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1. ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN tập 

TRINH (số 20), quý Bốn 2016, kết 

thúc năm Bính Thân, vừa đóng thêm 

một cột mốc trên dặm dài phổ thông 

giáo lý của anh chị em áo trắng 

chúng ta với phương tiện là Chương 

Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh 

Sách Đại Đạo.  

Quý Bốn nhắc chúng ta nhớ tới tiết 

Đông Chí, quẻ Phục, một hào dương 

lẻ loi so với năm hào âm. Nếu nhìn âm  

 

 

theo góc cạnh tiêu cực, dương là tích cực, thì hình tượng 

quẻ Phục gợi ý cho chúng ta liên tưởng về một ánh lửa lẻ 

loi giữa màn đêm tăm tối, nhưng lại hứa hẹn sẽ đem đến 

một tương lai bừng sáng. Đó là lý do chúng tôi chọn ảnh 

bìa cho tập Trinh năm 2016 này là một ánh đèn cô đơn, 

mượn của nước ngoài (http://www.dore-kau.com). Mà xưa 

nay, các bậc hướng đạo chân tu há chẳng phải thường mang 

mặc thân phận ánh đèn đơn côi giữa cõi ta bà phiền trược 

đấy sao? 

Nhân nói về sự đối đãi giữa ánh sáng và bóng tối, xin 

dẫn lại một đoạn trong Dưới Mái Đạo Viện (Hà Nội: Nxb 

Tôn Giáo 2013, tr. 12), để chúng ta cùng suy niệm: 

“Cũng cùng một ngọn nến, vậy mà trong bóng tối thì 
sáng nhưng ra ánh sáng thì lu mờ hẳn đi. Tức là nó chỉ có 
tác dụng trong bóng tối. […] Khi giảng đạo trên núi, Đức 
Giêsu dạy các Thánh tông đồ thế này: ‘Chính anh em là 

ánh sáng cho trần gian.’ (Matthêu 5:14). […] Ngọn đuốc 
thiêng chánh pháp chỉ cần thiết khi cần dắt lối dẫn đường 
cho những người còn lần mò trong đêm đen tăm tối.” 

2. Nói về ánh sáng, lại nhớ lời Đức Cao Tiếp Văn Pháp 

Quân dạy ngày 30-01 Đinh Dậu (01-3-1957) trong đàn cơ 

tại Trung Hưng Bửu Tòa (Hội Thánh Truyền Giáo): 

“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.” 
(1)

 

Từ thánh huấn ấy hãy cùng nhau lắng lòng suy gẫm. 

Người hướng đạo Cao Đài tự thân phải là một nguồn sáng 

được liên kết với Đức Chí Tôn nhờ lòng thanh tịnh, vô dục, 

vô ngã. Mối Đạo Thầy ngót một trăm năm nếu chưa được 

tỏa sáng phải chăng vì người hướng đạo Cao Đài chưa đủ 

là nguồn sáng tự thân? Hướng đạo chưa tự sáng phải chăng 

                                            
(1)

 Phạm Văn Liêm, Hồng Ân Tận Độ. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 

2016, tr. 111. (Quyển 92-1 trong Chương Trình Chung Tay Ấn 

Tống Kinh Sách Đại Đạo.) 
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vì chưa liên kết được với Thầy? Chưa liên kết được với 

Thầy phải chăng vì lòng riêng hãy còn mang mể niềm kia 

nỗi nọ? 

3. Văn Uyển tập Trinh ấn hành vào dịp cộng đồng áo 

trắng cùng trân trọng kỷ niệm ngày Khai Minh Đại Đạo. 

Khai Minh 開明 tức là làm cho sáng tỏ, soi sáng 

(enlightening). Vậy, phải chăng mỗi một mùa Khai Minh 

Đại Đạo hãy nên là một dịp phản tỉnh nội quán để người 

hướng đạo tự nhìn lại ngọn đèn ở chính mình? Nếu tự 

mình chưa sáng thì còn biết “khai minh” như thế nào để 

cho Đạo Thầy được sáng? 

Cũng nhớ lại, đàn cơ tại thánh thất Nam Thành, Tuất 

thời, mùng một Tết Ất Tỵ (02-02-1965), Đức Chí Tôn dạy: 

Thủy triều vận tải Đông Tây 
Danh con được rạng, Đạo Thầy hoằng dương. 

Rạng là rạng rỡ, sáng rực. Vậy, nếu con Thầy chưa 

được rạng danh phải chăng là bởi còn thiếu một điều kiện 

về sự tỏa sáng từ ngọn đèn ở người hướng đạo Kỳ Ba? 

4. Nói tới ngọn đèn tỏa sáng ở người hướng đạo (có 

trọng trách dẫn dắt đạo hữu) thì không có nghĩa là loại trừ 

người tín đồ, không phải là bỏ qua cộng đồng tín chúng.  

Đồ là học trò, môn đồ; tín là tin tưởng. Ta đến với tôn 

giáo Cao Đài, tự nguyện làm môn đồ của Đức Cao Đài 

Giáo Chủ (Ngọc Hoàng Thượng Đế), là bởi ta tin tưởng 

vào con đường giải thoát mà Thầy mở ra cho sanh chúng 

vào Kỳ Ba. Nhưng trong đạo hữu chúng ta, có người đức 

tin ngày càng thêm kiên cố, thêm sâu dày, thì cũng không 

tránh khỏi có người chao đảo đức tin, mất đức tin để rồi 

nhạt đạo, hoặc thậm chí là … bỏ đạo! Lý do vì sao lại xảy 

ra trường hợp thứ hai đáng tiếc như thế? 

Trong Đại Thừa Chơn Giáo, Thầy dạy rồi: 

Đức tin như cái đèn dầu 
Đèn mà không cháy tại dầu khô khan.

(2)
 

Vậy thì hình ảnh cây đèn dầu trên bìa Văn Uyển tập 20 

này cũng gợi ý chúng ta soát xét lại xem “dầu” của mình có 

còn đầy đủ không? Ta có thường châm thêm “dầu” vào đèn 

và chùi lau “bóng đèn” cho luôn tỏ sáng không?  

Thường xuyên học hỏi giáo lý để kiên định chánh tín, 

chuyên cần thực hành công phu để thanh tịnh nội tâm, đó 

chính là cách tín hữu chúng ta biết châm dầu và lau chùi 

bóng đèn cho mình. Đồng thời, người hướng đạo chẳng 

những săn sóc cây đèn của bản thân mà còn không quên 

truyền dầu cho những ngọn đèn của đạo hữu, tín chúng. 

5. Chúng ta khép lại đây năm Bính Thân để chuẩn bị đón 

năm Đinh Dậu. Xin nguyện cầu giúp nhau bảo trọng ngọn 

đèn của mỗi anh chị em, để cùng thắp sáng cho nhau, dìu 

dắt nhau đi tiếp vững vàng trong niên trình 2017 cận kề.  

VĂN UYỂN 

                                            
(2)

 Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, Đại Thừa Chơn Giáo. Hà 

Nội : Nxb Tôn Giáo 2016, tr. 118. (Quyển 36-2 trong Chương 

Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.) 
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Thánh giáo 

HOÁN TỈNH THANH NIÊN HỒN 
Thánh thất Trung Thành 

15-7 Mậu Dần (Thứ Tư 10-8-1938) 

BẠCH PHỤNG ĐỒNG TỬ 

Chào chư hiền huynh, hiền hữu. 

THI 

Đời đạo hai vai gánh nặng oằn 
Đường dài sao khỏi trở cùng ngăn 
Mày xanh (1) chi sá cơn giông tố 
Mắt sáng (2) ngại gì lúc chớp giăng 
Khí phách hùng anh xông bốn cõi 
Tâm hồn quân tử vững năm hằng (3) 

                                                
(1) mày xanh: Thanh mi 青眉, thời tuổi trẻ. 
(2) mắt sáng: Minh mục 明目: Mắt nhìn tỏ rõ, ý nói lúc còn trẻ 

trung. 
(3) năm hằng: Ngũ thường 五常, năm đức tính mà con người 

phải luôn luôn có: (i) Nhân 仁: Lòng thương người, thương 
vật. (Nhân tương ứng giới cấm Nhứt bất sát sanh); (ii) Nghĩa 
義: Cách sống hợp lẽ phải, đạo đức. (Nghĩa tương ứng giới 
cấm Nhị bất du đạo); (iii) Lễ 禮: Sự trang nghiêm, khuôn phép, 
đứng đắn trong tư tưởng và hành vi. (Lễ tương ứng giới cấm 
Tam bất tà dâm); (iv) Trí 智: Sáng suốt, biết phân biệt phải trái 
nên hư, biết lúc nào tiến lúc nào lui. (Trí tương ứng giới cấm 
Tứ bất tửu nhục); (v) Tín 信: Đối với bản thân thì tự tin ở 

Sơn hà gánh nặng chung nam nữ 
Dù trí dù ngu cũng trọn phần. 

(…) Vừa may tôi đắc lịnh Đức Tổng Lý (4) giáng đàn 
viết cho các bạn thanh niên một bài là Hoán Tỉnh (5) Thanh 
Niên Hồn, để đánh thức các thanh niên tôn giáo còn đương 
mơ màng cơn mộng điệp (6) trong lúc đêm trường của trời 
đông quạnh quẽ.  

Giữa lúc bước đạo éo le, nhơn tâm lãnh đạm, kẻ nhơn tài 
còn khiếm khuyết, người tin đạo chưa hết dạ hy sinh, khỏi 
đâu người ngoại cuộc phê bình, kẻ bàng quan nhảm luận, 
cho nhà Đạo Tam Kỳ đã tro tàn khói lạnh, chùa bế thất 
niêm, anh tù em tội. Cơ hội nầy nhờ nơi nghị lực các thanh 
niên, nội trụ tinh thần,(7) nấu nung khí phách, mới mong 
khỏi trôi theo trào lưu ác tập.(8) 

Này các bạn thanh niên!  

Kìa dòng nước sông Cửu Long chảy mãi không ngừng 

                                                                                                     
mình; đối xử với người khác thì không dối trá, lừa gạt; đối với 
các Đấng thiêng liêng thì làm đúng những gì đã nguyện hứa. 
(Tín tương ứng giới cấm Ngũ bất vọng ngữ.)  

(4) Đức Tổng Lý Trần Hưng Đạo.  
(5) hoán tỉnh 喚醒: Gọi cho tỉnh dậy, đánh thức, gọi dậy. 
(6) mộng điệp: Điệp mộng 蝶夢, giấc mơ hoá bướm, giấc bướm; 

giấc mơ, giấc mộng. Trang Chu (Trang Tử) nằm mơ hoá 
bướm, tỉnh dậy không biết mình là người hay bướm. 

(7) nội trụ tinh thần 内柱精神: Bên trong thì giữ vững tinh thần. 
(8) ác tập 惡習: Thói quen xấu. 
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nghỉ phút nào, chẳng hạn (9) ngày đêm.  

Kìa chòm cây cổ thụ cằn cọc khô khan nơi dãy Trường 
Sơn thiệt khó mong nảy mụt sanh mầm, đâm chồi mọc 
nhánh xanh tươi như ngày xuân của nó trước kia.  

Kìa đàn kiến tha mồi, đàn ong gầy mật, trâu kéo cày, 
ngựa kéo xe, chim làm tổ, quanh năm suốt tháng không 
phút nào ngơi, không giây nào ngừng.  

Kìa vừng thái dương mọc phương Đông, quanh vòng 
thiên địa sang phương Tây rồi lặn khuất mà hết ngày nọ 
đến tháng kia cũng mãi mãi lo tròn bổn phận chiếu ánh 
sáng cho loài người. 

Ôi! Thời gian thấm thoát, bóng quang âm (10) nhặt thúc 
bên mình. Hết giờ qua đến ngày qua, tháng qua, năm qua, 
mãi mãi trôi theo thời tiết mà lầm lũi trên bờ thiên diễn. Vì 
cảm xúc quang cảnh trước mắt mà xốn xang cho các bạn 
râu mày. 

NGÂM 

Trắng răng (11) bao thuở da mồi 
Hoa râm mái tóc, thôi rồi tuổi xuân! 

Ngọn gió hắt hiu, cảnh trời đông lạnh thấu xương lòng. 
Rồi các bạn cũng kích thích đến thần kinh mà hồi tưởng lại 
                                                
(9) chẳng hạn: Chẳng hạn kỳ, chẳng hẹn.  
(10) quang âm 光陰: Thời gian.  
(11) trắng răng: Nói tắt thành ngữ bạch xỉ thanh mi 

白齒青眉(răng trắng mày xanh), ám chỉ thời tuổi trẻ. 

cái ngày xuân mát mẻ, khí hậu ôn hòa, trăm hoa đua nở, 
muôn tía nghìn hồng. Các bạn ôi! Vì thấy sơn hà cây cỏ, 
động vật, côn trùng, bò, bay, máy, cựa, đều phải tận tụy với 
phận sự mình, không hề giải đãi,(12) mà hôm nay có mấy lời 
Hoán Tỉnh Thanh Niên Hồn để làm cái thước mà đo con 
đường đời niên thiếu, từ lúc bắt tay vào việc, hạ thủ (13) 
công phu cho đến đầu con đường là mục đích tối chung của 
người hiệp nghĩa.(14) 

NGÂM 

Đời người có mấy lúc xuân 
Thôi rồi xuân quá nửa chừng kiếp sanh.(15) 

Thế thì ngày xuân của con người, tuổi xuân của các bạn 
đây là thời kỳ thanh niên tuổi trẻ đường xa, khí lực sung 
cường, tâm hồn trong sạch, là thời kỳ phấn đấu để lập công 
đền nợ của các bạn đây. 

Ôi! Giờ phút quý hóa vàng ngọc này mà nó chẳng thèm 
chờ ta đợi ta, thì âu là (16) ta phải cùng nó cùng bước cùng 
làm việc, cùng hy sinh cho thiên chức (17) đặt mình trên bờ 

                                                
(12) giải đãi 懈怠: Lười biếng. Giải và đãi đồng nghĩa. 
(13) hạ thủ 下手: Bắt tay làm, khởi sự.  
(14) hiệp nghĩa 俠義: Sống đúng đạo, thường cứu giúp người 

khốn khó. 
(15) kiếp sanh: Kiếp sống.  
(16) âu là: Hẳn là, ắt là. 
(17) thiên chức 天職: Bổn phận, nhiệm vụ, phận sự cao cả, thiêng 

liêng.  
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công nghĩa. Càng bước tới rồi thử trông xung quanh ta.  

Nào kẻ lữ hành trên thế lộ,(18) rày (19) chợ Bắc mai bến 
Nam, sớm gánh trầu hôm (20) gánh gạo, nước mắt lẫn mồ 
hôi, mà vẫn cứ vui, cứ tiến bước.  

Nào thợ thuyền tấp nập trong xưởng máy, hy sinh cả 
năng lực, cả trí óc, mà chẳng chút tự kiêu, tận tụy phụng sự 
cho nghề nghiệp mình.  

Nào kẻ nông phu đương vất vả cấy cày, bạn với con trâu, 
đàn chim mà vẫn vui đi, tay nắm bắp cày nặng trịu mà vẫn 
thản nhiên không hề thối bước.  

Nào kẻ cầm bút thì vắt hết não cân, lo tính toan, sắp đặt, 
tất lực (21) nhọc nhằn, tiêu trí hao tâm, vì phận sự mà đem 
hết sở năng (22) cống hiến cho nhơn quần xã hội.  

Trước mắt ta, cái cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt đó, ai 
ai cũng tận sở năng rồi mới được thủ sở nhu,(23) chớ có ai 
ngồi không mà chờ cao lương mỹ vị, đã sung sướng tột bực 
mà còn đòi kẻ hạ người hầu nữa đâu. Ai ai cũng nhận mình 

                                                
(18) thế lộ 世路: Thế đồ 世途, đường đời. 
(19) rày: Nay, lúc này.  
(20) hôm: Buổi tối. 
(21) tất lực 畢力: Tận lực 盡力, dốc hết sức. 
(22) sở năng 所能: Khả năng của mình. tận sở năng 盡所能: Làm 

hết khả năng của mình. 
(23) sở nhu 所需: Nhu cầu của mình, những thứ mình cần có. thủ 

sở nhu 取所需: Lấy những thứ mình cần.  

là một phận sự trên đời là lợi khí chung cho xã hội. 

Thế mà tình trạng hiện kim, phong trào văn minh Âu Mỹ 
diễn ra, ngày đêm tiếng bom không ngớt nổ, ngọn giáo 
chẳng lìa tay. 

Ôi!   

Sóng ác cảm bốn bề vỡ bừng 
Khói bất bình mười phương ngút tỏa. 

Bao nhiêu giả văn minh, bao nhiêu lòng tư dục, thù vơ 
oán chạ (24) chất chứa nhẫn nay (25) đem ra quyết liệt một 
trận vong tồn, mạnh được yếu thua, khôn nhờ dại chịu. 
Người đối với người ra đổi chiếm đoạt quyền lợi nhau, 
cướp vợ đoạt con. Ghê tởm thế. Dầu cho ác thú độc xà hẳn 
là loài hung bạo, man di địch lỗ (26) đành là giống dã man 
cũng chưa hề đối đãi nhau đến thế, chà xát nhau đến thế. Té 
ra trên khoảng đất này cứ mãi mãi chém giết nhau, biết làm 
sao đây?...  

Hỡi ai là kẻ mày xanh mắt sáng, khí lực sung cường, hy 

                                                
(24) thù vơ oán chạ: Thù oán vô lý. Vơ, chạ cùng nghĩa là quấy 

quá, không đúng.  
(25) nhẫn nay: Cho đến nay. 
(26) man di 蠻夷: Người Trung Quốc thời xưa cho mình là văn 

minh hơn cả, khinh rẻ các dân tộc khác, gọi dân tộc ở phía 
Nam nước họ là man, ở phía Đông là di, ở phía Bắc là địch. 
Man di địch lỗ 蠻夷狄虜 là từ gọi chung các dân tộc thiểu số, 
cũng như xưa kia người Việt gọi là mọi rợ. 
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vọng xa xăm, bão phụ (27) lớn lao, đường dài gánh nặng, 
mau phải ra tay tháo cũi sổ lồng, phất cờ giục trống, khua 
vang chuông cảnh tỉnh khắp ba ngàn thế giới,(28) cùng cả tứ 
đại bộ châu,(29) để đánh thức người đương chìm đắm ở chốn 
bùn nhơ, thiên lương (30) vùi lấp. 

NGÂM 

Ngang tàng bảy thước thân sanh 
Gặp cơn đổ nước xiêu thành phải sao? 

                                                
(27) bão phụ 抱負: Điều ôm ấp trong lòng, hoài bão. 
(28) ba ngàn thế giới: Tam thiên thế giới 三千世界, cũng gọi tam 

thiên giới 三千界, tam thiên đại thiên thế giới 三千大千世界. 
Một thế giới gồm có núi Tu Di 須彌 và tứ đại bộ châu bao 
quanh, có tám biển, và dãy núi sắt vây quanh các biển (núi 
Thiết Vi 鐵圍). Một ngàn thế giới như thế hợp thành một tiểu 
thiên thế giới 小千世界. Một ngàn tiểu thiên thế giới như thế 
hợp thành một trung thiên thế giới 中千世界. Một ngàn trung 
thiên thế giới như thế hợp thành một đại thiên thế giới 
大千世界, cũng gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Hai chữ 
tam thiên (ba ngàn) tức là ba loại ngàn như nói trên, gồm có 
tiểu thiên, trung thiên, đại thiên. (Theo Trung Anh Phật Học 
Tự Điển, của Soothill và Hodous.)  

(29) tứ đại bộ châu 四大部洲: Gọi tắt tứ châu, gồm có Đông 
Thắng Thân Châu 東勝身洲 ở phương Đông, Nam Thiệm Bộ 
Châu 南贍部洲 (địa cầu) ở phương Nam, Tây Ngưu Hạ Châu 
西牛賀洲 ở phương Tây, Bắc Câu Lư Châu 北俱盧洲 ở 
phương Bắc. 

(30) thiên lương 天良: Phần tốt đẹp con người sẵn có, do Trời 
ban cho.  

Giờ đây, thanh niên tôn giáo phải thực hành theo hai kế 
hoạch sau đây để làm chỗ hướng đạo trong lúc trào lưu trổi 
mạnh, vàng trắng phân vân,(31) họa chăng mới đủ nghị lực 
tinh thần giữa lúc tục đổi phong dời,(32) gai rào cây lấp. 

1. Bảo tồn tư đức.(33) 

2. Hoạt động sinh tài.(34) 

1. BẢO TỒN TƯ ĐỨC thì phải thực hành theo lời thầy 
Mạnh, giàu sang không nhiễm, nghèo hèn không thay, oai 
quyền không khiếp.(35) Chỉ một lòng phụng sự cho danh dự 
và phẩm giá con người và phải tự trọng lấy mình mới khỏi 
trôi theo tuồng giả văn minh quyến rũ. 

2. HOẠT ĐỘNG SINH TÀI thì phải siêng năng, cần lao 

                                                
(31) phân vân 紛紜: Ngổn ngang rối loạn, lộn xộn rối rắm nên 

khó quyết định.  
(32) tục đổi phong dời: Phong tục đổi dời (thay đổi). 
(33) tư đức 資德: Tư là của cải, vốn liếng; cái nhờ kinh nghiệm 

từng trải mà tích lũy tăng lên mãi. Gia tư 家資 là tài sản của 
gia đình. Tư đức là đức độ bản thân do công phu hàm dưỡng, 
tu tập lâu ngày tạo thành, để làm vốn liếng tinh thần cho một 
người. 

(34) sinh tài 生財: Làm ra của cải, tạo ra tài sản. 
(35) Sách Mạnh Tử 孟子 (Đằng Văn Công hạ 滕文公下) có câu: 

Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng 
khuất, thử chi vị đại trượng phu. 富貴不能淫, 貧賤不能移, 
威武不能屈, 此之謂大丈夫. (Giàu sang không mê hoặc được, 
nghèo khó không dời đổi được, sức mạnh không khuất phục 
được, như thế gọi là bậc đại trượng phu.) 
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kiệm ước,(36) hoặc làm việc tư, hoặc chung lưng đâu cật mà 
lo công nghĩa công lợi, đặng tìm phương nảy nở tài chánh 
mà giúp cho Hội Thánh trong lúc bá ban vạn sự (37) tiến 
hành.  

Thế là tư đức đã vững như sắt đá, tượng đồng, thì sanh 
tài mới khỏi nhiễm nỗi trục lợi đồ danh.(38) Có hoạt động 
sinh tài mới khỏi mắc vào câu chán đời, nản việc, tiêu 
cực,(39) vô bổ. 

BÀI 

Lời tâm huyết chạm lòng thiết thạch (40) 
Nhắn cùng ai là khách thanh niên 
Ấu thơ nặng nợ bút nghiên 
Nỗi cơm nỗi áo thung huyên (41) nhọc nhằn. 

Nỗi thầy bạn tập rèn un đúc 
Nỗi gia đình giáo dục sớm hôm 
Những mong tài đức phi phàm (42) 

                                                
(36) kiệm ước 儉約 : Tiết kiệm 節儉, dè xẻn, giảm bớt tiêu dùng. 
(37) bá ban vạn sự 百般萬事: Trăm thứ muôn việc, vô vàn sự 

việc. 
(38) trục lợi đồ danh 逐利圖名: Chạy theo tiền bạc, lợi lộc và 

mưu tính tìm kiếm danh tiếng cho mình. 
(39) tiêu cực 消極: Thất vọng, bi quan. 
(40) thiết thạch 鐵石: Sắt đá; lòng dạ cứng cỏi, bền vững. 
(41) thung huyên (xuân huyên) 椿萱: Cây xuân và cỏ huyên; cha 

mẹ. 

Đảm đương trách nhiệm cho kham (43) cho tròn. 

Giữa thời cuộc nước non hiu quạnh 
Đời thanh niên khôn tránh khổ nàn 
Học đường là bước gian nan 
Phải cơn đau khổ thử gan anh hùng. 

Địa Trung Hải đì đùng sóng bổ 
Thái Bình Dương mây lộ ánh hồng 
Đạo Trời truyền khắp Tây Đông 
Hỡi người hiệp sĩ (44) lướt xông độ đời. 

Trông thế sự tơi bời tan rã 
Đoái đồng bào khó tả nên câu 
Tinh thần trụy lạc (45) hằng lâu 
Vì mê vật chất thành sầu (46) càng cao. 

Giữa thời cuộc phong trào cuồn cuộn 
Kẻ mày râu nỡ luống (47) ngồi coi 
Tấn tuồng diệt chủng ló mòi 
Ai ra cứu vớt giống nòi trầm luân? (48) 

                                                                                                     
(42) phi phàm 非凡: Không tầm thường.  
(43) kham 堪: Đảm đương nổi, gánh vác nổi. 
(44) hiệp sĩ 俠士: Người tài giỏi thấy việc nghĩa biết quên mình 

giúp người, chẳng quản nguy hiểm. 
(45) truỵ lạc 墜落: Sa ngã hư hỏng, không có đạo đức.  
(46) thành sầu: Sầu thành 愁城, bức tường sầu, ý nói nỗi buồn 

quá mức và khó lòng khuây khỏa. 
(47) nỡ luống: Nỡ lòng cam chịu.  
(48) trầm luân 沉淪: Chìm đắm. Trầm và luân đồng nghĩa.  
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Truy nguyên bệnh vì chưng (49) tập quán 
Vì thói hư làm loạn dân lành 
Nỗi vì học thuyết cạnh tranh 
Nỗi lòng chuyên chế (50) nảy sanh cường 

quyền.(51) 

Nỗi chủng tộc chia riêng sắc giống 
Nỗi liệt cường (52) mạnh sống yếu thua 
Than ôi, căn bệnh khôn ngừa 
Nên tuồng giết lẫn sớm trưa diễn hoài. 

Cuộc dâu bể (53) đổi thay sớm tối 
Biết nhờ ai phá núi bắc cầu  
May đâu vang tiếng trống lầu (54) 
Tam Kỳ Phổ Độ năm châu quảng truyền. 

Người nghĩa sĩ (55) hữu duyên gặp hội 
                                                
(49) vì chưng: Bởi chưng, bởi vì, do bởi.  
(50) chuyên chế 專制: Cũng như độc tài 獨裁, làm theo ý riêng, 

một mình thao túng mọi sự.  
(51) cường quyền 強權: Quyền lực mạnh bạo, hung tàn áp bức 

dân chúng, bất chấp công lý. 
(52) liệt cường 列強: Các nước hùng mạnh, các cường quốc. 
(53) dâu bể (biển): Tang hải 桑海, nói tắt thành ngữ thương hải 

biến vi tang điền 滄海變為桑田 (biển xanh biến thành ruộng 
dâu). Thường nói tắt là thương hải tang điền, tang điền thương 
hải, tang thương; hoặc nói cuộc dâu bể (biển) hay bể (biển) 
dâu. Ý nói những biến cố lớn lao diễn ra trên đời. 

(54) tiếng trống lầu: Tiếng trống từ trên lầu vang xa. 
(55) nghĩa sĩ 義士: Người tài giỏi hay làm điều phải. 

Kẻ thanh niên đường lối rẽ rành 
Ngang tàng bảy thước thân sanh 
Thanh niên gánh nặng nhọc nhành đừng than. 

Chí những ước dọc ngang bốn bể 
Lòng những toan cứu tệ (56) di truyền 
Phải cơn đời đạo chinh nghiêng 
Dãi dầu sương tuyết há phiền nhọc thân. 

Dầu gặp cảnh phú bần, quý tiện 
Dầu gặp cơn tai biến cũng thường 
Lấm đầu bao quản thân lươn 
Gìn lòng thanh bạch noi gương Thánh Hiền. 

Trù kế hoạch đừng thiên đừng chấp (57) 
Định phương châm chớ tốc đừng trì (58) 
Trước lo cách vật trí tri (59) 
Chánh tâm, thành ý, hòng (60) khi trị bình.(61) 

                                                
(56) cứu tệ 救弊: Cứu chữa khuyết điểm tệ hại. 
(57) đừng thiên đừng chấp: Đừng thiên lệch, đừng câu chấp, giữ 

lòng vô tư.  
(58) chớ tốc đừng trì: Chớ vội vàng, đừng dây dưa chậm trễ.  
(59) cách vật trí tri 格物致知: Truy cứu tới tận cùng cái lý lẽ của 

sự vật, đừng hiểu biết qua loa sơ sài. 
(60) hòng: Mong muốn. 
(61) chánh tâm, thành ý, trị bình: Sách Đại Học có câu: Vật cách 

nhi hậu tri chí, tri chí nhi hậu ý thành, ý thành nhi hậu tâm 
chánh, tâm chánh nhi hậu thân tu, thân tu nhi hậu gia tề, gia tề 
nhi hậu quốc trị, quốc trị nhi hậu thiên hạ bình. 物格而 
后知至, 知至而后意誠, 意誠而后心正, 心正而后身脩, 身脩 
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Tư đức trọn, gia đình vững mối 
Quốc gia thành, xã hội an bình 
Thời kỳ bóng đã xế chinh 
Lương tâm canh cải nhơn tình éo le. 

Thanh niên phải dặt dè cho lắm 
Bước đường dài phải ngắm cho xa 
Thử xem trình độ dân ta 
Trước lo đạo đức an hòa dưới trên. 

Đạo đức đủ là nền tảng đó 
Nhà đại đồng nào khó dựng đâu 
Quảng truyền Á, Mỹ, Phi, Âu 
Đồng bào vạn quốc năm châu một nhà. 

Ai ai cũng nhìn Cha Thượng Đế 
Người người đều đồ đệ Tiên Ông 
Khắp cùng Nam Bắc, Tây Đông 
Không giàu không khổ, cũng không sang hèn. 

Đã không kẻ đua chen lấn lướt 
Lại không tuồng mạnh được yếu thua 
Không còn trộm cướp tranh đua 
Cửa ngoài không đóng, gió mưa điều hòa. 

                                                                                                     
而后家齊, 家齊而后國治, 國治而后天下平. (Hiểu biết có 
cùng tận, rồi sau ý mới chơn thành. Ý có chơn thành, rồi sau 
lòng dạ mới ngay chánh. Lòng dạ có ngay chánh, rồi sau tấm 
thân mới tu sửa. Tấm thân có tu sửa, rồi sau gia đình mới chỉnh 
đốn. Gia đình có chỉnh đốn, rồi sau đất nước mới an trị. Đất 
nước có an trị, rồi sau thiên hạ mới thái bình.)  

Hồi tưởng lại, thiết tha (62) tha thiết 
Đoạn tâm trường,(63) ai biết cho chăng 
Tiền đồ (64) còn lắm trở ngăn 
Mắt xanh (65) soi thấu trắng đen mới tài. 

Kìa Khổng Tử lạc loài Trần, Thái (66) 
Kìa Nhan, Tăng (67) nhịn đói theo thầy 
Có đâu nhẹ gót thang mây (68) 
Đã toan vênh mặt, nguýt mày hiếp dân. 

                                                
(62) thiết tha 切磋: Cắt và mài, ý nói đau thương cùng cực. 
(63) tâm trường 心腸: Tim và ruột, lòng dạ. đoạn tâm trường 

斷心腸: Cắt đứt lòng dạ, ý nói rất đau lòng. 
(64) tiền đồ 前途: Con đường phía trước, tương lai. 
(65) mắt xanh: Thanh nhãn 青眼. Nguyễn Tịch 阮籍, đời nhà Tấn 

晉, khi tiếp ai mà quý trọng thì con ngươi có màu đen, nếu 
khinh ai thì con ngươi màu trắng. Do tích này, mắt xanh dùng 
để chỉ thái độ quý trọng khi tiếp chuyện ai. Trong bài thánh thi, 
mắt xanh có nghĩa mắt tinh đời, nhìn rõ chỗ thật chỗ giả. 

(66) Trần, Thái 陳蔡: Nước Trần và nước Thái, hai nước chư hầu 
của nhà Chu.  

(67) Nhan, Tăng: Nhan Hồi 顏回 (tự Tử Uyên 子淵) và Tăng 
Sâm 曾参 (tự Tăng Tử 曾子) là hai cao đồ của Đức Khổng Tử 
孔子. Nhan, Tăng cùng với Khổng Cấp 孔伋 (tự là Tử Tư 
子思, cháu Đức Khổng Tử 孔子), và Mạnh Kha 孟軻 (Mạnh 
Tử 孟子) là bốn bậc hiền, được thờ chung với Đức Khổng Tử, 
gọi là Tứ Phối 四配. 

(68) thang mây: Vân thê 雲棲, cái thang cao vút tận mây, ám chỉ 
đường công danh.  
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Nóng lòng phải phân trần cặn kẽ 
Muốn làm thinh, khôn dễ làm thinh 
Vì đâu nổi sóng bất bình 
Vì đâu trên dưới mất tình tương thân? (69) 

Nước trụy lạc thần dân (70) hữu trách (71) 
Bớ nầy ai là khách thương đời 
Dìu nhau kẻ chống người bơi 
Đáng tay thủy thủ độ đời tam nguơn.(72) 

Hỡi các đấng nhơn nhơn (73) quân tử 
Gặp phải thời do dự nữa chi 
Thời gian lủi thủi trôi đi 
Khó mong cơ hội thời kỳ độ dân. 

Hãy ra mặt cầm cân công lý 
Biện phân rành phi thị,(74) ngụy chơn (75) 
Nào ai ẩn dật thâm sơn 
Độ người trước phải luyện đơn mới thành.(76) 

                                                
(69) tương thân 相親: Gần gũi nhau, yêu mến nhau.  
(70) thần dân 臣民: Quan chức và dân chúng trong một nước. 
(71) hữu trách 有責: Có phận sự phải làm.  
(72) tam nguơn: Nguơn thứ ba, hạ nguơn, thời kỳ thứ ba, thời mạt 

pháp, nguơn điêu tàn.  
(73) nhơn nhơn (nhân nhân) 仁人: Người có lòng nhân, thương 

người. 
(74) phi thị 非是: Sai và đúng, dư luận chê khen.  
(75) ngụy chân (chơn) 偽真: Giả và thật. 
(76) Cả câu ý nói muốn độ người cho thành công thì phải tu thiền 

Gánh nợ nước đàn anh lo trước 
Dân khôn nhờ người bước đầu tiên 
Trọng phần (77) là đám thanh niên  
Dầu nam dầu nữ chẳng riêng ai nào. 

Vui trước cảnh thiên lao vạn khổ (78) 
Lượng thanh niên đại độ (79) khoan hồng 
Tung hoành bể Bắc non Đông 
Đội trời đạp đất lướt xông dặm ngàn. 

Lấy khí phách phá tan ác tập  
Đem tài năng bồi đắp sơn hà 
Gia đình xong phận tề gia (80) 
Non sông đáng mặt tài ba siêu quần.(81) 

Tánh cương trực phá vừng mây tối 
Lượng công bình thay đổi trào lưu 
Trưởng thành đạo đức cho người 
Màng chi góc biển chân trời xa xăm. 

Thất bại để rèn tâm chiến sĩ 
Gian lao nhiều nung chí anh hùng 
Thanh niên là tuổi vẫy vùng 
Phá tan ác tập mở tung cũi lồng. 

                                                                                                     
để bản thân tu chứng trước đã.  

(77) trọng phần: Phần quan trọng.  
(78) thiên lao vạn khổ 千勞萬苦: Vô vàn cực nhọc vất vả. 
(79) đại độ 大度: Độ lượng rộng lớn, lòng dạ rộng rãi.  
(80) tề gia 齊家: Sắp đặt mọi việc trong nhà.  
(81) siêu quần 超羣: Vượt lên khỏi những người chung quanh.  
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Dầu thất bại thành công định mạng 
Hạ thủ rồi chớ ngán đừng lơi 
Thất thành (82) xin phó mạng Trời 
Bền tâm kiên chí chiều mơi ắt thành. 

Trối thây (83) kẻ đồ danh trục lợi 
Mặc dầu (84) ai sớm tối cúi lòn 
Lòng đen mà miệng tợ son 
Gớm thay mật ngọt vì ngon hại ruồi. 

Thanh niên chớ dể duôi (85) mà lạc (86) 
Thanh niên đừng ức đạc (87) mà sai 
Đừng vì nhảm luận chê bai 
Dở dang sự nghiệp lợt phai tấc thành.(88) 

Thôi chào chư hiền huynh, hiền hữu.  

PHỤ ĐÍNH 

Theo Phạm Văn Liêm, Ơn Gọi Miền Trung (Hà Nội: 
Nxb Tôn Giáo 2011, trang 72-73, 75; quyển 23-2 trong 

                                                
(82) thất thành: Thất bại hay thành công  
(83) trối thây: Trối kệ, mặc kệ.  
(84) mặc dầu: Mặc kệ. 
(85) dể duôi: Xem thường, coi nhẹ, không cho là quan trọng.  
(86) mà lạc: Mà lạc lối lầm đường.  
(87) ức đạc 憶度: Đoán chừng, phỏng đoán, ước lượng.  
(88) tấc thành: Tấc lòng chơn thành. 

HUỆ KHẢI chú thích 

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo), 
dọc sông Thu Bồn, thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam, có làng Bất Nhị chuyên trồng dâu nuôi tằm. Trong 
làng có hai gia đình là anh em ruột: 

Người anh là Trần Công Trác, làm xã trưởng nên gọi là 
ông Xã Xước. Cô em là Trần Thị Cải, lấy chồng là Hương 
Mục Lê Văn Hội, sinh con trai đầu lòng tên Cưu, nên gọi là 
bà Mục Cưu. Nhà bà Mục Cưu ở sát mé sông Thu Bồn. 

Con thứ hai của bà Mục Cưu là Lê Văn Liêm và con ông 
Xã Xước là Trần Công Ban vào Sài Gòn làm ăn. Mùa thu 
1932 hai ông Liêm, Ban nhập môn Cao Đài, sau đó hay gởi 
thánh ngôn về quê nhà. 

Năm 1932 bà Mục Cưu sai con cả Lê Văn Cưu vào Sài 
Gòn tìm hiểu về đạo Cao Đài. Tháng 11-1932 ông Cưu về 
quê. Gia đình bà Mục Cưu và các con ông Xã Xước trở 
thành những tín hữu Cao Đài đầu tiên ở làng Bất Nhị, đã 
lập Thiên Bàn. Do hoàn cảnh xã hội nên chưa có thể 
thượng thánh tượng Thiên Nhãn. 

Để tránh nhà cầm quyền địa phương ngăn cấm việc theo 
đạo Cao Đài, khoảng tháng 5-1933, mấy người con ông Xã 
Xước và gia đình bà Mục Cưu bỏ làng Bất Nhị đi vào Sài 
Gòn. Cuối năm 1933, những người con làng Bất Nhị sống 
quần tụ ở xóm Thơm (quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định), gần 
Huỳnh Long Phủ cũng là nhà riêng của Thượng Chưởng 
Pháp Lê Kim Tỵ thuộc Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên. 

