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Như thông lệ bấy lâu, quý Hai 

2017 với Văn Uyển tập Hanh (số 22) 

là dịp Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 
Kinh Sách Đại Đạo kỷ niệm tròn trịa chín 

năm trên dặm dài phổ thông giáo lý 

(tháng 6-2008 / tháng 6-2017). 

 

Khi chọn tranh bìa 1 tập Hanh này (một ảnh tài liệu của 

Viện Đại Học Barcelona, vương quốc Tây Ban Nha),
(1)

 

chúng tôi bất giác chạnh nhớ hai câu thơ sáu tám được 

Nguyễn Du (1766-1820) đặt vào miệng nàng Kiều:  

Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn 
Khuôn Xanh biết có vuông tròn mà hay. 

 Khuôn Xanh (hay Khuôn Thiêng) là Trời, là Đức Chí 

Tôn Thượng Đế. Phận mỏng cánh chuồn là lời nói ví von 

thân phận hẩm hiu (không ai đoái hoài). Thế nhưng suốt 

chín năm qua Chương Trình Chung Tay Ấn Tống may mắn 

không phải chịu cảnh hẩm hiu bởi vì luôn được cộng đồng 

tín hữu áo trắng thương mến đỡ nâng; được một số cây bút 

uy tín, tài hoa trong và ngoài đạo Cao Đài thường xuyên 

tặng bài vở cộng tác, v.v… Nhờ đó, Chương Trình Ấn 

Tống có thể từng bước vuông tròn nhiệm vụ tự chọn là góp 

phần nhỏ nhoi vào công cuộc phổ thông giáo lý Cao Đài. 

                                                
(1)

 http://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2016/09/038.html.  

Bìa 4: Thánh thất Thuận Kiều (Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh 

Đạo), tại số 57/9 đường Tân Thới Nhứt, phường Tân Thới 

Nhứt, quận 12, TpHCM. Điện thoại: 35920659. 

Trong chín năm phổ thông giáo lý bằng phương tiện 

sách in, Chương Trình Chung Tay Ấn Tống rất đỗi mang 

ơn tất cả quý ân nhân gần xa đã mở rộng lòng vàng, dang 

rộng đôi tay tiếp sức, đặc biệt là quý nam nữ đạo hữu tuổi 

đời dẫu không còn trẻ nhưng vẫn nhiệt tình gánh vác việc 

phát hành nhọc nhằn, chẳng quản ngại những bao sách 

cồng kềnh, những thùng sách nặng nề, những tuyến đường 

xa xôi cách trở...  

Và trên hết, anh chị em chúng ta cùng cúi đầu chắp tay 

tạ ơn Khuôn Xanh, tạ ơn các Đấng thiêng liêng trong Tam 

Kỳ Phổ Độ luôn luôn từ bi soi dẫn, chăm chút hộ trì đàn 

con sức mọn tài hèn nhưng biết níu nương nhau trả nợ dâu 

xanh cho trọn kiếp tằm, cho khỏi hổ thẹn mỗi khi từ sâu 

thẳm lương tâm vang vọng lời Đức Chí Tôn nhắc nhở: 

Thân con, thân của Cao Đài 
Người con, người của Thầy sai xuống trần.(2)

 

Bước sang niên trình thứ mười, Chương Trình Chung 

Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo nguyện ước cho chân 

cứng đá mềm để tiếp tục cùng với quý đạo hữu, đạo tâm 

nắm tay nhau đồng hành trên con đường bấy lâu đã chọn − 

xương minh giáo lý Cao Đài và gầy dựng văn hóa Cao Đài.  

Cầu xin Thầy giúp chúng con được nên trong ý Thầy. 

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

                                                
(2)

 Trung Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng), ngày 01-01 Bính Thân 

(Chủ Nhật 12-02-1956).  
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Thánh giáo 

TIÊN THIÊN HẬU THIÊN  
Trung Hưng Bửu Tòa 

24-6 Canh Tuất (Chủ Nhật 26-7-1970) 

Bản Thánh HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG chào chư liệt vị 
Thiên ân cùng đạo tâm nam nữ. Thành kính tọa thiền hộ 
điển. 

THI 

Tiên Thiên nhứt khí thể hỗn nhiên 
Thanh tịnh vô vi Đạo cực huyền 
Phương tiện đa môn quy nhứt lộ 
Chí thành bất tức chứng Kim Tiên. 

Trước khi chưa dựng nên trời đất, Đạo là vô vi, hỗn 
nhiên trong bầu hư vô lặng lẽ, không một vật gì trộn lẫn 
nên gọi là khí Tiên Thiên.  

Khi Đạo dựng nên càn khôn thế giới gồm cả vạn hữu 
chúng sanh, âm dương phân định, ấy là hậu thiên khí chất 
như đã nói trên. 

Con người là tiểu thiên địa, cũng như một bầu vũ trụ, tuy 
nhỏ bé nhưng gồm đủ không khác chi trời đất. Mỗi người 
đều thọ nơi Thượng Đế một điểm linh quang, âm dương 
hun đúc mà thành hình. Thần nương đó để phát huy năng 
lực thi thiết quyền pháp, tài thành cho công cuộc tạo hóa 
được trọn nên, chung lộn trong thời gian và không gian 

đặng triển khai tâm thức, tạo lấy sự nghiệp tôn vinh, đặt 
trách nhiệm của con người. 

Quyền năng ấy Thượng Đế đã ban phú cho mọi loài. 
Loài nào cũng trải qua một cuộc hành trình vô định. Khi 
làm xong phận sự của mình, lúc đó trở lại hội hiệp cùng 
Trời, gọi là thành Tiên tác Phật. 

Cõi đời là bể khổ trầm luân, nhưng đó cũng là trường 
học rèn luyện con người để thâu hoạch công trình tự người 
làm nên. Mà đời cũng là bãi chiến trường khốc liệt, con 
người dấn thân vào đấy, tự mình phải chiến thắng để tạo 
cho mình một địa vị anh hùng, rèn đúc gan óc rắn rỏi, sáng 
suốt để đủ sức vượt qua mọi chướng ngại hiểm nghèo. 

Nhưng đó mới là giai đoạn thành công ngoại lệ, còn phải 
tự chiến thắng bản thân, trông ra mọi vật như đám quyến 
thuộc của mình, chính đó là cái tâm cơ dong ruổi bên 
ngoài. Dầu là sông núi, chúng sinh cũng do tâm mình mà 
xuất hiện, nên phải tạo cho được hạnh người Bồ Tát, lấy 
bát nhã tâm mà quán chiếu mọi loài.  

Nếu không chủ được tâm thì tâm buông lung, phóng 
túng, kẹt mắc khắp muôn cảnh trần duyên, rồi nội thân mờ 
mịt, tình thức gây xáo trộn khổ đau, ý chí lộn cuồng, không 
biết trần ai là ảo vọng.  

Con người khi nào nhận được bản chất hậu thiên là đa 
tạp mê mờ, rối loạn mới tìm đường trở lại nguồn đầu, quay 
trở về với Đạo, như lúc chưa có đất trời, một khối hỗn 
thiên, lòng mình thông tuệ, bồ đề tự tại. 



 

TẬP HANH / ĐINH DẬU − 7 4  8 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 22 

 

Con người vì nhận lầm mà bỏ gốc theo ngọn nên không 
thấy được bản thân mầu nhiệm của mình, đâu hiểu chỗ sở 
dĩ phát sinh mắt thấy tai nghe, thân hình hoạt động. Tất cả 
đều do tâm, nên mũi mới biết được mùi, lưỡi mới nếm 
được vị, miệng mới nói nên lời, ý mới nghĩ được việc nầy 
việc nọ mà quên hẳn nguồn gốc ở tâm. Tâm đã phát tiết ra 
nhiều thì sự hư hụt bên trong càng ngày càng kiệt cạn. 
Thông qua các cửa vương víu đắm mê ngoại cảnh mà con 
người đành chịu hèn mạt, khổ đau. 

BÀI 

Trước vũ trụ, đất trời chưa có 
Như thế nào, đâu rõ âm hao 
Mông mênh thông cực, diệu cao 
Tối linh vô thượng dám sao nghĩ bàn. 

