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1. ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN tập 
LỢI (số 19), quý Ba 2016, nhằm mùa 
thu, mùa trăng Kim Mẫu, mùa hoa 
cúc vàng. Phạm Văn Liêm diễn tả:  

Về yêu hoa cúc mùa thu 
Nghe trong cánh gió lời ru nhiệm mầu… 

Đầy sân cúc trổ vàng tươi 
Màu hoa Kim Mẫu rạng ngời nét thương… 

(Màu Hoa Kim Mẫu)  

Những dòng thơ ấy gợi ý chúng tôi chọn tranh bìa cho 
Văn Uyển tập Lợi Bính Thân là tác phẩm sơn dầu vẽ bình 
hoa cúc vàng rực rỡ của danh họa Claude Monet (1840-
1926), cha đẻ trường phái ấn tượng (impressionnisme) bên 
nước Pháp xa xôi. 

2. Quý Hai vừa qua, Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 
Kinh Sách Đại Đạo hân hạnh gởi đến quý đạo hữu tập sách 
mới của Thượng Giáo Sư Phạm Văn Liêm (Hội Thánh 
Truyền Giáo Cao Đài), nhan đề HHHH Ồ N G  Â N  T Ậ N  ĐỒ N G  Â N  T Ậ N  ĐỒ N G  Â N  T Ậ N  ĐỒ N G  Â N  T Ậ N  Đ ỘỘỘỘ , với ước 
mong các bậc hướng đạo Cao Đài và những người con áo 
trắng nặng lòng thương Thầy mến Đạo sẽ quan tâm tìm 
đọc, suy gẫm. Đó cũng là tâm ý chúng tôi khi ấn tống MMMM Ụ C  Ụ C  Ụ C  Ụ C  
Đ Í C H  &  Đ ƯĐ Í C H  &  Đ ƯĐ Í C H  &  Đ ƯĐ Í C H  &  Đ Ư Ờ N G  L Ố I  CỜ N G  L Ố I  CỜ N G  L Ố I  CỜ N G  L Ố I  C Ơ  Q U A N  P HƠ  Q U A N  P HƠ  Q U A N  P HƠ  Q U A N  P H Ổ  T H Ô N G  G I Á O  L Ý  Đ Ạ I  Đ Ạ OỔ  T H Ô N G  G I Á O  L Ý  Đ Ạ I  Đ Ạ OỔ  T H Ô N G  G I Á O  L Ý  Đ Ạ I  Đ Ạ OỔ  T H Ô N G  G I Á O  L Ý  Đ Ạ I  Đ Ạ O  
(tác giả Đơn Tâm, năm 2013). Xin chớ nghĩ rằng sách ấy 
của Giáo Sư Liêm chỉ dành riêng cho Hội Thánh Truyền 
Giáo, hay sách ấy của Đơn Tâm chỉ dành riêng cho Cơ 
Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.  

Thưa vâng, chúng ta cứ tạm để danh xưng Truyền Giáo 
và Cơ Quan qua một bên, hãy nhạy bén chú tâm học hiểu 
những thánh huấn Kỳ Ba in đủ đầy trong hai tập sách nói 
trên với ý thức rằng đấy chính là những chương trình, kế 
sách, giải pháp, biện pháp, đường đi nước bước, v.v… mà 
Đức Chí Tôn, Phật Mẫu cùng với Tam Giáo, Tam Trấn… 
từ bi ban trao để giúp chúng ta áp dụng, ngõ hầu thực thi 
đúng đắn sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nói cách 
khác, nếu biết rút ra bí quyết tu thân hành đạo được đúc kết 
trong hai tập sách ấy, tức là chúng ta có sẵn trong tay một 
CẨM NANG (1) hay BỬU BỐI để hoằng giáo Kỳ Ba đúng 
theo nguyên lý THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT.  

3. Trần Dã Sơn, tuổi đời không còn quá xa cái ngưỡng 
bảy mươi, dẫu hiện nay vẫn đang dưỡng bệnh trên cao 

nguyên, tác giả Gởi Người Áo Trắng (Nxb Tôn Giáo 2015, 
quyển 97-1 trong Chương Trình Ấn Tống) nào chịu nguôi 

lòng yêu thơ. Chúng tôi nhận được bài tứ tuyệt Sa Ngộ  

                                            
(1) Trước đây chúng ta từng say mê đọc các pho truyện Tàu do 

Tín Đức Thư Xã ở Sài Gòn xuất bản, hẳn còn nhớ rằng thời 
xưa các vị tôn sư thần thông quảng đại mỗi khi cho phép đệ tử 
được xuống núi hành đạo độ đời, đều ban trao cho đồ đệ một 
cẩm nang (túi gấm). Mỗi khi gặp trở ngại không đủ sức vượt 
qua, thì đệ tử sẽ mở cẩm nang, liền thấy sư phụ mình đã dặn dò 
sẵn cách thức thoát ra khỏi bế tắc. Chẳng hạn, Tôn Tẫn khi bị 
Bàng Quyên mưu hại, không biết thoát thân ra sao, bèn mở túi 
gấm do sư phụ là Quỷ Cốc Tiên Sinh trao cho, thấy vỏn vẹn 
một chữ cuồng. Hiểu ý thầy, Tôn Tẫn bèn giả điên, nhờ thế 
thoát khỏi âm mưu tàn độc của Bàng Quyên.  
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Tịnh của anh và đăng trong Văn Uyển tập Lợi (số 19) này 
với lòng bùi ngùi. Đọc Giải Mã Truyện Tây Du (Nxb Tôn 
Giáo 2011, quyển 31-2 trong Chương Trình Ấn Tống), 
chúng ta còn nhớ:  

“Sa Tăng là tánh cần cù, nhẫn nại. Tề Thiên mấy bận 
giận thầy, mấy phen đào nhiệm, từng quay về Thủy Liêm 
động quê xưa; Bát Giới nào có thua, đã trăm lần ngàn lượt 
cứ lẻo nhẻo đòi chia của, rồi mạnh ai đường nấy, chàng về 
cố thổ lấy vợ cho xong. Chỉ riêng có Sa Tăng suốt cuộc 
hành trình thiên ma bách chiết, vào yêu ra quỷ, một lòng 
một dạ quảy hành trang tiến tới. Không một lời thối lui. 
Không một lòng biến đổi. Sa Tăng là hình ảnh của tinh tấn, 
trì thủ, tâm bất thối chuyển. Dù khó khăn đến đâu, đã quyết 
rồi, thì cứ đi tới. Khí giới của Sa Tăng vì thế là bảo trượng 
có đầu dẹp và bén nhọn, để mà dễ dàng găm chặt vào, 
ghim chặt vào. Chí đã định rồi thì không biến đổi, lòng đã 
quyết rồi thì chẳng chuyển lay.” (tr. 20-21)  

Nhưng… xin chớ nghĩ hôm nay Dã Sơn lấy thơ để ca 
ngợi Sa Ngộ Tịnh. Thật ra, anh đang nói tới những người 
áo trắng bé nhỏ với tâm trường thiết thạch dẫu “vai còn 
gánh nặng”, khi đứng trước những ngổn ngang của cơ đạo 
và tình đời vẫn “không lùi bước”, cứ bền lòng “một dạ 
theo Thầy” trong vị thế người con hiếu với Thầy, trung với 
Đạo.  

Xin cầu nguyện những Sa-Ngộ-Tịnh-Kỳ-Ba cùng biết 
níu nương nhau hướng về ngày thống nhất đạo Cao Đài.  

BAN ẤN TỐNG 

Thánh giáo 

BỔN PHẬN TÍN ĐỒ 

Trung Hưng Bửu Tòa 
30-01 Đinh Dậu (Thứ Sáu 01-3-1957) 

CAO thượng nhờ tu lập vị mình 
BẢO tồn quyền pháp được tinh minh 
VĂN ngôn giáo hóa khai chơn đạo 
QUÂN tử làm cho rạng thánh hình. 

Chào chư Thiên ân, chư chức vụ cùng toàn thể đạo tâm 
nam nữ. Nghiêm đàn. Xin mời an tọa. 

(…) Chúng ta có trọng trách lớn lao, nên Tiểu Thánh 
nêu năm chữ là phải trở về cùng nhiệm vụ. 

Nhiệm vụ của mọi người ai cũng có hai phần: một phần 
tu kỷ, một phần độ tha. Hai phần mà một, một phần mà hai, 
như gia đình thì người con phải tu thân, tề gia. Quốc gia 
thì người dân phải cứu nước, dựng nước. Về tôn giáo 
người tín đồ phải giữ đạo, truyền đạo.  

Người đạo là người phải thế nào? Là làm tròn cái bổn 
phận của người tín đồ đối với Thầy, với bạn.  

Với bạn, ta phải tín, thân, hòa, ái, làm cho giữa nhau có 
mối tương quan. Bạn nhờ ta mà nên, ta nhờ bạn mà thành, 
nương nhau mà tiến, mà tu, mà học, mà sửa chữa tánh tình.  

Với Thầy, ta trọn tin trọn kính, đem thân trong sạch nhờ 
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cậy nơi quyền năng Thầy mà thắng tất cả pháp giới ma lực, 
nhờ đức tin làm cho giữa ta và các Đấng thiêng liêng gắn 
chặt. Hằng giao cảm, nên thân tâm được gội rửa điển lành, 
ngày một trở nên thanh tịnh.  

Thầy và bạn là hai yếu tố quan trọng tương liên. Giữa 
hai phần đó còn một phần thứ yếu là pháp luật để nối liền 
cho đôi bên suốt thông, không rối loạn. Pháp là đường lối 
dẫn dắt, phương pháp hợp thành đôi bên, người tu phải quy 
y Tam Bảo là thế. 

Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Phật là thầy, Tăng là bạn, 
Pháp là tổ chức để đưa rước chúng sanh huờn nguyên bản 
bổn, cũng là Hội Thánh. Có quy y Tam Bảo bên ngoài cùng 
với Thầy, với Hội Thánh, với nhơn sanh thì thân nầy mới 
bảo đảm, mới chế ngự được phàm phu tình thức, mới giữ 
vững giá phẩm con người, mới mong đạt cơ tận thức.  

Bên ngoài được rồi thì đồng thời bên trong của tâm ta 
cũng được Tam Bửu là Tinh, Khí, Thần mãn túc. Tinh mãn 
không dâm dục. Khí mãn không đói rét. Thần mãn không 
mê nhọc, tự khắc huân kết kim đơn. Nên về phương luyện 
đạo nhiều người tu, ít người đạt đạo, là vì bên ngoài chưa 
tròn xứng với nhiệm vụ, không quy y Tam Bảo của luật 
pháp ấn định, rồi cầu kỳ nơi thâm viễn mà xa con đường 
Trung Đạo nên lạc vào bàng môn ngoại giáo.  

Tiểu Thánh khuyên cùng toàn đạo, muốn tu cho đắc đạo 
thì phải thương Thầy mến bạn, lấy pháp luật làm phương 
hướng giữ đạo sửa mình, để cho khế đồng tương ngộ, hợp 
với người thuận với Trời. Bằng bỏ pháp luật đi thì thân bị 

hèn nhục, tâm bị hôn mê, linh căn đọa lạc. Với người, họ 
chán ghét ruồng bỏ; với Trời thì bị từ khước quở phạt. Vì 
pháp luật là quy tắc để làm Người, làm Tiên, làm Phật, thì 
phải giữ lấy pháp luật làm căn bản. 

Đã nói pháp luật là quy tắc làm công cụ chế tạo phàm 
phu nên thánh đức, tội ác hóa phước duyên, mê ngu ra xán 
lạn, thì sao lại lìa bỏ nó được. Ví như muốn có cơm thì phải 
nấu; nấu cần phải có củi lửa, nước, gạo, và nồi. Thét lửa 
cho sôi, sôi rồi bớt lửa. Nếu còn đun đốt thì hư cháy, mà 
nôn nả thì sống sít, nên quy tắc phải có chừng độ. Nói tóm 
lại là muốn cho thành công phải y hành luật pháp quy tắc. 

Phần giữ đạo đã được căn bản, thì hàng ngũ mới vững 
chắc, cơ sở mới bền lâu, phương danh được rạng rỡ, thế 
đạo được to lớn mạnh mẽ, nội bộ uy nghi, tình thương chan 
chứa, sức sống phân đều. Kẻ nầy có bổn phận với người nọ, 
người nọ có bổn phận với người kia.  

Vì thương nhau mà lo cho nhau về phần xác cũng như 
phần hồn, không nỡ lòng để nhau sa lạc. Nên một điều lầm 
lỗi bằng lời nói, bằng việc làm, bằng dung dáng, đã trông 
vào thấy có phần tai hại thì cùng nhau xúm lo sửa chữa, 
bảo nhau nên thôi, khuyên nhau nên bỏ, chỉ nhau nên tránh, 
nói nhau nên chừa, cản nhau nên thối bước.  

Vì thương nhau mà không ngần ngại, thương nhau mới 
xây dựng giúp đỡ cho nhau. Lòng thương nó phát ra bằng 
cử chỉ, bằng lời nói, là các pháp môn cứu người. Người tiếp 
thâu vào lòng thấy có phần hối cải mà cảm ngộ được lẽ 
đạo. Nên người có lỗi họ rất vui sướng bằng lòng. Vui và 
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mau nhận lỗi là vì cái tình thương chân thật của bên kia nó 
bắn xạ vào tâm linh một lằn điển quang mát mẻ, vẹt cả u 
ám mê lầm.  

Nếu kẻ kia không phải vì lòng thương yêu mà nói, mà 
cản ngăn thì thái độ ấy đối với người phạm lỗi không thành 
hiệu lực, mà còn gây lòng phản trái là khác. Vì vậy pháp 
môn cứu người độ đời cần phải thật tâm không môi miếng. 
Lòng thương kia nó chan chứa mà hòa lẫn trong khối đạo 
tâm. Nó là một bờ tường kiên cố để ngăn ngừa sự vô minh 
tội lỗi. Bởi vậy người cha sở dĩ thương con không muốn 
cho con hư, nên lúc nhỏ hay coi chừng, lúc lớn hay nhắc 
nhở là cố xây dựng cho nên người, đẹp danh tốt phận. Vì lẽ 
chung và tinh thần tiến bộ thì tự nhau xây dựng cho nhau, 
có cần gì người cầm pháp luật răn he sửa trị.  

Vì trình độ của đạo hữu còn kém, nên phần đông thấy lỗi 
của bạn lại che giấu đi, gọi là ơn và thương mà khỏa lấp, 
không ngờ đó là giết bạn bằng cách âm thầm.(1) Cũng có 
người thấy lỗi của bạn lại cao rao bàn tán xầm xì, làm cho 
người có lỗi càng lỗi thêm. Người thấy lỗi đã không sửa 
được lỗi mà làm cho lỗi càng to, và gieo rải lỗi ấy cho 
chung quanh mọi người cùng bị lỗi thành ra cả đám.  

Ôi! Người đó đã gây biết bao ác hại cho đạo, ví như lửa 
một nhóm không tưới tắt, rồi lại nhen nhúm cho to, đem 
mồi đốt cùng các chỗ, cho cháy to lan rộng. Vì vậy Tiểu 

                                                
(1) Đây là do hiểu sai ý nghĩa và thực hành sai đạo lý ẩn ác 

dương thiện 隱惡揚善.  

Thánh khuyên người giữ đạo nên dè dặt, tiểu tâm,(2) không 
tạo được lành thì đừng gây ác. Phần giữ đạo mà hàng ngũ 
giác ngộ được pháp luật thì phần truyền đạo rất dễ dàng, 
cũng như cái thùng lành, cái gàu có nhỏ, múc lên cũng 
chứa được, nên phần nội bộ rất quan trọng. 

Mỗi cá nhân biết quý trọng lấy phần tâm, thấy được giá 
trị cái thiên chức của mình, thì cố gắng dồi luyện tính tình, 
chế kềm ý dục, làm tròn bổn phận thiêng liêng, để được 
xứng danh một tín đồ của bảng hồng danh nơi Thiên vị. 
Cái danh vị tín đồ của Chí Tôn không dễ ai xưng cũng 

được. Người có thiện duyên phúc đức mới gặp Tam Kỳ đại 
xá, làm một đệ tử của Thầy thì làm sao cho xứng đáng. Đã 
biết cái giá trị kia muôn năm khó gặp, thì lo khép mình vào 
trong khuôn phép đạo đức, để được chóng thành một môn 
đệ xứng đáng, hầu thọ lấy quyền pháp tối linh để nâng cao 
phẩm vị con người. Người được ân phước như thế mới hầu 
ra giúp đời, cứu người mà bòn chắt công hạnh, xây nên lầu 
đài nơi cõi Tiên Bồng.  

Cái nhiệm vụ làm người môn đệ ta nên cố gắng để được 
tròn xứng với cái bổn phận. Hằng ngày tu tiến thân tâm, 
làm cho sáng danh của mình của Đạo, để rồi cứu người cứu 
mình, cứu cả đời đã mang tội ác, tạo nên một cảnh hòa bình 
hạnh phúc cho ngày mai. Sứ mạng đặt trên lời nói, ý nghĩ, 
việc làm; mọi cử động đều làm khuôn phép mẫu mực cho 
con, cho nhà, cho người, cho nước. Được thế mới hầu cứu 

                                                
(2) tiểu tâm 小心: Thận trọng, không khinh suất.  
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độ chúng sanh trong trầm luân khổ hải.  

Luật pháp không đòi hỏi quá mức con người, chỉ buộc 
mỗi cá nhân phải làm đúng với cái tên đã có. Cái tên ấy là 
người tín đồ của Đại Đạo. Tín đồ của Đại Đạo không phải 
chỉ như một hội viên của một đoàn thể nào có tánh cách xã 
hội, nó còn thiêng liêng hơn gấp mấy trăm lần. Vì một hội 
viên phải phục tùng tôn chỉ của hội là tuân hành điều lệ kỷ 
luật đã ấn định, để làm cho hội được lớn mạnh, phát triển 
dễ dàng. Hội ấy là một tổ chức từ thiện nhứt thời, chan rải 
tình nhơn loại giữa nhau. Hội viên hội ấy làm sao sánh kịp 
được cái tên tín đồ của Đại Đạo.  

Tín đồ là người đã được cứu, được nâng mình lên trên 
tất cả cái gì mà người ta gọi là phàm phu hèn thấp, đã được 
khước bộ Âm Ty, được vào trong hàng thánh đức, được 
Thầy và các Đấng thiêng liêng hằng trông coi dìu dắt, thoát 
nơi đen tối vô minh. Người tín đồ có giá trị nơi phần thiêng 
liêng để độ phần hồn siêu xuất khổ hải, cứu phần xác danh 
phận cao tôn.  

Ôi! Từ lâu người tín đồ ngỡ là vào cửa Đạo để cho vui, 
chưa thấy cái giá trị tôn quý trong hàng thánh đức, nên vào 
thì vào, tu cũng tu, chớ nào thấy cái trọng trách phải làm 
sao cho xứng đáng và được đẹp lòng Thầy điều độ.  

Từ lâu quẩn quanh đua tranh với mồi danh bả lợi, giành 
xé nhau tấm mặc miếng ăn, mua sự thỏa thích cho ý tình 
mà quên thấy xấu hổ ti tiện và tự hạ giá trị con người 
xuống cùng hàng thú vật. Nên năm nay là năm Chỉnh Pháp 
Giáo Pháp, cần được chỉnh đốn mọi mặt trong nội bộ, nhất 

là tín đồ, để cho xứng đáng một người tu, khỏi mang tiếng 
cái tên học trò Tiên mang lốt Đạo. Vì thế mà lời kêu gọi 
của năm Khai Cơ Giáo Pháp, khảo xét tất cả từ nhơn sanh 
chí Hội Thánh. Kẻ thiên chức, người tín đồ phải mau mau 
trở về với nhiệm vụ.  

Trở về là nghĩa làm sao? Phải chăng từ lâu ta đã đi xa 
luật pháp, tách biệt cùng Thầy, nên hầu như rời tách con 
đường tạo Tiên tác Phật. Nên trở về là ý nói quy y cùng 
Thượng Đế, cùng tổ chức, cùng đoàn thể của mình.  

Về với Thầy, ta phải làm những gì cho xứng đáng với 
nhiệm vụ. Về với tổ chức, với chúng bạn thì làm sao? Nên 
nhiệm vụ của tín đồ là giữ tròn Tam Quy Ngũ Giới, làm 
đúng hai mươi bốn điều Thế Luật để sửa mình, để độ 
người. Cùng nhau siết tay xây dựng nền móng Đạo, hàng 
ngũ sống còn kết thành bức tranh tốt đẹp kỳ xảo. Chư chức 
sắc, chư chức việc ai ở cấp bậc nào trong hàng phẩm nào, 
đều làm tròn phận sự là trở về với nhiệm vụ. 

Trở về như thế là quy y Phật vị, nương lấy oai thần điển 
huệ Chí Tôn mà tạo thành con người Bồ Tát, là người giữ 
đúng pháp luật, nhờ pháp luật mà tạo cải thân tâm, chế 
phàm phu, ngăn tình thức, xây dựng con người Thần 
Thánh, vứt bỏ được oan trái phiền não nghiệp chướng, ác 
tâm. Lòng vui tươi, thân khỏe mạnh, thần trí sáng suốt, giá 
phẩm tăng cao, đức hạnh uy nghi, cảm hóa được người bỏ 
dữ theo lành, cải tà quy chánh, ma quỷ khâm phục tôn ca. 
Ấy là quy y Pháp.  

Nhờ tùng Pháp mà đi đến Đạo, đạt Đạo để cứu chúng 
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sanh, mà cứu được người là đại Thiên hành hóa.(3) Cứu 
người không phải học cho nhiều, nói cho suốt, biện bác cho 
tài tình. Cứu người ở trên thực chất bằng hành động, lời nói 
việc làm đã chứng tỏ mỗi ngày. Mà chính yếu là phần công 
phu thực hành tu dưỡng nơi thân tâm, hiện ra dung dáng 
bằng đức hạnh, làm cho điển lực nơi người rung động từng 
cơn như làn sóng, rất có hiệu lực. Nói ra ai cũng ưa nghe, 
khiến được xa gần tất cả ai cũng được thế, thì bao nhiêu 
hiệu lực kia cộng hợp lại thành khối. Khối ấy mỗi một lúc 
phát ra thì có khác chi xuân khí đầu năm. Không nói cứu 
sống, nuôi mạnh, trợ lực cho vạn vật, mà vạn vật được tiếp 
lấy khí xuân dương phát tải hồi sanh vượng. Ôi! Ai biết 
quyền pháp đó chăng? Vô danh, phi thường danh mới 
thành đại nguyện, nên vô vi để dịch sử quần linh là phương 
tu lập pháp.  

Lập pháp là lập cái thân. Lập cái thân là lập thành thánh 
thể cho Đại Đạo. Lúc trì châu khởi chú, cúng sám quỳ 
hương, vận khí điều thần là làm cho thân được lập, tâm 
được thanh, quyền pháp được tụ hội. Thần khí quy về pháp 
giới tịnh yên, nhứt khắc trụ thần vào đâu là sử dịch được 
đó. Vô vi không phải không làm để chơi rông, tiêu cực với 
nhiệm vụ, mà trái lại để tăng trưởng sức lực hoạt động bên 
trong, bình tĩnh mà tiếp phăng nguồn gốc mối manh của 
vạn hữu mà định phương tịnh độ. 

                                                
(3) đại Thiên hành hóa 代天行化: Cùng nghĩa với thế Thiên 

hành hóa 替天行化 (thay Trời hành đạo để giáo hóa dân 
chúng tu hành). 

Vì pháp luật cần yếu cho người, người nương pháp luật 
mà lên ngôi thượng phẩm. Pháp luật cứu được mình, cứu cả 
chúng sanh; nó là cái quy củ nhất định không ai bỏ ra mà 
nên việc được. Vì vậy về phần giữ Đạo là giữ pháp luật để 
cho còn Đạo. Còn Đạo là còn thân tâm Bồ Tát của ta. Còn 
ta còn Đạo thì còn mong ngày tận độ chúng sanh.  

Chúng sanh quay về với pháp luật thì chúng sanh và ta là 
một. Một ấy là Đạo, nên lấy con số một làm đề mục cho 
việc giữ Đạo hành pháp. Lấy con số hai làm bộ máy chế 
hóa cho tâm tức điều hòa, đạo đời không trái. Chỉ có hai 
mới làm được việc giữ đạo, truyền đạo. Sao vậy? Vì hai là 
phần khí của Tạo Hóa để trưởng thành vạn hữu, để phân 
định sáng tối, để phân thanh giáng trược, để ghép liền mảnh 
nọ thân kia cho đôi phần dính dáng. Hai là pháp, pháp để 
làm cho thành sự, còn luật để cho sự sự tương liên.  

Pháp luật là cơ mầu nhiệm cứu người vô kể. Phật đã 
thành, Phật sắp thành và chúng sanh sẽ được thành Phật, 
đều nương pháp luật. Phật đã qua, Phật sắp tới đều dính 
liền, khác chi tràng hạt trên tay lúc đương lần niệm. Cứ lăn 
quay hết vòng này sang vòng khác, đều yên vững nương 
lấy sợi dây đạo pháp mà tiến về với câu thần chú. Câu thần 
chú là tiếng gọi bao hạt từ bi. Còn gọi còn thấy chúng sanh 
quay mình trong pháp Đạo tiến về một phương để chầu 
Thượng Đế. Không ai không nhờ quyền (Thầy) pháp (Hội 
Thánh) mà được cứu. Vì vậy kẻ có trách nhiệm nên thận 
trọng mà lo tròn sứ mạng nơi mình, ráng tu để cầu đạt Đạo. 

Bây giờ nói qua về phần truyền đạo. Phần nầy không 



 

TẬP LỢI / BÍNH THÂN − 15 8  16 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 19 

 

phải riêng cho giáo sĩ truyền giáo, mà cũng không riêng 
chư Thiên phong chức sắc của Hội Thánh, mà là phần việc 
chung của mỗi tín đồ.  

Nếu nội bộ có đủ tư cách quyền pháp tinh minh, chẳng 
những độ chúng sanh trong cõi ta bà mà còn độ cả thiên la 
chúng thần trên thượng giới.  

Điều quan trọng hơn hết là phần giữ đạo, ví như ngọn 
đèn muốn soi sáng khắp một gian nhà thì sự sáng nó bắt từ 
trong cái tim ở miệng bình mà ra, chứ phải sự sáng ở ngoài 
mà đến đâu. Cũng như khai mương, đào lạch để đem nước 
cho đến phương xa chảy về nguồn cả. Vì vậy phần giữ đạo 
là chính, phần truyền đạo là phụ. Nói phụ không phải để 
đặt nhẹ vấn đề nầy, mà để ta phải tu chỉnh nội bộ trước nhất 
cho hoàn thành vững chắc, rồi đi truyền đạo mọi nơi.  

Nếu giữ đạo mà không truyền đạo thì không thành đạo. 
Người truyền đạo là người hiện thân của pháp luật. Có cái 
thân pháp luật mới có lời nói pháp luật, việc làm pháp luật, 
đi dạy người học tu pháp luật. Nên truyền đạo là truyền bá 
pháp luật để được cứu. Pháp luật là cái cầu bắc ngang cho 
người và Trời làm một, làm cho khách ta bà nơi phàm tục 
qua bờ giác bên kia.  

Truyền đạo là gieo giống lành vào lòng chúng sanh, và 
gieo sự sáng vào cõi tăm tối. Giống lành sự sáng chính là 
Thượng Đế hay là đạo đức. Có giống lành sự sáng nơi mình 
mới có mà gieo, chớ không lẽ hai tay không vãi vào thiên 
hạ bằng thứ chi để cứu.  

Giống lành sự sáng ta có sẵn là nhờ ta tiếp liên với 
Thượng Đế, do nhiều công phu tu tập lâu ngày. Cái thân 
làm chỗ chứa giống lành sự sáng, chớ không phải tự nhiên 
không mệt nhọc mà có. Có là nhờ thân ta đã dọn sạch giống 
dữ, sự tối ra khỏi, để cho giống lành sự sáng được tụ. 
Không thể có hai đối tượng ở chung nhau làm thân được. 
Hễ chứa lành thì dữ phải đi, có sáng thì tối kia phải hết.  

Người truyền đạo phải tu tập quyền pháp mà cứu đời. 
Người truyền đạo gần nhơn sanh hơn hết là Chánh, Phó Trị 
Sự, Thông Sự, một thành trì giữ đạo mà cũng là cờ đạo cắm 
khắp nơi. Vậy khuyên nhắc cơ sở xã đạo ráng lo tu học. 
Tiểu Thánh tạm ngừng về đoạn truyền đạo, sau sẽ nói 
thêm.  

(…) Tiểu Thánh chào. 

(Trích: Phạm Văn Liêm, Hồng Ân Tận Độ. Hà Nội: Nxb 
Tôn Giáo 2016, tr. 101-112. Quyển 92-1 trong Chương 
Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.) 

� Đức CAO BẢO VĂN QUÂN sinh thời là tiền bối 
Cao Hữu Chí (1904-1953), một bậc hướng đạo tài đức 
của công cuộc truyền giáo Cao Đài ở miền Trung, với 
phẩm vị Thiên phong là Tiếp Văn Pháp Quân. Chân 
dung tiền bối Cao Hữu Chí có in trong: Phạm Văn 
Liêm, Mấy Nhánh Rồi Sau Cũng Một Nhà. Hà Nội: Nxb 
Tôn Giáo 2014. Quyển 86-1 trong Chương Trình Chung 
Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 
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Thánh giáo 

PHƯỚC THIỆN LÀ GÌ? 
Tu xá Phước Huệ Đàn 

ngày 16-5 Mậu Tuất (Thứ Tư 02-7-1958) 

THI 

LIỄU sinh (1)
 về ở nước Thiên Đường 

TÂM nguyện tu hành trở gót bươn (2)
 

CHƠN lý nhứt tâm (3) cầu đạt thức (4)
 

NHƠN nhơn (5) đắc quả đến Thiên Đường. 

Chào chư Thiên ân chức sắc, đạo tràng 
(6)

 nam nữ. 

Thừa vâng thánh ý, Tiểu Thánh lâm đàn 
(7)

 cùng chư 

hiền hữu bàn qua đôi điều đạo lý. 

Chánh pháp Kỳ Ba, Cơ Quan Phước Thiện được xây 

dựng để tận cứu chúng sanh khắp càn khôn thế giới. 

                                                
(1)

 liễu sinh 了生: Sau khi chết được sinh về một nơi nào đó.  
(2)

 bươn: Mau chân, vội vã, gấp rút.   
(3)

 nhứt tâm 一心: Một lòng một dạ, không thay lòng đổi dạ.  
(4)

 đạt thức 達識: Sự hiểu biết thông suốt. 
(5)

 nhơn nhơn 人人: Mọi người, người người.  
(6)

 đạo tràng (trường) 道場: Chỗ tu học, nơi sinh hoạt tôn giáo 

(chùa, thất, thánh đường, thiền viện, tu viện…).  
(7)

 lâm đàn 臨壇: Đến với đàn cơ (giáng đàn), cũng như lâm cơ 

臨乩. Lâm là cách nói để tỏ lòng tôn quý (honorific).  

Nói đến hai chữ Phước Thiện là nói đến công đức vô 

lượng vô biên của chư thánh nhơn quân tử, là nguồn nước 

trong xanh chảy mạnh vào lòng người đạo đức.  

Phước Thiện là một chơn pháp từ xưa nay chư tăng, chư 

đạo sĩ cùng thiện nhơn đều thực hành đến khi liễu tử.
(8)

 Họ 

nhứt tâm nhứt đức, cố gắng đem hết khả năng mình làm 

cho tròn hai chữ Phước Thiện đó.  

Nhờ Phước Thiện là ánh sáng đưa đường đã dẫn dắt một 

số đông tiến lên phẩm thiêng liêng tốt đẹp. 

Phước Thiện hàm tàng 
(9)

 một ý nghĩa sâu xa, không ai 

có thể thuyết minh đầy đủ cả. Chư hiền là chức sắc Phước 

Thiện nên gia công 
(10)

 tìm hiểu chơn nghĩa của nó, để bước 

đường tu được vui vẻ sáng suốt, hầu thoát khỏi lỗi lầm khi 

ma tà dấy động.  

Phước Thiện là sinh cơ của trời đất, hồn nhiên tự tánh 

của người. Chúng sanh sống trong cõi hữu hình vật chất có 

sẵn lòng bác ái, trắc ẩn,
(11)

 tu ố chi tâm.
(12)

 Vậy người có 

sẵn thì phải vun tưới cội nguồn Phước Thiện cho được tàn 

nhánh sum sê để tạo nhân trong kiếp hiện tại. 

                                                
(8)

 liễu tử 了死: Chết.  
(9)

 hàm tàng 含藏: Chứa đựng, ẩn chứa.  
(10)

 gia công 加功: Cố gắng, nỗ lực, ra sức.  
(11)

 trắc ẩn 惻隱: Cảm thấy đau đớn, xót xa trong lòng trước 

cảnh không may của người khác.  
(12)

 tu ố chi tâm 羞惡之心: Lòng hổ thẹn.  
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Tu phải ham tạo nhiều phước đức, việc lành việc phải, 

vì câu: Thiện sự tu tham. Ác sự mạc lạc. Kiến thiện như 
khát. Văn ác như lung. Vi thiện tối lạc. Đạo lý tối đại.(13)

 

Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ 

Thánh thất Kim Quang Minh Đài 
ngày 22-6 Canh Tuất (Thứ Sáu 24-7-1970) 

Phước Thiện, chư hiền hữu phải là những đóa hoa tinh 

khiết đã hái trong vườn Phước Thiện. Vườn này từ khi gieo 

xuống đất rồi đêm ngày phải chăm nom săn sóc cho thân 

cây được lớn to mạnh mẽ. Thời thường 
(14)

 tưới nước bón 

phân, bắt sâu bọ, đuổi bướm ong cắn phá, hút nhụy, cướp 

hoa. Nếu trồng ra mà thiếu săn sóc bồi bổ thì phải bị cái 

nạn trùn ủi gốc, sâu ăn cây, ong bướm hút nhụy, chim chóc 

mổ phá quả chín quả xanh, thì té ra hữu công mà vô ích. 

Chư hiền đây có bổn phận chăm nom săn sóc nó. Đừng để 

trong vườn Phước Thiện của ta cây bị gãy, chồi giập, mộng 

hư, hoa bị vít, quả bị bầm. Công phu gìn giữ cho được hoàn 

toàn thật là công vĩ đại. 

                                                
(13)

 Câu này có trong Minh Tâm Bửu Giám 明心寶鑑, tương 

truyền là lời Đức Khương Thái Công 姜太公. Dịch: Việc thiện 
hãy nên ham. Việc ác chớ vui làm. Thấy thiện như khát nước. 
Nghe ác như điếc tai. Làm thiện thì rất vui. Đạo lý này lớn 
nhất.   

(14)
 thời thường 時常: Thường xuyên, luôn luôn.  

Người Phước Thiện là người xóa bỏ tinh thần danh lợi 

trên đường độ đời cứu chúng, người được kết liền cùng 

khối thương yêu, hiện thân của Thánh Tiên tại thế. Nếu 

người Phước Thiện mà còn chưởng 
(15)

 vào mình những 

bản ngã tư tâm, lợi danh cương tỏa 
(16)

 thì chưa được. 

Phước Thiện ta ngày nay phải bước lên một bước xây 

dựng con người Phước Thiện, rồi đến gia đình, đến xã đạo, 

đến thánh thất, đến Hội Thánh. 

Vậy giai đoạn đầu ta xây dựng con người Phước Thiện 

trước. Ta là Thiên ân chức sắc, người phải gương mẫu mọi 

điều, làm sao cho đạo hữu mến phục và làm theo. 

Sứ vụ ta nặng nề, bổn phận ta trọng đại, phải cố gắng và 

cố gắng nhiều để ngày mai thành được đóa hoa tinh khiết. 

Hoa có hương có sắc, người có đức có tài. Hoa có nhụy có 

đài, người có tâm có thể. Hoa vô tư vô lự theo chiều gió 

ngả mình, người không lợi không danh thung dung đạo 

mầu nhập diệu.
(17)

 

Chư hiền cố gắng theo dõi bài nầy. Tiểu Thánh xin kiếu. 

 

                                                
(15)

 chưởng 種: Chủng, trồng cấy, gieo trồng. 
(16)

 cương tỏa 韁鎖: Dây cương ngựa và cái khóa; ám chỉ sự trói 

buộc. 
(17)

 nhập diệu 入妙: Vào tới chỗ thần tình, thâm thúy. 

HUỆ KHẢI chú thích  
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Thánh giáo 

ÔN LỜI MẸ DẠY 
TRUNG THU QUÝ SỬU  

Vĩnh Nguyên Tự 
Tuất thời, 15-8 Quý Sửu (Thứ Ba 11-9-1973) 

Bộ phận Hiệp Thiên Đài 
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Pháp đàn: Chơn Tâm. Đồng tử: Thanh Thủy.  
Độc giả: Hồng Mai, Bạch Tuyết. 

(…) 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Mẹ đến trần gian rưới phước ân 

Cho con lớn nhỏ vững tinh thần  

Tu thân hành đạo cho trọn phận 

Mới được đào tiên Mẹ để phần. 

DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN 

Mẹ mừng các con nam nữ. Mẹ ban ơn cho các con an 
tọa. 

Hỡi các con! Qua những ngày mệt nhọc vì đại lễ mà các 
con vẫn đủ tinh thần đến đây giúp các em con và chầu Mẹ. 
Mẹ mừng có được những con ngoan đạo gương mẫu. Mẹ 
không những đến đây bằng bộ phận thông công mà Mẹ vẫn 

đến tất cả những gì còn ô nhiễm, khổ đau nơi trần tục. 

Con ôi! 
BÀI 

Hằng năm mỗi độ thu về 

Mẹ nương linh điển gần kề bên con.  

Cảnh trần tục hỡi còn 
(1)

 ly loạn 
(2) 

Kiếp con người khổ nạn chưa yên 

Trung thu Mẹ dụng lý huyền 
(3) 

Dặn dò các trẻ hiếu hiền lo tu. 