Đàn cơ đêm 01-10 Quý Dậu (18-11-1933) tại Huỳnh 
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Long Phủ, Đức Lý Giáo Tông truyền dạy Thượng Chưởng 
Pháp Lê Kim Tỵ cho vời bốn người đến hầu lệnh vào kỳ 
đàn sau. Bốn người đó là: 

- Lương Tam Sách (tức Lương Hữu Thành, cũng là 
Lương Vĩnh Thuật). Chị hai của Tam Sách là vợ của Lê 
Văn Cưu (con cả bà Mục Cưu).  

- Lê Văn Phụng và Lê Văn Qui là hai em ruột của Lê 
Văn Liêm, con bà Mục Cưu.  

- Trần Công Sĩ là con thứ tư của ông Xã Xước. 

Đàn cơ đêm 24-10 Quý Dậu (11-12-1933) tại Huỳnh 
Long Phủ, Đức Lý Giáo Tông truyền lịnh thành lập hai cặp 
đồng tử âm dương.  

- Cặp Lương Tam Sách (dương), Lê Văn Phụng (âm). 

- Cặp Lê Văn Qui (dương), Trần Công Sĩ (âm). 

Thượng Chưởng Pháp Lê Kim Tỵ cho sửa sang trại cưa 
cũ không sử dụng tại xóm Thơm làm ngôi thờ Thiên Nhãn 
và tập luyện đồng tử. 

Đàn cơ đêm 29-11 rạng 01-12 Quý Dậu (14 rạng 15-01-
1934) Đức Lý Giáo Tông ban ơn cho ngôi thờ đơn sơ mới 
lập tại xóm Thơm danh hiệu thánh tịnh Đại Thanh, thuộc 
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên. 

Đức Lý ban đạo hiệu cho bốn thanh thiếu niên như sau: 

- Lương Tam Sách đạo hiệu Thanh Long. 

- Trần Công Sĩ đạo hiệu Xích Lân. 

- Lê Văn Qui đạo hiệu Kim Qui. 

- Lê Văn Phụng đạo hiệu Bạch Phụng. 

Vậy là đủ cả Long, Lân, Qui, Phụng (tức là Tứ Linh). 
Đức Lý ban đạo hiệu chung cho nhóm bốn thanh thiếu niên 
là Tứ Linh Đồng Tử. 

Đàn cơ đêm 14 rạng 15-9 Giáp Tuất (21 rạng 22-10-
1934) ghi dấu thời điểm lịch sử chính thức đưa đạo Cao 
Đài về Trung, với nhóm Tứ Linh Đồng Tử. Khi ấy: 

- Thanh Long 16 tuổi tây, sinh năm 1918.  

- Xích Lân 14 tuổi tây, sinh năm 1920. 

- Kim Qui 16 tuổi tây, sinh năm 1918. 

- Bạch Phụng 19 tuổi tây, sinh năm 1915. 

Tại quê nhà Bất Nhị, đồng tử Bạch Phụng phát bệnh và 
sáng 04-6 Ất Hợi (04-7-1935) trút hơi thở cuối cùng. 

Sau đó, về mặt vô vi, BẠCH PHỤNG ĐỒNG TỬ trở lại 
trên ngọn linh cơ để phù trợ đoàn Thiên Sứ khai đạo Trung 
Kỳ. 

Thánh thất Trung Thành (Đà Nẵng) lạc thành trong ba 
ngày 13, 14, 15-4 Mậu Dần (12, 13, 14-5-1938). Ba tháng 
sau đó, Đức Bạch Phụng Đồng Tử giáng cơ tại thánh thất 
Trung Thành ngày 15-7 Mậu Dần (10-8-1938) để truyền 
dạy bài thánh giáo nhan đề HOÁN TỈNH THANH NIÊN 
HỒN. 

Văn Uyển 
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Thánh giáo 

MƯỜI KHUYÊN 
Thánh thất Minh Trung 

Thứ Bảy 10-01-1959 (02-12 Mậu Tuất) 

THI 

ĐẠI Đạo gắng công truyền 
ĐỨC hạnh phải cần chuyên 
NGÔ tâm (1) lo hiệp một 
TIÊN Phật vững lòng yên. 

Bần Đạo chào chư Thiên ân và đạo tâm nam nữ. 

    BÀI 

Nhìn cơ Đạo lòng sao khỏi thẹn 
Đoái Thiên ân (2) dùn thẳng buồn vui 
Chí Tôn lòng mãi ngậm ngùi 
Thương đàn con trẻ ngược xuôi đoạn đời. 

Ai là người biết thời hiểu Đạo 
Phải làm sao hoài bão (3) pháp quyền 
Giữa hồi thất đảo bát điên (4) 
Nhơn sanh thống khổ, ngửa nghiêng cơ đồ.(5) 

                                                 
(1) ngô tâm 吾心: Lòng ta, tâm ta. 
(2) đoái Thiên ân: Nhìn lại các bậc hướng đạo được thọ ơn Trời. 
(3) hoài bão 懷抱: Ôm ấp, ấp ủ trong lòng. 
(4) thất đảo bát điên: Do thành ngữ thất điên bát đảo 七顛八倒 

(lộn xộn, ngả nghiêng, bừa bãi). 

Giờ biết chạy đường mô tránh họa 
Mà nơi nào khỏi ngã khỏi chinh 
Cậy ai sớm tối gởi mình 
Qua sông thuyền đạo gập ghình đảo chao! 

Thầy lo lắng biết bao nỗi khổ 
Mối đạo giờ nghiêng đổ rã tan 
Vì đâu cảnh cảnh điêu tàn 
Người người ngao ngán hoang mang thế nầy. 

Nếu không sớm đắp xây trở lại 
Thì trông đâu hoán cải nhơn sanh 
Trông đâu đem lại hòa bình 
Trông đâu ngăn chận tình hình chiến tranh? 

Dựng quyền pháp xây thành Đạo thể 
Dựng Trung Hưng cứu tệ (6) nội tình 
Cứu đời trước phải cứu mình 
Cứu mình ra khỏi vô minh não phiền. 

Mở cho được xích xiềng tham ái 
Dứt cho xong tệ hại sân mê 
Ngoài trong hàng ngũ chỉnh tề 
Dưới trên trật tự đề huề mến thương. 

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

                                                                                                         
(5) cơ đồ 基圖: Cũng như hoàng đồ皇圖, ám chỉ vương triều, 

cũng chỉ ngôi vua, đất nước. 
(6) cứu tệ: Nói tắt thành ngữ bổ thiên cứu tệ 補偏救弊 (Sửa cho 

ngay điều sai lệch, cứu chữa khuyết điểm tệ hại.) 
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Khó khăn chia chịu lấy phần 
Để đưa bước đạo cứu dân độ đời. 

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 (7) 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. 

CHÍN phải lo tu thành tâm pháp 
MƯỜI khuyên nhau đóng góp tình thương 
Pháp luân vận chuyển cho thường (8) 
Mối tình đồng đạo là phương đại đồng. 

                                                 
(7) cải tệ 改弊: Sửa chữa điều xấu, khuyết điểm, điều có hại. 
(8) Có thành ngữ Pháp luân thường chuyển 法輪常轉: Luôn 

quay bánh xe đạo pháp; siêng năng hành thiền. 

Cơ đạo gặp phải một phen thử thách, mà chư hướng đạo 
lòng non ý hẹp,(9) nên nhơn sanh lạc bước xa Thầy. Giờ nầy 
ngòi lửa chiến tranh bốc khởi, thì quyền pháp phải hoằng 
dương. Ma quỷ còn hoành hành, Phật Tiên phải đưa tay tận 
độ. Đời có tan có hợp, đạo có bại có thành, nước có loạn có 
trị, người có mê có tỉnh, là cơ Tạo (10) xoay vần. 

Hôm nay chính là lúc nền đạo cần phải sửa đương,(11) 
quyền hành ấy Thầy đã giao trọn tay Lý Bạch, chẳng những 
Hội Thánh Truyền Giáo nầy mà các nơi đều được trung 
hưng. 

Vậy các hiền Thiên ân mau lo chỉnh đốn mọi mặt, về 
hình thức cũng như tinh thần, để cho quyền pháp được sáng 
tỏ, cho sứ mạng được thành công, cho sứ đồ trở nên xứng 
đáng. Một phen dũng mãnh để cứu giải tình trạng đổ nát, 
một lần tinh tấn cương cường, dứt tình riêng, xây đắp tình 
chung, làm cho danh nghĩa được tỏ rạng. 

(...) 

Thôi Bần Đạo ban ơn. 

Nguồn: Thánh Truyền Trung Hưng. 

                                                 
(9) lòng non ý hẹp: Lòng chưa chín chắn, ý chưa quảng đại.  
(10) cơ Tạo: Máy Tạo Hóa, Thiên cơ. 
(11) sửa đương (đang): Sửa lại cho đúng. 

HUỆ KHẢI chú thích 
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Thánh giáo 

HỠI DÂN TỘC ĐƯỢC CHỌN! 
Thánh thất Bàu Sen 

Ngọ thời, 23-11 Đinh Mùi (Chủ Nhật 24-12-1967) 

Thông công: Bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam (CQPTGL). 

Pháp đàn: Vô vi. Dâng cơ: Diệu Lý. Đồng tử: Hoàng Mai. 
Độc giả: Huệ Chơn. Điển ký: Ngọc Kiều, Bạch Tuyết, 
Hồng Cẩm, Cao Lương Thiện. Tứ bửu: Diệu Long, Diệu 
Hạnh. Chứng đàn: Chánh Hội Trưởng thánh thất Bàu Sen, 
Ban Thường Vụ CQPTGL; Chưởng Nghiêm Pháp Quân: 
Thiện Bảo, Đạt Minh. Hầu đàn: Đạo hữu thánh thất Bàu 
Sen, đại diện các thánh sở, và nhân viên CQPTGL. 

MATTHÊU 

Chào chư Thiên mạng nam nữ. Vâng lịnh báo đàn có 
Thánh Chúa giá lâm. Chào chư liệt vị. Thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

Ta đến với một mùa đông đầy gió rét 

Để hy sinh cứu rỗi cho nhân loài 

Ta lại đến trong cơn lửa bỏng dầu sôi 

Để cất tiếng từng hồi gọi đàn chiên lạc lõng 

Chúa Cứu Thế muôn đời còn mãi sống 

Sống muôn đời và sống mãi muôn đời 

Việt Nam ơi! Hồng Lạc ơi! 

Đấng Thượng Đế, Đức Cao Đài đang ngự trị. 

DA TÔ GIÁO CHỦ −−−− JÉSUS CHRIST (1) 

Ta chào chư (2) sứ mạng. Chào chư hiền nam nữ. 

Điển lành của Thượng Đế vẫn toàn vẹn nơi lòng chư 
hiền trên mọi bước đường thế Thiên hoằng đạo.(3) Miễn lễ. 
Chư hiền (4) an tọa. 

Một lần nữa, đông thiên (5) lại đến với nhân loài. Tuyết 
lại rơi, băng giá lạnh lùng, cái rét mướt se da cắt thịt bao 
trùm cho nhân loại. 

Thêm lần nữa, chư hiền kỷ niệm ngày Ta giáng lâm. Khi 
thái dương bừng sáng, Ta lại đến, đến để hành tròn sứ 
mạng thiêng liêng. 
                                                
Huệ Khải chú thích: 
(1) Da Tô: Người Trung Quốc chuyển chữ (transliterating) Iesus 

từ tiếng La Tinh là 耶穌; người Việt đọc là Da Tô, gọi đạo 
Chúa là Da Tô Giáo 耶穌教. Da cũng được viết là Gia. Chữ 
Da 耶 cùng ý nghĩa như Gia 爺 là cha (father). Hai cách viết 
Da Tô (Giáo) 耶穌(教) và Gia Tô (Giáo) 爺穌(教) đều được 
người Hoa dùng. Christ nghĩa là Đấng Cứu Thế (Savior). 

(2) chư 諸: Tiếng chỉ số nhiều. Chư sứ mạng: Các vị có sứ mạng. 
chư Thánh: Các vị Thánh. 

(3) thế Thiên hoằng đạo 替天弘道: Thay Trời mở mang đạo lý. 
(4) hiền 賢: [a] [danh từ] Người có đức hạnh, tài năng (worthy). 

Thí dụ: Tuyển hiền dữ năng 選賢與能 (chọn người đức hạnh 
và tài năng). [b] [đại từ] Tiếng trọng kính gọi người trước mặt 
(ngôi thứ hai), thay vì gọi ông / ngài. Trong thánh giáo, thay vì 
gọi chư hiền đệ, hiền muội, Ơn Trên gọi chư hiền (you all).  

(5) đông thiên 冬天: Mùa đông. 
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Hỡi dân tộc được chọn! Hỡi dân tộc được thương yêu! 

Này chư hiền nam nữ! Quốc gia này còn tan tác là dân 
tộc này chưa vừa ý trong sứ mạng của Thượng Đế Chí Tôn. 

Một hân hạnh lớn lao! Một hãnh diện to tát! Chư hiền 
được đem ra từ một dân tộc của một quốc gia trong muôn 
vàn quốc gia mà Đại Từ Phụ (6) điểm nhuận.(7) Trách vụ 
cam go chỉ giao cho người chí khí.(8) Mọi thử thách sẽ định 
giá cho thành quả của sự vụ mai sau. 

Ta nói với chư hiền: Chính sự giày vò của tâm tư, sự 
nhọc nhằn của thể xác, sự gò ép, sự chết chóc sẽ điểm đạo 
cho hàng Thiên mạng.(9) Xem gương Ta đi trước mà mạnh 
bước vượt qua rừng sầu bể khổ. Ta đã đến với nhơn sinh 
trong đau khổ lạnh lùng, đem thân mình hòa đồng trong 
băng tuyết, trong gió rít đêm đông. 

Có người đã bảo chư hiền: Không vào tận hang cọp làm 
sao bắt được hùm con. Ta lại nói: Chỉ có đem mình vào bể 
khổ mới cứu vớt sự đắm chìm của nhơn loại. 

Hãy xem gương Do Thái, lấy đó làm gương cho chư 

                                                
(6) Đại Từ Phụ 大慈父: Người cha rất hiền. Tức là Đức Chí Tôn, 
Đức Cao Đài Thượng Đế (the Great Merciful Father). 

(7) điểm 點: Chọn lựa (to choose). nhuận 潤: Làm cho tốt đẹp (to 

beautify). 
(8) chí khí: Có chí lớn và không chịu khuất phục trước mọi 

chướng ngại, bạo lực, cường quyền (unyielding will). 
(9) Thiên mạng (mệnh) 天命: Bậc hướng đạo đang nhận lãnh sứ 

mạng của Trời giao phó. 

hiền. Không một phần thưởng nào không ban cho đứa khôn 
ngoan. Không một trách phạt nào không ban cho đứa phản 
lại ý thành của Bề Trên. 

Hỡi chư hiền của dân tộc được chọn! Sứ mạng mà chư 
hiền được Chí Tôn giao phó, không phải là người vun 
phân, mà là người gieo giống.(10) Sự quan trọng không phải 
những điều kiện khởi phát mà là mầm khởi phát. 

Có ai bảo cái hoang phế của mùa đông, cái trơ trọi dưới 
lớp tuyết dày mà không có sự sống? Hay cái nguy nga rực 
rỡ, cái đồ sộ của lâu đài mà bảo rằng không có sự tàn tạ suy 
vi? Đừng thấy cái cháy bỏng của sa mạc mà bảo rằng sau 
một cơn mưa, bãi cát chết không là đồng cỏ đầy sinh khí. 

Kìa, xem quá khứ, hiện tại và tương lai. Có bao giờ Ta 
ngự trên ngai vàng vua Do Thái. Chính cái ngai vàng David 
đã vùi chôn về cho David,(11) mà cái tâm tư của nhơn sinh 
âu vẫn là ngai vàng bất diệt. Hãy noi gương Ta mà hành 
tròn sứ mạng. 

Điều cần nhứt cho người được mệnh danh là Thiên 
mạng, không phải chỉ biểu tượng hình thể của Chí Tôn tại 
bên ngoài, mà chính là phải quyết lòng biểu dương (12) 

                                                
(10) “Sứ mạng mà chư hiền được Chí Tôn giao phó, không phải là 

người vun phân, mà là người gieo giống.”: Như vậy, phải 
chăng sau này đạo Cao Đài sẽ được dưỡng nuôi và phát triển 
(vun phân) là nhờ các dân tộc khác? 

(11) Xem Phụ chú 1 cuối bài thánh giáo này. 
(12) biểu dương 表揚: Bày tỏ ra cho mọi người thấy (to show). 



 

TẬP TRINH / BÍNH THÂN − 35 18  36 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 20 

 

Thiên ý vào ở mọi từng lớp nhân sinh. Những cái tạm bợ 
cũng trả về cho tạm bợ, cái bất diệt đều trả về cho bất diệt. 

Tất cả mọi sự ở thế gian đều là một phương tiện, một 
cứu rỗi vô sanh bất diệt cho nhân sinh. Gieo một giống tốt, 
dầu sớm hay muộn, hãy chờ ngày gặt hái. Không chú trọng 
vào cái tạm bợ, nhưng mượn cái tạm để thi hành cứu 
cánh.(13) 

Chư hiền hãy dọn mình cho sẵn. Ngày giờ đến đang sửa 
soạn đến. Cái sống của mùa xuân đang luân lưu trong mùa 
đông chết chóc. Trong đêm tối âm u là bình minh dọn 
đường bừng sáng. 

Hỡi dân tộc được hiến dâng! Đừng mê ngủ! Đừng say 
đắm! Đừng mơ màng trong bóng tối đêm đông! Hãy bừng 
tỉnh! Hãy đợi chờ ánh xuân quang (14) đến khi không ai ngờ 
đến! 

                                                
(13) cứu cánh 究竟: Cứu là sau cùng; cánh là xong tất, hoàn 

thành. [a] Sự thành tựu sau rốt, kết quả trọn vẹn (outcome, 

result). [b] Mục đích cuối cùng (final aim). [c] Người Trung 
Quốc dịch ba la mật đa 波羅蜜多 (paramita) sang chữ Hán là 
đáo bỉ ngạn 到彼岸 (sang bờ bên kia, qua bờ giác), cũng dịch 
là cứu cánh 究竟. Thế nên cứu cánh còn có nghĩa là cứu độ, 
cứu rỗi, giải thoát luân hồi sanh tử (free from samsara).  

(14) ánh xuân quang 春光: Ánh sáng mùa xuân. Câu “Hãy đợi 

chờ ánh xuân quang đến khi không ai ngờ đến!” nhắc chúng ta 
nhớ tới Phúc Âm: “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban 

đêm. / The day of the Lord will come like a thief in the night.” 

(1 Thêxalônica, 5:1) 

Sứ mạng của kẻ chăn chiên (15) trong mùa đông là canh 
chừng. Phải hiền từ hơn tất cả kẻ hiền từ. Phải khôn ngoan 
hơn tất cả kẻ khôn ngoan. Cái lạnh lùng nó ru ngủ con 
người trong mê dại để rồi đi vào cõi chết. Chỉ có những kẻ 
tỉnh mới thoát khỏi quyến rũ của giá lạnh đêm đông. 

Kìa! Đàn sói đói khát đang rình rập chư hiền và đàn 
chiên trong mọi lối. Hãy cố gắng lên! Lấy sức mạnh của 
người được đặt để, đem dũng cảm của người dọn đường mà 
hành đạo. 

Chư hiền nên lưu ý: Sứ mạng vẫn là sứ mạng. Kẻ được 
chọn vẫn là kẻ được chọn. Nên lấy quá khứ để làm đà tiến, 
đem hiện tại để làm phương tiện, lấy tương lai làm cứu 
cánh.(16) 

Càng bão tố phũ phàng, càng biểu dương tinh thần của 
kẻ vững lèo vững lái. Sự nhứt tâm trong sứ mạng, sự đoàn 
kết trong thực hành sẽ giúp chư hiền vượt qua muôn ngàn 
thử thách. Đừng dại dột phân tranh trên phi cơ khi gió loạn. 
Ngoại cảnh phũ phàng, nội bộ điên nguy (17) sẽ đua nhau 
nhận chư hiền đắm chìm trong Phong Đô (18) hỏa ngục. 

Hỡi chư hiền! Hãy thương những người đi trước chư 
hiền, vì đó mới có vết chân đi trước. Hãy thương những 
                                                
(15) chiên: [a] Con cừu (sheep). [b] Tín đồ (adherents). Chăn 

chiên: Chăn cừu; coi sóc tín đồ. 
(16) cứu cánh 究竟: Mục đích cuối cùng (final aim).  
(17) điên nguy 顚危: Nghiêng đổ, nguy khốn. 
(18) Phong Đô 豐都: Một tên gọi cõi địa ngục (hell). 
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bực đi sau chư hiền, vì đó mới có vết chân đi sau. Nhạc 
trùng dương không bao giờ dứt, vì mọi làn sóng cứ kế tục 
theo nhau ngày đêm chẳng cách ngăn rời rạc. 

Cuối cùng Ta muốn nói với chư hiền về Thiên mạng vi 
nhơn,(19) là hãy làm con chiên khôn ngoan hơn là làm người 
chăn chiên u tối. Giá rét nào không trở lại mùa đông? Sứ 
mạng nào không trao cho người đã chọn? 

Việt Nam ơi! Hồng Lạc ơi! 

Đấng Thượng Đế, Đức Cao Đài đang ngự trị. 

Ta chào chư hiền nam nữ được toàn vẹn ân điển trong 
mọi chư hiền. Hãy nghiêm đàn (20) tiếp điển, có chơn linh 
Tiền Bối Đại Đạo giáng cơ.(21) 

Một lần nữa, Ta nhắc chư hiền lưu ý điều này: Rồi đây 
chư Tiên lâm trần bất hạnh (22) sẽ được lần hồi triệu về lãnh 
lịnh. 

Đêm nay Ta ban ơn lành cho tất cả con người nơi thế 
gian được bằng an và làm sáng danh Ta, danh Đạo trong 
muôn thuở. Ta cũng giáng khắp nơi và để lời dạy dỗ nhơn 
sanh, tùy trình độ, tùy hoàn cảnh. 

                                                
(19) Thiên mạng vi nhơn: Trời giao cho sứ mạng làm người.  
(20) nghiêm đàn: Giữ cho đàn cầu cơ trang nghiêm, thanh tịnh.  
(21) Tiếp theo Đức Giêsu có Đức Bạch Liên Tiên Trưởng (thế 

danh Phan Thanh) giáng cơ dạy đạo. 
(22) chư Tiên lâm trần bất hạnh: Các bậc hướng đạo xưa kia vốn 

là Tiên trên thượng giới, sau khi lãnh Thiên mệnh xuống trần 
mà lại không làm tròn phận sự, không làm đúng ý Trời.  

Chào chư sứ mạng. Chào chư hiền nam nữ. Ta trở lại 
nước Thiên Đàng. Thăng. 

PHỤ CHÚ 

1. VUA ĐAVÍT 

Gia phả Ðức Giêsu Kitô căn cứ vào Phúc Âm chép theo 
Luca (3:23-38), tóm lược như sau: “Khi Ðức Giêsu khởi sự 

rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi 

Người là con ông Giuse. (…) Nathan con Ðavít. (…) Ađam 

là con Thiên Chúa.” (23) 

Như vậy, Đức Giêsu thuộc đời thứ 78, tính từ Thủy Tổ 
là Thượng Đế. Vua Đavít thuộc đời thứ 36.(24) 

                                                
(23) Kinh Thánh. (Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2011.) 
(24) Căn cứ theo Luca (3:23-38), phả hệ Đức Giêsu như sau: [1] 

Thiên Chúa; [2] Ađam; [3] Sết; [4] Enốt; [5] Kênnan; [6] 
Mahalanên; [7] Gierét; [8] Khanốc; [9] Mơthuselác; [10] 
Laméc; [11] Nôê; [12] Sêm; [13] Ácpắcsát; [14] Kênan; [15] 
Selác; [16] Êve; [17] Peléc; [18] Rơu; [19] Xơrúc; [20] Nakho; 
[21] Terác; [22] Ápraham; [23] Ixaác; [24] Giacóp; [25] 
Giuđa; [26] Perét; [27] Khétrôn; [28] Ácni; [29] Átmin; [30] 
Amminađáp; [31] Nácsôn; [32] Xanmôn; [33] Bôát; [34] Ôvết; 
[35] Giesê; [36] Ðavít; [37] Nathan; [38] Máttátta; [39] Mina; 
[40] Malia; [41] Engiakim; [42] Giônam; [43] Giôxép; [44] 
Giuđa; [45] Simêôn; [46] Lêvi; [47] Máttát; [48] Giôrim; [49] 
Êliede; [50] Giêsu; [51] E; [52] Enmơđam; [53] Côxam; [54] 
Átđi; [55] Manki; [56] Nêri; [57] Santiên; [58] Dơrúpbaven; 
[59] Rêsa; [60] Giôkhanan; [61] Giôđa; [62] Giôxếch; [63] 
Simy; [64] Máttít-gia; [65] Makhát; [66] Nácgai; [67] Khétli; 
[68] Nakhum; [69] Amốt; [70] Máttítgia; [71] Giôxép; [72] 
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Đavít sắp phóng đá  

Đavít (1037-967 trước Công Nguyên) trị vì nước Giuđa 
(khoảng 1007-1005 trước CN), và nước Ítxraen (1005-967 
trước Công Nguyên). Theo sử sách, vua Đavít chính trực, 
là chiến sĩ, nhạc sĩ, và nhà thơ. Theo Cựu Ước, Đavít đã 
đánh bại tên khổng lồ Gôliát bằng dây phóng đá (sling). 

2. THÁNH MATTHÊU 

Trong đàn cơ tại thánh thất Bàu Sen vào giờ Ngọ, ngày 
23-11 Đinh Mùi (Chủ Nhật 24-12-1967), vị báo đàn là 
Thánh Matthêu. 

Sinh thời, Ngài là một trong mười hai sứ đồ của Chúa 
Giêsu. Trong bốn quyển Phúc Âm hiện hành, quyển đầu 

                                                                                                     
Giannai; [73] Manki; [74] Lêvi; [75] Máttát; [76] Êli; [77] 
Giuse; [78] Giêsu. 
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tiên do Thánh Matthêu chép, kế tiếp là ba quyển do Thánh 
Maccô, Thánh Luca, và Thánh Gioan chép. 

Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Thánh Matthêu đã rao 
giảng Tin Mừng cho dân Do Thái. Ngài tử đạo ở Êthiôpia 
(châu Phi). 

Matthêu tên thật là Lêvi, người Do Thái, làm nghề thu 
thuế cho đế quốc La Mã. Vì vậy, Lêvi bị đồng bào lạnh 
nhạt, khinh rẻ. 

Một hôm Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thấy 
Matthêu đang ngồi đó, Chúa bảo: “Anh hãy theo tôi!” 
(Matthêu 9:9; Maccô 2:14). Thế là Matthêu đứng dậy đi 
theo Chúa.  

Khi đến nhà Matthêu ăn cơm, Chúa bị những kẻ đạo đức 
giả trách cứ tại sao lại ngồi chung bàn ăn uống với bọn thu 
thuế tội lỗi (Maccô 2:15,16). 

Chúa Giêsu đáp: “Người khỏe mạnh không cần thầy 

thuốc, người đau ốm mới cần.” (Matthêu 9:12; Maccô 
2:17) 

Lời Chúa dạy như trên khiến ta nhớ lời Đức Khổng Tử 
(tức Khổng Khâu) dạy trong Nhị Kỳ Phổ Độ: 

“Nếu thiên hạ có đạo lý thì Khâu này cần gì phải sửa 

đổi nữa.” 
(25)

 

                                                
(25) Thiên hạ hữu đạo, Khâu bất dữ dịch dã. 天下有道, 丘不與 
易也. (Luận Ngữ, 18:6)  

Trong Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế 
(Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát) dạy:  

“Các con ơi! Nếu thế gian này là cõi toàn thiện thì Thầy 

không đến đây mở Đạo làm gì. Các con thử nghĩ: Nếu nhơn 

sanh không bị thiên tai hạn hán, bão lụt chiến tranh tàn 

phá, hỏa hoạn thiêu đốt, thì họ đâu cần chi tới đoàn người 

cứu trợ ủy lạo. Nếu nhơn sanh không đau ốm bịnh tật thì 

họ đâu cần gì đến đoàn bác sĩ lương y. Nếu nhơn sanh học 

giỏi, văn hay chữ tốt thì họ đâu cần gì đến đoàn người giáo 

dục mở lớp khai trường. Nếu nhơn sanh thuần chơn đạo 

đức, không đi trong hố sâu tội lỗi, khổ sở tinh thần thì họ 

đâu cần gì đến đoàn người hướng đạo đem giáo lý đến cho 

họ.”.(26) 

Đức Giáo Tông Vô Vi Lý Thái Bạch diễn bày rất gọn 
chân lý này: 

Có sông mới đóng ra thuyền 

Có người tội lỗi mới truyền pháp tu.(27) 

HUỆ KHẢI 

                                                
(26) Thiên Nguyệt Lâm Huyền Châu (Hội Thánh Hậu Giang 

Minh Chơn Đạo), ngày 14-7 Kỷ Dậu (26-8-1969). 
(27) Thánh thất Từ Quang (Điện Bàn, Quảng Nam), ngày 09-01 

Mậu Tý (18-02-1948). 
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Thánh giáo 

MỘT DẢI NON SÔNG 
MỘT MẢNH TÌNH 

Thánh đường Quảng Tín 
ngày 11-7 Canh Tuất (Thứ Tư 12-8-1970) 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Một dải non sông, một mảnh tình 
Quay về tâm sự dưới cơ linh 
Tam Kỳ sứ mạng ai đâu tá 
Đem Đạo vào đời cứu chúng sinh. 

TRẦN HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG 

Bản Thánh chào các đại diện các Hội Thánh, cơ quan 
Đạo. Mừng đạo trưởng Bảo Pháp Chơn Quân, chư chức sắc 
lưỡng đài, toàn thể bổn đạo nam nữ. Xin mời tất cả đồng an 
tọa. 

(…) 

THI 

Liệu sao cho đáng bực tu hành 
Đại Đạo Tam Kỳ được sáng danh 
Diệu pháp xóa tan lòng uất hận 
Huyền cơ dập tắt lửa hờn ganh. 

Trời Nam vận chuyển gầy Nam địa 
Đất Việt mưu toan mở Việt thành 
Đem lại nhân hòa, đời Thánh đức 
Trung Hưng sứ mệnh, khúc ca thanh. 

BÀI 

Thanh phong, minh nguyệt hữu tình 
Không gian mờ ảo, bóng hình Khuôn Thiêng. 

Tay Tạo Hóa diệu huyền sắp đặt 
Cõi dinh hoàn không sắc tương quan 
Đêm thu gác áng mây vàng 
Trần trung nhẹ gót xe loan bước về. 

Nhân thế hỡi! Đâu về nhân bản 
Sứ mạng ơi! Sao đáng sứ đồ 
Sơn hà vạn sắc điểm tô 
Trung châu một cõi điểm tô Đạo Trời. 

Mấy mươi năm gặp thời tao loạn 
Biết bao điều quốc nạn, thiên tai 
Cơ đồ một gánh trả vay 
Một dòng Bến Hải chia hai nẻo đường. 

Cuộc thử thách dặm trường thiên lý 
Cờ xứng tay chiến sĩ xông pha 
Thử xem kỳ thủ đâu là 
Tay nào tạo thế nhân hòa ngày nay. 

Kìa Trường Sơn dặm dài hùng vĩ 
Nọ Ngũ Hành tú khí uy nghi 
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Ngày nào ngũ phụng tề phi 
Bây chừ mấy bực vinh quy giúp đời. 

Thế đã loạn, tùy thời xử thế 
Đạo phục hưng, quốc thể phục hưng 
Phục hưng đạo lý tinh thần 
Mở cơ tận độ muôn dân hưởng nhờ. 

Hỡi sứ mệnh còn chờ chi đó 
Nầy anh em chớ có lãng quên 
Thế gian ước vọng hòa bình 
Hòa bình cũng chỉ do mình mà thôi. 

Tâm đã động, tình đời đã động 
Tâm định rồi, tình trống không không 
Không chấp ngã, không dị đồng 
Bắc Nam hiệp một, Tây Đông chung đường. 

Hãy tự lực, tự cường, tự tín 
Có tu tề, quốc chính mới yên 
Bên trong nội giới chưa tuyền (toàn) 
Hòa bình là thế láng giềng mang cho. 

Đại Đạo tạo con đò cứu khổ 
Hướng đạo cần tự độ, tự tha 
Năm chi bảy phái hiệp hòa 
Trương cờ Đại Đạo, xây tòa vạn linh. 

(...) 

Bản Thánh ban ơn lành cho tất cả. Thăng. 

Nguồn: Thánh Truyền Trung Hưng. 

Thánh giáo 

ĐỨC CHÍ TÔN BAN ƠN 
NHÂN KỶ NIỆM KHAI MINH 

ĐẠI ĐẠO NĂM QUÝ SỬU 
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tuất thời, 15-10 Quý Sửu (Thứ Sáu 09-11-1973) 
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 và Thanh Thủy xuất khẩu. 

THI 

HỒNG trần nào phải chốn dung thân 
ĐỨC bạc tài sơ (1) sớm bước lần 
CHƠN đạo là đèn soi dẫn lối 
TIÊN phàm chớ lạc hỡi nguyên nhân. 

HỒNG ĐỨC CHƠN TIÊN (2) 

                                              
Huệ Khải chú thích: 

(1) đức bạc tài sơ 德薄才疏: Đức mỏng tài hèn (bất tài). 
(2) Thế danh Võ Hồng Sa. Ngày 23-02 Nhâm Thìn (Thứ Ba 18-

3-1952), Ngài Võ giáng cơ lần đầu tiên tại Chiếu Minh Đàn Ba 
Xe (xã Tân Thới, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ). Ngày 30-02 
Quý Tỵ (Thứ Hai 13-4-1953), ngài giáng cơ tại Chiếu Minh 
Đàn Ba Xe với Tiên vị là Thái Thanh Đồng. Ngày 15-8 Giáp 
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Chào chư Thiên ân hướng đạo. Chào chư liệt vị nam nữ. 
Xin đừng hành đại lễ. Mời an tọa đàm đạo vì cùng trách 
nhiệm như nhau. 

Hôm nay, Tệ Huynh thừa lịnh Tam Giáo Đạo Tổ (3) đến 
giờ này để giải quyết một vấn đề còn dang dở trong sứ 
mạng Đại Đạo. 

Đàn nay là đàn tam cá nguyệt của chư Thiên ân. Đức Lý 
Giáo Tông sẽ đến, và chư Thiên ân sẽ được thọ đặc ân 
trong đàn nay. Để khỏi mất thời giờ quý báu, Tệ Huynh xin 
có mấy lời. 

Này chư huynh tỷ, đệ muội! Trần gian là cõi tạm để các 
chơn linh tiến hóa. Khi được tiến hóa hoặc thoái hóa thì cái 
gì tạm đã trả về cho cõi tạm, nếu còn vương vấn thì lại chịu 
luân hồi nghiệp quả nữa. 

Thế nên, lời yêu cầu của Tệ Huynh cùng chư huynh đệ 
không nhắm vào thuyết hữu hình hữu hoại tạm bợ ở cõi 
trần, mà nhắm vào sứ mạng thiêng liêng bất diệt là Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ. 

Tệ Huynh xưa kia được đặt để vào một vùng hẻo lánh 

                                                                                                  
Ngọ (Thứ Bảy 11-9-1954) ngài giáng cơ tại Nguyệt Xuân 
Quang (Sài Gòn) với quả vị Hồng Đức Chơn Tiên. (Ba Xe là 
một địa danh, nay ở xã Tân Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần 
Thơ, vẫn còn lộ tẽ Ba Xe.)  

(3) Tam Giáo Đạo Tổ 三教道祖: Đức Thích Ca Mâu Ni (đạo 
Phật), Đức Thái Thượng Lão Quân (đạo Tiên), Đức Khổng Tử 
(đạo Nho).  

thôn quê để dẫn đoàn chiên mộc mạc. Tệ Huynh hiến 
những gì Thượng Đế đã ban cho để thực hiện sứ mạng nhỏ 
nhít của Tệ Huynh đã nhận lãnh. 

Từ năm 1930 là đàn học đạo cầu Tiên.(4) Đến năm 1945 
bị sụp đổ một lần, nhưng vật chất hoại mà lòng đạo vẫn 
không hoại. Đến năm 1953 lại trở thành thánh thất Chiếu 
Minh Ẩn Giáo.(5) Từ đó đến ngày nay, Tệ Huynh cùng bạn 
đồng hành mãn hạn khăn áo ra về, nhưng sứ mạng vẫn còn, 
dù nhỏ dù lớn và sẽ hoàn thành khi thế giới hòa bình, càn 
khôn an định. 

Chiếu Minh Ẩn Giáo hay thánh thất Cầu Kho, thánh thất 
Bình Hòa, thánh tịnh Tiên Thiên… cũng thế. Các danh từ 
cũng cùng một nguồn gốc mà thôi. Thánh thể nếu được xây 
dựng lên để giác ngộ nhơn tâm, hoàn thiện thánh tâm là 
công quả, công trình chung của người tu hành mà không 
nhắm vào danh từ tạm mượn.  

Thế nên lời yêu cầu của Tệ Huynh cùng huynh đệ, tỷ 
muội hoan hỷ tương trợ cho mái thánh đường được kín đáo 
để che chở cho bao nhiêu nguyên nhân đạo tâm, đạo hữu sở 
tại địa phương trong thời loạn lạc.(6) Tệ Huynh không dám 
đòi hỏi số lượng to tát nguy nga, mà chỉ mong đem lại niềm 

                                              
(4) Tiền bối Võ Hồng Sa lập Chiếu Minh Đàn Ba Xe năm 1930.  
(5) Tên gọi Chiếu Minh Ẩn Giáo có từ năm 1953, sau khi tái thiết 

lần đầu. Ngày nay Chiếu Minh Ẩn Giáo là thánh tịnh, ở ấp Tân 
Long B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 

(6) Ngụ ý nói đến việc tái thiết Chiếu Minh Ẩn Giáo năm 1973. 
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tin cho dân chúng bổn đạo trong tình thương yêu của Từ 
Phụ mà thôi. 

Sau đây, Tệ Huynh xin phép chư Thiên ân tạm chờ giây 
phút cho Tệ Huynh có đôi lời cùng gia nội.(7) 

(…) 

Đức Giáo Tông đã đến. Tệ Huynh xin cảm ơn chư Thiên 
ân đã vui lòng chờ đợi, còn dịp sẽ gặp gỡ nhau. Cha giã từ 
các con các cháu. Thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH 

Bần Đạo chào chư Thiên ân hướng đạo. Mừng chư hiền 
đệ, hiền muội. 

