘIỘIỘI (Huệ Khải, 3.000 quy3.000 quy3.000 quy3.000 quyểnểnểnển) – 
Do quý môn sanh HT Cao Đài Ban Chỉnh Đạo chung tay công quả 30303030 tri tri tri triệu đồngệu đồngệu đồngệu đồng. 
Phương danh quý vị như sau: Chơn linh ĐT NGUYỄN THỊ HÂN; ĐT NGUYỄN THỊ MINH 
GIANG; ĐT NGUYỄN THỊ TRÒN; ĐH NGUYỄN VĂN CƯỜNG; ĐH NGUYỄN VĂN DẪU; ĐH 
PHẠM BÌNH PHƯỚC; Cháu PHẠM GIA HƯNG; Cháu PHẠM NHỰT TRƯỜNG; ĐH PHẠM 
QUANG TRUNG; Cháu PHẠM QUẾ TRÂM; ĐH PHẠM THÁI HÒA; ĐH PHẠM THANH LONG; 
Cháu PHẠM THỊ ANH THƯ; ĐT PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG; ĐT PHẠM THỊ THÀI; ĐH PHẠM 
TRUNG QUỐC; Gia đình ĐH PHẠM VĂN VÀNG; ĐH PHAN THÀNH TÂM; ĐT TRẦN THỊ LỆ 
HẰNG; ĐT TRẦN THỊ THỚI. 

99994444----1.1.1.1. LLLLƯƯƯƯỢỢỢỢC C C C SSSSỬ Ử Ử Ử ĐĐĐĐẠẠẠẠOOOO CAO ĐÀI CAO ĐÀI CAO ĐÀI CAO ĐÀI: KHAI MINH : KHAI MINH : KHAI MINH : KHAI MINH ĐĐĐĐẠẠẠẠI I I I ĐĐĐĐẠẠẠẠO 1926 / A CONCISE CAODAI O 1926 / A CONCISE CAODAI O 1926 / A CONCISE CAODAI O 1926 / A CONCISE CAODAI 
HISTORY: THE 1926 INAUGURATIONHISTORY: THE 1926 INAUGURATIONHISTORY: THE 1926 INAUGURATIONHISTORY: THE 1926 INAUGURATION    (Huệ Khải, 3333.000 quy.000 quy.000 quy.000 quyểnểnểnển) – Do quý môn sanh 
Cao Đài hải ngoại chung tay công quả 24.044.90024.044.90024.044.90024.044.900 đ đ đ đồngồngồngồng. Phương danh quý vị như 
sau: Đạo Trưởng PHAN LƯƠNG QUỚI (Úc); Gia đình ĐH QUÁCH HIỆP LONG, ĐT KIM 
QUYÊN (Pháp); ĐT TRẦN NGỌC HẠNH; ĐT TRẦN NGỌC HƯỜNG (Canada); ĐT TRẦN 
NGỌC NỮ (Mỹ); ĐH TRƯƠNG DUY TÍN (Mỹ). 

99996666----1.1.1.1. ĐĐĐĐỐI THOẠI LIỐI THOẠI LIỐI THOẠI LIỐI THOẠI LIÊN TÔN GIÁOÊN TÔN GIÁOÊN TÔN GIÁOÊN TÔN GIÁO    TTTTỪ GÓC NHỪ GÓC NHỪ GÓC NHỪ GÓC NHÌN MÌN MÌN MÌN MỘT TÍN HỮU CAO ĐỘT TÍN HỮU CAO ĐỘT TÍN HỮU CAO ĐỘT TÍN HỮU CAO ĐÀIÀIÀIÀI /  /  /  / 
INTERFAITH DIALOGUESINTERFAITH DIALOGUESINTERFAITH DIALOGUESINTERFAITH DIALOGUES    AS VAS VAS VAS VIEWED BY A CAODAI BELIEVERIEWED BY A CAODAI BELIEVERIEWED BY A CAODAI BELIEVERIEWED BY A CAODAI BELIEVER    (Huệ Khải, 4.0004.0004.0004.000 

quyquyquyquyểnểnểnển) – Do quý môn sanh Cao Đài chung tay công quả 22220000.0.0.0.030303030....000000 đ00 đ00 đ00 đồngồngồngồng. Phương 
danh quý vị như sau: Thánh thất BẢO CHÂU (Úc, hiền tỷ Lê Thị Kim Y chuyển giúp); 
Gia đình ĐH DƯƠNG TIẾN PHÁT, ĐT HÀ BÍCH HÀ (Mỹ); ĐH ĐOÀN THIỆN MINH; ĐT HỒ 
THỊ Ý; ĐT NGÔ THỊ NGỌC ĐIỆP; ĐH NGUYỄN THANH HIỆP; ĐT NGUYỄN THỊ THANH; gia 
đình cố đạo trưởng TƯỜNG KHAI. 

99997777----1.1.1.1. GGGGỞỞỞỞI NGI NGI NGI NGƯƯƯƯỜỜỜỜI I I I ÁÁÁÁO TRO TRO TRO TRẮẮẮẮNGNGNGNG (thơ Trần Dã Sơn, 2.000 quy2.000 quy2.000 quy2.000 quyểnểnểnển) – Do quý môn sanh 
Cao Đài chung tay công quả 11110000....777700.00000.00000.00000.000 đ đ đ đồngồngồngồng. Phương danh quý vị như sau: Gia 
đình cố ĐH ĐẠT TRUYỀN Hà Văn Phủ; ĐH NGUYỄN MẠNH HIỂN; ĐT VĂN THU THỦY. 