Tạm trong cõi phù du 
(4)

 tiến hóa 

Mượn áo đời mà trả trái oan 

Có chi bền vững mà màng 
(5) 

Con lo vẹn phận lên đàng về quê.
(6) 

Giấc mộng đời nồi kê chưa chín 
(7) 

                                              
(1) hỡi còn: Hãy còn. 
(2) ly loạn 離亂: Ly tán, chia lìa vì chiến tranh.  
(3) lý huyền: Lẽ huyền nhiệm, sâu xa diệu mầu. 
(4) phù du 蜉蝣: Con nhện nước chỉ sống một ngày rồi chết. cõi 

phù du: Cõi trần tục là nơi kiếp sống ngắn ngủi, không lâu bền.  
(5) màng: Tưởng đến, nghĩ tới cái gì và ham muốn có nó.  
(6) về quê: Trở về cõi trời, nơi đó là quê cũ con người.  
(7) Theo Thái Bình Quảng Ký 太平廣記, Lư Sinh 盧生 trọ ở 

Hàm Đan 邯鄲, gặp một đạo sĩ. Lư Sinh than vãn cảnh mình 
cùng khốn. Đạo sĩ bèn lấy cái gối cho Lư Sinh kê đầu ngủ. Khi 
ấy, chủ quán đang nấu một nồi kê màu vàng (hoàng lương, 

huỳnh lương). Trong giấc ngủ, Lư Sinh nằm mộng thấy được 
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Hỏi tuổi đời con tính bao nhiêu  

Lo mơi 
(8)

 rồi lại lo chiều 

Sống ăn mặc ở, trăm điều khổ tâm. 

Đó phương tiện con làm sự sống 

Thì thôi đừng tham vọng con ơi 

No cơm ấm áo đủ rồi 

Công phu, công quả trau dồi hồn linh. 

Mẹ thương xót hiện tình nhơn thế 

Còn bao người khổ bể trầm luân 
(9) 

Tiền căn hậu quả khó dừng 
(10) 

Thiệt thòi đau khổ biết chừng nào yên. 

Mẹ gởi gắm ân Thiên cho trẻ 

Hãy thương người, nặng nhẹ ráng lo 

Biển trần chống bát nhã đò 
(11) 

Ngược xuôi rước khách lần dò quê xưa. 

                                                                                                  
tận hưởng vinh hoa phú quý. Lúc giật mình tỉnh dậy, thì nồi kê 
chưa chín. Câu chuyện ý nói đời người ngắn ngủi, vinh hoa 
phú quý là giấc chiêm bao, cũng gọi giấc mộng kê vàng hay 
hoàng (huỳnh) lương mộng 黄粱梦.  

(8) mơi: Mai, buổi sáng. 
(9) khổ bể (biển) trầm luân: Chìm đắm trong biển khổ (cuộc đời). 

Trầm 沉 và luân 淪 đồng nghĩa là chìm đắm. 
(10) tiền căn 前根: Nhân trước; những gì gây tạo khi trước. hậu 

quả 後果: Quả sau; những gì phải gánh chịu về sau. khó dừng: 
Khó ngăn chận không cho xảy ra. 

(11) bát nhã đò: Thuyền bát nhã, ám chỉ đạo pháp đưa con người 
vượt qua biển khổ. 

(...) 

Mẹ ban đặc ân cho các con sở tại,(12) vì các con sống một 
cuộc đời mộc mạc lam lũ mà tâm đạo rất đáng ngợi khen.  

Xưa kia có vị Bồ Tát lâm trần (13) nắm giữ cơ mầu nhiệm 
trước giờ Đại Đạo khai minh để lập thành chánh pháp. Đến 
ngày nay mặc dù phận quần thoa yếu đuối, nhưng các con 
hợp lực chung lo phần xây dựng đạo nghiệp. Các con công 
quả. Thiện tâm, thiện chí của các con trong đó có các con 
nữ phái khắp nơi, nên Mẹ sẽ cầu xin với Đức Chí Tôn ban 
ơn cho ba tháng có đàn cơ một lần vào tháng 3, tháng 6, 
tháng 9 và tháng 12 để dạy dỗ dìu dắt các con.  

Vì vậy các con nữ phái phải lo dọn mình để được tiến bộ 
nghe con. Các con đừng trông chờ sự kêu gọi của các Đấng 
thiêng liêng mà thất đức nghe các con. 

Công Đức Viên (14) là phần ân phước của các con, các 
con hãy chăm nom tô bồi. Mùa thu năm Giáp Dần Mẹ sẽ có 
lớp học hỏi cho các con. 

(...) 

Nơi đây sau này sẽ ban truyền chánh pháp như ngày xưa 

                                              
(12) sở tại 所在: Tại chỗ này, tức Vĩnh Nguyên Tự. 
(13) vị Bồ Tát lâm trần: Đức Thái Lão Sư Lê Đạo Long, thế danh 

Lê Văn Tiểng (1843-1913), có công khai sáng Vĩnh Nguyên 
Tự năm 1908. Ngài đắc quả Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn. 
Vĩnh Nguyên Tự trở thành thánh sở Cao Đài từ năm 1926. 

(14) Công Đức Viên: Tên khu vườn tại Vĩnh Nguyên Tự.  
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để các con được có phương tiện đáp ứng tinh thần mộ đạo 
của các con và phổ độ nguyên nhân. 

(...) 

Các con Ban Cai Quản sở tại hãy lo sắp xếp tịnh đường 
chu đáo để giúp người tìm đến cơ vi mầu nhiệm của đạo 
pháp. Đó là công quả trọng đại. 

Các con cũng nên chuẩn bị để bầu lại Ban Cai Quản 
cùng ngày với Nữ Chung Hòa, chiếu phúc trình đệ nạp. 

Thời gian có hạn, tuổi tác quá cao, các con đừng chần 
chờ mà hãy lo cho kịp lúc đủ đầy công viên quả mãn trở về 
nguyên bổn khi xưa. Các con an tọa. 

Trung thu này, tuy các con ái nữ của Mẹ rất nghèo nàn, 
nhưng Mẹ chứng lòng con tâm đạo rất đầy đủ đối với Mẹ. 
nhưng đối với tha nhân (15) thì các con hỡi còn trong vòng 
chật hẹp không giải thoát được chỗ chấp trước (16) cho việc 
làm hay tu học tiến bộ thêm hơn. 

Con ôi! 
TIẾP BÀI 

Tu là sửa tâm lành tánh thiện 

Tu là trau, là luyện, là rèn 

Tâm con phải sáng hơn đèn 

                                              
(15) tha nhân 他人: Người khác.  
(16) chấp trước 執著: Khư khư giữ ý kiến của mình, chẳng biết 

dung hòa, chẳng biết tùy nghi.  

Vị tha vong ngã 
(17)

 mới quen Đạo Trời. 

Trời thương cả con người, cả vật 

Không riêng vì nhược chất, nam nhi 

Lòng Trời bao quát bảo trì 

Con tu học phải vào thi khoa trường. 

Trường thi hội rộng đường cứu cánh 

Con quên mình trước cảnh khổ đau 

Đó là tiết mục đề cao 

Từ bi, bác ái để vào trường thi. 

Hỡi các con ái nữ! Những lời Mẹ dạy hôm nay, các con 
cần học thuộc để cho chư Phật Tiên đến dạy dỗ các con, 
các con mới khai thông trí tuệ để lãnh hội lời dạy của 
Thiêng Liêng. 

(...) 

Nơi đây Mẹ tạm một số bạch thủy (18) để thay rượu bồ 
đào ban cho các con sau giờ Hội Yến. 

[Đức Mẹ ban điển lành vào bầu bạch thủy.] 

Đó là bí pháp trong đêm trung thu, các con hãy đem chia 
nhau mà thọ hưởng. 

Mẹ cũng nói rõ: Bí pháp không ngoài tâm con.  Nếu  tâm  

                                              
(17) vị tha vong ngã 為他忘我: Vì người khác mà quên chính 

mình. 
(18) bạch thủy 白水: Nước.  

HUỆ KHẢI chú thích 
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con còn nhiều phiền trược, hãy dùng chút bồ đào tiên tửu 
Mẹ ban để lắng dịu thanh khiết mà tu hành cho nên đạo 
quả, đó là bí pháp. Còn những lý huyền nhiệm hơn, Mẹ đợi 
chờ lòng con tịnh khiết sẽ trao cho. 

Đến đây Mẹ hồi cung. Ban ơn lành cho các con (...). Mẹ 
mong đến thu sau các con sẽ tiến lên đường đạo hạnh. 
Thăng. 

ÔN LỜI MẸ DẠY 
TRUNG THU GIÁP DẦN  

Diêu Trì Bửu Điện (thánh thất Bình Hòa) 
Hợi thời, 15-8 Giáp Dần (Thứ Hai 30-9-1974) 

Thông công: Bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam. Pháp đàn: Chơn Tâm. 
Đồng tử: Hoàng Mai. Độc giả: Hồng Mai. Điển ký: Ngọc 
Kiều, Hồng Cẩm, Kim Nhung, Lập Hạnh. 

THỂ LIÊN TIÊN NỮ 

Chị mừng các em nam nữ. Đức Mẹ sẽ đến ban ơn cho 
các em vui lòng sau một năm dài hành đạo. Chị đến trước 
giây phút để đôi dòng viếng thăm và dặn dò các em nghiêm 
thiết (1) đàn tràng tiếp nghinh Đức Mẹ. Trong lúc đó sẽ có 
chư Tiên Nương, Thánh Nữ, Thần Nữ theo chầu trọng thể. 

Nhân tiết thu về, Chị ghi lại đây đôi dòng để tâm sự và 
                                                
(1) nghiêm thiết 嚴設: Sắp đặt cho trang nghiêm, cung kính. 

tặng các em hiền nữ. 

Các em ôi! 

Nhìn ánh thu thiên (2) đượm sắc buồn 
Mạch lòng không gợi vẫn trào tuôn 
Sông Gianh (3) cách trở đàn chim nhạn (4) 
Bến Hải (5) xa đưa lũ cánh chuồn.(6) 
Chí đạo vượt lên vòng chật hẹp 
Tâm tu cởi mở gút (7) tròn vuông 

                                                
(2) thu thiên 秋天: Mùa thu. 
(3) sông Gianh: Xưa tên là Linh Giang, khởi nguồn từ vùng núi 

phía Tây tỉnh Quảng Bình, chảy ra biển tại cửa Gianh và dài 
khoảng 160km. Thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, sông Gianh là 
ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài (1570-1786). Đàng 
Trong tính từ sông Gianh trở vào Nam, thuộc Chúa Nguyễn. 
Đàng Ngoài tính từ sông Gianh trở ra Bắc, thuộc Chúa Trịnh. 

(4) nhạn 雁: Con ngỗng trời. Con trống gọi là hồng 鴻, con mái 
gọi là nhạn, nhưng thường gọi chung là nhạn, hoặc hồng nhạn. 
Nhạn là loài chim thiên di, mùa đông bay đi tránh rét, sang 
xuân ấm bay về. Chim bay thành đàn có thứ tự, theo sau chim 
đầu đàn; do đó chim nhạn dùng để chỉ anh em. 

(5) sông Bến Hải: Dài khoảng 80km, bắt nguồn từ vùng núi phía 
Tây tỉnh Quảng Trị, chảy dọc theo vĩ tuyến 17, thoát ra biển tại 
cửa Tùng. Năm 1954, theo hiệp định Geneva, sông Bến Hải là 
ranh giới chia cắt hai miền Nam-Bắc.  

(6) cánh chuồn: Con chuồn chuồn. Văn học ví thân phận hẩm 
hiu, mỏng manh là phận mỏng cánh chuồn. Truyện Kiều có 
câu: Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn / Khuôn xanh biết có 
vuông tròn mà hay. 

(7) gút: Nút thắt sợi dây. 
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Muôn sông ngàn rạch kìa lưu thủy (8) 
Bủa khắp trần gian chỉ một nguồn. 
Khoác vai tuồng 
Bước tiên phuông (9) 
Gióng tiếng chuông. 
Chuông linh tỉnh thức mộng đời 

Đoạn (10) lòng nhân dục (11) trau dồi thiên lương.(12) 
Chơn thành gởi tấm tình thương 
Đôi vai đời đạo đảm đương gánh gồng 
Hiển u (13) chỉ một tấc lòng. 

Từ Mẫu giá lâm. Chị tạm biệt các em, hẹn còn tái ngộ. 
Chị xin xuất ngoại tiếp giá. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN 

Mẹ mừng các con nam nữ. 

NGÂM 
Mây thu biến ánh trăng mờ 

                                                
(8) lưu thủy 流水: Nước chảy. 
(9) tiên phuông (tiên phong) 先鋒: Đi đầu, dẫn đầu. 
(10) đoạn 斷: Cắt đứt, dứt bỏ.  
(11) nhân dục 人欲: Lòng ham muốn của con người. 
(12) thiên lương 天良: Phần tốt đẹp con người sẵn có, do Trời 

ban cho; lương tâm.  
(13) hiển u 顯幽: Cõi hữu hình (hiển: phô bày ra, nhìn thấy được) 

và cõi vô hình (u: ẩn kín, không nhìn thấy được). 

Trời thu ảm đạm bao giờ rạng đông 
Nhớ con còn đắm trần hồng (14) 
Nương cơ giáng điển đôi dòng viếng thăm 
Thương con giữ vẹn chữ tâm 
Thi gan tuế nguyệt (15) suốt năm đạo đời 
Mây thu còn lúc đổi dời 
Lòng con sao khỏi những hồi xuyến xao 
Nạn đời còn lắm khổ đau 
Vì đời sứ mạng con nào rảnh đâu 
Dang tay bắc những nhịp cầu 
Ra công lấp những hố sâu nhân tình (16) 
Mới là đáng kiếp nhân sinh 
Mới là đáng mặt cứu tinh (17) cho đời 
Thế Thiên hoằng Đạo (18) con ôi! 

Miễn lễ. Các con đồng an tọa. 

Hỡi các con! Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ đã lo cho con 
gái thì cũng lo cho con trai. Vậy các con thành tâm nghe 
Mẹ dạy. 

Các con ôi! Một năm hành đạo giúp đời, một năm kinh 

                                                
(14) trần hồng (hồng trần 紅塵): Bụi hồng, ám chỉ cõi thế gian, 

cõi người ta. 
(15) tuế nguyệt 歲月: Năm và tháng, thời gian. 
(16) nhân tình 人情: Tình người, thế tình, tình đời. 
(17) cứu tinh 救星: Người cứu giúp người khác.  
(18) thế Thiên hoằng đạo 替天弘道: thay Trời mở rộng đạo. 
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nghiệm thế thái nhân tình,(19) một năm tự tu tự tiến, và cũng 
là một năm các con trui rèn ý chí kiên nhẫn, trì thủ (20) để 
dọn mình tiến lên nấc thang cao hơn. Mẹ mừng khi nhìn 
thấy các con của Mẹ đã ý thức thế nào là tu thân lập hạnh, 
thế nào là bồi công lập đức, thế nào là sứ mạng thế Thiên 
hoằng đạo, và lãnh hội ít nhiều đạo lý trong Hội Bàn Đào 
ban trao bí pháp.(21) Ít nhứt cũng là phải vậy. Mẹ không 
mong gì hơn là thấy các con được giác ngộ. Có giác ngộ, 
con mới tự khoác lên cho mình một trách nhiệm trước 
Thượng Đế, trước nhơn sanh. Đó là thế Thiên hoằng đạo độ 
nhơn sanh. 

Nhơn sanh có hiểu Đạo, sống theo lẽ Đạo, mới mong cải 
tạo tư tưởng, tránh gây điều oan khiên nghiệp chướng,(22) 
chẳng những làm trở ngại bước tiến tha nhân,(23) mà lại tự 
vùi lấp chơn như bổn giác của mình trong chốn mê đồ khổ 
hải.(24) 

Có giác ngộ, con mới phân biệt được điều nào là chơn, 

                                                
(19) thế thái nhân tình 世態人情: Thói đời bạc bẽo. 
(20) trì thủ 持守: Nắm giữ chặt, không buông bỏ, không bỏ cuộc.  
(21) bí pháp 祕法: Phương pháp, phép tu kín nhẹm và diệu kỳ. 
(22) oan khiên 冤牽: Những điều ngang trái dẫn dắt đến chỗ tội 

lỗi. nghiệp chướng 業障: Chướng ngại, trở ngại phải nhận lãnh 
do trước kia đã tạo ra nghiệp xấu. 

(23) tha nhân 他人: Người khác.  
(24) mê đồ 迷途: Con đường mê muội, sai lầm, cũng như mê lộ 
迷路. khổ hải 苦海: Biển khổ, ám chỉ thế gian. 

điều nào là giả, để con khỏi phí thì giờ ôm chầm cái giả mà 
buông thả cái chơn. Có giác ngộ, con mới phân biệt điều 
nào là tạm thời, điều nào là vĩnh cửu, để con khỏi mất thì 
giờ bám víu tạm thời mà buông trôi vĩnh cửu. 

Vì khả năng giác quan của các con có giới hạn, vì khả 
năng lý trí của các con có giới hạn, nên các con chỉ biết 
một mà không biết hai. Các con chỉ biết những gì trong cõi 
dục giới (25) mà các con không biết những gì trong cõi vô 
sắc giới.(26) Thế nên sự giác ngộ là tối cần cho các con. Khi 
cần nhập thế giúp đời để làm bổn phận vi nhân thì con chạy 
ra thế giới bên ngoài hữu vi hữu tướng. Khi cần tự tu tự 
tiến con lại trở vào thế giới bên trong để nuôi dưỡng nguồn 
sống tâm linh. Chỉ có nguồn sống này mới giúp các con đạt 
đến chân hạnh phúc, và chỉ có nguồn sống này mới khả dĩ 
giúp con thông thiên đạt địa, chứng quả bồ đề, siêu sinh 
liễu tử mà thôi. 

Các con ôi! Không gian vô biên, thời gian vô tận, đạo lý 
thậm thâm,(27) kinh điển vô số, pháp môn vô lượng.(28) Với 

                                                
(25) dục giới 欲界: Phật dạy có ba cõi (tam giới ) là dục giới, sắc 

giới và vô sắc giới. Thế gian thuộc về cõi dục giới. Ở cõi này, 
do có ngũ quan (thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc 
giác) chúng sanh có năm thứ ham muốn (ngũ dục) là sắc dục, 
thinh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. 

(26) vô sắc giới 無色界: Cõi vô hình, vô tướng của Phật Tiên, 
Thánh Thần. 

(27) thậm thâm 甚深: Rất sâu kín, rất sâu xa.  
(28) vô lượng 無量: Không thể đo lường được. 
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một kiếp ngắn ngủi, các con làm sao thông đạt! Các con 
hữu duyên hữu phúc khải ngộ Tam Kỳ Phổ Độ đại ân xá, 
Phật Tiên, Thánh Thần thường xuyên dẫn dắt, chỉ nẻo tắt 
tránh đường quanh. Chỉ chờ các con chí kỉnh chí thành, tu 
hành chơn chánh. Gieo giống chi gặt liền giống ấy. Cảm 
vật nào vật đó ứng cho. Tu theo Phật Trời được độ dẫn đến 
hư vô, mê theo ma quỷ bị dắt đến tam đồ lục đạo.(29) Có 
hoa sen nào không trổ trên bụi sen? Có trái khế nào không 
kết trên cây khế? Có vườn nho nào không trổ trái nho? Có 
liếp đậu nào không trổ bông và trái đậu? Có quả lành nào 
không hồi hướng cho kẻ gây nhân lành? Có quả dữ nào 
không trở về cho kẻ gây nhân dữ? 

Các con cố gắng kiên trì tu thân lập đức, hành đạo giúp 
đời. Thành không kiêu, vấp không nản. Chuyên nhứt hướng 
thượng, thanh cao tinh ròng. Ngày đêm không xao lãng. 
Hay không tự mãn, dở chẳng tự ti. Cố gắng không ngừng. 
Mưu cầu lợi chúng ích dân. Phật Tiên đắc đạo cũng thế. 

                                                
(29) tam đồ 三途: Ba đường ác (tam ác đạo) để trừng phạt các 

hồn, là hỏa đồ (hồn ở địa ngục, bị thiêu đốt); đao đồ (hồn làm 
ngạ quỷ, chịu cảnh đói khát và đao kiếm hành hạ); huyết đồ 
(hồn làm súc sinh, bị người hay thú khác giết hại để làm miếng 
ăn).  

lục đạo 六道: Sáu nẻo luân hồi. Phật dạy rằng chúng sinh tùy 
theo quả lành hay quả ác do bản thân gây tạo mà lúc tái sinh sẽ 
chuyển kiếp vào một trong sáu nẻo là thiên (cõi trời); a tu la; 
nhân (người); địa ngục; ngạ quỷ (quỷ đói); súc sinh (thú vật). 
Ba đường sau là đường ác (tam đồ, tam ác đạo). 

Thánh Hiền được hiển cũng thế. Người trước viên thành (30) 
cũng thế. Kẻ sau đắc quả chắc rồi cũng thế. 

Phật Tiên rọi đuốc chỉ đường, đạt đến cùng không đều 
do con trẻ. Hãy nhìn ở thân, đừng nhìn ở ngoại. Có ăn mới 
no, có ngủ mới khỏe, có tu mới đắc, có hạnh mới thành. Lý 
tuy đơn giản, nhưng muôn đời, đời vẫn tụng.(31) 

(...) 

Con ôi! Những đứa con hiếu thảo trung kiên thì đối với 
nhiệm vụ nào cũng quan trọng và tận tâm lo lắng. Còn con 
nào chỉ lãnh chức vụ cho có chức vụ, không lưu tâm đến 
tinh thần trách nhiệm thiêng liêng, dầu chức nhỏ lớn gì 
cũng không lợi ích cho ai. Âm đức mờ mờ bên trong không 
làm thỏa mãn những đứa ham danh mến lợi. (...)  

Các con tân ban chấp hành Nữ Chung Hòa nghe Mẹ dạy: 
Mẹ thấy các con vì nhơn sanh hành đạo quên mình. Lớp 
bận rộn gia đình, lại hay ốm đau bệnh tật, nhưng tinh thần 
con vẫn vững vẫn cao, là điều Mẹ mừng. 

Con ôi! Nhà nghèo mới hay (32) con thảo. Thế giới hòa 
bình, nhơn loại an ổn thì con đâu có cực khổ như ngày nay. 
Quan Âm Bồ Tát và chư Thánh cùng Thánh Trưng Vương 
là những vị hộ trì giúp đỡ các con hoàn thành sứ mạng. 

(...) 

                                                
(30) viên thành 圓成: Thành tựu trọn vẹn.  
(31) tụng 頌: Khen ngợi, xưng tụng.  
(32) mới hay: Mới biết. 
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Mẹ ngợi khen các con Nữ Chung Hòa tại thánh thất Bình 
Hòa. Các con tích cực hành đạo đúng tinh thần Nữ Chung 
Hòa, làm vẻ vang cho họ đạo, thánh thất. Dầu với sức yếu 
tài sơ, nhưng tâm đạo của các con Mẹ đã ghi vào bảng 
ngọc. Sau khi bầu lại Ban Nữ Chung Hòa xong, Mẹ sẽ ban 
ơn cho các con thêm nữa. 

(...) 

Mẹ cũng ban ơn chung các con Ban Nữ Chung Hòa Bạc 
Liêu. Hãy lo thực hành lời dạy của Bồ Tát để các con tự 
cứu lấy các con và giúp đời cơn loạn ly nghe các con! 

(...) Lo bầu lại Ban Nữ Chung Hòa Cần Thơ. Mẹ sẽ ban 
ơn sau, ngày sắp đến. 

Các con chuyển lời Mẹ đến các Ban Nữ Chung Hòa 
Ngọc Linh thánh tịnh, Vĩnh Nguyên Tự và Huỳnh Quang 
Sắc rằng Mẹ ban ơn và hộ trì cho các con, và các con ráng 
tiến hành đạo sự. Mẹ mong rằng mùa thu sau sẽ được thấy 
công quả đạo đức các con ghi đầy trên bảng ngọc. 

Riêng về Nữ Chung Hòa Tam Thôn Hiệp và Lộc Ninh 
còn trong tình trạng khó khăn, tạm gác lại, chờ cơ hội các 
con lập công quả thêm. 

Mẹ cũng nhắc các con về Ban Nữ Chung Hòa Chiếu 
Minh Ẩn Giáo thành lập đúng lúc, nhưng chưa hoạt động vì 
chưa được sự giúp đỡ của các con. 

Cũng lưu ý các con là nơi nào có thiện chí học đạo bồi 
đức lập công, con nên sốt sắng giúp đỡ. Trong khi các con 

nguyện cầu sự ủng hộ của Mẹ, của Thiêng Liêng giúp cho 
các con hoàn thành sứ mạng mà con không nắm lấy cơ hội 
lập công thì biết làm sao đây! 

Con ôi! Cái thất bại to tát nhứt không phải là thất bại 
việc làm, mà là không thực hiện đúng mức. Như một năm 
qua, các con có thực hiện được lời Mẹ dặn đâu! Từ nay các 
con bình tâm lo sắp xếp lại, phân công phân nhiệm rành rẽ. 
Chẳng những bớt chật vật cho các con mà còn lợi cho nhân 
sanh nữa. 

Trung thu này Mẹ cũng ban ơn cho các Ban Chấp Hành 
Nữ Chung Hòa các nơi để khích lệ tinh thần tu tiến của các 
con. 

(...) 

Huệ Chơn, Thanh Vân! Từ thuở nhỏ, hai con đã có tâm 
mộ đạo tu hành và hành đạo giúp người không nệ khổ 
nhọc, không cầu vụ lợi. Cho đến ngày nay độ dẫn được con 
cháu, và nhờ Từ Quang Tiên Nữ nguyện cầu, nên Mẹ ban 
hồng ân cho Phạm Thị Nhị là thân mẫu con được siêu thoát 
hồng trần vào cõi thanh tịnh lập thêm công đức để giác linh 
minh thánh, chứng quả vô sanh. Các con thành tâm thọ sắc: 

- Thừa Ngọc Hư Cung sắc ban Ngọc Chỉ ân tứ Phạm Thị 
Nhị sanh tiền thiện tâm thủ đạo,(33) vô tác ác nghiệp,(34) tự 

                                                
(33) thiện tâm thủ đạo 善心守道: Lòng lành giữ đạo. 
(34) vô tác ác nghiệp 無作惡業: Không gây tạo nghiệp xấu. 
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hậu (35) tử tôn tu trì bồi công lập đức. 

- Chiếu thử ân phong Bảo Hiền Thần Nữ, trấn tại thôn 
Nhơn Nghĩa tam niên, độ dân tế chúng (36) hồi đầu hướng 
thiện.(37) 

Này các con ái nữ! Những lễ phẩm Hội Yến Bàn Đào do 
những bàn tay khéo léo của các con tạo thành, Mẹ cùng 
Phật Tiên đã chứng và ban ân. Các con chia nhau đồng 
hưởng từ lớn đến nhỏ. Các con nên nhớ giữ hạt giống đào 
tiên trong tâm điền (38) nghe con. 

Hỡi các con nam nữ!  

NGÂM TIẾP 

... Thánh nhân vui cái của đời an vui 
Thương con lòng Mẹ khôn nguôi 
Mừng con đã biết nếm mùi vị ngon  
Ân lành Mẹ cất ngòi son (39) 
Chờ con hoằng đạo chờ con đắc thành 
Nguyệt mờ vì áng mây tranh 

                                                
(35) tự hậu 自後: Từ nay về sau. 
(36) độ dân tế chúng 度民濟眾: Cứu giúp dân chúng.  
(37) hồi đầu hướng thiện 回頭向善: Quay đầu lại đường thiện, 

trở lại nẻo lành.  
(38) tâm điền 心田: Ruộng lòng. Lòng người như thửa ruộng, 

không chăm sóc thì cỏ dại mọc hoang. Biết gieo giống tốt, vun 
phân tưới nước thì sẽ sanh trái ngọt, cây lành, kết quả tốt đẹp.  

(39) ngòi son: Ngòi bút chấm mực đỏ, dùng để khoanh tròn chỗ 
hay, chỗ khéo và cho điểm tốt chỗ đó. 

Nhưng lòng hiếu tử cao thanh bảo tồn 
Chọn cành mới gọi chim khôn 
Chọn đường tu học là con thảo hiền 
Công con Mẹ đã điểm khuyên (40) 
Từ trung ương đến các miền hậu phương 
Gió thu gởi tấm tình thương 
Cho con vun quén thiên lương huệ từ (41) 
Trau dồi bổn giác chơn như 
Kim ô, ngọc thố, lò cừ (42) cho tinh 
Bàn Đào Mẹ bố điển linh 
Cho con vui hưởng chung tình cùng nhau 
Ban ơn con trẻ khẩn cầu 

                                                
(40) điểm khuyên 點圈: Khoanh tròn chỗ hay, chỗ khéo (khuyên) 

và cho điểm tốt chỗ đó.  
(41) huệ từ 惠慈: Lòng nhân ái, thương người (huệ và từ cùng 

một nghĩa). 
(42) kim ô 金烏: Quạ vàng, mặt trời, dương, thần, hỏa, tâm, hống, 

ly, phương nam, v.v...  

ngọc thố 玉兔: Thỏ ngọc, mặt trăng, âm, khí, dược, thân, diên, 
khảm, phương bắc, v.v...  

lò cừ: Cái lò lớn (cừ 渠: lớn), ám chỉ thân con người dùng làm 
lò vạc (lô đỉnh 壚鼎) để nấu thuốc luyện kim đơn (tịnh luyện). 
Trong thân người, đầu là đỉnh, bụng là lô. Lúc vận hành châu 
thiên thì Nê Hoàn là đỉnh, Đan Điền là lô.  
Nói kim ô, ngọc thố, lò cừ tức là nhắc đến lẽ nhiệm mầu của 
đạo pháp trong thân tứ đại mà con người có thể ứng dụng để 
luyện âm dương, thần khí, v.v... (tức là hiệp kim ô, ngọc thố về 
một chỗ) tạo thành kim đơn (tức là đạt được trường sinh bất tử, 
thoát vòng sinh tử, đắc đạo...).  
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Thu này còn những thu sau nhớ về 
Vào đời đừng lạc bến mê 
Rồi đành lỗi ước vong thề thiêng liêng 
Giã ơn con trẻ đàn tiền (43) 
Thế gian hành đạo, cõi thiên Mẹ về.  

Thăng. 

                                                
(43) đàn tiền 壇前: Có mặt trước đàn cầu cơ.  

HUỆ KHẢI chú thích 
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Thương nhớ Thiện Quang 

NIÊN BIỂU THIỆN QUANG 
VÕ THÀNH VĂN (1965-2016) 

Thứ Ba 07-12-1965: Chào đời tại Sài Gòn. Thân mẫu là 
Nguyễn Mỹ Liên (thánh danh Bạch Cúc, nguyên Phó Ban 2 
của Nữ Chung Hòa, thuộc Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 
Đại Đạo). Ngoại tổ là Nguyễn Triệu Kha (1908-1995, 
thánh danh Chơn Tâm, Bảo Pháp Chơn Quân, bộ phận 
Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, quả 
vị Viên Thông Chơn Tiên).(1) 

1979: Sinh hoạt trong tập thể Thanh Thiếu Niên Phổ 
Thông Giáo Lý. Đặt ca từ cho hai bản nhạc của hai bạn 
thiếu niên đồng lứa: (i) Bài Ca Người Hoa Tiêu, của Quách 
Bửu Lộc; (ii) Lý Tưởng Ca, của Ngô Chí Thanh. 

Thứ Hai 25-8-1980 (15-7 Canh Thân): Nhập môn tại 
thánh tịnh Ngọc Minh Đài (số 22 đường Nguyễn Khoái, 
phường 2, quận Tư, TpHCM). Sáng tác nhạc phẩm Mùa 
Xuân Mơ Ước. Đặt ca từ cho nhạc phẩm Tình Mẹ, của 
Quách Bửu Lộc.  

1983: Tốt nghiệp trung học phổ thông. Học Bồi Dưỡng 
Giáo Lý Cấp Một, và học Dự Bị Sơ Thiền tại Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Đại Đạo (số 171B đường Cống Quỳnh, 

                                                
(1) Về tiền bối Chơn Tâm, xem thêm Đại Đạo Văn Uyển tập 

Hanh (số 14) năm Ất Mùi, quý Hai 2015, tr. 100-108. 

phường Nguyễn Cư Trinh, quận Một, TpHCM). Sáng tác 
hai nhạc phẩm: (i) Mùa Xuân Đến Từng Ngày; (ii) Quê Tôi.  

1984: Học Sơ Thiền Cửu Cửu tại Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Đại Đạo.  

1985: Học Thập Nhị Cẩm Đoạn tại Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Đại Đạo. Sáng tác bốn nhạc phẩm: (i) Chúng Ta 
Là Nhân Loại; (ii) Giờ Lên Đường; (iii) Nhớ Nguồn; (iv) 
Ước Hẹn. 

1988: Tốt nghiệp đại học (cử nhân Vật Lý). 

1989: Học Bồi Dưỡng Giáo Lý Cấp Hai tại Cơ Quan 
Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.  

Thứ Ba 15-8-1989 (15-7 Kỷ Tỵ): Giờ Tý, tại Cơ Quan 
Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, Đức Giáo Tông Đại Đạo 
Thái Bạch Kim Tinh dạy: Đây, Bần Đạo ban ơn các giáo sĩ 
ưu tú. 

(…) 

THÀNH VĂN thành đạo chính do mình 
Chọn lọc tìm về chốn chí linh 
Thiện nguyện Thiên tùng muôn sự đắc 
THIỆN QUANG danh thánh thưởng chân tình. 

1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003: Hành đạo tại Ban Giáo Sĩ - Tu Sĩ (Cơ 
Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo).  

1992, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009: Hành đạo tại 
Ban Văn Hóa (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo).  
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1998: Bảo vệ thành công học vị thạc sĩ Vật Lý tại Đại 
Học Khoa Học Tự Nhiên (Đại Học Quốc Gia Tp.HCM). 

1999: Học khóa đào tạo Phó Ban tại Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Đại Đạo. 

2001: Sáng tác nhạc phẩm Nguyện Khúc Phổ Thông 
Giáo Lý. 

2002: Trường trai. Sáng tác nhạc phẩm Có Nhớ Đường 
Xưa. 

2003: Bảo vệ thành công học vị tiến sĩ (chuyên ngành 
Vật Lý Lý Thuyết - Vật Lý Toán tại Đại Học Khoa Học Tự 
Nhiên (Đại Học Quốc Gia Tp.HCM); làm giảng viên tại 
trường này. Sáng tác sáu nhạc phẩm: (i) Cho Quê Hương 
Tôi; (ii) Giấc Mộng Trần Ai; (iii) Hạc Trắng Ngày Xưa; 
(iv) Quê Xưa Có Nhớ, ca từ phỏng theo thánh giáo Đức Vô 
Cực Từ Tôn; (v) Thắp Đuốc; (vi) Về Nguyên, ca từ phỏng 
theo thánh giáo Đức Lý Giáo Tông.  

2004: Sáng tác hai nhạc phẩm: (i) Lớp Giáo Lý Ngày 
Xưa; (ii) Lý Về Nguồn. 

2005: Sáng tác nhạc phẩm Bóng Đò Bát Nhã, ca từ 
phỏng theo thánh giáo Đức Lý Giáo Tông.  

2006: Sáng tác nhạc phẩm Dưới Bóng Cờ Đại Đạo. Cơ 
Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo xuất bản Yếu Điểm 
Giáo Lý Đại Đạo (Hà Nội: Nxb Tôn Giáo); hiệp tuyển này 
là công trình tập thể, trong đó Thiện Quang đóng góp nhiều 
công quả để hoàn tất bản thảo sau cùng. 

2007: Sáng tác nhạc phẩm Nâng Lá Đạo Kỳ.(2) 

2008: Học Sơ Thiền Tiến Đạo bậc Một tại Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Đại Đạo.  

2009: Học Sơ Thiền Tiến Đạo bậc Hai tại Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Đại Đạo.  

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015: Hành đạo tại Tập 
Đoàn Giáo Sĩ (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo). 

2013: Học thiền cấp Nhị Cơ tại Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Đại Đạo. 

Thứ Bảy 28-9-2013: Tham gia buổi sáng hội thảo liên 
tôn với chủ đề Niềm Vui Theo Cao Đài, Phật Giáo Và 
Công Giáo, do cộng đoàn Phanxicô Đa Kao tổ chức tại hội 
trường giáo xứ Thánh Phanxicô Đa Kao (số 50 đường 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận Một, 
Tp.HCM). Tham dự có khoảng hơn hai trăm tín hữu và 
chức sắc, chức phẩm thuộc ba tôn giáo Cao Đài, Công 
Giáo, và Phật Giáo. Bài tham luận của Thiện Quang có 
nhan đề: Niềm Vui Theo Quan Niệm Đạo Cao Đài.(3) 

                                                
(2) Thiện Quang còn đặt ca từ cho nhạc phẩm Trên Đường Tận 

Độ, của Thiện Định (chưa xác định rõ năm nào). 
Tôi chân thành cảm ơn hiền hữu Nguyễn Thoại Tuấn và hiền 

muội Nguyễn Thị Trúc Thảo (Ban Nhạc Đạo, Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Đại Đạo) đã gởi cho tôi danh mục hai mươi 
bốn nhạc phẩm của Thiện Quang. (Huệ Khải) 

(3) Tham luận này có in trong hiệp tuyển Tự Thắp Đuốc Mà Đi 
(Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2014). 
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2014: Xuất bản Tự Thắp Đuốc Mà Đi, hiệp tuyển (Hà 
Nội: Nxb Tôn Giáo), quyển 83 trong Chương Trình Chung 
Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 

Thứ Hai 15-12-2014: Gởi bài viết Cách Tiếp Cận Của 
Đạo Cao Đài Đối Với Vấn Đề Tôn Giáo Trong Đời Sống 
Công Chúng (4) tham gia cuộc tọa đàm khoa học quốc tế 
với chủ đề Tôn Giáo Trong Đời Sống Công Chúng 
(Religion in Public Life) do Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn 
Giáo Đương Đại (CECRS) (5) tổ chức tại Hà Nội vào hai 
ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2014.  
                                                
(4) Tham luận này có in trong hiệp tuyển Đạo Cao Đài Trong 

Đời Sống Công Chúng / Caodaism in Public Life (Hà Nội: Nxb 
Tôn Giáo, 2015). 

(5) CECRS (Center for Contemporary Religious Studies) thành 
lập năm 2007, thuộc trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và 
Nhân Văn (Đại Học Quốc Gia Hà Nội).  

2015: Khoảng đầu năm bắt đầu tích cực chữa trị căn 
bệnh nan y đã phát hiện độ mấy năm trước, và kết hợp an 
dưỡng tại Vũng Tàu. Xuất bản Đạo Cao Đài Trong Đời 
Sống Công Chúng / Caodaism in Public Life, viết chung 
với Huệ Khải, song ngữ Việt-Anh (Hà Nội: Nxb Tôn 
Giáo), quyển 89 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 
Kinh Sách Đại Đạo. 