Thánh truyền sở hỗn mang vô cực 
Ngôi Tiên Thiên thái nhứt bản sơ 
Uyên uyên, thấp thoáng, mập mờ 
Hỗn nhiên, thanh tịnh, thần cơ nhiệm mầu. 

Thần vô phương nhưng đâu cũng có 
Cơ diệu vi lấp ló chưa trình 
Như như, cương kiện, trọn lành 
Hốt nhiên Tạo Hóa phân thành hai nghi. 

Khối âm dương thần ky xuất hoạt 
Đạo trung hòa bàng bạc hóa sanh 
Kiền khôn thế giới định thành 
Ngày đêm, thời tiết vận hành, biến thông. 

Cơ động tịnh, sắc không, ẩn hiện 
Máy âm dương luân chuyển tuần hoàn 
Thần kỳ, diệu diệu, mang mang 
Con thoi nhựt nguyệt dọc ngang kết liền. 

Tự nhiên mãi, đương nhiên hẳn thế 
Xảo diệu mà thực tế, giản đơn 
Trông vào thấy quả biết nhơn 
Bủa ra nhóm lại, chánh chơn nhiệm mầu. 

Nhứt bản tán vạn thù lưu láng 
Vạn thù quy nhứt bản hoàn nguyên 
Ngược vòng nhập Thánh vào Tiên 
Thuận theo dục lạc, não phiền, tử sanh. 

Vay phải trả, loanh quanh, sầu não 
Ý sanh tình, lẽo đẽo bên thân 
Sáu căn duyên với sáu trần 
Lông mang, sừng đội, tinh thần tiêu tan. 

Người đứng giữa nấc thang giao biến 
Được làm người là chiếm được tiên 
E người tâm chí đảo điên 
Tự do, phóng túng, ý Thiên che mờ. 

Tiếp nhận được thời cơ chẳng dễ 
Chậm một giây là trễ một đời 
Thời cơ tuy đã đến nơi 
Lòng còn đen bạc, luật Trời khó dung. 

Phải là Thánh mới cùng Tiên Thánh 
Có chánh tâm mới chánh được người 
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Đọt xanh nhờ gốc rễ tươi 
Đời hay nhờ có con người sáng khôn. 

Cậy khôn sáng, tự tôn, tự đại 
Thì bị đời đào thải bất dung 
Đặng dân đặng ở thời trung 
Đặng lòng trời đất hầu tùng Thiên cơ. 

Người quân tử không mơ ngoại cảnh 
Lo trau giồi tâm tánh nội thân 
Đến khi xuất hóa nhập thần 
Ấy là thành kỷ, thành nhân vẹn toàn. 

Muốn hạ thủ lần sang cõi Thánh 
Lo lập nền đức hạnh thanh cao 
Ái ân, danh lợi ngăn rào 
Nhảy ra cửa có, men vào cửa không. 

Đặng mở một đường thông đến Đạo 
Lòng lâng lâng huy hạo thái huyền 
Thấy mình chứng nhập tự nhiên 
Không còn hệ lụy trần duyên như ngày. 

Trước kia khác, mà nay đã khác 
Xưa vong thân, nay đạt lại thân 
Trước kia tâm thức duyên trần 
Phóng theo ngoại cảnh, trong thân nghèo nàn. 

Lòng thiếu thốn, khô khan, thèm muốn 
Mới theo tâm yêu chuộng, giựt giành 
Không nề gian khổ, tử sanh 
Miễn sao cướp đoạt về mình là vui. 

Vì mất tâm lòng nuôi ích kỷ 
Được tâm rồi ý chí rảnh rang 
Tâm ta như mạch suối tràn 
Tình thương, sự sống chứa chan dồi dào. 

Xưa khốn khổ, khát khao vật lạ 
Nay dư giàu, có cả nơi tâm 
Tâm đi, nã tróc, kiếm tầm 
Tâm về ấm áp, thì Thần hân hoan. 

Cây bật gốc lá tàn mục nát 
Người mất tâm lang bạt khổ hình 
Biết mau khử ám hồi minh 
Cầu Thầy hỏi bạn, phương trình nội tâm. 

Giới định huệ nằm lòng tha thiết 
Tham sân si tận diệt căn đề 
Thức căn cột chặt thâu về 
Không còn rối loạn, hôn mê, biếng lười. 

Khi được thấy trong người yên ổn 
Đó là phương lập bổn xây nền 
Trong ngoài muôn sự đều quên 
Chấp trung thủ nhứt cho bền công phu. 

Bước sơ cơ, kiếp tu khổ hạnh 
Nào nội tâm, ngoại cảnh rầy rà 
Chiến trường ngay ở lòng ta 
Thất tình lục dục kéo ra tranh hùng. 

Tâm cứ mặc, thung dung vô sự 
Mãi như như, không cự không hàng 
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Lâu ngày tự chúng rã tan 
Thập tam ma chúng quy hàng tự nhiên. 

Bản Thánh chào. Thăng. 

____________ 

ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG 
BAN ƠN TRƯỚC MỘT 

KHÚC QUANH LỊCH SỬ  

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam  
Tuất thời, 15-3 Ất Mão (Thứ Bảy 26-4-1975) 

Bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 
Pháp Đàn: Chơn Tâm. Đồng Tử: Hoàng Mai. 

Độc giả: Bạch Tuyết. Điển ký: Ngọc Kiều, Hồng Cẩm, 
Kim Nhung, Lập Hạnh. 

THANH MINH ĐỒNG TỬ 

Tiểu Thánh chào chư Thiên ân hướng đạo. Chào chư liệt 
vị. Tiểu Thánh đến trước báo đàn có Đức Giáo Tông lâm 
đàn giáo đạo. Chư liệt vị thành tâm thủ lễ tiếp nghinh. Đức 
Giáo Tông ban ơn cho hiền tỷ Bạch Tuyết vào độc giả. 
Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG 
THÁI BẠCH KIM TINH 

Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ, hiền muội. 

Đàn hôm nay, Bần Đạo đến để dạy chư hiền đệ, hiền 
muội những việc cần trong giai đoạn này. Chư hiền đệ, 
hiền muội đồng an tọa. 

Này chư hiền đệ, hiền muội! Những gì đã được Đức 
Thượng Đế Chí Tôn cùng chư Phật Tiên Thánh Thần dạy 
từ mấy mươi năm qua rồi, giờ đây đã diễn tiến và diễn tiến 
cho đến khi nào kết quả trước công cuộc xây dựng đời 
thánh đức thượng nguơn. 

Chư hiền đệ, hiền muội là những người Thiên ân chức 
sắc hướng đạo trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đối với 
cuộc đời, sứ mạng thiêng liêng cao cả đã gắn liền với người 
được gọi là con cái đã chọn của Đức Chí Tôn, thì hơn bao 
giờ hết, người Thiên ân đã có quyền pháp đạo Thượng Đế 
ban trao để lèo lái thuyền từ qua biển khổ. 

Từ ngàn xưa các nước trên thế giới, chính những người 
có sứ mạng cứu thế đến thế gian trong thời nước nhà, dân 
tộc của quốc gia đó phải chịu luật vay trả nhân quả kiếp 
nạn đã gây tạo từ lâu, kết thành một công cuộc giải quyết 
để cứu độ quần linh thoát vòng tai ách, nào phải mới có 
ngày hôm nay đâu. Nếu Việt Nam này, dân tộc này là 
những Thần Tiên sống trên miền cực lạc thì Thượng Đế 
đâu phải nhọc nhằn đến với chúng sanh và chư Thiên ân 
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hướng đạo đâu phải chịu mang vào mình những trách 
nhiệm to tát trước vạn linh sanh chúng để rồi phải bối rối 
băn khoăn. 

Chư hiền đệ, hiền muội ôi! Thiên cơ sắp bày, công luật 
diễn tiến. Dầu muốn dầu không thì đến cuối tận đường 
Long Hoa Đại Hội cũng sẽ có những ngày Nghiêu tháng 
Thuấn vỗ bụng ngậm cơm đến với chư hiền đệ, hiền muội. 