99998888----1.1.1.1. GIGIGIGIỮỮỮỮA CHA CHA CHA CHỐỐỐỐN TA BN TA BN TA BN TA BÀÀÀÀ (thơ Huỳnh Văn Mười, 1.000 quy1.000 quy1.000 quy1.000 quyểnểnểnển) – Do quý môn sanh 
Cao Đài chung tay công quả 6.656.656.656.655555.000.000.000.000 đ đ đ đồngồngồngồng. Phương danh quý vị như sau:  
01 ĐH ĐINH VĂN MỘNG: Thạnh Phú, Bến Tre 30,000 
02 ĐT ĐOÀN THỊ MỸ. Gởi đợt 102. 200,000 
03 ĐH ĐOÀN VĂN THẢNH: Qui Đức. Gởi đợt 102. 100,000 
04 Gia đình ĐTr HIỆP NHƠN TÂM (TTi Thanh Tịnh Đàn): Gởi đợt 104. 600,000 
05 ĐT LÊ THỊ DỄ: Lý Thái Tổ, P 7, Q 10. Gởi đợt 34, 42, 48B.  900,000 
06 ĐT LÊ THỊ THƠI (TT Lộ Đỏ, HT Ban Chỉnh Đạo): Hồi hướng 

cửu huyền thất tổ. Gởi đợt 4, 7, 14, 15, 17, 28, 41, 54BS. 
2,400,000 

07 Cô LINH (Bình Chánh): ĐH Thanh Căn chuyển giúp. Gởi đợt 103. 200,000 
08 ĐH NGUYỄN THANH SIÊNG [XUYÊN?] (TT Thành Thới): Thới Hòa, 

Thành Thới, Mỏ Cày, Bến Tre. Gởi đợt 67, 72.  
950,000 

09 ĐH NGUYỄN VĂN TRUNG: Quận 8. Gởi đợt 42. 25,000 
10 ĐT TRỊNH KIM LONG, ĐT TRỊNH BẠCH MAI: 

Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh. Gởi đợt 39, 44, 48B.  
900,000 

11 Cố Luật Sự UNG NGỌC XƯNG (TT Trung Hiệp): Gởi đợt 76, 78, 83, 96.  250,000 
12 ĐH VÕ VĂN PHO (TT Trung Minh). Gởi đợt 89.  100,000 

� ĐĐĐĐẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂN (Hiệp tuyển). TTTTập ập ập ập TriTriTriTrinhnhnhnh – Quý Bốn năm 2015. Quý vị Mạnh 
Thường Quân đóng góp nhiều đợt (24 24 24 24 tritritritriệu đồngệu đồngệu đồngệu đồng). Ban Ấn Tống tổng kết và phân bổ 
từ quỹ chung, để ấn tống 2222.000 quy.000 quy.000 quy.000 quyểnểnểnển. Phương danh quý vị như sau: 
AAAA .  .  .  .  Qu ýQu ýQu ýQu ý  đ đ đ đ ạoạoạoạo  h h h h ữu  ở Nguyễn Thiện Thu ật,  P3, Q3.  ữu  ở Nguyễn Thiện Thu ật,  P3, Q3.  ữu  ở Nguyễn Thiện Thu ật,  P3, Q3.  ữu  ở Nguyễn Thiện Thu ật,  P3, Q3.  Công quả các đợt 83, 88, 
89, 90, 95, 104.    Phương danh quý vị như sau:    
01 ĐH LƯ PHƯỚC HÒA 400.000 
02 Đạo hữu MINH QUẾ  100.000 
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03 ĐT NGUYỄN THỊ HƯƠNG  100.000 
04 ĐT NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUẾ, hồi hướng chơn linh song thân là ĐH 

Nguyễn Đình Thống, ĐT Lê Thị Trợ. 
700.000 

05 ĐT NGUYỄN THỊ MỸ AN  600.000 
06 ĐT NGUYỄN THỊ MỸ HÒA  400.000 
07 ĐH NGUYỄN VĂN HIỆP  200.000 
08 ĐH NGUYỄN VĂN PHƯỚC  500.000 
09 ĐH PHẠM THANH HIẾU  550.000 
10 Em PHẠM MINH CƯỜNG  550.000 
11 ĐT VƯƠNG KIỀU NƯƠNG, hồi hướng chơn linh ĐH Vương Văn Đực. 600.000 
B. B. B. B. Quý đQuý đQuý đQuý đ ạo hữu ạo hữu ạo hữu ạo hữu TTTTTTTT     An ThAn ThAn ThAn Th ạạạạ n h, Bn h, Bn h, Bn h, B ếếếế n Ln Ln Ln L ứứứứ cccc  (HTCĐ Ban Ch (HTCĐ Ban Ch (HTCĐ Ban Ch (HTCĐ Ban Ch ỉnh Đạo)ỉnh Đạo)ỉnh Đạo)ỉnh Đạo) ....     
12 ĐH PHẠM THANH LONG. Gởi đợt 101.  1.000.000 
13 ĐT PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG. Gởi đợt 101.  1.000.000 
14 ĐT PHAN THỊ Ê. Gởi đợt 101.  400.000 
CCCC. . . . Quý đQuý đQuý đQuý đ ạo hữu  ạo hữu  ạo hữu  ạo hữu  TTTTTTTT  Nh Nh Nh Nh ựt  Chánhựt  Chánhựt  Chánhựt  Chánh , B, B, B, B ếếếế n  Ln  Ln  Ln  L ứứứứ cccc  (HTCĐ Ban Ch (HTCĐ Ban Ch (HTCĐ Ban Ch (HTCĐ Ban Ch ỉnh Đạo)ỉnh Đạo)ỉnh Đạo)ỉnh Đạo) ....     
15 Lễ Sanh HƯƠNG MAI. Gởi đợt 101.  100.000 
16 ĐH MAI XUÂN NAM (c/c Botanic, Phú Nhuận). Gởi đợt 105. 1.000.000 
17 ĐT NGUYỄN TUYẾT HẠNH: Hồi hướng giác linh ĐT Nguyễn Thị Hân 

(92 tuổi, quy 2015); hồi hướng giác linh Lễ Sanh Ngọc Tiên Thanh 
(Trương Văn Tiên, cố Chánh Hội Trưởng TT Nhựt Chánh). Gởi các 
đợt 83, 85, 88, 92, 97, 100, 102, 103. 