Hôm nay là ngày Khai Minh Đại Đạo. Điều mà chư đệ 
muội vui mừng hơn hết là kỷ niệm ngày Thượng Đế khai 
Đạo tại Việt Nam, và cũng vui mừng ngày Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý thiết lễ Khai Minh Đại Đạo đầu tiên.  

Đức Thượng Đế sẽ giá lâm (8) ban ơn cho chư hiền đệ, 
hiền muội trong đàn này. Vậy nhị đệ Chưởng Nghiêm Pháp 

                                              
(7) gia nội 家內: Những người trong nhà.  
(8) giá lâm: Giá 駕: Tiếng tôn kính (kính từ 敬辭) để chỉ Đức 

Chí Tôn, Đức Kim Mẫu, một Đấng thiêng liêng. Lâm 臨: Tới, 
đến, cách nói tôn kính. Bảo ai tới với mình là quang lâm 光臨, 
tức ngụ ý rằng họ tới làm nhà mình sáng sủa, rực rỡ lên 
(quang: ánh sáng). 

Quân hãy chia ra làm hai: một đứng phía Thiên Bàn lo 
phần nghi lễ, một đứng phía Hộ Pháp lo phần trật tự yên 
lặng. Chư hiền đệ, hiền muội hãy giữ tâm thanh tịnh ngõ 
hầu tiếp nhận hồng ân. Chớ nên vọng tâm (9) mà thọ tội đấy.  

Bần Đạo cùng chư Phật Tiên đồng hộ giá (10) lâm đàn. 
Chư đệ muội thành tâm nghiêm chỉnh tiếp nghinh. Bần Đạo 
thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Dưỡng dục quần sanh đức hiếu sanh 
Khai Minh Đại Đạo, Đạo tài thành (11) 
Tam Kỳ tận độ an thiên hạ 
Thánh đức âu ca (12) hưởng phước lành. 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ 
kim viết Cao Đài giáo đạo Nam Phương (13) 

Thầy các con (14) 

                                              
(9) vọng tâm 妄心: Lòng mơ tưởng sái quấy. (Tức là không giữ 

lòng thanh tịnh khi hầu đàn, thầm cầu ước việc riêng tư...) 
(10) hộ giá 護駕: Theo phò Đức Chí Tôn.  
(11) tài thành 裁成: Làm nên, tạo nên.  
(12) âu ca 謳歌: Hát ca (để vui mừng đời thái bình thịnh trị).  
(13) kim viết Cao Đài giáo đạo Nam Phương 今曰高臺教道南 
方: Nay gọi là Cao Đài dạy đạo phương Nam. 

(14) Thầy các con: [Ta là] Thầy [của] các con. (I’m your Master.) 
Lưu ý: Trong tiếng Việt, chữ của thường được hiểu ngầm. Thí 
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Thầy mừng các con. 

Ngày Khai Minh Đại Đạo, Thầy đến ban ơn cho các con 
lớn nhỏ. Dầu nơi đây không phải là Tòa Thánh, Hội Thánh, 
nhưng tâm chí thành và sứ mạng hòa hiệp của các con là 
Cao Đài, là Bạch Ngọc Kinh để Thầy ngự như buổi sơ 
khai.  

Thầy miễn lễ. Tất cả các con đồng an tọa nghe Thầy dạy 
đây. 

Con thiết lễ Khai Minh Đại Đạo 
Thầy giáng lâm chỉ giáo chơn cơ (15)  
Bấy lâu luống những đợi chờ 
Chờ con cất gánh (16) đồ thơ (17) quy về. 

Cuộc biến chuyển lo bề tái tạo 
Tạo dinh hoàn (18) thiện bảo (19) nguyên nhân (20) 

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

(15) chơn (chân) cơ : Chỗ trọng yếu thật sự.  
(16) cất gánh: Quảy gánh lên vai. Gánh vác. 
(17) đồ thơ (thư) 圖書: Gọi chung sách vở, kinh điển.  
(18) dinh (doanh) hoàn 瀛寰: Thế gian, muôn nước, vạn quốc.  
(19) thiện bảo 善保: Giữ bền, giữ trọn.  
(20) nguyên nhân (nhơn) 原人: Những linh căn 靈根 nguồn gốc 

từ cõi trời, xưa kia nhận lãnh sứ mạng xuống thế gian độ đời; 
khác với hóa nhân (nhơn) 化人 là những ai từ kim thạch, thảo 

Lập đời minh đức tân dân (21) 
Ngoại vương nội thánh (22) Thiên ân gội nhuần. 

Hỡi các con! Ngày Khai Minh Đại Đạo, các con thiết lễ 
kỷ niệm để đánh dấu sự vui mừng ngày Thầy đến khai Đạo 
tại Việt Nam. Dầu rằng Thầy khai Đại Đạo để ổn định cuộc 
đời sau cơn biến chuyển, nhưng các con, dân tộc các con 
phải vui mừng vì được chọn làm sứ mạng tiền phong trong 
Tam Kỳ Phổ Độ. 

Thầy phân như vậy để các con ý thức được sự cứu rỗi 
công bình của Tạo Hóa thiên nhiên, và các con hãy sáng 
suốt để giữ lấy sứ mạng, trách nhiệm được ban trao như giữ 
cái phao, giữ con thuyền trên dòng sông mê biển khổ vậy.  

Con ôi! 

Những thực trạng tưng bừng biến chuyển  
Để Thiên điều chọn tuyển nguyên căn 
Có trong Thượng Đế tánh hằng 
Ban trao quyền pháp hóa hoằng lý chơn. 

                                                                                                  
mộc, cầm thú tiến hóa lên làm người.  

(21) minh đức 明德: Đức sáng. tân dân 新民: Dân thời đại mới. 
(22) nội thánh ngoại vương 內聖外王: Theo Phùng Hữu Lan 
馮友蘭 (1895-1990) thì nội thánh (bên trong là thánh, 
sageliness within) là lập đức, ngoại vương (bên ngoài là vua, 
kingliness without) là lập công. Nói cách khác, nội thánh là tu 
dưỡng bản thân, ngoại vương là đem tài đức xây dựng xã hội, 
giúp ích cho đời. 
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Thức tỉnh đời trong cơn mộng ảo 
Giúp người đời cổi tháo nghiệt oan 
Thương yêu trách nhiệm chu toàn 
Cho đời ổn định nhơn gian thái hòa. 

Gần năm mươi năm khai Đạo, Thầy và chư Phật Tiên 
dụng phép mầu linh điển dạy dỗ, dìu dắt các con để các con 
hiểu biết trong cõi vô thường này đã có lẽ hằng thường 
trong đó.  

Các con nhìn vào thánh thể của Thầy sẽ thấy gì trước 
nhứt? Thầy – Thiên Nhãn, tâm linh của vũ trụ, của vạn vật, 
nhựt nguyệt tinh tú huyền đồng. Thế nên nhân loại tiến hóa 
trong luật hiếu sanh của Thầy để vào hàng Phật Tiên, 
Thánh Thần.  

Ngược lại, nhơn loại sẽ bị đào thải bởi muội tánh mê 
tâm. Không hòa mình cùng Thiên lý, đứa hài nhi xích tử (23) 
sẽ lọt vào cạm bẫy làm mồi cho ác thú. Khi mất sự ấp ủ 
thương yêu, các con sẽ bị chơi vơi khi nắm víu phù hoa (24) 
vật chất. Sự nghiêng ngả của các con sẽ xa dần tầm tay 
Thượng Đế và sa đọa. 

Đại Đạo Khai Minh là để giúp các con, nhân loại trở về 
với đạo lý thật sự ở nơi mỗi cá thể chúng sanh. Nếu các con 
hiểu lời Thầy, “Thầy là các con, các con là Thầy”, thì thế 
giới này sẽ hòa bình, càn khôn sẽ an định. 

                                              
(23) hài nhi 孩兒: Trẻ sơ sinh. xích tử 赤子: Đứa trẻ mới sinh, 

còn đỏ hỏn.  

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Thầy đặt để ra sứ mạng 
hòa hiệp tâm linh sau khi chánh thể Đại Đạo lập thành. 
Chín năm (25) các con hiến dâng sở hữu để phụng sự lý 
tưởng trong ánh sáng Đại Đạo. Dòng sông tiến hóa trường 
lưu bất tận, những điểm đạo được sáng tỏ khi các con hoàn 
thành sứ mạng trong cuộc đời nhân thế.  

(…) Thầy cũng mừng nhìn thấy sự đoàn kết của các con 
trong Hội Thánh Tiên Thiên, Minh Lý [Thánh Hội], Hội 
Thánh Truyền Giáo, và Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý. Thầy 
cũng vui thấy các con đại diện Hội Thánh, thánh thất, thánh 
tịnh họp mặt đông đủ ngày hôm nay. 

Hỡi các con! Nội thể Đại Đạo phân để hóa. Cơ Quan 
Phổ Thông Giáo Lý là guồng máy để các con luân động 
hòa rồi hiệp. Các con Thiên ân chức sắc được Thầy ban 
trao quyền pháp cần lưu ý mạnh dạn tiến lên hoàn thành sứ 
mạng cứu thế độ nhơn.  

Thầy đã cho chư Tiền Khai Đại Đạo hiện diện hôm nay 
để vui với các con và luôn luôn hộ phò, chia sớt cùng các 
con trong trách nhiệm độ đời. 

Tâm con vốn bửu tòa Thầy ngự 
Hãy giúp người gìn giữ Thiên cơ 
Hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ 
Công bình, bác ái, từ bi đứng đầu. 

                                                                                                  
(24) phù hoa 浮花: Hư ảo, hão huyền, phù phiếm. 
(25) chín năm: Tính từ khi thành lập Cơ Quan Phổ Thông Giáo 

Lý (1965) tới lúc Đức Chí Tôn dạy bài này (1973).  
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Đại Đạo khai minh Kỳ Ba độ tận nhân loại trên mọi 
phương diện của cuộc đời. Thế nên, sứ mạng trọng đại 
của người hướng đạo phải được xem là cần thiết và liên 
tục để thực hiện mục đích tối thượng cùng hoài bão 
trọng đại của Chí Tôn Thượng Đế. 

Đức Hộ Pháp PHẠM CÔNG TẮC 
Thánh thất Nam Thành 

Tý thời, 23-8 Canh Tuất (Thứ Tư 23-9-1970) 

Cuộc tiến hóa cơ mầu chuyển đạt 
Từ nhơn tâm quảng phát đạo tâm 
Nhờ con sứ mạng vững cầm 
Vững cầm quyền pháp cao thâm độ đời.  

Trước sứ mạng Cha Trời ban phó 
Ngoài nhơn gian các ngõ trông chờ 
Chờ con hành đúng Thiên cơ 
Vững niềm tin tưởng qua bờ hằng sanh. 

Con tin Đạo, tâm thành phụng sự 
Thầy ban trao gìn giữ pháp quyền 
Tình thương, sự sống tương liên 
Thực hành đúng Đạo, lưu truyền hậu sanh. 

Đã chấp nhận con đò cứu khổ 
Lướt dòng sông quốc độ Kỳ Ba 
Tâm con sẵn một bửu tòa 
Ngoài tâm chẳng có chi là đâu con. 

Các con nữ phái! Các con là năng lực phát huy của cơ 
phổ độ Kỳ Ba. Thầy và Phật Tiên sẵn dành ân huệ cho các 
con. 

(…) 

Các con thanh thiếu niên nghe Thầy dạy: 

Thanh thiếu niên mầm non quốc đạo 
Truyền thống nhiều hoài bão (26) tương lai 
Đời còn có một ngày mai 
Nhờ nơi các trẻ nghiêng vai gánh gồng. 

Thầy dành sẵn ân hồng chan rưới 
Cho tược mầm vạn đợi (27) sum sê 
Non sông gấm vóc tư bề 
Hóa hoằng chánh đạo giác mê cho đời. 

(…) 

Một lần cuối, Thầy nói với tất cả các con: Thầy luôn 
luôn ngự ở lòng mỗi con nếu con còn tâm đạo. 

Thầy ban ơn lành chung tất cả các con hiện diện đàn 
nay. Thầy hồi Bạch Ngọc. Thăng. 
 

                                              
(26) hoài bão 懷抱: Ôm ấp, ấp ủ một lý tưởng, ước vọng cao đẹp. 
(27) vạn đợi (đại) 萬代: Muôn đời, mãi mãi.  

HUỆ KHẢI chú thích 
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ĐƯỜNG XA 
ĐI MÃI VẪN CÒN XA 

P HP HP HP H Ạ M  V Ă N  L IẠ M  V Ă N  L IẠ M  V Ă N  L IẠ M  V Ă N  L I ÊÊÊÊ MMMM    

Một 
Đêm khuya dần, chiếc đèn bàn như sáng hơn. Ngoài phố 

đêm, tiếng rao hàng rong thiết tha mời gọi. Tiền bối Huỳnh 
Ngọc Trác trầm ngâm bên bàn viết với bài thánh giáo của 
Đức Tổng Lý Trần Hưng Đạo: 

THI 

Cất gánh tang bồng trả nợ trai 

Làm sao khỏi thẹn đấng râu mày 

Đường trường bảy thước thân nam tử 

Thuyền đã ra khơi há dễ quày. 

Bài thánh giáo do đàn cơ tại thánh thất Trung Thành 
ngày 15-01 Canh Thân (Thứ Năm 22-02-1940), tức là trước 
ngày tiền bối đi dự Đại Hội Long Vân thứ mười hai tại 
thánh tịnh Minh Kiến Đài ở Hạnh Thông Tây (Gò Vấp, Gia 
Định) hơn hai tháng.(1) 

                                                
Các chú thích trong bài do Văn Uyển: 
(1) Đại Hội Long Vân thứ mười hai diễn ra trong ba ngày 27, 28, 

và 29-3 Canh Thìn (Thứ Bảy 04, Chủ Nhật 05, và Thứ Hai 06-
5-1940). 

Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228-1300) 
xưa là danh tướng đời Trần đã từng đánh đuổi năm mươi 
vạn quân Nguyên ra khỏi cõi bờ nước Nam, làm cho các 
tướng Mông Cổ là Thoát Hoan, Sài Thung, Toa Đô, Ô Mã 
Nhi phải kinh tâm bạt vía. Nay trong đạo Cao Đài, Đức 
Thánh Trần là Tổng Lý Vô Vi Quyền Hội Thánh Trung 
Kỳ. 

Nội dung bài thánh giáo Đức Tổng Lý dạy làm cho 
Huỳnh tiền bối suy nghĩ nhiều về sứ mệnh và tiền đồ của 
nền quốc đạo. Lời Đức Thánh Trần dạy người thanh niên 
Đại Đạo với trọng nhiệm đem đạo vào đời, xốc gánh nhân 
sinh để đưa dân tộc đang bị thực dân xâm chiếm đến chỗ 
độc lập, tự cường tự chủ. Tiền bối Huỳnh Ngọc Trác cảm 
thấy bồn chồn về vai trò của người hướng đạo trong hiện 
tình đời đạo nặng oằn vai. 

Ba ngày Đại Hội Long Vân tại thánh tịnh Minh Kiến 
Đài, những phong thanh về cứu đạo, cứu đời làm mọi thành 
viên dự hội không thể điềm nhiên. Phần đông bôn chôn 
toan tính cách ứng phó với thời cuộc, vì Thế Chiến thứ Hai 
đã diễn ra.(2) Phái đoàn Cao Đài miền Trung gồm có Hiệp 
Lý Lê Trí Hiển, Nông Viện Trưởng Trần Nguyên Chất, 
Hòa Viện Trưởng Huỳnh Ngọc Trác và Đồng Tử Thanh 
Long vội vã trở về Quảng Nam để chăm lo cho cơ Đạo 
khỏi lâm vào cảnh rối ren, hoặc bị chụp mũ là hội kín, hoặc 
bị lợi dụng lôi kéo. 
                                                
(2) Thế Chiến thứ Hai nổ ra ngày 01-9-1939, kết thúc ngày 02-9-

1945. 
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Ban hướng đạo Quyền Hội Thánh Trung Kỳ hiệp tâm 
chủ trương phát huy đường lối Tam Dân (dân sinh, dân trí, 
dân đức). 

Các tiền bối phân công nhau biên soạn Gia Lễ Thường 
Hành, chăm lo quan hôn tang tế. Bộ phận phò loan phải 
thay đổi địa điểm từ thánh thất này sang Thiên bàn khác. 
Phần tiền bối Huỳnh Ngọc Trác chịu trách nhiệm soạn tài 
liệu giảng huấn cho lớp Đạo Đức Học Đường. 

Bên ánh đèn tỏa sáng, Huỳnh tiền bối đọc chậm lại từng 
đoạn bài thánh giáo của Đức Trần để nung nấu thêm tinh 
thần. Nhiệt lực trong người như nóng lên khi tiền bối đọc: 

“Thật cũng may duyên cho chư hiền, gặp Đức Cao Đài 
thức tỉnh, nương mình dưới bóng hồng ân. Thế mà ngoảnh 
lại mười lăm năm rồi, đời vẫn còn khổ, Đạo vẫn chưa 
thông, người dốt nát, kẻ bạo tàn, nạn giựt giành cơm áo 
diễn ra trăm mối ngổn ngang, lửa phiền đốt ruột! 

Đứng trước cảnh nhân tâm như thế, chư hiền có nên 
mau mau ra tay lấp thảm phá sầu, bỏ mối bi quan, cùng 
đứng dậy kêu gào nhau, dù rát cổ hao hơi cũng cương 
quyết một lòng làm cho trăm họ dắt nhau về cõi lạc quan, 
quét sạnh mối tư tâm, đạp tan thành bản ngã, làm cho đâu 
đâu cũng được tắm gội ơn đức Cao Đài, làm cho người dân 
Việt Nam biết mình có một nhiệm vụ thiêng liêng với công 
cuộc xây dựng tân thế giới do đạo Cao Đài chủ xướng, mà 
không thể bịt mắt bịt tai trong khi trời long đất chuyển. 

Núi còn cao, sông còn rộng, biển còn sâu, đất còn chở, 
trời còn che, chư hiền hãy gắng lên! Mặc dù việc quá lớn, 

sức chưa kham, nhưng trên dưới một lòng, đường tuy xa cố 
bước mãi không ngừng thì có ngày cũng đến. Cùng nhau 
bắc cầu phá núi, dắt đồng bào nhơn loại đến chỗ vinh 
quang.” (3) 

Tiền bối Huỳnh Ngọc Trác đang chú tâm vào việc soạn 
tài liệu luận giảng đề tài Tam Dân Cửu Viện. Tiền bối xem 
lại trang bản thảo: 

“Đặc điểm thứ hai là thực hành ba nguyên tắc: Dân 
đức, dân sanh, dân trí. Ba đặc điểm nầy rất quan hệ trong 
cuộc sống của nhân loại. Bất cứ dân tộc nào muốn tạo 
thành một quốc gia hay một xã hội nào, muốn xứng đáng 
một phần tử trong nhân loại mà được tồn tại mãi mãi thì 
trong ba nguyên tắc nầy không thể thiếu một được. 

Bây giờ xin giải nghĩa thế nào gọi là dân, và dân có 
quan hệ thế nào đối với quốc gia xã hội? 

Dân là tên chung gọi tất cả người trong một nước. 

Sự quan hệ của dân ra thế nào? Ta có thể nói ý dân là ý 
Trời. 

Kinh Thư có câu: ‘Thiên thị tự ngã dân thị. Thiên thính 
tự ngã dân thính.’ (4) 

                                                
(3) Thánh thất Trung Thành, 15-01 Canh Thìn (Thứ Năm 22-02-

1940). 
(4) 天視自我民視. 天聽自我民聽. Thư Kinh, Chu Thư, thiên 

Thái Thệ trung. Nghĩa là: Trời thấy như dân ta thấy. Trời nghe 
như dân ta nghe. 
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Thầy Mạnh đã nói: ‘Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi 
khinh.’ (5) 

Ông Lư Thoa (6) nói: ‘Dân là chung hồn của nước, nước 
là danh dự của dân.’ Trong bản dân quyền tuyên ngôn có 
nói rõ sự quan hệ của dân thế nào rồi.  

Theo những thuyết trên, suy trắc đến các học thuyết 
Đông Tây xưa nay bàn về chữ dân, ta có thể thấy sự quan 
hệ của dân đối với cuộc hưng vong thành bại thế nào. 

Trong bài cổ động Nông Viện, Đức Trần Hưng Đạo đã 
nói: ‘Dân mạnh nước mạnh, dân yếu nước yếu, dân đau 
nước bại hoại, dân chết nước điêu tàn. Và trong Pháp 
Chánh Truyền của Đại Đạo minh định chỉ có vạn linh sanh 
chúng mới được quyền thay thế cho Đức Chí Tôn mà công 
cử chức phẩm Giáo Tông. Vạn linh sanh chúng tức là toàn 

                                                
(5) 民 為 貴 ,  社 稷 次 之,  君 為 輕. Dân là quý, sau đó đất nước, 

vua là nhẹ.  
(6) Lư Thoa: Là cách người Việt đầu thế kỷ 20 quen gọi Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778), dựa theo lối người Hoa chuyển 
chữ (transliterating) Rousseau thành 盧梭. Bấy giờ trí thức tân 
học Việt Nam đã sớm biết tác phẩm của Rousseau nhan đề Du 
Contrat Social (xưa dịch Xã Ước, hay Dân Ước… nay dịch là 
Bàn Về Khế Ước Xã Hội…). Ngày 01-8-1921 tại Hà Nội, Hội 
Bắc Kỳ Công Thương Đồng Nghiệp ra mắt bán nguyệt san 
Hữu Thanh, do Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu (1889-1939) làm 
chủ bút là Tản Đà. Trên một số Hữu Thanh (1921), Tản Đà có 
đăng bài thơ Nhớ Ông Lưu Thoa (mười sáu câu), mở đầu như 
sau: Ngồi buồn ta nhớ ông Lư Thoa / Dân ước nhân quyền ông 
xướng ra...  

thể tín đồ, là nhân dân. 

Ôi! Quyền hạn của nhân dân, sinh mạng của nhân dân 
quan hệ đến thế thì tổ chức sắp đặt thế nào để dẫn dắt nhân 
dân vào con đường tiến hóa? Nên tôn chỉ của Đại Đạo 
phải hoạch định ba nguyên tắc đạo đức, đời sống, trí thức, 
mới mong tổ chức hoàn bị cả tinh thần lẫn vật chất, không 
cố chấp xưa, không câu nệ nay để mưu cầu đại đồng xã hội 
tương lai cho nhân loại. 

Thế nào là dân đức? Dân đức là đạo đức của nhân dân. 
Đó là vấn đề quan hệ trong cuộc sống chung của loài 
người. Khi loài người tiến đến trình độ cao về vật chất thì 
vấn đề đạo đức bị bỏ sót. Người ta quên rằng nếu bỏ đạo 
đức thì loài người e không còn là người nữa. Vậy nên ta có 
thể gọi lớn lên rằng đạo đức là vấn đề cố hữu xưa nay, cả 
Đông Tây, ở xã hội nào, dân tộc nào nó cũng là vấn đề 
thần thánh để nâng đỡ cuộc đời của loài người thêm cao 
thượng; nuôi nấng tâm chí loài người được sáng suốt, 
tránh được tất cả những tư cách ô hạ, những tính tình ti 
tiện; kềm chế được những nhược điểm, vượt qua được mọi 
sự cám dỗ, mọi sự ràng buộc vật chất; giữ lương tâm trong 
sạch, nhân cách cao vời, phẩm giá xứng đáng; gìn tròn thỉ 
chung cái thiên chức làm người, bổn phận làm dân, tư cách 
một tín đồ. Đạo đức của dân được như thế thì lấy giàu sang 
không câu nhử được, lấy quyền thế không uy hiếp được, lấy 
sắc đẹp không dụ dỗ được. 

Chữ đạo đức nghĩa chính là như thế chứ không phải như 
người ta đã hiểu là người nhu nhược, thật thà, gặp sao hay 
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vậy, đa cảm bi quan. Gặp phải một nghịch cảnh, một trở 
lực thì tâm trí bần thần thối thác tránh trớ. Rồi đổ cho 
mạng lý hoặc nhân quả, nhân duyên. Không có một sinh 
lực gì, chính khí gì đủ sức tự tin để ra tay cải tạo. 

Thế nào gọi là dân sanh? Dân sanh là đời sống của 
nhân dân. Nó là vấn đề quan hệ sống còn của con người. 
Đời sống của nhân dân gồm có ăn, ở, mặc. Thầy Mạnh Tử 
có câu ‘Vô hằng sản nhi hữu hằng tâm giả, duy sĩ vi năng. 
Nhược dân tắc vô hằng sản, nhân vô hằng tâm. Cẩu vô 
hằng tâm, phóng tịch tà xỉ, vô bất vi dĩ. Cập hãm ư tội, 
nhiên hậu tòng nhi hình chi, thị võng dân dã.’ (7) Nghĩa là: 
Không có tài sản mà thường giữ được lòng thì chỉ có kẻ sĩ 
quân tử mới giữ được năng lực như thế, còn đại đa số nhân 
dân thì nhân vì không có tài sản mà thường không giữ được 
lương tâm. Đến khi lương tâm không được giữ thường thì 
buông lung cong vạy, không việc gì ty tiện mà không dám 
làm. Kịp đến khi sa vào tội lỗi thì quan trên lại lấy hình 
phạt mà trừng trị, như thế hình phạt đặt ra chỉ là lưới rập 
dân đấy. 

Xét câu này, thấy ngay chỗ quan hệ của dân sanh mà 
bậc hiền triết lưu tâm tha thiết đến chỗ trọng yếu là tổ chức 
đường kinh tế sinh sống cho nhân dân. Lại có câu ‘Cơ hàn 

                                                
(7) 無恆產而有恆心者, 惟士為能. 若民則無恆產, 因無恆 心. 

苟無恆心, 放辟, 邪侈, 無不為已. 及陷於罪, 然後 從而刑之, 
是罔民也.  

thiết thân bất cố liêm sỉ’ (8) có nghĩa là đói rét đến bên lưng 
thì hơi đâu nói đến liêm sỉ. Suy ra, ta có thể thấy ngay rằng 
nguyên tắc dân sanh đối với bất cứ xã hội nào, quốc gia 
nào cũng là điều kiện rất cần thiết. Vì có thế mới làm cho 
đời sống con người được thỉ chung trung thành với bổn 
phận. 

Thế nào là dân trí? Dân trí là trí thức của dân. Vì sao 
mà phải lo cho nhân dân có trí thức? 

Hàn Phi Tử đã nói: ‘Ngu dân bách vạn vị chi vô dân.’ (9) 
Nghĩa là dân ngu dẫu có nhiều đến trăm vạn cũng như 
không có một người nào. 

Lương Khải Siêu cũng nói: ‘Họp bầy đui không thành 
người sáng, họp bầy dốt không thành tinh thông.’ 

Ta có thể nói trí thức phổ thông của dân là điều kiện 
quan hệ cho cuộc thạnh suy của một quốc gia, một chủng 
tộc. Nhân dân cần có trí thức để nhận biết cái thiên chức 
làm người của mình, để hiểu biết cái quyền hạn, cái bổn 
phận làm dân của mình. Nhìn sự nhục nhã cùng nỗi phẫn 
uất chung vì giá trị con người mà đồng lòng cùng nhau 
đoàn kết khắn khít. Tình thân ái dần dần từ đồng loại mà 
ra. Chịu hy sinh bớt những điều kiện riêng mà hăng hái 
chung sức vào cái vận mệnh của toàn thể xã hội. Nếu trí 
thức của nhân dân đã tiến một bước khá cao rồi thì cái 
danh dự cao quý sẽ đem lại cho họ một cách vẻ vang. Đó là 
                                                
(8) 飢寒切身不顧廉恥.  
(9) 愚民百萬謂之無民.  
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điều chắc chắn vậy. Vì họ có trí thức mới hiểu biết lịch sự ở 
đời, mới biết phục tùng kỷ luật, mới giữ được trật tự mà 
nhân cách mới thanh cao. Thế thì cơ quan giáo dục đối với 
sự nuôi nấng trí thức của nhân dân thiệt là một điều không 
thể cẩu thả được. Nên dân trí là vấn đề rất quan hệ trong 
công cuộc trưởng dân phụ thế của bất cứ dân tộc nào. 

Kết luận: Đem so sánh ba nguyên tắc của đặc điểm thứ 
hai trong tôn chỉ Đại Đạo rất thiết thực, không thể thiếu 
một được. Tất phải đồng thời tổ chức cơ quan khai hóa của 
Đại Đạo đã hoạch định hẳn hoi. Cái đại thể của chín viện 
đã ngậm đủ ba nguyên tắc trên kia như: 

- Dân đức thì có: Hòa Viện, Lễ Viện, Phước Thiện Viện. 

- Dân sanh thì có: Nông Viện, Công Viện, Lương Viện. 

- Dân trí thì có: Phổ Thông Giáo Lý, Học Viện. 

- Còn Nội Ngoại Giao Viện là cái cửa thống lãnh giao 
tiếp. 

Vậy nếu đem suy trắc, cân nhắc ba nguyên tắc nầy đối 
với các học thuyết Đông Tây xưa nay mà so sánh thì ta 
phải có thể đại ngôn lên rằng tôn chỉ của Đại Đạo nếu có 
thể thực hành được hoàn toàn thì cuộc đại đồng tôn giáo, 
đại đồng xã hội sẽ thực hiện, quyết không còn mơ mộng 
nữa.” 

Lướt qua hết đoạn bản thảo, Huỳnh tiền bối với tay lấy 
lọ dầu Nhị Thiên Đường bôi một ít vào mũi. Hơi lạnh cuối 
đông theo gió lùa vào khe cửa làm tiền bối hơi rúm người 

lại. Bỗng có tiếng gõ cửa và tiếng của chị nữ tu trù phòng: 

- Thầy giáo Hai? 

- Ủa có gì? Khuya vậy! Tiền bối hỏi vọng ra. 

Cửa xịch mở, con cháu gái từ quê theo nữ tu trù phòng 
bước vào. Trước sự ngạc nhiên hơi âu lo của tiền bối, cô 
cháu gái vội vòng tay thưa: 

- Thưa chú Hai, thím Hai Chơn Bảo cho cháu ra báo với 
chú là cụ bà bị cảm gió từ khi chiều. 

Hai 
Cái lạnh mùa đông của miền Trung rất khắc nghiệt. Ở 

miền quê thiếu thốn chăn mền, đêm ngủ người ta phải dùng 
chiếu để đắp. Nhiều nhà đông con nửa đêm phải dậy đốt 
lửa ngồi sưởi ấm. Các cụ cao tuổi luôn để nồi than sưởi 
dưới gầm giường. Năm nào cũng vậy, vào tháng mùa đông 
người chết nhiều hơn các mùa khác. Chết vì lũ lụt, chết vì 
già không chịu được lạnh… 

Thân mẫu của tiền bối Huỳnh Ngọc Trác, cụ bà Tịnh 
Niệm Phan Thị Nẫm rất nghiêm cẩn về gia pháp, trân trọng 
về lễ tiết. Cụ bà thể lực yếu đuối mà bản chất siêng năng 
cần mẫn. Trong những ngày áp tết cụ bà chăm lo phụ với 
người con dâu (Hành Thiện Chơn Bảo) chuẩn bị đón tết cổ 
truyền. Lo dọn dẹp nhà cửa, lo hương hoa trà quả, nhất là 
lo làm bánh mứt. Không chỉ cho gia đình mà cho cả thánh 
thất Trung An. Vì cảm lạnh do mắc mưa, đồng thời dường 
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như có mầm bệnh già tiềm ẩn nào đó đã bùng phát nên cụ 
bà suy kiệt nhanh chóng. Tiền bối Huỳnh Ngọc Trác được 
tin vội về lo thuốc thang, nhưng cụ bà vẫn không qua được 
thời điểm mệnh chung. Cụ bà thoát trần vào giờ Hợi ngày 
29 tháng Chạp Canh Thìn (Chủ Nhật 26-01-1941). 

Cái tết Tân Tỵ (1941) là cái tết đau buồn không chỉ riêng 
cho gia đình tiền bối Hùynh Ngọc Trác mà cho cả thánh 
thất Trung An và bổn đạo Quảng Nam.  

Đám tang được tổ chức vào ngày 04-01 Tân Tỵ (Thứ 
Năm 30-01-1941) đúng theo nghi lễ tân pháp Cao Đài. Tất 
cả các vị hướng đạo đã tập trung về, các họ đạo trong toàn 
tỉnh Quảng Nam cũng kéo về, có cả ban nhạc lễ Từ Quang 
đến hộ lễ. 

Hương chức trong làng, nhất là Hương Kiểm Nguyễn 
Cường, cảm phục đức độ của cụ bà và thanh thế của gia 
đình nên cố ý che giấu, không trình báo lên huyện, tỉnh về 
tang lễ làm theo nghi thức của nền Đạo đang bị cấm.(10) 
Tuy nhiên, vì âm hưởng quá lan rộng nên mật thám tỉnh là 
Reynaud và Tri Phủ Thăng Bình Nguyễn Xuân Đàm (11) đã 

                                                
(10) Thứ Năm 26-01-1928 (04-01 Mậu Thìn), năm Bảo Đại thứ 

Ba, triều đình Huế ra Thông Tư cấm truyền đạo Cao Đài ở 
Trung Kỳ. Xem: Huệ Khải, Cấm Đạo Cao Đài Ở Trung Kỳ 
1928-1950. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2012. Quyển 53-1 trong 
Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.  

(11) Nguyễn Xuân Đàm (1889-1953), hiệu Tùng Lâm, quê làng 
Quần Ngọc, xã Đông Lâm (nay là xã Khánh Lộc), huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông đỗ Phó Bảng khoa thi Kỷ Mùi (1919), 

kéo lính tập đến bao vây, bắt hầu hết các bậc hướng đạo có 
mặt, giải tất cả về Ty Liêm Phóng Hội An.(12) 

Các tiền bối bị giam tám tháng mới ra tòa, bị xử mỗi vị 
bốn năm tù khổ sai vì tội danh tái phạm tụ hội bất hợp 
pháp, gồm có các tiền bối Nguyễn Quang Châu, Nguyễn 
Đán, Huỳnh Ngọc Trác, Trần Nguyên Chất và Phan Thiện 
Trì. Nơi thọ án là lao xá Quảng Nam. Rất may người cai tù 
lao xá nầy là Nguyễn Thôi (thường gọi Cửu Hiểu) vốn là 
tín đồ Cao Đài. Do đó, khi phải thi hành lao dịch, các tiền 
bối được Cửu Hiểu ngầm giúp đỡ, chỉ cắt đặt những việc 
nhẹ nhàng như quét công đường, nhổ cỏ trong dinh thự. Về 
lương thực hằng ngày, mỗi người được cấp phát 750 gram 
gạo, một ít muối và rau. Các vị không nhận thức ăn mặn. 

Ba tháng sau có lệnh của Tổng Đốc Quảng Nam Ngô 
Đình Khôi cho các vị ra lao dịch tại hành cung.(13) Ở đây lại 

                                                                                                     
kỳ thi Nho học cuối cùng tại Việt Nam. Ông làm trợ giảng 
Quốc Tử Giám một thời gian, rồi lần lượt làm Tri Phủ ở Đông 
Sơn (Thanh Hóa), Tam Kỳ và Thăng Bình (Quảng Nam)… 
Đời vua Bảo Đại, ông làm Ngự Tiền Văn Phòng, thăng chức 
Hữu Tham Tri (Bộ Lễ). Năm 1943, ông xin về hưu sớm. 

(12) Liêm Phóng (Sûreté): Cơ quan mật thám thời Pháp thuộc. 
(13) hành cung: Chỗ vua ngự khi rời hoàng cung tuần du. 

Ngô Đình Khôi (1885-1945) làm Tổng Đốc tỉnh Quảng Nam. 
Ông là con cả ông Ngô Đình Khả (1850-1925), các em ông là 
Ngô Đình Thị Giao (?-1944), Ngô Đình Thục (1897-1984), 
Ngô Đình Diệm (1901-1963), Ngô Đình Thị Hiệp, Ngô Đình 
Thị Hoàng, Ngô Đình Nhu (1910-1963), Ngô Đình Cẩn (1912-
1964), Ngô Đình Luyện (1914-1990).  
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gặp người đầu bếp là tín đồ Cao Đài thánh thất Từ Quang; 
nhờ vậy tạo được đường dây thăm viếng liên lạc, tiếp tế 
khá đầy đủ. Nhân đó, tiền bối Huỳnh Ngọc Trác tiếp tục 
soạn tài liệu giáo lý gởi về cho học viên phổ thông ở Đạo 
Đức Học Đường.  

Tiền bối lại được tin tiền bối Trần Nguyên Chí và người 
em gái là Trần Thục Cơ bị bắt tại Đạo Đức Học Đường do 
một bài luận văn đề tài “Con cò đi ăn đêm”. Nội dung bài 
luận có hàm ý động chạm thời thế. Tiền bối Trần Nguyên 
Chí thừa nhận rằng mình hướng dẫn em gái làm bài luận 
ấy, nên cả hai bị bắt phạt tù: Trần tiền bối một năm, còn 
người em gái Trần Thục Cơ mười tám tháng, cũng đều bị 
đưa ra nhà lao Hội An (Quảng Nam). Các tiền bối cũng nhờ 
chuyển những bài thánh giáo từ đầu năm ra để xem lại. Hầu 
như bài nào các tiền bối cũng đọc nhiều lần, đến thuộc 
lòng. 

Bài thánh giáo của Đức Trần Tổng Lý làm các tiền bối 
thao thức, xót xa trong cảnh “trói chân kỳ ký”:(14) 
                                                                                                     

Ông được tập ấm lúc còn nhỏ và được triều đình Huế bổ 
nhiệm vào làm trong Bộ Binh (1910). Được ít lâu ông về làm 
rể Thượng Thư Nguyễn Hữu Bài. Ông thăng chức Tổng Đốc 
Quảng Nam (1930). Con ông là Ngô Đình Huân làm thư ký và 
thông ngôn cho Yokoyama Masayuki, Viện Trưởng Viện Văn 
Hóa Nhật Bản tại Sài Gòn. Ngô Đình Khôi về hưu năm 1943. 

(14) kỳ ký 騏驥: Ngựa tốt, ngựa giỏi, tuấn mã. Cao Bá Quát 
(1809-1855) có câu thơ: Trói chân kỳ ký tra vào rọ… Nghĩa là 
bậc hào kiệt phải chịu cảnh tù túng, không được tung hoành 
cho phỉ chí. 