Thứ Ba 05-7-2016 (02-6 Bính Thân): Quy thiên tại bệnh 
viện Bình Dân (số 371 đường Điện Biên Phủ, phường 4, 
quận Ba, TpHCM) lúc 8 giờ sáng. Lúc 3 giờ chiều tẩn liệm 
tại thánh thất Bàu Sen (quận 5) và quàn tại đây.  

Thứ Năm 07-7-2016 (04-6 Bính Thân): Lúc 7 giờ sáng 
động quan và đưa về hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước (ấp 
1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TpHCM). 

Thiện Quang ra đi, để lại một số di cảo, quan trọng nhất 
là bộ Giáo Lý Đại Toàn, biên soạn do tuân hành thánh ý 
Đức Giáo Tông Đại Đạo truyền dạy tại Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Đại Đạo vào giờ Tý, Chủ Nhật 03-4-1988 
(17-02 Mậu Thìn):  

Đồng thời cũng tập trung nghiên cứu 
Hệ thống thành cơ cấu lớp lang 
Soạn ra Giáo Lý Đại Toàn 
Đạo Thầy giềng mối sách vàng mới hay. 

HUỆ KHẢI 
Nhiêu Lộc, 19-7-2016 



 

TẬP LỢI / BÍNH THÂN − 47 24  48 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 19 

 

VẬY LÀ XA MÃI RỒI SAO! 

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài kỷ niệm tròn một hoa 
giáp (1956-2016), tôi hân hạnh được mời dự đại lễ ngày 
01-6 Bính Thân (Thứ Hai 04-7-2016) tại Trung Hưng Bửu 
Tòa (số 63 Hải Phòng, quận Hải Châu, Đà Nẵng).  

Sáng sớm hôm sau Giáo Sư Thượng Liêm Thanh, Phó 
Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế của Hội Thánh đưa tôi về 
thăm lại thánh đường Quảng Tín (số 138 đường Phan Bội 
Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam). Nói thăm lại, bởi lần đầu tôi đến là hạ tuần tháng 7 
Canh Dần (tháng 8-2010), nhân dịp kỷ niệm bảy mươi lăm 
năm đưa đạo Cao Đài về Quảng Nam, và bốn mươi năm lạc 
thành thánh đường Quảng Tín. Năm nay cùng đi có hiền 
huynh Nguyễn Huệ Quang, hiền huynh Nguyễn Thế Tuấn; 
hiền huynh Nguyễn Văn Tri, và quý hiền tỷ thuộc dòng tu 
Bảo Thọ... 

Khoảng 8 giờ 15, chúng tôi vừa đặt chân xuống vuông 
sân thánh đường Quảng Tín thì hiền huynh Nguyễn Văn 
Tri bước lại gần tôi nói khẽ: “Trong Sài Gòn, Giáo Sư 
Thượng Văn Thanh gọi điện ra báo tin Thiện Quang đã đi 
rồi, 8 giờ sáng nay.”  

Cả đoàn chúng tôi đón nhận tin buồn, bàng hoàng. Hôm 
trước, trên đường đến thắp hương viếng giác linh hiền 
huynh Lê Trí Tổng, chợt nhắc tới Thiện Quang, ai ai cũng 
chạnh lòng khi biết sức khỏe bạn mình đang xấu đi. 

Năm 1977 tôi vào Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài 
Giáo Việt Nam, gia nhập tập thể Thanh Thiếu Niên Phổ 
Thông Giáo Lý, sinh hoạt trong Ban Nghiên Cứu - Học 
Tập. Võ Thành Văn (Thiện Quang) kém tôi mười tuổi, sinh 
hoạt trong đội Trùng Dương, thuộc Ban Sinh Hoạt Thanh 
Niên. Nhiều năm sau, khi cùng sinh hoạt chung trong Ban 
Văn Hóa, Hội Đồng Nghiên Cứu Giáo Lý Đại Đạo... thì 
chúng tôi mới có nhiều dịp ngồi với nhau thảo luận về 
những chủ điểm giáo lý. 

Thiện Quang sắc sảo, cực kỳ thông minh, rất khiêm tốn, 
hòa nhã, giỏi làm việc theo nhóm và khéo léo hướng dẫn 
nhóm làm việc chung. Thiện Quang viết tiếng Việt rất tốt, 
nhất là chánh tả. Tôi khâm phục tài tuệ của Thiện Quang 
nhưng không hoàn toàn tán thành phong cách Thiện Quang 
trình bày giáo lý. Có lần, cậy là chỗ anh em thân tình lâu 
năm, tôi nói: “Thiện Quang ơi, anh chẳng thông minh lắm, 
nhưng chắc cũng không đến nỗi quá tối dạ. Thế mà phần 
lớn các bài em viết, anh ít khi cảm thụ được. Mình muốn 
phổ thông giáo lý cho đại chúng thì sao không trình bày 
nhẹ nhàng, dễ hiểu, học theo cách Đức Chí Tôn dạy đạo để 
ai ai đều cũng lãnh hội được?”  

Thiện Quang làm thinh, chỉ hơi nhếch môi giống như 
mỉm cười. Dĩ nhiên, phong cách viết thế nào là quyền của 
người ấy; tôi không nhắc lại việc này với Thiện Quang nữa. 

Nhưng cũng vì lẽ phong cách viết mà dù đã chủ động 
xin được Thiện Quang một số bài rồi, rốt cuộc tôi lại đắn 
đo, chỉ mới kén chọn dăm bài đăng dần trên Đại Đạo Văn 
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Uyển. Bài đầu tiên là Bản Hợp Xướng Giữa Xuân Tâm Và 
Xuân Cảnh, đăng trên tập Nguyên (số 9) năm Giáp Ngọ 
(quý Một 2014). 

Kể cả nhạc phẩm, Thiện Quang chẳng gởi bài gì cho tôi, 
đầu đuôi đều do tôi ngỏ lời xin bài. Việc kết tập các bài đã 
in trên Văn Uyển để ấn tống thành hiệp tuyển Tự Thắp 
Đuốc Mà Đi (2014) cũng do tôi chủ động xin.  

Văn của Thiện Quang tôi kén bao nhiêu thì nhạc của 
Thiện Quang lại dễ dàng hớp hồn tôi mau lẹ bấy nhiêu. Hễ 
nghe ca đoàn hay ca sĩ áo trắng trình bày các bài hát của 
Thiện Quang thì tôi không dằn được xúc động, phải rơi 
nước mắt. Hùng tráng như Dưới Bóng Cờ Đại Đạo mà 
cũng bắt tôi khóc; khóc vì mừng cho Đạo Thầy có một tài 
hoa âm nhạc như Thiện Quang! Tôi thu âm luôn bài Bóng 
Đò Bát Nhã vào điện thoại để có thể nghe đi nghe lại bất kỳ 
lúc nào và nơi nào.  

Văn Uyển số kép 7-8 (tập Lợi và Trinh năm Quý Tỵ 
2013) bắt đầu đăng nhạc của Thiện Quang, bài Chúng Ta 
Là Nhân Loại. Các bản nhạc đã in trên Văn Uyển nào phải 
Thiện Quang trực tiếp gởi, mà do tôi xin các em trong Ban 
Nhạc Đạo (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo). Rồi tôi 
muốn ấn tống một tuyển tập nhạc của Thiện Quang, và rất 
muốn viết một bài về hành trình Thiện Quang tự học sáng 
tác nhạc để in kèm trong tuyển tập này. Tại sao vậy? 

Bởi vì tôi nghĩ, nhạc của Thiện Quang chinh phục biết 
bao trái tim người đạo, nên ắt có rất nhiều người hâm mộ 
muốn tìm hiểu con đường âm nhạc Thiện Quang tự vun đắp 

ra sao để họ tự rút kinh nghiệm, sẽ tiếp bước Thiện Quang 
làm giàu làm đẹp cho nhạc đạo Cao Đài.  

Ngày Chủ Nhật 29-12-2013, qua e-mail, tôi viết gởi 
Thiện Quang một lá thư tỏ bày ý muốn: 

Thiện Quang quý mến, 

Anh mong, thật sự là rất mong, Thiện Quang sẽ hoan hỷ 
trả lời các câu anh xin hỏi em như sau: 

- Thiện Quang nói sơ một chút về mình nhé! (Tí ti về 
những gì Thiện Quang thấy có thể chia sẻ với đạo chúng.) 

- Thiện Quang vì sao soạn nhạc đạo? Bắt đầu sáng tác 
năm nào? Lúc ấy bao nhiêu tuổi? 

- Thiện Quang đã soạn được tất cả bao nhiêu bài? Kể 
ra…  

- Trong số những bài đã soạn, các bài nào ưng ý nhất?  

- Bài nào sáng tác nhanh nhất? Mất bao lâu? 

- Bài nào sáng tác chậm nhất? Mất bao lâu? Lý do? 

- Nguồn cảm hứng soạn ca từ lấy từ đâu? Thí dụ... 

- Khi sáng tác, Thiện Quang dùng nhạc cụ gì? 

- Thiện Quang học sáng tác nhạc với ai? Ở đâu? Từ khi 
nào? 

- Có người nói nhạc Thiện Quang phần lớn mang hơi 
hướm làn điệu dân ca. Đúng không? Vậy, chủ yếu là những 
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điệu nào? Nói cụ thể theo một số bài hát đã soạn. Ngoài ra 
còn soạn theo những điệu nào khác? 

- Nếu có một tín hữu trẻ Cao Đài muốn theo bước chân 
đi trước của Thiện Quang trong lãnh vực soạn nhạc đạo, 
Thiện Quang sẽ khuyên đàn em mình thế nào? 

- Trong nhiều năm nhạc của Thiện Quang được hát ở 
nhiều nơi, Thiện Quang có nghe phản hồi gì từ bạn đạo yêu 
nhạc? 

- Về các giọng ca đơn, Thiện Quang thích ai thể hiện 
nhạc của Thiện Quang hơn cả? Vì sao? 

- Thiện Quang có dự định làm một album cho mình 
không? Nếu có, kế hoạch ra sao? Nếu không, lý do vì sao? 

Tạm thời anh xin được hỏi em như vậy. 

Em ráng dành thời gian hồi âm cho anh. Đừng ngâm 
thành “kim chi” thì tội nghiệp cho anh lắm! 

Nhân tiện, em gởi cho anh những bài thuyết đạo em đã 
soạn trong nhiều năm qua. 

Anh biết ơn em, rất rất nhiều. 

Thân ái, 

Huệ Khải 

Ngày hôm sau, Thứ Hai 30-12-2013, tôi nhận được hồi 
âm của Thiện Quang. Nhưng bản câu hỏi của tôi không hề 
được đáp ứng. Thư Thiện Quang như sau: 

Thưa anh Huệ Khải, 

 Mấy câu hỏi của anh chuyên nghiệp quá, anh gởi cho 
em là gởi không đúng người rồi. Thôi em viết vắn tắt mấy 
chuyện để anh thông cảm cho cái tình cảnh cần phải giấu 
giếm của em, theo nguyên lý “tốt khoe xấu che”.  

Trong những công quả mà em cố gắng làm thì nhạc đạo 
là cái chuyện bất đắc dĩ hơn hết, vì em không thích nhạc 
lắm, không có năng khiếu mà cũng không được học hành gì 
về nhạc. Hồi nhỏ, vì nghĩ rằng Đạo sẽ cần đến nhạc đạo 
nên em ráng mua sách nhạc lý về học nhưng không hiểu, đi 
học loại đàn gì cũng bỏ cuộc, đặt thử vài bài hát thì ai hát 
cũng thấy tệ.  

Cách đây khoảng mười năm, đột nhiên Ơn Trên dạy em 
phải làm nhạc đạo; em kinh ngạc. Chuyện này giống như 
câu thánh giáo “Thiếu người nên mượn nó”! (6) Em cầu 
nguyện quá trời quá đất, mua sách hòa âm bên Công Giáo 
về coi, rồi bắt chước Trình Giảo Kim ráng đánh ba búa 
trước khi tẩu vi thượng sách.  

Mấy bài gần đây thanh thiếu niên thường hay hát là do 
em viết trong thời gian “ba búa” đó. Nhưng khoảng bảy 
năm nay em tập trung vào Giáo Lý Đại Toàn, hết làm nhạc 

                                                
(6) Thiện Quang nhắc lại câu thánh thi tại Thiên Lý Đàn, giờ 

Tuất, 15-5 nhuần Tân Hợi (Thứ Tư 07-7-1971), Đức Đông 
Phương Chưởng Quản dạy tiền bối Hồ Văn Có (thánh danh 
Chí Thuần): Có đứa học trò khó / Cắp sách đứng ngoài ngõ / 
Chờ đợi đến khoa trường / Thiếu người nên mượn nó.  
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đạo rồi, mà lâu lâu làm thử cũng thấy bí lù, không ra được 
bài nào nữa. Chắc Ơn Trên thu búa lại rồi.  

Em mong mai sau Đạo nhà có người giỏi về nhạc, giống 
như anh Huệ Khải giỏi về văn bây giờ, thì nhạc đạo mới ra 
mặt công khai được. Bây giờ chưa được đâu anh ơi. 

 Vậy anh miễn cho em cái này nhe. Phải vậy tăng xông 
của em nó mới xuống, em mới bình tĩnh lại, từ từ soạn mấy 
bài thuyết minh giáo lý cho anh. 

Em chúc anh Huệ Khải năm mới vui vẻ. 

Thiện Quang 

Đọc thư, tôi tiếc một cơ hội phỏng vấn không thành. 
Nhưng tánh Thiện Quang là vậy, tôi đành phúc đáp mấy 
dòng vắn vỏi qua e-mail: 

Em khiêm tốn, giấu nghề kỹ quá! 

Biết làm sao được! 

Không thể “cảm ơn” em được rồi! 

Cười... 

Quý mến, 

HK 

* 

Từ những năm 1990 tôi có cộng tác chút ít với Viện 
Nghiên Cứu Tôn Giáo (Hà Nội) và tạp chí Nghiên Cứu Tôn 
Giáo của Viện. Giáo Sư Đỗ Quang Hưng từ lúc làm Viện 

Trưởng kiêm Tổng Biên Tập tạp chí, cho đến khi chuyển 
sang công việc khác đối với tôi có nhiều thân tình. 

Qua giới thiệu của Giáo Sư Đỗ, tôi biết thêm Phó Giáo 
Sư Nguyễn Quang Hưng, trong Ban Giám Đốc Trung Tâm 
Nghiên Cứu Tôn Giáo Đương Đại (thành lập năm 2007, 
thuộc trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại 
Học Quốc Gia Hà Nội), nhân dịp Trung Tâm này tổ chức 
tại Hà Nội vào hai ngày 29 và 30-12-2014 cuộc tọa đàm 
khoa học quốc tế với chủ đề Tôn Giáo Trong Đời Sống 
Công Chúng.  

Sau những trao đổi qua điện thoại, ngày 27-9-2014 Phó 
Giáo Sư Nguyễn Quang Hưng gởi thư mời tôi viết bài và ra 
Hà Nội tham dự cuộc tọa đàm ấy. Kèm theo thư là bản 
trình bày lý do, mục đích, và nội dung của cuộc tọa đàm. 
Rồi Phó Giáo Sư Nguyễn hỏi tôi có thể giới thiệu thêm một 
nhà nghiên cứu Cao Đài nữa cùng dự tọa đàm không, thì tôi 
liền đề nghị ông mời Thiện Quang. Và Thiện Quang hoan 
hỷ nhận lời. 

Chủ Nhật 14-12-2014, Thiện Quang gởi tôi xem trước 
bài viết Cách Tiếp Cận Của Đạo Cao Đài Đối Với Vấn Đề 
Tôn Giáo Trong Đời Sống Công Chúng, dài hơn tám ngàn 
từ. Hôm sau tôi chuyển tiếp bài này tới Phó Giáo Sư 
Nguyễn. Bài tôi viết muộn hơn, ngắn hơn nhiều, nên tôi 
soạn thêm bản tiếng Anh để gởi tới Ban Tổ Chức.  

Nhưng Thiện Quang không ra Hà Nội dịp ấy. Tôi nằn nì 
Thiện Quang cùng đi cho anh em có bè có bạn. Thiện 
Quang giải thích rằng trong năm học đã xin nghỉ dạy nhiều 
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ngày để có thể theo đủ bốn khóa tu thiền Xuân Phân, Hạ 
Chí, Thu Phân, và Đông Chí tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý Đại Đạo rồi, do đó hiện còn nợ công việc giảng dạy sau 
đại học và hướng dẫn sinh viên làm luận án ở trường Đại 
Học Khoa Học Tự Nhiên (Đại Học Quốc Gia Tp.HCM), 
bởi vậy Thiện Quang không thể thu xếp ra Hà Nội. 

Ở Hà Nội về, tôi đề nghị Thiện Quang chuyển ngữ bài 
viết sang tiếng Anh để kết hợp với bài của tôi in thành tập 
sách nhỏ song ngữ. Thiện Quang tán thành, và ngày Thứ 
Hai 19-01-2015 chuyển cho tôi bản dịch. 

Những ngày sau, qua điện thoại và e-mail, tôi nhiều lần 
trao đổi với Thiện Quang về bản dịch. Việc chỉnh đốn tôi 
tiến hành chậm chạp, tuy có tham vấn một đồng nghiệp cao 
niên của tôi ở trường Đại Học Kinh Tế. Tôi đề nghị Thiện 
Quang đừng dịch hai chữ nhân bản mà cứ viết là nhan-ban. 
Nhiều thuật ngữ Thiện Quang dùng không tương thích, tôi 
đề nghị thay thế bằng cách dịch khác...(7) 

Thời gian đó Thiện Quang bắt đầu điều trị một chứng 
bệnh nan y đã phát hiện mấy năm trước. Có lần tình cờ gặp 
Thiện Quang đứng ở hành lang thư viện Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Đại Đạo, tôi ở hành lang bửu điện bên này 
bèn ra dấu chào thăm, thì Thiện Quang nở nụ cười, giơ một 
cánh tay lên gồng, tỏ ý hãy còn mạnh khỏe. 

Khoảng tháng 5-2015 Thiện Quang đang nghỉ dưỡng ở 

                                                
(7) Xem thêm Văn Uyển tập Trinh (số 16), Quý Bốn 2015, tr. 95-

100, bài Trò Chuyện Với “Người Làm Ấn Tống”.  

Vũng Tàu thì phải chuyển ngay về bệnh viện Đại Học Y 
Dược ở TpHCM cấp cứu. Tình trạng đáng lo ngại. Tôi 
nghe tin mà bàng hoàng. Quyển sách song ngữ Đạo Cao 
Đài Trong Đời Sống Công Chúng hai anh em hợp tác chưa 
xong; cuối tháng 5-2015 tôi mới có giấy phép xuất bản. Tôi 

nói thầm: “Thiện Quang ơi, ráng mà vượt qua. Đừng để 
anh phải đốt cuốn sách này mới gởi được em xem!” 

Sách in xong đầu tháng 6. Bấy giờ bác sĩ Võ Phương 
Trúc (tu sĩ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý) gọi điện cho tôi 
biết Thiện Quang đã hơi tỉnh, có thể vào thăm thật ngắn.  

Buổi chiều, cùng với Diệu Nguyên, tôi lật đật cầm vài 
quyển sách mới in rồi vào ngay bệnh viện. Thiện Quang 
nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, gắn vào người nhiều dây 
nhợ và ống truyền.  

Hiền muội Bảo Trân (tu sĩ Cơ Quan) nói: “Anh Thiện 
Quang nghe và hiểu được. Huynh Huệ Khải cứ nói đi.”  

Tôi bước lại sát đầu giường bên trái, giơ bìa sách ngang 
tầm mắt cho Thiện Quang nhìn, và nói: “Sách của em in rồi 
nè. Mau khỏe lại mà xem nhé!”  

Thiện Quang đâu nói được gì, miệng đang đút một ống 
nhựa to, nhưng đôi mắt thì hé mở, rồi chớp chớp, và ươn 
ướt lệ nhòe...  

* 

 Sáng sớm Thứ Tư 06-7-2016 rời Đà Nẵng, tôi đáp 
xuống Tân Sơn Nhứt lúc 8 giờ 25. Ghé qua nhà cất hành lý, 
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tôi vào luôn thánh thất Bàu Sen. Bấy giờ đang lúc vắng 
người viếng, tôi bước thẳng đến bên cạnh linh cữu, lặng lẽ 
đứng nhìn di ảnh Thiện Quang, bỗng thấy lòng đau thắt... 

Buổi tối, sau khi cùng với phái đoàn Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Đại Đạo viếng tang xong, Diệu Nguyên trở 
về nói: “Mấy em ở Bàu Sen kể rằng hồi sáng anh Huệ Khải 
tới rồi khóc, mà còn quỳ lạy Thiện Quang bốn lạy. Sáng 
mai anh không tiễn Thiện Quang đi Đa Phước sao?” 

Tôi sẽ tiễn Thiện Quang đến nghĩa trang Đa Phước chứ. 
Nhưng bốn lạy là hai lạy của Chương Trình Chung Tay Ấn 
Tống Kinh Sách Đại Đạo, và hai lạy của tôi. Thiện Quang 
dẫu nhỏ hơn tôi mười tuổi, nhưng tôi lạy là bởi lòng ái mộ 
chơn linh một bằng hữu rất mực tài hoa đã trọn đời hy hiến 
hết cả tâm trường thiết thạch cho Đại Đạo, nêu gương son 
sắt thủy chung cho cộng đồng áo trắng Cao Đài. 

Tôi vẫn ấp ủ việc kết tập và in nhạc của Thiện Quang. 
Nhưng...  

Thiện Quang ôi, vậy là xa mãi rồi sao! 

TỪ nay quê cũ về thanh thản 

GIÃ biệt trần ai bước nhẹ tênh 

THIỆN đạo một đời công quả mãn 

QUANG huy rực rỡ bậc tài danh. 

HUỆ KHẢI 
Nhiêu Lộc, 20-7-2016 

TỪ TRUNG HƯNG 
GỞI ANH LINH THIỆN QUANG 

Lời ca còn vang vọng (1) 
Giai điệu hãy còn vương 
Người tài hoa đã vắng 
Ôi nhân thế vô thường! 

Vĩnh biệt rồi sao một tâm trường 
Chưa từng dầu dãi cuộc tang thương 
Cành xanh vừa chớm đơm hoa trái 
Đã vội tả tơi ở cuối vườn! 

Bút nghẹn viết nên lời chúc nguyện 
Cung trầm đưa tiễn bước phiêu diêu 
Anh linh theo khói về Tiên cảnh 
Tro tàn ấm mãi đất tin yêu. 

Những tưởng còn nhiều gặp gỡ nhau 
Nào ngờ cửa sổ ngựa qua mau 
Tâm ca ‘Dưới bóng cờ Đại Đạo’ 
Phơi phới thanh âm hiển sắc màu. 

(1) Năm 2006, kỷ niệm năm mươi năm Hội Thánh Truyền Giáo 
Cao Đài, Thiện Quang về Trung Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng) 
trong “Đêm Hội Trung Hưng” với hợp xướng “Dưới bóng cờ 
Đại Đạo”. Nay kỷ niệm sáu mươi năm (1956-2016) thì Thiện 
Quang đã viễn du thiên ngoại. 
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Bây giờ đôi nẻo đường hư thực 
Giao hưởng còn vang khúc Đạo tình 
Cánh nhạn tít xa miền cố quận 
Ta bà vẫn đượm nét anh linh. 

Vẫy tay vào cõi hư không 
Trung Hưng nhớ mãi tấc lòng Thiện Quang. 

PHẠM VĂN LIÊM 
Trung Hưng Bửu Tòa, tháng 6 Bính Thân 

* 

MỘT VÌ SAO ĐỔI NGÔI 
Thương gởi anh linh Thiện Quang 

Có một vì sao đang sáng chói 
Bất ngờ rơi xuống khoảng hư vô 
Trời Nam như sẫm màu thương tiếc 
Cho ánh Thiện Quang khuất đạo đồ. 

Hòa trong nắng hạ trôi theo gió 
Những giọt mưa đầu tiễn bước ai 
Bỏ lại sau lưng hoài bão lớn 
Tình đời nghĩa đạo thuở nào phai. 

Tổ nghiệp dở dang, hồn thổn thức 
Dùng dằng đi, ở nén cơn đau 

Trăm năm ví chẳng tròn tâm nguyện 
Nửa khoảng trần duyên phải liệu sao? 

Sao nỡ phân ly tình thủ túc 
Nỗi nhà, nỗi đạo, nỗi quê hương 
Bao phen thắp đuốc, bao phen tắt 
Hỏi đến bao năm hết đoạn đường? 

Đường về cố quán chân mòn mỏi 
Vững bước đồng tâm rợp bóng mây 
Nam sắc Thiện Quang ngời ánh đạo 
Chơn linh phủ phục dưới chân Thầy. 

THANH CĂN 
Tháng 7-2016 (tháng 6 Bính Thân) 

* 

NHỚ THIỆN QUANG 

Hai tháng Sáu sáng hôm nay nín lặng (1) 
Rơi tiếng đàn, rụng nốt nhạc Kỳ Ba 
Thiện Quang xa, xa khuất nẻo ta bà 
Sợi tơ chùng buồn vương theo phím lỏng! 

Tuổi năm hai, hai chín niên nhạc đạo  
Thuở mười lăm, sớm một khúc ‘Hoa tiêu’ (2) 
Đem tài hoa dệt cung bậc dặt dìu  
Gọi bạn ‘Về nguyên’, ‘Bóng đò bát nhã’.(3) 
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Tình áo trắng, ‘Chúng ta là nhân loại’ (4) 
Nghĩa nhân sinh, lay ‘Giấc mộng trần ai’ (5) 
‘Dưới bóng cờ Đại Đạo’ (6) gió tung bay 
Khách tang hải chừ ‘Quê xưa có nhớ’ ? (7) 

Ơi Thiện Quang, chia hai miền thực mộng 
Bọn mình cam dị lộ tách riêng phần 
Xa nhau rồi, xa một thuở Cơ Quan (8) 
Tình cố hữu, chỉ còn trong kỷ niệm. 

Ai mai sau dọc đường dài xuôi ngược 
Phút lắng lòng nghe ‘Hạc trắng ngày xưa’ (9) 
Nhớ thương nhiều một hồn nhạc đại thừa 
Bóng dẫu khuất lời ca còn đồng vọng. 

NGHÊ DŨ LAN 
Tháng7-2016 (tháng 6 Bính Thân) 

(1) Thiện Quang (TQ) sinh năm 1965, rũ bụi trần lúc 8 giờ sáng 
mùng 2 tháng 6 Bính Thân (05-7-2016). / (2) Năm 1979 TQ bắt 
đầu viết ca từ (Bài ca người hoa tiêu); tính tới bản Nâng lá Đạo 
kỳ (2007) thì sáng tác được hai mươi mốt bài, và đặt ca từ giúp 
bạn ba bài. Sau đó ngưng soạn nhạc, TQ dồn hết tâm huyết biên 
soạn bộ Giáo lý đại toàn, vâng theo thánh ý Đức Lý Giáo Tông. 
/ (3) Về nguyên (nhạc TQ, 2003); Bóng đò bát nhã (nhạc TQ, 
2005). / (4) Chúng ta là nhân loại (nhạc TQ, 1985). / (5) Giấc 
mộng trần ai (nhạc TQ, 2003). / (6) Dưới bóng cờ Đại Đạo (nhạc 
TQ, 2006). / (7) Quê xưa có nhớ (nhạc TQ, 2003). / (8) Cơ Quan 
Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo. / (9) Hạc trắng ngày xưa (nhạc TQ, 
2003).  
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HẠC TRẮNG NGÀY XƯA 
Để tưởng niệm chư Tiền Khai Đại Đạo. 

Nhạc và lời: THIỆN QUANG 

PHẦN I. CÁNH HẠC TRÊN QUÊ HƯƠNG 

Hò ơ ơi... Hò ơ ơi... Xuân hạ thu đông có cánh hạc trên núi 
sông. Núi cao sông dài, Nam bang Cao Đài, cánh hạc ngày 
xưa về đây đắp xây Đạo Thầy. 

Quê hương núi cao sông dài, Nam bang đắp xây Cao Đài, 
có cánh hạc ngày xưa nơi đây; những cánh hạc về đây, hạc 
trắng... Cánh trắng bay giữa phong trần, một đời sứ mạng 
Thiên ân, ngàn xưa tâm chí hiến dâng, xuôi ngược nơi thế 
gian bao lần. 

PHẦN II. SỨ MẠNG  

Đoàn hạc trắng đến thế gian cùng Thầy, dụng Nam bang, 
Đạo Kỳ Ba phóng khai. Đại ân xá, cứu muôn loài từ đây. 
Đuốc Cao Đài thắp sáng cả Đông Tây. 

Thương núi sông ngàn năm mãi u sầu, thương giống dân 
ngàn năm giữ đạo mầu, Cha đến đây đem sứ mạng truyền 
ban, cho nước Nam khai hội Niết Bàn. 

Thương thế gian chìm trong những đêm trường, thương 
chúng sanh khổ đau kiếp vô thường, theo bước Cha khai 
mở đường Kỳ Ba, cho ánh Đạo Trời hạ nguơn sáng soi.  

PHẦN III. VĨ NGHIỆP 

Dương Đông, Vĩnh Nguyên, Nam Thành, Tây Ninh bát 
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ngát đất lành. Ai đi gieo giống Cao Đài, cho sông núi này 
còn mãi. 

Thiên ân sắt son chung lòng, gương cao văn hiến Tiên 
Rồng, uy linh chính khí Lạc Hồng, hy thân đắp xây đại 
đồng. 

Ngày xưa trôi xa rồi, người xưa đi qua rồi, còn đây chí đại 
đồng, như trời đất mênh mông; Đài Cao xây con người, 
tình thương xây nhân loại, là tâm chí tiền bối, ta nguyện 
theo bước chân. 

Đi theo bước chân uy hùng, năm châu bốn biển vẫy vùng, 
nơi đâu chưa biết Cao Đài, Nam bang cánh hạc còn bay; 
bay qua núi cao biển rộng, dang tay nối những tấm lòng, 
nhân gian chung hưởng ân hồng, thiên thu chúng sanh đại 
đồng. 

PHẦN IV. HOÀI BÃO 

Quê hương núi cao sông dài, Nam bang đắp xây Cao Đài, 
có cánh hạc ngày xưa nơi đây; những cánh hạc về đây, hạc 
trắng... Cánh trắng bay giữa phong trần, một đời sứ mạng 
Thiên ân, ngàn xưa tâm chí hiến dâng, xuôi ngược nơi thế 
gian bao lần. 

ĐOẠN KẾT 

Chung tay đắp xây nhân hòa, năm châu cũng chung một 
nhà; cũng một Thầy, một Đạo, một Cha; cũng huynh đệ 
trời Âu biển Á; Đông Tây tuy khác sơn hà, Bắc Nam dẫu 
gần dầu xa, trắng đen tuy nhiều màu da, một tình thương, 
một Thầy, một Cha, một tình thương, một Thầy, một Cha. 
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TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI 
MÔN ĐỆ CAO ĐÀI 

D ID ID ID I ỆỆỆỆ U  N G U Y ÊU  N G U Y ÊU  N G U Y ÊU  N G U Y Ê NNNN    

Hôm nay, tất cả huynh tỷ đệ muội chúng ta cùng chung 
vui với Ban Cai Quản và bổn đạo thánh tịnh Ngọc Minh 
Đài về những thành quả mà quý đạo hữu nơi đây đã đạt 
được trong thời gian qua trên bước đường tu công lập hạnh 
và hành đạo phụng sự nhơn sanh.(1) 

Chúng ta cũng nhớ lời dạy của Đức Giáo Tông Đại Đạo:  

Thượng Đế vì nhân sanh mà lập Đạo. Còn thánh thất 

thánh tịnh là nơi để thờ phượng, cũng là nơi để tụ họp, với 

những hoạt động đạo đức, ích lợi nhân sinh. (…) Nếu chùa 

thất đóng cửa kín đáo, giữ gìn trang nghiêm, mà không có 

những hoạt động đạo đức thiết thực giúp đời, chẳng khác 

nào món đồ cổ để triển lãm, trái với tôn chỉ của Thượng Đế 

khai Đạo.
(2)

 

Đức Bảo Hòa Thánh Nữ dạy: 

Chúng sanh còn khổ nạn là chính mình chưa đủ đầy bổn 

phận thiêng liêng, cần phải hòa mình độ chúng.
(3)

 

                                                
(1) Bài nói chuyện tại thánh tịnh Ngọc Minh Đài vào sáng Thứ 

Ba 14-6-2016 (10-5 Bính Thân). 
(2) Thiên Lý Đàn, 20-01 Đinh Mùi (28-02-1967). 
(3) Vĩnh Nguyên Tự, 27-01 Ất Mão (09-3-1975). 

Thế nên, cứ mỗi lần dự lễ kỷ niệm ngày thành lập của 
một thánh sở Cao Đài (như hôm nay) hoặc kỷ niệm ngày 
Khai Minh Đại Đạo, chúng ta lại nhớ đến lời dạy của Đức 
Lý Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh, Giáo Tông Vô 
Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vào năm Bính Dần (1986), 
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày Khai Minh Đại Đạo: 

Nhắc đến sứ mạng đối với Đạo, bản thân Bần Đạo đòi 

phen 
(4)

 tủi hổ với Đức Chí Tôn. Sáu mươi năm hành đạo 

tuy kết quả có đôi phần, nhưng chưa đối xứng 
(5)

 với cơ tận 

độ Kỳ Ba, với muôn ngàn nhân sinh còn lặn hụp trong trần 

thế. (…) Mỗi lần lễ Khai Minh Đại Đạo là mỗi lần Bần 

Đạo càng thêm trách nhiệm nặng nề...
(6)  

Nỗi niềm ưu tư của Đức Giáo Tông Đại Đạo – Người 
Anh Cả Vô Vi của hàng môn đệ Đấng Cao Đài – khiến cho 
chúng ta không thể chủ quan hay bằng lòng với những gì 
mà mình đã làm được cho Đạo, cho đời, cho nhơn sanh, 
nhất là trước thực trạng thế giới nhơn loài vẫn còn đầy dẫy 
những bất công, khổ nạn và đau thương. Lời dạy của Đức 
Giáo Tông nhắc nhở người môn đệ Cao Đài phải luôn nhớ 
đến trách nhiệm nặng nề mà Đức Thượng Đế đã phó giao, 
đó là trách nhiệm đem đạo lý cải hóa nhơn tâm. 

Đức Quan Thánh Đế Quân dạy: 

Đã sanh vào cõi vô thường, mỗi điểm chơn hồn mang 

                                                
(4) đòi phen: Nhiều phen, nhiều lần. 
(5) đối xứng: Tương xứng. 
(6) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-10 Bính Dần (16-11-1986). 
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nhục thể vào đời đều có mang một sứ mạng để tự tu tự tiến 

và giúp cho bộ máy thiên luân trong cuộc điều hành vũ trụ. 

Những điểm chơn hồn đó tuy căn trí có khác nhau từ các 

hàng đại giác nguyên căn cho đến hàng phàm phu tục lụy, 

nhưng mỗi mỗi đều có sứ mạng và nhiệm vụ của nó, giống 

như từng con ốc, bánh xe, cái chốt trong bộ máy toàn thể.  

Đừng ai tối tăm nghĩ rằng sự sống đơn phương riêng rẽ 

của mình không liên hệ gì với sự sống đại thể của muôn 

loài vạn vật rồi tự đi tìm lối rẽ thụ hưởng riêng tư trong 

phạm vi nhỏ hẹp, vị kỷ vị thân.
(7) Đời nhơn sanh đang khổ 

lụy cũng vì sự mê nhận ấy. Thế nên lòng từ bi của Đấng 

Chí Tôn Thượng Đế đã mở Đạo suốt trong ba thời kỳ, cốt ý 

là để cảnh tỉnh cho thế nhân giác ngộ về cái lý ấy để hầu 

phụng sự Thiên cơ cho hợp tình hợp đạo, tự cứu và cứu 

tha.
(8)

 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn phân tích nguyên 
nhân gây ra bao thảm trạng cho thế giới nhơn loại ngày nay 
như sau: 

Sở dĩ nhơn loại ngày nay sống trong cảnh bi đát tang 

thương, đứng kề bên vực thẳm, là vì đã hiểu sai chơn lý của 

vũ trụ và Thượng Đế. Nếu ai ai cũng sống ích kỷ thì phải 

hại nhơn. Nếu nhơn loại sống một đời sống vị tha vong kỷ, 

thì ở nơi trời sẽ được mưa thuận gió hòa; ở nơi đất quả 

hoa thạnh mậu, thảo mộc xinh tươi; còn ở nơi người thì 

                                                
(7) vị kỷ vị thân: Vì bản thân mình và người thân của mình. 
(8) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-12 Giáp Dần (26-01-1975). 

tình thương yêu đùm bọc, kẻ khôn dìu kẻ dại, người giàu 

bảo trợ người nghèo, kẻ no chia phần kẻ đói, người mạnh 

che chở người yếu thì thế gian nầy sẽ là cảnh thiên đường 

cực lạc, đâu còn cảnh tang tóc khốc hại như ngày nay.
(9)

 

Chúng ta thấy rằng các lời thánh giáo vừa dẫn trên đều 
phản ánh hoàn toàn chính xác thực trạng của thế giới nhân 
loại ngày nay: Con người đang đứng trước những vấn nạn 
về môi trường sinh sống như tình trạng biến đổi khí hậu do 
nạn phá rừng bừa bãi cộng với khí thải nhà kính từ các nhà 
máy công nghiệp khiến cho trái đất càng ngày càng nóng 
lên. Các nhà khoa học dự đoán rằng đến cuối thế kỷ 21 
băng ở Bắc Cực và Nam Cực sẽ tan chảy, làm cho mực 
nước các đại dương dâng cao và nhấn chìm các thành phố 
lớn trên thế giới như Melbourne, Sydney, New York, 
London, v.v… Bên cạnh đó, các nhà máy không ngừng xả 
thải ra môi trường thiên nhiên các chất thải công nghiệp 
độc hại gây ô nhiễm trầm trọng cho môi trường sinh thái, 
nguồn nước sinh hoạt và mang lại biết bao tật bệnh cho con 
người. Các nhà khoa học cũng dự đoán rằng đến năm 2070, 
thế giới sẽ không còn đủ nước sạch để ăn uống và sinh 
hoạt, lúc bấy giờ chiến tranh sẽ xảy ra, không phải vì tranh 
giành tài nguyên thiên nhiên biển bạc rừng vàng mà vì 
tranh giành nguồn nước. Ngoài ra, ngày nay con người còn 
đứng trước thảm họa khủng bố giết người hàng loạt của 
những con người cuồng tín kỳ thị tôn giáo… Riêng đất 
nước ta hiện nay còn có thêm vấn nạn thực phẩm bẩn tẩm 

                                                
(9) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-12 Bính Ngọ (11-01-1967). 
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ướp đầy các loại hóa chất độc hại gây bệnh nan y cho con 
người... 