Chư hiền đệ, hiền muội hãy xem kìa! Đàn kiến đang lũ 
lượt kéo nhau hợp thành đàn trên chỗ gò khô, nống cao để 
tránh khỏi mưa dầm gió bấc. Loài nhỏ nhít mà Thượng Đế 
còn ban cho có điểm linh để biết sắp có trận mưa nên vội 
vàng dẫn dắt nhau tìm nơi trú ngụ. Phương chi là con người 
tánh linh hơn vật, quản trị mọi thứ trên đời, ắt phải biết đến 
trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập đoàn xã hội quốc 
dân, nhất là người tôn giáo, người có được sự ban phát của 
Đức Thượng Đế Chí Tôn và chư Phật Tiên Thánh Thần để 
thay vào việc cứu độ nhân sanh, thì cả hai nhiệm vụ, vừa 
thọ Thiên ân, vừa làm nhiệm vụ vi nhơn, nhắc nhở cho mỗi 
người không biết trước cảnh khổ của trần gian.  

Bần Đạo rất hoan hỷ nhìn thấy chư hiền đệ, hiền muội 
dầu thế nào cũng trọn lòng tin tưởng sự cứu cánh (1) của 

                                                
(1) cứu cánh: Người Hoa chuyển chữ (transliterating) paramita 

thành ba la mật đa 波羅蜜多, dịch sang chữ Hán là đáo bỉ 
ngạn 到彼岸 (sang bờ bên kia, qua bờ giác), còn dịch là cứu 
cánh 究竟. Thế nên cứu cánh có nghĩa là cứu độ (salvation), 
giải thoát khỏi luân hồi sanh tử (free from samsara).  

Thiêng Liêng, nhưng sự cứu cánh ấy không do một đức tin 
của mỗi cá nhơn mà còn phải do nơi quyền năng tối 
thượng. Nếu đã ban cho, chư hiền đệ muội sẽ được vững 
vàng để lo lấy sứ mạng của mình trong thời hỗn loạn này.  

Đành rằng trời cao đất rộng, cánh chim bằng (2) mặc sức 
tung bay, nhưng nếu những cánh chim bay không định 
hướng cũng sẽ rơi vào một cạm bẫy khác trên mảnh đất tha 
phương. Không chim nào không có tổ. Chim lìa khỏi tổ là 
bạt gió muôn phương, để rồi đáp lại những cành cây không 
định hướng. 

Hôm nay, Bần Đạo muốn cho chư hiền đệ, hiền muội 
biết để vững lòng. Đức Chí Tôn Thượng Đế hội Công 
Đồng Tam Giáo đã quyết định trong cuộc đào thải hoặc bảo 
tồn để đưa nhơn loại trở về đời sống an lành trong thượng 
nguơn thánh đức. Những người có sứ mạng cứu thế trong 
giai đoạn này luôn luôn được sự âm phò mặc trợ của các 
Đấng thiêng liêng và chư Thần Minh (3) quảng bố. Trừ khi 
nào những người có sứ mạng trong quyền pháp đạo, thọ 
Thiên ân mà không thực hiện đúng theo thánh ý thiêng 

                                                
(2) chim bằng: Theo truyền thuyết, bằng 鵬 là loài chim lớn 

nhất. Trang Tử Nam Hoa Kinh, thiên Tiêu Dao Du, viết: Biển 
bắc có loài cá tên là côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó 
hóa thành chim, tên là bằng. Lưng chim bằng lớn không biết 
mấy ngàn dặm. Vùng dậy mà bay, cánh nó như đám mây rủ 
ngang trời.  

(3) Thần Minh 神明: Gọi chung các vị Thần Thánh (Deities, 
Divinities, Gods).  
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liêng, đó là một việc khác nữa.  

Để cho chư hiền đệ, hiền muội tự sống với cái sống 
thiêng liêng của chính mình, nhìn thấy Thượng Đế ở trong 
ta và ta trong Thượng Đế, Bần Đạo giải quyết một vài vấn 
đề hành đạo hôm nay cho chư hiền đệ, hiền muội. 

(…) 

Hiện giờ trong tam cá nguyệt này, chư hiền đang bận 
rộn, vừa sắp xếp nội bộ vừa lo lắng trước cuộc đời, nhưng 
không sao tất cả, chư hiền đệ! Đây cũng là bài học rất đắt 
giá cho thế giới nhân loại ngày nay.  

Nói đến nội tình đạo giáo, khi Đức Từ Phụ an ủi dỗ dành 
khuyên lơn nhắc nhở, khi Đức Vô Cực Từ Tôn kêu gọi tha 
thiết với các con, khi chư Phật Tiên Thánh Thần đều giúp 
đỡ dẫn dắt trên mọi bước đường cứu thế, chỉ có một việc là 
hòa hiệp nhau để thực hiện sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ mà 
thôi.  

Bao nhiêu thánh ngôn, thánh giáo bao nhiêu năm qua rồi 
đến ngày này phải chịu cho lũ hổ lang lùa dẫn. Dầu muốn 
hiệp cũng phải bị trở ngại không ít. Dầu muốn hòa cũng 
muộn màng rồi. Đó là cơ Trời sắp đặt, người thế gian 
không thể cải qua được, nếu tự mình không cứu lấy mình, 
không tìm đường giải thoát, không hoàn thành sứ mạng 
trước Đấng Chí Tôn thì luật Trời cũng sẽ giải quyết cho tất 
cả. 

(…) 

Đã là người tu hành chơn chánh, có đức tin trọng đại, có 

sứ mạng Thiên ân, chỉ còn một việc là trọn vẹn hiến dâng 
cho đạo pháp, sẽ được an bài của Đức Thượng Đế sắp đến 
đây. 

Chư hiền đệ muội cũng sẽ như mọi người có trách nhiệm 
đối với giai đoạn vô minh này, nhưng Bần Đạo dặn cho, 
hãy giữ trọn vẹn tinh thần đạo đức, hãy gìn lòng bác ái từ 
bi, hãy nhớ đến ân oai của Thượng Đế đã ban cho và đừng 
quên mình trong quyền pháp đạo. Dầu việc khó khăn đến 
đâu chư hiền đệ, hiền muội cũng sẽ được dễ dàng đáp ứng 
và cứu độ người đời.  

Trước bao nhiêu cuộc diện thay đổi, các tôn giáo đã chấp 
nhận một thâm tình để giải quyết mọi sở đoản hiện hữu. 
Nhưng có được hay không cũng là sự định đoạt của cơ 
Trời. Từ nhơn sự đến Thiên cơ tất cả không ngoài con 
người trên cõi thế. Nên chi (4) Bần Đạo khuyên chư hiền đệ, 
hiền muội luôn luôn giữ vững tâm linh để đi suốt đoạn 
đường sứ mạng. 

THI 

Tấn tuồng phải diễn đến tàn canh 
Đủ lớp nịnh trung thế mới thành 
Lời dặn xưa kia đem học lại 
Để tròn sứ mạng trước nhơn sanh. 

(…) 

Bần Đạo xét thấy tâm đạo sốt sắng của chư hiền đệ, hiền 

                                                
(4) nên chi: Vì lẽ đó (therefore, thus).  
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muội đã làm bức tường kiên cố để ngăn đón những xáo trộn 
của cuộc đời. Nếu cả phần hành đạo được đúng mức lại là 
ngọn đuốc tuệ soi giữa đêm đen để tránh nơi chông gai cạm 
bẫy.  

Tuy nhìn vào thế cuộc không thể phân biệt được người 
hay ta ở hoàn cảnh nào, nhưng mỗi khi có trách nhiệm 
được đặt để trong vòng tay của các Đấng thiêng liêng thì 
trách nhiệm ấy là một bảo vật để giúp cho người hành đạo 
đi suốt quãng đường đã vạch ra. Nên chi những hàng 
hướng đạo, những bậc đạo tâm đều có một sự quyết định 
hẳn hòi trong đời sống của họ không bao giờ thay đổi.  