TỔNG LÝ TRẦN HƯNG ĐẠO 

THI 

Trông thấy quần sinh luống chạnh lòng 
Bàn cờ thế giới đã dàn xong 
Tàn linh năm cõi lo quên ngủ 
Nhân loại bốn phương sợ phập phồng 
Đạo đức dạy đời, đời bịt mắt 
Chơn truyền cứu chúng, chúng nhàm trông 
Chừ ai chung gánh canh khuya vắng 
Mà dắt tay nhau đến Đại Đồng. 

Chào chư chức sắc lưỡng ban. Hỡi chư hành sự! Than 
ôi! Ngày qua như tên xẹt, có chờ ai đâu, thấm thoát mà 
Đạo Tam Kỳ đã mải miết trên dải đất Đông Dương mười 
mấy thu đằng đẵng, giữa lúc trào lưu tư tưởng Đông Tây 
đương quyết liệt đấu tài, liệt cường đương gầm thét để 
tranh thành cướp đất còn hơn thời Xuân Thu Chiến 
Quốc.(15) Cũng vì quá văn minh khoa học, lấy lý trí mà 
thắng đoạt cơ trời. 

Nào thần công, cao xạ, hơi ngạt, xe tăng, bom thiêu, tạc 
đạn. Hôm nay, kết quả cho nhân loại một tấn thảm kịch nơi 
bãi sa trường với bao nhiêu máu sông xương núi. Thảm 
thảm! Thế mà đã yên đâu, rồi đây nhơn loại còn phải bước 
chân vào cảnh đoạn trường hơn nữa, biết bao nỗi bất bình, 
nỗi kinh khủng, nỗi phập phồng lo ngại cho cái ngày mai! 

                                                
(15) Trong lịch sử Trung Quốc, thời Xuân Thu (770-476 trước 

Công Nguyên) nối tiếp là thời Chiến Quốc (476-221 TCN).  
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Hỡi ôi! 

Càng trông nhân loại càng đau 
Hỏi nào hiệp khách anh hào ai đâu? 

Thế mà ai chịu mở mắt tỉnh tâm trong lúc đêm trường 
mờ mịt thiên thảm địa sầu, chịu noi theo ánh sáng của 
vừng thái dương là Tam Kỳ Đạo chuyển để cùng nhau đưa 
tay đánh thức kẻ còn mê trong cơn mộng. 

Thiệt, Thần Tiên cũng vô phương khả luận, biết tỏ cùng 
ai! Nào đâu trang hiệp nghĩa, khách anh tài, vì chúng quên 
mình trong lúc nước bại nhà suy, phong dời tục đổi? 

Thử hồi tưởng lại, mấy thế kỷ vừa qua nào có phải dân 
Việt không người, đất Việt không lính? Ờ, thì dân số cũng 
gần ba mươi triệu, cũng đầu đen máu đỏ, lao nhao lúc 
nhúc trong khoảng giang sơn hùng vĩ tú cảnh kỳ quan. Nào 
Ngũ Hành, Hải Vân, Tản Viên, Hương Tích, Cửu Long, Nhị 
Hà; nào có thiếu danh nhơn, hào kiệt, lương tướng, minh 
quân đâu! Kìa, kìa, những hàng chữ rõ ràng, sờ sờ trước 
mắt. Nào Lê Lợi, Lý Bôn, Trưng Vương, Triệu Ẩu,(16) 
Thường Kiệt, Tây Hồ,(17)… Thế thì ai khôn linh mà chối 
tiếng con Hồng cháu Lạc ư! 

THI 

Nghĩa vụ cùng chung đó bớ ai 
Gác tay kề trán lúc đêm dài 

                                                
(16) ẩu 嫗: Từ gọi phụ nữ. Lão ẩu: Bà già. Triệu Ẩu: Bà Triệu.  
(17) Chí sĩ Phan Chu Trinh (1872-1926) hiệu là Tây Hồ.  

Hỏi mình có phải trang nam tử 
Hay lũ chán đời bịt mắt tai 

Trìu trịu tang bồng một chiếc thân 
Mày râu Tạo Hóa đúc trong trần 
Đã đành phận sự ra gồng gánh 
Nặng mối tình chung với quốc dân. 

TRƯỜNG THIÊN 

Dân tâm đã chưa an chưa định 
Quốc hồn thêm dở tỉnh dở say 
Kiếp căn chi khéo đọa đày 
Cho dân Nam phải miệt mài trầm luân 

Nền phong hóa đã không bồi đắp 
Mối nhân luân lại sắp điêu tàn 
Nhơn tình thế thái đa đoan 
Nước non nghĩ đến mà chan chứa sầu 

Nguồn vật chất Tây Âu bổ lại 
Sóng bất bình Đông Hải khua rân 
Phong trào thế giới duy tân 
Làm cho nhân loại phân vân trăm đường 

Hỡi than ôi! Can trường thống thiết 
Hỡi than ôi! Tâm huyết thiểu phần 
Đã đành than khổ vì thân 
Mà đau đớn bấy cho dân Nam nầy! 

Đã lắm lúc đắp xây thành lũy 
Cũng nhiều khi sửa trị quốc phong 
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Đổi đời chi bấy Hóa Công 
Lập rồi lại xóa cũng không mấy hồi 

Khổ thì thôi mà thôi chẳng dứt 
Căm tức người mà tức nước non 
Sơn hà tô phấn điểm son 
Xưa ông bà thế, nay con cháu gì? 

Bước ra đời, đời nguy đời khốn 
Hỏi lại người, người độn người ngu! 
Anh hùng lỡ lối công phu 
Quăng gươm cắt tóc mà tu cho rồi! 

Nhưng còn mang nợ đời trìu trịu 

Khó nỗi nầy chừ liệu sao sao 
Hỏi Trời! Trời ở quá cao 
Hỏi người, chả thấy người nào nói đâu! 

Cơn khao khát gặp bầu thanh thủy 
Lúc ốm đau nhờ vị lương y 
Trời gieo mối đạo Tam Kỳ 
Thiệt là hạnh phúc còn gì hơn chăng? 

Kêu gọi nhau tập rèn đạo đức 
Dặn dò nhau un đúc tinh thần 
Nước đồng nước, dân đồng dân 
Năm châu bốn bể ra thành người chung 

Nhưng than ôi! Vì lòng bản ngã 
Hỡi than ôi! Vì bả lợi danh 
Làm cho cơ Đạo tan tành 
Những phường sâu mọt dạ đành bán buôn 

Mượn danh Đạo lợi quyền bảo thủ 
Để tìm ngôi Giáo Chủ, Giáo Tông 
Đứng lên xưng bá xưng hùng 
Thế mà lòng chẳng thẹn thùng mới ghê 

Đời cay nghiệt, toan về bước Đạo 
Đạo dở dang chừ bảo đi đâu? 
Âu là sanh đứng mày râu 
Nặng câu hồ thỉ, năng câu tang bồng 

Chừ ta quyết tả xông hữu đột 
Chừ ta toan trống giục gươm reo 
Phất cờ lớn tiếng cả kêu 
Hỡi ai vì Đạo bươn theo kịp Thầy 

Không còn chia phái nầy phe nọ  
Không còn phân em nhỏ anh to 
Cùng nhau phận sự chung lo 
Đứng về trung lập chờ cho Đạo thành 

Đợi ngày nào nhơn sanh thống nhứt 
Đợi ngày nào trí thức mở mang 
Gây nên tình cảm nồng nàn 
Dắt về Hội Thánh lập đoàn quy nguyên 

Thiệt là:  
Gót trần men bước xe Tiên 
Hào quang chiếu diệu Nam thiên chói lòa 
Dặn lòng ta biết lấy ta. 

Đức Trần Tổng Lý giáng ban bài thánh giáo nầy tại 
thánh thất Nam Trung Hòa ngày 04-6 Tân Tỵ (Thứ Bảy 28-
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6-1941), cũng chính là ngày tiền khai Hộ Pháp Phạm Công 
Tắc và năm chức sắc cao cấp Tòa Thánh Tây Ninh bị thực 
dân Pháp bắt đưa đi đày ở Mã Đảo (Madagascar), châu Phi. 

Ngày tháng trong tù đi rất chậm còn diễn biến bên ngoài 
thì dồn dập từng giờ. Từ tháng 6-1941, nhà đạo Cao Đài đã 
lâm vào cảnh khốn đốn. Các Thánh Tòa, thánh thất đều bị 
phong tỏa. Thượng Đầu Sư Nguyễn Bửu Tài (Cao Đài Tiên 
Thiên) bị đày Côn Đảo, Thượng Chưởng Pháp Lê Kim Tỵ 
(cũng Tiên Thiên) bị đưa đi nhà lao Phú Bài. Các thánh sở 
Cao Đài có gắn hình chữ vạn 卐卐卐卐 đều phải gỡ bỏ,(18) hoặc 

đóng khung vuông thành hình chữ điền 田. Thánh tượng 
Thiên Nhãn không được thờ, chỉ còn để khuôn kính trắng 
gọi là… thờ vô vi. Thực dân Pháp thẳng tay đàn áp Cao 
Đài… 

Ở hành cung công việc lao dịch tương đối nhàn rỗi nên 
các tiền bối có nhiều thì giờ nghiên cứu thánh giáo và nghe 
ngóng tình hình. Mỗi người đều mang tâm trạng ưu thời 
mẫn thế. Tiền bối Huỳnh Ngọc Trác thì có thêm nỗi buồn 
tang mẹ. Suốt chín tuần cửu và tiểu tường đều chỉ mặc 
niệm trong cảnh lao tù. Mùa đông lại đến, tháng Chạp lại 

                                                
(18) Nghị Định số 72 ngày 03-5-1940 của Toàn Quyền Đông 

Dương Joseph Jules Brévié cấm treo cờ phướn có dấu hiệu chữ 
Vạn. Các thánh sở Cao Đài thường gắn chữ Vạn 卐 hay 卍 trên 
mái, nóc vì thế đều bị liên lụy. Lý do có lịnh cấm này vì trong 
Thế Chiến thứ Hai (1939-1945), lá cờ Đức Quốc Xã có dấu 
hiệu chữ Vạn nghiêng . (Cấm Đạo Cao Đài Ở Trung Kỳ, tr. 
20.)  

về làm tiền bối nhớ lại ngày chung sự của mẫu thân mà 
chạnh lòng hiếu đạo. Rồi có tin Hiệp Lý Lê Trí Hiển quy 
thiên vào ngày mồng 6 tháng Chạp Quý Mùi (Thứ Bảy 01-
01-1944).(19) Tang lễ cử hành tại thánh thất Nam Trung Hòa 
trong sự thiếu vắng các bậc hướng đạo đồng tâm đồng chí, 
thật chua xót ngậm ngùi! 

Đến tháng 10 năm 1944 các hướng đạo ở lao xá Quảng 
Nam được cho về thăm nhà một tháng, sau đó sẽ tiếp tục 
đưa đi an trí. Riêng tiền bối Phan Thiện Trì thì được về 
luôn. Một người bạn tù (tên Thanh Tâm) cũng được về 
trong dịp nầy xúc cảnh tặng các tiền bối một bài thơ Đường 
luật: 

Gặp quý thầy đây suốt những ngày 
Sống chung tù tội nếm chua cay 
Giữ bò quan lớn hồi mưa nắng 
Đẩy gạo đường xa lệnh bếp cai 
Thầy bởi sĩ hiền cam ngục thất 
Tôi vì đạo nghĩa chịu trần ai 
Nay người còn ở, người về trước 
Thẳng một đường Trời, thỏa chí trai. 

                                                
(19) Hiệp Lý Lê Trí Hiển (1879-1944), đắc quả vị thiêng liêng 

Nhị Đẳng Nhứt Thừa Giám Đàn Thiên Quân, và đã giáng cơ 
ngày 17-01-1957: 

LÊ dân mong được phước hòa bình 
TRÍ đức chung phần cứu vạn linh 
HIỂN đạt cùng nhau chung thánh huệ 
Giáng thăng pháp đạo hiện chơn tình. 
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Tiền bối Phan Thiện Trì họa lại nguyên vận: 

Cùng chung tù tội đã bao ngày 
Nếm đủ mùi đời lắm đắng cay  
Đâu để chân thân vùi cát bụi 
Từng đem tình cảm đối bính cai 
Non sông ngẫm đến buồn tê tái 
Danh lợi mà chi trối mặc ai 
Chẳng hổ tu mi, lời tạc dạ 
Kinh luân sự nghiệp chí làm trai. 

Ba 
Thực dân Pháp thiết lập những khu trại (camps) gọi là 

“trại an trí” ở miền rừng thiêng nước độc để đày các tội 
phạm khổ sai đến thọ án. Tất cả các trại an trí đều thiết lập 
gần như nhau. Bao quanh bên ngoài là đường hầm cắm 
chông và bờ rào giăng kẽm gai. Bên trong trại giam có sân 
rộng, có lối đi, có trạm phát thuốc, nhà bếp, nhà ăn. Ngoài 
khu nhà ở, còn có khu canh tác, chăn nuôi. Tất cả tù nhân ở 
trại phải lo lao động trồng tỉa, chăn nuôi. 

Sau một tháng về thăm nhà, các tiền bối trở lại trình 
diện, bị chia đi an trí nhiều nơi. Hai tiền bối Nguyễn Quang 
Châu, Huỳnh Ngọc Trác đi trại an trí Đăk Tô (Kon Tum). 
Tiền bối Trần Nguyên Chất đi trại an trí Phú Bài. Hai tiền 
bối Nguyễn Đán, Trần Nguyên Chí đi trại an trí Trà Khê. 

Trại Trà Khê ở miền thượng tỉnh Phú Yên. Vùng đồi núi 
nầy có nhiều cây gòn là làng của dân Rha-đê. Trại nầy 

giam giữ người tỉnh miền Trung thuộc nhiều thành phần 
chính trị, tôn giáo… Riêng về đạo Cao Đài có nhiều chức 
sắc ở Quảng Ngãi. Phần Quảng Nam có Ngô Chánh Duy, 
Lê Văn Hóa. Ngô Chánh Duy thực ra chưa phải là hàng 
hướng đạo nhưng vì quá nhiệt tình với Đạo nên cũng bị 
chung chịu lao tù. Tiền bối Lê Văn Hóa là người bị mật 
thám Pháp theo dõi nghiêm ngặt vì nghi ngờ là đầu mối 
liên lạc giữa Cao Đài miền Trung với tổ chức Liên Đoàn Ái 
Quốc Hội ở miền Nam của bác sĩ Trương Kế An và giáo sư 
Trần Văn Quế. 

Hiệp Lý Lê Trí Hiển là bác ruột tiền bối Lê Văn Hóa. 
Tiền bối Hóa đã được người bác hướng dẫn nhập môn tại 
thánh thất Nam Trung Hòa năm 1938. Tiền bối Hóa có mở 
hiệu thuốc bắc Trung Hòa Đường tại ga Kỳ Lam (Điện 
Bàn, Quảng Nam). Khách hàng của Trung Hòa Đường gồm 
cả người đạo lẫn người đời, hằng ngày tấp nập. Kỳ Lam là 
ga gần ba thánh thất Nam Trung Hòa, Thanh Quang, và Từ 
Quang, là điểm đến và đi của các hướng đạo. Tất nhiên 
Trung Hòa Đường là trạm đón đưa mỗi khi có hướng đạo 
từ Sài Gòn ra hoặc từ Quảng Nam đi nơi khác. 

Cuối năm 1942 nhà thuốc Trung Hòa Đường bị khám 
xét, tiền bối Lê Văn Hóa bị bắt và giam ở lao xá Hội An. 
Giai đoạn nầy các hướng đạo đã đi lao dịch ở hành cung 
nên không biết được trường hợp của tiền bối Lê Văn Hóa 
như thế nào. Còn tiền bối Lê Văn Hóa thì rất vui gặp được 
hai bậc hướng đạo quý mến (Nguyễn Đán, Trần Nguyên 
Chí) tại Trà Khê nầy. Tiền bối Hóa đã kể hết việc mình, để 
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cùng nhau hiểu rõ thêm biến cố: 

“Các anh biết không, sau khi các anh bị bắt, tiệm thuốc 
nhà em trở thành điểm thông tin của nhà đạo. Nhà cầm 
quyền đặt người theo dõi, mật thám Pháp đã vào ra hỏi han 
nhiều lần và cuối cùng cho xét nhà, bắt em đưa đi sở mật 
thám Hội An.  

Hôm đó vào văn phòng mật thám em có thấy anh Lương 
Ký (Thanh Long Lương Vĩnh Thuật) đang bị hỏi cung. Sau 
đó họ đưa anh Lương Ký đi đâu em không rõ. Phần em vào 
thẩm vấn họ hỏi về các bậc hướng đạo miền Trung và miền 
Nam.  

Họ đưa em xem nhiều hình trong đó có hình của bác sĩ 
Trương Kế An, giáo sư Trần Văn Quế. Họ hỏi em có liên 
hệ như thế nào về hoạt động chính trị của Liên Đoàn Ái 
Quốc, về những chủ trương phục quốc, ủng hộ Kỳ Ngoại 
Hầu Cường Để…  

Em một mực thưa rằng tất cả những nhân vật đó em đều 
biết và kính trọng là những bậc hướng đạo của Cao Đài, 
còn chủ trương và hoạt động mang tính chính trị thì em 
hoàn toàn không rõ.  

Họ đã dùng cực hình, kể cả móc điện lỗ tai, nhưng em 
chẳng biết gì để khai cả. Họ lập luận rằng lấy tên tiệm 
thuốc bắc Trung Hòa là hàm ý hòa hiệp giữa Nam Trung 
Bắc, là điểm kết liên đường dây ba miền để mưu đồ đại sự.  

Em giải thích là sách Nho có câu ‘Trí trung hòa, thiên 
địa vị yên, vạn vật dục yên’. Có nghĩa là đạo làm người có 

hai đức tính trung dung và ôn hòa, nghĩa lý rất sâu xa tốt 
đẹp, không trái với lẽ Trời, không nghịch với lòng người. 
Cho nên chọn hai chữ Trung Hòa làm hiệu cho tiệm thuốc 
có ý biểu thị sự tốt đẹp cho nhà buôn, ngoài ra không có 
hàm ý gì khác.  

Họ cho em là ngoan cố nên chuyển em từ bót cò sang 
giam ở phòng tối xà lim Bang Tá. Họ bỏ lủi em ở xà lim 
bốn tháng không khai thác hỏi han gì nữa cả.  

Ngày ngày hết nằm lại ngồi trong cảnh chật hẹp tối tăm 
bị muỗi đốt chí tử. Em đã làm bài thơ tức cảnh: 

Ủa lạ sanh chi giống muỗi cà 
Đã không ích lợi, khuấy người ta 
Vẩn vơ trong xó nghe hơi hám 
Rỏ rẻ bên tai giọng thiết tha 
Quanh quẩn ngày đêm toan hút máu 
Lảng lơ giây phút bị phồng da 
Thật là một giống côn trùng độc 
Để nó làm chi, đập đuổi ra. 

Suốt ngày ở trong khám tối nhưng lòng em thì luôn luôn 
sáng rực về nghĩa lý hai chữ trung hòa. Một là chỉ con 
đường tu dưỡng hình thần, duy trì sự ổn định. Hai là chỉ 
hoạt động ý thức không thiên về trái, không lệch về phải, 
không chồm về trước, không ngã về sau. Như sách Trung 
Dung đã ghi: “Vui, giận, buồn, mừng chưa phát ra gọi là 
Trung. Phát ra mà đều trúng tiết gọi là Hòa. Trung, đó là 
gốc của thiên hạ. Hòa đó là đạt đạo của thiên hạ. Đạt đến 
Trung Hòa thì đất trời ở đúng vị trí, vạn vật được nuôi 
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dưỡng.” (20) Nhờ sở đắc được vậy mà tâm hồn em lúc nào 
cũng thanh thản để đợi mệnh. 

Một sớm mai, em đang ngồi bó gối, niệm với lòng rằng: 
Nhân nào quả nấy. Không cấy đừng trông. Không gây 
đừng sợ. Bỗng cửa xà lim xịch mở, hai người lính gọi em 
cho đi tắm, thay đồ, cho ăn bánh mì rồi đưa ra xe. Em 
không biết họ đưa đi đâu. Khi lên đến Vĩnh Điện (21) thì xe 
hướng thẳng Sài Gòn. Cuối cùng em được đưa vào bót 
Catinat, nơi đang giam giữ bác sĩ Trương Kế An. 

Họ đã cho em đối chất với bác sĩ Trương Kế An. Khi 
vừa thấy em, bác sĩ An gật đầu chào và nói rằng: “Phần tôi, 
tôi đã khai tất cả, phần thầy (22) tùy thầy trình bày.”  

Em hiểu rằng bác sĩ An chấp nhận việc làm của mình về 
tổ chức Liên Đoàn Ái Quốc. Nhưng phần em thực sự chưa 
tham gia gì cả nên em thẳng thắn trình bày rằng năm 1941 
em vào Sài Gòn coi hội chợ, đi cùng xe với anh Thanh 
Long. Nhân dịp có ghé lại thăm bác sĩ An, được đãi bữa 
cơm thân mật. Trong lúc chuyện trò, bác sĩ có đề cập đến 
Liên Đoàn Ái Quốc, nhưng em không hề nhận một công tác 
                                                
(20) 喜, 怒, 哀, 樂之未發, 謂之中. 發而皆中節, 謂之和. 中也 

者, 天下之大本也. 和也者, 天下之達道也. 致中和, 天地位 
焉, 萬物育焉. Hỷ, nộ, ai, lạc chi vị phát, vị chi Trung. Phát nhi 
giai trung tiết, vị chi Hòa. Trung dã giả, thiên hạ chi đại bản 
dã. Hòa dã giả, thiên hạ chi đạt đạo dã. Trí trung hòa, thiên địa 
vị yên, vạn vật dục yên. (Trung Dung, chương 1) 

(21) Thuộc Điện Bàn, Quảng Nam.  
(22) Thầy thuốc bắc.  

nào trong tổ chức nầy. Cũng không hề nối dây liên lạc cho 
ai ở miền Trung cả.  

Họ hỏi em từng người một về mối quan hệ của quý Anh 
Lớn, em trình bày rằng chỉ biết quý Anh Lớn hướng đạo 
chăm lo phổ thông chơn đạo còn việc quốc sự thì hoàn toàn 
không hay biết gì. 

Họ đã để em lại bót cảnh sát một mình. Mỗi ngày họ đến 
đem hình ảnh người nầy người nọ hạch hỏi đủ điều. Em chỉ 
một mực trình bày rằng có quan hệ trong đạo mà thôi.  

Ở đây tròn một tháng. Nhẩm lại từ ngày bị bắt đến nay 
đã chín tháng mà tù không ra tù, tội không ra tội. Cứ giam 
chỗ nầy giữ chỗ kia, cật vấn những điều đâu đâu không căn 
cứ. Rồi có lẽ không khai thác được gì nên họ bỏ quên em ở 
bót cảnh sát cả tuần. Em lại tức cảnh làm thơ: 

Thử lòng chi bấy Hóa Công ôi! 
Mài miệt xác thân chín tháng trời 
Bót nọ bót tê từng dạo đến 
Bữa no bữa đói mãi đành xơi 
Bắt lên bắt xuống từng mấy lượt 
Khai lại khai đi vẫn một lời 
Roi đánh điện quay cam bụng chịu 
Thử lòng chi lắm Hóa Công ôi! 

Một tuần lễ trôi qua, em nghĩ chắc mình sẽ chịu một 
hình thức tù đày đặc biệt nào đây. Nhưng không ngờ em 
được trả về lao xá Quảng Nam và may duyên hội ngộ cùng 
quý anh lớn tại Trà Khê nầy.” 
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Trong trại Đăk Tô ở cao nguyên Kon Tum, hai tiền bối 
Trần Quang Châu và Huỳnh Ngọc Trác cùng bị giam 
chung với nhiều chính trị phạm. Một số người trong đó cho 
rằng tôn giáo là cổ hủ, tiêu cực, mê tín dị đoan. Vì vậy, 
thấy hai tiền bối Trần, Huỳnh ăn chay trường họ hay châm 
chọc phá khuấy. Thường thức ăn từng bữa, hai tiền bối chỉ 
xin riêng rau và muối. Có hôm hai tiền bối đi hành dịch về 
trễ, họ trộn lẫn tất cả nên hai tiền bối đành ăn cơm lạt (cơm 
không). Tiền bối Huỳnh Ngọc Trác tìm cơ hội trình bày với 
họ về con đường tâm linh, giáo lý Cao Đài, vạn giáo đồng 
nguyên, mục đích đại đồng tại thế, siêu thoát xuất thế, nhất 
là đề cập đến đối tượng tận độ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ là tất cả nhân loại chứ không riêng dân tộc nào… Nhiều 
lần trao đổi đó khiến con người có vẻ quê mùa kia trở nên 
được bạn tù kính trọng. 

Ở trại giam Phú Bài tiền bối Trần Nguyên Chất có gặp 
Thượng Chưởng Pháp Lê Kim Tỵ. Tiền bối Lê Kim Tỵ lúc 
nào cũng biểu lộ tư cách của con người hùng. Dù đang ở 
trại an trí vẫn lan truyền được hùng tâm hùng chí cho Trần 
tiền bối. Giọng tràn trề tin tưởng, tiền bối Lê Kim Tỵ nói 
với mọi người rằng Thế Chiến I đã kết thúc năm 1918 thì 
Thế Chiến II nầy sẽ kết thúc năm 1945; con số 9 là Thiên 
thơ dĩ định (sách Trời định sẵn). 

Bốn 
Ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật đảo chánh thực 

dân Pháp. Tất cả tù nhân ở các nhà lao hoặc trại an trí đều 

 

1945: Bốn vị hướng đạo miền Trung trở về từ lao tù của 
thực dân Pháp. Từ trái sang: Huỳnh Ngọc Trác, 

Trần Nguyên Chất, Phan Thiện Trì, Nguyễn Đán. 
Ảnh tài liệu của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. 

(Trích: Huệ Khải, Cấm Đạo Cao Đài Ở Trung Kỳ 1928-
1950. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2012, tr. 34. Quyển 53-1 trong 

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.) 
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tự phóng thích. Các tiền bối hướng đạo Cao Đài miền 
Trung sau sáu năm giam cầm nay được tự do về với gia 
đình, với thân tộc và bổn đạo. 

Tại thánh thất Trung Thành (Đà Nẵng) thiết lập đàn cơ, 
Đức Tổng Lý Trần Hưng Đạo giáng, ban lệnh tổ chức lễ 
Đại Đạo Phục Hưng. Trước tiên tổ chức tại thánh thất 
Trung Thành lễ chung cho Quyền Hội Thánh; sau đó tổ 
chức tại mỗi thánh thất ở Quảng Nam. Nơi nào cũng được 
các bậc hướng đạo đến chứng lễ. Chương trình gồm có 
dâng lễ cáo yết Đức Chí Tôn, sau đó là nói chuyện đạo và 
tâm sự hàn huyên, kể lại những gian lao tù tội của các 
hướng đạo và nỗi niềm canh cánh trông chờ cũng như lòng 
trung kiên của bổn đạo. 

Qua đến tháng 5 Ất Dậu (1945) thì công cuộc truyền 
giáo phục hồi theo quy chế của Nội Luật Thánh Tòa khai 
giáo Bắc Trung: 

A. Cấp Hội Thánh, phần vô vi có Đức Tổng Lý Trần 
Hưng Đạo. Phần hữu hình có:  

- Hiệp Lý Trần Nguyên Chất, tiền bối Trần Quang Châu 
đảm trách cả Nội Ngoại Giáo Viện, Phổ Thông Giáo Lý 
Viện, và Lễ Viện.  

- Tiền bối Huỳnh Ngọc Trác đảm trách Hòa Viện, Phước 
Thiện Viện.  

- Tiền bối Nguyễn Đán đảm trách Công Viện, Lương 
Viện.  

- Tiền bối Nguyễn Hồng Phong đảm trách Học Viện.  

- Hiệp Lý Trần Nguyên Chất kiêm nhiệm Nông Viện.  

- Về nữ phái có tổ chức Liên Đoàn. 

B. Cấp thánh thất có: Lễ Sanh, Chánh Phó Hội Trưởng, 
Chánh Phó Từ Hàn, Chánh Phó Thủ Bổn, Giáo Viên, Cai 
Kinh, Thông Tín, Nghị Viên. 

C. Cấp xã đạo có: Bảo Cử, Dẫn Tấn (Thiên Bàn).  

D. Về bộ phận thông công Hiệp Thiên Đài, giai đoạn 
nầy tản mác, nên khi cần lập đàn thì mời Đồng Tử Liên 
Hoa (Đàm Thi). 

Ngoài ra Hội Thánh còn tổ chức Tổng Đoàn Tráng Anh, 
đặt tập thể giới trẻ Cao Đài vào phương hướng rèn luyện 
giáo dục thích nghi. Tổng Đoàn nầy do tiền bối Cao Hữu 
Chí, một huynh trưởng hướng đạo đảm trách. 

Tổ chức Tráng Anh Đoàn có ba cấp: Ở Hội Thánh có 
Tổng Đoàn; thánh thất có Phân Đoàn; xã đạo có Chi Đoàn. 
Về phương hướng giáo dục, ngoài phần kinh lễ giáo lý có 
phần sinh hoạt đoàn. Phần nầy học theo tổ chức hướng đạo 
sinh, lấy châm ngôn là: Đại Đạo, Phụng Sự; Tổ Quốc, Hy 
Sinh. Cách chào của Tráng Anh Đoàn là tay mặt, ngón cái 
đè lên ba ngón giữa, ngón áp út và ngón út, còn ngón trỏ 
thẳng đứng, với ý nghĩa là Đạo chỉ có một, tất phải trở về 
một. Đoàn phục của Tráng Anh là áo sơ mi màu đà lợt (gọi 
là màu tam thanh: xanh, đỏ, vàng hòa trộn), quần sọt 
(short) xanh cho nam, quần tây dài cho nữ. Mang giày bố, 
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đội nón lác. Có thêm một xắc (sac) quàng vai, một gậy, 
một còi. 

Đây là hình thức tổ chức giáo dục mới mẻ không những 
chỉ trong đạo mà ngay cả ngoài đời, nên đã thu hút mạnh 
tín hữu trẻ tuổi. Chỉ trong vòng thời gian ngắn tiền bối Cao 
Hữu Chí đã đào tạo cấp tốc một số trưởng, xây dựng hàng 
ngũ từ Tổng Đoàn xuống Phân Chi Đoàn. 

Đoàn sinh Tráng Anh lúc bấy giờ như một cao trào, vừa 
tu học, vừa tham gia công tác ích đạo lợi đời. 

Vào mùng 1 tháng 6 năm Ất Dậu (Thứ Hai 09-7-1945), 
một hội trại Tráng Anh Đoàn tổ chức tại đồi Phong Lệ cách 
Đà Nẵng mười hai cây số. Trại do huynh trưởng Cao Hữu 
Chí phụ trách, được Quyền Hội Thánh Trung Kỳ bảo trợ. 

Trại quy tụ khoảng một trăm đoàn sinh từ các Phân 
Đoàn, Chi Đoàn. Chương trình hội trại gồm học tập giáo lý, 
sinh hoạt trại, học tập chuyên môn, chơi trò chơi lớn. Đêm 
đến có văn nghệ, lửa trại, giờ tĩnh tâm hồi hướng. 

Sau hai ngày một đêm họp trại đã tạo được khí thế cho 
công cuộc phát huy sinh hoạt tu học tín hữu trẻ. Nhìn 
chung thì tinh thần phục hưng Đại Đạo là như vậy, nhưng 
cũng còn một số người e sợ ngại nghi. 

Vào đêm mùng 3 tháng 6 Ất Dậu (Thứ Tư 11-7-1945) 
Quyền Hội Thánh Trung Kỳ lập đàn tại thánh thất Trung 
Thành. Đức Thánh Phan Thanh Giản giáng dạy: 

THI 

Non Nam tiếng phụng trỗi vang vầy 
Mạt kiếp cơ Trời gấp đổi thay 
Kẻ có cơ duyên còn với Đạo 
Người không thiện nguyện biết đâu Thầy 
Dựng cờ khảo thí phân phàm thánh 
Chuyển cuộc trần hoàn thử dở hay 
Ai biết sớm toan hành chánh pháp 
Nam bang hồng phúc gặp Cao Đài. 

PHAN THANH GIẢN 

Lão Thần chào chư Hội Thánh, chư chức sắc, chức việc 
nam nữ. 

THI 

Cao Đài thị hiện giữa phàm gian 
Kêu gọi nhân sanh tỉnh mộng tràng 
Bởi thấy cuộc đời nhiều ý hướng 
Quyết đem nhau lại một cơ quan 
Giữa khi đời đạo chưa hòa hiệp 
Gặp lúc phong ba biết đá vàng 
Ai nắm lái lèo ai chống đỡ 
Lướt trên sóng gió vững con thoàn. 

Chư hiền ôi! Cơ Đạo hiện thời lắm hồi chua ngoa, lòng 
người ngơ ngẩn chưa biết phân biệt chánh tà, mà đôi khi 
Lão thấy chư hiền cũng vì đó mà đem dạ ngờ nghi. Hãy lấy 
công tâm mà phán đoán thì biết ngay đó là cơ lừa lọc của 
Chí Tôn rất kỹ càng, để cho chư hiền càng thấy thêm cách 
hành động của mình là chân, thiện, mỹ.  
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Nhưng cớ sao Lão thấy những khi chùa bế thất niêm, 
anh tù em tội trong vòng nô lệ buộc đè mà chư hiền đủ chí 
phấn đấu của mình, quyết liệt trên đường lý tưởng. Còn 
nay cơ Đạo hoằng khai, lòng người mến mộ, Lão ngó lại 
chư hành sự còn dạ thờ ơ như dường lãnh đạm!  

Lão nhắc lại luật Thiên điều, trường Long Hoa tuyển 
khảo. Ai có phúc có phần, có duyên có quả mới chen vững 
cho cuộc khảo thí ma luyện (23) môn đồ. Cơn sóng to gió dữ 
là lúc đời khảo thí.  

Các hiền cũng như hạt gạo trên sàng. Hạt gạo ấy đã 
chịu biết bao nhiêu lần xay, chà, giã, đạp mà không hề hấn 
mẻ sờn. Được vậy mới cao mới quý. Mà đó là mới bước 
đầu tiên thi bài tiểu học. Chớ đến đây rồi luật Thiên điều 
giăng thẳng, nhặt khít như lỗ trôn kim, ai mà ôm danh cầu 
lợi, bản ngã tư tâm, vị thân ích kỷ khó nỗi chen vào. Luật 
ấy vô tư không hạn Thiên phong, đạo hữu. 

Vậy chư hiền nên quên mình đi mà xả thân cầu đạo. 
Mau lo cho kịp ngày Long Hoa đăng bảng, Minh Thánh ra 
đời mới được ngàn năm không uổng! Lão chào lui.” 

PHẠM VĂN LIÊM 

(Trích bản thảo: 
Nhịp Chân Buổi Ấy Còn Vang Bây Giờ) 

                                                
(23) ma luyện 摩練: Mài giũa, tôi luyện.  

NẰM VÕNG ĐUNG ĐƯA 

Nằm võng đung đưa tôi chợt thấy 
Trên trời cao mây trắng chênh chao 
Tiếng chim hót rất chòng chành dễ vỡ 
Lá đu cành không gió cũng lao xao 

Nằm võng đung đưa tôi chợt nghĩ 
Mắc chi mình vắt vẻo giữa không trung 
Tâm còn động hay quanh mình vần vũ 
Dường như không có lẽ vô thường 

Nằm võng đung đưa tôi chợt thấu 
Biết làm sao đắp đổi thiếu và thừa 
Sợ dây buộc hai đầu ngưng quán tính 
Biết lấy gì xô nhẹ để đung đưa. 

NGUYỄN QUỐC HUÂN  

VÕNG ĐỜI 

Một buổi trưa xưa lúc thiếu thời 
Tôi nằm lắc võng một mình chơi 
Mấy mươi năm lẻ xa niên thiếu 
Tôi vẫn đòng đưa chiếc võng đời. 

NGHÊ DŨ LAN  
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VẠN GIÁO ĐỒNG NGUYÊN 
VÀ QUY NGUYÊN 

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    

Hằng năm, vào ngày 23-8 âm lịch, thánh thất Nam 
Thành đều trân trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Khai Tịch 
đạo Cao Đài, là ngày mà chư tiền khai và tiền bối đạo Cao 
Đài đã họp mặt soạn thảo tờ Khai Đạo vào ngày 23-8 Bính 
Dần (Thứ Tư 29-9-1926) gởi đến Phủ Thống Đốc Nam Kỳ 
(Palais du Gouvernement de la Cochinchine) để chính thức 
công khai hóa hoạt động truyền giáo của nền tân tôn giáo 
Cao Đài − một nền tôn giáo do chính Đức Thượng Đế sáng 
lập với danh xưng đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 

Xưa nay, có không ít người ngộ nhận rằng đạo Cao Đài 
tự tôn khi tự xưng là Đại Đạo, bởi lẽ phần đông đều hiểu 
hai chữ Đại Đạo theo nghĩa là “mối đạo lớn”. Thật ra, chữ 
Đạo nơi đây không có nghĩa là “tôn giáo” hay “mối đạo” 
mà “Đạo” là từ Hán Việt, có nghĩa là “con đường”. Đại 
Đạo là con đường lớn mà Thượng Đế đã mở ra để đưa nhân 
loại trở về cùng Thượng Đế. Trên con đường lớn ấy, tất cả 
các tôn giáo chơn chánh đều là những phương tiện giúp đưa 
con người từ cõi vô thường (trần gian) trở về cõi hằng 
thường vô sanh bất diệt (thượng giới, thiên đàng…).  

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vì thế có nghĩa là kỳ phổ độ 
thứ ba của Đại Đạo hay của Đức Thượng Đế. Danh xưng 

này nói lên sử quan của đạo Cao Đài, đó là lịch sử cứu độ 
của Đại Đạo đã trải qua ba thời kỳ: 

Nhứt Kỳ Phổ Độ (kỳ cứu độ thứ nhất của Đại Đạo): Bắt 
đầu từ thời thượng cổ đến khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 7 
trước Công Nguyên với sự ra đời của Bà La Môn Giáo, Do 
Thái Giáo, v.v... 

Nhị Kỳ Phổ Độ (kỳ cứu độ thứ hai của Đại Đạo): Bắt 
đầu từ nửa sau thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên cho tới nửa 
đầu thế kỷ 19 với sự ra đời của Khổng Giáo, Lão Giáo, 
Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Islam Giáo, v.v... 