Tất cả những vấn nạn lược kể đó đều phát xuất từ lối 
sống thiếu đạo đức, đầy lòng tham dục và ích kỷ hại nhơn 
của phần lớn nhân loại ngày nay. 

Thuở xưa, vào đời Nghiêu Thuấn, nền văn minh khoa 
học chưa phát triển, cuộc sống thiếu thốn tiện nghi, nhưng 
xã hội vô cùng an bình hạnh phúc trong cảnh tối ngủ nhà 
không đóng cửa, ngoài đường không lượm của rơi (gia vô 

bế hộ, lộ bất thập di)… Ấy là nhờ con người biết sống 
trong khuôn phép đạo lý làm người, vua ra vua, tôi ra tôi, 
cha ra cha, con ra con.  

Còn ngày nay, nền văn minh nhân loại phát triển tột bậc, 
đầy đủ mọi tiện nghi tân kỳ tinh xảo, con người có thể xây 
dựng các tòa cao ốc chọc trời, chế tạo các phi thuyền không 
gian chinh phục cả sao Hỏa… thế nhưng cuộc sống con 
người lại vô cùng bất an, bao nhiêu thảm họa đang rình rập 
chực chờ… Đó là vì con người ngày nay đã đánh mất đạo 
đức và lương tri: Người làm quan chức nhà nước thì tham ô 
hối lộ, cha không hiền, con không hiếu, vợ chồng không 
tương kính, bằng hữu không chơn thật với nhau… 

Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy: 

Những gì đã hoại diệt là vì xa Thượng Đế, xa Đạo đó 

các em. 

(…) 

Nghìn xưa, các bậc Thánh Nhân không nói đến chính trị 
ở thiên hạ mà luôn luôn nói đến chính trị bản thân, không 

nói đến đời sống cá nhân mà nói đến đời sống của thiên hạ, 

nhờ vậy nhà yên nước trị, dân lạc nghiệp an cư. Thời bây 

giờ đâu còn nữa, vì thiên hạ là thiên hạ đã quên mất cái 

Thánh Nhân rồi! 
(10)

  

Lời dạy này của Đức Vân Hương Thánh Mẫu khiến 
chúng ta nhớ đến tấm gương của các bậc trung thần thuở xa 
xưa.  

Danh sĩ Tô Thức (1037-1101) hiệu Đông Pha cư sĩ, làm 
quan đời nhà Tống (Trung Quốc), là một trong bát đại gia 
(tám tác giả lớn nhất Trung Quốc suốt từ thế kỷ thứ 7 đến 
thế kỷ thứ 13),(11) là một Phật tử, đọc nhiều kinh Phật, và là 
bạn thân thiền sư Phật Ấn. Ông có tấm lòng bác ái và rất 
mực yêu thương dân chúng, không tham ô hối lộ, do đó 
làm quan nhưng sống hết sức thanh bần, có lúc nhà không 
đủ thức ăn, người nhà ông phải lén đi hái rau dại về ăn độn. 
Ông tự trách mình làm quan học rộng mà không đủ tài đức 
để cho bản thân và dân chúng phải chịu đói khổ. 

Quan đại thần Phan Thanh Giản (1796-1867) dưới triều 
Nguyễn ở nước ta là một vị quan cương trực, khẳng khái, 
hiếu nghĩa, thanh liêm và hết mực yêu thương dân chúng. 
Lúc ông đi trấn nhậm xa nhà, vợ cưới hầu thiếp gửi ra để 
                                                
(10) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-12 Giáp Dần (26-01-1975). 
(11) Cũng gọi là Đường Tống bát đại gia, gồm có: Hàn Dũ, Liễu 

Tông Nguyên (đời Đường); Âu Dương Tu, Tô Tuân, Tô Thức, 
Tô Triệt, Vương An Thạch và Tăng Củng (đời Tống).  
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chăm sóc cho ông nhưng ông nhứt định chối từ, luôn sống 
một cuộc sống thanh bần giản dị. Khi vua Minh Mạng ra 
chiếu chỉ cho biết sẽ đến vùng ông trấn nhậm để dạo xem 
phong cảnh, ông liền dâng sớ cản ngăn vì thương dân 
chúng đói khổ mà lại còn phải phục dịch cho vua và đoàn 
tùy tùng, mặc dù ông biết rằng điều này sẽ khiến nhà vua 
phật ý, mất lòng, trừng phạt mình. Ông từng bảo: “Mình 

làm quan thấy dân vui là mình vui. Làm quan chỉ biết vui 

phần mình thật đáng trách.” 

Tả Quân Lê Văn Duyệt (1763/1764?-1832) khi được 
triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm làm Tổng Trấn thành Gia 
Định hết sức quan tâm chăm lo đến đời sống dân chúng. 
Ngài cho lập các cơ sở từ thiện để nuôi nấng, dạy chữ và 
dạy nghề cho các cô nhi quả phụ không nơi nương tựa. 
Ngoài các đức tính cương trực, thanh liêm, nhân hậu, 
thương dân, Đức Lê Văn Duyệt còn có tinh thần hòa đồng 
tôn giáo, tôn trọng tự do tín ngưỡng của người dân thể hiện 
qua việc ngài từ chối thi hành chỉ dụ của triều đình về việc 
cấm đạo, bắt đạo, sát hại người theo đạo Thiên Chúa. Ngài 
cũng chủ trương hòa hợp dân tộc, không phân biệt đối xử 
với các dân tộc thiểu số hoặc di dân người Hoa. Ai hết lòng 
cho công cuộc phát triển xứ sở thì đều được hưởng đủ 
quyền lợi như dân bản xứ, được chánh quyền bảo trợ, tạo 
điều kiện làm ăn sinh sống, an cư lạc nghiệp. Nhờ đó Ngài 
tạo được khối đoàn kết dân tộc, ổn định cuộc sống dân 
chúng và mở mang đất Gia Định thành một vùng trù phú, 
an bình và hạnh phúc. Có lẽ vì tinh thần đại đồng của Ngài 
lúc còn sinh tiền mà Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt ngày nay 

đã đảm trách nhiệm vụ Tổng Lý Đại Đồng trong Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ. 

Đó là những tấm gương của các bậc trung quân ái quốc 
vì nước vì dân.  

Ngày nay, trong đạo Cao Đài, các Đấng thiêng liêng dạy 
rằng trách nhiệm xây dựng xã hội, mang lại hạnh phúc cho 
nhơn sanh không phải chỉ thuộc về các quan chức nhà nước 
mà kể cả người tu cũng phải tự nhận lấy trách nhiệm này. 
Có điều trách nhiệm của người tu thiên về phần chuyển hóa 
nhơn tâm, giáo dân vi thiện. 

Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy: 

Các em hiện tại là một trong muôn một để lãnh sứ mạng 

vai trò làm sáng tỏ cái Đạo tự hữu và khêu lại ánh sáng cái 

Đạo trong lòng nhơn sanh. Trách nhiệm chỉ có thế thôi. 

Đời không khổ lụy, nhân sinh không đau thương, thì các 

em không nhọc nhằn trước sứ mạng cứu thế của Thượng 

Đế ban cho.
(12) 

Đức Quan Thánh Đế Quân dạy: 

Có câu quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, nhưng 

cái trách nhiệm của bậc thế Thiên hành hóa, giáo dân vi 

thiện lại càng quan trọng hơn. Trước cảnh quốc phá gia 

vong, thôn làng tan nát, đồng bào khổ nạn lầm than thống 

thiết, người tu không phải dụng võ để tế thế an bang, hoặc 

dụng văn để sửa đoan quốc chánh. Nếu không làm hai việc 

                                                
(12) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-12 Giáp Dần (26-01-1975). 
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ấy, không lẽ vô trách nhiệm sao? Trái lại, tránh nhiệm rất 

nặng nề nhưng linh diệu mà Thiêng Liêng đã dành sẵn cho 

[người tu] trong chỗ dụng tâm linh cải hóa nhân tình, lấy 

đuốc tuệ soi đường sanh chúng.
(13)

 

Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: 

Giúp đời trong cơn nguy biến chẳng phải cần đến những 

trang anh hùng liệt sĩ bạt tụy siêu quần không mà thôi đâu, 

cũng phải cần đến bậc vĩ nhân thánh triết đạo đức tu trì 

mới đem lại cuộc thái bình cho nước non dân tộc. Nước có 

yên, nhà có trị, nhân loại an bình mới hết trách nhiệm của 

người tu.
(14)

 

Thế nên, Đức Đông Phương Lão Tổ có lần dạy rằng việc 
cứu giúp người bất hạnh, nhường cơm sẻ áo cho người 
nghèo nàn đói rách là việc làm cần thiết nhưng việc truyền 
bá đạo lý để giúp người khác trở về với nếp sống thuần 
lương đạo đức vong kỷ vị tha lại càng vô cùng cần thiết 
hơn cho xã hội nhân loại ngày nay. 

Tuy nhiên, để việc truyền bá đạo lý chuyển hóa nhơn 
tâm được hữu hiệu thì trước hết người tu cần phải tu chứng 
như lời Đức Bảo Hòa Thánh Nữ từng dạy: 

Đời càng đảo điên, người tu hành càng có trách nhiệm. 

Trách nhiệm cao quý và nặng nề nhứt là tu chứng để 

                                                
(13) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 15-12 

Giáp Dần (26-01-1975). 
(14) Minh Lý Thánh Hội, 26-9 Mậu Thân (16-11-1968). 

hoằng dương chánh pháp phổ độ nhơn sanh.
(15)

 

Tu chứng chính là thực chứng được những điều đạo lý 
mà mình đang truyền bá qua cuộc sống đạo của chính bản 
thân người tu, từ ý nghĩ, lời nói đến hành động đều là 
gương mẫu.  

Đức Cao Tiếp Văn Pháp Quân dạy: 

Cái nhiệm vụ làm người môn đệ ta nên cố gắng để được 

tròn xứng với cái bổn phận. Hằng ngày tu tiến thân tâm, 

làm cho sáng danh của mình của Đạo, để rồi cứu người 

cứu mình, cứu cả đời đã mang tội ác, tạo nên một cảnh hòa 

bình hạnh phúc cho ngày mai. Sứ mạng đặt trên lời nói, ý 

nghĩ, việc làm; mọi cử động đều làm khuôn phép mẫu mực 

cho con, cho nhà, cho người, cho nước. Được thế mới hầu 

cứu độ chúng sanh trong trầm luân khổ hải.
(16)

 

Ngày nay, nhiều người cho rằng, đời đã tệ thì tội gì ta 
phải ép mình vào khuôn khổ đạo đức cho khổ thân. Thế 
nhưng, giả dụ trong một gia đình có mười người con, chín 
người lười biếng không chịu làm lụng, chỉ có một người 
làm việc để nuôi sống gia đình; nếu người ấy cũng tỵ nạnh 
rằng bao nhiêu người kia không làm, tội gì riêng ta phải 
làm, thì gia đình ấy sẽ ra sao? Bởi vậy, người ấy lại càng 
phải cật lực làm việc nhiều hơn nữa để nuôi sống gia đình. 
Tương tự như thế, đời càng sa sút đạo đức thì người tu lại 
càng phải gương mẫu, trau dồi đức hạnh thêm tròn sáng. 

                                                
(15) Vĩnh Nguyên Tự, 22-11 Đinh Tỵ (01-01-1978). 
(16) Trung Hưng Bửu Tòa, 30-01 Đinh Dậu (01-3-1957). 
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Người môn đệ Cao Đài ngày nay thấm nhuần lý vạn giáo 
đồng nguyên, các tôn giáo chân chính đều từ một gốc 
Thượng Đế mà ra, thế nên người môn đệ Cao Đài còn có 
trách nhiệm kêu gọi anh em tín hữu các tôn giáo trên hoàn 
cầu cùng bắt tay nhau để kết hợp thành một thực thể đạo 
cứu thế Kỳ Ba có khả năng cải tạo cõi thế gian đầy đau khổ 
và nước mắt này thành một xã hội an bình hạnh phúc cho 
toàn nhân loại. 

Đây là một trách nhiệm nặng nề mà tất cả những ai có 
chí nguyện thực hành Bồ Tát Đạo đều phải gồng gánh trên 
vai, thể hiện qua lời nguyện thứ tư trong mỗi buổi cúng 
thời (Tứ nguyện thiên hạ thái bình). Việc tuy khó, nhưng 
Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ có dạy cho chúng ta một bí quyết 
để thành công: 

Trường đời hay Đạo, bí quyết thành công là do ở chí 

kiên nhẫn. Các con đã từng xem kinh sử cổ kim, đã rõ 

tường tích Ngu Công phá núi,
(17)

 thì vai tuồng của mỗi con 

ngày hôm nay chẳng khác Ngu Công đó vậy. 

(…) 

Các con đã rõ tích của Ngu Công rồi thì các con hãy 

đóng vai trò ấy cho đúng với nhiệm vụ thế Thiên hành hóa. 

Ngu Công tuy tuổi già sức yếu, mà núi thì cao lớn, 

nhưng nhờ chí kiên nhẫn, bền bỉ, đem hết tâm lực ra để 

hành sự, chẳng màng lời chê cười của Trí Tẩu. 

                                                
(17) Ngu Công phá núi: Xem phụ lục cuối bài này. 

Con đây cũng thế ấy, không nên vì vật chất, lợi danh ám 

ảnh mà quên sứ mạng thiêng liêng, trọng trách của Thầy 

giao phó. 

(…) 

Cái bí quyết thành công là do chí kiên nhẫn, chịu đựng 

gian khổ, bền bỉ, tận nhơn lực, thì lo chi sự thành công 

không kết quả mỹ mãn đó các con. 

Thầy đã cạn lời, trẻ nghiệm suy 

Bước đường hành đạo ráng lo thì 

Cảnh đời sắp đến nhiều đau khổ 

Phận sự các con phải cứu nguy 

Gặp lúc phong vân con lãnh phận 

Đến ngày chuyển hóa, trẻ hành vi 

Làm sao cho xứng con hiền hiếu 

Đạo đức chấn hưng đã đến kỳ.
(18)

 

Xin thành tâm cầu nguyện Thầy Mẹ ban bố ân lành để 
tất cả huynh tỷ đệ muội chúng ta đều có được ý chí kiên 
nhẫn bền bỉ để làm tròn trách nhiệm của người môn đệ Cao 
Đài mà Đức Đại Từ Phụ đã trao phó. 

PHỤ LỤC: NGU CÔNG PHÁ NÚI 

Sự tích Ngu Công phá núi được ghi lại trong Cổ Học 

Tinh Hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tĩnh Trai 
Trần Lê Nhân. Ngu Công tuổi chín mươi, nhà ở chân núi 

                                                
(18) Thánh Huấn Hiệp Tuyển. Quyển 1, bài 57: Bí Quyết Thành 

Công. 
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Thái Hàng và Vương Ốc phía nam Châu Ký. Ngu Công 
thấy núi gây chướng ngại cho mọi người trong việc đi lại 
nên quyết định huy động cả dòng họ phá núi mở đường. Cả 
nhà ông hợp sức với nhau, kẻ đục đá, người đào đất, kẻ đầu 
đội, người vai mang đổ đất đá ra biển Đông, hết ngày này 
sang tháng khác. Ông lão Trí Tẩu thấy vậy cười Ngu Công 
và can: “Sao khờ dại vậy! Mình thì tuổi tác, núi thì cao lớn, 
phá thế nào nổi!” Ngu Công nói: “Bền lòng thì việc gì cũng 
phải được. Ta già, ta chết, đã có con ta. Hết đời con ta, đã 
có cháu ta. Hết đời cháu ta, đã có chắt ta. Con con cháu 
cháu sinh hạ vô cùng mà núi thì bao giờ cũng vậy, lo gì 
không bạt nổi.” Trí Tẩu nghe nói, nín lặng. Sau này vùng 
nam Châu Ký không có núi non chướng ngại, đi lại thuận 
tiện là nhờ có Ngu Công. 

Trong thánh giáo, ngoài tích Ngu Công, Ơn Trên còn 
nhắc tới tích chim Tinh Vệ. Huyền sử chép rằng con gái 
Viêm Đế là Nữ Oa bị chết đuối ở biển Đông, hóa thành 
chim Tinh Vệ, ngày ngày thường ngậm đá ở núi Tây bay ra 
lấp biển Đông. 

- Tại thánh thất Trung Thành, ngày 20-11 Kỷ Mão (Thứ 
Bảy 30-12-1939), Đức Trần Hưng Đạo dạy : 

Toan lấp bể gọi hồn Tinh Vệ 

Tính dời non học chí Ngu Công 

Muốn cho thế giới đại đồng 

Thảy đều một dạ đắp trồng cho xinh.  

- Tại Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 17-5 Đinh Dậu (Thứ 
Sáu 14-6-1957), Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

Lớn lao là lấp bể dời non mà chuyện xưa còn nhắc, 

không nói chuyện ấy có không, mà nói lòng quả quyết như 

chuyện Ngu Công cùng chim Tinh Vệ. 

- Tại thánh thất Trung Thành, ngày 15-10 Canh Thìn 
(Thứ Năm 14-11-1940), Đức Lý Thái Bạch dạy: 

Khuyên đời học chí Ngu Công 

Mặc dầu Trí Tẩu đem lòng cười chê. 

Văn học Việt Nam có nhiều dòng thơ nhắc tích Ngu 
Công và chim Tinh Vệ. 

- Truyện Kiều của Nguyễn Du (1766-1820): 

Tình thâm bể thảm lạ điều 

Nào hồn Tinh Vệ biết theo chốn nào? 

- Nhà thơ Cao Bá Quát (1809-1855): 

Hàm thạch chỉ lao Tinh Vệ hận  

Di sơn trường tiếu lão Ngu Công.(19) 

(Chỉ mệt Tinh Vệ ôm hận ngậm đá  
Cười hoài lão Ngu Công dời núi non.) 

- Chí sĩ Phan Châu Trinh (1872-1926): 

Tinh Vệ nghìn năm hồn khó dứt 

Đỗ Quyên muôn kiếp oán chưa tan. 

DIỆU NGUYÊN 

                                                
(19) 含石只勞精衛恨 / 移山長笑老愚公. (Văn Uyển chú) 
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CÒN TRONG HOÀI NIỆM 

N G Ô  T HN G Ô  T HN G Ô  T HN G Ô  T H Ị  N G Ọ C  A NỊ  N G Ọ C  A NỊ  N G Ọ C  A NỊ  N G Ọ C  A N HHHH    

Kính dâng hương hồn Mẹ, 
người luôn nhắc những kỷ niệm tuổi thơ của con, 

để con có những hồi ức viết bài này. 

 Tôi theo Đạo khi chưa hiểu biết gì về Đạo. Nghe thật lạ, 
phải không? Thật ra đó là vì gia đình tôi thuộc đạo dòng: 
Ông nội tôi, bác và ba tôi và dĩ nhiên đến tôi đều là tín đồ 
Cao Đài. 

Ba tôi là một công nhân nghèo, dệt thuê ở Điện Bàn, 
Quảng Nam, nghèo đến mức phải bỏ xứ mà đi với mảnh 
giấy báo gói hai bộ đồ cũ. Tôi vào Sài Gòn khi còn ẵm 
ngửa trên tay. Tuổi thơ của tôi lớn dần cùng với sự thiếu 
thốn nhưng đầy ắp tình yêu thương của cha mẹ. 

Khi tôi được sáu tuổi, một hôm ba tôi nói: 

- Ngày mai gia đình mình đi thánh thất. 

- Thánh thất là gì vậy ba? 

- Đi đến đó thì con biết thôi. 

Đường từ nhà tôi đến thánh thất thật xa.  

Khi tôi hỏi chừng nào thì đi tới, ba tôi nói:  

- Khi nào con thấy qua cổng xe lửa thì đến. 

Đến nơi tôi mới biết đó là thánh thất Từ Vân (bấy giờ 

chưa quy hiệp Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài). Thánh 
thất rất đông vui, người nào cũng tay xách nách mang: nào 
là hoa, nào là trái cây, v.v... Về sau, khi đã trưởng thành, tôi 
mới biết hôm đó là ngày thành lập họ đạo Nam Phần (tức là 
họ đạo Trung Minh hiện nay).  

Sau khi hướng dẫn tôi làm lễ ở bửu điện, ba mẹ tôi ngồi 
họp, còn tôi và các em cùng những bạn nhỏ khác xúm xít 
chơi đùa bên những gốc cây.  

Trong vài năm sau đó, gia đình tôi vẫn đi lễ bái tại thánh 
thất Từ Vân. Cứ mỗi lần đi qua cổng xe lửa là chúng tôi reo 
lên:  

- Sắp tới rồi!  

Tôi nhớ mãi, mỗi lần gặp tôi là chú Chín Khôi (anh lớn 
Huệ Minh) lại bẹo má và trêu:  

- Cái gối ôm của chú, tới đây! 

Vì thuở bé, tôi tròn như cái gối ôm. 

Một hôm, ba tôi nói với mẹ tôi:  

- Họ đạo ngày một đông. Thánh thất Từ Vân thì cũng xa 
và cũng chỉ là nhờ tạm, có lẽ phải cố gắng xây dựng một 
thánh thất mới. 

Những ngày tháng sau đó, ba tôi thường đi liên tục. Khi 
thì họp bàn với bác Ba Hoanh, chú Chín Khôi, bác Thanh 
Vân; khi thì tính toán gì đó với bác Sáu Tiến, bác Phạm 
Lầu, bác Ba Tài, v.v... ; khi thì đi quyên góp tiền bạc nơi 
này nơi kia. 
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Một hôm, ba tôi nói: 

- Cuối cùng thì cũng xong! Cũng nhờ bác Bằng chí tình 
giúp đỡ, mình sắp có thánh thất ở gần rồi, con ạ. 

Ngôi thánh thất lúc bấy giờ là hai gian nhà lợp tôn, nền 
xi măng, vách ván, hơi thấp và khá nóng. Khi ba tôi chở tôi 
đến xem, tôi ngạc nhiên và hỏi:  

- Ba ơi, sao thánh thất mình có cái giếng ở trong nhà vậy 
ba? Chẳng có cây cối gì hết, lại còn nóng nữa, con chẳng 
thích chút nào. 

- Rồi mình sẽ từ từ sửa sang lại mà con. 

Buổi họp hôm ấy, các bác và ba tôi mừng lắm. Mong 
ước bao lâu nay đã thành hiện thực. Phải một thời gian khá 
dài về sau thánh thất mới được chỉnh trang; ba tôi lại cùng 
các đạo hữu khác xăn tay vào sửa chữa, trang trí. Khi mọi 
việc tạm ổn định, tôi được biết thánh thất mang tên Trung 
Minh. 

Tôi vẫn còn nhớ, một hôm ba tôi mang về một cây vải 
màu xanh da trời và một cuộn ren màu trắng. Cái màu xanh 
thật dịu dàng và chất liệu vải mới mềm mại làm sao! Ba tôi 
nói với mẹ tôi: 

- Có lẽ phải cắt mỗi đoạn dài 3 mét hoặc 3,5 mét. Để anh 
đi đo lại cho chính xác. 

Rồi ba nói với tôi: 

- Con có muốn làm công quả không? 

- Con đâu có tiền mà làm công quả!   
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Lúc bấy giờ tôi đã mười mấy tuổi nhưng vẫn nghĩ đơn 
giản công quả chỉ là đóng góp tiền bạc. 

- Đâu cần phải có tiền, con ạ. 

- Vậy con sẽ làm gì đây? 

- Mẹ sẽ cắt khúc vải xanh này thành từng đoạn, con nối 
với nhau để may thành hai tấm màn. Nhớ may bèo nhún 
phía trên và kết ren, làm cho thiệt đẹp, nghe con! 

Thế là suốt buổi chiều và sáng hôm sau, tôi ngồi cặm cụi 
may, trong lòng cứ thắc mắc: Màn để làm gì? 

Khi thánh thất đã sửa chữa xong, ngày đầu tiên đến 
thánh thất, bước vào làm lễ, tôi rất vui mừng. Bức màn tôi 
may được giăng trước bửu điện Đức Chí Tôn, bấy giờ chỉ 
là phần ngăn ra của tầng trệt vì chưa có lầu. 

Từ đó, thánh thất Trung Minh là cái nôi trưởng dưỡng 
đức tin và đời sống tinh thần của tôi. Tôi sinh hoạt trong 
Thanh Niên Hưng Đạo Đoàn, bấy giờ huynh trưởng 
Nguyễn Hồng Văn (1) là Phân Đoàn Trưởng. Những buổi 
học giáo lý do đạo trưởng Huệ Lương,(2) hoặc bác Thanh 
Long,(3) bác Trần Luyện phụ trách đã giúp chúng tôi có 
những hiểu biết sâu sắc về Đạo, củng cố đức tin trong lòng 
tôi. 

                                            
(1) Nay là Giáo Sư Thượng Văn Thanh, Chưởng Quản Cơ Quan 

Phổ Tế (Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài). 
(2) Quả vị Quảng Đức Chơn Tiên. 
(3) Quả vị Bảo Pháp Chơn Quân. 

Trong sinh hoạt thanh niên, huynh trưởng Nguyễn Hồng 
Văn đã giúp tôi học sự hòa ái, khiêm cung, chu đáo của 
người trưởng dẫn dắt các em đồng sinh, thiếu sinh. Tôi 
cũng là người nữ duy nhất của Phân Đoàn Sài Gòn được cử 
về Đà Nẵng dự trại trường Hành Sơn I, một trại trường với 
bao kỷ niệm sâu sắc đến nỗi dù mấy mươi năm trôi qua tôi 
vẫn không quên được. Có lẽ tôi là trại sinh nhỏ tuổi nhất và 
cũng dở nhất của đội nữ duy nhất trong lần cắm trại đó. 
Nhưng tôi chẳng hề buồn chút nào, vì tôi học được nơi các 
anh, các chị nhiều kỹ năng hữu ích. Những kỹ năng đó giúp 
tôi vững vàng hơn sau này, khi trở thành trưởng của vườn 
Đồng, trưởng của Thanh Đoàn. 

Thánh thất tạm ổn, tôi lại thấy ba và các bác tính toán 
việc gầy dựng nghĩa trang Trung Minh. Ba nói: “Khi sống 
đã là con chung một nhà, khi quá cố người đạo hữu phải có 
cùng nơi an nghỉ.” 

Năm tôi hai mươi mốt tuổi (1971), đang là sinh viên sinh 
hoạt trong Sinh Viên Cao Đài Hội Thánh Truyền Giáo, một 
hôm ba tôi về nhà thông báo: 

- Thánh thất sẽ chỉnh trang lại. Lần này làm lớn lắm vì 
sẽ xây dựng bằng vật liệu nặng, bê tông cốt sắt để xây lầu, 
mở rộng diện tích khang trang rộng rãi hơn. Cả nhà mình 
cùng tiết kiệm để có thêm tiền làm công quả cho việc xây 
dựng. 

 Hơn sáu tháng sau, lễ khánh thành cho dịp tái thiết đầu 
tiên được cử hành. Quỳ trước bửu điện tôn nghiêm, ngước 
nhìn lên Thiên Nhãn, bức màn màu xanh lại đập vào mắt 



 

TẬP LỢI / BÍNH THÂN − 87 44  88 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 19 

 

tôi, lòng tôi dạt dào cảm xúc nhớ lại chặng đường đã qua. 

Cuối năm đó, ba tôi lâm bệnh nặng. Tháng 6 năm sau 
(1972), ba tôi qua đời. Trước khi mất, ba tôi dặn dò:  

- Cả đời ba đã chung sức cùng mọi người xây dựng 
thánh thất Trung Minh; khi chết ba muốn được tiếp quy, 
nghe kinh Cao Đài. Hãy đưa ba về thánh thất đi con. 

Vừa vào đến thánh thất, ba tôi được tiếp quy và rời xa 
chúng tôi mãi mãi. 

Ngày đưa tang, trời âm u, con đường vào nghĩa trang lầy 
lội do trận mưa chiều hôm trước, xe không vào được, quan 
tài phải khiêng đi một quãng đường dài. Huyệt mộ được 
đào hôm trước đã ngập đầy nước. Các trưởng trong Thanh 
Niên Hưng Đạo Đoàn đã phải nhảy xuống huyệt tát nước 
liên tục. Vậy mà khi hạ huyệt, nước lại tràn lên, quan tài 
chênh vênh như con thuyền, các anh phải đứng trên quan 
tài mới lấp đất xuống được. Mẹ và tôi khóc như mưa. 

Ba tôi mất, gánh nặng gia đình đè nặng vai mẹ tôi. Năm 
ấy, tôi cũng vừa tốt nghiệp đại học, phải san sẻ gánh nặng 
với mẹ. Việc tu học sinh hoạt gần như giảm hẳn. Sau tháng 
4 năm 1975, cũng như mọi người, gia đình tôi trải qua giai 
đoạn rất đỗi khó khăn. Những năm sau đó, do hoàn cảnh 
riêng, liên tục đi dạy xa thành phố, Thứ Bảy, Chủ Nhật đi 
học cao học, tôi trở thành người tín đồ bình thường, nếu 
không nói là kém cỏi: Mỗi năm vài lần đến thánh thất dâng 
lễ, công quả rồi ra về, không tham gia bất kỳ đạo sự nào.  

Ngày 14-02 Quý Mùi (Chủ Nhật 16-3-2003), lễ khánh 

thành thánh thất Trung Minh lần thứ hai sau khi được chỉnh 
trang, tôi đến dự lễ và đã thực sự ngạc nhiên trước quy mô, 
vẻ khang trang của ngôi nhà thánh. Công sức của bao con 
người qua bao thế hệ trong thời gian dài đã đổ vào đây. Tôi 
quỳ trước bửu điện tôn nghiêm, chí kỉnh chí thành cầu 
nguyện. Tấm màn xanh ngày xưa đã được thay bằng tấm 
màn mới màu vàng, lòng tôi thoáng chút ngậm ngùi. 

Mùa xuân năm Ất Dậu (2005), từ cành mai vàng tươi, 
tôi nhận được bốn câu Đức Diêu Trì Kim Mẫu khuyên dạy: 

Con hỡi con ơi, lo tu kíp kíp 
Con hỡi con, còn kịp quay về  
Về nơi bến giác trọn bề 
Để xa bến muội sông mê cuộc đời.(4) 

Tôi chợt giật mình nghĩ lại: Đã quá cái tuổi “tri Thiên 
mệnh”,(5) với đời thì khá trọn nhưng với Đạo lại chưa tròn. 
Ba tôi đã một đời sống với Đạo, nhưng tôi lại chẳng đóng 
góp gì nhiều. 
                                            
(4) Mấy ngày Tết, các thánh sở Cao Đài thường chưng một chậu 

mai vàng khá to và treo lẫn vào cành hoa nhánh lá những 
phong bao đỏ, loại vẫn dùng để lì xì. Trong mỗi bao thay vì 
tiền lại là mẩu giấy chép một bài thơ tứ tuyệt hoặc bốn câu lục 
bát trích từ thánh giáo Cao Đài, nội dung khuyến tu, hoặc lời 
chúc xuân đạo đức. Như vậy, mỗi người từ thánh sở trở về nhà 
đều có thể mang theo một khổ (vé) thánh thi. Những khổ thánh 
thi hiền tỷ Ngọc Anh nhắc lại trong hồi ức này chính là những 
lộc xuân đầu năm “hái” tại thánh thất Trung Minh.  

(5) Luận Ngữ (2-4): “… ngũ thập nhi tri Thiên mệnh …” (năm 
mươi tuổi biết mệnh Trời) 
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Xin cám ơn các huynh trưởng, các bạn cùng tôi sinh hoạt 
ngày xưa, nay đã là chức sắc, chức việc trong họ đạo, đã 
tạo thuận duyên cho tôi trở về cùng học, cùng tu, cùng làm 
việc đạo. 

Mùa xuân năm Bính Tuất (2006), món quà đầu năm của 
tôi là lời Thầy dạy: 

Đường về Thiên quốc mau lên 
Có Thầy dẫn lối con nên vững lòng 
Theo Thầy thì được thong dong 
Không nghe thì mãi lòng vòng trầm luân. 

Tôi vô cùng xúc động; Ơn Trên như đọc thấu tận đáy 
lòng của tôi. 

Hơn mười năm về tham gia đạo sự trong xã đạo Chợ 
Lớn, trong Văn Phòng Nữ Phái, tôi luôn nguyện lòng cố 
gắng hoàn thành thật tốt mọi việc được giao với tinh thần 
trách nhiệm. Rồi tôi thọ pháp tu Linh Châu, đến Tướng 
Châu. Với tôi, hai câu kệ “Cao Đài niệm niệm kim quang 
hiện / Đoạn nghiệp trừ phiền đệ nhất châu” thật sự diệu 
huyền biết bao nhiêu! Mọi đau khổ, phiền não gần như lùi 
bước khi tôi cầm chuỗi châu trì niệm hằng ngày. 

Năm 2012, mẹ tôi qua đời. Một lần nữa tôi cảm nhận 
được sự ấm áp chia sẻ của những người bạn đạo. Ngày đưa 
mẹ đi, mưa tầm tã, đường vào nghĩa trang ngập nước, xe 
không vào trong được, lại phải gánh vào. Kim tỉnh mới xây 
xong còn ướt nên khi gặp mưa bị vỡ, nước tràn vào đầy, lại 
phải nhảy xuống tát nước như lúc chôn ba tôi. Lịch sử lặp 

lại sau bốn mươi năm, chị em chúng tôi đau thắt từng đoạn 
ruột. Vất vả gần hai giờ đồng hồ mới hạ huyệt được, thế 
nhưng đạo huynh Đầu Họ Đạo, các huynh, tỷ, muội trong 
Ban Kinh Lễ, các đạo hữu trong xã đạo… vẫn kiên nhẫn 
chờ đợi để hành lễ cho trọn vẹn dù mưa thấm lạnh, áo quần 
vừa ướt vừa bẩn. Cám ơn lắm những tấm lòng thương yêu 
mà quý đạo hữu đã dành cho gia đình chúng tôi. 

Tôi càng cố gắng thực hiện lời Thầy dạy vào đầu xuân 
Giáp Ngọ (2014): 

Lời Thầy đã dặn đó này con 
Con quyết lo sao chánh lý tròn 
Tròn mối Đạo nhà còn tận độ  
Độ người, mình trước phải lo tròn. 

Và tôi cúi đầu cầu nguyện: 

Con xin dâng Thầy một lòng tin có Thầy 
Con xin dâng Thầy đây tình yêu Thượng Đế 
Con xin dâng Thầy trọn đời và mãi mãi 
Con xin theo Thầy cứu rỗi cuộc đời con.(6) 

NGÔ THỊ NGỌC ANH 
Mùa hạ 2016 

CẢM NGHĨ CỦA VĂN UYỂN 

Như từng có nhiều dịp bày tỏ trên Văn Uyển, chúng tôi 
luôn tha thiết mong ước đón nhận hồi ức của quý tín hữu 

                                            
(6) Cao Hoài Nhân, Xin Dâng Ngài. 
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Cao Đài gần xa, kể lại cơ duyên quý tín hữu trở thành 
“người con áo trắng” của Thầy Mẹ. Do đó, chúng tôi chân 
thành cảm tạ ban biên soạn kỷ yếu 60 Năm Trung Minh 
(1956-2016) và hiền tỷ Ngô Thị Ngọc Anh đã hoan hỷ cho 
phép in lại hồi ức này nơi đây. 

Hiền tỷ Ngọc Anh là ái nữ cố huynh tỷ Ngô Trân và 
Nguyễn Thị Hồng. Sinh thời thân phụ hiền tỷ là một trong 
các vị tiền bối dày công góp phần xây dựng họ đạo Nam 
Phần (nay là họ đạo Trung Minh), và suốt đời tận tụy với 
Đạo Thầy cho đến khi “Thong dong cõi thọ nương hồn”.(7) 

Hiền tỷ Ngọc Anh nghỉ hưu mười một năm nay, sau 
nhiều niên khóa giảng dạy tại trường trung học phổ thông 
Mạc Đĩnh Chi (quận 6, TpHCM). Hiện thời hiền tỷ là Phó 
Trị Sự xã đạo Chợ Lớn, thuộc họ đạo Trung Minh (quận 
11, TpHCM)…  

Hồi ức đơn sơ mà dạt dào tình cảm của hiền tỷ nhắc 
chúng ta suy gẫm lại những lời Ơn Trên từng dạy bảo: 

- Đức Thiện Hạnh Đồng Tử: “Nhờ có tiền duyên chằng 
chịt liên hệ nên hiện kiếp đã được sinh trưởng trong gia 
đình cha mẹ hoặc anh chị biết đạo lý tu hành, …” (8) 

- Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt: “Người cha đạo đức sẽ 
gieo lên hạt giống đạo đức. Truyền thống đạo đức là một 

                                            
(7) Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Quy Liễu.  
(8) Minh Lý Thánh Hội, 08-5 Quý Sửu (08-6-1973). 

điều kiện bảo đảm tương lai vững chắc.” (9) 

- Đức Vạn Hạnh Thiền Sư: “Mình đã chọn một con 
đường đạo lý để đặt đời mình vào đấy thì phải nhớ mà đào 
tạo đến lớp người khác để có người tiếp nối sự nghiệp đạo 
lý ấy. Vì đạo pháp là trường lưu mà đời người hữu hạn. 
Nếu muốn có lớp người kế tiếp sự nghiệp đạo lý, không ai 
dễ đào tạo hơn là con cái trong gia đình là những mầm 
non, những hột giống tốt đã thọ lãnh những tư tưởng, 
những phúc huệ của phụ mẫu ngay từ trong bào thai.” (10) 

Hiền tỷ nhờ duyên lành nên được làm con gái một gia 
đình đạo dòng. Dù cuộc sống đời thường phải chịu nhiều 
khó khăn vất vả nhưng song thân hiền tỷ đã khéo hướng 
dẫn con gái sớm làm quen với nếp sinh hoạt nhà đạo từ 
thuở bé, và chính bản thân hai vị luôn là một tấm gương tu 
hành gần gũi hàng ngày để con cái noi theo. Quả thật: Cây 
xanh thì lá cũng xanh; cha mẹ tu hành, con cái cũng tu. 