7.000.000 

18 Hai cháu PHẠM NHỰT TRƯỜNG, PHẠM QUẾ TRÂM. Gởi đợt 105. 1.000.000 
19 Cháu PHẠM THỊ QUỲNH HƯƠNG. Gởi đợt 92. 200.000 
20 ĐH PHẠM VĂN VÀNG. Gởi đợt 105. 1.000.000 
DDDD. . . . Quý đQuý đQuý đQuý đ ạo hữu ạo hữu ạo hữu ạo hữu TTTTTTTT  N N N N gu ygu ygu ygu y êêêê n Bn Bn Bn B ìììì nh,  Plei kunh,  Plei kunh,  Plei kunh,  Plei ku  (H TCĐ  (H TCĐ  (H TCĐ  (H TCĐ CCCC ầầầầ u Kho u Kho u Kho u Kho ---- Tam Qu anTam Qu anTam Qu anTam Qu an )))) .  .  .  .      
21 ĐH LÊ ÁNH. Gởi đợt 87. 200.000 
22 ĐT LÊ THỊ MAI. Gởi đợt 87. 100.000 
23 ĐT NGÔ THỊ BỬU. Gởi đợt 89. 100.000 
24 ĐT NGÔ THỊ KIỀU. Gởi đợt 89. 100.000 
25 ĐH NGÔ VĂN DẠ. Gởi đợt 89. 50.000 
26 ĐH NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG. Gởi đợt 89. 200.000 
27 ĐH NGUYỄN NGỌC ẤN. Gởi đợt 87. 200.000 

28 ĐT NGUYỄN THỊ NHỜ. Gởi đợt 87. 200.000 
29 ĐH NGUYỄN VĂN SỸ. Gởi đợt 89. 200.000 
30 ĐH PHÙNG VĂN SEN. Gởi đợt 89. 100.000 
31 ĐH TRẦN THANH VŨ. Gởi đợt 87. 300.000 
32 ĐT TRẦN THỊ BẠCH TUYẾT. Gởi đợt 87. 200.000 
33 ĐT TRẦN THỊ LÝ. Gởi đợt 87. 100.000 
34 ĐT TRẦN THỊ THANH PHƯỢNG. Gởi đợt 87. 200.000 
35 ĐT TRƯƠNG THỊ MIỀU. Gởi đợt 87. 100.000 
36 ĐH VÕ HỮU TRANG. Gởi đợt 89. 50.000 
EEEE . . . . Quý đQuý đQuý đQuý đ ạo hữuạo hữuạo hữuạo hữu  kh kh kh kh áááá c.c.c .c .         
37 
38 

ĐH NGUYỄN VĂN TRUNG, ĐT NGUYỄN THỊ LỆ (TTi Thanh Tịnh Đàn, 
Tiền Giang). Hồi hướng cửu huyền thất tổ và song thân (ĐH Nguyễn 
Văn Chính, ĐT Nguyễn Thị Đề). Gởi đợt 40, 58, 58HK, 94.  

1.200.000

39 
41 

Lễ Sanh HƯƠNG RA Trần Thị Ra (TT Tân Sơn Nhì), ĐT HƯƠNG HOẠT, 
ĐT VÂN. Gởi đợt 23, 72.  

1.100.000

42 
47 

ĐT PHẠM THỊ HOÀNG LAN, ĐH PHẠM THIÊN PHÚC, ĐT VÕ THỊ MỸ 
PHƯƠNG, các con HOÀNG NAM , TƯỜNG VÂN, QUỲNH ANH (TT Tân 
Châu): Phú Lộc, Phú Thạnh, Phú Tân, An Giang. Gởi đợt 32, 37, 40, 
41, 59, 71. 

1.900.000

____________ 

PHPHPHPHƯƠƯƠƯƠƯƠNG DANH QUÝ VNG DANH QUÝ VNG DANH QUÝ VNG DANH QUÝ VỊ MẠNH THỊ MẠNH THỊ MẠNH THỊ MẠNH THƯƯƯƯỜNG QUÂN CÔNG QUẢ ẤN TỐNGỜNG QUÂN CÔNG QUẢ ẤN TỐNGỜNG QUÂN CÔNG QUẢ ẤN TỐNGỜNG QUÂN CÔNG QUẢ ẤN TỐNG    
ĐĐĐĐợt Một Trăm: Từ ngợt Một Trăm: Từ ngợt Một Trăm: Từ ngợt Một Trăm: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----6666----2015 đ2015 đ2015 đ2015 đến ngến ngến ngến ngày 30ày 30ày 30ày 30----6666----2222015 015 015 015     
MINH LÝ ĐMINH LÝ ĐMINH LÝ ĐMINH LÝ ĐẠO (Tam Tông Miếu)ẠO (Tam Tông Miếu)ẠO (Tam Tông Miếu)ẠO (Tam Tông Miếu)  
01 Gia đình cố ĐTr TƯỜNG KHAI. Gởi 09-6. 1,800,000 
CAO ĐÀI CHICAO ĐÀI CHICAO ĐÀI CHICAO ĐÀI CHIẾU MINH ẾU MINH ẾU MINH ẾU MINH     
02 ĐT TRẦN NGỌC NỮ (California, Mỹ). Gởi 05-6. US$100 = 2,180,000VNĐ. 2,180,000 
HHHHỘỘỘỘI THÁNH CAO ĐÀI THÁNH CAO ĐÀI THÁNH CAO ĐÀI THÁNH CAO ĐÀI BI BI BI BẠCH Y LIẠCH Y LIẠCH Y LIẠCH Y LIÊN ĐOÀN CHƠN LÊN ĐOÀN CHƠN LÊN ĐOÀN CHƠN LÊN ĐOÀN CHƠN LÝÝÝÝ  
03 ĐT TRẦN THỊ MUỘI. Gởi 29-6. 200,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHỈNH ĐẠỈNH ĐẠỈNH ĐẠỈNH ĐẠOOOO  
04 ĐT NGUYỄN THỊ HÂN (92 tuổi): TT Nhựt Chánh (Bến Lức). 