Tam Kỳ Phổ Độ (kỳ cứu độ thứ ba của Đại Đạo): Bắt 
đầu từ hậu bán thế kỷ 19 về sau với sự kiện chính Đức 
Thượng Đế giáng điển khai mở đạo Cao Đài tại Việt Nam. 
Ngài đã cho biết “Vạn giáo đồng nguyên”, nghĩa là tất cả 
các tôn giáo trên thế gian đều có cùng một nguồn gốc, qua 
lời dạy của Ngài như sau: 

Khi xưng Giáo Chủ Cao Đài, 

Khi xưng Thiên Chúa, khi khai Di Đà. 

Lắm hồi Bồ Tát Ma Ha, 

Bao lần Khổng Mạnh cũng Già này đây.(1)
 

Nhiên Ðăng Cổ Phật thị Ngã.  

Thích Ca Mâu Ni thị Ngã.  

Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngã.  

Kim viết Cao Ðài.
(2)

  

                                                
(1) Thiên Lý Đàn, 30-12 Giáp Thìn (01-02-1965). 
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Vậy, một câu hỏi được đặt ra: Trải qua các thời kỳ cứu 
độ, Đức Thượng Đế đã khai mở nhiều nền tôn giáo trên 
khắp thế gian, nay lại khai mở thêm tôn giáo Cao Đài. Phải 
chăng đây là tôn giáo thứ một ngàn lẻ một như bao nhiêu 
tôn giáo khác? Việc làm này có thừa chăng khi trên thế 
gian đã có quá nhiều tôn giáo rồi? Trả lời cho câu hỏi này, 
thuở mới khai đạo Cao Đài, Đức Thượng Đế dạy: 

“Vốn từ trước Thầy lập Ngũ Chi Ðại Ðạo là Nhơn Đạo, 

Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo, tùy theo 

phong hóa của nhơn loại mà gầy chánh giáo, là vì khi 

trước càn vô đắc khán, khôn vô đắc duyệt,(3) thì nhơn loại 

duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi.”  

(Nghĩa là: Thuở xưa, nền văn minh khoa học của nhân 
loại chưa phát triển, các quốc gia còn sống riêng rẽ, tách 
biệt. Đức Thượng Đế khai mở các nền tôn giáo tùy theo 
phong tục tập quán của mỗi dân tộc và người tôn giáo chỉ 
hoạt động trong địa phương mình mà thôi.) 

“Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, càn khôn dĩ tận 

thức,
(4) thì lại bị phần nhiều đạo ấy 

(5)
 mà nhơn loại nghịch 

                                                                                                     
(2) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, đàn tại Vĩnh Nguyên Tự, 07-4-

1926. Dịch nghĩa: Nhiên Đăng Cổ Phật là Ta. Thích Ca Mâu 
Ni là Ta. Thái Thượng Nguơn Thỉ là Ta. Nay gọi là Cao Đài. 

(3) càn vô đắc khán, khôn vô đắc duyệt: Con người chưa khám 
phá, tìm hiểu (khán, duyệt) được vũ trụ, thế giới (càn khôn). 

(4) càn khôn dĩ tận thức: Con người đã hiểu biết rõ vũ trụ, thế 
giới. (Ngày nay, văn minh khoa học phát triển, con người ngồi 
một chỗ mà biết được hết mọi chuyện trên thế giới.) 

lẫn nhau, nên Thầy mới nhứt định quy nguyên phục 

nhứt.”
(6)

  

Thật vậy, nhìn lại lịch sử tôn giáo của nhân loại. Đã có 
biết bao cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu xảy ra vì tinh 
thần độc tôn tôn giáo, cho rằng chỉ có tôn giáo mình là 
chánh đạo còn các tôn giáo khác đều là bàng môn tả đạo 
(heresies). Đức Thượng Đế khai mở các tôn giáo là để cứu 
độ chúng sinh, mang lại hạnh phúc cho con người, thế 
nhưng người thực hành tôn giáo đã từng đi ngược lại mục 
đích ấy và mang lại cho con người nhiều nước mắt, đau 
thương và chết chóc.  

Mãi cho đến ngày nay, những cuộc tàn sát đẫm máu vẫn 
còn tiếp diễn vì những bất đồng tín ngưỡng tôn giáo. Đó là 
lý do khiến Đức Thượng Đế phải lập nên một nền tân tôn 
giáo mang tinh thần vạn giáo đồng nguyên và quy nguyên 
hay cũng gọi là tinh thần Đại Đạo, tinh thần “liên tôn hòa 
đồng vạn giáo” để kêu gọi các tôn giáo cùng kết hợp với 
nhau thành một thực thể đạo cứu thế. Đức Thánh Trần 
Hưng Đạo đã giải thích rõ ý nghĩa của việc lập thành một 
nền tân tôn giáo qua lời dạy sau đây (Minh Lý Chơn Giải. 

Lời nói đầu): 

“Vì tranh chấp, vì dị đồng, vì lý tưởng xung đột, vì tín 

ngưỡng chia rẽ, vì quyền lợi đảng phái nên đảng phái cạnh 
                                                                                                     
(5) bị phần nhiều đạo ấy: Bởi vì tình trạng có nhiều đạo (tôn 

giáo) như thế ấy. 
(6) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển I, đàn ngày 13-3 Bính Dần 

(24-4-1926). 
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tranh mà nền đạo mới phải ra đời. Ra đời để đem lại sự 

đồng nhứt cho loài người, làm cho chấm dứt những tình 

trạng thù ghét rẽ riêng, thì sự lập thành một tân tôn giáo 

mới là có ý nghĩa.”  

Thế nên, tôn giáo Cao Đài được Đức Thượng Đế khai 
mở không chỉ đơn thuần nhằm kêu gọi con người làm lành 
lánh dữ, gây tạo phước đức mà điểm chính yếu của sứ 
mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chính là khêu tỏ lý đồng 
nguyên và quy nguyên của vạn giáo, để các tôn giáo cùng 
nhìn nhận có chung một nguồn gốc Đại Đạo hầu từ bỏ mọi 
tranh chấp, đố kỵ, đả kích, thậm chí sát hại lẫn nhau do 
khác biệt về hình tướng tôn giáo, để rồi các tôn giáo cùng 
kết hợp thành một thực thể đạo cứu thế, hiệp tâm chung sức 
cùng nhau phụng sự nhân loại, phụng sự cơ tiến hóa của đất 
trời. 

Ngày nay, con người trên thế giới ngày càng xích lại gần 
nhau. Nhờ vào những phương tiện giao thông hiện đại và 
sự phát triển không ngừng của các phương tiện truyền 
thanh truyền hình và mạng lưới thông tin quốc tế (Internet), 
con người đã có thể liên lạc tiếp xúc với nhau trong nháy 
mắt dù ở cách xa cả nửa vòng trái đất. Điều này đã góp 
phần đưa các nền tư tưởng gần lại, giao thoa với nhau. Con 
người của thời đại ngày nay không còn như ngày xưa vốn 
chỉ sống cô lập với một nền văn minh bản địa.  

Ông P.T. Raju, nguyên Trưởng Khoa Triết Viện Đại 
Học Rajasthan, phát biểu: “Ngày nay chúng ta sống trong 

một thế giới, chứ không phải chỉ trong một quốc gia hay 

một nền văn minh, và chúng ta cần hiểu chính ta như là các 

công dân của thế giới.” 
(7) 

Theo ông Archie J. Bahm, giáo sư môn Triết và Tôn Giáo 
Đối Chiếu tại Viện Đại Học New Mexico, sống trong thời 
đại toàn cầu con người cần có tôn giáo khác hơn thời trước, 
phù hợp với đà văn minh khoa học hiện đại của thế giới. 
Trong quyển sách The World’s Living Religions xuất bản 
năm 1964 tại New York, giáo sư Bahm còn phát biểu thêm: 
“(…) các tôn giáo trên thế giới sẽ có xu thế hướng về một 

nền tôn giáo toàn cầu.” “(…) Tuy nhiên nhân loại đang 

thiếu một nền tôn giáo toàn cầu theo ý nghĩa rằng thực chất 

nền tôn giáo đó là nền đạo duy nhất và theo ý nghĩa rằng 

tôn giáo đó vượt lên hẳn các tôn giáo khác chỉ vì bản thân 

tôn giáo đó chứa đựng tinh hoa của tất cả các tôn giáo 

khác.” (8) 

Nền tôn giáo toàn cầu mà giáo sư Archie J. Bahm đề cập 
đến, phải chăng chính là thực thể đạo cứu thế được kết hợp 
bởi vạn giáo trong tinh thần Đại Đạo, tinh thần liên tôn hòa 
đồng tôn giáo? Và để tiến đến việc xây dựng một nền tôn 
giáo toàn cầu, giáo lý Cao Đài đã kêu gọi con người tôn 
giáo hãy “ngước mắt nhìn lên bầu trời to rộng” (9), “vượt ra 

đại dương trời nước bao la, chắp cánh bay bổng khắp bốn 

                                                
(7) Theo Lê Anh Dũng, Lịch Sử Đạo Cao Đài Thời Kỳ Tiềm Ẩn 

1920-1926. Huế: Nxb Thuận Hóa 1996, tr. 20.  
(8) Lịch Sử Đạo Cao Đài Thời Kỳ Tiềm Ẩn 1920-1926, tr. 20-21.  
(9) Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt, thánh thất Nam Thành, 14-02 

Kỷ Dậu (31-3-1969). 
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phương trời để phục vụ nhân loại, phụng sự Thiên cơ, làm 

theo lòng trời đất.” (10) 

Nền đạo Cao Đài do Đức Thượng Đế khai mở trong thời 
kỳ này vì vậy có một đặc sắc riêng là tinh thần dung hòa và 
tổng hợp tư tưởng Đông Tây kim cổ. Người tín hữu Cao 
Đài vào chùa thì lạy Phật, đến nhà thờ thì kính Chúa, vào 
thánh đường các tôn giáo bạn thì tôn kính các bậc Giáo 
Chủ bằng tất cả tấm lòng chân thành ngưỡng mộ và yêu 
kính. Tất cả những việc ấy, người tín hữu Cao Đài làm một 
cách hết sức tự nhiên, không một chút ngăn ngại, dường 
như tinh thần hòa đồng tôn giáo đã được thấm nhuần vào 
trong từng huyết quản. 

Huynh tỷ đệ muội chúng ta rất đỗi vui mừng khi gần đây 
tinh thần liên tôn hòa đồng vạn giáo đã được Ban Mục Vụ 
Đối Thoại Liên Tôn Tổng Giáo phận Tp. HCM đẩy mạnh 
kể từ khi tinh thần này được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 
XXIII khởi xướng với Công Đồng Vatican II.  

Nếu như giáo lý Cao Đài kêu gọi con người tôn giáo hãy 
“ngước mắt nhìn lên bầu trời to rộng”, “vượt ra đại dương 

trời nước bao la, chắp cánh bay bổng khắp bốn phương 

trời để phục vụ nhân loại, phụng sự Thiên cơ, làm theo 

lòng trời đất” thì Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã 
kêu gọi các Kitô hữu hãy “phá sập các bức tường ngăn 

cách…”, “mở tung những cánh cửa sổ … và cho chút 

                                                
(10) Ni Sư Diệu Lộc, Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), 01-5 Kỷ Dậu 

(15-6-1969). 

không khí trong lành lọt vào.” 
 

Công Đồng Vatican II nhìn nhận: Có nhiều cách đưa tới 

cứu độ và tất cả các tôn giáo nên được quyền bình đẳng. 

(...) Các Kitô hữu phải cùng với những người khác truy tầm 

chân lý.
(11) 

Chân lý chỉ có một nhưng được giáo lý các tôn giáo diễn 
giải bằng nhiều cách khác nhau, ngôn từ khác nhau. Thế 
nên giáo lý Cao Đài dạy: Vạn giáo đồng nhứt lý. Xin được 
nêu ra đây một vài ví dụ điển hình: 

Các tôn giáo phương Đông thường dạy tín đồ hãy biết 
làm âm chất. Âm chất cũng gọi là âm công, âm đức và có 
nghĩa là làm việc lành, việc thiện không phô trương (tuy 
che giấu người đời nhưng Trời Phật, Thánh Thần đều biết).  

Tương tự như vậy, Đức Chúa Giêsu dạy làm âm chất 
như sau:  

- Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, 

chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em 

sẽ chẳng được Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, ban 

thưởng. (Matthêu 6:1) 

- Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải 

làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, 

                                                
(11) There are many ways to salvation and that all religions 

should have equal rights. (…) Christians must search with 

others to find the truth. 
http://www.catholicapologetics.info/modernproblems/vatican2/renew2.html 
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Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. 
(Matthêu 6:3-4)  

Trong Luận Ngữ (thiên 18, câu 6), Đức Khổng Tử (tức 
Khổng Khâu) dạy: 

“Nếu thiên hạ có đạo lý thì Khâu này cần gì phải sửa 

đổi nữa.”
 

Tương tự, Phúc Âm (Matthêu 9:12-13) chép lời Đức 
Chúa dạy: 

“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm 

mới cần. (…) Ta không đến để kêu gọi người công chính, 

mà để kêu gọi người tội lỗi.”  

Tại thánh thất Từ Quang (Quảng Nam), ngày 18-02-
1948, Đức Giáo Tông Vô Vi Lý Thái Bạch dạy: 

Có sông mới đóng ra thuyền, 

Có người tội lỗi mới truyền pháp tu. 

Tại Hội Thánh Minh Chơn Đạo, ngày 26-8-1969, Đức 
Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng dạy chân lý như thế: 

“Các con ơi! Nếu thế gian này là cõi toàn thiện thì Thầy 

không đến đây mở Đạo làm gì. Các con thử nghĩ: Nếu nhơn 

sanh không bị thiên tai hạn hán, bão lụt chiến tranh tàn 

phá, hỏa hoạn thiêu đốt, thì họ đâu cần chi tới đoàn người 

cứu trợ ủy lạo. Nếu nhơn sanh không đau ốm bịnh tật thì 

họ đâu cần gì đến đoàn bác sĩ lương y. Nếu nhơn sanh học 

giỏi, văn hay chữ tốt thì họ đâu cần gì đến đoàn người giáo 

dục mở lớp khai trường. Nếu nhơn sanh thuần chơn đạo 

đức, không đi trong hố sâu tội lỗi, khổ sở tinh thần thì họ 

đâu cần gì đến đoàn người hướng đạo đem giáo lý đến cho 

họ.” 

Ngày 28-10-2015, Giáo Hội Thiên Chúa kỷ niệm kim 
khánh (năm mươi năm) ngày Đức Thánh Giáo Hoàng 
Phaolô VI công bố bản Tuyên Ngôn về quan hệ của Giáo 
Hội với các tôn giáo không phải Kitô Giáo. Bản Tuyên 
Ngôn có nhan đề tiếng Latin là Nostra Aetate, có nghĩa là 
“Thời đại chúng ta”.  

Hiểu qua lăng kính Cao Đài thì “Thời đại của chúng ta” 
chính là kỷ nguyên hòa hợp giữa các tôn giáo trong tinh 
thần Đại Đạo, tinh thần vạn giáo đồng nguyên và quy 
nguyên, từ bỏ mọi chấp nê hình tướng tôn giáo bên ngoài 
để trở về với chơn lý, với điểm Đạo toàn bích bên trong, 
hằng hữu và bất biến.  

Nhân kỷ niệm kim khánh bản Tuyên Ngôn của Giáo 
Hội, Hội Đồng Giám Mục Đại Kết và các Quan Hệ Liên 
Tôn của Úc Châu đã viết: 

“Năm nay đánh dấu kim khánh kỷ niệm Nostra Aetate, 

là Tuyên Ngôn của Công Đồng Vatican II về Quan hệ của 
Giáo Hội với các tôn giáo không phải Kitô Giáo. Văn kiện 

này đã thay đổi thái độ của Giáo Hội đối với tín hữu các 

tôn giáo khác. Lần đầu tiên trong lịch sử, Giáo Hội đã nói 

một cách tích cực về các tôn giáo khác. Tuyên Ngôn này 

được mọi người xem là một “bước ngoặt” trong các quan 

hệ giữa người Công Giáo và tín hữu các tôn giáo khác. 

[Thánh] Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Giáo Hoàng 
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Bênêđictô XVI đã gọi văn kiện này là Đại Hiến Chương 
(Magna Carta) về thái độ và cách tiếp cận của Giáo Hội 

đối với các tôn giáo khác. Văn kiện này tiếp tục gây cảm 

hứng và hướng dẫn người Công Giáo trong việc hình thành 

các quan hệ tương kính và hợp tác [với các tôn giáo 
khác].” (12) 

Ước mong sao, mô hình “Công Đồng Vatican II” của 
Giáo Hội Thiên Chúa sẽ được nhân rộng ra trong khắp giáo 
hội các tôn giáo trên hoàn cầu. 

* 

Một nghiên cứu sinh Mỹ gốc Ba Lan đã từng đặt câu hỏi 
cho người viết bài này: Giáo lý các tôn giáo thường nói đến 
ngày tận thế. Vậy, theo giáo lý Cao Đài, ngày tận thế ấy khi 
nào sẽ xảy ra? 

Trước khi nêu lên quan điểm của giáo lý Cao Đài về vấn 
đề tận thế, xin được trích dẫn ra đây lời phát biểu của Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô: “Tương lai của thế giới phụ thuộc 

liệu con người có thể sống chung trong sự tôn trọng tính đa 

dạng của nhau hay không, chớ không phải tùy thuộc vào 

những cố gắng làm tắt hết tất cả những tiếng nói khác nhau 

về tôn giáo.” 

Thật vậy, thế giới nhân loại có đi đến hố sâu tận diệt hay 
không, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào con người. 

                                                
(12) Theo Huệ Khải, ‘Trong Thời Đại Chúng Ta’ Với Tâm Tình 

Một Tín Hữu Cao Đài. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2016, tr. 16-17.  

Theo giáo lý Cao Đài, Đức Thượng Đế khai mở Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ nơi vùng Đông Nam Á này để làm quyền 
pháp thúc đẩy các tôn giáo kết thành một thực thể Đạo cứu 
thế trong tinh thần vạn giáo đồng nguyên và quy nguyên, 
tinh thần liên tôn hòa đồng vạn giáo. Nếu con người tôn 
giáo trên khắp hoàn cầu đều nhìn nhận rằng các tôn giáo có 
cùng một nguồn cội (đồng nguyên) và đã đến lúc phải cùng 
bắt tay nhau để trở về nguồn cội (quy nguyên), cùng bắt tay 
nhau để phụng sự cho nền hòa bình nhân loại, chấm dứt các 
cuộc xung đột tàn sát đẫm máu vì tranh chấp hình tướng 
bất đồng tôn giáo thì chắc chắn rằng thế giới này sẽ trở 
thành một thiên đàng thuần chánh, ngày tận thế sẽ không 
bao giờ đến với nhân loại.  

Cuối cùng, xin được mượn bốn câu thánh thi của Đức 
Chí Tôn Thượng Đế để làm định hướng cho công cuộc quy 
nguyên của vạn giáo vì một thế giới hòa bình và hạnh phúc: 

Gặp gỡ nhau trên dòng giáo lý, 

Nhìn với nhau tôn chỉ Cao Đài, 

Không còn chia biệt Đông Tây, 

Không còn phái nọ, chi này, Phật, Tiên...
(13) 

DIỆU NGUYÊN 

23-9-2017 

                                                
(13) Thiên Lý Đàn, 14-01 Ất Tỵ (15-02-1965). 
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CHUYỆN VỀ TẤM ẢNH 
BỒNG LAI CẢNH TỊNH 

P H A N  L Ư Ơ N G  M I NP H A N  L Ư Ơ N G  M I NP H A N  L Ư Ơ N G  M I NP H A N  L Ư Ơ N G  M I N HHHH    

Năm 1999, tôi may mắn nhận được tờ Tiên Thiên Tuyên 
Bố số 13, năm thứ hai, phát hành vào ngày rằm tháng Bảy 
năm Kỷ Mão (29 Août 1939). Khi ấy tờ báo đã vương bụi 
trần được sáu mươi năm rồi. Sáu mươi năm nổi trôi theo 
dòng Đạo, sáu mươi năm trôi dạt qua những bến đời, tờ báo 
trông mong manh, tơi tả. Tờ bìa xác xơ quá không giữ đủ 
trọn vẹn 16 trang báo, hay 4 trang ruột đã được một độc giả 
vô tình nào cho đi làm việc khác? (1) 

Thế nhưng những gì còn lại là những tư liệu quý vô 
cùng: 

1. Ngay từ bìa 1, ngôi BỒNG LAI CẢNH TỊNH, một 
cảnh trong Thất Thập Nhị Tịnh của phái Tiên Thiên, hiện 
lên khá rõ. Có thể từ xưa trong Đạo đã quen gọi đây là lư 
bồng. Thông thường khi gọi là lư thì phải có chân, như lư 
hương, thảo lư, lư bồng. Qua hình ảnh, Bồng Lai Cảnh 
Tịnh cũng như lư bồng ở thánh tịnh Trước Mai (ở Vàm 
Nhon, Ô Môn ngày xưa, nơi tọa lạc thánh tịnh Thiên Trước 
                                                
(1) Phần thất lạc gồm: Văn khuyên người tuổi trẻ. Đường tu hành 

nên vững trí. Lời cảm tạ. Đại Hội kết quả: Quần Tiên Hội Yến 
và Tiểu Phong Thần. Tại sao có Tòa Nội Chánh?  

ngày nay) phần chân không để trống, được xây bằng gạch 
hay đóng vách ván, dùng làm tầng trệt, khá rộng. Các tầng 
trên có diện tích nhỏ hơn. Bồng Lai Cảnh Tịnh có ba tầng 
lầu. 

2. Mở đầu bằng thư của Tiên Thiên Chưởng Quản mời 
dự Công Đồng Giáo Lý Cao Đài Đại Hội tổ chức tại Cửu 
Khúc Tòa trong ba ngày 26, 27 và 28 tháng 9 năm Kỷ Mão, 
để thảo luận điều luật Công Đồng hiệp nhứt cho nhơn sanh 
sớm hưởng một Thầy một Đạo, hầu đi đến chỗ đại đồng 
của nền Quốc Đạo, kẻo bấy lâu Thiên cơ cách trở, anh một 
nơi, em một ngả, chưa dịp nào đặng bắt tay giao mặt.(2) 

3. Trang 3 có bài Thời Kỳ Hiệp Nhứt. Đàng xa dè lòng 
chia rẽ. Buổi tối sớm biết hiệp hòa. Tác giả Thất Đẩu Tinh 
Quân giải thích Thiên ý buổi khai sanh mối Đạo Trời: 

… Muốn cho nền Đại Đạo đặng thanh cao, thạnh hành, 
thoát khỏi vòng áp bức của tình đời thế đạo, trong lúc phổ 
thông, nên cần phải chia rẽ ra nhiều ngả, tách lẻ nhiều 
đường, hầu thong thả rộng đường tiến bộ, tránh chỗ họa 
gay nơi vòng thế sự, chừng đến ngày thành Đạo sẽ có vị 
Minh Chủ là Giáo Tông trổ mặt, trong mình đủ tài đức thì 
lo chi không vỗ về trong bá tánh nơi các chi phái mà đem 
về một lẽ chánh đặng. 

Tuy nhiên thời kỳ chia rẽ đã khiến nhà Đạo phải thầm 
lo: … mối Đạo Trời khai mới 14 năm [tính đến năm 1939] 

                                                
(2) Bản in xưa sai chánh tả nhiều chỗ. Các đoạn trích lại đây đã 

được sửa lại cho đúng. [Văn Uyển]  
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Tiên Thiên Tuyên Bố số 13, năm thứ hai, phát hành ngày 
15-7 Kỷ Mão (29 Août 1939). Phan Lương Minh sưu tầm. 

 
Bồng Lai Cảnh Tịnh khi xưa. Hình của bà Émilie Walter 

(Võ Thị Mỹ Thanh), ái nữ ông bà hội đồng Võ Văn Thơm), 
hiện ở Vitrolles, Pháp. Phan Lương Minh sưu tầm. 
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mà sự chia rẽ đã ra tới 12 chi, nếu càng lâu ngày, e phải 
chịu chau mày với những con số lẻ, mà biết đâu Thiên cơ 
còn xa nên tùy theo trường hợp và sở dục của loài người, 
phải cam phần chia rẽ vì cơ Trời đã tiền định sanh ra nhiều 
lớp học. Kẻ tu muốn thành Phật hóa Tiên, người tu cũng 
muốn kiếm quyền cậy thế, kẻ lại tu muốn đoạt phép của 
Tạo Công, người tu sau muốn lăm le làm thầy giáo chủ. Kẻ 
lại cầu vui thấy số đông mà theo Đạo, người cũng vì tình 
thế ẩn núp vào cửa Không. Kẻ lại mê tín thấy cúng kiếng 
nhiều tưởng cầu phước rỗi tội cho tổ tiên siêu đường tội lỗi 
đặng, người lại quyết vô Đạo đặng học hỏi với Thần Tiên. 
Rốt rồi chỉ có một hạng trí hiểu Thiên cơ quyết tu lo chấn 
chỉnh nền nhơn đạo, đưa nhơn sanh đến chủ nghĩa đại 
đồng, không phân giống chia dòng, nhìn cả năm châu như 
một, trọng câu hòa bình lập đời Nghiêu Thuấn. 

Sau cùng tác giả gióng lên tiếng chuông kêu gọi: 

Ớ ai! Mau bươn giục lấy lương tâm đi, đừng dụ dự nữa, 
hãy bước về con đường mới mẻ cho được khỏe thân, đã 
đặng vui vầy cùng bạn lữ, không còn ai là chi phái nữa, 
đồng tâm một lòng hiệp chí, kẻ chèo người chống lo chỉnh 
đốn lái lèo lại, khắc kỳ phận sự, ngừa lúc còn phải chịu với 
lúc gió dông, nhứt dạ như phen này một lòng đưa nhau về 
bờ Cực Lạc sẽ thấy bến Hư Vô… 

4. Thánh giáo tiếp trong Đại Hội chánh thức CÔNG 
ĐỒNG GIÁO LÝ HỘI, nơi Cửu Khúc Tòa. 

5. Đại hội kết quả.  

Lời điểm thống Thất Thánh, Thất Hiền: 

Kêu ớ sĩ anh tài lãnh tụ 
TÒNG, HIỂN (3) tua chăm chú bước bươn 
LỢI, PHƯỚC (4) tiến bước qua đường  
Bình sanh trả nợ tuần hoàn từ đây. 

Gieo giống báu cho gây từ đấy 
Gieo tài hay cho thấy từ đây 
Cột đồng dựng đứng hôm nay 
Đừng cho rời rạc ớ này hiền ôi! 

TÀI, HOÀI (5) lòng đôi hồi đã quá  
TỴ (6) nương đường khai phá bước qua 
Chung trong một mối sơn hà 
Để cho thỏa tấm lòng Già trên xanh. 

Cuộc dâu bể lòng quanh cần kíp 
Mối tang thương hầu tiếp không xa 
Xây nên lũy, tạo nên nhà 
Sức đồng mới gánh đặng mà nên cho. 

THÂN, MẬU (7) đường quanh co càng tiến 
Không nệ gì gay biến chi chi 

                                                
(3) Hai vị Phan Văn Tòng (1881-1945) và Nguyễn Thế Hiển 

(1886-1943). 
(4) Hai vị Trần Lợi (1879-1946) và Phan Bá Phước (1877-1942). 
(5) Hai vị Nguyễn Bửu Tài (1882-1958) và Nguyễn Tấn Hoài 

(1881-1949).  
(6) Tiền bối Lê Kim Tỵ (1893-1948). 
(7) Hai vị Lê Thành Thân (1895-1963) và Trương Như Mậu. 
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Ngày giờ thong thả thêm thì 
Để nâng chén rượu, xem thì câu thơ. 

Vốn trông rõ cuộc cờ Tư Mã 
Mà trải qua đường sá Tương Như 
Từ đây, từ gặp, từ từ 
Từ nhiên sẽ hiểu lời thư của Già. 

TỶ, THANH (8) đến bao xa đường nội 
Xem thế trần như sợi mây lăn 
Vòng theo cội, bó từ cành 
Chiếu gương thời cuộc sẽ sanh thế nào? 

Giơ chiếc áo đây trao cho đó 
Ráng lần mò chịu khó bận đi 
Để kịp bước, kịp thời kỳ 
Trải cơn sóng bể, vậy thì từ nay. 

THỨ, BÁU (9) tua ra tài thi thố 
Đường thiên sơn ngàn số trải qua 
Từ lúc trẻ đến khi già 
Đi rồi thì chẳng trở mà lại đâu. 

Ráng từ đây lo âu mọi việc 
Tế chúng cùng cần thiết di dân 
Một thiết thạch, cái tinh thần 
Tinh thần ấy để vững lần đường qua. 

                                                
(8) Tiền bối Lâm Quang Tỷ, và tiền bối Thanh. 
(9) Tiền bối Nguyễn Phú Thứ, và tiền bối Báu. 

Bài thơ dẫn trên không nói tới tiền bối Nguyễn Hữu Chính 
(1890-1946). Chú thích từ (4) tới (10) do Văn Uyển thêm vào. 

Chỉ đôi vé gọi mà chư vị 
Rồi Lão than, Lão tỷ việc đời 
Bóng hồng sớm mọc chiều vơi  
Khuất trong đỉnh núi, sáng thời mọc ra. 

Cứ luân chuyển, san hà cũng chuyển  
Đạo mầu thì cũng biến như ni 
Ráng chư vị, ráng bước đi 
Để cho Lão thấy vui thì với nao! 

Đừng để phải gan xào Lão lãnh  
Trên THẦY rầy rằng nạnh đàn anh 
Dưới thì chư vị cải canh 
Thì giờ bỏ lãng biết thành sao đây? 

Lời vui để gượng vầy tiệc nước 
Nước đem ra lần lượt đãi qua 
Chung cùng thệ với Xanh Già 
Lão cùng chư vị ráng mà bước mau. 

Cùng nhơn sanh một tàu lướt tới 
Tìm đi về THẦY đợi Tây phương 
Thương thì mau ráng lên đường 
Đừng cho Lão phải khổ dường ni đây. 
Lời kêu gọi cả Đông Tây! 

6. Đại Hội Tiểu Phong Thần  

Đức Thượng Đế giáng đàn cơ đêm 22 tháng Bảy năm 
Kỷ Mão nơi thánh tịnh Hiền Thiện Võ, cho bài Khuyến Tu. 

Nối tiếp là phần Tin Tức Tam Giang và thông báo của 
Cơ Quan Truyền Giáo, nhóm Thanh Niên Cao Đài Giáo Lý 
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Học về việc cổ động lập Ban Giáo Lý Học khắp các tịnh 
thất trong Tam Giang. Sau cùng là bài thánh giáo Tiến Thủ 
Trên Đường Đạo của Đức Quan Thánh Đế Quân giáng đàn 
cơ đêm mùng chín tháng Bảy năm Kỷ Mão tại thánh tịnh 
Đại Thanh. 

* 

Năm 1997, tôi có dịp đi Pháp và đến Vitrolles, một 
thành phố ở miền Nam, để thăm Dì Út tôi,(10) là con của 
ông bà Hội Đồng Võ Văn Thơm. Trong thời gian gần một 
tháng, ngày ngày tôi được Dì tôi kể lại những hồi ức của bà 
về quãng đời bà đã trải qua ở Việt Nam. Tôi vừa nghe, vừa 
ngắm nghía những hình ảnh trong chồng album hình kỷ 
niệm. Một hôm vừa lật qua một tờ album mới, mắt tôi bất 
chợt thấy một tấm hình, tôi không tin vào mắt mình đang 
dán chặt vào tấm hình ấy.(11) 

Bồng Lai Cảnh Tịnh đang hiện ra rõ nét, một kiến trúc 
hình bát giác, đẹp giản dị nhưng không kém phần uy nghi. 
Trên ba tầng lầu, mỗi cạnh đều có cửa gắn kiếng. Nóc có 
rồng chầu, chữ Vạn gắn trên đỉnh. Nỗi ngạc nhiên của tôi 
khiến Dì Út tôi ngừng kể.  

Tôi phải giải thích: Bên nhà con có tấm hình này in trên 
tờ báo Đạo. Tờ báo đã quá cũ nên không rõ đẹp bằng. Tấm 
hình này quý vô cùng. 

Đến đây câu chuyện Dì Út tôi được chuyển sang đề tài 
                                                
(10) Bà Émilie Walter (Võ Thị Mỹ Thanh). 
(11) Xem phụ bản 3 trong tập Văn Uyển này.  

đạo Cao Đài. Dì nói hồi đó Dì còn quá nhỏ không biết gì 
cả, nhưng có một kỷ niệm về Đức Ngô mà bà nhớ mãi từ 
lúc năm tuổi đến bây giờ. Bà đã kể cho tôi nghe, tôi mừng 
quá, lại có thêm một dật sử về Đức Ngô… 

PHAN LƯƠNG MINH  
Chánh Hội Trưởng  

Thánh thất Tây Thành, Cần Thơ 

Nguyệt san TIÊN THIÊN TUYÊN BỐ là “Cơ quan 
quy nguyên và bảo tồn Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ”. Quản lý và tin tức: Tiên Thiên Chưởng Quản Lê 
Kim Tỵ. Quản lý tài chánh: Lâm Quang Tỷ (Tây Ninh). 
Tòa soạn đặt tại thánh tịnh Đại Thanh, làng Hanh Thông, 
quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định; sau chuyển về làng Bình 
Hòa, Gia Định. 

Năm thứ nhất: số 1, ngày 01-8-1938. Số 7, ngày 03-
02-1939, 10 trang. Số 9, ngày 20-4-1939, 12 trang. Số 13, 
ngày 29-8-1939, 16 trang. Đình bản: số 19, tháng 5-1940.  

Báo in typo tại: nhà in Thanh Tân, Đa Kao; nhà in Bảo 
Tồn, số 175 đại lộ De la Somme [Hàm Nghi], Sài Gòn; 
nhà in S.A.T.I., số 92 Pellerin [Pasteur], Sài Gòn. 

Khổ báo: 22,5x33 cm; 24x32 cm. 

Giá một năm báo 2$; giá bán cho tịnh thất 6$. 

Trích: MỤC LỤC BÁO CHÍ CAO ĐÀI (NIÊN BIỂU, 
CHO TỚI NĂM 1975), Huệ Khải biên soạn (chưa in). 
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THỰC NGHIỆM 
QUÁN TƯỞNG 
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Trong kiếp sống mỗi con người ai cũng đều trải qua 

nhiều nỗi thăng trầm, mới ngộ ra cái khổ không chỉ dành 

riêng cho những lúc khốn cùng; khi được cơ hội thăng hoa 

giàu sang phú quý, địa vị chức quyền cũng không thoát 

khỏi nỗi khổ của thân tâm, đôi khi cảm thấy ưu tư phiền lụy 

nhiều hơn. Chính vì thế đạo giáo (tôn giáo) ra đời không 

ngoài mục đích dìu dắt con người vượt qua nỗi khổ niềm 

đau để tìm được bình an cho tâm hồn. 

Làm người ai cũng nghĩ rằng hạnh phúc của cuộc đời là 

tiền tài, danh vọng. Khi hữu duyên gặp Đạo Thầy tôi mới 

tìm ra chân hạnh phúc. Đạo không chỉ hướng con người về 

nhân cách và đạo làm người để đối nhân xử thế, mà còn dìu 

dắt con người tìm đường giải thoát.  

Thật vậy, sau bao nhiêu năm lăn lóc trường đời, lao tâm 

khổ trí chỉ đem lại hạnh phúc nhất thời đánh đổi bằng mồ 

hôi và nước mắt, may duyên được gặp Đạo Thầy tôi mới 

hiểu ra mình từ lâu nay đã và đang bị giam hãm trong bốn 

vách trần tù mà không hề hay biết. Tuy nhà tù ấy không 

hình không dáng nhưng không dễ thoát ra, bởi từ lâu nay 

thâm nhiễm nhiều tham vọng, tác động bởi lục dục thất 

tình, chẳng khác nào bị lọt vào mê hồn trận. Mỗi khi rơi 

 

Long Thành, Tây Ninh 1930: Tiền khai Phạm Hộ Pháp. 

Ảnh: Walter Bosshard (1892-1975, nhà báo Thụy Sĩ) 
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vào cảnh khổ và tâm bất an, tôi thường đổ thừa do số mệnh 

hoặc do hoàn cảnh tạo nên. Qua lời giáo hóa của các Đấng 

tôi mới hiểu ra tất cả những gì hiện hữu ở trong ta đều do 

chính mình gây tạo; muốn được giải thoát, không ai có thể 

cứu mình, phải do chính tự mình thắp đuốc tìm đường mà 

đi, tự soi rọi lại nội tâm mình mà phán xét, phải kết hợp cả 

thân-tâm-ý để soi xét tư tưởng, lời nói và hành động của 

mình. Tuy hiểu vậy nhưng vẫn chưa tìm ra được giải pháp.  

Rất may duyên tôi gặp bài Phương Luyện Kỷ của tiền 

khai Phạm Hộ Pháp. Qua đó tôi hiểu rằng bất kỳ tôn giáo 

nào cũng lấy tâm và tánh làm căn bản. Thánh Đạo (Nho) 

dạy tồn tâm dưỡng tánh; Tiên Đạo (Lão) dạy tu tâm luyện 

tánh; Phật Đạo (Thích) dạy minh tâm kiến tánh. Vì thế 

trước khi ngủ nên dành thời gian để ngồi quán tưởng mọi 

việc làm trong ngày, để tự xét lấy mình mà chuyển hóa 

thân tâm. Như có được chìa khóa trao tay, tôi bắt đầu thực 

nghiệm ngay.  

Giai đoạn đầu, khi ngồi tịnh tâm để quán chiếu tôi thấy 

xuất hiện dồn dập cảnh tượng hiện ra xen lẫn mừng giận, 

buồn vui… không thể đè nén được, làm cho tôi càng thêm 

rối rắm. Tôi mới ngộ ra khi tâm thanh tịnh cũng giống như 

mặt nước yên lặng mới hiện rõ những gì có trong đáy nước. 

Bởi lẽ từ lâu nay chúng ta sống trong loạn động để cho 

nhiều thứ xâm nhập; dù vô tình hay cố ý đều có sự nuông 

chìu của mình để thỏa mãn dục vọng của mình. Thế nên 

chúng lung lăng như đàn ngựa bất kham, không có người 

kiểm soát, chế ngự.  

Từ đó tôi bình tâm nghĩ ra phương thức để cho phơi bày 

mỗi vụ việc một cách khách quan rồi dừng lại, dùng chơn 

tâm phán xét một cách vô tư chánh trực để chuyển hóa. Tôi 

xin nêu một mẩu chuyện nhỏ trong ngày, khi ứng dụng 

phương pháp quán tưởng như xem lại một đoạn phim do 

mình đóng vai chính:  

Lúc 5 giờ sáng thức dậy tắm rửa và vệ sinh. Đến 6 giờ 

cúng thời Mẹo. Lối 6 giờ 30 sáng, trên đường đi ăn sáng có 

một tai nạn do em học sinh chạy xe đạp đụng vào xe máy 

của tôi và em té ngửa. Tôi xuống xe nắm cổ áo, tát vào mặt 

em hai bạt tay và còn nặng lời: “Đồ mất dạy! Mày đi ăn 

cướp hả?” Vẻ mặt tôi hầm hầm nên em bé hoảng sợ, đứng 

dậy dẫn xe bỏ chạy. Tôi tiếp tục đi mà lòng vẫn chưa 

nguôi.  