Tuy nhiên, đâu phải con nhà đạo dòng nào cũng sẵn sàng 
đồng hành chung lối cùng ông bà, cha mẹ. Đức Quan Âm 
Bồ Tát dạy về chỗ éo le, ngang trái này như sau: 

“Trên đường đời cũng như trong cửa đạo, nhiều trường 
hợp hay trái ngược nhau. Ông bà cha mẹ tu hành, cháu con 
lại không gìn giữ gốc thiện. Trái lại còn khảo đảo sự tu 
hành của cha mẹ là đàng khác.” (11) 

                                            
(9) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 10-5 Canh Tuất (13-6-1970). 
(10) Minh Lý Thánh Hội, 06-10 Kỷ Dậu (15-11-1969). 
(11) Minh Lý Thánh Hội, 08-12 Đinh Mùi (07-01-1968).  
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Bởi thế, gia đình cố huynh tỷ Ngô Trân và Nguyễn Thị 
Hồng quả là một mái ấm hạnh phúc, như lời Đức Đại Tiên 
Lê Văn Duyệt dạy: “Theo thông thường, gia đình có đạo, 
con cái được cha mẹ huấn luyện vào hàng đạo đức, đó là 
một hạnh phúc.” (12) 

Ngoài ra, qua hồi ức của hiền tỷ Ngọc Anh, chúng ta còn 
thấy có sức hậu thuẫn tích cực và rất ý nghĩa của các bậc 
hướng đạo Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, với những 
biện pháp nhằm đoàn ngũ hóa giới trẻ vào những sinh hoạt 
đạo đức thích hợp (cụ thể là Thanh Niên Hưng Đạo Đoàn), 
nhờ thế gia đình tín đồ không phải cô đơn với trọng trách 
giáo huấn con cái tiếp nối ông bà, cha mẹ bước lên đường 
đạo. 

Được như thế bởi vì Hội Thánh Truyền Giáo đã sớm 
vâng theo lời dạy của Đức Liễu Tâm Chơn Nhơn: 

“Thanh niên là một bộ phận cần được để ý sớm ngày 
nào lợi ngày ấy, vì đó là tương lai truyền đạo giữ đạo, để 
bước tới thay thế cho các bậc già yếu và thêm giáo sĩ mở 
đạo ngoại bang. Nên bây giờ cần ghép thanh thiếu niên vào 
một tổ chức, hàng ngũ sinh hoạt theo một quy tắc đạo 
hạnh, để khởi niệm thiện, trưởng tâm thiện, lực hành thiện. 
Cho những em đó sống liền tư tưởng nhau, vui để học, vui 
để làm, vui để sửa, vui để tu, vui để còn chân đạo đức. Vì 
vậy mà phải xây dựng thanh thiếu niên, hướng dẫn theo 
một đường thiện, nghĩ một lẽ thiện, làm một việc thiện. 

                                            
(12) Minh Lý Thánh Hội, 26-02 Ất Mão (07-4-1975). 

Được tập sửa người mà có lợi cho xã hội.” (13) 

Tuy nhiên, trong cộng đồng Cao Đài ngày nay hiện có 
thực trạng là không ít thánh sở đang lâm vào cảnh thưa thớt 
tín hữu, mà thiểu số có mặt đa phần lại gồm những người 
cao tuổi. Lớp trẻ hầu như vắng bóng, thế hệ tiếp nối cho 
các thánh sở ấy trở thành một ẩn số. 

Trong những nguyên do gây ra thực trạng rất đáng quan 
ngại ấy, phải chăng chúng ta có thể nghĩ tới hai mấu chốt: 

- Một là vì gia đình tín hữu chưa ý thức dìu dắt con cái 
bước vào đường đạo.  

- Hai là vì các bậc hướng đạo tại thánh sở chưa có những 
sáng kiến tạo ra những “sân chơi” (hay môi trường) phù 
hợp tâm sinh lý và độ tuổi con em nhà đạo để các gia đình 
có thể hân hoan gởi gắm con cái đến.  

Tre già phải cần măng mọc để rồi sẽ thế chỗ khi tre tàn. 
Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Lý Thái Bạch dạy: 

Để lúc tre kia có rụi già 
Măng lên thay thế bụi tre nhà 
Vươn cành trổ lá cho tươi tốt 
Để giúp tha nhân mới gọi là.(14) 

Bởi vậy, đạo Cao Đài không thể thiếu thế hệ tiếp nối. 
Việc gầy dựng thế hệ tiếp nối không thể đốt giai đoạn mà 

                                            
(13) Trung Hưng Bửu Tòa, 17-6 Đinh Dậu (14-7-1957).  
(14) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 15-01 

Tân Hợi (10-02-1971). 
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hòng thành tựu một sớm một chiều; do đó, càng thêm chậm 
trễ thì càng nhiều thua thiệt. 

Hồi ức của hiền tỷ Ngọc Anh không đơn giản chỉ là một 
hoài niệm, một quay lui nhìn về dĩ vãng. Câu chuyện người 
thật việc thật này tuy đơn sơ nhưng còn mang ý nghĩa sâu 
xa là một khơi gợi để những người áo trắng biết nặng lòng 
về tiền đồ đạo Cao Đài cùng hiệp tâm suy tư, ngõ hầu tìm 
ra giải pháp hiệu quả nhằm đối trị thực trạng nhiều năm dài 
trống vắng thế hệ tiếp nối tại địa phương mình. (ĐĐVU) 

 

Thanh thiếu niên Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài theo học 
khóa Tâm Hạnh Sống Đạo tại Quảng Ngãi (từ 28-7 đến 01-
8-2012). Nhiều năm nay, chương trình này được tổ chức 
hai năm một lần vào dịp Hè. Đây là một trong các hoạt 
động thường xuyên của Hội Thánh Truyền Giáo để nuôi 
dưỡng thế hệ tiếp nối cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 

TẠ ƠN  
Tạ ơn Thầy  
đã cho con mảnh hình hài không khuyết tật 
Dẫu trần gian ngụp lặn cuộc mưu sinh 
Đời muốn dúi xuống tận cùng lấm láp 
Con ngoi lên để nhận diện chính mình. 

Tạ ơn Thầy  
đã cho con một tinh thần không vẩn đục 
Một chút thông minh, không quá đỗi dại khờ 
Cũng biết gạn cái hư tìm cái thực 
Cũng liều mình múa bút giữa vườn thơ. 

Tạ ơn Thầy  
đã cho con hai bàn tay nguyên vẹn 
Giữa muôn phương con biết lật phương nào 
Cũng biết nắm những gì cần thiết nắm 
Biết buông rồi những sấp ngửa lao xao. 

Tạ ơn Thầy  
đã cho con tất cả  
Làm hành trang dấn bước cuộc đăng trình 
Con sẽ đợi cái ngày quay trở lại 
Khi Thầy đưa tay âu yếm gọi tên mình. 

HUỲNH VĂN MƯỜI 
Tháng 7-2016 
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CHỊ ƠI VỀ THÔI 

Về thôi chiều đã sắp tàn 

Chị ơi góc phố hai hàng bụi bay 

Một đời vay trả trả vay 

Nghiệp duyên chị nắm hai tay chập chùng 

Về thôi mùa cũng chớm đông 

Tóc xanh mấy độ đã bồng bềnh sương 

Bây giờ nhạt sắc phai hương 

Một mình chị giữa hai đường bập bênh 

Về tìm lại tuổi cùng tên 

Trong cơn mộng ảo bỏ quên mất rồi 

Tàn tro sưởi ấm chỗ ngồi 

Vết thương dĩ vãng đã thôi cuộc người 

Vẽ ngang mày nét son tươi 

Bâng khuâng chị nhặt nụ cười đánh rơi 

Ngửa tay hứng giọt ơn Trời 

Chiếu chăn vô niệm đắp lời tịnh không. 

HUỲNH VĂN MƯỜI 

Thánh thất Nam Trung Hòa (Quảng Nam) 

KHI ĐẾN HOÀNG HÔN 

L Ê  T R Í  TL Ê  T R Í  TL Ê  T R Í  TL Ê  T R Í  T Ổ NỔ NỔ NỔ N GGGG    

Hiền huynh Lê Trí Tổng (1951-2016) − chức việc 

thánh thất Trung Đồng (Đà Nẵng), thuộc Hội Thánh 

Truyền Giáo Cao Đài − trong gần hai năm trị bệnh ở 

Huế đã hoàn tất tự truyện Mảnh Thân Giữa Cõi Vô 
Thường vào tháng 12-2015. Văn Uyển tập Hanh Bính 

Thân (số 18) đã trích đăng phần đầu tự truyện; nay 

chúng tôi trân trọng đăng tiếp một số trang trong phần 

cuối, như nén tâm hương để chúng ta cùng tưởng nhớ 

hiền huynh. (Nhan đề bài viết do Văn Uyển thêm vào.) 

Sau khi cưới vợ cho đứa con út xong, tôi tập trường trai, 
dành nhiều thời gian về thánh thất, tham gia ban trị sự để 
cùng huynh đệ đi hộ trì kinh lễ. Tôi theo học Hạnh Đường 
Hưng Đức khóa II (2008-2012).  

Năm 2013, tôi được nhơn sanh tín nhiệm cử vào ban cai 
quản họ đạo Trung Đồng. Tôi nhận nhiệm vụ Trưởng Ban 
Phước Thiện, kiêm nhiệm quản lý nghĩa trang Đại La. Từ 
năm 2008 tôi thọ pháp luyện châu (tu thiền). Bước đầu là 
Linh Châu, hai năm sau lên Tướng Châu, rồi ba năm sau, 
Ơn Thầy cho tôi thọ pháp Tâm Châu. Tôi nguyện trao gửi 
mảnh thân dưới quyền năng Thượng Đế, mong được làm 
được nhiều hơn trong tu kỷ độ tha. 
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Mùa tịnh tu ba mươi sáu ngày năm Giáp Ngọ (2014) kết 
thúc. Đạo trưởng Phối Sư (Tịnh Chủ Trung Tông Thánh 
Tịnh) và các Giáo Sư trong ban hộ tịnh thương quý tôi 
nhiều, vì năm này tôi kết tập được các bài giảng của các vị 
để hoàn thành kỷ yếu, tiện cho tịnh viên ôn tập. Các huynh 
tỷ trong họ đạo Trung Đồng cũng hài lòng về sự tinh tấn 
của tôi trong tu học, tín nhiệm nên công cử tôi vào phẩm Lễ 
Sanh. Tiếc thay, vì bệnh tình dai dẳng nên tôi không theo 
học được khóa đào tạo Lễ Sanh. 

Tôi đang chuẩn bị cho hội nghị tổng kết ngành Phước 
Thiện năm 2014 thì trên mặt tôi bỗng xuất hiện những đốm 
mụn nước. Chúng nổi lên từng chùm hai bên má. Tôi đi 
khám tại một bác sĩ chuyên khoa da liễu và được cấp thuốc 
uống, thuốc bôi. Một tuần lễ sau, các mụn nước dập ra, 
ngứa rát vô cùng. Hết một toa thuốc mà các vết thương 
chưa khỏi. Qua sự giới thiệu của người cháu cùng trong 
Ban Cai Quản, tôi đến khám tại bệnh viện Da Liễu. Nơi 
đây làm xét nghiệm, thử máu, không tìm ra bất cứ vi trùng, 
vi khuẩn nào. Tôi dùng thuốc uống, thuốc rửa, thuốc bôi 
đến ba tuần sau, bệnh vẫn không thuyên giảm. 

Lúc này ông sui ngoài Ba Đồn (Quảng Bình) cưới vợ 
cho đứa con trai. Dù đang bệnh nhưng không thể từ khước, 
vợ chồng tôi ra dự đám cưới. Đám cưới xong, con trai tôi 
đưa tôi về Huế, đến khám tại phòng khám chuyên khoa của 
bác sĩ Lê Quang Thạch, Lê Quang Huy Phương. Ngay sau 
khi xem bệnh xong, bác Ngọc Lan (vợ bác sĩ Thạch) dùng 
Cetaphil bôi lên mặt tôi, nhồi cho mềm ra rồi vuốt xuống. 

Các vết lở loét đóng vảy trên mặt trôi theo, hai bên má tôi 
lòi cả da non, bỏng rát thấu tim. Bác Ngọc Lan xức thuốc 
cho tôi, cấp cho tôi hai mươi ngày thuốc và tôi ra về. 

Hai mươi ngày sau, hai bên má tôi đóng một lớp dày 
hình thành từ các lớp da chết. Các vết mụn nước lan dần 
xuống cổ, ngực rồi lưng. Lên thăm tôi tại nhà, ai ai cũng 
xót xa, ái ngại, Đứa em đời thân thương là Phát liền đánh 
xe đưa tôi trở ra Huế.  

Bác sĩ đã tìm ra bệnh của tôi là viêm da bọng nước 
(pemphigus). Một bệnh có dạng tự miễn, không tìm ra vi 
khuẩn, không có nguyên nhân. Bệnh pemphigus là một loại 
bệnh da có bọng nước, do cơ thể tự sinh kháng thể kháng 
gian bào làm đứt các cầu nối của tế bào da tạo thành các 
bọng nước, phỏng nước ở trên da và niêm mạc giống như 
bỏng nước sôi rất đau rát. Bệnh diễn biến mạn tính, nếu 
không điều trị đúng có thể dẫn tới tử vong. 

Pemphigus da mỡ hay pemphigus ban đỏ lâm sàng là 
những ban đỏ bong vảy dày bóng mỡ. Ở hai má, mũi, tai, 
đầu, ngực là những vị trí có nhiều tuyến bã nên gọi là 
pemphigus da mỡ. Bệnh giống như lupus đỏ, chàm da mỡ. 

Bác Ngọc Lan chăm sóc tôi bằng đôi tay điêu luyện. 
Bằng trái tim yêu nghề, yêu thương bệnh nhân như người 
thân yêu của gia đình. Bác dành cho tôi một căn phòng 
rộng, có máy điều hòa không khí, bồn tắm nước nóng, tivi, 
tủ lạnh để tôi đủ tiện nghi và yên tâm điều trị. Bác yêu cầu 
điều dưỡng thay drap, vỏ gối, tấm đắp cho tôi hàng ngày. 
Lúc đầu, tôi ngại quá. Chỗ ở của tôi sang trọng như phòng 
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ngủ khách sạn năm sao, có internet wifi, làm sao tôi chịu 
nổi tiền lưu trú. Nhưng bác bảo tôi yên tâm ở đây điều trị, 
sẽ không tính tiền lưu trú. 

Sau gần hai tháng điều trị bằng phương pháp làm sạch 
các vết thương, uống thuốc và chiếu tia hồng ngoại diệt 
khuẩn, tái tạo da, làm sáng da, đến tết âm lịch các vết 
thương trên mặt, trên ngực, cổ, lưng tôi khỏi hẳn, chỉ còn 
lại một ít trên đầu. 

Tôi về nhà nghỉ tết bốn ngày, từ ba mươi đến hết mồng 
ba. Sáng mồng bốn tết tôi trở ra Huế. Bệnh cứ bớt chỗ này 
lại bung ra chỗ khác. Cảm giác thường xuyên là ngứa ngáy 
và rát buốt. Tôi không thể diễn tả nỗi đau đớn trên thịt da 
mình. Tôi không thể đoán biết cho đến bao giờ thì vết 
thương trên thịt da tôi lành hẳn. 

Đến tháng thứ bảy ở Huế, một buổi trưa, chính xác là 
ngày 05-8-2015 tôi bỗng mệt lả. Tôi bước từng bước lên 
cầu thang mà chân lê không muốn nổi. Nằm vật xuống 
giường, tôi gọi điện thoại cho cháu Trang, điều dưỡng. Tôi 
ọc ra nửa thau máu bầm đen, tôi đi ngoài cũng toàn phân 
lỏng màu đen như thế. Hai cô làm tạp vụ rối rít pha nước 
chanh cho tôi uống. 

Cháu Trang gọi bác Ngọc Lan lên. Biết rằng tôi xuất 
huyết dạ dày nên bác cấp tốc gọi xe đưa tôi qua bệnh viện 
trung ương Huế. Tôi được dìu từ tầng năm xuống đất bằng 
thang máy. Ra đến taxi, cháu Trang và chú Thành quản lý 
kè tôi lên xe, thì tôi không còn biết gì nữa. 
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Khi tỉnh dậy tôi biết đã được đưa xuống phòng điều trị 
nội tiêu hóa. Hai tay tôi được cố định để chuyền máu và 
đạm. Vợ tôi, con gái và hai đứa con trai đã có mặt tự bao 
giờ. 

Điều trị đến ngày thứ mười ba, vào khoảng 18 giờ, tôi 
bảo vợ tôi xuống căng-tin ăn uống. Mấy phút sau, tôi nghe 
mệt lả trong người, vội cầm điện thoại gọi vợ tôi và chỉ kịp 
nói: “Em ơi, anh mệt quá!” Tuyết Mai vừa xuống tới nhà 
ăn chưa kịp gọi món gì thì phải vội chạy lên. Tuyết Mai ơi 
ới kêu bác sĩ, điều dưỡng. Mắt tôi đã lạc thần, thân thể tôi 
lạnh toát từ chân tới ngực. Phòng cấp cứu nội 4 tiêu hóa 
nhốn nháo. Các bác sĩ kích tim, cho thở ô-xy và tiếp tục 
chuyền máu. Tôi nghe nhộn nhạo trong ruột gan và ói ra 
nửa thau máu tươi có những tảng đỏ au. Tôi được xuống 
nội soi. Một màn đen phủ kín dạ dày, không nhìn thấy gì 
trên màn ảnh. Phải đưa vòi xịt rửa dạ dày, mới thấy các vết 
loét sâu đến 1cm ở tiền môn vị, hang vị và tâm vị. Tôi hôn 
mê sâu. 

Giữa khuya một ngày sau, tỉnh dậy tại phòng hồi sức cấp 
cứu, tôi thấy mình trần truồng, hai tay và hai chân bị cột 
vào thành giường, bốn đường dây chuyền máu, đạm và 
thuốc chuyền thẳng vào tĩnh mạch. Hai ống nhựa được đun 
vào mũi để hút dịch trong dạ dày, hai đường thở ô-xy được 
trợ lực bằng máy thở cũng đun vào mũi tôi. Chung quanh 
vắng lặng, chỉ nghe tiếng kêu đều đều vang vang của máy 
trợ tim, máy thở. Chung quanh tôi, các bệnh nhân khác 
cũng nặng như tôi. 

Phòng hồi sức cấp cứu chỉ cho người nhà vào thăm, 
chăm sóc mỗi ngày bốn lượt vào lúc 5 giờ sáng, 11 giờ 
trưa, 17 giờ chiều và 23 giờ đêm. Vợ và các con tôi phờ 
phạc vào với tôi đúng các giờ cho phép để làm vệ sinh, 
thay drap cho tôi. Anh chị Minh Tuyết, chị Đông tôi, chị 
Yến vợ anh Dư cùng hai cháu từ Sài Gòn ra, vợ chồng anh 
sui từ Quảng Bình, Đà Nẵng, các cháu, các bạn, những 
người nơi tôi làm việc từ mấy năm trước cũng đến thăm. 
Tôi như từ một cõi khác trở về trong lo lắng của những 
người thân. Tôi có biết đâu, khi đưa từ phòng cấp cứu nội 4 
đến phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện trung ương Huế, 
bác sĩ đã gọi vợ và con trai tôi đề nghị chuẩn bị tinh thần lo 
hậu sự. 

Ở phòng hồi sức cấp cứu, mỗi ngày chung quanh tôi đều 
có một hai người phải đưa về để được trút hơi thở cuối 
cùng ở nhà. Còn tôi, có một lần tôi lạnh run bần bật, tôi gọi 
bác sĩ trực và ngay lập tức, bốn góc giường có bốn cây đèn 
pha chiếu sưởi cho tôi. Sau mười ngày điều trị tích cực, tôi 
được cứu sống và trở lại phòng cấp cứu khoa. Sự trở về của 
tôi làm các bệnh nhân cùng phòng ngạc nhiên, kể cả các cô 
điều dưỡng, bởi đã lên tầng sáu thì thường chỉ có con 
đường đi về thế giới bên kia. 

Sau khi tôi trải qua cơn thập tử nhất sinh, dường như 
những người thân yêu nhất của tôi càng thương yêu tôi 
hơn. Vợ tôi không rời tôi nửa bước, chăm sóc tôi từ miếng 
ăn, giấc ngủ. Các con trai, gái, dâu, rể của tôi cũng tranh 
thủ lúc rảnh rỗi là đến với tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu 
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thương đằm thắm, thiêng liêng của tình máu mủ và động 
lực phải sống của tôi được thôi thúc hơn; tôi tuân thủ bất cứ 
chỉ định nào của y, bác sĩ. 

Sau bốn mươi ngày điều trị, kết quả nội soi cho thấy các 
vết loét sâu 5mm đã lành, vết loét sâu 1cm chỉ còn 5mm. 
Bệnh viện cho tôi xuất viện, hẹn ba mươi ngày sau tái 
khám. Tôi trở lại dưỡng đường, mọi người đều mừng rỡ 
đón tôi như đón một người thân. 

Suốt thời gian điều trị ở bệnh viện, nhờ mỗi ngày vợ tôi 
đều làm vệ sinh, thay drap và quần áo, các vết thương 
ngoài da của tôi không phát ra. Đến khi trở về nhà gần một 
tháng, tôi thấy hơi đau ở dạ dày và nhập viện tại Đà Nẵng. 
Lúc này trên mặt tôi lại xuất hiện các bọng nước thành 
chùm ở hai bên mũi, mắt. Người ta cho tôi tắm thuốc tím 
pha loãng và bôi thuốc đỏ lên các vết thương. Đến ngày thứ 
năm thì cả khuôn mặt tôi sưng tấy lên. Trong miệng, ở hai 
lỗ mũi, các bọng nước bắt đầu xuất hiện. Sống mũi, hai bên 
khóe mắt đau rát. Bác Ngọc Lan từ Huế điện vào hỏi thăm, 
bảo chụp hình vết thương gửi ra và bảo tôi trở ra gấp. 

Lần này, nếu tôi ra Huế trễ khoảng một tuần lễ, bác sẽ 
bó tay không chữa được. Bác đã tìm và mua được các loại 
thuốc đặc trị mới từ Pháp gởi về. Không thể sử dụng thuốc 
tây vì ảnh hưởng tới dạ dày, bác sĩ Phương, con trai bác 
Ngọc Lan tìm cho tôi các loại thảo dược bổ dưỡng cho da. 

Tôi không thể nào nói hết sự quan tâm đặc biệt của gia 
đình này dành cho tôi. Ngoài những tiện nghi vật chất của 
căn phòng được quét dọn sạch sẽ tinh tươm hàng ngày, mỗi 

tối bác Ngọc Lan dành cho tôi nhiều tiếng đồng hồ để chăm 
sóc vết thương cho tôi. Bác luôn động viên rằng bệnh của 
tôi chỉ có thể tử vong khi không giữ vệ sinh tốt nên bị 
nhiễm trùng mà chết, hoặc không chăm sóc tốt sẽ lây lan 
khắp cơ thể, lan vào miệng, mũi, không ăn, không ngủ 
được nên sẽ suy kiệt mà chết. 

Tôi không biết đến bao giờ căn bệnh lạ lùng thôi hành hạ 
tôi. Tôi đang sống những ngày tháng đớn đau tột cùng khi 
cả ngày và đêm, cái rát buốt khốn khổ từng phút, từng giờ 
đang vò xé thân thể tôi. Tôi phải sống chung với căn bệnh 
quái ác này như một án chung thân, án không có ngày mãn 
hạn. 

Chỉ có phép lành của Thượng Đế ban cho. Cũng như khi 
niệm hồng danh Thầy, khi niệm Kinh Cứu Khổ, khi cầu xin 
Quan Thế Âm Bồ Tát nhiệm mầu tôi mới thiếp đi vào giấc 
ngủ yên lành. 

Nguyện phó thác thân này dưới quyền năng tuyệt đối 
của Đức Chí Tôn, tôi chịu nhận trả những nghiệp căn mà 
đời trước, kiếp trước đã vay. Với niềm tin mãnh liệt vào ơn 
cứu rỗi của Thầy và các Đấng thiêng liêng, tôi hy vọng sẽ 
có một ngày tôi khỏi bệnh, bước tiếp con đường tu thân học 
đạo để báo đền ơn Tam Bảo và cùng các môn sinh của 
Thầy đi trọn con đường chúng tôi đã chọn.* 

LÊ TRÍ TỔNG 

* Lê hiền huynh đã về cõi vĩnh hằng lúc 15 giờ kém 5 phút ngày 

12-3 Bính Thân (Thứ Hai 18-4-2016), tại nhà riêng ở Đà Nẵng. 
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CHUNG QUANH 
NGÔI “CHÙA CÔNG” 

HÀ TRUNG Ở THUẬN HÓA 

N G U YN G U YN G U YN G U Y Ễ N  A N H  H UỄ N  A N H  H UỄ N  A N H  H UỄ N  A N H  H U YYYY * 

Viết về hệ thống chùa ở Thuận Hóa, Lê Quý Đôn cho 
biết: “Trấn Thuận Hóa có chùa công Thuận An, chùa công 
Kim Long, chùa công Hà Trung, chùa công Quang Xuân, 
chùa công Thiên Mụ, đều là đại danh lam, chùa nào cũng 
đặt tăng lục...” (1) 

Điều này cho thấy chùa Hà Trung là chùa do triều đình 
quản lý và cử tăng đến trú trì, tạo ảnh hưởng vùng về mặt 
chính trị và tôn giáo. Chính vì chùa có vai trò như thế, nên 
tôi đã tìm hiểu và đã tìm đến chùa, nhưng “nhìn xem phong 
cảnh, nay đà khác xưa”... 

I. MÔ TẢ CỦA NGƯỜI XƯA  

Ngoại trừ ghi chép trên của Lê Quý Đôn, ta còn được 
biết:  

                                         
* Bác sĩ Y khoa, hội viên Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam. 
(1) Lê Quý Đôn, Phủ Biên Tạp Lục. Hà Nội: Nxb Khoa Học Xã 

Hội 1977, tr. 113. 

- Năm 1695, Thích Đại Sán trên đường từ Thuận Hóa 
vào Hội An, cũng từng viếng chùa và kể lại: “Gần đứng 
bóng, đến chùa Hà Trung. Man mác xa trông, đây là một 
vùng eo của biển cả, ba đào chẳng gợn, phẳng lặng như tờ, 
một vũng cạn bùn lầy, cỏ rêu san sát, nơi ẩn núp của tôm 
tép cá cua. Thẳng bờ có đóng cừ, mọc đầy những cây 
dương nước; một gian chòi cỏ, nơi nương náu của những 
kẻ làm nghề lưới chài. Chùa cất trên một đám đất bằng, 
nước bao quanh ba mặt; ngoài cửa chừng trăm bước là nơi 
bùn lầy; đắp đất làm đê, thẳng đê trồng dương liễu; gió hiu 
hiu thổi, lau lách phất phơ, cá lội cua bò, ốc hàu lểnh 
nghểnh; người đi đường quanh co đùa giỡn, ngắm nhìn 
phong cảnh, hứng thú xiết bao! Chợt thấy một cây tùng 
xanh rợp bóng, một cổ thụ đã mấy trăm năm! Các chùa 
nước Đại Việt, chùa nào cũng trồng đầy những thứ tạp 
mộc, cau dừa xoài mít... Còn cây tùng chỉ thấy đây là một. 
Xuyên bóng tùng đi vào, chùa không có vòng tường ngoài. 
Một ao vuông trước điện, nước ao lên xuống ăn rập với 
nước ròng ngoài sông, vì gần biển đất thấp, lẽ cố nhiên 
như vậy. Trong ao, cá gáy đỏ vô số, mấy người tùy tòng bẻ 
bánh tai voi quăng xuống, từng bầy nhảy lên đớp; lội qua 
lội lại, tự nhiên chẳng sợ người. Luống rau giàn bầu, bồn 
hoa bụi cúc, rải rác ở các nơi đất trồng dưới gốc tùng. Sau 
điện có những cây tùng lớn mấy ôm, ngọn queo cành cỗi, 
rậm rạp ly kỳ, thực là những thiên niên cổ thụ; trên đọt 
tùng sầm uất, lá xoắn thành từng nắm tròn... Cơm chay 
xong, trở ra thuyền, kéo neo đi nữa. Đoái nhìn chùa son 
điện ngọc, lấp lánh trong bờ biển rừng tùng. Nước mây 



 

TẬP LỢI / BÍNH THÂN − 109 55  110 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 19 

 

man mác, trập trùng bóng dương, phưởng phất chốn Bồng 
Lai Lang Uyển. Nhơn có ba bài thơ vịnh chùa Hà Trung:  

Bài thứ nhất  

Che khuất ngàn dương nẻo cửa không 
Chuông vàng buông tiếng gió bên sông 
Giậu tre lối cỏ xông hơi biếc 
Gành đá lầu mây ngã bóng hồng 
Cá đỏ chờ mồi lên mặt nước 
Chim xanh huýt gió xuống giàn bông 
Miếu đền vua chúa nơi u tịch 
Muôn thuở linh quang chiếu biển đông.” (2) 

- Và khi Thích Đại Sán vào Hội An thì Minh Vương 
Nguyễn Phúc Chu đã tiễn đưa bằng thuyền đến cửa Tư 
Hiền rồi sau đó Vương ghé Hà Trung: “... Ngày 18, Vương 
đi thuyền ra cửa biển trước... Các quan văn võ đều theo 
hầu Vương giá, đón chực đường trước để tiễn đưa. Cửa 
biển là cửa ngõ của Vương đô, Thuận Hóa, để đi thông qua 
các phủ khác. Vì đất nước Đại Việt chỉ là một dãy núi dọc 
theo mé biển, các đô ấp đều tựa núi day mặt ra biển, núi 
cao sông hiểm, cây rừng rậm rạp... Các phủ không có 
đường lối thông nhau, mỗi phủ đều do một cửa biển đi vào; 
muốn đi từ phủ này qua phủ khác tất do đường biển, thuyền 
đi biển khó đi gần bờ vì sóng lớn... Từ Thuận Hóa vào Hội 
An đường bộ tất do Ngãi Lãnh (đèo Hải Vân)... Núi cao 

                                         
(2) Thích Đại Sán, Hải Ngoại Kỷ Sự. Huế: Viện Đại Học Huế, 
Ủy Ban Phiên Dịch Sử Liệu Việt Nam 1963, tr. 133. 

nắng gắt, trèo qua rất khó, nên đi thuyền theo đường biển 
tiện hơn... Chiều đến cửa biển, dừng thuyền. Vương đã 
khiến người làm cơm chờ sẵn. Còn cách chỗ Vương tạm trú 
chừng một dặm... Vương cất một thủy các ở giữa dòng... 
Sáng mai, Vương cùng các quan lui về dạo chơi Hà 
Trung...” (3)  

Nhà sưu tập cổ vật Trần Đình Sơn sưu tập được một tô 
sứ đặc chế (Hình 1) có ghi bài thơ của Thiên Túng Đạo 
Nhân, tức Minh Vương:  

河中烟雨 

海氣山風颯颯驚 

漸看烟湿散天清 

漁燈幾点知江岸 

旅客洛宵听雨声 

禅誦不聞幽磬韻 

鄉思难尺故人情 

越南亦有瀟湘景 

欲倩丹青寫未成 

道人書 

Hà Trung Yên Vũ 

Hải khí sơn phong táp táp kinh 
Tiệm khan yên thấp tán thiên thanh 
Ngư đăng kỷ điểm tri giang ngạn 
Lữ khách lạc tiêu thính vũ thanh 
Thiền tụng bất văn u khánh vận 
Hương tư nan xích cổ nhân tình 
Việt Nam diệc hữu Tiêu Tương cảnh 
Dục thiến đan thanh tả vị thành. 

Đạo Nhân thư 

Và tác giả sưu tập dịch thơ như sau:  

Mù Tỏa Hà Trung 

Sóng trào gió rét nghĩ mà kinh 
Mù tỏa dần tan mây trắng xanh 

                                         
(3) Thích Đại Sán, Sách đã dẫn, tóm tắt các trang 131-138. 
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Bến cũ đèn chài thấp thoáng điểm 
Mưa buồn lữ khách lắng thâu canh 
Phật kinh không vẳng dư âm khánh 
Quê cũ ai hay nỗi nhớ mình 
Việt Nam cũng có Tiêu Tương cảnh 
Muốn vẽ mà sao vẽ chẳng thành. 

Đạo Nhân viết (4) 

Trong bài thơ có câu “Thiền tụng bất văn u khánh vận”, 
tức Minh Vương đã nghe tiếng tụng kinh, và như vậy, chùa 
chiền cũng không xa nơi ngài dừng chân... 

- Năm 1729, “Đại Việt Quốc Vương Sắc Tứ Hà Trung 
Tự Hoán Bích Thiền Sư Tháp Ký Minh.” 大越國王敕賜河 

中寺煥碧禪師塔記銘. Đây là bài ngự chế của Ninh Vương 
Nguyễn Phúc Thụ,(5) viết về cuộc đời và công đức của thiền 
sư Hoán Bích (tức cũng là sư Nguyên Thiều), trú trì chùa 
Hà Trung, để khắc vào bia tháp,(6) nay ở đường Võ Văn 
Kiệt, phường Thủy Xuân, thành phố Huế; bia này hiện vẫn 
còn nhưng bắt đầu bị mòn mờ nên thời Tự Đức đã được sao 
lại dựng ở sân chùa Quốc Ân. 

                                         
(4) Trần Đình Sơn, “Quốc Chúa Nguyễn Phước Chu”, Văn Hóa 

Phật Giáo, số 52, ngày 01-3-2008. 
(5) Thay vì Nguyễn Phúc Thụ, có sách chép là Nguyễn Phúc 

Chú. [Văn Uyển]  
(6) Nội dung bài minh, xem: Thích Quang Định (dịch), “Đại Việt 

Quốc Vương Sắc Tứ Hà Trung Tự Hoán Bích Thiền Sư Tháp 
Ký Minh”, Liễu Quán, số 8, tháng 5-2016. 

II. THỰC TẾ CÒN LẠI  

Về khu vực đầm Hà Trung, nhà nghiên cứu Võ Vinh 
Quang đã có bài khảo cứu vai trò “địa-chính trị, địa-văn 
hóa” (7). Tuy nhiên sau khi đọc xong toàn bài viết, ngoài 
việc công bố hai văn bản quý báu thời chúa Nguyễn để 
được biết thủy binh ở khu vực đầm phá và cửa Tư Hiền đều 
do làng Hà Trung quản lý, độc giả rất tiếc chưa thấy tác giả 
nêu các chứng lý để cho thấy các yếu tố ảnh hưởng của 
làng Hà Trung đối với sự hình thành và phát triển Đàng 
Trong như thế nào! Riêng về chùa Hà Trung, tác giả đã 
dùng danh xưng “Sắc Tứ Hà Trung Tự” 敕賜河中寺 vì cho 
rằng “Văn bia tháp Tổ Sư Nguyên Thiều do Ninh Vương 
Nguyễn Phúc Chú tự tay biên soạn có tiêu đề ‘Sắc Tứ Hà 
Trung Tự Hoán Bích Thiền Sư Tháp Ký Minh’ là sự chứng 
minh rõ ràng nhất cho việc ngôi chùa Hà Trung từng được 
ban ‘Sắc tứ’ ít nhất vào thời Minh Vương Nguyễn Phúc 
Chu (ở ngôi 1691-1725) và Ninh Vương Nguyễn Phúc Chú 
(ở ngôi 1725-1738).” (8)  

Xem lại tất cả các tài liệu có liên quan như Đại Nam 
Nhất Thống Chí, Đại Nam Liệt Truyện, Phủ Biên Tạp Lục, 
Hải Ngoại Kỷ Sự, và cả trong nội dung văn bia tháp thiền 
sư Hoán Bích như đã dẫn từ trên... không thấy tài liệu nào 
nói Minh Vương hoặc Ninh Vương sắc tứ chùa Hà Trung 
                                         
(7) Võ Vinh Quang, “Làng Hà Trung Và Cổ Tự Hà Trung Qua 

Góc Nhìn Địa-Chính Trị, Địa-Văn Hóa”, Liễu Quán, số 8, 
tháng 5-2016, tr. 88-95.  

(8) Võ Vinh Quang, Bài đã dẫn, tr. 95, chú thích số 14. 
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để có một danh xưng gồm năm chữ 敕賜河中寺 (Sắc Tứ 
Hà Trung Tự), mà danh xưng được ghi chép trên các tài 
liệu cho thấy chỉ có ba chữ 河中寺 (Hà Trung Tự) mà thôi. 

Nếu dựa vào câu trên bia tháp là 大越國王敕賜河中寺煥 

碧禪師塔記銘 (Đại Việt Quốc Vương Sắc Tứ Hà Trung 
Tự Hoán Bích Thiền Sư Tháp Ký Minh), mà cho rằng chùa 
Hà Trung được “sắc tứ” thì nhà nghiên cứu Võ Vinh Quang 
đã vô ý hiểu nhầm cấu trúc ngữ pháp chữ Hán! Đối tượng 
được “sắc tứ” trong câu này chính là “ký minh” chứ không 
phải là “Hà Trung Tự”, do vậy câu này phải hiểu là “Bài ký 
minh được Đại Việt quốc vương ban tặng cho tháp thiền sư 
Hoán Bích ở chùa Hà Trung” mới đúng. Điều này đã được 
Ninh Vương ghi rõ trong bài minh: “Đệ tử trong sơn môn 
quỳ thỉnh cầu ta ban ký và minh. Ta bèn ban…” (9) 

Như vậy, tuy chùa Hà Trung là “chùa công”, được Minh 
Vương ngự du thăm viếng, nhưng không hề có sắc tứ; cũng 
như chùa Thiên Mụ tuy là “ngự kiến” (do vua xây dựng), 
nhưng cũng không hề có “sắc tứ” để có danh xưng “Sắc Tứ 
Thiên Mụ Tự”. 

Với nội dung sử liệu ít ỏi như trên, mà dựng lại sự hưng 
phế của chùa, thật rất khó, nên tôi cũng đã đến chùa, hiện 
nay mang tên là Phổ Thành Tự 普成寺, ở xã Vinh Hà, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, mới xây lại năm 
1995. Dấu xưa tích cũ chỉ còn:  

                                         
(9) Thích Quang Định, Bài đã dẫn. 