ĐT NGUYỄN TUYẾT HẠNH gởi ACB 15-6. 
2,000,000 

05 ĐT NGUYỄN TUYẾT HẠNH (TT Nhựt Chánh, Bến Lức?). Gởi ACB 10-6. 500,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH  
06 ĐT BÙI THỊ BÍCH NGA (Hòa Thành, Tây Ninh). Gởi 17-6. 300,000 
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Hồi hướng thân mẫu (Đặng Thị Út, 88 tuổi). 
07 ĐT DƯ BẢO HÒA (Trảng Bàng). Gởi 07-6. Ấn tống Kinh Sám Hối Minh Họa. 1,000,000 
08 ĐT HUỲNH TIỂU MI (Hòa Thành, Tây Ninh). Gởi 17-6. 

Hồi hướng cho con (cháu Trịnh Ngọc Yến, 1 tuổi). 
300,000 

09 ĐH LÝ TẤN TÀI (TT Hóc Môn): ấp Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn. Gởi 17-6.  500,000 
10 ĐT NGUYỄN THỊ HỒNG THANH (Hòa Thành, Tây Ninh). Gởi 17-6. 

Hồi hướng thân mẫu (Nguyễn Thị Hồng Châu, 21 tuổi). 
100,000 

11 ĐT NGUYỄN THỊ THU (Hiệp An, Hiệp Tân, Hòa Thành, TP Tây Ninh). Gởi 01-6. 
Ấn tống Kinh Sám Hối Minh Họa. Hồi hướng chơn linh ĐH Nguyễn Văn Khá (92 
tuổi, phường 4, TP Tây Ninh); chơn linh ĐH Nguyễn Văn Tấn (87 tuổi, Ninh 
Phước, Ninh Thạnh, TP Tây Ninh). 

10,000,000 

12 Gia đình ĐH THÁI NGỌC THÀNH (TT Đức Hòa): Long An. Gởi 14-6. 
Hồi hướng cửu huyền thất tổ. 

2,000,000 

13 ĐT VĂN THỊ LANG (Tây Ninh). Gởi 07-6. Ấn tống Kinh Sám Hối Minh Họa. 500,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊNÀI TIÊN THIÊNÀI TIÊN THIÊNÀI TIÊN THIÊN: : : :  
14 ĐT NGUYỄN THỊ MƯỚT (Tti Ngọc Thanh Qauang). Gởi 03-6. 200,000 
HHHHỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀIÀIÀIÀI  
15 ĐT LÊ THỊ TƯ (họ đạo Khánh Vân, Tiên Phước, Quảng Nam). Gởi 18-6. 500,000 

Tổng cộng:22,080,22,080,22,080,22,080,000 VNĐ000 VNĐ000 VNĐ000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm Lẻ Một: Từ ngợt Một Trăm Lẻ Một: Từ ngợt Một Trăm Lẻ Một: Từ ngợt Một Trăm Lẻ Một: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----7777----2015 đ2015 đ2015 đ2015 đến ngến ngến ngến ngày 31ày 31ày 31ày 31----7777----2015 2015 2015 2015     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  
01 ĐH ĐOÀN THIỆN MINH. Gởi 19-7. 1,000,000 
02 ĐH NGUYỄN MẠNH HIỂN: Trần Hưng Đạo, Q1. Gởi 28-7. 500,000 
03 ĐT NGUYỄN THỊ THU VÂN. Gởi ACB 20-7. 1,000,000 
04 ĐT VĂN THU THỦY (sinh năm 1973): Phó Cơ Điều, P12, Q5. Gởi 11-7. 2,000,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CÀI BAN CÀI BAN CÀI BAN CHHHHỈNH ĐẠỈNH ĐẠỈNH ĐẠỈNH ĐẠOOOO  
 HHHHọ đạo ọ đạo ọ đạo ọ đạo An ThAn ThAn ThAn Thạạạạnhnhnhnh ( ( ( (BBBBếếếến Ln Ln Ln Lứứứức, Long Anc, Long Anc, Long Anc, Long An). ). ). ).   
05 ĐH PHẠM THANH LONG. Gởi 12-7.  1,000,000 
06 ĐT PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG. Gởi 12-7.  1,000,000 
07 ĐT PHAN THỊ Ê. Gởi 12-7.  400,000 
 HHHHọ đạo ọ đạo ọ đạo ọ đạo NhNhNhNhựựựựt Cht Cht Cht Cháááánhnhnhnh ( ( ( (BBBBếếếến Ln Ln Ln Lứứứức, Long Anc, Long Anc, Long Anc, Long An). ). ). ).   
08 ĐH PHẠM TRUNG QUỐC, ĐT NGUYỄN THỊ MINH GIANG, hai cháu PHẠM NHỰT 

TRƯỜNG, PHẠM QUẾ TRÂM: Hồi hướng ĐH Phạm Văn Ky (Phó Hội Trưởng TT 
Phước Đông, Cần Đước, Long An). Gởi 09-7.  