Chư hiền đệ, hiền muội nơi đây, người đã được Đức Chí 
Tôn điểm nhuận và ban ơn trên đường hành đạo từ lâu cũng 
như những người mới tập sự hoặc mới tìm được đường lối 
thích hợp đạo lý đúng với sở nguyện mà xung phong vào 
các chức vụ đều được Tam Giáo Công Đồng ghi nhận để 
chư chức việc, chư phận sự đủ thần lực tự tín mà hành đạo.  

Việc làm phải làm, đường đi cứ đi, đừng bê trễ cũng 
đừng dừng bước để chóng đem lại an bình cho nhân loại. 
Chư hiền đệ, hiền muội là một nhóm người đang được ơn 
Thượng Đế để thực hiện một sứ mạng trong các sứ mạng 
cứu thế và vẫn còn bao nhiêu nhóm người khác cũng đang 
làm những việc khác. Mỗi mỗi các tư kỳ phận (5) trong 
quyền năng của Thượng Đế. Chư hiền đệ, hiền muội an 

                                                
(5) các tư kỳ phận 各司其分: Mỗi người lo làm phận sự của 

mình.  

lòng tiến hành mới thấy được lẽ nhiệm mầu của trời đất 
chuyển xoay. 

(…) 

Muốn đem một phép mầu hữu hình để làm thế tựa cho 
niềm tin của chư phận sự, nhưng đó cũng không phải đúng 
với đạo lý trường tồn, mà chính phép mầu sẽ ban đến cho 
mọi phận sự trong đêm nay bằng cách tiếp xúc tâm linh 
mới là thế tựa vững chắc.  

Chư hiền đệ, hiền muội sau khi xả đàn hãy an nghỉ. Đến 
Tý thời tịnh tập thể hướng về Thượng Đế. Trong giờ phút 
đó sẽ được ban ơn và chư hiền đệ, hiền muội sẽ được an bài 
trên đường hành đạo. 

Bần Đạo dạy bao nhiêu việc, tạm đủ cho chư hiền đệ 
muội hành sự trong lúc này, và sẽ đến với chư hiền đệ muội 
khi hữu sự bất thường. Đồng tử cần năng tịnh dưỡng để 
tiếp nhận Thiên điển. Khi có những điều cần thiết sẽ được 
dạy dỗ thêm. 

THI 

Dặn dò đệ muội ráng tu hành 
Giữ trọn thân tâm tiếp điển lành 
Chờ đợi ác vàng (6) vừa lố bóng 
Lên đường cứu độ khắp nhân sanh. 

Bần Đạo ban ơn lành chư hiền đệ, hiền muội. Thăng. 

                                                
(6) ác vàng: Kim ô 金烏, mặt trời. 
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GHI CHÉP VỀ ĐẠO SỰ 
CỦA ĐOÀN GIÁO HỮU 

PHỔ THÔNG (1948) 
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    

Đại hội ngày 09-01 Mậu Tý (Thứ Tư 18-02-1948) quyết 
định phái một số giáo sĩ đến các tỉnh đạo để giúp việc phổ 
thông giáo lý. Nhằm thi hành quyết định này Cơ Quan 
Truyền Giáo chấp thuận cho Phổ Thông Giáo Lý Viện mở 
khóa đào tạo Giáo Hữu Phổ Thông cấp tốc.  

Theo Pháp Chánh Truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì 
Giáo Hữu là người phổ thông chơn đạo của Thầy. Lời chú 
giải trong Pháp Chánh Truyền như sau: “Muốn phổ thông 
chơn đạo của Thầy, buộc Giáo Hữu phải học cho làu thông 
chơn đạo của Thầy. Ấy vậy, chức Giáo Hữu phải có khoa 
mục mới đặng. Cái phận sự phổ thông là một phận sự rất 
lớn lao quý trọng, nếu chẳng biết tôn chỉ của Đạo cho 
thông suốt, lại truyền bá cho nhơn sanh những tư tưởng 
nghịch cùng chơn lý của Đạo là hại Đạo…” 

Lúc ấy, vì đáp ứng nhu cầu cấp bách nên các học viên 
được đào tạo cấp tốc nầy gọi là Giáo Hữu Phổ Thông, 
nghĩa là chưa chính thức làm Giáo Hữu như Pháp Chánh 
Truyền quy định. 

Các Giáo Hữu Phổ Thông phân bổ đi các tỉnh đạo đã 

giúp đỡ đắc lực vào các đạo sự, chỉnh đốn cơ cấu hành 
chánh đạo từ cấp thiên bàn đến thánh thất, bồi dưỡng đức 
tin, và mở các lớp giáo lý cho các tầng lớp đạo tâm nam nữ. 

Tại tỉnh đạo Quảng Nam, Giáo Hữu Phổ Thông Ngô 
Chánh Duy và thư ký Lê Thành Tiến tổ chức đêm thuyết 
đạo tại thánh thất Trung An, không những chỉ bổn đạo mà 
dân chúng bên ngoài cũng đến tham dự. Tiếp đó mở khóa 
giáo lý bảy ngày với danh xưng Khóa Bạch Phụng, đặt tại 
thiên bàn La Ngà (nhà tiền bối Phan Tùng Châu), quy tụ 
bốn mươi học viên, có thêm sinh hoạt ngoài trời theo hình 
thức Tráng Anh Đoàn. Để phản ảnh sinh hoạt khóa có tờ 
báo tường Hạc Thành. Hai chữ Hạc Thành mượn trong bài 
thánh giáo Đức Trần Hưng Đạo truyền dạy để củng cố ban 
cai quản các thánh thất trong cơn bách hại (pháp nạn) thời 
Pháp thuộc: 

Chậm chậm để mà chờ ngư phủ 
Một vài trăng điền chủ xuất canh 
Chờ cho mạ tốt lúa xanh 
Mặc tình chim rẫy, hạc thành cao bay. 

Tỉnh đạo Quảng Ngãi do Giáo Hữu Phổ Thông Nguyễn 
Chơn Long (1) được phân công phụ trách. Việc đầu tiên là 

                                            
(1) Tiền bối Nguyễn Chơn Long về sau đổi tên là Nguyễn Minh 
Đạo, dạy học tại trường trung học Hưng Đạo, và Nguyễn Dục 
ở Tam Kỳ. Tiền bối đã dịch Bác Tế Tiên Phương (của Thuần 
Dương Lữ Tổ), Thần Chung (tập sách trong tủ sách nghiên cứu 
tôn giáo của nhà xuất bản Chánh Nhất Thiện Thơ, Đài Bắc). 
Tiền bối còn chú giải Kinh Tận Độ. 
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thăm viếng, đặc biệt đến hai thánh thất Trung Hòa và Sông 
Vệ. Ôi, biết bao ngậm ngùi thương cảm! Gặp gỡ nhau chan 
hòa nước mắt và nước mắt. Không giãi bày được bằng lời 
cũng chẳng an ủi được thành câu. 

Tiền bối Nguyễn Chơn Long thăm dò tình hình, điều 
kiện để tổ chức các khóa học. Mọi tổ chức đều được chính 
quyền địa phương ưng thuận và ủng hộ. Một khóa huấn 
luyện hành chánh đạo tổ chức cho các ban cai quản thánh 
thất, ban trị sự các xã đạo. Khóa giáo lý phổ thông tổ chức 
kéo dài ba tháng, được chính quyền địa phương cho mượn 
phòng ốc công sở ở ấp để giảng dạy. Học viên tham đự rất 
đông. Đa số là nữ ở độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi. Học 
viên rất chăm chỉ, cầu tiến vì được nghe giảng giải những 
điều mới mẻ, hấp dẫn, và thích thú. Trong khóa học lại có 
buổi thăm viếng của Giáo Sư Nguyễn Quang Châu, một 
hướng đạo gương mẫu mà bổn đạo bấy lâu rất khao khát 
được gặp mặt. 

Văn phòng Giáo Hữu Phổ Thông tạm đặt tại nhà cụ 
Chánh Trân, nguyên Chánh Hội Trưởng thánh thất Sông 
Vệ, đã thọ nạn cùng con trai hồi tháng 7 năm Ất Dậu. Vợ 
người con trai tên Trần Thị Kim được bầu làm đoàn trưởng 
Thanh Tân Đoàn Quảng Ngãi. Đoàn trưởng Trần Thị Kim 
rất hăng say tham gia mọi đạo sự, có tinh thần cầu tiến và 
thông minh. Trong dịp mở khóa nầy tỉnh đạo Quảng Ngãi 
thành lập thêm ở Bàu Bèo một thánh thất tên là Phước Hòa. 