1. Phổ Thành Tự chung 普成寺鐘  

Chuông (Hình 2) có niên đại là Cảnh Hưng năm thứ hai 
mươi ba (1762), minh văn trên thân chuông do thấy được 
đúc ở Kinh Bắc và cúng cho chùa Phổ Thành.  

Như vậy, có thể chuông vì một biến cố lịch sử nào đó 
làm vật đổi sao dời, lưu lạc đến đây tương tự “Bình Trung 
Quán khánh” (10) ở chùa Bình Trung (Quảng Trị) nay lại 
nằm tại chùa Thiên Mụ.  

Hoặc cũng có thể đây là chiến lợi phẩm sau khi vua Gia 
Long bình định miền Bắc và đem về Huế rồi phân bố cho 
các chùa tương tự như cái chuông ở “Chùa Thiền Lâm: ... 
Bên tả chùa có một cái chuông đồng lớn... có khắc chữ: 
đúc năm Vĩnh Thạnh mười hai (1716)... Đầu niên hiệu Gia 
Long dẹp xong Bắc Thành chở về đăng vào kho, sau sửa 
chùa xong, dời đem lên chùa.” (11) 

Cũng có nhà nghiên cứu đưa ra nhiều ví dụ để cho rằng 
“Phổ Thành Tự” là một tên riêng của chùa, chứ không phải 
như thói quen dân gian lấy tên địa phương để đặt tên chùa; 
tuy nhiên, trong các ghi chép về chùa Hà Trung đã dẫn, ta 
không hề thấy có tên nào khác ngoài tên là “Hà Trung Tự”.  

Ngày nay khi trùng tu, người ta không hiểu rõ lịch sử 

                                         
(10) Xem: Nguyễn Anh Huy, “Về Hai Cái Khánh Cổ Ở Huế”, 

Huế Xưa Và Nay, số 124, tháng 7 và 8-2014. 
(11) Quốc Sử Quán triều Nguyễn (Tu Trai Nguyễn Tạo dịch), Đại 

Nam Nhất Thống Chí. Sài Gòn: Nha Văn Hóa, Bộ Quốc Gia 
Giáo Dục xuất bản, 1961, Thừa Thiên Phủ, tr. 88. 
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vấn đề, đã lấy tên trên cái chuông để viết tên chùa từ “Hà 
Trung Tự” thành “Phổ Thành Tự” là sai. Do vậy chuông 
này ít có giá trị sử liệu đối với chùa Hà Trung. 

2. Tượng Phật Quan Âm  

Tượng bằng đá sa thạch (Hình 3) to bằng người thật đã 
có từ xưa, không rõ niên đại, nên ít có thông tin để bình 
xét. Theo một ước đoán không có căn cứ rõ ràng thì tượng 
Phật này có khoảng “trois ou quatre cents ans” (12) [ba 
hoặc bốn trăm năm] trước, tức người ta muốn diễn đạt rằng 
tượng này do sư Nguyên Thiều đem từ Trung Quốc khi 
sang Việt Nam, rồi mang đến chùa Hà Trung lúc làm trú 
trì. 

Bình luận về sự có mặt bức tượng ở chùa này, có nhà 
nghiên cứu cho rằng sư Nguyên Thiều không thể tự mua 
cho chùa Hà Trung bức tượng này, vì sư phụng mệnh Chúa 
sang Quảng Đông mời danh tăng và thỉnh pháp khí, pháp 
tượng, nếu ngài đã thỉnh được pho tượng này về đến Hà 
Trung lại để đó, không đưa lên trình Chúa ở Phú Xuân, có 
thể bị khép tội “biển thủ”. Cách suy diễn này quá thiển cận, 
bởi chùa Hà Trung là “chùa công”, do triều đình chu cấp, 
thì tượng này cũng có thể do chúa Nguyễn cho đặt ở đây. 
Và chúa Nguyễn muốn chăm lo tinh thần của con dân, chùa 
này là “nơi nương náu của những kẻ làm nghề lưới chài” 

                                         
(12) Nguyễn Đình Hòe, “La Statue Bouddhique de Hà Trung”, 

B.A.V.H., No 4, 1914, pp. 351-352. Niên đại “ba hoặc bốn 
trăm năm” này là so với lúc tác giả nghiên cứu năm 1914. 

về mặt tâm linh thì đặt tượng Phật Bà lại càng phù hợp, bởi 
tâm nguyện của Phật Bà là luôn lắng nghe tiếng kêu cứu 
của trần gian, cho nên Ngài mới có tên là “Quan Thế Âm”. 

Như vậy, nếu quả thật tượng này có niên đại như thế, thì 
với chiều cao toàn tượng khoảng 2,4m, cho thấy kiến trúc 
của chùa rất cao và lớn... 

3. Quan Công Từ 關公祠  

Trước mặt chùa hiện nay là đền Quan Công (Hình 4), 
cũng đã bị đổ nát nhưng vẫn còn biển tên là Quan Công Từ 
關公祠 (Hình 5), và tượng Thánh bằng bạch ngọc từ xưa 
nhưng cho đến nay vẫn còn (Hình 6).  

Ngoài ra, không còn dấu tích gì về ngôi chùa cũ. Điều 
này cho thấy ngôi chùa công của Chúa đã bị san bằng trước 
khi Quốc Sử Quán triều Nguyễn đi nghiên cứu địa chí để 
ghi chép vào năm 1865. Cho nên Đại Nam Nhất Thống Chí 
cũng chỉ ghi đơn giản: “Chùa Hà Trung: ở xã Hà Trung, 
huyện Phú Lộc. Đời vua Hiển Tông bản triều (1691-1724), 
khiến tăng nhân Hoán Bích trụ trì ở đây.” (13) 

Ngược dòng lịch sử, ta biết khi quân Tây Sơn chiếm 
Thuận Hóa năm 1786, họ đã tàn phá hệ thống chùa chiền. 
Các chùa ở chung quanh khu vực đầm Hà Trung như chùa 
Thánh Duyên, chùa Trấn Hải, chùa Hà Trung, cũng không 
tránh khỏi. Do vậy, năm 1836, vua Minh Mạng có ngự du 
đến chùa Thánh Duyên, và năm 1837 thì viết bia ngự chế 

                                         
(13) Đại Nam Nhất Thống Chí, Sách đã dẫn, Thừa Thiên Phủ, tr. 90. 
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cho biết: “Thời xưa, núi này có rất nhiều chùa miếu, tất cả 
đều do Hoàng Tổ Hiển Tông Hiếu Minh Hoàng Đế xây 
dựng, nhưng sau, qua trận giặc Tây Sơn chùa chiền bị tàn 
phá hủy hoại hầu như hết sạch…” (14)  

Về chùa Trấn Hải, tức là chùa Vinh Hòa, được Thích 
Đại Sán mô tả như sau: “Qua ngày sau, võng giá chực sẵn, 
bắt đầu lên đường bộ. Cai bá dẫn một tiểu đội làm hướng 
đạo. Bóng mai mờ tỏ, đi lên một gò cao. Đi được một đỗi, 
sương mù buổi sáng chưa tan, người đứng cách nhau 
chừng vài thước, chỉ nghe ồn ào tiếng nói... Đến chân núi, 
phu lính nghỉ xả hơi để trèo đèo. Theo đường quanh co đi 
lên... Bộc phu lau mồ hôi thở hào hễn. Trong rừng cây đã 
nghe tiếng chuông trống rất gần, nhưng đi quanh mất hàng 
giờ mới đến. Chùa Vinh Hòa cất trên chóp núi, tuy không 
mấy tráng lệ nhưng cũng kiên cố chỉnh tề... (15) 

Về chùa Thánh Duyên: “Nhâm Thân, năm thứ nhất 
(1692)... Sửa chùa núi Mỹ Am (tức núi Thúy Vân ngày 
nay)”,(16) và “vua Hiển Tôn Hoàng Đế bản triều (1691-
1724) muốn vị dân cầu phước, bèn làm Phạm vũ trên núi 
sơn thiếp huy hoàng, từ sau khi biến loạn, chùa bị bỏ hư; 
năm Minh Mạng thứ sáu (1825), Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế 
ngự đến cửa biển Tư Hiền, qua phường Đông Am, lên núi 

                                         
(14) Nguyễn Phổ (dịch), “Bia Ngự Chế Của Vua Minh Mạng Tại 

Chùa Thánh Duyên”, Liễu Quán, số 3, tháng 8-2014, tr. 22-27. 
(15) Thích Đại Sán, Sách đã dẫn, tr. 135. 
(16) Quốc Sử Quán triều Nguyễn (Tổ Phiên Dịch Viện Sử Học 

dịch), Đại Nam Thực Lục, tập 1, Nxb Giáo Dục 2004, tr. 106. 

Mỹ Am, thấy có miếu xưa hoang lương... nhân dấu cũ dựng 
làm nhà chùa để lưu danh thắng... Bản triều Thái Tôn 
Hoàng Đế năm Đinh Vị (1667) giá hạnh đến cửa Tư 
Dung... thấy Quy sơn (sau đổi làm núi Linh Thái)... lấy chỗ 
ấy làm chùa Phật, gọi chùa Vinh Hòa; từ khi binh hỏa, 
chùa tháp đều phế hoại, di chỉ vẫn còn. Năm Minh Mạng 
thứ mười bảy (1836), vua ngự giá đến bèn khiến quan ty 
hiệp với chùa Thúy Vân xây làm lại cho hoàn toàn thiện 
quả.” (17) 

Khu vực này có ba chùa, nhưng vua Minh Mạng chỉ 
trùng tu hai chùa không phải “chùa công” là Thánh Duyên 
và Vinh Hòa, còn chùa Hà Trung là “chùa công” vì sao lại 
không trùng tu?  

Phần nào lý do đã được giải thích: Hai chùa Thánh 
Duyên và Vinh Hòa vì nằm trên núi, tuy bị Tây Sơn phá, 
nhưng sự phá bỏ cũng khó khăn vì phải “nghỉ xả hơi để 
trèo đèo... theo đường quanh co đi lên... Bộc phu lau mồ 
hôi thở hào hễn. Trong rừng cây đã nghe tiếng chuông 
trống rất gần, nhưng đi quanh mất hàng giờ mới đến”, nhờ 
vậy mà “di chỉ vẫn còn”, nên vua Minh Mạng “nhân dấu 
cũ dựng làm nhà chùa để lưu danh thắng”, sự phục hưng 
lại dễ dàng hơn. Còn chùa Hà Trung là “chùa công” của 
triều đình chúa Nguyễn “đặt tăng lục”, lại “cất trên một 
đám đất bằng”, nên dễ bị Tây Sơn san bằng hoàn toàn, và 
do đó lại sẽ rất khó trùng tu. 

                                         
(17) Đại Nam Nhất Thống Chí, Sách đã dẫn, Kinh Sư, tr. 90-91. 
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Trở lại vấn đề về quy mô, kiến trúc ngôi chùa cổ Hà 
Trung, hiện nay chỉ còn dấu tích là đền Quan Công, và ta 
phải bắt đầu từ ngôi đền này...  

Về việc thờ Quan Công trong các chùa Việt Nam, bắt 
đầu xuất phát từ người Minh (Trung Quốc), và được người 
Việt chấp nhận thờ trong chùa, vì theo truyền thuyết trong 
Tam Quốc Diễn Nghĩa, ngài đã quy y thiền sư Phổ Tĩnh, 
ngộ lý “Sắc sắc không không” khi đầu rời khỏi cổ. Tuy 
nhiên phần lớn ngài được thờ chỉ với một án thờ trong chùa 
Phật. Đối với người Trung Quốc thì hình tượng của ngài 
lớn hơn, nên thường được lập đền riêng gọi là “Quan Công 
Từ”, mà người Việt gọi là “Chùa Ông” (18)  

Cho nên, chùa Hà Trung thờ Phật, nhưng do sư trú trì, 
thiền sư Nguyên Thiều, là người chính tông từ Trung Quốc 
qua Việt Nam, nên trong khuôn viên chùa lại có thêm 
“Quan Công Từ” là điều dễ hiểu. Thế nhưng, người Trung 
Quốc không những chỉ thờ Quan Công, mà ở vùng biển còn 
hay thờ thêm Thiên Hậu Thánh Mẫu là vị hay che chở cho 
dân đi biển thoát hiểm phong ba bão tố. 

Cho nên, do chùa Hà Trung là “chùa công” của chúa 
Nguyễn xây dựng, đã có đền Quan Công, có lẽ cấu trúc thờ 
Phật và Thánh cũng giống “chùa công” Thiên Mụ thời chúa 
Nguyễn là: chùa thờ Phật ở giữa, bên trái có “Quan Công 

                                         
(18) Xem thêm: Nguyễn Anh Huy, “Về Địa Danh Chùa Ông Ở 

Huế”, Đại Đạo Văn Uyển, tập Lợi (số 11). Hà Nội: Nxb Tôn 
Giáo 2014, tr. 109-121. 

Từ” và bên phải có “Thiên Phi Từ”.(19)  

Và như vậy, quy mô kiến trúc cũng như mặt bằng của 
chùa rất lớn, một “đại danh lam”, chính là một trung tâm 
tôn giáo vùng đầm Hà Trung - biển Tư Hiền, tuy Thích Đại 
Sán đứng trên thuyền ngoài biển mà vẫn thấy: “chùa son 
điện ngọc, lấp lánh trong bờ biển rừng tùng:  

… Miếu đền vua chúa nơi u tịch 
Muôn thuở linh quang chiếu biển đông.” 

III. LÀ NƠI QUAN YẾU 

Tuy chùa Hà Trung ở làng Hà Trung hẻo lánh xa xôi, 
nhưng chung quanh đó cũng có nhiều danh lam nổi tiếng 
được vua chúa lui tới ngự du như chùa Thánh Duyên, chùa 
Trấn Hải (tức chùa Vinh Hòa), và nhiều núi nổi tiếng như 
núi Linh Thái, nhất là núi Hải Vân, còn muốn ra biển thì có 
cửa biển Tư Hiền cũng nổi tiếng:  

Đi bộ thì khiếp Hải Vân 
Đi thuyền thì khiếp sóng thần hang Dơi. 

Hang Dơi, tức “Bức Cốc”, ở bờ biển phía bắc chân núi 
Hải Vân; hoặc “Người đời xưa có câu ca thuộc cửa biển 
Tư Hiền: 海兒有神浪浪屢覆人舟. Hải nhi hữu thần lãng, 
lãng lũ phúc nhân chu. (Vũng biển có sóng thần, sóng năng 
úp ghe thuyền)” (20); còn Thích Đại Sán từng thực tế ở đây 

                                         
(19) Đại Nam Nhất Thống Chí, Sách đã dẫn, Kinh Sư, tr. 45. 
(20) Đại Nam Nhất Thống Chí, Sách đã dẫn, Thừa Thiên Phủ, tr. 66. 
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cũng cho biết “thuyền đi biển khó đi gần bờ vì sóng lớn”. 

Người xưa, khi dựng nghiệp đế vương, chọn nơi đóng 
đô… thường tận dụng các yếu tố Thiên thời, Địa lợi, Nhân 
hòa; và ta hãy xem: 

1. Quý ở đức 

Xem Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An viết năm 
1555 thì lúc đó chưa có tên làng Hà Trung; theo nhiều 
nghiên cứu làng xã, cư dân ở làng Hà Trung phần lớn lập 
nghiệp từ thế kỷ XVI, và là những người ở miền Bắc theo 
phò Thái Tổ Nguyễn Hoàng từ năm 1558, sau lập nghiệp 
sinh sống ở đây. Một tờ “Thị” năm Vĩnh Thịnh cửu niên 
(1713) và tờ “Thân” năm Cảnh Hưng thứ hai mươi sáu 
(1765) mới được nhà nghiên cứu Võ Vinh Quang công bố 
(21) đã chứng minh điều đó.  

Tờ “Thân” là đơn trình của dân làng Hà Trung trong đó 
có nói tổ tiên họ từng phò tá Nguyễn Thái Tổ, chúng ta 
không bàn. 

Nhưng tờ “Thị” có đóng ấn “Thủ tín thiên hạ văn vũ 
quyền hành”, “Tổng Trấn Tướng Quân chi ấn”, và hoa áp 
chữ ký của “Thái Phó Tộ Quốc Công”, tức Minh Vương 
Nguyễn Phúc Chu, nội dung lại vô cùng quan trọng: Cho 
biết cư dân làng Hà Trung có công phò giá, được ân cấp 
ngụ lộc trong toàn khu vực đầm phá; phía đông đến cửa Tư 
Dung, phía nam đến Cầu Hai... Điều này cho thấy các chúa 

                                         
(21) Xem: Võ Vinh Quang. Bài đã dẫn. 

Nguyễn không quên công lao người dân đã giúp đỡ tổ tiên 
mình.  

Và qua đó đã phần nào giải thích vì sao trong ba ngôi 
chùa, hai ngôi chùa kia nằm trên núi như danh lam thắng 
cảnh nhưng không được xếp vào “chùa công”, trong khi 
ngôi chùa Hà Trung chỉ nằm ở đầm lầy lại được xếp vào 
“chùa công”. 

Làng Hà Trung là nơi tập trung dân chúng từng theo phò 
chúa Nguyễn, lại là nơi quản lý cả mặt nước đầm Hà Trung 
từ đầm Cầu Hai cho đến cửa Tư Hiền, cho nên nơi đây 
cũng như trung tâm quản lý hành chánh khu vực. Các chúa 
Nguyễn muốn “dựng chùa lập am, thỉnh tăng cúng Phật, 
rộng thi phương tiện, với mưu cầu: Thiên hạ chốn kinh kỳ 
hưng thịnh, người người tự buông tất cả để nương vào 
niệm lực, ngõ hầu sinh thuận tử yên, tiến dần về cảnh giới 
Hóa thành”,(22) xây chùa làm “nơi nương náu của những 
kẻ làm nghề lưới chài” về mặt tâm linh, thì chùa ấy phải 
“cất trên một đám đất bằng, nước bao quanh ba mặt” mới 
có thể gần dân và phục vụ dân ở vùng đầm phá này được. 
Chứ nếu lấy chùa trên núi làm chùa công, mà để đến chùa 
phải “nghỉ xả hơi để trèo đèo... đi quanh mất hàng giờ mới 
đến”, rồi phải “lau mồ hôi thở hào hễn”, e không phải là 
“nơi nương náu của những kẻ làm nghề lưới chài”. 

Chính sự gần gũi, thu phục nhân tâm trong thời kỳ lập 

                                         
(22) Lời mong mỏi của các chúa Nguyễn được Ninh Vương viết 

ra trong bài ký minh, xem: Thích Quang Định, Bài đã dẫn. 
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quốc của chúa Nguyễn vừa kể trên... cho nên sau này dù 
chúa Nguyễn mất nước, nhưng lòng người vẫn “Hoài Nam 
Khúc” (23) ... và con dân của chúa Nguyễn vẫn ngày đêm 
mong mỏi: 

Lạy trời cho cả gió nồm 
Cho thuyền chúa Nguyễn dong buồm thẳng ra… 

Lịch sử đã chứng minh, thuyền của Nguyễn Vương Phúc 
Ánh dong buồm từ Gia Định thẳng ra Thuận Hóa thì cũng 
chỉ vào cửa Tư Hiền, là nơi đã từng chịu ân đức của Chúa 
từ trước chờ sẵn mà thôi. 

Nhờ yếu tố “nhân hòa” đó mà Nguyễn Vương Phúc Ánh 
có nội lực giành được chiến thắng... Cho nên: “Năm Gia 
Long thứ hai (1803)... vua bảo các thị thần rằng: Núi này 
phía đông có biển lớn, phía tây có vũng Hà Trung cũng là 

                                         
(23) Nghĩa là khúc ca tưởng nhớ phương Nam, do Thái Dương cư 

sĩ Hoàng Quang (?-?), người Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) 
làm cuối thế kỷ XVIII, gồm 680 câu thơ Nôm. Nội dung ca 
tụng công ơn các chúa Nguyễn mở nước..., rồi sau đó kể cảnh 
nước mất nhà tan thời chúa Nguyễn bị Trịnh-Tây Sơn đánh 
chiếm... nhưng lòng người vẫn hướng về Nam, tức nơi Nguyễn 
Vương Phúc Ánh đang trung hưng ở Gia Định... Thái Trưởng 
Công Chúa Ngọc Huyên, con chúa Nguyễn Phúc Khoát, chép 
được bài thơ này, sai người trèo đèo lội suối đưa vào Nam. 
Nguyễn Vương Phúc Ánh đọc bài thơ, biết lòng người Phú 
Xuân còn nhớ thánh đức của tổ tiên mình, nên tìm mọi cách trở 
lại Phú Xuân, và cuối cùng ông đã thành công... rồi thống nhất 
luôn từ Gia Định đến Thăng Long, lập nên nước Việt Nam 
hoàn chỉnh như ngày nay... 

một chỗ có hình thắng. Tây Sơn đắp lũy ở đây muốn cứ 
hiểm để tự thủ, nhưng chưa bao lâu bị quân ta đánh cho 
thất bại; vậy mới biết quý ở đức chứ không quý ở chỗ hiểm 
yếu vậy.” (24) 

2. Trên núi dưới biển 

Không những tạo yếu tố nhân hòa để giữ đất, từ thời 
Nguyễn Hoàng đã phát hiện yếu tố địa lợi của vùng đất mà 
“dặn bảo rằng: ... Đất Thuận Quảng phía bắc có núi 
Ngang (Hoành Sơn) và sông Gianh (Linh Giang) hiểm trở, 
phía nam ở núi Hải Vân và núi Đá Bia (Thạch Bi Sơn) 
vững bền. Núi sẵn vàng sắt, biển có cá muối, thật là đất 
dụng võ của người anh hùng. Nếu biết dạy dân luyện binh 
để chống chọi với họ Trịnh thì đủ xây dựng cơ nghiệp 
muôn đời. Ví bằng thế lực không địch được, thì cố giữ vững 
đất đai để chờ cơ hội, chứ đừng bỏ qua lời dặn của ta.” (25)  

Chính thế, nên ta thấy địa cuộc xung quanh chùa Hà 
Trung và đầm Hà Trung, đường thủy thì có các sông, đầm 
phá đổ ra cửa biển Tư Hiền, đường bộ thì có núi Hải Vân 
án ngự như một như một nơi xung yếu:  

- “Hải Vân quan ở huyện Tư Vang, trên lên tận trời 
xanh, dưới xuống tận biển cả, là đất cổ họng của Thuận 
Quảng, có đồn canh và tuần ty, trên từ Yêu Duyên, dưới 

                                         
(24) Đại Nam Nhất Thống Chí, Sách đã dẫn, Thừa Thiên Phủ, tr. 52. 
(25) Đại Nam Thực Lục, Sách đã dẫn, tập 1, tr. 37. 
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đến Ô Rỗ, đều khám xét cả.” (26) 

- “Thành trấn Phú Xuân ở Thuận Hóa, thu nước bốn 
đầm lớn mà nắm bốn cửa biển: đằng trước thì phá Hà 
Trung chảy ra cửa Tư Dung... Dinh Phú Xuân có năm lần 
hổ thủy ôm đằng trước: một là nguồn hữu trạch... hai là 
sông nhỏ An Nông, ba là nguồn Hưng Bình chảy vào đầm 
Hà Trung, bốn là nguồn Phúc Âu chảy qua Cao Đôi mà 
vào phá Hà Trung...” (27) 

- “Cửa tấn Tư Hiền: Ở đông bắc huyện Phú lộc... Xưa 
có đặt thủ sở, có binh túc trực tuần phòng ngoài biển, phía 
tây cửa biển có hành cung Thúy Vân Sơn... Bản triều năm 
Giáp Ngọ (1774) vận nước gặp bước gian nan... vua Duệ 
Tôn bản triều do cảng ấy đi vào nam... năm Tân Dậu 
(1801) đại binh khắc phục Thần Kinh cũng theo cửa nầy đi 
vào... Xét lại bài thơ vua Lê Hồng Đức đi nam tuần có chua 
rằng: các cửa biển duy có cửa nầy (Tư Hiền) trên núi dưới 
biển hình thế hùng vĩ, ba đào hiểm trở, các vị đến vương 
lịch đại như Lý Thái Tôn, Thánh Tôn, Trần Nhân Tôn, Duệ 
Tôn đi đánh Chiêm Thành đều có trú tất ở đây. Đầu niên 
hiệu Hồng Đức vua Lê Thánh Tôn đi đánh Chiêm Thành 
ngang qua cửa biển Tư Dung, bùi ngùi than rằng: ‘Núi 
sông nầy khí thế hùng dũng lắm thay! Đời sau chắc có kẻ 
anh hùng chiếm cứ chỗ này.’...” (28) 
                                         
(26) Lê Quý Đôn, Sách đã dẫn, tr. 98. 
(27) Lê Quý Đôn, Sách đã dẫn, tr. 113. 
(28) Đại Nam Nhất Thống Chí, Sách đã dẫn, Thừa Thiên Phủ, tr. 

99-101. 

- “Núi Linh Thái: Ở phía đông núi Thúy Vân... trên đỉnh 
núi có chùa Trấn Hải... Lúc đầu bản triều trung hưng, năm 
Tân Dậu (1801), đại binh ra đến cửa biển Tư Hiền, phò mã 
Tây Sơn là Nguyễn Văn Trị chiếm cứ núi này để chống 
quân ta, Lê Văn Duyệt ban đêm đốc quân sĩ đội ghe thuyền 
vượt qua bờ biển vào vũng Hà Trung đánh phá bắt 
được...”( 29) 

- “Ất Dậu, năm Minh Mệnh thứ sáu (1825), mùa xuân, 
tháng 3... Vua... đến cửa biển Tư Dung... bảo thị thần rằng: 
Chỗ này là nơi quan yếu của kinh thành, xưa đức Thái Tổ 
Gia Dụ Hoàng Đế ta bắt đầu khai thác miền Nam, do cảng 
này mà vào; đến khi giặc Tây Sơn làm loạn, cũng do cảng 
này mà vào; đến Duệ Tông Hiếu Định Hoàng Đế chạy vào 
Nam cũng do cảng này mà ra; khi đức Hoàng Khảo Thế Tổ 
Cao Hoàng Đế ta thu phục kinh thành, lại do cảng này mà 
vào, cảng này thực có quan hệ đến sự thịnh suy của vận 
nước...” (30) 

Với những yếu tố địa lợi như vậy, việc xây dựng “chùa 
công” Hà Trung và “đặt tăng lục”, chính là tạo nơi đây một 
trung tâm tôn giáo thứ hai ở vùng biên - biển, chỉ đứng sau 
trung tâm tôn giáo thứ nhất là “Linh Thứu cao phong”(31) 

                                         
(29) Đại Nam Nhất Thống Chí, Sách đã dẫn, Thừa Thiên Phủ, tr. 

52-53. 
(30) Quốc Sử Quán triều Nguyễn, Đại Nam Thực Lục, tập 2, Nxb 

Giáo Dục, 2007, tr. 409. 
(31) “Linh Thứu cao phong” là bức ngự đề của Minh Vương 

Nguyễn Phúc Chu ban cho chùa Thiên Mụ với ý nghĩa đây là 
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Thiên Mụ tự! Nhưng cũng chính vì có vai trò quan trọng 
như vậy mà chùa Hà Trung mới bị Tây Sơn san bằng. 

3. Có lẽ là ý Trời 

Sau khi nhất thống từ Gia Định đến Thăng Long, các 
vua Nguyễn bắt đầu trùng tu chùa chiền bị tàn phá thời Tây 
Sơn, nhưng tiền của triều đình sau cuộc nội chiến không có 
nhiều, phải quyên góp từ dân: xem Đại Nam Nhất Thống 
Chí, ta thấy Thừa Thiên Cao hoàng hậu đi quyên tiền trùng 
tu chùa Thiền Lâm, Thuận Thiên Cao hoàng hậu đi quyên 
tiền trùng tu chùa Khánh Vân, chùa Quang Bảo, chùa Bảo 
Sơn, Hiếu Khương hoàng hậu đi quyên tiền trùng tu chùa 
Báo Quốc... Như vậy các chùa đã bị san bằng thành bình 
địa như chùa Hà Trung, phải chờ không biết lúc nào mới 
đến lượt trùng tu!  

Đến thời Thiệu Trị, vị vua này lại ngự kiến một “Diệu 
Đế quốc tự” ngay trên mảnh đất sinh ra mình, và dời đền 
Quan Công từ chùa Thiên Mụ về cạnh Quốc tự Diệu Đế để 
tạo ra một trung tâm tôn giáo mới của triều Nguyễn ở phía 
đông Kinh thành Huế, thì việc trùng tu một Hà Trung tự ở 
nơi hẻo lánh xa xôi không còn vai trò gì quan trọng, mãi 
mãi bị chìm vào quên lãng, và không còn cơ hội được triều 
đình quan tâm! 

Và sự chờ đợi đến lượt trùng tu này phải kéo dài gần hai 

                                                                                        
thánh địa Phật Giáo ở Đàng Trong, hiện nay bức này vẫn còn, 
xem thêm: Nguyễn Anh Huy, “Theo dấu các chúa Nguyễn qua 
Những Bức Ngự Đề”, Liễu Quán, số 2, tháng 5-2014. 

trăm năm sau, cho đến năm 1995, mới có sự quyên góp của 
dân để xây dựng lại một ngôi chùa làng nhỏ bé! 

Xét về mối quan hệ biện chứng sử học thì sau khi Việt 
Nam thống nhất năm 1802, chiến tranh không còn, nên cửa 
Tư Hiền đã hoàn tất vai trò lịch sử, không còn là một cửa 
biển chiến lược cần thiết, mang tính an ninh quốc phòng 
thời chiến tranh (32) như thời chúa Nguyễn trở về trước nữa, 
qua “điềm trời” báo: “Đầu niên hiệu Gia Long (cửa biển) 
lần lần cạn hẹp... rồi lấp cạn... Nay vô cố mà cửa ấy khô 
cạn, có lẽ là ý Trời mặc hộ cho bản triều, muốn củng cố cơ 
nghiệp muôn đời , mà không muốn để người ngoài dòm ngó 
vào, nên mới khiến cho cạn hẹp như thế”,(33) thì kéo theo 
hệ quả tất nhiên là chùa Hà Trung cũng tự kết thúc vai trò 
lịch sử vốn có, để rồi chuyển sang một trạng thái khác, một 

                                         
(32) Nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng, trong bài “Chùa 

Quốc Ân − Một Bảo Tàng Văn Hóa Của Phật Giáo”, Liễu 
Quán, số 8, tháng 5-2016, tr. 64, lại cho rằng cửa biển Tư Hiền 
là: “… yết hầu của đất Thuận Hóa - Phú Xuân trong việc giao 
thương buôn bán, ngoại giao… Hầu hết các loại tàu thuyền 
giao thương với triều đình chúa Nguyễn đều vào cửa Tư 
Dung… nên đây là yếu địa về ngoại giao, buôn bán…”. Đối 
với giới sử học xưa nay, chỉ biết thời chúa Nguyễn, thương 
cảng quan trọng nhất ở Thuận Hóa là cảng Thanh Hà (nay 
thuộc xã Hương Vinh, huyện Hương Trà) và để đến cảng 
Thanh Hà thì thuyền buôn Trung Quốc, Nhật Bản... có thể vào 
bằng cửa Thuận An, chứ nếu vào bằng cửa Tư Hiền thì lại lòng 
vòng xa xôi; do vậy, giải thích của Phạm Đức Thành Dũng rất 
mới lạ, nhưng không thấy tác giả dẫn dựa vào tài liệu nào. 

(33) Đại Nam Nhất Thống Chí, Sách đã dẫn, Thừa Thiên Phủ, tr. 100. 
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giai đoạn khác, một vai trò khác, đó là một “Phổ Thành 
Tự” khác hẳn. Âu cũng là cái duyên nhiệm mầu của Tạo 
Hóa. 

IV. VỀ VỊ TĂNG TRÚ TRÌ 

Như đã thấy, chùa Hà Trung có quy mô rất lớn, nên có 
nhà nghiên cứu dựa vào lời ghi chép của Thích Đại Sán 
năm 1695 về cảnh quan chùa Hà Trung chung quanh có 
“một cây tùng xanh rợp bóng, một cổ thụ đã mấy trăm 
năm...” để cho rằng chùa Hà Trung đã có trước đó mấy 
trăm năm. Cách giải thích này không phù hợp, vì tùng vẫn 
có thể mọc tự nhiên bằng sự phân tán hạt chứ không nhất 
thiết phải do bàn tay con người trồng mới có.  

Liên quan đến sư trú trì chùa này, ta được biết: “Gần 
đây, có thiền sư Hoán Bích ... từ Trung Hoa đến ... về núi 
Phú Xuân ở Thuận Hóa, trùng tu chùa Quốc Ân và dựng 
tháp Phổ Đồng. Đến thời Đức Thánh Khảo ta trong triều 
trước, Sư vâng mệnh trở về Quảng Đông thỉnh hòa thượng 
Trường Thọ Thạch Lão cùng tượng Phật, pháp khí về. 
Chuyến đi xuôi thuận, lập nhiều công tích. Từ đó vâng chỉ 
trú trì chùa Hà Trung, hồi quang tự chiếu, phân ngọn chia 
ngành, đàm lẽ huyền vi, chép hết những điều đã nghe trước 
đây, bỏ giả theo thật nhằm mở lối hậu học cho những vị thụ 
đại giới cũng như đồ chúng.” (34) 

                                         
(34) Lời của Ninh Vương viết ra trong bài ký minh, xem: Thích 

Quang Định, Bài đã dẫn. 

Bình luận về việc sư Hoán Bích (Nguyên Thiều) “lập 
nhiều công tích”, nhưng được bổ nhiệm từ chùa Quốc Ân 
về trú trì chùa Hà Trung ở vùng đầm lầy, nhà Huế học 
Cadière băn khoăn: “mais cette nomination a plustôt l’air 
d’une disgrâce”,(35) cho rằng phải chăng đó là một sự thất 
sủng, bị giáng chức? 

Sự thắc mắc của Cadière là đúng, nhưng ông chưa nắm 
kỹ vấn đề, bởi ông “quên mất rằng, khi L. Cadière đưa ra 
nhận định trên, ông đang đứng ở đô thị Huế đầu thế kỷ XX 
để nhìn về Hà Trung, chứ không phải là Hà Trung của cuối 
thế kỷ XVII...” (36) và vì chưa biết rằng chùa Quốc Ân 
không phải là “chùa công”, còn chùa Hà Trung là “chùa 
công”, như vậy việc bổ nhiệm ấy chính là một ân sủng của 
chúa Nguyễn chứ không phải là bị thất sủng. Cho nên, trên 
bia tháp Nguyên Thiều mới ghi là “Hà Trung Tự Hoán 
Bích Thiền Sư” chứ không phải là “Quốc Ân Tự Hoán Bích 
Thiền Sư”. 

Một điểm nữa là, trong Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên, 
mục “Truyện các cao tăng” chỉ có tám vị, thì Thích Đại 
Sán, người thầy thọ giới của chúa Nguyễn Phúc Chu, đã 
được đứng thứ hai trong danh sách, nhưng bất ngờ là tên 

                                         
(35) L. Cadière, “La Pagode Quoc An: Le Fondateur”, B.A.V.H., 

No 2, 1914, p. 156. 
(36) Thích Hải Ấn, “Tờ Trình Gửi Phủ Chúa Xin Miễn Thuế Tam 

Bảo Tự Diền Của Tổ Nguyên Thiều Và Tổ Giác Phong Năm 
Chính Hòa Thứ Mười Lăm: Một Văn Bản Quý Hiện Còn Dược 
Bảo Lưu Tại Huế”, Liễu Quán, số 8, tháng 5-2016, tr. 43. 
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“Tạ Nguyên Thiều” thì lại ở hàng đầu.(37) 

Cho nên, một vấn đề cần suy xét thêm, đó là Minh 
Vương có ngự chế năm bài thơ (38) để viết lên các đồ sứ ngự 
dụng hằng ngày của mình, thì trong đó có một bài thơ viết 
về địa danh Hà Trung như đã dẫn, cho thấy vùng đất này 
rất có ý nghĩa trong lòng Vương, và ta hãy xét lại: Khi tiễn 
Thích Đại Sán vào Hội An, Vương và các quan trên sông 
Hương đã tiễn đến cửa Thuận An rồi, sau đó theo lối phá 
Tam Giang đến đầm Hà Trung ngang qua chùa Hà Trung, 
Thích Đại Sán vào chùa, nhưng còn Vương vì tế nhị, nên 
không vào chùa Hà Trung mà tiễn ra đến cửa biển Tư Hiền, 
rồi Vương lại trở “lui về dạo chơi Hà Trung...”, sau đó mới 
quay ngược ra cửa Tư Hiền để chính thức tiễn Thích Đại 
Sán, phải chăng mục đích chính của chuyến ngự du này 
không phải là tiễn đưa Thích Đại Sán mà là đến thăm sư 
Nguyên Thiều đang trú trì ở đây? 

V. THAY LỜI KẾT LUẬN  

Những trình bày trên, cho thấy chùa Hà Trung có một 
vai trò quản lý tôn giáo vùng rất quan trọng, còn sư Nguyên 

                                         
(37) Đại Nam Liệt Truyện sắp xếp vị thứ nhân vật lịch sử không 

phải là theo thời gian xuất hiện nhân vật mà theo công đức, 
công lao của họ, ví dụ Đào Duy Từ (1572-1634) lại đứng trước 
Bùi Tá Hán (1496-1568)... 

(38) Năm bài thơ đó là: Ải Lĩnh Xuân Vân, Tam Thai Thính Triều, 
Thiên Mụ Hiểu Chung, Thuận Hóa Vãn Thị, và Hà Trung Yên 
Vũ. 

Thiều “Lúc lâm bệnh, họp các sư lại, dặn bí ngữ, cầm bút 
làm bài kệ... Viết xong ngồi ngay thẳng mà tịch, thọ tám 
mươi mốt tuổi... Hiển Tông Hoàng Đế cho tên thụy là Hạnh 
Đoan Thiền Sư, nhân làm bi ký và bài minh...” (39) 

1. Tuy nhiên sự ghi chép này có chỗ nhầm lẫn: Việc ban 
“cho tên thụy là Hạnh Đoan Thiền Sư, nhân làm bi ký và 
bài minh...” là của chúa Ninh Vương Nguyễn Phúc Thụ 
chứ không phải là của Minh Vương Nguyễn Phúc Chu; do 
vậy, khi tái bản bộ Đại Nam Liệt Truyện, kính mong các 
dịch giả chú thích thêm về sự nhầm lẫn này. 