3,000,000 

09 ĐT TRẦN THỊ LỆ HẰNG: C/cư Botanic, Nguyễn Thượng Hiền, Phú Nhuận. Gởi 09-7. 1,000,000 
10 ĐT TRẦN THỊ THỚI: Hồi hướng ĐH Phạm Văn Ky (Phó Hội Trưởng TT Phước Đông, 

Cần Đước, Long An). Gởi 09-7. 
1,000,000 

11 Lễ Sanh HƯƠNG MAI. Gởi 12-7.  100,000 
 HHHHọ đạo Tân Nhọ đạo Tân Nhọ đạo Tân Nhọ đạo Tân Nhựựựựtttt. . . .   

12 ĐH NGUYỄN VĂN DẪU (TT Tân Nhựt). Gởi 31-7. 1,000,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH  
13 Chơn Linh ĐT CAO THỊ HUỆ: Tây Ninh. Gởi 18-7. 3,000,000 
14 ĐT LÊ THỊ MẬN: Tây Ninh. Gởi 14-7. 200,000 
15 ĐT NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: Hiệp Hòa, Hiệp Tân, Hòa Thành. Gởi 28-7. 500,000 
16 ĐT NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH: Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 28-7. 500,000 
17 ĐT NGUYỄN THỊ THU (Hiệp An, Hiệp Tân, Hòa Thành, TP Tây Ninh). Hồi hướng 

chơn linh ĐH Nguyễn Văn Khá (92 tuổi, phường 4, TP Tây Ninh); chơn linh ĐH 
Nguyễn Văn Tấn (87 tuổi, Ninh Phước, Ninh Thạnh, TP Tây Ninh). Gởi 14-7. 

10,000,000 

18 ĐT NGUYỄN THỊ THU HẢO: P3, Tây Ninh. Gởi 14-7. 1,000,000 
19 ĐT PHẠM THỊ KIM HOA: Hiệp Ninh. Gởi 14-7. 500,000 
20 ĐT PHẠM THỊ NGỌC MAI: Hiệp Ninh. Gởi 14-7. 1,000,000 
21 ĐH PHAN VĂN CHIA: P4, Tây Ninh. Gởi 28-7. 10,000,000 
22 Gia đình ĐH TRẦN NGUYỆT CƯƠNG: Bàu Năng. Gởi 14-7. 400,000 
23 Gia đình ĐH TRẦN VĂN HOÀI: Tây Ninh. Gởi 14-7. 3,000,000 
24 ĐH VÕ BÙI GIA BẢO: Hiệp Thạnh, Hiệp Ninh. Hồi hướng ĐH Võ Thành Long, P3, 

Tây Ninh. Gởi 28-7. 
1,000,000 

HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊNÀI TIÊN THIÊNÀI TIÊN THIÊNÀI TIÊN THIÊN: : : :  
25 Anh Lớn Bảo Y Quân TRƯƠNG VĂN TÁM. Gởi 01-7. 1,000,000 
26 ĐT NGUYỄN THỊ NGỌC NHÂM (TTi Thiện Lạc Thai). Gởi 01-7. 300,000 

Tổng cộng: 45,400,45,400,45,400,45,400,000 VNĐ000 VNĐ000 VNĐ000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm Lẻ Hai: Từ ngợt Một Trăm Lẻ Hai: Từ ngợt Một Trăm Lẻ Hai: Từ ngợt Một Trăm Lẻ Hai: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----8888----2015 đ2015 đ2015 đ2015 đến ngến ngến ngến ngày 31ày 31ày 31ày 31----8888----2015 2015 2015 2015     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  
01 ĐT ĐOÀN THỊ MỸ. Gởi 05-8. 200,000 
02 ĐH ĐOÀN VĂN NHƠN: Gởi 10-8. 100,000 
03 ĐH ĐOÀN VĂN THẢNH: Qui Đức. Gởi 05-8. 100,000 
04 ĐT LÊ THỊ ĐƯỢC: Gởi 10-8. 100,000 
05 ĐT LÊ THỊ MINH CHÂU: Lạc Long Quân, Tp Tây Ninh. Hồi hướng chơn linh ĐT 

Nguyễn Thị Lúa, quy 2001 (90 tuổi), KP3, P4, Tây Ninh. 
1,000,000 

06 ĐH NGUYỄN MẠNH HIỂN: Trần Hưng Đạo, Q1. Gởi 10-8. 200,000 
07 ĐH NGUYỄN THANH HIỆP: Gởi 10-8. 1,000,000 
08 ĐT NGUYỄN THỊ MUỘI. Gởi 10-8. 100,000 
09 ĐT NGUYỄN THỊ THU LAN: Hồi hướng ĐT Nguyễn Kim Dung (sinh 1938). Gởi 24-8.  1,000,000 
10 ĐH NGUYỄN THIỆN ĐỨC: Tôn Đản, Q4. Gởi 26-8. 500,000 
11 ĐT PHƯƠNG ANH: Tôn Đản, Q4. Gởi 26-8. 100,000 
12 ĐH TRẦN ĐỐC HƯNG (62 tuổi). Gởi 05-8. 1,000,000 
13 Lễ Sanh VÕ THÀNH TRÂN: đường 30-4, P3, TP Bến Tre. 300,000 
CAO ĐÀI CAO ĐÀI CAO ĐÀI CAO ĐÀI HHHHẢẢẢẢI NGI NGI NGI NGOOOOẠIẠIẠIẠI        
14 Thánh thất BẢO CHÂU (Úc), ĐT Lê Thị Kim Y chuyển giúp AUS$200. 3,230,000 
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Ngày 30-8-2015 bưu điện Chợ Lớn quy ra 3,230,000VNĐ. 
15 ĐT TRẦN NGỌC HẠNH: Suffolk Street, Miller, NSW 2168, Australia. Nhận 03-8. 

Công quả Can$100=1,636,200VNĐ. 
Hồi hướng ĐT TRƯƠNG NGỌC YẾN THU và ĐH TRƯƠNG THỤY DUY QUANG. 