Khi quán tưởng vụ việc tôi thấy lại cảnh tượng diễn ra 

trên đường phố trước sự chứng kiến nhiều người, trong khi 

mình là người lớn tuổi đáng cha chú, lại là người có đạo. 

Bây giờ tôi mới cảm thấy hổ thẹn. Liền khi ấy tôi như đang 

nghe lời phán xét này:  

“Hôm nay bạn mới có dịp thấy lại chính mình là người 

đã theo đạo nhiều năm nhưng lòng sân hận chưa chút gì 

thay đổi. Với gương mặt giận dữ và lời nói lố lăng của bạn 

chứng tỏ bạn chưa thể hiện người có tác phong đạo hạnh. 

Nếu như bạn bình tâm xuống xe đỡ cháu dậy và chăm sóc 

cho cháu, xem cháu có bị thương tích gì không, và bạn có 

lời khuyên cháu hãy cẩn thận khi ra đường để tránh tai nạn 

về sau thì hay biết mấy!”  
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Lời khuyên vừa nêu trên tuy mộc mạc nhưng đậm thắm 

chơn tình của một bậc Minh Sư, có phải chăng đó chính là 

chơn tâm đang ngự ở trong ta, bây giờ tôi càng thấm thía 

lời dạy của Đức Đại Từ Phụ: “Thầy là các con; các con là 

Thầy.” Thầy đang ở trong ta sẵn sàng chỉ dẫn chúng ta để 

tiến hóa nếu chúng ta biết dành thời gian để soi rọi lại 

chính mình. 

Nhờ vào việc quán tưởng hàng ngày tôi mới thấy chân 

giá trị thiết thực của việc trau tâm sửa tánh. Thời gian sau 

đó, cũng có trường hợp tương tự, thấy mình không có hành 

động cọc cằn như trước nhưng còn tức giận, cũng được lời 

khuyên:  

“Bạn vẫn còn sân hận. Tuy chưa hoàn thiện nhưng bạn 

có tiến bộ hơn trước rồi. Khi có điều gì uẩn khúc bạn phải 

lấy sự cảm thông và tha thứ mới ngăn chặn được sân hận. 

Cũng như các thứ tình cảm khác, bạn hãy tìm ra một tánh 

dược phù hợp. Bạn nhớ rằng tất cả đều xuất phát từ lòng 

thương yêu và vô ngã. Bạn hãy cố gắng thêm nhé!” 

Đã là con người không ai không phạm lỗi vì nhân vô 

thập toàn. Có người nói rất ngộ nghĩnh nhưng rất thực tế: 

“Nếu ai không có lỗi thì đó không phải là con người.” Biết 

được như vậy nên cần quán tâm hàng ngày để giúp chúng 

ta chuyển hóa tánh phàm.  

Phương pháp quán tưởng là xem xét lại nhiều việc trong 

ngày. Khi tập chủ định được tâm tức là tâm luôn làm chủ 

thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp khác diệu dụng 

hơn trước khi chuyện đã rồi, như lời dạy của các bậc Thánh 

Nhân: Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Muốn làm điều 

gì trước hết phải xét hậu quả của nó. Khi làm điều gì phải 

phân biệt đúng sai, nếu biết sai thì phải nhìn nhận để kiềm 

chế khắc phục. Người đáng sợ nhất là người không nhận rõ 

việc mình làm và không dám nhìn nhận tội lỗi.  

Nhờ vào quá trình tu tập tôi cảm thấy tâm trí nhẹ nhàng 

thanh thản, không còn bị chi phối như trước… 
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Tín hữu Cao Đài Tây Ninh 

------------ 

Tăng Tử nói: “Mỗi ngày ta tự xét mình nhiều lần: Mưu 

tính việc gì cho ai có tận tâm hết sức không? Giao du với 

bạn bè có thành thực không? Lời thầy dạy có thực hành 

không?” / Tăng Tử viết: “Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vị 
nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín 

hồ? Truyền bất tập hồ?” / 曾子曰: 吾日三省吾身: 

為人謀而不忠乎? 與朋友交而不信乎? 傳不習乎? 

(Luận Ngữ, Học Nhi, 4) 

Chú: Tăng Tử tức Tăng Sâm 曾參 (505-435 trước Công 

Nguyên), tự là Tử Dư 子輿, con của Tăng Tích 曾晳, tức 

Tăng Điểm 曾點. Hai bố con đều là học trò Đức Khổng Tử. 

“Tam tỉnh ngô thân” thường được dịch là xét mình ba 

lần. Nhưng trong chữ Hán, tam (ba) còn là số phiếm định, 

nghĩa là nhiều. (Lê Anh Minh) 
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ĐỒNG CẢM VÀ CẦU NGUYỆN 
VVVV Ị  C H ÂỊ  C H ÂỊ  C H ÂỊ  C H Â NNNN 

Người viết bài này rất đồng ý với bài “Nhập Môn” trong 
quyển Hành Trang Người Đạo Cao Đài của đạo tỷ Diệu 
Nguyên,(1) nhất là hai trang 13 và 14. 

Nhớ lại lúc nhập môn vào năm mười tám tuổi, quỳ sau 
vị chánh trị sự chứng đàn, nghe vị này đọc lời minh thệ tới 
đâu, tôi nói theo y như vậy mà thật sự không hiểu gì. Sau 
đó tôi chỉ nhớ “thiên tru địa lục”.  

Trong đời sống của một tín đồ Đại Đạo, ngoài việc cúng 
thời Dậu tại nhà, sóc vọng tại thánh thất, tôi có những việc 
làm giống như những người không có Đạo: cũng tranh 
giành, cũng hơn thua, cũng lừa lọc, cũng gạt gẫm…  

Có lúc tôi muốn theo một tôn giáo khác nhưng lại nhớ 
mình đã thề trước Thiên Bàn, dù chẳng nhớ một lời nào cả. 
Cho mãi đến năm 1991, tôi đọc thật kỹ hai quyển Thánh 

Ngôn Hiệp Tuyển mới giật mình biết rằng tôi đã sai lầm, 
sém chút nữa tôi đã lỗi thệ, có tội rất lớn đối với Ơn Trên. 

Tôi được may như vậy, nhưng có người không may. Đó 
là vài người thân của tôi. Hồi trước họ cũng thờ Thiên 
Nhãn trong nhà, có đến tôi hỏi mượn kinh sách Đại Đạo về 
đọc, nhưng sau lại quay sang gia nhập một tôn giáo khác, 

                                            
(1) Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2013. Quyển 24-4 trong Chương 

Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.  

rồi còn đến tìm tôi rao giảng với dụng ý cho tôi cũng cải 
đạo như họ. 

Ôi, xót thương thay cho người thất thệ minh! 

Ôi, tội thay cho người đã có lòng hai! 

Ôi, tiếc thay cho người đã để mất cơ hội được hưởng Đại 
Ấn Xá Kỳ Ba! 

Ôi, lo sợ thay cho người phải chịu thiên tru địa lục như 
thế nào đây! 

Tôi nêu trường hợp vài người thân của tôi với tất cả lòng 
xót thương và lo sợ. Tôi càng lo sợ hơn, không biết có ai 
làm giống như họ chăng. 

Nếu cách nhập môn và lập minh thệ được thực hiện như 
đạo tỷ Diệu Nguyên trình bày trong bài “Nhập Môn”, liệu 
có ngăn nổi sự phạm tội của người đã lập minh thệ trước 
Thiên bàn chăng? 

Do nỗi ưu tư, do thực trạng cải đạo đã xảy ra, tôi xin tha 
thiết thỉnh nguyện các thánh sở Đại Đạo hãy xem xét, áp 
dụng ba đề nghị mà tác giả bài “Nhập Môn” đã nêu, 
nguyên văn như sau (sách đã dẫn, tr. 13-14): 

“1. Trước khi nhập môn, người phát tâm cầu đạo cần có 

một thời gian học hỏi những điều rất căn bản về đạo Cao 

Đài, luật lệ của Đạo cùng những nghi thức cúng kính 

thường ngày. Người xin nhập môn phải hoàn toàn tự 

nguyện và phải có ý thức về ơn phước lớn lao mà mình 

được thọ nhận một khi được trở thành môn đệ Đức Cao 

Đài.  
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2. Hai người tiến dẫn phải thực sự có trách nhiệm lâu 

dài trong việc hướng dẫn và giúp đỡ cho người đạo hữu cả 

trước và sau khi nhập môn, không những trên phương diện 

tu học mà còn phải quan tâm giúp đỡ về mặt đời sống để 

người tân tín đồ có thể an tâm tu học mà không bỏ Đạo 

nửa chừng.  

Nếu cá nhân người tiến dẫn không đủ sức giúp đỡ thì có 

thể nhờ đến thánh sở hoặc tập thể đạo chúng giúp đỡ. Nếu 

người tân tín đồ xao lãng việc tu hành, không chấp hành 

luật pháp Đại Đạo hoặc bỏ Đạo nửa chừng thì người tiến 

dẫn cũng chịu một phần trách nhiệm.  

3. Người nhập môn cần phải đọc lời minh thệ trước 

Thiên Bàn bằng tất cả tâm chí thành của mình. Muốn được 

vậy thì đương sự cần phải hiểu rõ ý nghĩa và học thuộc lời 

minh thệ trước khi nhập môn, chứ không nên cầm giấy đọc 

như một số thánh thất, thánh tịnh hiện nay vẫn làm.” 

Quả thật, “chúng ta nên chuộng về chất chứ không 

chuộng về lượng” (sách đã dẫn, tr. 13). Chớ nên miễn trừ 
hay xuề xòa lễ nhập môn cho bất cứ ai, dù đó là con em nhà 
đạo dòng, chức việc, chức sắc, hay đã có giấy chứng nhận 
đã tắm thánh. Người tiến dẫn nếu vì trường hợp bất khả 
kháng không thể gần gũi để giúp đỡ tân tín hữu thì nên nhờ 
một vị khác thay thế mình để dìu dắt người bạn mới bước 
vào cửa Đạo. Xin tha thiết cầu nguyện rằng mọi tân tín đồ 
đều được nhập môn với đủ đầy nghi thức chặt chẽ.  

VỊ CHÂN 

Tín hữu Cao Đài Tây Ninh 

Giờ phút thiêng niệm danh Tiên Phật 

Cảm kích lòng như khất như xin 

Như dâng hết cả chân tình 

Như nguyền đến cửa Thần Linh thọ truyền. 

Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ 
Tý thời, 17-8 Canh Tý (Thứ Sáu 07-10-1960) 
Kinh Tam Thừa Chơn Giáo, phẩm Tiểu Thừa 

 

Long Thành, Tây Ninh 1930: 
Một thời cúng trong bửu điện thánh thất tạm. 

Ảnh: Walter Bosshard (1892-1975, nhà báo Thụy Sĩ). 
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HÀ NỘI SÁU MƯƠI TÁM 
MÙA KHAI ĐẠO 

T H IT H IT H IT H I Ệ N  Q U A NỆ N  Q U A NỆ N  Q U A NỆ N  Q U A N GGGG    

Hiền huynh Thiện Quang (1965-2016) sáng tác bài 
vọng cổ này nhân dịp thánh thất Thủ Đô Hà Nội (48 Hòa 
Mã, quận Hai Bà Trưng) tổ chức đại lễ kỷ niệm Khai 
Minh Đại Đạo (15-10 Bính Tuất, Thứ Ba 05-12-2006), 
và tính từ khi thánh thất ra đời thì họ đạo Hà Nội đã trải 
qua sáu mươi tám (1) mùa Khai Minh Đại Đạo (1939-
2006).(2) Chân thành cảm ơn hiền tỷ Diệu Huyền và hiền 
tỷ Trúc Thảo (Ban Nhạc Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý Đại Đạo) đã chép tặng Văn Uyển bài vọng cổ này. 

CA (điệu Trăng Thu Dạ Khúc) 

Tiếng kinh Cao Đài gió chiều đưa về biển Đông, 
Sáu mươi tám năm, vẳng bên sông Hồng, 

Lời kinh áo trắng theo bước Thiên phong, 
Trắng như mây trời với một tình thương, một tấm lòng. 

                                                
(1) Khi trình bày bài vọng cổ này vào dịp lễ Khai Minh Đại Đạo, 

tùy theo năm Đạo lúc ấy mà ban nhạc đạo thay đổi con số sáu 

mươi tám cho phù hợp.  
(2) Xem: Huệ Khải, Lịch Sử Thánh Thất Cao Đài Thủ Đô Hà 

Nội. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2015. Quyển 91-1 trong Chương 
Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. 

VỌNG CỔ 

1. Sáu mươi tám năm, mưa thu nắng hạ, bao con nước vẫn 
trôi về biển cả, mà lịch sử còn ghi hình bóng Cao Đài. Đạo 

đức trung kiên theo tháng rộng năm dài. Hà Nội ơi, đây 
Tam Kỳ Phổ Độ, tân pháp Cao Đài trên đất tổ Thăng Long. 

Hồ Gươm xưa gió lạnh mấy mùa đông, nghe lá rụng đâu 
đây, hay nghe tiếng chuông chiều? Áo trắng Cao Đài trên 

phố nhỏ đìu hiu, ngôi thánh thất nghèo vẫn ấm nồng đạo 
lý… 

2. Bao gian lao chẳng sờn phai tâm chí, dù đói dù no, gìn 
nghĩa khí Cao Đài, đem yêu thương chung sống với cuộc 

đời. Thuở ban sơ, nắng mưa buồn hiu hắt, mối Đạo Cha 
Trời trên đất Bắc quê hương. Nhưng đạo Cao Đài là chánh 

pháp của tình thương, Thầy gieo giống để hiệp hòa dân tộc. 
Có hòa hiệp mới dựng thành Tổ Quốc, văn hiến Tiên Rồng 

còn ghi tự ngàn năm.  

NÓI LỐI 

Nước Nam Hải rửa tan hờn bốn bể, 

Dòng Bắc Hà tắm sạch thể Tiên Long, 

Cửa Nam thiên mở rộng lối Non Bồng, 

Đường thế tục bụi hồng đà quét sạch.
(3) 

                                                
(3) Thánh thi Tiền Khai Đại Đạo Liệt Thánh Tông Đồ, Cơ Quan 

Phổ Thông Giáo Lý, 30-12 Quý Sửu (Thứ Ba 22-01-1974).  
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VỌNG CỔ 

5. Cùng về thủ đô trong trời xanh bát ngát, áo trắng muôn 
nơi cùng chung góp bao nhiêu thiết thạch can trường. 

Chung mái Đài Cao là chung bước chung đường. Hồng Hà 
vui mừng, Cửu Long rộn rã, chơn đạo giữ gìn cho cả nhân 

sanh. Mong nước non sánh tầm cùng cường quốc bốn 
phương, ta thắp đuốc khơi dậy tình thương nhân bản, để 

hiệp hòa mở ra bao chân trời tươi sáng, ánh đạo đức xương 
minh cho tỏ rạng Tiên Rồng.  

6. Ngày Khai Minh tháng Mười nhớ về mùa đông kỷ niệm. 
Bao nắng mưa chỉ là khoảnh khắc sáu mươi tám năm. Lòng 
hướng đạo Cao Đài trên đất Bắc từ xưa… 

CA (điệu Trăng Thu Dạ Khúc) 

Khí thiêng Tiên Rồng ôi ngàn năm dệt gấm hoa, 
Hiển linh sơn hà, vẻ vang nước nhà,  
Tình yêu non nước nào có đâu xa, 
Trái tim dân tộc ngàn đời còn mang một chữ hòa. 
Ngước nhìn lên hồn thiêng sông núi,  
Xây dựng nước non hưng thịnh hùng cường. 
Sáu tám năm hòa đời hợp đạo,  
Ta đi tới tương lai bằng bước đi chung. 
Việt Nam thánh đức hào hùng, 
Phát huy đạo lý, vẫy vùng năm châu. 

THIỆN QUANG 

VỊ NGỌT PHÙ SA 

Rồi con nước cũng xuôi về phía biển 
Còn lắng trên vết bùn vị ngọt phù sa 

Còn trên cọng rơm vàng giọt nắng tháng ba 
Và cơn mưa cuối chiều lang thang đi tìm bến đỗ 
Mưa với nắng gặp nhau thành duyên nợ 
Để hóa thân trong hạt gạo no tròn 

Đất hiến mình trong biếc hạt ngô non 
Trên vệt muối mồ hôi vai áo mẹ 
Vệt mồ hôi vẽ nên hình sông bể 
Con giong buồm bơi suốt cả trăm năm 

Lá dâu nuôi khát vọng một thân tằm 
Nên sắc lụa pha nắng vàng óng ánh 
Nên chiu chắt từng sợi tơ mỏng mảnh 
Nối ân tình buổi trước với nghìn sau 

Bông bưởi thơm trong thau nước gội đầu 
Nên chẳng trách mùa xuân dài đến thế 
Nên hơi thở mùa thu lay thật khẽ 
Mắt ai sâu thăm thẳm đến vô cùng 

Đêm chong đèn thao thức với dòng sông 
Thân cửa biển mà phách hồn ở đó 
Nghe âm vọng tiền nhân trên vạn cỏ 
Nơi vết bùn lắng ngọt vị phù sa. 

HUỲNH VĂN MƯỜI 
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CHUYỆN NHÀ 
BBBB ÍÍÍÍ C HC HC HC H  N G N G N G N G ỌỌỌỌ CCCC     

Tôi là bạn đọc của Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 

Kinh Sách Đại Đạo nhiều năm rồi mà mãi tới nay mới viết 
thư gởi Văn Uyển. Đầu thư tôi nguyện xin các Đấng thiêng 

liêng ban ơn lành đến tất cả thành viên Ban Ấn Tống và gia 

đình mọi người trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống. 

Hôm nay tôi viết thư này sau khi đọc “Cảm Nghĩ Của 

Văn Uyển” in trên Văn Uyển tập Lợi 2016 (số 19), trang 

94. Nói về thực trạng nhiều thánh sở hầu như vắng bóng 

lớp trẻ (thế hệ tiếp nối), Văn Uyển đưa ra 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. 

Tôi xét tới hoàn cảnh gia đình mình thì thấy có lẽ còn 

thiếu một mấu chốt thứ ba. Mấu chốt này cụ thể thế nào thì 

tôi lại phải dông dài về hoàn cảnh gia đình mình. 

Lâu nay, việc đời việc đạo tôi luôn thành tâm thực hiện, 

bà con trong đạo ngoài đời có lẽ chưa mấy ai chê trách. 

Nhưng gia đình, gia đình luôn làm cho tôi khó xử. Chồng 

tôi là người không có đạo. Việc ăn chay, bản thân tôi 
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trường chay thì được, nhưng còn bữa cơm gia đình, chồng 

con thì sao? Gia đình không hạnh phúc thì tâm của mình có 

tĩnh được không? Do đó từ lúc lấy chồng tới giờ, tôi chỉ giữ 

chay mười ngày nhưng ăn chay trọn ba tháng Giêng, Bảy, 

và Mười âm lịch. 

Tôi không dám so bì với ai, chỉ dặn lòng ráng tu tâm sửa 

tánh, giúp ích cho Đạo, giúp ích cho xã hội. Đạo thì có Ngũ 

Giới Cấm, Tứ Đại Điều Quy là dạy mình không làm quấy; 

biết giữ gìn cho phần mình thì được, mà dẫn dắt người khác 

thì khó quá, ngay cả với người thân trong nhà! 

Hai con trai tôi lúc nhỏ có đi tắm thánh, giữ chay mười 

ngày. Khi cháu lớn đi học xa gia đình thì không giữ chay 

được nữa. Tôi không biết phải làm thế nào. Bây giờ còn 

một cháu nhỏ mười hai tuổi, vẫn ăn chay mười ngày, rồi 

khi lớn lên cũng sẽ giống như anh cháu vậy sao? Tôi chỉ 
giữ được con đến mười tám tuổi thôi sao? 

Lúc con còn nhỏ, tôi cố gắng thu xếp việc nhà để dẫn 

con trẻ đi thánh thất cúng thời Dậu. Bây giờ cháu đi học, 

học cả hai buổi. Chiều về tắm rửa, ăn uống rồi thì cắm đầu 

cắm cổ làm bài tập… Không còn thời gian để cúng giờ Dậu 

nữa. Bản thân tôi không dìu dắt con mình vào Đạo thì làm 

sao dẫn dắt ai đây? Buồn lắm!  

Vậy thì mấu chốt thứ ba mà tôi muốn góp ý thêm với 

Văn Uyển, đó là tác động từ hoàn cảnh xã hội, mà hai con 

trai tôi là một ví dụ. Nêu vấn đề này ra, tôi mong rằng các 

bậc cha mẹ đồng đạo có hoàn cảnh nuôi con giông giống 

như tôi sẽ giúp tôi có giải pháp tốt đẹp. 

ĐÔI LỜI TỪ VĂN UYỂN 

Nhận được lá thư khá dài của đạo hữu Bích Ngọc, chúng 

tôi rất vui. Trên đây chỉ là phần đầu lá thư. Chúng tôi tạm 

giữ lại phần sau, vì nó liên quan một vấn đề khác, và có lẽ 
sẽ chia sẻ phần ấy trên một tập Văn Uyển năm 2017.  

Chị Bích Ngọc là bạn đọc lâu năm của Chương Trình 

Chung Tay Ấn Tống. Các sách chị nhận được đều thông 

qua điểm phát hành ở Long Khánh do hiền huynh Nguyễn 

Văn Đạo (tín hữu Cao Đài Tây Ninh) gánh vác. 

Nhắc lại, chúng tôi quả thật rất vui khi nhận được lá thư 

tâm tình của chị, vì Văn Uyển có mục đích tạo nên mảnh 

vườn chung, hay “sân chơi”, cho anh chị em nhà Đạo, để 
chúng ta tiện chia sẻ, giãi bày những vui buồn, băn khoăn, 

ước vọng… của người tín hữu Cao Đài trong đời sống hàng 

ngày nơi gia đình, trong họ đạo.  

Ngoài ra, Văn Uyển lúc nào cũng “đói” bài (cười…). Hễ 
nhận được thư của bạn đọc mà thấy có thể in được như một 

bài viết, hay một mục trong Gió Bốn Phương thì dễ hiểu 

rằng lòng chúng tôi hoan hỷ lắm.  

Trở lại với câu chuyện của chị Bích Ngọc, chúng tôi 

hoàn toàn đồng ý về mấu chốt thứ ba mà chị bổ khuyết 
giúp cho, và xin cảm ơn chị nhiều. Chúng tôi mong rằng 

quý đạo hữu đã có kinh nghiệm dìu dắt con trẻ sao cho 

dung hòa tròn trịa việc học bộn bề ở trường với việc sinh 

hoạt ở thánh thất, thánh tịnh sẽ hoan hỷ dành thời gian viết 
cho Văn Uyển giải pháp để chị Bích Ngọc tham khảo.� 



 

TẬP TRINH / BÍNH THÂN − 133 67  134 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 20 

 

NHỚ MẸ 
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 

Mẹ già như chuối ba hương / Như xôi nếp một, như 

đường mía lau. Nói đến mẹ là nói đến tình thương yêu bao 
la vô tận, ngọt ngào như mía, thơm lừng như xôi. Đối với 
tất cả chúng ta, ý niệm về mẹ luôn gắn liền với tình yêu 
thương dịu ngọt mà không có bất cứ điều gì sánh được. 
Thuở bé thơ, mẹ là tiếng ru êm đềm đưa ta vào giấc ngủ, là 
làn gió mát mỗi trưa hè oi ả. 

Nghĩ về mẹ, lòng tôi luôn dâng trào bao niềm xúc động. 

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất yêu mẹ, vì thấy mẹ quá 
vất vả với đàn con bảy đứa. Tôi tự hứa phải thật ngoan, học 
thật giỏi để ba mẹ vui lòng, luôn giúp đỡ mọi việc nhà để 
mẹ bớt cực nhọc. 

Đến khi ba tôi qua đời lúc đang còn trẻ, gánh nặng nuôi 
con đổ dồn lên vai mẹ, tất tả ngược xuôi, dầm mưa dãi 
nắng để tất cả các con có cơm no, có áo mặc lành lặn đến 
trường, và không đứa nào phải bỏ học nửa chừng. 

Lớn lên, khi nuôi con, tôi càng thấm thía bài thơ của một 
tác giả khuyết danh: 

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,  
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.  

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,  
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.  

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,  

Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.  

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,  

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không! 

Mẹ tôi đã phải vừa làm mẹ, vừa làm cha trong suốt 
quãng đời dài. Mẹ dạy chúng tôi bằng sự nghiêm khắc của 
người cha: Bắt chúng tôi tự lập trong cuộc sống, phấn đấu 
vượt mọi khó khăn để đạt được những ước mơ của mình. 
Nhưng mẹ vẫn không thiếu sự dịu dàng, mềm mỏng để dạy 
chúng tôi lời ăn tiếng nói, cách đối xử với mọi người xung 
quanh. Việc bếp núc, bánh trái mẹ cũng không quên chỉ 
dẫn cho từng đứa. 

Mẹ còn dạy chúng tôi phải biết chia sẻ nỗi đau của mọi 
người. Nhà chẳng dư dả gì, nhưng không một người nghèo 
nào cần giúp đỡ mà mẹ tôi để họ phải rời đi với bàn tay 
trắng: Khi thì ít tiền, khi thì bát cơm đầy dù thức ăn có ít… 
Không một lần cứu trợ nào mà mẹ từ chối đóng góp. 

Mẹ một nắng hai sương vất vả cuộc đời cho tất cả chúng 
tôi trưởng thành, thành đạt, cuộc sống ổn định, để rồi sức 
khỏe của mẹ phải vơi đi quá nhiều sau những tháng năm 
dài vất vả lo toan. Mẹ ăn uống chẳng bao nhiêu, nay ốm 
mai đau. Nhiều khi nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, chống 
chỏi với cơn đau mà chị em chúng tôi rơi nước mắt! 

Ngoài việc lo chăm sóc, thuốc thang, tôi chỉ biết thầm 
cầu nguyện. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời / Cầu mong cho mẹ 
sống đời với con. Thế nhưng cuộc đời vốn vô thường, và có 
một con đường rồi ai cũng phải bước qua. Mẹ đã từ giã 
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chúng tôi mà đi: Mẹ già như chuối chín cây / Gió lay mẹ 
rụng con rày mồ côi.  

Dù trẻ hay già, dù giàu hay nghèo, mồ côi có lẽ là điều 
bất hạnh nhất trong những điều bất hạnh. Ngày đưa mẹ đi, 
trời mưa tầm tã như những giọt nước mắt đàn con chúng tôi 
tiễn mẹ. 

NGÔ THỊ NGỌC ANH 

Họ đạo Trung Minh (HT Truyền Giáo Cao Đài) 

____________ 

MẤT MẸ 
Năm xưa tôi còn bé 
Mẹ tôi đã qua đời 
Lần đầu tiên tôi hiểu 
Thân phận trẻ mồ côi 

Quanh tôi ai cũng khóc 
Yên lặng tôi sầu thôi 
Mặc dòng nước mắt chảy 
Là bớt khổ đi rồi 

Độ nhỏ tôi không tin 
Người thân yêu sẽ mất 
Hôm ấy tôi sững sờ 
Và nghi ngờ trời đất 

Từ nay tôi hết thấy 
Trên trán Mẹ hôn con 
Những khi tôi phải đòn 
Đau lòng Mẹ la dạy 

Kìa nhà ai bên cạnh 
Mẹ con vỗ về nhau 
Tìm Mẹ tôi không thấy 
Lúc buồn biết trốn đâu 

Hoàng hôn phủ trên mộ 
Chuông chùa nhẹ rơi rơi 
Tôi biết tôi mất Mẹ 
Là mất cả bầu trời. 

XUÂN TÂM (tên thật Phan Hạp, 1916-2012) 
Tập thơ Lời Tim Non, xuất bản 1941 

TIẾNG ĐỜN CA 
Ở TIỆM HỚT TÓC 

P HP HP HP H Ạ M  C Ô N G  L U ẬẠ M  C Ô N G  L U ẬẠ M  C Ô N G  L U ẬẠ M  C Ô N G  L U Ậ NNNN    

Đầu thập niên 1960, dân cư quanh khu Bàn Cờ thấy có 
một tiệm hớt tóc được mở ra ở số 405B đường Phan Đình 
Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu, Tp.HCM), đoạn giữa 
chợ Vườn Chuối và đường Cao Thắng. Tiệm có tên Đời 

Mới, bảng hiệu vẽ ba đầu tóc đàn ông chải bồng kiểu tăng- 
gô không khác gì những mái tóc của kép Dũng Thanh Lâm, 
kép Minh Phụng sau này. Tiệm không có gì đặc biệt, bề 
ngang chỉ 2,2m, nhưng ai nấy đều chú ý vì ở đó thỉnh 
thoảng lại có tiếng đờn ca cổ... 

Ban đờn ca tài tử này, tuy lúc rảnh mới tụ lại với nhau 
mà tồn tại hơn chục năm. Dấu ấn của nó sâu đậm tới mức 
đến giờ người vùng Bàn Cờ còn nhắc, dù đã hơn bốn mươi 
năm và các nhân vật trong câu chuyện này hầu như không 
còn mấy ai. 

Ông Tư Triều, chủ tiệm hớt tóc Đời Mới vốn dân gốc ở 
quận Củ Chi, tỉnh Hậu Nghĩa. Về Sài Gòn lập nghiệp giữa 
thập niên 1950, sau khi gãy đổ cuộc hôn nhân đầu, ông 
cưới vợ lần nữa và mở tiệm hớt tóc khi vừa có đứa con gái. 

Tiệm cũng là nhà ở, ông sống cùng hai người thợ. Vì có 
máu văn nghệ, thích ca cổ lại có nghề làm nhạc cụ, ông 
biến tiệm hớt tóc của mình thành nơi đờn ca tài tử những 
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lúc rảnh. Từ hồi trai trẻ, ông đã mê cải lương, đờn ca cổ 
nhạc bên cạnh những thú vui khác như đá gà, đua ngựa... 

Bạn thân ông đều là người thích tiếng hát, tiếng đờn như 
bác Năm Trèo ở Hóc Môn, cha của nghệ sĩ cải lương Hoài 
Thanh. Trước khi có tiệm hớt tóc, giữa thập niên 1950, ông 
chơi thân với nghệ sĩ tài danh Hữu Phước và danh hài Văn 
Hường. Lúc đó họ chưa nổi tiếng, ông gọi Hữu Phước là Ri 
vì ông này quốc tịch Pháp có tên Henry và nghệ danh Hữu 
Phước chưa xuất hiện. 

Khách đến hớt tóc có đủ loại người, già trẻ lớn bé, từ 
người trong giới bình dân, trí thức, luật sư, cảnh sát, hoặc 
phục vụ trong quân đội Sài Gòn, có cả một vị bộ trưởng. 
Ông Tư Triều là người từng trải, lịch duyệt lại có máu nghệ 
sĩ nên giỏi ăn nói, rành chuyện cải lương, rành nhạc cụ cổ 
nhạc. Ông còn biết sửa chữa nhạc cụ. Thoạt đầu, ông mua 
đờn cũ mang về chỉnh sửa theo ý mình rồi đưa cho bạn bè 
trong nhóm đờn ca dùng thử. Đến khi cứng tay nghề, ông 
đến xưởng gỗ bên Chánh Hưng (quận 8) đặt từng thanh gỗ 
để làm cần đờn, mặt đờn. 

Về nhà, ông tiếp tục gọt giũa từng chi tiết rất công phu. 
Ông tự chế keo dán gỗ, mua dây đàn nhập từ Tây Đức... 
Khi đờn hình thành, ông đem đi cẩn ốc xà cừ. Ông cầu kỳ 
đến mức mua đờn tranh, thấy mười sáu “con nhạn” (miếng 
gỗ kê dây đờn) không đẹp, đặt luôn những miếng gỗ hình 
tam giác mang về gọt giũa thành những “con nhạn” mới. 

Từ khi nhóm đờn ca tài tử của ông bắt đầu tụ lại, khách 
đến đông thêm. Những người thường ghé chơi là mấy thầy 
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dạy bên trường Quốc Gia Âm Nhạc như bác Hai Khuê, bác 
giáo Thinh và bác Bảy Hàm, có nhạc sĩ Vĩnh Bảo, nghệ sĩ 
tiền phong Duy Lân, bác Mười Phú, chú Mười Hoa (nhạc 
phụ nghệ sĩ Viễn Sơn), nhạc sĩ nổi tiếng Văn Giỏi, anh 
Minh Hữu (nghệ sĩ đờn kìm), bác Tư Tuất (nghệ sĩ đờn cò 
một thời của gánh Hương Mùa Thu, thân phụ các nghệ sĩ 
Hoài Dung, Hoài Mỹ)... 

Trong số đó, ông Tư Triều thương anh Minh Hữu vì anh 
có tài và khiêm tốn, luôn nho nhã với sơ mi trắng và đeo 
kính cận. Sau này, khi gánh hát Phụng Hảo của nghệ sĩ 
Phùng Há lên ti-vi, bà mời anh Minh Hữu chơi đờn kìm 
cho tuồng của bà và ông Tư Triều rất sung sướng khi nhìn 
thấy cây đờn kìm ông làm được Minh Hữu dùng biểu diễn 
trên truyền hình. 

Hầu hết họ đều là các nghệ sĩ đánh đờn, chỉ có vài giọng 
ca là anh Biện (hay Biền) to cao nhưng hiền lành. Một 
giọng khác là anh Ngọc, đẹp trai còn hơn nghệ sĩ với mái 
tóc chải ép, ca rất hay. Ngày đó không dễ gì liên lạc nhau 
nhưng không hiểu sao mấy nghệ sĩ tài tử này “đụng” nhau 
thường xuyên ở tiệm Đời Mới như đã hẹn hò từ trước. Mỗi 
tuần ông Tư Triều đều dành một buổi chơi đờn hay hòa đờn 
với nhau. Lâu lâu vào buổi tối ông mời bạn bè lên gác hát 
xướng, hòa điệu cho đến khuya. 

Bà Tư niềm nở hiếu khách nên bạn bè ông Tư không 
ngại. Khách đến chơi, hứng thú khi nhìn chung quanh tiệm 
treo đầy những cây đờn. Ở nhà sau treo trên hai bên vách 
hơn ba mươi loại nhạc cụ (kìm, cò, tranh, sến, guitar, gáo, 

đoản...), có cây vĩ cầm trong chiếc hộp gỗ thiệt đẹp, bên 
trong lót vải nhung đỏ rực. Đó là tất cả gia tài và niềm đam 
mê của ông Tư Triều. 

Chú bé Tâm, con trai út của ông Tư Triều nay đã ở tuổi 
năm mươi, sinh sống tại Đức, còn nhớ những ngày vui đầu 
thập niên 1970 khi mới lên bảy. Lúc đó, cuộc sống còn dễ 
thở, khách đến đông và giới đờn ca tài tử thường xuyên đến 
góp vui. Mỗi lần tụ họp thường từ 9, 10 giờ sáng đến quá 
trưa rồi ai về nhà nấy. Khách qua đường thường đứng lại 
nghe đờn. Nếu có người ca thì người xem đông hơn. 

Có chị hàng xóm dắt con đến cắt tóc, cũng xin ngồi vào 
ca vài bài, rất đúng nhịp trong khi đợi cậu con trai. Các chú 
các anh ít khi ca bài vọng cổ mà thường ca những bài cổ, 
khó hơn như Tây Thi, Lưu Thủy Trường, Xàng Xê, Tứ Đại 
Oán... Anh Ngọc, giọng ca chính có bài ca Phù Đổng Thiên 

Vương cách thể hiện rất hào hùng. Ông Tư Triều thỉnh 
thoảng cũng góp giọng, dù làn hơi yếu nhưng điệu ca lạ tai, 
vững nhịp. 

Tâm còn nhớ nghệ sĩ Duy Lân thường chở cô học trò 
cưng Ngọc Hoa (bây giờ là nghệ sĩ Thoại Miêu) đến chơi. 
Thầy bảo hát gì là chị răm rắp nghe lời. Có lần, tàn cuộc 
thầy dắt chiếc xe Mobylette ra về, đạp hoài không nổ. Thầy 
bảo “Phụ thầy đẩy đi con!” là chị lập tức cột hai vạt áo dài 
trắng tinh, cong lưng đẩy ngay. Một lần Tâm chứng kiến 
ông Tư Triều đồng ý bán cây đờn do ông chế tác. 

Số là trong số khách đến hớt tóc có trung tá X., luôn đi 
bằng xe Jeep. Anh này thích tiếng của cây đờn tranh, có 
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mướn thầy về dạy riêng ở nhà. Anh kính mến ông Tư, 
nhiều khi tóc chưa dài cũng ghé cắt, chỉ để nói chuyện với 
ông. Anh mê một cây đờn tranh cẩn xà cừ rất đẹp của ông 
và sau nhiều lần thuyết phục, anh được ông Tư đồng ý đổi 
chiếc đờn lấy một tivi Sanyo 17 inches mới toanh, giá lúc 
ấy 90.000 đồng. Hẳn ông rất quý anh bạn trẻ và cũng muốn 
có ti-vi cho vợ con xem cải lương nên chấp nhận cho cây 
đờn ra đi. 

Từ năm 1973, tiệm hớt tóc Đời Mới dần vắng khách. 
Kinh tế lúc đó bắt đầu đi xuống do người Mỹ rút đi. Vì thuế 
cao không thể tiếp tục mở tiệm nữa, ông Tư Triều quyết 
định lui về Củ Chi trồng rau nuôi gà và cắt tóc cho dân 
quanh vùng mưu sinh, cuối tuần lại về Sài Gòn thăm vợ 
con. 

Mấy mươi năm theo tiếng đờn ca của những ban nhạc tài 
tử, ông gặp đủ loại người. Nhưng không bao giờ gặp lại 
những bạn bè cùng đi hát trên xe Vespa từ khi họ nổi danh, 
thậm chí còn không nhận ra ông là người quen. Đó là lý do 
ông không thích đến rạp hát nữa. Nhóm đờn ca tài tử, nơi 
quy tụ những người cùng ngân nga những bài ca cổ đề cao 
nhân hiếu tiết nghĩa, cũng là nơi lui tới của những người 
“vui đâu chầu đó”, điều đó không có gì lạ. 