Tại tỉnh đạo Bình Định, Giáo Hữu Phổ Thông Nguyễn 
Xuân Kinh và thư ký Nguyễn Thanh Giang mở ba khóa 

giáo lý. Khóa thứ nhất tại thánh thất Ngọc Linh Đài (Phù 
Mỹ). Lễ khai giảng có Giáo Sư Nguyễn Quang Châu đến 
nên tỉnh đạo tổ chức rất trọng thể, đã mời bác sĩ Lê Đình 
Thám (đại diện Phật Giáo trong Ủy Ban Liên Việt Liên 
Khu V) và cán bộ chính quyền địa phương đến dự. Khóa 
thứ hai mở tại thánh thất Kim Quang Minh Đài (Phù Cát). 
Khóa thứ ba cũng mở tại thánh thất Ngọc Linh Đài. Mỗi 
khóa có chừng trên hai mươi học viên, học tập rất hăng say 
và chuyên cần. 

Tỉnh đạo Phú Yên do Giáo Hữu Phổ Thông Trần Cư và 
thư ký Nguyễn Thanh Vân phụ trách. Tiền bối Đầu Tỉnh 
Đạo Nguyễn Khoa Trường cho phối hợp mở khóa huấn 
luyện đào tạo dài đến năm tháng. Tổng số học viên bốn 
mươi lăm người. Ban giảng huấn gồm các tiền bối Nguyễn 
Khoa Trường, Đặng Quang Minh, Võ Thượng Kính, Bùi 
Trọng Luật. Chương trình học chú trọng phần giáo lý căn 
cứ theo nội dung Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Pháp Chánh 
Truyền, Tân Luật. Thư ký khóa học là tiền bối Nguyễn 
Thanh Vân, người có khiếu văn chương và cũng là một họa 
sĩ nên đã làm một tờ báo viết tay, hình thức trang nhã, nội 
dung phong phú. Lễ khai giảng và bế giảng đều mời cán bộ 
chính quyền địa phương tham dự. Mỗi học viên dự khóa 
đều có giấy chứng nhận. Học viên xuất sắc được trao bằng 
khen.  

Sau khi phân bổ các Giáo Hữu Phổ Thông đến các tỉnh 
đạo, còn lại ở Hội Thánh là thành phần giản lược gồm ba 
cơ quan: 
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- Cơ Quan Dân Đức lo thực hiện pháp môn Phước Thiện 
mà cố Hòa Viện Trưởng Huỳnh Ngọc Trác đã cổ xúy bằng 
cách thực hiện hũ gạo Phước Thiện. Mỗi bữa nấu cơm bớt 
lại một nắm gạo bỏ vào hũ và niệm tôn hiệu Thầy. Việc 
làm nầy nhắc cho toàn đạo biểu lộ tâm tư của mình hằng 
bữa hằng ngày, gây ý thức sẻ chia cứu tế bằng tình thương 
yêu đùm bọc. Về phần lễ vụ thì lo chỉnh đốn nghi thức tiểu 
đàn, đại đàn. 

- Cơ Quan Dân Sanh tích cực mở mang Nông Viện, 
Công Viện để có tài chánh, lương thực cung ứng cho nhu 
cầu của Giáo Hội. 

- Cơ Quan Dân Trí tiếp tục mở các khóa huấn luyện giáo 
lý và hành chánh đạo cấp trung ương. Đặc biệt mở khóa 
Chơn Giác huấn luyện phái nữ. Khóa Chơn Giác tập trung 
được năm mươi chị em, thời gian học một tháng. Theo 
chương trình, ngoài phần hướng dẫn về hành chánh đạo 
còn có phần rèn luyện tinh thần mới mẻ của Tráng Anh 
Đoàn, giúp cho chị em dạn dĩ, mau tiến bộ. Để phản ảnh 
sinh hoạt của khóa, chị em thực hiện tờ báo tường tên là 
Ánh Sáng. Buổi lễ bế giảng có phần phụ diễn văn nghệ (ca 
kịch) đặc sắc.  

Song song với khóa Chơn Giác, còn mở một lớp văn hóa 
bậc tiểu học dạy theo chương trình nhà nước, có thêm phần 
giáo lý đạo đức nhà đạo. Ngoài ra Cơ Quan Dân Trí còn tổ 
chức đoàn thanh tra do tiền bối Giáo Sư Nguyễn Quang 
Châu làm trưởng đoàn. Tiền bối Giáo Sư Châu còn là thành 
viên Ủy Ban Liên Việt Liên Khu V, lo phần ngoại giao. 

Vì hoạt động của Cơ Quan Truyền Giáo phát triển nhiều 
mặt nên phải dời ra Văn Chỉ để có không gian rộng rãi hơn. 
Văn Chỉ là nơi thờ phụng, tế lễ Đức Khổng Tử của làng An 
Tráng do hai tiền bối Huỳnh Ngọc Trác và Trần Nguyên 
Chất lập trước đây. Sinh hoạt tại khu Văn Chỉ được sáu 
tháng thì gặp lúc tình hình kinh tế quá khó khăn, bế tắc về 
vật chất, do chiến tranh lan rộng. Vì vậy phải dời về nhà 
tiền bối Phan Thiện Hóa ở Hiền Lộc. Tiền bối Phan Thiện 
Hóa phát nguyện đài thọ mọi phí tổn cho Cơ Quan Truyền 
Giáo trong việc phát triển cơ đạo. 

Mọi việc chăm lo cho Giáo Hội như vậy tương đối có 
chiều hướng tốt. Tiền bối Hiệp Lý Trần Nguyên Chất cảm 
thấy phấn chấn trong người vì cái mầm lợi lạc quần sinh 
đang được giâm trồng chăm bón tốt. Cơ Quan Truyền Giáo 
đang rất phấn phát trên đường lo học đạo tu đạo để giúp 
mình, giúp người nên đạo. Tiền bối Hiệp Lý mở cuộc họp 
chung định hướng về việc tổ chức Đại Hội Nhân Sinh vào 
lễ Thánh Đán Chí Tôn ngày 09-01 Kỷ Sửu (Chủ Nhật 06-
02-1949) để đánh dấu tròn một năm xây dựng Cơ Quan 
Truyền Giáo và đúc kết thành quả hành đạo một năm qua, 
chuẩn bị phương hướng kế hoạch cho năm sau. Tất cả đều 
đồng ý tổ chức đại hội quy mô tại Hiền Lộc. Việc tổ chức 
được giao cho hai tiền bối Nguyễn Quang Châu và Huỳnh 
Thanh Hải. 

PHẠM VĂN LIÊM 

Trích bản thảo Nhịp Chân Buổi Ấy 
Còn Vang Bây Giờ. 
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ÁNH SÁNG 
CỦA TRẦN GIAN 
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Phúc Âm (Matthêu 5:14) chép lời Chúa Giêsu dạy các 
tông đồ: “Anh em là ánh sáng của trần gian.”  

Ánh sáng ấy là chi? Chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu Kitô 
bảo các tông đồ hãy đem ánh sáng đạo lý soi đường cho 
nhân thế vượt ra khỏi bóng đêm tăm tối của tội lỗi, của thù 
hận rẽ chia, của bạo lực, của chiến tranh đau thương tang 
tóc, của bao nỗi bất hạnh khổ đau kiếp người. Thế nên, đạo 
lý là ngọn đuốc sáng được đốt lên giữa đêm trường tăm tối. 
Đức Thánh Trần Hưng Đạo dạy: 

“Hỡi chư hiền! Đời càng hỗn loạn, đạo càng phải trị. 