1,636,200 

16 ĐT TRẦN NGỌC HƯỜNG: 25 Ave NE, Calgary, Alberta T1Y 7K9, Canada. Nhận 03-8. 
Công quả Can$100=1,636,200VNĐ. Hồi hướng giác linh ĐH TRẦN ANH DŨNG. 

1,636,200 

CƠ QUAN PHCƠ QUAN PHCƠ QUAN PHCƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠOỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠOỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠOỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO    
17 Gia đình hiền huynh ĐẠT TRUYỀN: Gởi 11-8.  6,000,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHỈNH ĐẠỈNH ĐẠỈNH ĐẠỈNH ĐẠOOOO  
18 ĐT ĐẶNG THỊ ĐỒNG và các con (TT Phước Lợi, Bến Lức). Gởi 21-8. 500,000 
19 Cháu LÊ THẾ VINH (13 tuổi): TT Hưng Phong, ấp 2, Lương Phú, Giồng Trôm, Bến 

Tre. Gởi 20-5. 
100,000 

20 ĐT NGUYỄN TUYẾT HẠNH (TT Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An): Hồi hướng giác linh 
ĐT NGUYỄN THỊ HÂN (92 tuổi, quy vị năm 2015). Gởi ACB 20-8. 

2,000,000 

21 ĐT VÕ THỊ KIM YẾN: Hồi hướng thân phụ (Ngọc Lễ Sanh Võ Phúc Thuê, 
TT Phước Lợi, Bến Lức, Long An). Gởi 10-8.  

500,000 

HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI CÀI CÀI CÀI CẦU KHO ẦU KHO ẦU KHO ẦU KHO –––– TAM QUAN TAM QUAN TAM QUAN TAM QUAN  
22 Thánh thất TÂN ĐỊNH. Gởi 02-8. 1,000,000 
23 ĐT NGUYỄN THỊ LUẬN (TT Tân Định): Gởi 02-8. 200,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI MINH CHƠN ĐÀI MINH CHƠN ĐÀI MINH CHƠN ĐÀI MINH CHƠN ĐẠO & THÂN HỮUẠO & THÂN HỮUẠO & THÂN HỮUẠO & THÂN HỮU  
24 ĐT NGUYỄN HỒNG TỪ PHƯỚC (TT Thành Tâm Đàn, Minh Chơn Đạo): Kinh Xáng, 

Phụng Hiệp, Khóm 1, P Tân Thành, Cà Mau. Hồi hướng giác linh ĐH Nguyễn Văn 
Mới, giác linh ĐT Võ Thị Quán, giác linh LS Thái Bang Thanh (Nguyễn An Bang). 
Gởi 29-8. 

500,000 

25 ĐT NGUYỄN THỊ TỪ PHƯỢNG. Gởi 29-8.  500,000 
26 ĐH TỪ THANH TOÀN (TT Thiên Lý, Minh Chơn Đạo): Gởi 29-8. 200,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH  
27 ĐH LÂM THANH HẢI: Tây Ninh. Gởi 10-8. 200,000 
28 ĐT VÕ HẠNH DUNG: P5, KP7, Tây Ninh. Gởi 05-8. 2,000,000 
29 ĐT VÕ NGỌC ĐIỆP (TT Hậu Nghĩa): Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Gởi 06-8. 200,000 
30 ĐH VÕ TRUNG HẬU (sinh 1968): TX Tây Ninh. Gởi 15-8. 200,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊNÀI TIÊN THIÊNÀI TIÊN THIÊNÀI TIÊN THIÊN: : : :  
31 ĐT NGÔ THỊ NGỌC ĐIỆP (TTi An Hòa): Hựu Thành, Trà Ôn, Vĩnh Long. 

Hồi hướng giác linh thân phụ Ngô Văn Kim và thân mẫu Lê Thị Ảnh. Gởi 14-8. 
2,000,000 

HHHHỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀIĐÀIĐÀIĐÀI  
32 Gia đình ĐH NGUYỄN THANH MINH (TT Trung Đắc): Đức Linh, Binh Thuận. Gởi 19-8. 200,000 

Tổng cộng: 28,50228,50228,50228,502.000 VNĐ.000 VNĐ.000 VNĐ.000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm Lẻ Ba: Từ ngợt Một Trăm Lẻ Ba: Từ ngợt Một Trăm Lẻ Ba: Từ ngợt Một Trăm Lẻ Ba: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----9999----2015 đ2015 đ2015 đ2015 đến ngến ngến ngến ngày 30ày 30ày 30ày 30----9999----2015 2015 2015 2015     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  

01 Cô LINH (Bình Chánh): ĐH Thanh Căn chuyển giúp. 200,000 
02 ĐH ĐOÀN THIỆN MINH: Gởi 26-9. 1,000,000 
03 ĐT NGUYỄN THỊ THANH: Bùi Minh Trực, P5, Q8. Gởi 11-9.  3,000,000 
04 ĐT VĂN THU THỦY (sinh năm 1973): Phó Cơ Điều, P12, Q5: Gởi 26-9. 2,000,000 
05 ĐT NGUYỄN TUYẾT HẠNH (TT Nhựt Chánh, Bến Lức; HT Ban Chỉnh Đạo). : Hồi 

hướng giác linh Lễ Sanh Ngọc Tiên Thanh (Trương Văn Tiên, cố Chánh Hội Trưởng 
TT Nhựt Chánh). Gởi ACB 15-9. 