2. Về chùa Hà Trung, như đã nói, nay bị mang một tên 
không đúng là “Phổ Thành Tự”, xét về khía cạnh bảo tồn di 
tích lịch sử, chúng tôi kính đề nghị Giáo Hội Phật Giáo tỉnh 
Thừa Thiên-Huế xem xét và đổi tên chùa về như cũ cho 
đúng gốc. 

Thư Hương Các, tết Đoan Ngọ, 2016 
NGUYỄN ANH HUY 

                                         
(39) Quốc Sử Quán triều Nguyễn (Tổ Phiên Dịch Viện Sử Học 

dịch), Đại Nam Liệt Truyện. Huế: Nxb Thuận Hóa 2005, tập 1, 
tr. 225. 

• Văn Uyển chân thành cảm tạ bác sĩ, nhà sưu tập tiền cổ 
Nguyễn Anh Huy từ cố đô Huế đã gởi đăng bài này. Văn 
Uyển ước mong đạo hữu Cao Đài sẽ còn nhiều dịp được 
hiểu biết thêm danh lam thắng cảnh đất thần kinh qua các 
bài khảo cứu công phu của bác sĩ Nguyễn. 
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MẤY MƯƠI NĂM ẤY 
VÔ THƯỜNG 
Mấy mươi năm ấy vô thường 
Từ oe oe đến bạc sương mái đầu 
Thế trần bao cuộc bể dâu 
Xoay vần con Tạo chìm sâu giữa đời 
Bên đường nhặt hạt mưa rơi 
Ướt vai, ướt cả khóc cười nhân gian 
Giật mình, gần hết quãng đàng 
Nhẹ buông gánh nặng đeo mang bên mình 
Vội tìm ta giữa lặng thinh 
Nương kinh vô tự đăng trình hôm nay 
Hốt nhiên gội tắm ơn dày 
Bình minh tỏ rạng lấp đầy niềm tin. 

CAO HOÀI NHÂN 

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 

Tháng 5-2016 

____________ 

Vương miện của văn chương là thơ. 
The crown of literature is poetry.  

William Somerset Maugham (1874-1965) 
Nhà văn, kịch tác gia Anh 

RU THƠ 
Ngủ đi nào hãy ngủ đi! 
Thơ ơi thao thức làm chi sự đời 
Hơn thua, ấm lạnh, đổi dời 
Trắng đen là chuyện của người thế gian. 

Ngủ đi đầy giấc bình an 
Quên bao khắc khoải, trái ngang, não phiền 
Giữ lòng thanh thản an nhiên 
Vịn câu kinh nguyện qua miền xót xa. 

Ngủ đi tròn giấc la đà 
Mênh mang lối cỏ ta bà lên xanh 
Có ngàn sương giọt long lanh 
Ru thơ cùng với mong manh phận người. 

VÕ VĂN PHO 

Thánh thất Trung Minh 

____________ 

Đọc một bài thơ là nghe thơ bằng đôi mắt; 
Nghe một bài thơ là xem thơ bằng đôi tai. 

To read a poem is to hear it with our eyes; 

to hear it is to see it with our ears.  

Octavio Paz (người Mêhicô, 1914-1998), 
giải thưởng Nobel Văn Chương 1990. 
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CHIỀU LINH THÁP 
Nhỏ giọt thời gian xuống tháp gầy 
Buồn trơ lối cỏ nắng trời tây 
Buồn xuyên khắp nẻo đường xuôi ngược 
Ai đã rời đây, ai đến đây? 

Còn lại cảnh xưa nhuộm nắng chiều 
Dăm ba đồng đạo giữa tịch liêu 
Gió mùa man mác qua bia đá 
Có thấu lòng ai lạnh ít nhiều 

Trước mộ tiền nhân lặng cúi đầu 
Niềm đau không nói được nên câu 
Ai qua bờ khác, ai còn lại 
Thương tháp linh kia chịu dãi dầu. 

TRẦN DÃ SƠN (Tháng 6-2016) 

SA NGỘ TỊNH 
Áo đã bạc màu với gió sương 
Vai còn gánh nặng vẫn phải nương 
Thương Sa Ngộ Tịnh không lùi bước 
Một dạ theo Thầy đến Tây phương. 

TRẦN DÃ SƠN (Tháng 6-2016) 

LUÂN HỒI 
Một mai lá lại bỏ rừng 
Gió hiu hắt lạnh từ bưng biền về 
Nắng buồn bỏ lại chân đê 
Biển khơi bỏ cánh buồm rê dạt bờ 

Người vừa vào chốn cổ sơ 
Để hang động vắng nằm chờ tái sinh 
Núi đồi đón sợi bình minh 
Thời gian gõ nhịp nhục vinh với đời 

Ai hong tóc ướt dưới trời 
Cho mây mưa gọi trùng khơi về nguồn 
Bão dông rơi rớt hạt buồn 
Nghiêng nghiêng mỏng cánh chuồn chuồn nhỏ nhoi 

Một mai cát bụi mệt nhoài 
Hóa thân trở lại hình hài nhân gian 
Chim rừng cất tiếng hót vang 
Người xưa bừng tỉnh giấc ngàn năm qua 

Một mai bỏ lại hơn thua 
Gọi hồn cây cỏ vào mùa công phu 
Xa rồi cát vẩn bụi mù 
Đeo vai phong nguyệt ngao du sông hồ. 

TRẦN DÃ SƠN (Iháng 6-2016) 
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THU VÀNG 

Tôi đã thấy thu vàng qua đầu ngõ 
Chiều hôm nay nắng mỏng ngủ bên thềm 
Nắng mỏng quá trở mình bay theo gió 
Rơi vàng rơi mùa thu êm rất êm 

Và em biết mùa thu là thế đó 
Sắc thu vàng lên đồi lá ngàn cây 
Tôi ngắt vội một đóa hoa cúc nhỏ 
Hương thoảng thôi mà thương nhớ vơi đầy 

Mùa hẹn ước đã xa từ vạn thuở 
Ai đến đây rồi quên mất lối về 
Say lướt khướt giữa muôn trùng ngăn trở 
Bỗng giật mình giẫy giụa giữa cơn mê 

Và em biết mùa thu là thế đó 
Vàng lên thơ và vàng cả trong tim 
Tôi gom nhặt sắc vàng muôn cây cỏ 
Ủ hồn thơ vì sợ gió đông tìm 

Rồi đêm nay trăng thu vàng lóng lánh 
Mùa Thánh ân cho ngôn ngữ dâng cao 
Gió tan hết nỗi gian truân bất hạnh 
Thơ theo trăng bay vào chốn động đào. 

TRẦN DÃ SƠN (Tháng 6-2016) 

VỀ 
Mai về bộ lạc của ta 
Thương loài thạch thảo đã pha sắc đời 
Thương con chim nhỏ ngoài trời 
Hót bao nhiêu kiếp luân hồi chưa xong 
Một lần hai lửa không mong 
Hết truân chiên đến rêu phong kiếp thừa 
Mai về rừng núi ta xưa 
Tìm hồn cổ thụ giữa mùa bão dông 
Hát câu thương hải mênh mông 
Nhánh tay tục lụy gõ cồng chiêng ca 
Ở trong đất rộng bao la 
Lần mò khắp chốn ta bà đảo điên 
Về vui với mảnh tâm điền 
Nhà Cha cửa mở, não phiền rụng rơi. 

TRẦN DÃ SƠN (Tháng 6-2016) 

Họ đạo Trung Phước An (HT Truyền Giáo)  

Huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk 

____________ 

• Thơ là ngôn ngữ được tinh luyện nhất và mạnh mẽ nhất. 
(Poetry is language at its most distilled and most 

powerful.) Rita Dove (nữ thi sĩ Mỹ gốc Phi, sinh năm 
1952, giải thưởng Pulitzer về thơ năm 1987, còn là tác gia, 
giáo sư đại học) 
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NHÌN NGÔI THÁNH THẤT 

Tôi ngắm nhìn ngôi thánh thất 

Hai nóc đài cao ngất trời xanh 

Thuở gặp anh ngày đó 

Quê hương ta nghèo khó vô cùng 

Nhưng một lòng thủy chung vì Thầy vì Mẹ 

Bao mơ ước ngôi đền thờ mới mẻ 

Nơi sinh ra và nuôi lớn tuổi thơ 

Lũy tre xanh ôm ấp giữa đôi bờ 

Dòng Vệ Giang hiền hòa êm ả chảy 

Như giấc mộng hiện về tôi chợt thấy 

Ngôi tam đài lộng lẫy giữa trời cao 

Ôi! Biết nói làm sao! Xin tạ ơn Thượng Đế 

Có ai về sông Vệ cho tôi nhắn đôi lời: 

Ai về thăm Vệ Long Trung 

Thăm ngôi thánh sở, thăm vùng thôn quê 

Quyết tâm cùng một lời thề 

Chăm lo tu học hướng về Ơn Trên. 

LÊ NGỌC ẤN 

Họ đạo Vệ Long Trung 

(Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài) 

thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa,  

tỉnh Quảng Ngãi 

TAM THANH, LÀNG BÍCH HỌA 

Về Tam Thanh, Quảng Nam 
Làng chài ven biển 
Biển trời xanh cùng những ước mơ xanh  
Ngỡ ngàng   
Chiêm ngưỡng những bức tranh 
Rực rỡ, tươi vui 
Những nụ cười trẻ thơ ngời sáng 
Tam Thanh 
Xa rồi bao năm tháng 
Tường gạch rêu phong, em nhỏ ngóng cha về 
Tam Thanh bây giờ  
Bao thích thú, say mê 
Con đường nhỏ rộn ràng, sôi nổi 
Cũng những nét chân quê 
Mà diệu kỳ thay đổi 
Gần gũi, giản đơn  
Nhưng lấp lánh tự hào 
Cũng chim cá biển trời 
Nhưng sống động biết bao 
Cũng ven biển, làng chài 
Nay Tam Thanh 
Làng bích họa.  

ĐỖ THỊ KẾT (13-8-2016) 

Họ đạo Linh Bửu (Hội Thánh Truyền Giáo) 
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Với diện tích hơn 54 cây số vuông, dân số khoảng 6.000 
người, xã Tam Thanh cách thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng 
Nam) khoảng 7 cây số. Vừa qua, hơn một trăm ngôi nhà 
trong làng chài nghèo ở thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh 
đã được các họa sĩ trẻ Hàn Quốc tô điểm sống động bằng 
những tranh vẽ trên tường (bích họa; murals). Nhờ thế xã 
Tam Thanh trở thành làng bích họa (mural village) đầu tiên 
ở Việt Nam. Đây kết quả của một dự án chung Việt-Hàn 
với tiêu ngữ: Mỹ thuật vì một cộng đồng tốt đẹp hơn 
(Vietnam Korea Joint Project: Art for a Better 
Community). Dự án này được triển khai vào đầu tháng 6-
2016 và hoàn tất ngày 28-6-2016. [Văn Uyển chú] 

 

Một bích họa sống động ở làng Tam Thanh. Ảnh tài liệu. 

� H iH iH iH i ềềềề n  n  n  n  h u y n h  h u y n h  h u y n h  h u y n h  VVVV ịịịị  C h C h C h C h ââââ nnnn  (ấp 
Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, TpHCM). 
Thư ngày 20-01-2016: 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO 
(Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 
2011, quyển 36-1 trong 
Chương Trình Chung Tay Ấn 

 

Gió muốn thổi đâu thì thổi. 
GIOAN 3:8 

Tống Kinh Sách Đại Đạo), trang 69, lời Thầy dạy như sau: 

Coi thử xưa nay bậc Thánh Hiền 
An vui nhờ bởi NHẪN HÒA KIÊN 
Gương lành quý hóa TRƯƠNG CÔNG NGHỆ 
Súc vật thương nhau quá ngọc tiền. 

Trương Công Nghệ là ai? Câu thơ thứ tư nghĩa là gì? 

Huệ Khải: Dưới triều nhà Đường 唐 (Trung Quốc) có 

ông Trương Công Nghệ 張公藝, người đất Vận Châu 鄆州. 
Ông bà con cháu họ Trương chín đời sống chung với nhau 
rất hòa thuận. Nghe tiếng lành, vua Cao Tông 高宗 (Lý Trị 

李治, trị vì 649-683) bèn ghé nhà ông hỏi nhờ đâu mà đại 
gia tộc có thể chung sống hòa mục như vậy. Ông Trương 
Công Nghệ lấy giấy bút viết một trăm chữ Nhẫn 忍 rồi 
dâng lên vua. Cao Tông bèn ban cho ông một trái lê để xem 
ông xử trí ra sao. Ông Trương xắt vụn trái lê rồi bỏ vào 
thùng lớn đầy nước đem nấu sôi. Sau đó ông gọi tất cả mọi 
người lớn bé trong nhà đến, mỗi người húp một muỗng 
nước, gọi là chung hưởng đồng đều lộc vua ban. 
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Do tích trên mà người xưa ca tụng: 

Trương Công Nghệ trăm phần nhẫn nhịn 
Chín đời cùng xúm xít ở chung 
Tiếng lành đồn thấu bệ rồng 
Một nhà sum hiệp Cửu Trùng ban khen. 

Cửu Trùng tức là vua Cao Tông. Lại nói, nhà ông 
Trương nuôi một trăm con chó. Đến bữa ăn, nếu thiếu một 
con thì cả đàn đều không ăn, cùng chờ đợi. Do tích này mà 
câu thánh thi Thầy dạy: Súc vật thương nhau quá ngọc tiền. 
(Ngọc là ngọc ngà, châu báu; tiền là tiền bạc. Quá ngọc 
tiền: Còn hơn cả tiền bạc ngọc châu.) 

* 

� H iH iH iH i ềềềề n  n  n  n  h u y n h  Vh u y n h  Vh u y n h  Vh u y n h  V ịịịị  C h â n C h â n C h â n C h â n . Thư ngày 20-01-2016 (tiếp theo): 

Xin Ban Ấn Tống giải đáp hai vấn đề khác biệt sau đây:  

 1. ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (bản in 2011, trang 166, 
dòng 6-9), in như sau:  

“Tam Thanh là CHƠN THANH (Thái Thanh), NGỌC 
THANH, và THƯỢNG THANH. 

CHƠN THANH là nguơn khí của các con. 
THƯỢNG THANH là nguơn thần. 
NGỌC THANH là nguơn tinh.” 

Trong PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI, in chung 
với hai quyển THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN và TÂN LUẬT 
năm 1972 tại nhà in Trung Tâm Giáo Hóa Thiếu Nhi Thủ 
Đức, trang 270, dòng 8↑ (đếm từ dưới lên), ghi là: 

“Ngọc là Tinh, Thượng là Khí, Thái là Thần.” 

Nhưng CAO ĐÀI KHÁI YẾU của Đạt Đức (Hà Nội: Nxb 
Tôn Giáo 2013, quyển 58-1 trong Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo), trang 42, dòng 8, in là: 

“Ngọc là Tinh; Thượng là Khí; Thái là Thần.” 

2. ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO, bản in 2011, trang 228, 
dòng 1↑ (đếm từ dưới lên), in như sau: 

“Còn HOA, QUẢ, TRÀ là tam bửu của các con.” 

Nhưng THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN, quyển I, ấn hành 
năm 1972, trang 44, in như sau: 

“Rượu là Khí, / Bông là Tinh, / Trà là Thần.” 

Ban Ấn Tống: Kính thưa hiền huynh, chúng tôi vô cùng 
khâm phục hiền huynh đọc kinh sách rất kỹ. Những câu hỏi 
của hiền huynh bấy lâu nay rất lý thú và bổ ích cho đồng 
đạo chúng ta. Thưa vâng, quả như hiền huynh đã nêu rõ, 
chúng tôi có thấy sự khác biệt giữa Đại Thừa Chơn Giáo 
(phái Chiếu Minh, tu vô vi, nội giáo tâm truyền) và kinh 
sách Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, cũng như của cụ Đạt 
Đức (Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài). Tuy nhiên, khi in 
lại Đại Thừa Chơn Giáo theo bản in song ngữ Việt-Pháp 
(năm Canh Dần, 1950) chúng tôi vẫn giữ đúng câu văn như 
bản in xưa. 

Riêng câu “Còn HOA, QUẢ, TRÀ là tam bửu của các 
con” (bản in 1950, trang 436), được dịch ở trang 437 là 
“Les FLEURS, les FRUITS, le THÉ constituent vos Trois 
Trésors (Tam Bửu).”  
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Xem tiếp tới trang 444 (bản in 1950), dòng 4-5↑, lại 
thấy: “Tinh, khí, thần, trong mình có đủ / HOA, QUẢ, TRÀ 
thể dụ tam quang”, và trang 445, dòng 4↑, dịch HOA, 
QUẢ, TRÀ là “Les FLEURS, les FRUITS, et le THÉ”.  

Như vậy, không thể nào nghĩ rằng bản kinh 1950 đã in 
nhầm chữ QUẢ (fruits).  

In lại câu hỏi của hiền huynh Vị Chân nơi đây, chúng tôi 
rất mong sẽ được các bậc cao minh chỉ giáo giúp cho. 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n n n n mumumumu ộộộộ i i  i  i  NguyNguyNguyNguy ễễễễ n Hn Hn Hn H ồồồồ ng ng ng ng TTTT ừừừừ  Phư Phư Phư Phư ớớớớ cccc (Phụng Hiệp, Tân 
Thành, Cà Mau). E-mail ngày 19-5-2016:  

Con nhận được sách ĐÔI ĐIỀU VỀ BÌNH GIẢNG 
THÁNH GIÁO rồi. Ước gì Cà Mau có ban chuyên nghiên 
cứu về giáo lý, bình giảng cho các thánh thất, thánh tịnh − 
Đó mới là phổ độ chúng sanh, đồng nghĩa với Nhất nguyện 
trong Ngũ Nguyện. Sách rất bổ ích. Con cảm ơn bác. 

Huệ Khải: Cảm ơn hiền muội nhiều, vì những đồng cảm 
của người đọc ở nơi xa và lại còn chịu khó viết thư cho 
người viết. Ấn tống tập sách mỏng ĐÔI ĐIỀU VỀ BÌNH 
GIẢNG THÁNH GIÁO, tôi ước mong các tín hữu bạn đọc 
nhận thức rằng sách này chẳng phải chỉ dành riêng cho 
Đoàn Phổ Tế Lưu Động của Hội Thánh Truyền Giáo Cao 
Đài; trái lại, nên xem đây là một nỗ lực đầy ý thức trách 
nhiệm đối với tiền đồ Đại Đạo, do đó cách làm của Hội 
Thánh Truyền Giáo nên được các cộng đồng Cao Đài khác 

quan tâm để rồi thử tìm cách áp dụng sao cho phù hợp với 
hoàn cảnh cụ thể tại địa phương mình. Đạo Thầy gần một 
trăm tuổi mà việc phổ thông giáo lý cho tín đồ vẫn chưa 
được thực hiện rộng khắp, quả thật buồn tủi biết bao!  

* 

� H iH iH iH i ềềềề n  n  n  n  h u y n hh u y n hh u y n hh u y n h     N g u yN g u yN g u yN g u y ễễễễ n  Vn  Vn  Vn  V ăăăă n  N g hn  N g hn  N g hn  N g h ĩĩĩĩ aaaa     (ấp Ninh Thuận, xã Bàu 
Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh). Ngày 28-6-
2016:    

Đệ vừa chuyển về Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 
Kinh Sách số tiền 800.000 đồng. Đây là công quả của các 
vị có phương danh như sau: . . . Đệ xin nhận thêm các sách 
sau đây: . . .  

Đệ báo tin vui: Nhiều đạo hữu gởi lời cảm ơn, nhờ 
KINH SÁM HỐI MINH HỌA đã chuyển tâm được nhiều 
gia đình biết ăn chay, không sát sinh, vợ chồng hòa thuận, 
con cháu biết hiếu thảo và cung kính cha mẹ, ông bà. Đệ 
cũng rất vui.  

Ban Ấn Tống: Thưa hiền huynh kính mến, từ tháng 9-
2015 tới nay, thấm thoát đã chín tháng chúng ta có duyên 
biết nhau qua thư từ, điện thoại, và đặc biệt là kinh sách ấn 
tống. Tháng nào chúng tôi cũng vui mừng khi có dịp đóng 
gói thêm nhiều kinh sách để gởi về hiền huynh. Không 
quản ngại tuổi cao, hiền huynh đã cùng bửu quyến nhiệt 
tâm giới thiệu cho đạo hữu Tây Ninh tiếp cận kinh sách ấn 
tống một cách hiệu quả, khiến chúng tôi rất đỗi cảm kích. 
Nếu càng có thêm nhiều điểm phát hành kinh sách ấn tống 
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cũng hành đạo tích cực như gia đình hiền huynh thì cánh 
tay ấn tống càng thêm nối dài, giáo lý Kỳ Ba càng được 
phổ thông rộng khắp, thì anh chị em nhà đạo chúng ta càng 
thêm hạnh phúc, như lời Đức Mẹ dạy vào dịp Trung Thu 
năm Bính Thìn: Lòng con sẵn có vui thầm / Dị đồng sai 
khác cũng tầm nguồn vui.  

* 

� H iH iH iH i ềềềề nnnn  t t t t ỷỷỷỷ     Đ àĐ àĐ àĐ à oooo  T h T h T h T h ịịịị     KKKK hhhh iiii êêêê m  m  m  m  (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng 
Nai). Thư ngày 03-7-2016:    

Văn Uyển tập Hanh (số 18) năm Bính Thân, trang 7-9 có 
bài thánh thi MƯỜI KHUYÊN của Đức Lý, dạy tại Trung 
Hưng Bửu Tòa, ngày 28-11 Kỷ Hợi (Chủ Nhật 27-12-
1959). Văn Uyển tập Nguyên (số 1) năm Nhâm Thìn, trang 
19-22 có bài thánh thi MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM của Thầy, 
trích trong Sấm Giảng Huỳnh Đạo, trang 18-21, của Hội 
Thánh Nhị Giang, Tòa Thánh Bửu Sơn, núi Cấm, Tri Tôn, 
Châu Đốc (xuất bản trước 1975). Đạo Cao Đài vẫn xem 
mười hai là số huyền diệu của Thầy; tại sao hai bài thánh 
thi ấy không dùng số mười hai mà lại dùng số mười? 

Huệ Khải: Thưa hiền tỷ, số mười không chỉ là một số 
đếm (mười ngày, mười năm...) mà còn được dùng với ý 
nghĩa đủ đầy tất cả, hoàn toàn trọn vẹn, hoàn hảo (perfect). 
Chữ Hán nói thập thành 十成 , thập phần 十分 , thập 

toàn thập mỹ 十全十美 đều nghĩa là vẹn đủ cả mười, trọn 
vẹn, hoàn hảo, mười phân vẹn mười. Hoa khai dĩ thập 
phần 花開已十分 nghĩa là hoa đã nở hết cả rồi, nở không 

còn búp nào nữa. Do đó, khi tả nhan sắc hai chị em Thúy 
Kiều và, Nguyễn Du (1766– 1820) bảo: Mai cốt cách tuyết 
tinh thần / Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. 

Vậy, Ơn Trên dạy mười khuyên, có nghĩa đó là những 
khuôn vàng thước ngọc hoàn hảo, trọn vẹn để giúp chúng 
ta tu học và hành đạo kết quả.  

Ngoài hai trường hợp như hiền tỷ đã nêu, sau đây là ba 
trường hợp khác, trích trong Thánh Truyền Trung Hưng 
(của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài): 

1. Tại thánh thất Minh Trung, Thứ Bảy 10-01-1959 (02-
12 Mậu Tuất), Đại Đức Ngô Tiên (Ngô Minh Chiêu) dạy: 

MỘT là tu cho người trông cậy 
HAI là làm đời thấy kỉnh tin 
Thân ta cẩn thận giữ gìn 
Làm gương hướng đạo tỏ tình trắng trong 
BA nên gắng đề phòng nội khảo 
BỐN luôn luôn hoài bão thanh danh 
Công tư cân nhắc cho rành 
Phải là chí kỉnh chí thành ưu tư 
NĂM cải tệ (1) sửa hư chừa lỗi 
SÁU xét mình sám hối thường xuyên 
Thiết tha bảo vệ pháp quyền 
Hy sinh thân phận bảo giềng Thiên ân 
BẢY nội bộ tinh thần tinh tiến 
TÁM ngoại tình sự kiện đắn đo 
Làm sao trọn vẹn thân trò 
Thân trò là Đạo, Đạo trò là danh 
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CHÍN phải lo tu thành tâm pháp 
MƯỜI khuyên nhau đóng góp tình thương 
Pháp luân vận chuyển cho thường 1(2) 
Mối tình đồng đạo là phương đại đồng. 

2. Tại thánh thất Tịnh Quang, Thứ Năm 15-01-1959 (07-
12 Mậu Tuất), Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy: 

MỘT khuyên con kính thờ Đạo cả 
HAI khuyên con xa bả trần tình 
BA khuyên sớm tối sửa mình 
BỐN khuyên quy giới vẹn gìn mà tu 
NĂM khuyên phải công phu, công quả 
SÁU khuyên thân hỷ xả độ mình 
BẢY khuyên chí kỉnh chí thành 
TÁM khuyên lễ độ nên hình trò Tiên 
CHÍN khuyên giữ vẹn pháp quyền 
MƯỜI khuyên đừng để Mẹ phiền không nên. 

3. Tại Trung Hưng Bửu Tòa, Thứ Ba 24-02-1959 (17-01 
Kỷ Hợi), Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: 

MỘT khuyên nhớ giữ gìn trung chính 
HAI khuyên tuân mệnh lệnh giáo quyền 
Lúc nào lòng cũng Thiêng Liêng 
Thông công nối lại bảo giềng độ sanh. 
BA khuyên được công bình đúng đắn 

                                                
(1) Cải tệ 改弊: Sửa chữa điều xấu, khuyết điểm, điều có hại. 
(2) Pháp luân thường chuyển 法輪常轉: Luôn quay bánh xe đạo 

pháp; siêng năng hành thiền. 

BỐN khuyên lòng ngay thẳng hòa thân 
Thương đời sớm tối ân cần 
Hòa mình trong đám thiện dân dắt dìu. 
NĂM khuyên giữ Thiên điều luật pháp 
SÁU khuyên cho duy nhứt thánh hình 
Nhớ câu Bồ Tát hữu tình 
Chan đều sức sống đức tin kết liền. 
BẢY khuyên phải bảo yên hàng ngũ 
TÁM khuyên thường huấn dụ nhơn sanh 
Xây nên thánh thể mạnh lành 
Viếng thăm an ủi tình hình suốt thông. 
CHÍN khuyên lo đại đồng sơ bộ 
MƯỜI khuyên chung củng cố nội tình 
Trước là xây dựng cho mình 
Sau là hàn gắn bất bình hỏng hư. 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n n n n huynh huynh huynh huynh MinhMinhMinhMinh  Duy  Duy  Duy  Duy (xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang). Thư ngày 09-7-2016: 

“Trong ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO, bản in 2011 của 
Chương Trình Chung Tay Ấn Tống, trang 208, có câu: ‘Dĩ 
gì miếng ngon, của quý mà hại lấy thần hồn.’ Xin vui lòng 
giải thích Dĩ gì nghĩa là chi?” 

Huệ Khải: Xin chân thành cảm ơn hiền huynh đã giúp 
chúng tôi phát hiện lỗi in sai đáng trách này. Bản in 1950 
(trang 400, dòng 3) đã in đúng là Vĩ gì. 

Hai chữ Vĩ / Dĩ giọng miền Nam đọc giống nhau, có lẽ 
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bởi thế mà vị đạo hữu giúp chúng tôi gõ văn bản đã gõ sai 
và khi kiểm tra chúng tôi lại trót bỏ sót lỗi này. Vậy, xin 
hiền huynh (và quý đạo hữu bạn đọc) sửa lại cho đúng là 
Vĩ gì. 

Trong ĐÔI ĐIỀU VỀ BÌNH GIẢNG THÁNH GIÁO 
(Nxb Tôn Giáo 2016, trang 40), tôi từng trình bày như sau: 

“Tiếng Việt cổ (archaic) là những lời ăn tiếng nói hiện 
nay không còn thông dụng trong đời sống, do đó không 
được giải thích trong phần lớn các từ điển xuất bản sau 
này (khoảng từ giữa thế kỷ 20 trở đi). 

Đọc thánh giáo, nếu gặp những từ ngữ lạ, khó hiểu 
(nhưng không phải là từ Hán Việt), người giảng nên nghĩ 
tới tiếng Việt cổ. Bộ Đại Nam Quấc Âm Tự Vị (hai quyển) 
của Huình Tịnh Paulus Của (1834-1907), in tại Sài Gòn 
hai năm 1895 và 1896, có thể giúp người giảng tra cứu ý 
nghĩa một số tiếng Việt cổ.” 

Vĩ gì chính là từ Việt cổ. Paulus Của (quyển II, trang 
551) giải thích vĩ là sá chi. Sau đó, ông cho thí dụ: Vĩ chi: 
Sá chi, quản chi. Vậy chúng ta hiểu vĩ gì nghĩa là sá gì, sá 
chi, đáng gì đâu, có đáng chi... 

Đại Thừa Chơn Giáo, bản in 1950, trang 401, dòng 4, 
dịch thoát vĩ gì là a quoi bon...? (có ích gì...?, để làm 
gì...?). 

Nhân đây, xin quý đạo hữu vui lòng sửa thêm các lỗi in 
sai trong ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (ấn bản 2011) như sau: 

Lưu ý: 5↑ nghĩa là dòng 5 đếm từ dưới lên. 

Trang Dòng Đã in Xin sửa là 

7 14 trước cơ phổ hóa trước khoa phổ hóa 

7 5↑ người trở về người quày trở về 

8 2 mơ hồ mờ hồ 

13 11↑ tàng linh tàn linh 

17 6↑ châu mày chau mày 

17 9↑ lưu tràng lưu tràn [truyền] 

41 5↑ quy quyên quy nguyên 

59 3↑ cầu bảo cầu bão 

65 11↑ tỷ ngũ hành tỵ ngũ hành 

74 4 lựa vèo lựa dèo 

90 3↑ Dục lòng  Giục lòng  

102 12↑ giàu nghèo nghèo giàu 

117 3↑ cháy biết hao cháy biết bao 

121 12↑ Khó gay Khổ gay 

126 13 lui phù lui bùa 

128 13↑ đồ ty thiếu  đồ ti thiếu 

128 14↑ Vãng trần  Vãng Trần  

134 10↑ lựa vèo lựa dèo 

159 2 tội quả tội quá 

163 11↑ thì ít nữa cá ấy thì cá ấy 

163 12↑ Ở nơi thủy mà muốn Ít nữa muốn ở nơi 
thủy mà 
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164 14 quả tinh cầu quả linh cầu 

177 2↑ bế tắc tế tắc 

183 5 đùa theo vùa theo 

187 11↑ dương quang dương quan 

193 1 NHẬP ĐịNH NHẬP ĐỊNH 

194 10 lại mà một lại là một 

195 12↑ vạn bang vạn ban 

208 7↑ Dĩ gì miếng ngon Vĩ gì miếng ngon 

213 3 Sao kêu là vũ trụ Sao kêu vũ trụ 

227 6 ngã giả ngã dã 

229 3↑ nào khó khác nào có khác 

232 9 Phép tu biến Phép biến hóa 

249 10 trên cành trên nhành 

263 7↑ nhọc nhằn nhọc nhành [nhằn] 

Giải thích một vài từ trong bảng đính chính trên đây: 

dèo: Tình hình, tình thế; lựa dèo: Tùy theo hoàn cảnh. / 
đồ ti thiếu 徒卑少: Trẻ nhỏ hèn mọn. / vãng Trần 往陳: 

Đi qua nước Trần. / tội quá 罪過: Tội lỗi. / tế tắc 蔽塞: 
Che lấp. / vùa theo: Hùa theo, a dua theo. / dương quan 
陽關 (yang pass, yang border): Cửa ải của dương khí, là 
ranh giới giữa tiên thiên và hậu thiên. Tinh (sperm) chưa 
lọt ra khỏi cửa ải này thì còn là dương tinh; đã lọt ra ngoài 
rồi thì là âm tinh, trược tinh. Người tu thiền giữ gìn dương 
tinh để “luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần 
hoàn hư, luyện hư hoàn vô” (Đại Thừa Chơn Giáo). Người 

buông thả theo sắc dục (sex) thì thỏa thích cho tinh xuất ra 
ngoài qua nẻo dương quan. / vạn ban 萬般: Muôn hạng 
muôn loại, mọi thứ mọi điều. 

* 

� Văn Uyển kính gởi hiền huynh Lê Hữu Thành (họ đạo 
Trung Hòa, Dak Lak): 

Ban Ấn Tống cảm tạ hiền huynh đã gởi cho xem tập di 
cảo thơ của tiền bối Ngọc Giáo Sư Mai Dinh (1920-1986). 
Trong tập thơ này chúng tôi thấy tiền bối Mai Dinh có chép 
lại bài thơ thất ngôn bát cú của tiền bối Giáo Sư CHƠN 
KHAI NGUYỄN QUANG CHÂU (1912-1955), cảm tác 
trong lúc bị giam giữ tại nhà lao Nghĩa Hành (Quảng Ngãi).  

Để góp thêm tài liệu cho trang sử đạo miền Trung, 
chúng tôi in lại nơi đây bài thơ của Giáo Sư Chơn Khai và 
bài họa lại của Giáo Sư Mai Dinh. Các giải thích từ ngữ do 
chúng tôi thêm vào. 

HẬN LÒNG 

Một mình nghĩ quẩn lại lo quanh 
Thức chẳng an tâm, ngủ chẳng đành 
Tưởng nợ giang sơn lòng thảm thiết 
Nhớ ơn cúc dục (1) dạ buồn tanh 
Xót tình cốt nhục sầu trăm ngả 
Bận nghĩa chi lan (2) lệ suốt canh 

Tri kỷ hằng mơ cơn gió bụi 
Mảnh hồn trong trắng gởi đêm thanh.  
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Tiền bối Mai Dinh họa lại: 

SÁ GÌ KHỔ NHỤC 

Đường đời hiểm trở lắm eo quanh 

Dù mấy khó khăn vẫn cũng đành 

Tiến bước sá gì tuồng khổ nhục 

Quên thân nào kể bả hôi tanh 

Hy sinh vì Đạo vui muôn thuở 

Dũng cảm thương đời mộng suốt canh 

Luy tiết 
(3)

 càng thêm bền chí cả 

An nhiên trổi khúc hát thanh thanh. 

(1) cúc dục 鞠育: Nuôi nấng dạy dỗ; công ơn cha mẹ. 

(2) chi lan 芝蘭: Bạn bè tốt, ở gần được thơm lây. (3) luy 

tiết 縲絏 (累紲, 縲紲): Dây màu đen, thời xưa dùng để trói 

kẻ có tội; ám chỉ xiềng xích, tù ngục. 

Nhân đây chúng tôi xin nói thêm: Căn cứ theo bản thảo 

Nhịp Chân Buổi Ấy Còn Vang Bây Giờ của Thượng Giáo 

Sư Phạm Văn Liêm: Vào năm Canh Dần (1950), tại nhà lao 

Nghĩa Hành, ngoài tiền bối Chơn Khai còn có tiền bối 

Trương Sư Xuyên (1924-1990)… Cũng may, bấy giờ nhà 

lao Nghĩa Hành đối xử với các tiền bối tử tế, cho ăn uống 

tạm đủ, việc lao động tương đối dễ dàng...  

Kính thưa hiền huynh Lê Hữu Thành, về phần còn lại 

của di cảo thơ, sau này chúng tôi tùy theo điều kiện phù 

hợp sẽ trích đăng Văn Uyển.  

Ban Ấn Tống kính chúc hiền huynh và gia đình an lạc.� 

T HT HT HT H Ứ  H A I  0Ứ  H A I  0Ứ  H A I  0Ứ  H A I  0 4444 ---- 7777 ---- 2 02 02 02 0 1 61 61 61 6     Thể 

theo thư mời ngày 21-6-

2016 của đạo trưởng Phối 

Sư Thượng Hậu Thanh, 

Trưởng Ban Thường Trực 

Hội Thánh Truyền Giáo 

Cao Đài, hiền hữu Huệ Khải,  

 

chủ biên Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách 

Đại Đạo, đã dự đại lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập Hội 

Thánh Truyền Giáo Cao Đài và Đại Hội Nhân Sinh lần V 

tại Trung Hưng Bửu Tòa (63 Hải Phòng, Đà Nẵng). 

T HT HT HT H Ứ  Ứ  Ứ  Ứ  BBBB A  0A  0A  0A  0 5555 ---- 7777 ---- 2 02 02 02 0 1 61 61 61 6     Rời Đà Nẵng từ sáng sớm, Giáo Sư 

Thượng Liêm Thanh, Phó Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế 

của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài đưa hiền hữu Huệ 

Khải về thăm lại 
(1)

 thánh đường Quảng Tín (số 138 Phan 

Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam). Cùng đi có ba vị trong Đoàn Phổ Tế Lưu 

Động (hiền huynh Nguyễn Huệ Quang, Phó Đoàn 1; hiền 

huynh Nguyễn Thế Tuấn; hiền huynh Nguyễn Văn Tri), và 

quý hiền tỷ thuộc dòng tu Bảo Thọ. 

Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh là chức sắc trong Ban 

                                                
(1)

 Nói thăm lại, bởi lần đầu là vào hạ tuần tháng 7 Canh Dần 

(tháng 8-2010), nhân dịp kỷ niệm bảy mươi lăm năm đưa đạo 

Cao Đài về Quảng Nam, và bốn mươi năm lạc thành thánh 

đường Quảng Tín. Hôm ấy, Cơ Quan Phổ Tế tổ chức buổi hội 

sách, giúp Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại 

Đạo có cơ hội gặp gỡ bạn đạo miền Trung. 
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Đại Diện Hội Thánh tại tỉnh Quảng Nam, cùng quý chức 

sắc, chức việc thánh đường Quảng Tín đã nồng nhiệt tiếp 

đón đoàn. Trong buổi gặp gỡ này Thượng Giáo Sư Phạm 

Văn Liêm và hiền hữu Huệ Khải trò chuyện về công tác 

Phổ Tế với quý vị Trưởng, Phó Ban Phổ Tế của hai mươi 

mốt họ đạo tại tỉnh Quảng Nam, quý hiền huynh nhà tu Trí 

Huệ, quý hiền tỷ nhà tu Phước Huệ Đàn, một số nam nữ tín 

hữu sở tại… Dịp này, hiền hữu Huệ Khải trao gởi quý đồng 

đạo mấy dòng tâm tình: 

Tròn hoa giáp mừng Cao Đài Truyền Giáo 

Từ phương Nam tôi trở lại Tam Kỳ 

Viếng thánh đường Quảng Tín dáng uy nghi 

Thăm đồng đạo ngót sáu năm xa cách 

Tháng Tám ấy người người vui hội sách 

Buổi giao lưu ấn tống ấm lòng nhau 

Tình linh sơn ai áo trắng đẹp màu 

Dẫu sơ ngộ mà khác nào cố cựu  

Nay tháng Bảy sum vầy bên đạo hữu 

Chút sẻ chia gánh chữ nghĩa nhọc nhành  

Bước chung đường Phổ Tế chị cùng anh 

Để thánh giáo thấm nhuần đời tín chúng 

Đạo Thầy sắp đủ trăm năm gầy dựng 

Siết tay nhau ta kết dải tâm đồng  

Dốc tuệ tài đem giáo lý phổ thông 

Cho sứ mạng trung hưng này tròn vẹn 

Bạn tôi ơi, ta hãy cùng ước hẹn! 

Xế trưa, đoàn từ giã bạn đạo Tam Kỳ và về tới Trung 

Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng) lúc 3 giờ chiều. 

CCCC HHHH ỦỦỦỦ     N HN HN HN H Ậ TẬ TẬ TẬ T     1 71 71 71 7 ---- 7777 ---- 2 02 02 02 0 1 61 61 61 6     Lúc 8 giờ sáng, tại thánh thất Trung 

Minh (số 609-611 đường Bình Thới, quận 11, TpHCM), 

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài trang trọng khai giảng 

Hạnh Đường hệ Hoằng Giáo khóa Một (niên khóa 2016-

2018), có hai mươi ba nam nữ hạnh sinh ở hai miền Nam, 

Trung theo học. Nhân dịp này, Giáo Sư Thượng Văn Thanh 

(Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế, Trưởng Ban Quản Lý 

Hạnh Đường) mời hiền hữu Huệ Khải có câu chuyện nhỏ 

nhân lễ khai giảng. Sau đó, đạo trưởng Đại Bác (Chủ Trì 

Minh Lý Thánh Hội) và nữ tu Marie Thecla Trần Thị 
Giồng (dòng Đức Bà) đã phát biểu ý kiến, chia sẻ với quý 

anh chị hạnh sinh cảm nghĩ của hai nhà tu cũng là nhà giáo. 

Đạo trưởng Phối Sư Thượng Hậu Thanh vì lý do sức khỏe 

không thể quang lâm, nhưng đã có bức thư gởi đến Ban 

Quản Lý Hạnh Đường và các anh chị hạnh sinh; Giáo Sư 

Thượng Liêm Thanh (Phó Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế) 

đã đọc tâm thư của đạo trưởng Thượng Phối Sư. 

    T HT HT HT H ỨỨỨỨ     TTTT ƯƯƯƯ     1111 0000 ---- 8888 ---- 2 02 02 02 0 1 61 61 61 6     Lúc 7.30 giờ tối, theo lời mời của Cơ 

Quan Phổ Tế Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, hiền hữu 

Huệ Khải đã có buổi trò chuyện với quý chức sắc, chức 

việc, nam nữ tín hữu họ đạo Vệ Long Trung (thôn Mỹ Hòa, 

xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). 

    T HT HT HT H ỨỨỨỨ  N N N N Ă MĂ MĂ MĂ M     1 11 11 11 1 ---- 8888 ---- 2 02 02 02 0 1 61 61 61 6     Lúc 1.30 giờ chiều, theo lời mời của 

Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, hiền 

hữu Huệ Khải đã có buổi trò chuyện với gần một trăm ba 
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mươi thanh thiếu niên Cao Đài tại Linh Tháp (thị trấn La 

Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Đây là chương 

trình Tâm Hạnh Sống Đạo do Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh 

tổ chức vào dịp Hè, hai năm một lần. Hội Thánh Truyền 

Giáo hiện nay có tổng cộng khoảng ba ngàn thanh thiếu 

niên Cao Đài được đoàn ngũ hóa dưới sự dìu dắt thường 

xuyên của các anh chị rất nhiệt tâm và giàu kinh nghiệm. 

Buổi tối, tại Linh Tháp đã diễn ra đêm dâng hương, dâng 

hoa, và thắp nến tưởng niệm gần ba ngàn Thánh Tử Đạo. 

Đây là một thánh lễ rất trang trọng, gây ấn tượng sâu đậm 

trong tâm linh mọi người, nhất là thế hệ trẻ Cao Đài. 

Hai bài nói chuyện của hiền hữu Huệ Khải trong chuyến 

đi Quảng Ngãi và câu chuyện nhân lễ khai giảng Hạnh 

Đường hệ Hoằng Giáo khóa Một tại thánh thất Trung Minh 

được kết tập trong quyển Giữ Lửa Cho Nhau (sắp ấn tống). 

    T HT HT HT H ỨỨỨỨ  S S S S Á UÁ UÁ UÁ U     1 21 21 21 2 ---- 8888 ---- 2 02 02 02 0 1 61 61 61 6     Sau khi dự lễ tổng kết, bế mạc khóa 

Tâm Hạnh Sống Đạo, vào buổi trưa hiền hữu Huệ Khải đã 

tháp tùng quý chức sắc, chức việc Hội Thánh Truyền Giáo 

đi lên miền núi Tý Sé, xã Quế Lâm, huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam. Tại đây có một nhà bia lưu niệm thời chiến 

tranh Việt-Pháp vào cuối năm 1946, Cơ Quan Truyền Giáo 

Cao Đài đã đưa hơn tám ngàn chức sắc, chức việc, nam nữ 

tín hữu về miền núi Tý Sé khai hoang, tự túc để tu học, 

hành đạo. Ảnh màu nhà bia này đã in trong Mấy Nhánh Rồi 

Sau Cũng Một Nhà của Phạm Văn Liêm, quyển 86-1 trong 

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.  

VĂN UYỂN  
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KINH SÁCH MỚI IN 
“… mỗi ngày phải chừa một giờ để đọc thánh kinh 

hiền truyện.” Đức GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO 
Vạn Quốc Tự, Sài Gòn, 15-11 Ất Tỵ (07-12-1965) 

Kinh sách mới ấn tống Quý Ba năm 2016: 

ĐĐĐĐẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂN (Hiệp tuyển). TTTTập ập ập ập LLLLợợợợi (19)i (19)i (19)i (19) – Quý Ba năm 2016. Quý vị Mạnh Thường 
Quân đóng góp nhiều đợt (32323232.000.000.000.000.000.000.000.000 đ đ đ đồngồngồngồng). Ban Ấn Tống tổng kết và phân bổ từ quỹ 
chung, để ấn tống 3333....000000 quy00 quy00 quy00 quyểnểnểnển. Phương danh quý vị như sau (gồm ba phần): 

PHPHPHPH Ầ N Ầ N Ầ N Ầ N AAAA .  Mô n san h .  Mô n san h .  Mô n san h .  Mô n san h ChiChiChiChi ếếếế u Mi nh L o ng Vu Mi nh L o ng Vu Mi nh L o ng Vu Mi nh L o ng V ââââ n n n n ĐàĐàĐàĐà n,  Mn,  Mn,  Mn,  M ỹỹỹỹ  T ho T ho T ho T ho  = 1 = 1 = 1 = 1 5555 .... 00000000 0.0000.0000.0000.000     đđđđ ồồồồ ngngngng     
01 Đạo hữu ẨN DANH. Gởi đợt 88. 5,000,000 
02 ĐT TUYẾT NGỌC. Gởi đợt 90. 5,000,000 
03 ĐT YẾN LOAN: X Bình Thới, H Bình Đại, T Bến Tre. Gởi đợt 80. 5.000.000 
PHPHPHPH Ầ N Ầ N Ầ N Ầ N BBBB . Môn san h H. Môn san h H. Môn san h H. Môn san h H ội  Thán h Ca o Đội  Thán h Ca o Đội  Thán h Ca o Đội  Thán h Ca o Đ ài  à i  à i  à i  BBBB an Chan Chan Chan Ch ỉ nh Đạ o = 14. 320. 000ỉ nh Đạ o = 14. 320. 000ỉ nh Đạ o = 14. 320. 000ỉ nh Đạ o = 14. 320. 000    đđđđ ồồồồ ngngngng     
01 Đạo hữu ĐẶNG THANH BÌNH (TT Đô Thành): Gởi đợt 112. 200,000 
02 ĐH ĐẶNG VĂN QUẾ (TT Đô Thành): Gởi đợt 112. 200,000 
03 Lễ Sanh HƯƠNG HIỆP (TT Đô Thành). Gởi đợt 113. 400,000 
04 ĐT LÊ MINH NGUYỆT (TT Đô Thành): Gởi đợt 112. 500,000 
05 TT LONG THƯỢNG (Cần Giuộc). 

Chánh Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Đặng gởi đợt 114. 
400,000 

06 ĐT LỮ THỊ THANH NGÂN (TT Đô Thành): Gởi đợt 112. 100,000 
07 Quyền Phối Sư NGỌC PHÚC THANH (TT Nhựt Chánh). Gởi đợt 113. 200,000 
08 ĐT NGUYỄN THỊ GÁI (TT Mỹ Lộc?). Gởi đợt 105. 200,000 
09 ĐT PHAN THỊ CHIẾU (TT Tân Kim). Gởi đợt 71, 77, 78.  950,000 
10 Thánh thất PHƯỚC LẠI: Cần Giuộc, Long An. Gởi đợt 92.  200,000 
11 Thánh thất PHƯỚC LÂM (Cần Giuộc, Long An). Gởi đợt 79, 92.  100,000 
12 Thánh thất TAM THÔN HIỆP: Cần Giờ. Gởi đợt 28, 44, 92.  950,000 
13 Nhà tu trung thừa TÂN LÂN. Gởi đợt 81.  100,000 
14 Thánh thất TÂN NHỰT. Gởi đợt 48B.  100,000 
15 Nhà tu TÂN QUÍ TÂY. Gởi đợt 81.  200,000 
16 Lễ Sanh THÁI BA THANH (TT Bình Thạnh): Thạnh Phú, Bến Tre. Gởi đợt 60, 72.  200,000 
17 ĐH THIÊN TÂN NGUYỄN THIÊN LONG (TT Bình Hòa): Gởi đợt 39.  50,000 
18 Thánh thất THUẬN KIỀU: Tân Thới Nhất 1, KP7, P Tân Thới Nhất, Q12. Gởi đợt 104. 200,000 
19 Lễ Sanh THƯỢNG HÚY THANH (Bùi Húy, Hội Trưởng TT Bồng Lai): Đức Trọng. Gởi 

đợt 69, 71, 79. Hồi hướng thân mẫu (ĐT Đoàn Thị Nhung, 84 tuổi).  
530,000 

20 Phối Sư THƯỢNG GIÁO THANH Nguyễn Giáo (TT Quảng Lạc): Gởi đợt 43.  200,000 

21 Lễ Sanh THƯỢNG GIÀU THANH (nhà tu trung thừa Tân Quí). Gởi đợt 87.  200,000 
22 Lễ Sanh THƯỢNG LANG THANH Lâm Văn Lang (TT Long An): Gởi đợt 59HK.  100,000 
23 Lễ Sanh THƯỢNG SÓC THANH Nguyễn Văn Sóc (TT Phương Thạnh): Gởi đợt 32.  100,000 
24 Giáo Hữu THƯỢNG TRANG THANH (TT Vĩnh Công): Gởi đợt 48B.  200,000 
25 ĐH THƯỢNG TRÂN THANH (Võ Thành Trân): Gởi đợt 70.  200,000 
26 ĐH TÔ HOÀNG ĐỨC (quản lý Phòng Lễ, TT Thạnh Phong): Thạnh Phú. Đợt 60HK, 66. 250,000 
27 ĐT TRẦN HOÀNG DUNG, ĐH TRẦN HOÀNG LONG, LÊ THỊ THU HẰNG (TT Tam Thôn 

Hiệp). Gởi đợt 38, 41.  
440,000 

28 ĐH TRẦN KHÊ (TT Quận 8): Gởi đợt 55HK.  40,000 
29 ĐH TRẦN NGỌC DŨNG (TT An Thới Đông): Cần Giờ. Gởi đợt 65.  200,000 
30 ĐH TRẦN QUANG TỔNG (TT Qui Đức): Bình Chánh. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi 

đợt 63HK, 65HK.  
400,000 

31 ĐT TRẦN THỊ KIỀU OANH (TT Long Hựu Đông): Hồi hướng song thân (ĐH Trần Văn 
Chưởng, 79 tuổi; ĐT Trương Thị Út, 65 tuổi). Gởi đợt 52.  

400,000 

32 ĐT TRẦN THỊ KIỀU PHƯƠNG (Long Hựu Đông):Hồi hướng giác linh cha (PTS Trần 
Văn Chưởng, 79 tuổi), giác linh mẹ (Lễ Sanh Hương Út, 65 tuổi). Gởi đợt 67.  

200,000 

33 ĐT TRẦN THỊ SÁNH (TT Mỹ Hạnh): Hàng Sao, Mỹ Thạnh, Giồng Trôm. Gởi đợt 67.  300,000 
34 ĐT TRẦN THỊ THANH HƯƠNG (TT Phước Hải): Gởi đợt 28.  100,000 
35 Chánh Trị Sự TRẦN THỊ THANH THỦY (TT Vĩnh Công). Gởi đợt 25.  200,000 
36 ĐT TRẦN THỊ TƯ (TT Tam Thôn Hiệp): Gởi đợt 24.  100,000 
37 ĐT TRẦN THỊ ÚT (TT Thuận Kiều). Gởi đợt 50, 66.  300,000 
38 ĐH TRẦN THIỆN NHƠN (TT Tân Kim). Gởi đợt 69.  100,000 
39 ĐH TRẦN VĂN CHƯƠNG (TT Lương Phú): ấp 4, Lương Phú, Giồng Trôm. Gởi đợt 67.  100,000 
40 Thông Sự TRẦN VĂN LƯỢM (TT Bình Khánh): Gởi đợt 27, 32, 39, 54, 78. Hồi hướng 

chơn linh cha (Trần Văn Cang, 83 tuổi), mẹ (Trương Thị Tích, 89 tuổi, PTS họ đạo 
Bình Khánh), và chơn linh ông nội (Trần Văn Ất). 

300,000 

41 ĐH TRẦN VĂN MÃNH (TT Lộ Đỏ): Gởi đợt 48B, 95.  700,000 
42 ĐH TRẦN VĂN SÁU (TT Phước Lại): Cần Giuộc, Long An. Gởi đợt 22.  100,000 
43 ĐH TRẦN VĂN THƯỞNG: Hòa Lợi, Thạnh Phú. Gởi đợt 17.  200,000 
44 ĐT TRƯƠNG LIÊN ANH (TT Đô Thành). Gởi đợt 25, 28, 39. 400,000 
45 ĐH TRƯƠNG THANH TÒNG, ĐT TRẦN THỊ KIỀU VÂN (TT Long Thới). Gởi đợt 82.  400,000 
46 Cựu PTS TRƯƠNG THỊ TÍCH (TT Bình Khánh): Hồi hướng song thân (Trương Văn Đệ, 

Lê Thị Thương). Gởi đợt 48B.  
100,000 

47 ĐH TRƯƠNG VĂN BẢY (chức việc TT Trường Bình): Gởi đợt 28, 30, 34, 38, 50.  760,000 
48 ĐH TRƯƠNG VĂN LỘC (TT Phước Đông): Cần Đước, Long An. Gởi đợt 54.  100,000 
49 ĐH VĂN CÔNG HÃNG (TT Tân Lân): Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi đợt 55.  300,000 
50 ĐH VÕ QUỐC VIỆT: Trần Hưng Đạo, Sa Đéc. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi đợt 

39, 55HK.  
100,000 

51 ĐH VÕ THÁNH TRÂN: Gởi đợt 90.  300,000 



 

TẬP LỢI / BÍNH THÂN − 163 82  164 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 19 

 

52 ĐH VÕ VĂN BIỂN (Trà Vinh): Gởi đợt 91.  100,000 
53 ĐH VÕ VĂN SƠN (TT Lương Phú): ấp 4, Lương Phú, Giồng Trôm. Gởi đợt 67.  200,000 
54 ĐH VÕ VĂN SỰ (TT Bồng Lai): Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng. Gởi đợt 79.  50,000 
55 ĐH VÕ VĂN TRƯỜNG (TT Rạch Kiến): Gởi đợt 10, 16.  250,000 
56 ĐT Cô Hai XUÂN MỸ (TT Châu Hòa): Bến Tre. Gởi đợt 55HK.  50,000 
PHPHPHPH Ầ N Ầ N Ầ N Ầ N CCCC . Môn sanh H. Môn sanh H. Môn sanh H. Môn sanh H ộ i Thánh Cao Độ i Thánh Cao Độ i Thánh Cao Độ i Thánh Cao Đ ài  ài  ài  ài  TTTT ââââ y Ninhy Ninhy Ninhy Ninh  =   =   =   =  2.6802.6802.6802.680 .000VNĐ.000VNĐ.000VNĐ.000VNĐ 
01 ĐH ẨN CHÂU (TT Phường 6): Trà Vinh. Gởi đợt 45.  50,000 
02 ĐH BÙI TẤN TÀI (TT Phú Nhuận): Phan Phu Tiên, Q5. Gởi đợt 60.  50,000 
03 ĐH BÙI TRUNG QUÂN (TT Long Yên): Long Thành Nam. Gởi đợt 62HK, 66, 69.  150,000 
04 ĐH ĐẶNG THÀNH THÁI (TT Đức Hòa). Gởi đợt 28.  50,000 
05 ĐT ĐỖ HỮU MỸ (TT Hiệp Thạnh): Gởi đợt 69.  150,000 
06 ĐH HỒ VĂN SƠN (TT Chợ Lớn): Gởi đợt 28.  50,000 
07 ĐT HUỲNH THỊ ẤM (TT Hiệp An): Gởi đợt 81.  150,000 
08 ĐH HUỲNH VĂN ÁI: Long Vĩnh, Tây Ninh. Gởi đợt 110. 40,000 
09 ĐH HUỲNH VĂN THÂU (TT Thạnh Phú). Gởi đợt 71.  50,000 
10 ĐH HUỲNH VĂN TUÂN (TT Huỳnh Đức): Gởi đợt 2.  50,000 
11 ĐT KIỀU THỊ NGỌC ÁNH (TT Long Thành Bắc). Gởi đợt 76.  50,000 
12 ĐT LÊ THỊ NGHĨA (TT Thủ Thiêm): Lương Định Của, An Khánh. Gởi đợt 24.  100,000 
13 ĐH LÊ NGỌC DINH (TT Gò Dầu): Gởi đợt 69.  250,000 
14 ĐH LÊ VĂN HIẾU (TT Long Hựu): Gởi đợt 80.  20,000 
15 ĐH LÊ VĂN KHOA (TT Phường 6): Trà Vinh. Gởi đợt 82.  50,000 
16 ĐH MAI NGỌC HÂN (TT Đức Nghĩa): Phan Thiết. Gởi đợt 4, 20, 25.  350,000 
17 ĐT NGÔ THỊ MINH: xã Long Vĩnh, Bến Cầu, Tây Ninh. Gởi đợt 111, 112. 250,000 
18 ĐH NGUYỄN HOÀNG PHÚC (TT Phường 6): Trà Vinh. Gởi đợt 79.  50,000 
19 ĐH NGUYÊN PHƯỚC HIỆP (TT Trường Lưu): SV ĐH Kiến Trúc ĐNẵng. Đợt 60HK.  20,000 
20 ĐH NGUYỄN THANH PHONG: Phước Tân, Phan, Dương Minh Châu. Gởi đợt 79.  250,000 
21 ĐT NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH: Gởi đợt 44.  20,000 
22 CTS NGUYỄN VĂN VẠN (TT Phường 6): Trà Vinh. Gởi đợt 53.  50,000 
23 ĐH NGUYỄN VIỆT ANH (TT TP Mỹ Tho): Hồi hướng ĐT Nguyễn Hoàng Yến, ĐT 

Nguyễn Thị Định, ĐH Nguyễn Văn Việt, ĐT Nguyễn Vân Anh, ĐT Trần Thị Phi Vân.  
80,000 

24 ĐT PHẠM THỊ XUÂN HOÀI: Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi đợt 114. 50,000 
25 ĐH PHAN QUANG VINH (TT Phú Nhuận). Gởi đợt 88.  50,000 
26 ĐH TRẦN HỮU VINH (TT Vũng Liêm): Trung Trạch. Gởi đợt 30, 34, 37, 40.  250,000 

____________ 

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 Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mưưưười Một: Từ ngời Một: Từ ngời Một: Từ ngời Một: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----5555----2016 đ2016 đ2016 đ2016 đếếếến ngày 31n ngày 31n ngày 31n ngày 31----5555----2016 2016 2016 2016     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  
01 ĐH ĐINH VĂN THUẬN: ấp 1, Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang. Gởi 17-5. 500,000 

02 ĐH NGUYỄN THẠCH VŨ (Xí Nghiệp In FAHASA). Gởi 12-5.  50,000 
03 ĐT NGUYỄN THỊ SANG, ĐT NGUYỄN THỊ TƠ: ấp Thân Đức, Thân Cửu Nghĩa, Châu 

Thành, Tiền Giang. Gởi 17-5. 
1,000,000 

CAO ĐÀI CHICAO ĐÀI CHICAO ĐÀI CHICAO ĐÀI CHIẾU MINH (LONG VÂN ĐẾU MINH (LONG VÂN ĐẾU MINH (LONG VÂN ĐẾU MINH (LONG VÂN ĐÀN, MÀN, MÀN, MÀN, MỸ THO) Ỹ THO) Ỹ THO) Ỹ THO)   
04 Chơn linh ĐT HUỲNH THỊ DƯNG. Gởi 18-5. 50,000,000 
05 Chơn linh TOÀN GIA. Gởi 18-5. 49,000,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH   
06 ĐT HOÀNG THỊ HÀ: Dương Minh Châu, Tây Ninh. Gởi 19-5.  100,000 
07 ĐT HUỲNH THỊ CÚC (65 tuổi): Tây Ninh. �01695393xxx. Gởi 25-5. 1,000,000 
08 ĐT NGÔ THỊ MINH: Long Vĩnh, Bến Cầu, Tây Ninh. Gởi 19-5. 100,000 
09 ĐH NGUYỄN THÁI DŨNG: Phường 4, TP.Tây Ninh. Gởi 19-5.  100,000 
10 ĐT TRẦN THỊ HỔNG: Long Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh. Gởi 19-5.  100,000 
11 ĐT TRƯƠNG MỸ LỆ: Long Vĩnh, Bến Cầu, Tây Ninh. Gởi 19-5.  200,000 
12 ĐT TRƯƠNG THỊ MỸ: Long Vĩnh, Bến Cầu, Tây Ninh. Gởi 19-5.  200,000 
13 ĐT TRƯƠNG THỊ NGA: Long Vĩnh, Bến Cầu, Tây Ninh. Gởi 19-5.  100,000 
14 ĐH TRƯƠNG VĂN ĐỨC: Long Vĩnh, Bến Cầu, Tây Ninh. Gởi 19-5. 100,000 
15 ĐT VĂN THỊ LANG: Tây Ninh. Gởi 29-5. 500,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊN ÀI TIÊN THIÊN ÀI TIÊN THIÊN ÀI TIÊN THIÊN  
16 ĐT HUỲNH THỊ THỦY (TTi Tứ Long C hâu): An Khánh, Châu Thành, Bến Tre. Hồi 

hướng thân phụ (ĐH Huỳnh Văn A). Gởi 07-5. 
1,000,000 

Tổng cộng: 104,050,000 VNĐ104,050,000 VNĐ104,050,000 VNĐ104,050,000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mưưưười Hai: Từ ngời Hai: Từ ngời Hai: Từ ngời Hai: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----6666----2016 đ2016 đ2016 đ2016 đến ngến ngến ngến ngày 30ày 30ày 30ày 30----6666----2016 2016 2016 2016     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  
01 Chơn linh ĐH ĐẠT TRUYỀN (CQPTGLĐĐ): Gởi 06-6. 500,000 
02 Gia đình ĐTr HIỆP NHƠN TÂM (TTi Thanh Tịnh Đàn): Gởi 19-6. 1,200,000 
03 BS THANH TUYỀN hồi hướng ĐH ĐẠT TRUYỀN (CQPTGLĐĐ): Gởi 06-6. 1,000,000 
04 ĐT VÕ THỊ HẠNH (CQPTGLĐĐ) và gia đình. Gởi 05-6. 200,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHỈNH ĐẠOỈNH ĐẠOỈNH ĐẠOỈNH ĐẠO    
05 Đạo hữu ĐẶNG THANH BÌNH (TT Đô Thành): Gởi 06-6. 200,000 
06 ĐH ĐẶNG VĂN QUẾ (TT Đô Thành): Gởi 06-6. 200,000 
07 ĐT LÊ MINH NGUYỆT (TT Đô Thành): Gởi 06-6. 500,000 
08 ĐT LỮ THỊ THANH NGÂN (TT Đô Thành): Gởi 06-6. 100,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH   
09 ĐH ĐÀM VĂN HẢI (Dương Minh Châu, Tây Ninh). Gởi 28-6. 100,000 
10 ĐT NGÔ THỊ MINH (xã Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh). Gởi 28-6. 150,000 
11 ĐH NGUYỄN THÁI DŨNG (Phường 4, TP Tây Ninh). Gởi 28-6. 100,000 
12 ĐT NGUYỄN THỊ KIỀU (xã Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh). Gởi 28-6. 50,000 
13 ĐT NGUYỄN THỊ NGA (ấp Long Phú, Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh). Gởi 28-6. 200,000 
14 ĐT TRẦN THỊ HỒNG (xã Long Thuận, Bến cầu, Tây Ninh). Gởi 28-6. 50,000 
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15 ĐH TRƯƠNG VĂN ĐỨC (xã Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh). Gởi 28-6. 150,000 
Tổng cộng: 4,700,000 VNĐ4,700,000 VNĐ4,700,000 VNĐ4,700,000 VNĐ  

ĐĐĐĐợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mưưưười Bời Bời Bời Ba: Ta: Ta: Ta: Từ ngừ ngừ ngừ ngày 01ày 01ày 01ày 01----7777----2016 đ2016 đ2016 đ2016 đến ngến ngến ngến ngày 31ày 31ày 31ày 31----7777----2016 2016 2016 2016     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  
01 ĐT NGUYỄN MỸ HUỆ (Hoa Kỳ). Gởi 06-7. 500,000 
02 ĐT TRẦN NGỌC HƯỜNG (TT Calgary), Calgary, Alberta T1Y 7K9, Canada). Công 

quả CAN$100, ngày 20-7-2016 đổi được 1,677,000 VNĐ. 
1,677,000 

HHHHỘI THỘI THỘI THỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHÁNH CAO ĐÀI BAN CHÁNH CAO ĐÀI BAN CHÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠOỈNH ĐẠOỈNH ĐẠOỈNH ĐẠO    
03 Tín hữu Ban Chỉnh Đạo, Anh Lớn Thượng Phẩm Nguyễn Văn Lãnh gởi 14-7. 1,000,000 
04 Lễ Sanh HƯƠNG HIỆP (TT Đô Thành). Gởi 14-7. 400,000 
05 Quyền Phối Sư NGỌC PHÚC THANH (TT Nhựt Chánh). Gởi 14-7. 200,000 
06 ĐT NGUYỄN THỊ MINH GIANG (TT Nhựt Chánh). Gởi 01-7. 500,000 
07 Cháu PHẠM NHỰT TRƯỜNG (TT Nhựt Chánh). Gởi 01-7. 500,000 
08 Cháu PHẠM QUẾ TRÂM (TT Nhựt Chánh). Gởi 01-7. 500,000 
09 ĐH PHẠM TRUNG QUỐC (TT Nhựt Chánh). Gởi 01-7. 500,000 
10 ĐT TRẦN THỊ THỚI (TT Nhựt Chánh): Hồi hướng giác linh ĐH Phạm Văn Ky (Phó 

Hội Trưởng TT Phước Đông, Cần Đước, Long An). Gởi 01-7. 
1,000,000 

HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI MINHÀI MINHÀI MINHÀI MINH CHƠN ĐCHƠN ĐCHƠN ĐCHƠN ĐẠO (CẠO (CẠO (CẠO (CÀ MAU)À MAU)À MAU)À MAU) 
11 ĐT NGUYỄN HỒNG TỪ PHƯỚC (TT Thành Tâm Đàn): 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 05-7. 

500,000 

12 ĐT NGUYỄN THỊ TỪ PHƯỢNG. Gởi 05-7. 300,000 
13 ĐH TỪ THANH TOÀN (TT Thiên Lý): Gởi 05-7. 200,000 
14 ĐT TỪ THỊ NHUNG (TT Thành Tâm Đàn). Gởi 05-7. 300,000 
HHHHỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀIÀIÀIÀI  
15 ĐH NGUYỄN THANH BẢO (TT Từ Quang). Gởi 18-7. 500,000 
16 ĐH VÕ VĂN PHO (TT Trung Minh). Gởi 17-7. 80,000 

Tổng cộng: 8,657,000 VNĐ8,657,000 VNĐ8,657,000 VNĐ8,657,000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mưưưười Bốn: Từ ngời Bốn: Từ ngời Bốn: Từ ngời Bốn: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----8888----2016 đ2016 đ2016 đ2016 đến ngến ngến ngến ngày 31ày 31ày 31ày 31----8888----2016 2016 2016 2016     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  
01 Cố nữ Phối Sư BẠCH MAI. Gởi 28-8. 2,000,000 
02 Đạo hữu MINH QUẾ (Chiếu Minh). Nguyễn Thiện Thuật, Q3. Gởi 20-8. 600,000 
03 ĐT PHẠM THỊ THANH LAN (TTi Thanh Tịnh Đàn). Hồi hướng song thân (ĐH Phạm 

Văn Sáu, ĐT Đinh Thị Mùi. Gởi 12-8. 
500,000 

04 Chơn linh ĐH THUẬN NHỰT QUANG (TTi Thanh Tịnh Đàn). Gởi 06-8. 10,000,000 
05 ĐT/ĐH NGUYỄN THỊ HAI (90 tuổi), LÝ QUÍ NHÂN, LÝ QUÍ TRUNG, LÝ PHƯƠNG 

DUNG, LÝ PHƯƠNG TRANG. Gởi 01-8. 
2,600,000 

06 ĐT TRƯƠNG KIM HỒNG (Q5, TpHCM). Hồi hướng chơn linh thân mẫu Trương Thị 
Sen. Gởi 12-8. 

1,000,000 

HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHỈNH ĐẠOỈNH ĐẠOỈNH ĐẠOỈNH ĐẠO    
07 Chơn linh Giáo Hữu HƯƠNG LỘNG (họ đạo Đà Lạt). Gởi 20-8.  7,500,000 
08 TT LONG THƯỢNG (Cần Giuộc). Chánh Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Đặng gởi 01-8. 400,000 
09 ĐH NGUYỄN TRUNG NGHĨA (họ đạo Đà Lạt). Gởi 20-8.  500,000 
10 ĐT PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG (TT An Thạnh). Gởi 19-8. 500,000 
11 ĐT PHẠM THỊ HỒNG NGỌC (tự Út Thẩm, TT Phước Đông). Hồi hướng chơn linh 

thân phụ Phạm Văn Măng. Gởi 01-8.  
200,000 

12 ĐT TRẦN THỊ LỆ HẰNG (TT Long Phú): chung cư Botanic, Nguyễn Thượng Hiền, 
Phú Nhuận. Gởi 01-8. 

500,000 

HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH   
13 ĐT HUỲNH THỊ MÁT: Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 03-8. 200,000 
14 ĐT NGÔ KIM LOAN: Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 03-8. 100,000 
15 ĐH NGUYỄN THÁI DŨNG: Phường 4, TP.Tây Ninh. Gởi 03-8. 100,000 
16 ĐT NGUYỄN THỊ KIỀU: Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 03-8. 50,000 
17 ĐT NGUYỄN THỊ NGA: ấp Long Phú, Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh). Gởi 03-8. 200,000 
18 ĐT NGUYỄN THỊ NGUYỆN: An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 03-8. 100,000 
19 ĐT NGUYỄN THỊ TRUYỆN: Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 03-8. 100,000 
20 ĐT PHẠM THỊ XUÂN HOÀI: Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 03-8. 50,000 
21 ĐT TRÀ THỊ ÚT: Long Hội, Bàu Năng, Tây Ninh. Gởi 01-8. 1,000,000 
Ấn tống Kinh Sám Hối Minh Họa:Ấn tống Kinh Sám Hối Minh Họa:Ấn tống Kinh Sám Hối Minh Họa:Ấn tống Kinh Sám Hối Minh Họa:    
22 ĐT DƯƠNG THỊ MỸ DUNG: KP4, P4, Tp Tây Ninh. Hồi hướng chơn linh ĐT Nguyễn 

Thị Năm và ĐH Bùi Văn Dần. Gởi 05-8. 
1,000,000 

23 ĐT HÀ THỊ BÉ: Hiệp An,Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh. Hồi hướng ĐH Hà Văn Độ 
(KP4, TTr Hòa Thành) và ĐH Hà Văn Đặng (Trường Hòa, Hòa Thành, Tây Ninh). Gởi 
05-8. 

2,000,000 

24 ĐT NGUYỄN KIM THỦY: 38 An Dương Vương, hẻm 120, Hòa Thành. Gởi 05-8. 500,000 
25 ĐH NGUYỄN QUỐC THỌ: Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 05-8. 1,000,000 
26 ĐT NGUYỄN THỊ BÍCH NGA, pháp danh Nguyễn Thiên Hoa: Hiệp An, Hiệp Tân, Hòa 

Thành, Tây Ninh. Gởi 05-8. 
2,000,000 

27 ĐH NGUYỄN VĂN LỢI: Hiệp An, Hiệp Tân, Hòa Thành, TP Tây Ninh. Hồi hướng 
chơn linh ĐH Nguyễn Văn Khá (phường 4, TP Tây Ninh) và chơn linh ĐH Nguyễn 
Văn Tấn (Ninh Phước, Ninh Thạnh, TP Tây Ninh). Gởi 05-8. 

1,500,000 

28 ĐT TRANG THỊ TRÀ MI: Hiệp Ninh, TX Tây Ninh. Gởi 05-8. 3,000,000 
29 ĐT TRẦN HÀ THÙY TRANG: Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh. Hồi hướng ĐT 

Nguyễn Thị Hoàng. Gởi 05-8. 
1,000,000 

HHHHỘI THỘI THỘI THỘI THÁNH TÁNH TÁNH TÁNH TRUYRUYRUYRUYỀN GIÁO CAO ĐỀN GIÁO CAO ĐỀN GIÁO CAO ĐỀN GIÁO CAO ĐÀIÀIÀIÀI  
30 ĐT BÙI THỊ THÙY TRANG và gia đình ĐH NGUYỄN THANH MINH (TT Trung Đắc). Gởi 

ACB ngày 30-8. 
600,000 

Tổng cộng: 40,840,840,840,800,000 VNĐ00,000 VNĐ00,000 VNĐ00,000 VNĐ  
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ĐĐĐĐợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mưưưười Lăm (tháng 9) vời Lăm (tháng 9) vời Lăm (tháng 9) vời Lăm (tháng 9) và các đà các đà các đà các đợt kế tiếp: ợt kế tiếp: ợt kế tiếp: ợt kế tiếp:     
Xem Văn Uyển tập Trinh (số 20) Quý Bốn năm 2016.        

Các địa chỉ liên lạc để thỉnh kinh sách ấn tống (kính biếu): 
Bạc Liêu: LÊ QUỐC VIỆT � 0919434444 
Cà Mau: NGUYỄN HỒNG TỪ PHƯỚC  � 0916028939 
Đà Nẵng: Lễ Sanh TRẦN THANH TỪ  

ĐỖ THỊ KẾT 
NGUYỄN THỊ LANG 

� 0912949657 
� 0985780369 
� 0905008999 

Đồng Nai:  NGUYỄN VĂN ĐẠO  � 01693113723 
Lâm Đồng: NGUYỄN QUANG TÍN � 0976505639 
Long An:  PHẠM TRUNG QUỐC  � 0913780123 
Quảng Nam: Giáo Hữu THƯỢNG THUẦN THANH � 0905870081 
Quảng Ngãi: Lễ Sanh NGUYỄN VĂN HIẾU � 01287529557 
Tây Nguyên: NGUYỄN SANH � 0902573623 
Tây Ninh: NGUYỄN VĂN NGHĨA  � 0987524949 
TpHCM: MINH QUANG Trần Văn Quang � 0913613653 
Vĩnh Long:  LÊ THỊ HỮU  � 0969263264 

ĐÔI LỜI THA THIẾT 
Quý vị vui lòng KHÔNG photocopy, KHÔNG mua bán 

bất kỳ kinh sách nào do Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh 

Sách Đại Đạo thực hiện. Trân trọng kính mời quý vị liên hệ các 
điểm phát hành trên đây để thỉnh các ấn phẩm chánh thức 
(kính biếu). Chân thành cảm ơn quý vị. (BAN ẤN TỐNG) 

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU 
Phổ biến trên internet từ tháng 01-2016: 

Blog ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN, theo các ấn bản do Huệ Khải 
chủ biên (Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016); truy cập tại: daidaovanuyen.blogspot.com 

    

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 Lợi (19), quý Ba năm 2016 

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 3.000 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 2 72 72 72 7 ---- 2 0 1 6 / C X B I P H / 1 3 12 0 1 6 / C X B I P H / 1 3 12 0 1 6 / C X B I P H / 1 3 12 0 1 6 / C X B I P H / 1 3 1 ---- 0 5 / T G0 5 / T G0 5 / T G0 5 / 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 ---- 3 2 6 13 2 6 13 2 6 13 2 6 1 ---- 5555 
Quyết định xuất bản số 5 8 0 / Q Đ5 8 0 / Q Đ5 8 0 / Q Đ5 8 0 / Q Đ ---- N X B T GN X B T GN X B T GN X B T G , ngày 07070707----9999----2018201820182018. 

In xong và nộp lưu chiểu quý Ba năm 2016. 

S Á CS Á CS Á CS Á C H  H  H  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 