Năm 1979, Tâm gặp lại anh trung tá năm xưa mua cây 
đờn tranh. Biết tin ông Tư đã về Củ Chi, anh buồn buồn 
chia tay. Sau đó vài năm, ông Tư Triều mất vì tai biến lúc 
Tâm đã ra nước ngoài. 

Ông Tư Triều và ban đờn ca tài tử của ông chỉ là một 

mảnh nhỏ xíu trong đời sống văn hóa người Sài Gòn - Gia 
Định. Họ có thể vô danh hay hữu danh, yêu lời ca tiếng 
nhạc bằng tâm hồn rộng mở, hồn nhiên và tình cờ góp phần 
tạo nên mạch ngầm chảy âm ỉ nhưng đủ sức nuôi dưỡng 
vốn cổ văn hóa của ông bà, từ thời mở cõi vô Nam. 

PHẠM CÔNG LUẬN 

Nguồn: Người Đô Thị 
http://nguoidothi.vn/vn/news/hon-pho/ky-uc-do-thi/5344/tieng-don-ca-o-tiem-hot-toc.ndt 

____________ 

 

Ảnh tài liệu: Một ban nhạc ở Sài Gòn (1911)  
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Tìm hiểu tục ngữ . 

MỌC ĐUÔI TÔM 
hay VỌC NIÊU TÔM? 

 H O À N G  T UH O À N G  T UH O À N G  T UH O À N G  T U Ấ N  C Ô NẤ N  C Ô NẤ N  C Ô NẤ N  C Ô N GGGG 

Câu tục ngữ “Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm” không 
xa lạ với người Việt. Trong khi hầu hết mọi người đều hiểu 
đúng, dùng đúng theo nghĩa bóng, thì nghĩa đen của nó lại 
làm tốn nhiều giấy mực của các nhà nghiên cứu. Cái đuôi 
tôm của con gà liên quan gì đến ông chủ, mà khiến nó phải 
đợi “vắng chủ nhà” mới “mọc” ra? Sự vô lý ngự trị câu 
tục ngữ khiến người ta nghi ngờ tính chính xác của văn 
bản. 

Một số nhà nghiên cứu đã ngả theo hướng thay đổi hình 
thức câu tục ngữ thành: Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm, sục 

niêu tôm hoặc vọc niêu cơm, mọc râu tôm, vọc mang 

tôm... để nghe cho có lý: 

- Từ Điển Thành Ngữ, Tục Ngữ Việt Nam, nhóm Vũ 
Dung giải thích: “Vắng chủ nhà gà sục niêu tôm. Xem: 
Vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm (vọc: thò tay, chân vào vào 
quấy, bới); không người cai quản, dễ làm bậy, tha hồ tự do 
thoải mái; không người cầm chịch, quản lý, mọi việc đều 
lộn xộn lung tung”. 

- Từ Điển Thành Ngữ Tục Ngữ Việt Nam, Nguyễn Lân 

viết: “Chúa vắng nhà gà vọc niêu tôm (hoặc gà mọc đuôi 
tôm). Chê những kẻ làm liều khi không có người cai quản.” 

- Từ Điển Tục Ngữ Việt của Nguyễn Đức Dương sau khi 
đưa ra “Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm”, hướng dẫn xem 
“Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm” và chú thích: “Chắc là 
vọc niêu chứ chẳng phải mọc đuôi, nhưng đã bị chép lầm.” 

- Thành Ngữ Tục Ngữ Lược Giải của Nguyễn Trần 
Trụ: “Vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm: Chủ nhà đi vắng thì 
việc trông coi cửa nhà sơ sót khiến cho gà vào tận trong 
nhà vọc niêu tôm mà ăn. Ý nói chủ nhà đi vắng thì đầy tớ, 
người trong nhà làm càn, phá phách.” 

- Trong Tục Ngữ Việt Nam nhóm Chu Xuân Diên ghi 
nhận cả hai dị bản: “Vắng chúa nhà, gà vọc niêu 
tôm (hoặc mọc đuôi tôm)”. Vì sách chỉ sưu tầm, tập hợp 
nên nhóm biên soạn không giải thích ý nghĩa câu tục ngữ. 

- Tục Ngữ Mường Thanh Hóa của Cao Sơn Hải đưa ra dị 
bản: “Vắng chủ nhà gà vọc mang tôm” (mang tôm là phần 
đầu hồi, giáp với nóc của chái nhà). 

Nhìn chung, khi chưa tìm được lời giải cho “mọc đuôi 
tôm” thì “vọc niêu tôm” hoặc “vọc niêu cơm”, “vọc mang 
tôm”, có thể tạm chấp nhận được. Và thực tế, các nhà ngữ 
học gần như đã thống nhất với dị bản và cách giải thích 
này. Tuy nhiên, suy cho kỹ, các kiểu “vọc”, “sục” nói trên 
đều không ổn. 

Niêu tôm không phải là thứ mồi gà ưa thích, mở nắp 
xoong cũng không phải là lối kiếm ăn của loài gia cầm. 
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Nếu có, chỉ là tình cờ chúng nhảy lên rồi làm đổ, lật úp nồi 
niêu xuống đất mà thôi. 

Với dị bản “niêu cơm” cũng vậy. Con gà đã làm bật 
được nắp niêu cơm ra, nó đâu dừng ở “vọc”, mà mổ ăn cho 
bằng hết, hoặc bới tung tóe. Trong khi chữ “vọc” lại hoàn 
toàn không miêu tả động tác mổ, bới của con gà. Người ta 
chỉ nói “chuột vọc”, (chuột dùng chân hoặc răng nhấm 
thử), có khi không ăn mà chỉ làm mất dấu đĩa thức ăn 
(không còn nguyên). Việt Nam Tự Điển (Hội Khai Trí Tiến 
Đức) giải thích: “Vọc: Vầy, mó. Vọc tay vào, vọc bùn; đồ 
ma vọc. (Văn liệu: Hoài hồng ngâm cho chuột vọc; hoài 
hạt ngọc cho ngâu vầy.) Như vậy, “vọc” là động tác nhẹ 
nhàng, không mang nghĩa phá phách. 

Chữ “sục” lại chỉ mõm con chó ăn vụng, vục đầu, sục 
mõm vào nồi chứ không phải gà. 

Với dị bản “Vọc mang tôm” cũng vậy, chữ “vọc” không 
chỉ động tác con gà canh, bới chỗ đầu chái nhà. Hơn nữa, 
với một chỗ khuất lấp như vậy, kể cả ông chủ ở nhà, thì con 
gà nó vẫn canh bới được như thường. 

Vậy bây giờ phải hiểu như thế nào? Chúng tôi cho rằng, 
hình thức đúng của câu tục ngữ vẫn là “Vắng chủ nhà, gà 
mọc đuôi tôm”. 

Xưa kia, nông dân thường nuôi gà ổ. Sau khi nở, gà con 
theo mẹ kiếm ăn. Khoảng thời gian này, mẹ gà chăm sóc 
đàn con rất cẩn thận. Vì đàn con, gà mẹ sẵn sàng liều mình 
chống lại những mối đe dọa, như chó, mèo, diều hâu, quạ... 

Mẹ gà dạy đàn con biết cách tìm mồi, nhận biết những mối 
nguy hiểm; vừa bới đất, vừa nghe ngóng, nếu thấy nguy 
hiểm, lập tức phát tín hiệu cố… ố... qu… ác... qu... ác báo 
động, rồi tục... tục “thu quân”. Gà con dù đang mải mê ở 
đâu, nghe tiếng cảnh báo cũng chạy vội, chui hết vào đôi 
cánh gà mẹ. Có chú gà nào đùa nghịch chọi nhau, liền bị gà 
mẹ mổ nhẹ cho vài cái “nhắc nhở” thế là “giải tán” ngay. 
Lỡ chú nào lạc mẹ, thì nháo nhác, tiếng kêu dài chiếp... 
chiếp rất thảm thiết, chừng nào tìm được mẹ mới thôi 
(thành ngữ Nháo nhác như gà lạc mẹ). Cứ thế, cả gia đình 
gà quây quần ấm áp bên nhau thật bình yên, trật tự. 

 

Gà mọc đuôi tôm, gây gổ đánh lộn nhau. Ảnh st trên mạng. 
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Khoảng hơn một tháng sau nở, lông cánh gà con phát 
triển đã phủ gần kín hai bên hông. Cái đuôi nhú lên tí xíu 
hôm nào, nay cũng đã dài, chìa ra, khum khum hệt cái đuôi 
(con) tôm. Khi gà con mọc đuôi tôm cũng là lúc (theo bản 
năng), gà mẹ xua đuổi, bắt đàn con phải tự lập, để gà mẹ 
chuẩn bị bước vào lứa sinh đẻ mới. Trước kia, gà mẹ săn 
sóc, bảo vệ, yêu thương đàn con bao nhiêu, thì bây giờ, nó 
dửng dưng, vô tình bấy nhiêu. Nếu con nào (do thói quen) 
vẫn chạy theo, sẽ bị mẹ gà đánh đuổi, mổ thật lực, kêu choe 
chóe.  

Thế là, anh em nhà gà con bắt đầu cuộc sống tự lập: đi 
kiếm ăn mà không có gà mẹ theo kèm. 

Sau vài ngày đầu nháo nhác, đàn gà con bắt đầu mạnh 
dạn hơn. Chúng vẫn giữ thói quen đi ăn theo bầy và rất 
hiếu động. Cả bầy chui luồn mọi xó xỉnh, hết ngoài vườn 
đến trong nhà; từ gầm giường, xó tủ đến bồ thóc, thúng gạo 
đều bị chúng bới móc, vừa chạy nhảy vừa kêu chiêm chiếp, 
ăn một phá phách mười, làm cho mọi thứ đảo lộn tứ tung 
lên. Ăn, chơi chán thì chúng quay ra đánh chọi nhau chí 
chóe mà chẳng có mẹ gà nào can thiệp. (Câu Gà cùng một 
mẹ chớ hoài đá nhau chính là nói gà con thời kỳ này.) 

Như vậy, lũ trẻ con khi vắng chủ nhà, (chủ gia đình − bố 
mẹ) và gà mọc đuôi tôm, gà mới tách mẹ đều có điểm giống 
nhau: nghịch ngợm, phá phách, tha hồ trêu chọc, đánh đấm 
nhau mà không bị ai trách mắng, quở phạt. Đây cũng là 
nhận thức tâm lý bọn trẻ và lũ gà con mới lớn theo kinh 
nghiệm của dân gian. 

Từ trước tới nay, câu “Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi 
tôm”, bị hiểu lầm có mối quan hệ nhân quả theo 
kiểu “Vắng chủ nhà, (thì, nên) gà bới bếp”. Tuy nhiên, câu 
tục ngữ đang xét lại có mối quan hệ so sánh: Bọn trẻ vắng 
chủ nhà cũng giống như lũ gà con mọc đuôi tôm. Đây là kết 
cấu theo kiểu: “Cơm chín tới, cải vòng (ngồng / ngòng) 
non, gái một con, gà nhảy ổ đẻ”, hay “Nhất quỷ, nhì ma, 
thứ ba học trò”. Ấy chính là những giai đoạn đặc biệt của 
các sự vật, hiện tượng được tục ngữ đặt cạnh nhau để dùng 
cái này liên tưởng, so sánh với cái kia. 

Như vậy “Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm” được diễn 
giải: Tình trạng vắng chủ nhà (thì cũng giống như) gà (giai 
đoạn) mọc đuôi tôm, và hiểu là: Trẻ con phá phách nghịch 
ngợm nhất là lúc vắng chủ nhà, bố mẹ; gà con hiếu động, 
quấy phá nhất là lúc mọc đuôi tôm, tách mẹ.  

Về sau, câu tục ngữ được hiểu theo nghĩa rộng hơn, 
nhằm ám chỉ tất cả những hành động, việc làm quá tự do 
phóng túng, khi không có sự hiện diện, cai quản của người 
đứng đầu. 

 HOÀNG TUẤN CÔNG 

____________ 

Người minh triết là con gà trống của vũ trụ: Ông ta thức 
tỉnh những ai chưa tỉnh thức! / Wise man is the rooster of 
the universe: He awakens the unawake!  

Mehmet Murat ildan 

(sinh năm 1965, tác gia Thổ Nhĩ Kỳ)  
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CON ĐƯỜNG NÀO CHO 
NỀN HÒA BÌNH THẾ GIỚI? 

 T RT RT RT R Ầ N  Ầ N  Ầ N  Ầ N  V Ă N  C H Á NV Ă N  C H Á NV Ă N  C H Á NV Ă N  C H Á N HHHH    

Nói chuyện về một giải pháp hòa bình còn tương đối dễ, 
thực hiện hòa bình, nhất là hòa bình cho cả toàn thế giới, 
thì thật là thiên nan vạn nan. Có thể nói đó cũng là câu 
chuyện của muôn đời, bởi trong lịch sử nhân loại, không 
nơi nầy cũng nơi khác, bao giờ cũng có những cuộc chiến 
tranh đẫm máu, mà hiện nay đây, lò lửa chiến tranh và 
khủng bố vẫn đang diễn ra ở khắp mọi nơi với những loại 
vũ khí giết người ngày càng hiện đại.  

Lý tưởng về một thế giới đại đồng trong đó bốn biển coi 
nhau như anh em vì thế còn ở đâu đó rất xa, và không phải 
hoàn toàn vô lý khi có nhiều người dựa trên kinh nghiệm 
thực tế lịch sử mà cho rằng điều nầy chỉ là một mơ ước tốt 
đẹp nhưng hầu như không thể thực hiện được trên phạm vi 
toàn cầu, chừng nào mà con người vẫn còn có lòng tham 
với đủ thứ dục vọng nầy khác. 

Muốn có hòa bình đơn giản chỉ cần diệt bỏ lòng tham, 
không tranh chấp hơn thua nhau nữa, nhưng đó chỉ là lý 
thuyết suông. Ai cũng biết chiến tranh là do sự kỳ thị lẫn 
nhau về tôn giáo hoặc chính kiến (ý thức hệ), nhưng những 
thứ nầy thật ra chỉ là bề nổi khi cần thì trưng ra để phủ lên 
cái lớp thực chất bên trong là những cuộc tranh chấp về 

quyền lợi kinh tế trong một thế giới mà tài nguyên thiên 
nhiên và các nguồn của cải khác vốn dĩ giới hạn và phân bố 
không đồng đều mà ý của kẻ mạnh là muốn chia lại để 
được giành phần hơn. Sự làm giàu lên của nước nầy sau khi 
đã khai thác hết phần tài nguyên thiên nhiên của mình do 
vậy qua những con đường quanh co chắc chắn phải là sự 
nghèo đi của nước khác nếu vấn đề chia của không được 
giải quyết trên cơ sở của tình liên đới và luật công bằng.  

Thực tế cho thấy mỗi khi chiến tranh sắp sửa hoặc đang 
nổ ra ở đâu đó thì liền có những tiếng nói kêu gọi hòa bình 
vang lên của các nhà đạo đức, các lãnh tụ tôn giáo, hay của 
các tổ chức quốc tế mà cơ quan cao nhất là Liên Hiệp 
Quốc, nhưng dường như không bao giờ ngăn cản được 
chiến tranh xảy ra. Các bên tham chiến thường tảng lờ lời 
khuyên của Giáo Hoàng hoặc của Tổng Thư Ký Liên Hiệp 
Quốc mà vẫn hành động theo ý họ cho đến khi cuộc chiến 
ngã ngũ, trong đó có một bên đã thắng lợi và thỏa mãn.  

Công dân các nước tuyên chiến cũng có người phản đối 
chiến tranh vì lòng nhân đạo hoặc vì sợ con em họ có thể bị 
thiêu thân vào lò lửa, và tuy phản đối vậy nhưng nếu bảo 
họ hy sinh bớt một số quyền lợi bằng cách chấp nhận cuộc 
sống kiệm ước và đạm bạc hơn thì họ lại nhao nhao lên 
phản đối, bảo rằng nhà cầm quyền không chăm sóc tốt đời 
sống cho họ. Vì vậy nhà cầm quyền nào muốn đứng vững 
cũng phải thỏa mãn cái bao tử đầy ham hố cùng những thứ 
dục vọng xa xỉ khác trên mức sinh tồn của các công dân 
bằng cách tom góp của cải các nơi mang về, khi không thể 
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bằng con đường thương mại bình thường được thì phải phát 
động chiến tranh và đưa ra đủ thứ chiêu bài giả dối để khỏa 
lấp tội ác. Đó là lý do của sự phân hóa thành hố ngăn cách 
giàu nghèo trầm trọng giữa các nước mà cũng là mầm 
mống của các mối mâu thuẫn tạo nên tình trạng bất ổn định 
thường trực trên phạm vi toàn cầu xưa nay.  

Khi bày tỏ nỗi lo âu về cái hố ngăn cách nầy, Thomas 
Merton (1915-1968, người Mỹ) đã phát biểu chí lý như một 
lời đề nghị cho giải pháp hòa bình: “Chúng ta có thể có 

được cái gì bằng cách du hành lên cung trăng nếu như 

chúng ta không thể vượt qua hố sâu ngăn cách giữa chúng 

ta với chính chúng ta? Đây là cuộc du hành quan trọng 

nhất trong tất cả mọi cuộc du hành, và không có nó thì tất 

cả mọi thứ còn lại không những vô ích mà còn là thảm họa 

nữa.” (1) 

Thế giới không ổn định rõ ràng vì con người luôn sống 
ích kỷ, khi có điều kiện đủ mạnh thì muốn thu tóm quyền 
lực và quyền lợi nhiều hơn kẻ khác, từ cá nhân, gia đình, 
cho đến quốc gia xã hội... Nhiều quốc gia còn có tham 
vọng làm bá chủ thiên hạ, bằng cách tập hợp thành những 

                                                           
(1) What can we gain by sailing to the moon if we are not able to 

cross the abyss that separates us from ourselves? This is the 

most important of all voyages of discovery, and without it, all 

the rest are not only useless, but disastrous. 

Thomas Merton, The Wisdom of the Desert. New Directions 
Book 1970, p. 11. 

liên minh xung đột nhau, tạo nên cục diện đa cực hóa chia 
ba chia bốn thế giới, khiến cho một nước nhỏ nghèo dù có 
muốn thủ phận đứng riêng một mình cho được yên thân 
cũng không được. Trong các nước nhỏ nghèo nầy lại 
thường có những phần tử hoặc phe phái chính trị mạnh hơn 
và đầy tham vọng, tìm cách vượt lên vai trò thống trị, hình 
thành các nhóm đặc quyền sẵn sàng câu kết với bất kỳ nước 
đế quốc bên ngoài nào để củng cố vây cánh quyền lực mà 
đè đầu cưỡi cổ nhân dân lao động cùng khổ trong nước 
nhưng cũng núp bóng dưới những chiêu bài dân tộc nầy 
khác. 

Ở đời, nghĩa và lợi thường rất khó kết hợp ổn thỏa với 
nhau. Muốn có hòa bình, trên lý thuyết mọi người chỉ cần 
sống theo hướng tiết dục của các nhà tu là được. Nhưng 
như trên đã nói, cái tâm con người thì lại luôn tham dục 
vọng động, vừa muốn được tiếng là nhân nghĩa nhưng cũng 
vừa muốn sống sung sướng hơn kẻ khác, nên các nhóm 
chính trị miệng thường huênh hoang nói hòa bình theo kiểu 
các nhà ngoại giao mà tay chân thì lúc nào cũng thủ sẵn vũ 
khí; nhiều nước lo chạy đua vũ trang bằng cách bỏ rất 
nhiều tiền của để phát triển công nghiệp quốc phòng, dấn 
mình cuồng nhiệt vào hành vi chiến tranh mà thực chất là 
làm lung lay tận gốc rễ chính cái lý do khiến họ cần chiến 
đấu.  

Ngay như có những quốc gia gọi là những nước theo nền 
kinh tế Phật Giáo (Buddhist economy) vốn chú trọng đời 
sống tâm linh hơn là hoạt động kinh tế, vẫn bị lôi cuốn vào 
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cục diện xào xáo chung, không đứng vào phe nầy thì cũng 
bị coi như thuộc về một phe khác, dù muốn hay không 
muốn cũng không thể tách mình ra khỏi những cuộc đấu 
tranh không phải do mình chủ động. 

 Nếu tạm chấp nhận những phân tích như trên là đúng thì 
chiến tranh cũng là một yếu tố không đi ngoài quy luật vận 
động đấu tranh sinh tồn của loài người, điều nầy có nghĩa là 
không thể tránh được chiến tranh. Ngay trong nhận định có 
vẻ bi quan nầy người ta cũng có nhiều tranh cãi: Các nhà sử 
học dễ dàng chấp nhận nó như một thực tại khách quan 
vượt trên ý chí con người, trong khi các nhà hoạt động tôn 
giáo thì nhất định không chịu như vậy, luôn tìm cách cổ vũ 
cho nền hòa bình. Kết quả là ai hô hào kêu gọi cho hòa 
bình thì cứ việc kêu gọi, hô hào, trong khi các cuộc chiến 
tranh dưới hình thức nội chiến hay xâm lược vẫn thản nhiên 
xảy ra bất chấp mọi sự tố cáo của các nhà đạo đức, như lịch 
sử cả trong quá khứ lẫn hiện tại đã nhiều lần chứng tỏ. 

Mặc dù có vẻ bế tắc và tuyệt vọng như trên, lương tâm con 
người vẫn không thể nào yên khi hằng ngày nhìn thấy 
những thảm cảnh chết chóc đau khổ do chiến tranh gây ra ở 
khắp mọi nơi, có khả năng lan rộng thành cuộc thế chiến đe 
dọa hết thảy mọi người. Thế thì những lời kêu gọi hòa bình 
lên án chiến tranh dù trong hy vọng mong manh đến mấy 
vẫn có vẻ hữu ích, theo kiểu thà có còn hơn không, cố gắng 
đến đâu hay được đến đấy. Xét cho cùng, mọi lời kêu gọi 
cho hòa bình cũng là tự nhiên và đương nhiên, không phải 
muốn hay không muốn, tin hay không tin có hòa bình, theo 

 

Em bé ôm chim bồ câu, tranh sơn dầu (1901) của danh họa 
Pablo Picasso (1881-1973), phản ánh khao khát hòa bình. 
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nghĩa những lời kêu gọi ấy cũng là kết quả của phản ứng tự 
nhiên đi liền theo với chiến tranh mà thôi, trong cuộc chiến 
đấu chưa phân thắng bại giữa cái thiện với cái ác! 

 Và cũng theo nghĩa ấy, mấy mươi sứ điệp Ngày Hòa 
Bình Thế Giới của các vị Giáo Hoàng ban ra từ năm 1968 
đến nay (2) nếu không đạt được những kết quả cụ thể hiển 
hiện thì ít nhất cũng hữu ích trong tác dụng giáo dục nhằm 
xây dựng tâm thức và động viên ước muốn của con người 
hướng về mục tiêu đấu tranh không mệt mỏi cho nền hòa 
bình thế giới. Việc đáng làm thì phải làm, còn kết quả là 
một lẽ khác, dù sao cũng không có gì giống với thái độ 
buông xuôi đầu hàng tội ác một cách hoàn toàn tiêu cực.  

Để kiến tạo được nền hòa bình trong tương lai, kinh 
nghiệm cho thấy chúng ta ít có thể hy vọng được gì nhiều ở 
mấy ông tổng thống hay thủ tướng đương nhiệm của một 
số cường quốc, vì họ đều là những kẻ “miệng nam mô tay 
bồ dao găm”, bề ngoài tuyên bố hòa bình và xưng tội với 
Chúa nhưng bề trong thì luôn luôn chuẩn bị cho chiến 
tranh, không từ bất cứ một thủ đoạn nào.  

Trái lại, chúng ta chỉ có thể hy vọng ở kết quả của sự 
giáo dục đối với công dân các thế hệ măng non trên toàn 

                                                           
(2) Ngày Hòa Bình Thế Giới (the World Day of Peace) thiết lập 

năm 1968 do Giáo Hoàng Phaolô VI (sinh 1897, tại vị 1963-
1978, người Ý). Kể từ đó đến nay, vào ngày 01-01 đầu mỗi 
năm dương lịch, vị Giáo Hoàng đương nhiệm lại công bố một 
sứ điệp hòa bình với một chủ đề (theme) cụ thể. [Văn Uyển 
chú] 

thế giới, bằng cách gieo vào lòng họ khát vọng hòa bình, 
mà điều kiện của khát vọng đó là một đời sống biết chế ngự 
tham vọng để không quá tôn thờ chủ nghĩa trục vật (3) 
chuyên chạy theo nền văn minh vật chất như tại nhiều nơi 
trên thế giới hiện nay. 

Chẳng hạn, trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 01-
01-2004, chủ đề “giáo dục hòa bình” của Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II (1920-2005, người Ba Lan) có vẻ vẫn còn 
hợp thời và không lạc điệu. Mục 4 của sứ điệp nêu rõ: 

“Trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 01-01-1979, 

tôi đã kêu gọi: Để có hòa bình, hãy giáo dục hòa bình. 

Ngày nay lời kêu gọi ấy còn khẩn thiết hơn bao giờ hết, bởi 

vì những người đàn ông và phụ nữ khi giáp mặt những 

thảm kịch tiếp tục gây tổn thương cho nhân loại, thì họ 

đang bị cám dỗ khuất phục chủ nghĩa định mệnh, cơ hồ 

hòa bình là một lý tưởng không thể đạt được.” 
(4) 

Liền sau đó, với một tinh thần lạc quan, sứ điệp viết tiếp:  

“Hòa bình là điều có thể. (…) Nó phải được xây dựng 

                                                           
(3) Trục vật 逐物: Chạy theo vật chất. [Văn Uyển chú] 
(4)

 In my Message for the World Day of Peace on 1 January 

1979 I made this appeal: To Reach Peace, Teach Peace. Today 

that appeal is more urgent than ever, because men and women, 

in the face of the tragedies which continue to afflict humanity, 

are tempted to yield to fatalism, as if peace were an 

unattainable ideal. 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/peace/ 

documents/hf_jp-ii_mes_20031216_xxxvii-world-day-for-peace.html 
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trên bốn trụ cột (…): sự thật, công lý, tình yêu, và tự do. Vì 

vậy một nghĩa vụ được đặt ra cho tất cả những ai yêu mến 

hòa bình, đó là nghĩa vụ dạy các lý tưởng hòa bình nầy cho 

những thế hệ tương lai, để chuẩn bị cho toàn nhân loại một 

tương lai tốt đẹp hơn.” 
(5) 

Nhưng muốn có sự thật, công lý, tình yêu, và tự do, 
nghĩa là muốn có hòa bình, thì mỗi cá nhân con người phải 
thôi sống ích kỷ, giảm bớt dục vọng, sự kỳ thị và tranh 
chấp, để mở lòng ra đón nhận và chia sẻ với đồng loại, 
trong số tài sản còn lại của ngôi làng địa cầu mà chúng ta 
không sợ ít, chỉ sợ chia không đều.  

Trong chiều hướng đó, cái gọi là nền kinh tế Phật Giáo 
nêu trên có vẻ là đề tài tham khảo tốt cho sự lựa chọn để 
duy trì nền hòa bình thế giới, vì đặc điểm của nó là không 
quá thiên trọng lợi ích vật chất do đó mà cũng bớt cần phải 
giành giật chi cho mệt, với cuộc sống hướng về những giá 
trị tâm linh nhiều hơn, tuy có thể thiếu vẻ rực rỡ bề ngoài 
của cuộc sống văn minh giàu mạnh nhưng con người lại đối 
xử với nhau một cách hòa bình và tử tế.  

Lối sống theo hướng như vậy không đòi hỏi phải tập 
trung quá nhiều và căng thẳng vào những việc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa một cách vội vã theo kiểu tiến nhanh tiến 

                                                           
(5) Peace is possible. (…) It must be built on the four pillars (…): 

truth, justice, love and freedom. A duty is thus imposed upon 

all those who love peace: that of teaching these ideals to new 

generations, in order to prepare a better future for all 

mankind. (Tài liệu dẵ dẫn.) 

mạnh, cho phép cộng hưởng được những niềm vui trần thế 
tuy có đạm bạc hơn chút ít cho mỗi người trong xã hội 
nhưng lại bền bỉ lâu dài, không cần gì phải đến máu đổ thịt 
rơi mới nhận được.  

Con đường dẫn tới hòa bình chỉ có thể hy vọng đạt được 
từ sự sọi rọi lại để phản tỉnh ở chính bản thân mỗi con 
người thể hiện bằng hành vi thực tâm sống đạo (không kể 
đạo gì, tôn giáo gì), bởi vì đảo lại nguyên tắc “tu tề trị 
bình” của Nho Giáo cho ta cách nói rất hay:  

Cái căn bản của thiên hạ là ở mỗi quốc gia, cái căn bản 

của quốc gia là ở mỗi gia đình, và cái căn bản của gia đình 

là ở mỗi bản thân con người. (Thiên hạ chi bản tại quốc, 
quốc chi bản tại gia, gia chi bản tại thân.) 

Không dựa vào sự tu tỉnh, phản tỉnh bản thân nầy từ mỗi 
con người thì cũng không còn gì khác ở bên ngoài có thể 
trông cậy được, và nền hòa bình khi ấy vẫn sẽ tiếp tục chỉ 
là một ảo tưởng không hơn không kém.  

TRẦN VĂN CHÁNH 

____________ 

Nói chúng ta không được gây chiến thì không đủ. Chúng 
ta cần phải yêu chuộng hòa bình và hy sinh cho hòa bình. 

It is not enough to say we must not wage war. It is 

necessary to love peace and sacrifice for it.  

Martin Luther King, Jr. (1929-1968, Mục Sư Mỹ) 
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� HiHiHiHi ềềềề n n n n hhhh ữữữữ u Phu Phu Phu Ph ạạạạ m Văn Cm Văn Cm Văn Cm Văn C ảảảả nhnhnhnh 

(huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang). Thư ngày 19-8-2016:        

Trong ĐIẾU CỔ HẠ KIM 
THI TẬP in tại Sài Gòn năm 
1915, tác giả Nguyễn Liên 
Phong có bài thơ khen tặng  

 

Gió muốn thổi đâu thì thổi. 
GIOAN 3:8 

Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung dùng nhiều chữ khó 
hiểu. Kính nhờ Văn Uyển giải nghĩa bài thơ này. 

Huệ Khải: Đúng như hiền hữu nhận xét, bài thơ dùng 

một số từ Việt nay không còn phổ thông, do đó có phần 

khó hiểu. Trước hết, nhan đề tập thơ nói điếu cổ 弔古 nghĩa 

là thương viếng người xưa (đã khuất bóng), và nói hạ kim 
賀今 nghĩa là mừng tặng người nay (đang còn sống). Bài 

thất ngôn bát cú khen tặng tiền khai Lê Văn Trung của ông 

Nguyễn Liên Phong buổi ấy là thơ “hạ kim”.  

Ra tài Quản Hạt bấy thu chầy (1) 

Quan chuộng dân yêu hội hiệp vầy 
Lòng dạ thẳng ngay, gương vặc vặc (2) 

Tiếng tăm khen ngợi, tiết hây hây (3) 

Thương trường (4) mở cuộc buồm xuôi gió 
Thượng Viện (5) gặp thời chí lướt mây 
Nhờ đức thung huyên (6) vun quén sẵn 
Lộc Trời ơn nước, phước gồm may (7). 

(1) Quản Hạt: Năm 1906 (Bính Ngọ) tiền khai ứng cử và 

đắc cử Hội Đồng Quản Hạt (Conseil Colonial de 

Cochinchine), đại diện cho Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, 

Gò Công, Tây Ninh. Bấy giờ ngoài mười nghị viên người 

Pháp, Hội Đồng Quản Hạt có sáu nghị viên người Việt do 

đại diện các hương chức Nam Kỳ bầu cử. Dân Nam Kỳ 

thời ấy gọi nghị viên là “ông Hội Đồng”, gọi vợ nghị viên 

là “bà Hội Đồng”. Tiền khai Lê Văn Trung đắc cử liên tiếp 

hai khóa, tổng cộng tám năm. 

Trong khóa đầu, Quyền Thống Đốc Nam Kỳ Ernest 

Outrey đưa ra Hội Đồng dự thảo lục hạng điền (sáu loại 

ruộng phải đánh thuế) bất lợi cho nông dân Nam Kỳ. Tiền 

khai Trung và ông Diệp Văn Cương (đại diện tỉnh Bến Tre) 

cùng bốn nghị viên người Việt nữa phản đối, nhưng người 

Pháp vì đa số đã thắng thế. Sáu nghị viên người Việt cùng 

từ chức đồng loạt. Khóa sau, sáu người tái ứng cử, chỉ đắc 

năm, còn Hội Đồng Hoài thất cử. 

Bấy thu chầy: Ngần ấy năm dài. 

(2) Gương vặc vặc: Tấm gương sáng tỏ rõ, sáng trưng. 

Ngày nay nói (trăng) sáng vằng vặc.  

(3) Tiết hây hây: Khí tiết vẫn toàn vẹn, không sứt mẻ, 

không hư hỏng. Ngày nay nói hây hây nghĩa là đo đỏ, hơi 
đỏ. 

Cặp thực (câu 4-5) khen ngợi tiền khai Lê Văn Trung 

cương nghị, khí tiết, luôn can đảm đối kháng thực dân Pháp 

để bảo vệ quyền lợi đồng bào, đơn cử như vụ “lục hạng 

điền” nói trên. 

(4) Thương trường: Lãnh vực buôn bán, thương mại. 
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Trong khoảng từ cuối thập niên 1900 qua tới thập niên 

1910 tiền khai Lê Văn Trung có làm kinh doanh sau khi 

thôi làm công chức ở Phủ Thống Đốc Nam Kỳ. Bài thơ tán 

dương chuyện buôn bán của tiền khai in năm 1915; năm 

năm sau (1920) việc kinh doanh ấy không còn được “buồm 
xuôi gió” nữa; đến năm 1924 thì tiền khai hoàn toàn thua lỗ 

trong kinh doanh.  

(5) Thượng Viện: Tức là Thượng Nghị Viện Đông 
Dương (Conseil de Gouvernement de l’Indochine: Hội 

Đồng Chánh Phủ Đông Dương) do Tổng Thống Pháp ra 

sắc lệnh ngày 20-10-1911 thành lập mà tiền thân của nó là 

Conseil supérieur de l’Indochine (Hội Đồng Tối Cao Đông 

Dương), thành lập do sắc lệnh của Tổng Thống Pháp ngày 

17-10-1887. Hội Đồng tư vấn cho Toàn Quyền Đông 

Dương (đứng đầu Hội Đồng) về ngân sách, thuế khóa, thiết 

lập các thành phố, các phòng thương mại, các phòng canh 

nông, chế độ báo chí… Từ năm 1911, Hội Đồng có thêm 

ba nghị viên người bản xứ do Toàn Quyền chỉ định hàng 

năm, chọn trong số các thân hào, nhân sĩ (notables) ở Nam 

Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ và Cao Miên (mỗi nơi chọn một 

nghị viên). Đó là lý do tiền khai Lê Văn Trung từ ngày 10-

12-1914 có chân trong Hội Đồng Chánh Phủ Đông Dương, 

nhưng dân Nam Kỳ thuở ấy quen gọi là Thượng Nghị Viện 
Đông Dương. Do đó, không nên hiểu Thượng Nghị Viện ở 

Nam Kỳ thuộc Pháp (Cochinchine française) theo nghĩa là 

một trong hai cơ quan lập pháp của Quốc Hội một số nước 

(gồm Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện). 

(6) Thung (hay xuân) 椿: Cha. Huyên 萱: Mẹ. 

(7) Phước gồm may: Vừa có phước vừa may mắn. 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n n n n tttt ỷỷỷỷ     TrTrTrTr ầầầầ n Ngn Ngn Ngn Ng ọọọọ c Hc Hc Hc H ưưưư ờờờờ ngngngng (Calgary, Alberta, Canada). Thư 

ngày 06-9-2016: 

Tháng 8 vừa qua Chương Trình Chung Tay Ấn Tống gởi 
cho chúng tôi thật nhiều sách. Đó chính là những cành hoa 
thơm ngát hương đạo mạch. Từng trang sách, từng câu chữ 
được chăm chút cẩn thận, lý giải tường tận, trung thực làm 
cho người xem được tâm đắc, lãnh hội một sự chiêu cảm, 
gần gũi, thân thương, thích thú học hỏi... vì “Trong thơ văn 
vẫn có vị Cao Đài” (thơ Trần Dã Sơn). 

Chúng tôi lựa ra nhiều sách và để nơi thánh thất 
Calgary cho đạo hữu tham khảo, học hỏi. Thật là một công 
quả đáng kể. Chúng tôi thành thật ghi ơn và luôn cầu xin 
Thầy Mẹ chan rưới hồng ân cho Ban Ấn Tống và các tác 
giả trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách 
Đại Đạo được tâm minh trí sáng để tiếp tục hành tròn sứ 
mạng phổ thông giáo lý. 

Ban Ấn Tống: Ban Ấn Tống và các tác giả trong 

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo 

chân thành cảm ơn hiền tỷ bấy lâu nay luôn dành cho nhiều 

mỹ ý và thiện cảm, nhất là còn cầu nguyện cho Chương 

Trình Ấn Tống.  

Ban Ấn Tống cũng rất biết ơn hiền tỷ Hương Loan, tuy 
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tuổi đã cao, nhưng lần nào từ Canada về thăm quê hương 

cũng đều nhiệt tình mang giúp khá nhiều kinh sách ấn tống 

trở qua Calgary, chẳng hề quản ngại nhọc nhằn.  

Xin cầu nguyện Thầy Mẹ ban ơn lành đến hiền tỷ Ngọc 

Hường, hiền tỷ Hương Loan và họ đạo Calgary an lạc và 

tinh tấn.  

* 

� HiHiHiHi ềềềề n n n n tttt ỷỷỷỷ     VVVV ươươươươ ngngngng     ThThThThịịịị     HHHHưưưư ờờờờ ngngngng (xã Bình Minh, huyện Vĩnh 

Thuận, tỉnh Kiên Giang). Thư ngày 14-9-2016: 

Trong đạo Cao Đài có bửu kinh TU CHƠN THIỆP 
QUYẾT do Thầy giáng cơ ban truyền tại thánh thất Kiên 
Giang (ở Rạch Giá) đêm 24-3 Canh Ngọ (Thứ Ba 22-4-
1930). Xin hỏi Văn Uyển nhan đề kinh có ý nghĩa gì?     

Huệ Khải: Thưa hiền tỷ, thiệp 拾 là số mười (cũng như 

chữ thập 十); quyết 訣 là bí quyết để thành công (the secret 
of success), thường truyền dạy có vần điệu cho dễ tụng đọc, 

dễ nhớ. Khi được truyền miệng thì gọi là khẩu quyết 口訣. 