2,000,000 

HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI CÀI CÀI CÀI CẦU KHO ẦU KHO ẦU KHO ẦU KHO –––– TAM QUAN TAM QUAN TAM QUAN TAM QUAN  
06 ĐH HOÀNG HỮU THANH (TT Phụng Mỹ): Gởi 23-9. 300,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NIÀI TÂY NIÀI TÂY NIÀI TÂY NINHNHNHNH  
07 ĐT NGUYỄN THỊ THANH THỦY, ĐT NGUYỄN THỊ THANH VÂN, ĐH NGUYỄN VŨ 

PHƯƠNG, ĐH NGUYỄN VŨ TÀI (TT Thủ Thừa): 500,000 x 4 vị. Gởi 17-9. 
2,000,000 

08 ĐT VÕ NGỌC ĐIỆP (TT Hậu Nghĩa): Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Gởi 03-9. 200,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÀI TIÊN THIÀI TIÊN THIÀI TIÊN THIÊNÊNÊNÊN: : : :  
09 ĐT NGÔ THỊ NGỌC ĐIỆP (TTi An Hòa): Hựu Thành, Trà Ôn, Vĩnh Long. 

Hồi hướng giác linh thân phụ Ngô Văn Kim và thân mẫu Lê Thị Ảnh. Gởi 14-8. 
2,000,000 

10 ĐT NGUYỄN THỊ NGỌC NHÂM (TTi Thiện Lạc Thai). 200,000 
11 ĐT PHẠM THỊ KIM THOA (TTi Hiền Thiện Võ): Cai Lậy. 300,000 
HHHHỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀIÀIÀIÀI  
12 Một số đạo hữu ẨN DANH (TT Trung Dương, Lâm Đổng): Gởi 21-9. 280,000 
13 ĐT ĐẶNG THỊ TRUYỆN (TT Trung Dương, Lâm Đồng): Gởi 21-9. 20,000 
14 ĐT HỒ THỊ Ý (TT Trung Hiền): Hồi hướng song thân và cửu huyền thất tổ. Gởi 26-9. 2,000,000 
15 ĐH LÊ ÚT (TT Trung Dương, Lâm Đồng): Gởi 21-9. 200,000 
16 ĐH NGUYỄN ĐÌNH TRUYỀN (TT Trung Dương, Lâm Đồng): Gởi 21-9. 50,000 
17 ĐT NGUYỄN PHI ÁNH (TT Trung Dương, Lâm Đồng): Gởi 21-9. 50,000 
18 Gia đình ĐH NGUYỄN THANH MINH (TT Trung Đắc, Đức Linh, Binh Thuận): Gởi 19-8. 200,000 
19 ĐH NGUYỄN TRUNG TRỰC (TT Trung Dương, Lâm Đồng): Gởi 21-9. 50,000 
20 Chơn linh Lễ Sanh NGUYỄN XÉT (Xã đạo La Ngà): Gởi 21-9. 500,000 
21 ĐH PHAN KHÔI (TT Trung Dương, Lâm Đồng): Gởi 21-9. 50,000 
22 ĐH TRẦN VĂN ĐÔI (TT Trung Dương, Lâm Đồng): Gởi 21-9. 10,000 

Tổng cộng:16,610,16,610,16,610,16,610,000 VNĐ000 VNĐ000 VNĐ000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm Lẻ Bốn: Từ ngợt Một Trăm Lẻ Bốn: Từ ngợt Một Trăm Lẻ Bốn: Từ ngợt Một Trăm Lẻ Bốn: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----10101010----2015 đ2015 đ2015 đ2015 đến ngến ngến ngến ngày 31ày 31ày 31ày 31----10101010----2015 2015 2015 2015     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  
01 Gia đình ĐTr HIỆP NHƠN TÂM (TTi Thanh Tịnh Đàn), gởi 30-10. 600,000 
02 ĐH LƯ PHƯỚC HÒA (100,000), ĐT NGUYỄN THỊ MỸ HÒA (100,000), ĐT NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG QUẾ (200,000), ĐH NGUYỄN VĂN PHƯỚC (300,000), em PHẠM MINH 
CƯỜNG (100,000), ĐH PHẠM THANH HIẾU (100,000), ĐT VƯƠNG [THỊ] KIỀU 
NƯƠNG (200,000): Nguyễn Thiện Thuật, P3, Q3. Gởi 30-10. 

1,100,000 

03 Gia đình cố ĐH ĐẠT TRUYỀN Hà Văn Phủ (CQPTGLĐĐ). Gởi 30-10. 2,000,000 
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HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHỈNH ĐẠỈNH ĐẠỈNH ĐẠỈNH ĐẠOOOO  
04 Phối Sư NGỌC ĐẦY THANH: Gởi 04-10. 500,000 
05 Thánh thất THUẬN KIỀU: Tân Thới Nhất 1, KP7, P Tân Thới Nhất, Q12. Gởi 30-10. 200,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH  
06 ĐT LÊ THỊ BẠCH YẾN: ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây 

Ninh. Gởi 02-10 (200,000 VNĐ), 05-10 (300,000 VNĐ), 30-10 (200,000 VNĐ). 
700,000 

07 ĐT NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT: Long Đại, Long Vĩnh, Châu Thành, TNinh. Gởi 30-10. 500,000 
08 ĐH NGUYỄN VĂN NGHĨA: ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, 