Đời toan tách rời đạo, đạo bắt buộc phải đi vào đời. Đời 
đã xa đạo, đạo phải tha thiết kêu gọi người đời. Ngọn đuốc 
thiêng không bao giờ đốt lên khi trời quang đãng, mà chính 
phải dùng trong đêm tối âm u.” (1)  

Và một khi ánh sáng đạo lý soi rọi đến đâu thì màn đêm 
tội lỗi sẽ tan biến dần đến đó. Đức Minh Đức Đạo Nhơn 
dạy: 

“Hễ ánh sáng đạo đức chơn lý chiếu rọi đến đâu thì 
                                                
(1) Minh Lý Thánh Hội, 09-01 Mậu Thân (07-02-1968). 

những màn đêm hắc ám và những muỗi mòng, ruồi nhặng 
tan biến dần đến đó.” (2)  

Thật vậy, nếu con người biết sống đúng theo luân lý tam 
cang ngũ thường thì trong xã hội làm gì có cảnh kẻ làm 
quan buôn dân bán nước, tham nhũng, nhận hối lộ hay là 
con giết cha, vợ giết chồng... Nếu con người hiểu rằng tất 
cả nhân loại đều là anh em cùng một Đấng Cha chung 
Thượng Đế thì làm gì có cảnh phân biệt chủng tộc, kỳ thị rẽ 
chia gây nên những cuộc khủng bố, chiến tranh tang tóc 
khắp nơi trên thế giới. Bởi vậy ánh sáng đạo lý rất cần thiết 
cho xã hội nhân loại đang chìm đắm trong màn đêm tối tăm 
tội lỗi của buổi hạ nguơn. 

Thế nhưng, Đức Minh Đức Đạo Nhơn lưu ý: 

“Chỉ sợ e rằng mình không rọi được ánh sáng ấy cho 
quang minh chói lọi mà thôi.” (3) 

Lời dạy này nói lên vai trò của người tín hữu các tôn 
giáo. “Mình” đây chính là chúng ta, là người đã giác ngộ 
trước, có trách nhiệm cầm ngọn đuốc đạo lý soi đường cho 
nhân thế thoát khỏi cảnh tối tăm tội lỗi. Nói một cách khác, 
mỗi đạo hữu là một ngọn đuốc, là ánh sáng của thế gian. 

Hơn hai ngàn năm trước, Đức Giêsu dạy các tông đồ: 
“Anh em là ánh sáng của trần gian.” Ngày nay, Đức Mẹ 
dạy các bậc lãnh đạo giáo đồ (trang hướng đạo), người 

                                                
(2) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 19-02 Nhâm Tý (24-3-1972). 
(3) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 19-02 Nhâm Tý (24-3-1972). 
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chơn tu phải là cây đuốc thần hay ngọn đèn huệ. 

Đuốc thần cậy trẻ soi chơn lý 
Đèn huệ nhờ con rọi niết bàn.(4) 

Chơn lý hay đạo lý vẫn luôn hiện hữu, ẩn tàng trong 
thiên nhiên và trong cuộc sống của vạn loại, thế nhưng phải 
cậy đến đoàn người giác ngộ đi trước làm cây đuốc thần soi 
cho thế nhân nhìn thấy chơn lý, hiểu được chơn lý và thực 
hành chơn lý. 

Niết bàn là cõi cực lạc hay thiên đàng vẫn luôn hiện hữu, 
thế nhưng muốn đến được niết bàn cần phải biết đường đi. 
Các hàng hướng đạo, bậc chơn tu chính là ngọn đèn huệ để 
soi rọi con đường cho nhơn sanh đi đến niết bàn. 

Muốn làm ngọn đèn huệ hay cây đuốc thần soi đường 
cho thế nhân thì mỗi người hướng đạo, bậc chơn tu phải 
luôn khêu tỏ ánh sáng Đạo tự hữu, đó là ánh sáng nội tâm 
hay tâm đăng không bao giờ tắt trong lòng mỗi người.  

Trong quyển Góp Nhặt Cát Đá (Sa Thạch Tập) của 
Thiền Sư Vô Trú (Muju) có câu chuyện như sau: 

Thời xưa bên Nhật, ban đêm người ta thường dùng đèn 
lồng bằng tre thắp ngọn nến bên trong. Một người mù đến 
thăm bạn vào ban đêm và khi ra về được bạn tặng cho cái 
đèn lồng để soi đường đi. Người mù bảo: “Tôi không cần 
đèn. Đối với tôi, tối và sáng cũng như nhau.” 

Người bạn đáp: “Tôi biết anh không cần đèn để soi 
                                                
(4) Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn), 15-8 Ất Tỵ (10-9-1965). 

đường nhưng nếu anh không mang đèn thì người khác có 
thể đâm sầm vào anh đó. Anh nên cầm một cái.” 

Người mù nghe nói chí lý nên đồng ý cầm chiếc đèn 
lồng. Anh đi được một quãng khá xa thì bỗng đâu có người 
đang vội, chạy đâm sầm vào anh. Người mù la lên: “Coi 
kìa, đi đâu vậy? Không thấy đèn của tôi sao?” 

Người kia đáp: “Đèn tắt từ đời tám hoánh rồi ông ơi!” 

Dụ ngôn này ngụ ý rằng giá trị đích thực của sự sáng 
phải xuất phát từ bên trong mỗi người chứ không phải thứ 
gì vay mượn từ bên ngoài.  

Nếu một tín hữu nhập môn vào đạo lâu năm mà không ra 
sức tu sửa bản thân, khoát vén tảo trừ những lớp tham sân 
si, lục dục thất tình đang phủ mờ điểm Đạo tự hữu mà 
Thượng Đế đã ban cho mỗi người thì họ chỉ khoác bên 
ngoài chiếc áo đạo, còn bên trong vẫn cứ là một tâm hồn 
phàm phu, làm sao có thể trở thành ngọn đèn sáng để soi 
đường cho bản thân mình và cho nhơn sanh trở về bến khởi 
nguyên của vạn loại là Thượng Đế Chí Tôn. 

Ánh sáng ấy có được là nhờ quá trình thực tu thực chứng 
của mỗi người. Đó là quá trình thực hành công quả phụng 
sự giúp ích cho tha nhân, công trình luyện kỷ trau giồi tâm 
hạnh, công phu tham thiền tịnh định để đạt được trí huệ 
minh triết. Đức Mẹ dạy: 

“… ngọn đèn từ huệ, hay ánh sáng tâm đăng cũng thế. 
Đó là bí quyết tu hành của Kỳ Ba đại ân xá. Ánh sáng vị 
tha sẽ rọi sáng lòng ích kỷ, ánh sáng bác ái sẽ rọi sáng 
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bóng tối hẹp hòi, ánh sáng tình thương sẽ phá tan màn đêm 
u tối, ánh sáng từ bi sẽ dẫn lối cứu khổ của cuộc đời, ánh 
sáng công phu sẽ phá tan màn lưới vô minh, ánh sáng công 
quả sẽ chan hòa tánh hẹp hòi bon chen ích kỷ, ánh sáng 
phúc đức sẽ tiêu rỗi nghiệp chướng tiền khiên, ánh sáng 
nhơn hòa sẽ phá tan phái phe kỳ thị. Mà các con trong 
hàng Thiên ân hướng đạo cho đến các hàng tín hữu môn 
sanh, mỗi mỗi con đều có ánh sáng thiên lương, thiên phú, 
từ lâu vì bị nhơn dục lấp che, phàm ngã phủ mờ, làm cho 
các con tối tăm trên bước đời hoạn lộ. Nay Tam Kỳ Phổ 
Độ, Trời hé máy Thiên cơ vạch đường chỉ lối cho tu, ráng 
tập luyện công trình, công quả, công phu, thì chắc chắn 
một kiếp sẽ được thành công đắc quả. Một niệm lành sẽ 
phá tan muôn nghiệp dữ. Đó là lời dạy chót Mẹ nhắc cho 
các con tạc dạ ghi lòng để mà tu mà tiến, mà đắc mà thành. 
Đừng vọng tâm nghe thầy hay sư lạ, rồi chạy quẩn chạy 
quanh, khó thoát khỏi lưới bàng môn tả đạo nghe các 
con.” (5) 

Các Đấng thiêng liêng còn nhắc nhở hàng môn đệ Cao 
Đài phải ý thức những điểm sau đây: 

1. Ai ai cũng đều có điểm Đạo tự hữu trong nội tâm. Thế 
nên, tất cả mọi người, dù ở vị trí nào trong xã hội cũng đều 
có thể làm ánh sáng cho trần gian. Đừng nghĩ rằng chỉ có 
bậc xuất gia tu hành vào chùa nhập thất mới làm được sứ 
mạng cứu độ quần sanh. 