Khi đặt thành bài hát thì gọi là ca quyết 歌訣. (Có điều, 

không hiểu sao một số người đạo Cao Đài hay dùng chữ 

khuyết thay cho quyết; chẳng hạn: Khẩu khuyết sơ thiền.) 

Tu Chơn Thiệp Quyết 修真拾訣 là mười bí quyết để 

thành công trên đường tu hành chơn chánh; lời dạy có vần 

điệu cho dễ tụng đọc, dễ nhớ. Kết thúc kinh này, Thầy dạy 

mười bí quyết tu chơn như sau:  

Một khuyên phải kiền thiềng mộ Đạo 

Hai tuân lời Tam Giáo Thánh Nhơn 

Đạo là chí chánh chí chơn  
Những lời Thánh huấn chạm xương ghi lòng.  

Ba khuyên nhớ tổ tông công đức  

Bốn lo tu đúng mực cang thường 

Cha sanh, Thầy dạy kỷ cương  
Anh em bạn tác, náu nương vợ chồng.  

Năm khuyên nhớ kẻ nông công khó  

Sáu xót thương công phụ nhọc nhằn 
Cày sâu, cấy cạn, bón phân  
Làm nên tơ chỉ, trăm phần lao đao.  

Bảy liên lạc đồng bào huynh đệ 
Tám khuyên đừng xua mị quyền môn 

Sao cho tiếng ngợi danh đồn 
Đáng trang đạo đức phải tôn phải vì. 

Chín khuyên chớ khinh khi cô quả 
Mười khuyên tua hỷ xả lỗi người  

Khuyên đừng biết giận hờn ai 
Xót người hoạn nạn, cứu nơi cơ hàn. 

Được vậy mới gọi trang tu tánh 
Tánh tu rồi mới định tu tâm 
Càng tu càng thấy cao thâm 
Càng tu càng thấy sự lầm lạc xưa. 

Biết lầm lỗi thì chừa cho gấp 
Đặng mau lo bồi đắp cội lành 
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Như vầy mới gọi tu hành 
Như vầy mới gọi chứng minh bồ đề. 

Khuyên con phải kiêng dè cho lắm 
Mười lời khuyên như tẩm cam lồ 
Đêm ngày dầu tụng nam mô 
Mà không noi giữ, nhành khô rễ còi.  

Mừng con đặng có mòi tấn phát 
Rưới cho con nước mát mùi thơm 
Bốn mùa hoa nở trái đơm 
Hơi bay bát ngát, nhụy tươm ngọt ngào. 

Nhân đây cũng nên nhắc lại ý nghĩa số mười là “đủ đầy 
tất cả, hoàn toàn trọn vẹn, hoàn hảo”. (Xem thêm Văn 

Uyển tập Lợi, số 19, quý Ba năm 2016, trang 147.) 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n n n n huhuhuhu ynhynhynhynh     VVVV ịịịị  Ch Ch Ch Ch 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 Tống) có 
nhiều chỗ tôi chưa hiểu. Xin Văn Uyển vui lòng giải thích 
giúp tôi các câu trong ĐTCG như sau... 

Huệ Khải: Thưa hiền huynh, tệ đệ rất biết ơn hiền 

huynh đã đọc kinh sách rất kỹ; nhờ thế giúp tệ đệ soát xét 

lại các sơ sót trong văn bản. Vì thư hiền huynh viết dài, hỏi 

nhiều vấn đề, tệ đệ phải tách ra để trả lời dần. Sau đây là 

các từ ngữ hiền huynh hỏi, tệ đệ tô đậm. 

1. Trang (tr.) 27, dòng (d.) 9-10: Núi cao cũng phải tầm 
sang / Công phu khổ hạnh chí càng nông thêm. 

Đáp: Bản ĐTCG 1950 cũng in là nông. Lẽ ra nên in là 

nống. Nống chí tức là nung chí, làm cho ý chí thêm mạnh 

mẽ, cương quyết. 

2. Tr. 59, d. 3-4↑: “Thực vô cầu bảo, cư vô cầu an.”  

Đáp: Bản ĐTCG 1950 cũng in sai là bảo. Bản in 36-2 

(2016) đã sửa là bão. 

Thực vô cầu bão, cư vô cầu an. (Ăn chẳng cầu no, ở 

không cầu tiện nghi thoải mái.) Luận Ngữ (Học Nhi, 14) 

chép: 

Tử viết: Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn ư 

sự nhi thận ư ngôn, tựu hữu đạo nhi chánh yên, khả vị hiếu 

học dã dĩ. 

子曰: 君子食無求飽, 居無求安, 敏於事而慎於言, 就 

有道而正焉, 可謂好學也已. 

(Đức Khổng Tử nói: Người quân tử ăn chẳng cầu no, ở 

không cầu tiện nghi thoải mái, làm việc cần mẫn, thận 

trọng lời nói, gần người có đạo thì được sửa lỗi. Người như 

vậy có thể gọi là hiếu học.) 

3. Tr. 67, d. 4-5↑: “Nhơn gian bất hoặc là gì / Biết thân 
lập chí ắt thì thành công.”  

Đáp: Nghĩa thứ nhất của bất hoặc là không mê lầm, 
không bị dối gạt mà say đắm. 
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Theo Hậu Hán Thư 後漢書, một vị quan thanh liêm thời 

Đông Hán là Dương Chấn 楊震 nói: Ngã hữu tam bất 

hoặc: tửu, sắc, tài dã. 我有三不惑: 酒, 色, 財也. (Ta có ba 

thứ không còn làm cho mê hoặc nữa: rượu, sắc [sex] và 

tiền.) 

Nghĩa thứ hai của bất hoặc là không còn nghi ngờ. Theo 

Luận Ngữ 論語 (thiên Vi Chánh 為政), Đức Khổng Tử nói 

về bản thân như sau: Tứ thập nhi bất hoặc... 四十而不惑 ... 
(bốn mươi tuổi ta chẳng còn nghi ngờ...) James Legge 

(1815-1897) dịch: At forty, I had no doubts. Do đó, văn học 

gọi tuổi bốn mươi là tuổi bất hoặc. 

Xét ý hai câu lục bát trong ĐTCG, có lẽ cả hai nghĩa ấy 

đều phù hợp với người tu lập chí hoàn thiện bản thân.  

4. Tr. 69, d. 12: “Cúi lòn nhẫn nhịn dây dùn dứt coi.” 

Đáp: Dây dùn là sợi dây không căng thẳng. Dây càng 

căng thẳng chừng nào thì càng dễ dứt đứt; dây để chùng 

(dùn) thì khó dứt đứt. Nhẫn nhịn, hạ mình ví như sợi dây 

dùn.  

5. Tr. 97, d. 1: “Đời tu luyện hy Hiền hy Thánh” 

Đáp: Hiền là người đức hạnh, tài năng. Hy là mong ước 

(to wish, to hope). Hy Hiền hy Thánh 希賢希聖 là mong 

trở thành Hiền Thánh (to wish to become Worthies and 
Saints).  

Chu Đôn Di 周敦頤 (1017-1073) viết sách Thông Thư 

通書, ở chương mười là Chí Học 志學 có câu: Sĩ hy Hiền, 

Hiền hy Thánh, Thánh hy Thiên. 士希賢, 賢希聖, 聖希天. 

(Kẻ sĩ mong thành Hiền, Hiền mong thành Thánh, Thánh 

mong thành Trời.)  

Hiểu rộng ra, mong thành Hiền thì bắt chước, noi theo 

Hiền; mong thành Thánh thì bắt chước, noi theo Thánh; 

mong thành Trời thì bắt chước, noi theo Trời. 

Hy Thiên (mong thành Trời) đối với giáo lý Cao Đài 

không phải là bất kính với Trời, vì thánh giáo dạy: Tu hành 
là học làm Trời / Phải đâu kiếp kiếp làm người thế gian. 

6. Tr. 123, d. 1↑: “Dàm danh khóa lợi lòng tà mê man” 

Đáp: Khóa là ổ khóa. Dàm là sợi dây xỏ qua mũi trâu 

hay bò (gọi là dàm trâu, dàm bò) để điều khiển chúng. 

Dàm ngựa là bộ đồ da đóng đầu ngựa (chữ Nho là khống 
鞚). Vậy, dàm danh khóa lợi nghĩa là sự trói buộc con 

người vì danh và lợi gây ra.  

Tương tự, chữ Nho nói danh cương lợi tỏa 名韁利鎖, 
nghĩa là sự ràng buộc trong vòng danh lợi. Cương là dây 

cương ngựa. Tỏa là ổ khóa. 

7. Tr. 126, d. 14: “Biết phương bắc chảo với xây lò.” 

Đáp: Chảo và lò là hai hình tượng được nhắc đến trong 

phép tu đơn (tịnh luyện) theo pháp môn tu Tiên (đạo Lão, 

Cao Đài). Trong thân thể thì lò (lô 爐) là Đan Điền (phía 

dưới rún). Trong thân thể chảo (hoạch 鑊), cũng gọi là vạc 

(đỉnh 鼎), là Nê Hoàn Cung ở trên đỉnh đầu. Đại Thừa 

Chơn Giáo nói lò chảo, nhưng sách Nho thường nói lô 
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đỉnh. Tóm lại, câu Biết phương bắc chảo với xây lò có 

nghĩa là biết cách tịnh luyện. 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n n n n huhuhuhu ynhynhynhynh     TrTrTrTr ầầầầ n Vn Vn Vn V ăăăă n Chn Chn Chn Ch áááá nhnhnhnh (đường Cù Lao, Phú Nhuận, 

TpHCM). Điện thư ngày 01-10-2016: 

Vừa rồi tôi đi đám tang ở gần Cà Mau, gặp lại người 
bạn cũ tên Bùi Văn Phấn, từ lâu chí cốt với đạo Cao Đài. 
Anh ấy ở thánh tịnh Huệ Đông Thiên thuộc ấp Khúc Tréo A 
xã Tân Phong, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu). Anh Phấn theo 
đạo thuần thành, chuyên lo đạo sự và hoạt động từ thiện ở 
vùng đó (nơi có hai thánh thất cách nhau chừng 1km) trong 
nhiều năm nay.  

Anh Phấn nói có biết Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 
vì có lần Ban Ấn Tống đã về thăm nơi đó. Đề cập chuyện 
kinh sách Cao Đài, anh Phấn có biết qua vài tên sách trong 
Chương Trình Ấn Tống, nhưng chỉ được lẻ mẻ một ít cuốn, 
và thiết tha muốn có được nhiều kinh sách hơn. 

Địa chỉ anh Bùi Văn Phấn: Ấp Khúc Tréo A, xã Tân 
Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. ĐT: 0914753392. 

Vậy tôi gởi địa chỉ như trên, để Ban Ấn Tống gởi kinh 
sách về đó cho bà con bổn đạo phương xa có phương tiện 
học hỏi thêm. 

Ban Ấn Tống: Cảm ơn hiền huynh Trần Văn Chánh đã 

quan tâm giúp chúng tôi mở rộng việc phát hành kinh sách. 

Chúng tôi đã liên lạc với hiền huynh Phấn, hiện là Thông 

Sự kiêm Từ Hàn họ đạo Huệ Đông Thiên. Từ nay hiền 

huynh sẽ thường xuyên tiếp nhận kinh sách ấn tống gởi về, 

và cũng sẵn lòng nhận làm một điểm phát hành sách tại Giá 

Rai giúp đạo hữu địa phương thuận tiện có sách đọc. 

* 

� Sinh viSinh viSinh viSinh vi êêêê nnnn     Chu BChu BChu BChu Bíííí ch T hch T hch T hch T hủủủủ yyyy (Khoa Anh, Đại Học Sư Phạm, 

TpHCM). Điện thư ngày 07-10-2016: 

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển I, đàn ngày 09-8-
1926, Thầy dạy: “... phần đông chưa lập minh thệ, nên chư 
Thần, Thánh, Tiên, Phật không muốn nhìn nhận.” Xin cho 
cháu hỏi minh thệ là gì? 

Huệ Khải: Minh 盟 và thệ 誓 là hai từ đồng nghĩa.  

a. Dùng như danh từ, minh / thệ nghĩa là lời thề (oath, 
pledge). Sách Nho nói sơn minh hải thệ 山盟海誓, nghĩa là 

lời thề (của nam nữ yêu nhau) lấy núi và biển làm chứng; 

tiếng Anh dịch là oath (pledge) of eternal love. Trong 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Thầy dạy “lập minh thệ” (to take 
an oath) thì minh thệ là danh từ. 

b. Dùng như động từ, minh / thệ nghĩa là thề thốt. Sách 

Nho nói thệ hải minh sơn 誓海盟山; người Việt nói thề 
non hẹn biển, là nam nữ thề thốt suốt đời yêu nhau, bất kể 

biển cạn non mòn; tiếng Anh dịch là to pledge undying 
love.  

Trong Đại Thừa Chơn Giáo, Thầy dạy: Kìa biển hẹn 

non thề phải dứt / Dây buộc mình cắt đứt chớ vương.� 
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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 Bốn năm 2016: 

101101101101----1. GI1. GI1. GI1. GIỮỮỮỮ L L L LỬỬỬỬA CHO NHAUA CHO NHAUA CHO NHAUA CHO NHAU    (Huệ Khải, in 3333.000 quy.000 quy.000 quy.000 quyểnểnểnển) – Do chơn linh toàn gia cố hiền tỷ 
HUỲNH THỊ DƯNG (môn sanh Chiếu Minh Long Vân Đàn, Mỹ Tho) công quả 17171717 tri tri tri triệu đồngệu đồngệu đồngệu đồng. 

ĐĐĐĐẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂN (Hiệp tuyển). TTTTập ập ập ập Trinh (20)Trinh (20)Trinh (20)Trinh (20) – Quý Bốn năm 2016. Quý vị Mạnh 
Thường Quân đóng góp nhiều đợt (29.000.00029.000.00029.000.00029.000.000 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 ân nhân như sau (gồm hai phần): 

PHPHPHPH Ầ N A . 60 đạ o tâm x 50.000 đồ ng = 3.000.000 đ ồn gẦ N A . 60 đạ o tâm x 50.000 đồ ng = 3.000.000 đ ồn gẦ N A . 60 đạ o tâm x 50.000 đồ ng = 3.000.000 đ ồn gẦ N A . 60 đạ o tâm x 50.000 đồ ng = 3.000.000 đ ồn g     

BẠCH VÂN HƯƠNG: Gởi đợt 4. / DƯƠNG KIM MAI: Minh Phụng, Q11. Gởi đợt 47. / DƯƠNG 
QUANG HỒNG: Gởi đợt 17. / ĐẶNG PHƯỚC BÌNH MINH: Nguyễn Thanh Tuyền, Tân Bình. Gởi 
đợt 65. / ĐẶNG PHƯỚC NGUYỆT CÁT: Q5. Gởi đợt 90. / ĐẶNG THỊ KIM NGUYÊN: Gởi đợt 9. / 
ĐẶNG VĂN KÝ: Gởi đợt 5. / ĐỖ THỊ XUÂN HỒNG: Gởi đợt 28. / HUỲNH THỊ LẮM: TT An Điền. Gởi 
đợt 48B. / HUỲNH VĂN DĨ: Trần Kế Xương, Phú Nhuận. Gởi đợt 32. / Lễ Sanh HƯƠNG HÁT: Thủ 
Đức. Gởi đợt 1. / LÂM TRẦN MINH HẠNH: Cao Thắng, Q3. Gởi đợt 20. / LÂM TUYỀN: Gởi đợt 28. 
LÊ CẤP: Gởi đợt 48B. / LÊ ĐĂNG KHOA: Gởi đợt 65. / LÊ HOÀNG PHONG: Cao Lãnh. Gởi đợt 24. / 
LÊ QUANG HIỀN: P12, Q6. Gởi đợt 37. / LÊ THỊ THU: Đầm Dơi, Cà Mau. Hồi hướng cửu huyền 
thất tổ. Gởi đợt 56. / LÊ VĂN NHỰT: Gởi đợt 48B. / MAI THỊ LOAN: Gởi đợt 28. / Lễ Sanh NGỌC 
THÀNH THANH: Gởi đợt 38. / NGUYỄN ĐĂNG TOÀN: Cà Mau. Gởi đợt 12. / NGUYỄN ĐỨC TIẾN 
ĐẠT: Gởi đợt 109. / NGUYỄN MINH KIỂM: Cà Mau. Hồi hướng chúng sanh. Gởi đợt 44. / 
NGUYỄN NGỌC PHƯỚC: TT Trung Bảo. Gởi đợt 38. / NGUYỄN THẠCH VŨ: XN In Fahasa. Gởi đợt 
111. / NGUYỄN THANH TÂM: Trà Vinh. Gởi đợt 61. / NGUYỄN THANH THÚY: Gởi đợt 24. / 
NGUYỄN THỊ CƯƠNG: Gởi đợt 4. / NGUYỄN THỊ DIỄM: Cù lao Long Khánh, Hồng Ngự. Gởi đợt 
59. / NGUYỄN THỊ HÀ: Bà Hom, Bình Tân. Hồi hướng song thân (ĐH Nguyễn Đình Học, ĐT 
Đoàn Thị Phấn). Gởi đợt 43. / NGUYỄN THỊ HẠNH: Gởi đợt 5. / NGUYỄN THỊ LAN, NGUYỄN TÔN 
TẬP: Trần Cao Vân, Tam Kỳ. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi đợt 59. / Chơn linh ĐT NGUYỄN 
THỊ MỸ AN: Gởi đợt 82. / NGUYỄN THỊ NGỌC LAN: Trần Cao Vân, Tam Kỳ. Hồi hướng cửu huyền 
thất tổ. Gởi đợt 50. / NGUYỄN THỊ SUA: Gởi đợt 38. / NGUYỄN THỊ Y: Nguyễn Công Trứ, Q1. Gởi 
đợt 43. / NGUYỄN VĂN HỢP: Lê Hồng Phong, Q10. Gởi đợt 11. / NGUYỄN VĂN LIÊM: Trà Cú, 
Trà Vinh. Gởi đợt 25. / NGUYỄN VĂN THOẠI: Tây Ninh. Gởi đợt 38. / Bé NGUYỄN VIỆT HUỲNH 

MAI: Gởi đợt 17. / PHẠM DUY QUANG: Trung Thiên Tự. Gởi đợt 9. / PHẠM HUY THANH: Trung 
Lương. Gởi đợt 28. / PHẠM THỊ KIM THÙY: Gởi đợt 24. / PHẠM THỊ THAO: Gởi đợt 1. / PHẠM 
THỊ Y: Gởi đợt 28. / TẠ KIM VY: Gởi đợt 38. / THẦY CHÍN: Gởi đợt 39. / TÔ THỊ BẠCH: Gởi đợt 4. / 
TRẦN NGỌC: Trà Vinh. Gởi đợt 55. / TRẦN THỊ BẠCH TUYẾT: ấp 4 Bình Hưng, Bình Chánh. Gởi 
đợt 39. / TRẦN THỊ THÀ: Gởi đợt 48B. / TRẦN THU HÀ: Q7. Gởi đợt 55. / TRẦN VĂN CHIẾN: Gởi 
đợt 24. / TRẦN VĂN SƠN: Tam Thôn Hiệp. Gởi đợt 41. / TRẦN VĂN TÒNG: Gởi đợt 28. / TRẦN 
VĂN ÚT: Tiền Giang. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi đợt 34. / TRẦN YẾN PHƯỢNG: Thạnh 
Phú. Gởi đợt 30. / TRỊNH THIỀU MINH AN: Gởi đợt 28. / TRỊNH TRƯƠNG AN CƯ: Gởi đợt 28. 

PHPHPHPH ẦN B.  130 đạo tâm x  200. 000 đồ ng = 26.000. 000 đ ồngẦN B.  130 đạo tâm x  200. 000 đồ ng = 26.000. 000 đ ồngẦN B.  130 đạo tâm x  200. 000 đồ ng = 26.000. 000 đ ồngẦN B.  130 đạo tâm x  200. 000 đồ ng = 26.000. 000 đ ồng     

ẨN DANH: Gởi đợt 108. / BẠCH DIỆU, Chánh Hội Trưởng Cao Thượng Bửu Tòa: Gởi đợt 82. / Hồi 
hướng ĐT BÙI THỊ BẢY: Gởi đợt 4, 5. / Giác linh ĐH BÙI VĂN NỘI, giác linh ĐT PHẠM THỊ ÚT: 
Gởi đợt 63. / CAO THỊ TUYẾT: Hồi hướng giác linh ĐT Cao Thị Chấm. Gởi đợt 60. / CAO THỊ VẠN: 
Gởi đợt 38. / CẨM HOÀNG: Ngô Quyền. Gởi đợt 33. / Giác linh ĐT CHÂU THỊ HOẢNH: Gởi đợt 
17. / CƠM CHAY XUYẾN: Chợ cũ, P Xuân An, TX Long Khánh. Gởi đợt 88. / DIỆU HIẾU: Gởi đợt 
48B. / DƯƠNG KIM HỒNG: Gởi đợt 5. / ĐẶNG THÀNH DUY: Tôn Đản, Q4. Gởi đợt 20. / ĐẶNG THỊ 
THỦY TIÊN: Gởi đợt 30. / ĐẶNG THỊ TIẾT: Gởi đợt 48B. / ĐẶNG TÚ: Gởi đợt 42. / ĐOÀN THỊ BÍCH 
THỦY: Đa Phước. Gởi đợt 49. / ĐỖ HOÀI NGHĨA: ấp Bình Trị 1, Phú Ngãi Trị, Châu Thành, Long 
An. Gởi đợt 66. / ĐỖ THÀNH NAM: Nguyễn Lữ, KP Mỹ Hòa. Đập Đá, An Nhơn, Bình Định. Gởi 
đợt 64. / ĐỖ THỊ NHƯ HƯƠNG: Gởi đợt 48B. / ĐỖ THỊ THANH NGUYÊN: Bình Định. Gởi đợt 64. / 
HẠNH (Bàu Sen): Gởi đợt 97. / HỒ ĐẠO HẠNH: Chu Văn An, P12, Bình Thạnh. Gởi đợt 80. / 
HUỲNH THỊ HẢI: Gởi đợt 78. / Chơn linh ĐT HỒ THỊ BẢY: Gởi đợt 94. / HỒ THỊ THIA: ấp 4, Mỹ 
Nhơn, Ba Tri, Bến Tre. Gởi đợt 62. / HỒ VĂN SÁU: Chánh Hưng, P10, Q8. Gởi đợt 17. / HỒNG 
CÚC: Nguyễn Quyền, P10, Q8. Gởi đợt 7. / HUỲNH KIM BE, NGUYỄN THỊ MÀNH: Lương Hòa, 
Giồng Trôm, Bến Tre. Gởi đợt 20. / HUỲNH MỘNG THÚY: Gò Đen. Gởi đợt 96. / HUỲNH TẤN 
THUẦN: Gởi đợt 48B. / HUỲNH THANH TÂM: đường Cây Trâm, Bình Phước, Thuận An, Lái 
Thiêu, Bình Dương. Gởi đợt 40, 44. / HUỲNH THỊ HAI: An Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre. Gởi đợt 43. 
/ HUỲNH THỊ NHIỄN: ấp 7, TTr Thạnh Phú, Bến Tre. Hồi hướng giác linh chồng (Giang Văn 
Trường, 37 tuổi). Gởi đợt 34. / HUỲNH TUẤN TÚ: Trần Phú, P4, Q5. Gởi đợt 53. / HUỲNH VĂN 
ĐÔ: Gởi đợt 14. / KIM BẢNG: Gởi đợt 48B. / KIM HƯƠNG (Bà Đức Nguyên): 3 tháng 2, Q11. Gởi 
đợt 48B. / Chơn linh ĐH LÂM ĐĂNG GIAI, ĐT HUỲNH THỊ HAI: Sài Gòn. Gởi đợt 41. / LÂM THỊ 
PHÁT: Gởi đợt 48B. / LÊ DUY NHẤT: Bến Tre. Gởi đợt 25, 28. / LÊ ĐIỀN HUÂN: Trần Phú, P4, Q5. 
Gởi đợt 24. / LÊ HOÀNG MỸ PHƯƠNG: Q3. Gởi đợt 28. / Lễ Sanh LÊ HƯƠNG NHẪN: tịnh thất 
Thanh Định, Qui Nhơn. Gởi đợt 59HK. / LÊ KỲ: Nguyên giáo viên trường Nguyễn Văn Cừ (Đà 
Nẵng). Gởi đợt 86, 97. / LÊ THỊ BÍCH THUẬN, THANH HIỀN: Gởi đợt 2. / LÊ THỊ BÌNH: Gởi đợt 
28. / LÊ THỊ KIM HẠNH: Gởi đợt 17. / LÊ THỊ THANH LOAN: cao ốc 2, Ngô Gia Tự. Gởi đợt 4. / 
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Chơn linh ĐH LÊ VĂN HỐI: Bến Tre. Gởi đợt 25. / LÊ VĂN NGHỆ: Nguyễn An Khương, Q5. Hồi 
hướng thân phụ (Lê Vỹ) và cửu huyền thất tổ. Gởi đợt 32, 38. / LÊ VĂN QUỚI (nguyên hv. 
Thông Thiên Học, SG): Long Điền, BR-VT. Gởi đợt 98. / LÝ XUÂN MAI: Biên Hòa, Đồng Nai. Gởi 
đợt 28. / MINH TRUNG: Tây Ninh. Gởi đợt 95. / NGỌC PHẤN: Gởi đợt 62. / NGÔ MỸ HẠNH: KP4, 
P Bửu Long, Tp Biên Hòa. Gởi đợt 88. / NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, 
Bình Dương. Gởi đợt 62. / NGUYỄN ĐÔNG HẢI: Lê Hồng Phong, P2, Q5. Gởi đợt 23. / NGUYỄN 
ĐỨC TIẾN ĐẠT: Tôn Đản, P10, Q4. Gởi đợt 50, 51, 89. / Lễ Sanh NGUYỄN HƯỚNG: Gởi đợt 48B. 
/ NGUYỄN MINH ĐỨC: P16, Q8. Gởi đợt 15. / Hồi hướng ĐT NGUYỄN NGỌC LIÊN: Gởi đợt 4, 5. / 
NGUYỄN NGỌC PHƯỚC, NGUYỄN NGỌC XUÂN MAI: Ông Ích Khiêm, Q11. Hồi hướng giác linh 
ĐT Nguyễn Thị Nhiệm. Gởi đợt 20. / NGUYỄN TẤN LỘC: Đoàn Văn Bơ nối dài, Q4. Gởi đợt 41. / 
NGUYỄN TẤN TÀI: TTr Tân Túc, Bình Chánh. Hồi hướng cha (Nguyễn Toàn), Nguyễn Trí Tình, 
Mẹ (Trần Thị Hải). Gởi đợt 44, 48B. / NGUYỄN THẠCH VŨ: XN In Fahasa. Gởi đợt 62, 63, 65, 68. 
/ NGUYỄN THOẠI TÙNG, NGUYỄN TRÚC QUỲNH: Dạ Nam, cầu Chữ Y, P2, Q8. Gởi đợt 30. / 
NGUYỄN THỊ ẤU: Gởi đợt 28. / NGUYỄN THỊ CHẮC: Gởi đợt 4, 5. / NGUYỄN THỊ DIỆU: ấp Hiệp 
Lực, TTr Định Quán, Đồng Nai. Gởi đợt 49. / NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN: Bình Thạnh, Thạnh Phú, 
Bến Tre. Gởi đợt 34. / NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN, Thượng Ranh Thanh (TT Tân Phước): Gia 
Thuận, Gò Công Đông. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi đợt 61HK. / NGUYỄN THỊ MƯỜI, 
NGUYỄN THỊ SƯƠNG: Gởi đợt 33. / NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH: Võ Văn Tần. Gởi đợt 67. / NGUYỄN 
THỊ TÂM: Thủ Đức. Gởi đợt 108. / NGUYỄN THỊ THANH DANH: Bến Tre. Gởi đợt 25, 28. / 
NGUYỄN THỊ THU THẢO: Võ Văn Tần, P5, Q3. Gởi đợt 48B. / NGUYỄN THỊ THU VÂN: Gởi đợt 41. 
/ NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN: đường 59, P10, Q6. Gởi đợt 30. / NGUYỄN THỊ TIẾT, Tòa Thánh Tây 
Ninh: Gởi đợt 82. / NGUYỄN THỊ TUYẾT: P2 Tp Vũng Tàu. Gởi đợt 53. / NGUYỄN TRỌNG NHƠN: 
Trường Phước, Trường Tây, Hòa Thành. Gởi đợt 84. / NGUYỄN VĂN CỦA: ấp Chợ, Long Hựu 
Đông. Gởi đợt 52. / NGUYỄN VĂN HIỆP: Gởi đợt 87. / NGUYỄN VĂN HOÀNG: Tây Ninh. Gởi đợt 
70. / NGUYỄN VĂN MINH: Hà Huy Giáp, Q12. Gởi đợt 73. / NGUYỄN VĂN NAM: Tổ T4, khóm 1, 
P Cái Vồn, TX Bình Minh, Vĩnh Long. Gởi đợt 87. / NGUYỄN VĂN NGHĨA: đường 30-4, An Phú, 
Ninh Kiều, Cần Thơ. Hồi hướng tứ thân phụ mẫu: NGUYỄN VĂN BỬU, TRẦN LUYẾN CHÂU, LƯU 
VĂN MÃN, KHƯU THỊ HƯNG: Gởi đợt 40, 57. / NGUYỄN VĂN TÂN: ấp Long Thái, Long Khánh B, 
Hồng Ngự, Đồng Tháp. Gởi đợt 82. / NGUYỄN VĂN THẬT: Q5. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. 
Gởi đợt 5, 34. / NGUYỄN VĂN TUẤN: Ấp 6, Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An. & NGUYỄN VĂN 
TUẤN (41 tuổi): Cù lao Long Khánh, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Gởi đợt 32, 41, 59. / NGUYỄN VĂN 
XUÂN: Gởi đợt 83. / NGUYỆT QUÝ, THƯ GIÁO: Hồi hướng chơn linh ĐH Tường Tâm. Gởi đợt 28. 
/ NHÂN NGUYÊN ĐƯỜNG: Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Gởi đợt 59. / PHẠM KIM LOAN: Gởi 
đợt 41. / PHẠM THỊ KIM XE: Gởi đợt 4. / PHẠM THỊ PHƯƠNG: Gởi đợt 41. / PHẠM VĂN HẠNH: 
Gởi đợt 48B. / PHẠM VĂN MU: Gởi đợt 42. / PHẠM VŨ HƯƠNG TRÀ: Trung An, Trung Lương, 

Mỹ Tho, Tiền Giang. Hồi hướng ông ngoại (Võ Đức). Gởi đợt 12, 25, 33, 37. / PHAN HOÀNG 
VINH (TT Ninh Sơn): Lạc Long Quân, TB. Gởi đợt 7, 17, 24, 38. / PHAN THỊ HỒNG CÚC: Gởi đợt 
42. / Hồi hướng ĐT PHAN THỊ VIỆN (78 tuổi): Long Khánh, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Gởi đợt 66. 
/ ThS PHAN XUÂN THẢO: ĐH Kinh tế TpHCM. Gởi đợt 12, 17. / PHƯƠNG LAN: Gởi đợt 1. / 
QUÁCH THANH HOA: Gởi đợt 28. / Giáo Hữu THÁI QUANG THANH: Gởi đợt 48B. / Cố THANH 
TÙNG: Gởi đợt 28. / Thánh thất TÂY THÀNH: Gởi đợt 68. / Cố Đạo Tộc THƯỢNG HỮU THANH: 
Gởi đợt 5. / Chơn linh TỊNH HÒA: Cần Thơ. Gởi đợt 24. / Chơn linh ĐH TRẦN HIẾU TRUNG (quy 
23-9 Giáp Ngọ, 30 tuổi): Bàu Năng, Ninh Hiệp, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Gởi đợt 99. / 
TRẦN PHỤ BÌNH: Đào Tấn, P5, Q5. Hồi hướng mẹ (ĐT Trang Sai Lang). Gởi đợt 62. / TRẦN 
QUỐC TÂM: Phan Viết Thống, Khu 2, TTr Cai Lậy. Gởi đợt 43. / TRẦN THỊ CÚC: Tôn Thất Thuyết, 
P3, Q4. Gởi đợt 85. / TRẦN THỊ ĐÔNG: Gởi đợt 65, 91. / TRẦN THỊ GHI: Đinh Tiên Hoàng, P1, 
Bình Thạnh. Gởi đợt 33. / TRẦN THỊ KIM ĐỊNH: Gởi đợt 17. / TRẦN THỊ MUỘI (HT Bạch Y, Kiên 
Giang): Gởi đợt 100. / TRẦN THỊ THÚY OANH: ấp 5, Đa Phước. Hồi hướng cha (Trần Văn 
Nghĩa). Gởi đợt 49. / TRẦN THỊ TUYẾT: Gởi đợt 37. / TRẦN VĂN SÁU: Gởi đợt 38. / TRẦN VĂN 
SẾN: Gởi đợt 94. / Chơn linh ĐH TRẦN VĂN SỬ (TT Bàu Sen): Trần Xuân Soạn, Q7. Gởi đợt 99. / 
TRẦN VŨ PHONG: Gởi đợt 48B. / Giác linh ĐT TRƯƠNG THỊ DIỄN: Gởi đợt 78. / TRƯƠNG THỊ 
NHẪN: ấp Suối Cát 2, Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai. Gởi đợt 50. / TƯ DUNG: Bà Rịa - Vũng Tàu: 
Gởi đợt 48B. / VĂN CÔNG BÔNG (58 tuổi): Đường 19, P 4, Q 8. Hồi hướng giải bệnh. Gởi đợt 
40. / VÕ THỊ HẠNH (CQPTGLĐĐ) và gia đình: Gởi đợt 112. / VŨ HOÀNG CHƯƠNG: Gởi đợt 48B. 

____________ 

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 Lăm: Từ ngời Lăm: Từ ngời Lăm: Từ ngời Lăm: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----9999----2016 đ2016 đ2016 đ2016 đến ngến ngến ngến ngày 30ày 30ày 30ày 30----9999----2016 2016 2016 2016     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  
01 Giáo Sĩ HỒNG MAI (CQPTGLĐĐ): Gởi ngày 04-9. 2,000,000 
02 NGUYỄN DUY CHÍNH (California, Mỹ). Gởi ngày 07-9. 300,000 
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    
03 Giác linh ĐH LÊ MINH PHƯƠNG (TT Đô Thành). Gởi 25-9. 2,000,000 
04 NGUYỄN TUYẾT HẠNH, TRƯƠNG THỊ KIM DUNG (TT Nhựt Chánh). Gởi 12-9. 500,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH  
05 CAO CHIẾN THẮNG: Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 01-9. 50,000 
06 ĐINH THỊ NGA: Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 27-9. 200,000 
07 ĐOÀN THỊ HUYỀN: Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 01-9. 100,000 
08 ĐOÀN THỊ LÝ: Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 01-9. 100,000 
09 ĐOÀN VĂN NGHĨA: Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 01-9. 100,000 
10 HOÀNG THỊ HỪNG: Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 01-9. 50,000 
11 HUỲNH THỊ LÁNH: Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 27-9. 200,000 
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12 HUỲNH THỊ MÁT: Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 01-9. 100,000 
13 HUỲNH THỊ RƯỢI: Phước Vinh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 27-9. 100,000 
14 LÊ HOÀNG MINH: Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 01-9. 50,000 
15 LÊ THỊ LỢI: Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 27-9. 100,000 
16 LÝ TẤN TÀI (TT Hóc Môn): ấp Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn. Gởi 15-9.  500,000 
17 NGÔ KIM LOAN: Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 01-9 và 27-9. 190,000 
18 NGUYỄN THÁI THỊ PHƯƠNG ANH: P4, Tây Ninh. Gởi 27-9. 50,000 
19 NGUYỄN THANH HỒNG: Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 01-9. 50,000 
20 NGUYỄN THỊ NGA: Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 01-9. 100,000 
21 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH: Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 27-9. 300,000 
22 NGUYỄN VĂN XOÀI: Trung Lập Thượng, Củ Chi, TpHCM. Gởi 01-9. 50,000 
23 TRẦN MINH MINH: Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 01-9. 50,000 
24 TRẦN THỊ BÉ: Bình Thủy, Cần Thơ. Gởi 27-9. 40,000 
25 TRẦN THỊ HƯƠNG: Bình Thủy, Cần Thơ. Gởi 27-9. 50,000 
26 VÕ THỊ HAI: Phụng Hiệp, Hậu Giang. Gởi 27-9. 50,000 

Tổng cộng: 7777,,,,383838380,000 VNĐ0,000 VNĐ0,000 VNĐ0,000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Tợt Một Tợt Một Tợt Một Trăm Mưrăm Mưrăm Mưrăm Mười ời ời ời SSSSááááuuuu (tháng  (tháng  (tháng  (tháng 10101010----2016201620162016) và các đ) và các đ) và các đ) và 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): 
Cà Mau: NGUYỄN HỒNG TỪ PHƯỚC  � 0916028939 
Đà Nẵng: Lễ Sanh TRẦN THANH TỪ  

ĐỖ THỊ KẾT 
NGUYỄN THỊ LANG 

� 0912949657 
� 0985780369 
� 0905008999 

Giá Rai: Thông Sự BÙI VĂN PHẤN � 0914753392 
Hộ Phòng: LÊ QUỐC VIỆT � 0919434444 
Lâm Đồng: NGUYỄN QUANG TÍN � 0976505639 
Long An:  PHẠM TRUNG QUỐC  � 0913780123 
Long Khánh: NGUYỄN VĂN ĐẠO  � 01693113723 
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 
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Đ Ạ I  Đ Ạ O  V Ă N  U Y Ể N 
Hiệp tuyển thơ văn đạo lý. HUỆ KHẢI chủ biên.  

Tập Trinh (20), quý Bốn năm 2016 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
� (04) 37822845 – Fax: (04) 37822841 
Điện thư: 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 ĐKXB: 27 - 20 1 6/ C X B I PH / 13 2- 05 / T G.  

Mã số ISBN: 9 7 8- 6 0 4- 6 1 - 3 2 6 2- 2 
QĐXB: 71 2/ Q Đ- N X B T G, ngày 21-10-2018. 

In xong và nộp lưu chiểu quý Bốn năm 2016. 

S Á C H  S Á C H  S Á C H  S Á C H  Ấ N  T Ố N G  ( K H Ô N G  B Á N )Ấ N  T Ố N G  ( K H Ô N G  B Á N )Ấ N  T Ố N G  ( K H Ô N G  B Á N )Ấ N  T Ố N G  ( K H Ô N G  B Á N )     

Phát hành: MINH QUANG Trần Văn Quang 
số 59/79 Trần Phú, phường 4, quận 5, TpHCM. �0913613653 

Thư từ, bài viết… xin gởi về: daidaovanuyen@gmail.com 