Tây Ninh. Gởi ACB 02-10. 
300,000 

09 ĐT VÕ NGỌC ĐIỆP (TT Hậu Nghĩa): Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Gởi ACB 28-10. 400,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊNÀI TIÊN THIÊNÀI TIÊN THIÊNÀI TIÊN THIÊN: : : :  
10 ĐH BA BI (TTi Long Am Cung, Tiền Giang): Gởi 03-10. 600,000 
TTTThhhháááánh tnh tnh tnh tịịịịnhnhnhnh Hu Hu Hu Huỳỳỳỳnh Long Phnh Long Phnh Long Phnh Long Phủủủủ T T T Tựựựự    (Hiếu Ân, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long): 
Hồi hướng mẹ, bà nội, bà ngoại là Giáo Hữu Mai Thị Gấm. Gởi 03-10. Gồm có: 
11 ĐH ĐOÀN LONG BẢO: Vũng Liêm, Vĩnh Long. 100,000 
12 ĐH ĐOÀN LONG HẢI: Vũng Liêm, Vĩnh Long. 500,000 
13 ĐH ĐOÀN LONG QUỐC: Vũng Liêm, Vĩnh Long. 200,000 
14 ĐH ĐOÀN LONG VŨ: Vũng Liêm, Vĩnh Long. 100,000 
15 ĐT ĐOÀN THỊ ÁNH: Vũng Liêm, Vĩnh Long. 100,000 
16 ĐT ĐOÀN THỊ CHÓT: Trà Ôn. 100,000 
17 ĐT ĐOÀN THỊ NGỌC HỒ: Vũng Liêm, Vĩnh Long. 200,000 
18 ĐT ĐOÀN THỊ NGỌC TUYẾT: Vũng Liêm, Vĩnh Long. 100,000 
19 ĐH HUỲNH HOÀN DŨNG: Vũng Liêm, Vĩnh Long. 100,000 
20 ĐH HUỲNH QUAN TRÍ: Bến Lức, Long An. 100,000 
21 ĐH HUỲNH THANH TỊNH: Bến Lức, Long An. 200,000 
22 ĐH HUỲNH THANH TOÀN: Vũng Liêm, Vĩnh Long. 100,000 
23 ĐH HUỲNH THANH TÚ: Vũng Liêm, Vĩnh Long. 100,000 
24 ĐT HUỲNH THỊ KIM THI: Bến Lức, Long An. 500,000 
25 ĐT HUỲNH THỊ THÚY TRANG: Bến Lức, Long An. 100,000 
26 ĐH HUỲNH TÚ TÀI: Vũng Liêm, Vĩnh Long. 100,000 
27 ĐH LÊ ĐOÀN TẤN TÀI: Vũng Liêm, Vĩnh Long. 100,000 
28 ĐT LÊ THANH THÚY, ĐT ĐOÀN THỊ DUNG: TpHCM. 1,000,000 
29 ĐT NGUYỄN THỊ MỸ ÁNH: Gởi 30-10. 200,000 
30 Bé PHẠM NGỌC QUYỀN. 50,000 
31. VVVVĨNH NGUYĨNH NGUYĨNH NGUYĨNH NGUYÊN TÊN TÊN TÊN TỰỰỰỰ (Long An): Gởi 30-10. 1,500,000 

Tổng cộng: 12,450,000 VNĐ12,450,000 VNĐ12,450,000 VNĐ12,450,000 VNĐ  

ĐĐĐĐợt Một Trăm Lẻ Năm (từ ngợt Một Trăm Lẻ Năm (từ ngợt Một Trăm Lẻ Năm (từ ngợt Một Trăm Lẻ Năm (từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----11111111----2015 đ2015 đ2015 đ2015 đến ngến ngến ngến ngày 30ày 30ày 30ày 30----11111111----2015)2015)2015)2015) và các đợt kế tiếp    sẽ 
in trong Đại Đạo Văn Uyển    tập Nguyên, Xuân Bính Thân (số 17, quý Một 2016). 

Đ Ạ I  Đ Ạ O  T A M  K Ỳ  P H Ổ  Đ Ộ 
C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  C H U N G  T A Y  Ấ N  T Ố N G  K I N H  S Á C H  Đ Ạ I  Đ Ạ O  

    

Đ Ạ I  Đ Ạ O  V Ă N  U Y Ể N 
Hiệp tuyển thơ văn đạo lý. HUỆ KHẢI chủ biên.  

Tập Trinh, quý Bốn năm 2015 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
� (04) 37822845 – Fax: (04) 37822841 
Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com 

Chịu trách nhiệm xuất bản:  
Giám Đốc - Tổng Biên Tập: NGUYỄN CÔNG OÁNH 

Biên tập: LÊ HỒNG SƠN 
Vẽ bìa: LÊ ANH THƯ. Trình bày và kỹ thuật: NGHÊ DŨ LAN 

Sửa bản in: LÊ ANH MINH, NGÔ BÁI THIÊN 

Đơn vị liên kết: Ông Lê Anh Dũng 
Địa chỉ: 87/3 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TpHCM 

In hai ngàn bản, khổ 14,5 x 20,5cm, tại Xí Nghiệp In FAHASA: 
774 Trường Chinh, phường15, quận Tân Bình, TpHCM. 

� (08) 38153971 – Fax: (08) 38153297 
Số đăng ký xuất bản 4 44 44 44 4 ---- 2 0 12 0 12 0 12 0 1 5555 / C X B/ C X B/ C X B/ C X B I P HI P HI P HI P H //// 1111 1111 2222 ---- 0 1 / T G0 1 / T G0 1 / T G0 1 / T G .  

Mã số ISBN: 9 7 89 7 89 7 89 7 8 ---- 6 0 46 0 46 0 46 0 4 ---- 6 16 16 16 1 ---- 1 9 71 9 71 9 71 9 7 5555 ---- 3333 
Quyết định xuất bản số 9 39 39 39 3 4444 / Q/ Q/ Q/ Q ĐĐĐĐ ---- N X BN X BN X BN X B T GT GT GT G , ngày 24-12-2015. 

In xong và nộp lưu chiểu quý Một năm 2016. 

S Á C H  S Á C H  S Á C H  S Á C H  Ấ N  T Ố N G  ( K H Ô N G  B Á N )Ấ N  T Ố N G  ( K H Ô N G  B Á N )Ấ N  T Ố N G  ( K H Ô N G  B Á N )Ấ N  T Ố N G  ( K H Ô N G  B Á N )     

Phát hành: MINH QUANG Trần Văn Quang 
số 59/79 Trần Phú, phường 4, quận 5, TpHCM. �0913613653 

Thư từ, bài viết… xin gởi về: daidaovanuyen@gmail.com 