                                                
(5) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Đinh Tỵ (03-4-1977). 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Hôm nay Bần Đạo nhìn thấy chư hiền đệ, hiền muội tất 
cả đều có một điểm đạo mầu sáng chói tận tâm linh. Hãy 
khêu lên cho tỏ rạng. Hãy trau dồi cho sáng suốt linh động.  

Dầu mỗi người mỗi việc, hoàn cảnh có khác nhau nhưng 
điểm đạo mầu không khác. Chỉ có một điều đáng tiếc nếu 
chư hiền đệ, hiền muội lãng quên trong giây phút, ngày lại 
tháng qua để mờ tối lấp che, rất uổng một nguyên nhân hạ 
thế.  

Mỗi người mỗi sứ mạng, từ xã hội cho đến đạo giáo đều 
là sứ mạng Thiêng Liêng có đặt để. Không phải cần đến 
sắc phục hình tướng của người tu hành mới làm được sứ 
mạng cứu độ quần sanh nếu chưa cải tạo được hoàn cảnh. 
Cũng không cần vào chùa nhập thất mới cứu độ được quần 
sanh nếu thiếu điều kiện hoặc phương tiện.  

Muốn cứu độ quần sanh, muốn tạo đời thái bình an lạc, 
muốn tạo Tiên tác Phật, làm quân tử trượng phu đều do nơi 
tâm linh và hành động của con người trong vị trí. Phải hiểu 
rõ ràng như vậy để mà tu.” (6) 

2. Muôn việc làm ở thế gian muốn thành công đều cần có 
lòng kiên trì nhẫn nại vượt qua mọi nghịch cảnh khó khăn trở 
ngại. Bậc hướng đạo hay người chơn tu là những người đang 
cầm ngọn đèn đi trong đêm tối soi đường cho thế nhân cũng 
phải kiên nhẫn vượt qua mọi hoàn cảnh và giữ cho ngọn tâm 

                                                
(6) Chơn Lý Đàn, 01-4 nhuần Giáp Dần (22-5-1974). 
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đăng của chính mình luôn cháy sáng. Đức Quan Âm Bồ Tát 
dạy: 

“Chư hiền đệ, hiền muội đã ý thức được sự mầu nhiệm 
cao thâm của đạo lý, đã ý thức được trách vụ của mình 
trong cơ chấn hưng đạo đức, sửa thế lập đời thuần lương 
thánh đức, thì hãy thận trọng kiên trì với trách vụ để vượt 
qua lúc phong ba bão tố, nghịch cảnh quay cuồng trong 
thời thất điên bát đảo. 

Là những người cầm ngọn đèn đi trong đêm tối, không 
vì lý do gì làm cản trở trì trệ bước đi của kẻ cầm đèn rọi 
đường cho nhơn loại. 

Là những người tiền phong, cần phải biết trước cái biết 
của thế nhân, hiểu trước cái hiểu của người đời, phải tốt 
hơn cái tốt của phàm tục, phải hy sinh trước cái hy sinh 
của thế nhân. 

Các bậc giáo chủ ngày xưa hay suy nghĩ những cái 
người đời chưa suy nghĩ, hay làm những cái người đời 
chưa từng làm, hay nói những điều người đời chưa từng 
nói, mà cũng hay xem thường những cái người đời thường 
quý trọng.” (7) 

Lần khác, Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Đối với lòng người tu hành học đạo, không nên vướng 
mắc vào chỗ sáng tối của ngoại cảnh, mà hãy luôn luôn 
khêu tỏ ngọn tâm đăng để soi sáng cho chính mình trong 

                                                
(7) Minh Lý Thánh Hội, 08-12 Đinh Mùi (07-01-1968). 

thế cuộc, đó mới đúng lẽ Đạo của người tu.” (8) 

3. Không ai đốt đèn rồi để bên dưới cái chõng mà phải 
để trên cao để ánh sáng lan tỏa khắp không gian. Đức 
Giêsu dạy (Matthêu 5:13-16): 

“Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 
Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái 
thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người 
trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi 
trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh 
em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời.”  

Lời dạy này có ý nói người tín hữu hãy mạnh dạn đem 
đạo vào đời để phụng sự nhơn sanh, đem ánh sáng đạo lý 
đến xua tan bóng đêm tội lỗi của cuộc đời chứ không phải 
chỉ tu cho riêng mình, chỉ thắp ánh sáng đạo cho riêng 
mình. Đức Cao Triều Phát Tiền bối dạy:  

“Tu không phải chán đời ẩn dật, tu bắt buộc phải mạnh 
dạn đi vào đời.” (9)  

Đi vào đời chính là hội nhập vào cuộc sống nhân thế, 
hòa vào các hoạt động của xã hội, của cộng đồng.  

Đức Chúa Giêsu có lần giáng cơ dạy người môn đệ Cao 
Đài như sau:  

“Ta đã đến với nhơn sanh trong đau khổ lạnh lùng, đem 
thân mình hòa đồng trong băng tuyết, trong gió rít đêm 
                                                
(8) Minh Đức Tu Viện, 13-01 Ất Mão (23-01-1975). 
(9) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ (08-02-1967).  
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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.” (10) 

4. Đừng nghĩ rằng ánh sáng của mình quá yếu ớt không 
đủ sức soi rọi cho cuộc đời. Nhiều ngọn đèn nhỏ hợp lại sẽ 
tỏa sáng khắp nơi. Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: 

“Ngọn đèn dầu nhỏ đến đâu cũng đem ánh sáng đến cho 
đêm tối, từ đạo tâm cá nhân đến đạo tâm đại đồng, sẽ 
chuyển được thế cuộc hung tàn trở nên thánh thiện.” (11) 

Một buổi tối tại sân vận động Los Angeles (Mỹ), ông 
John Keller là diễn giả nổi tiếng được mời thuyết trình 
trước khoảng một trăm ngàn người. Đang diễn thuyết bỗng 
ông dừng lại và cho tắt tất cả đèn. Cả sân vận động chìm 
sâu trong bóng tối. Ông nói: “Bây giờ tôi đốt lên một que 
diêm. Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm thì hãy hô 
to: Đã thấy!” 

Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: 
“Đã thấy!” 

Ông John Keller giải thích: “Ánh sáng của một hành 
động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu 
sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.” 

Rồi một giọng nói vang lên: “Tất cả những ai có mang 
theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên!” 

                                                
(10) Thánh thất Bàu Sen, 23-11 Đinh Mùi (24-12-1967). 
(11) Minh Đức Tu Viện, 13-01 Ất Mão (23-01-1975). 

Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng. 

Ông John Keller kết luận: 

“Tất cả chúng ta cùng hợp lực có thể chiến thắng bóng 
tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những 
đốm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của 
chúng ta. Hòa bình không chỉ là môi trường sống vắng 
bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống 
không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với 
người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng 
đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau 
mà không cần chiến tranh. 

Cách tốt nhất để xây dựng hòa bình là tăng thêm thật 
nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng 
loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân 
hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nếu 
mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những 
hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng 
tối của những đau khổ và cái ác.” 

* 

Mỗi người môn đệ Cao Đài, từ người tín hữu bình 
thường cho đến bậc hướng đạo đều phải là ngọn đèn sáng 
soi đường cho chính mình và cho thế nhân vượt ra khỏi 
bóng đêm tăm tối của vô minh, của tội lỗi, của bất hạnh 
khổ đau để trở về với Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ. 

Chúng ta hãy cùng ghi nhớ lời dạy của Đức Vạn Hạnh 
Thiền Sư: 
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“Hãy đem đạo lý tình thương, đem ngọn tâm đăng soi 
sáng cho mọi người và gia công hành đạo giúp đời bằng 
cách khêu ngọn tâm đăng cho tất cả mọi người. (…) 

Là bực tín hữu hay hướng đạo cũng thế. Hãy chuẩn bị 
mọi điều kiện, mọi mặt cho ngọn tâm đăng soi rọi đêm 
trường đang dày đặc, cho mọi người sớm hưởng ánh sáng 
vinh quang, thanh bình, an lạc trong nếp sống đạo lý. 

Tâm đăng soi sáng giúp cho mình 
Tâm đạo trau dồi được tuệ minh 
Cầm đuốc rọi đường cho đại chúng 
Phổ truyền giáo lý độ nhơn sinh.(12) 

DIỆU NGUYÊN 

                                                
(12) Minh Lý Thánh Hội, 21-9 Kỷ Dậu (01-11-1969). 

 

Thà đốt lên một que diêm còn hơn là nguyền rủa bóng tối. 
 Better to light a match than curse the darkness. 

(Tục ngữ phương Tây) 

MUỐN 

Muốn về thăm lại dòng sông  

Quê xưa cách trở đã không thấy rồi 

Trong nầy ngoài đó xa xôi 

Biết ai còn nhắc tới người hôm qua 

Ở đây sương khói nhạt nhòa 

Nhớ khi rót chén quan hà đầy vơi 

Gẫm thân sống dưới bầu trời 

Chưa tròn tâm nguyện với người xưa, sau 

Muốn về thăm lại hàng cau 

Nắng mai xanh mướt lên tàu lá non 

Bờ sông thấp thoáng bãi cồn 

Lơ thơ bóng sậy vờn con sóng mềm 

Lửa chài le lói từng đêm 

Sương rơi rắc lạnh đầy thềm miếu khuya  

Bẽ bàng con nước rẽ chia 

Bên này cùng với bên kia trông vời 

Lênh đênh mặt bể chân trời 

Nguồn đào đâu để nhắc lời thề xưa 

Hỏi thăm cánh hạc về chưa 

Nụ hồng mới nở chờ mùa đoàn viên. 

TRẦN DÃ SƠN  
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ĐOÀN PHỔ TẾ LƯU ĐỘNG 
HHHHỘỘỘỘI THÁNH TRUYI THÁNH TRUYI THÁNH TRUYI THÁNH TRUYỀỀỀỀN GIÁO CAO ĐÀIN GIÁO CAO ĐÀIN GIÁO CAO ĐÀIN GIÁO CAO ĐÀI    
MMMMỘỘỘỘT NĂM NHT NĂM NHT NĂM NHT NĂM NHÌN LÌN LÌN LÌN LẠẠẠẠI VÀ DI VÀ DI VÀ DI VÀ DỰỰỰỰ PHÓNG PHÓNG PHÓNG PHÓNG 

Được sự chấp thuận của Hội Thánh Truyền Giáo Cao 
Đài, Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh chính thức thành lập 
Đoàn Phổ Tế Lưu Động (Đoàn PTLĐ) vào tháng 11-2015. 
Đoàn lên đường hành đạo được hơn một năm (từ 11-10 Ất 
Mùi đến 19-11 BínhThân). Ngày 18-12-2016, Đoàn đã họp 
tại Hội Thánh ở Đà Nẵng để tổng kết đạo sự năm 2016 và 
đề xuất phương hướng hành đạo cho năm 2017. 

TỔNG KẾT TU HỌC, HÀNH ĐẠO NĂM 2016 

1. Tổ chức: Đoàn PTLĐ gồm một Trưởng Đoàn, hai 
Phó Đoàn và ba mươi thành viên (trong đó có tám nữ), phụ 
trách hai khu vực hành đạo: 

- Khu vực I (từ Phú Yên, Gia Lai trở ra đến Thanh Hóa, 
Nghệ An) có mười bốn thành viên, do Phó Đoàn 1 phụ 
trách. 

- Khu vực II (từ Đắc Lắc, Khánh Hòa trở vào) có mười 
sáu thành viên, do Phó Đoàn 2 phụ trách. 

Các thành viên Đoàn PTLĐ thuộc hai khu vực đã tham 
gia học tập, hành đạo hộ trợ các họ đạo, cơ sở đạo có yêu 
cầu thuyết trình vào các ngày đàn lệ. 

 

2. Hành đạo: Với tinh thần tự nguyện, tự giác phụng sự 
và theo yêu cầu của các họ đạo, cơ sở đạo, các thành viên 
trong Đoàn chấp hành sự điều phối của hai Phó Đoàn, 
không ngại khó khăn đi lại, đã thực hiện được hai mươi kỳ 
thuyết trình vào các ngày đàn lệ, cụ thể như sau: 

- Khu vực I có tám thành viên tham gia, thực hiện mười 
bốn kỳ, tại mười hai họ đạo, gồm: Hội An, Trung Đồng, 
Trung Quang Bình, Thái Hòa, Hưng Đông, Trung Hòa 
(Quảng Ngãi); Khánh Vân, Ngọc Linh Đài, Kim Quang 
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Minh Đài, Trung Hội (Bình Định); Trung Bình và Trung 
Hội (Gia Lai). 

- Khu vực II có chín thành viên tham gia, thực hiện sáu 
kỳ tại ba họ đạo và hai cơ sở đạo, gồm: Trung Thạnh, 
Trung Chiêu, Trung Phước An, Trung Điền, và Liên Châu.  

Nội dung thuyết trình chủ yếu dựa vào các bài viết trích 
từ Sống Đạo, như: Thượng Đế trong tất cả; Thanh tịnh 
nhẫn hòa; Học tập mười lời khuyên của Đức Đông Phương 
Lão Tổ; Tu là chuyển hóa tâm và hạnh; Học tu theo lời dạy 
của Đức Ngô Đại Tiên; Đức kiên định của Thái Tử Sĩ Đạt 
Ta; Học đạo - tu dưỡng - sống đạo; Dốc dạ tu hành; Tu tập 
chánh niệm; Chước cám dỗ; Trì giới; các bài liên quan đến 
Rằm tháng Bảy và kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo. 

Toàn bộ chi phí đi lại phục vụ cho các chuyến đi thuyết 
trình tại các họ đạo, cơ sở đạo trong năm 2016 như nêu trên 
đều do các thành viên Đoàn PTLĐ tự trang trải. 

3. Hội họp, học tập: Trong năm 2016 Đoàn chỉ tổ chức 
được một kỳ sinh hoạt chung trọn ngày 27-01 Bính Thân 
(05-3-2016) tại thánh thất Từ Vân (quận Phú Nhuận, 
Tp.HCM). Đây cũng là lần họp đầu tiên để kiểm điểm đạo 
sự sau ba tháng hành đạo; phần lớn thời gian còn lại trong 
ngày dành cho học tập, nhằm trang bị một số kiến thức, 
kinh nghiệm học thánh giáo và kỹ năng truyền đạt thánh 
giáo đến đạo hữu. Kỳ sinh hoạt này có hai mươi thành viên 
trong Đoàn tham dự. 

Buổi sáng, Đoàn được đạo huynh Huệ Khải nhận lời mời 

đến tâm tình và chia sẻ trải nghiệm với đề tài “Đôi điều về 
bình giảng thánh giáo”. Buổi chiều, Đoàn nghe đạo huynh 
Nguyễn Một (là thành viên của Đoàn) trình bày đề tài “Tìm 
hiểu kinh, thánh giáo dưới góc nhìn ngôn ngữ văn học”. 

Sau mỗi phần trình bày (sáng, chiều) đều có trao đổi ý 
kiến giữa các thành viên tham gia sinh hoạt nhằm rút tỉa 
kinh nghiệm học hiểu thánh giáo. Đạo tỷ Diệu Nguyên 
tham dự cả hai buổi và đã chia sẻ một số trải nghiệm thuyết 
trình, bình giảng thánh giáo.  

Đoàn PTLĐ hân hạnh đón tiếp Giáo Sư Thượng Văn 
Thanh (Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế) đến thăm, khích lệ, 
và tham gia sinh hoạt với Đoàn suốt buổi chiều. Toàn bộ 
chi phí tổ chức kỳ hội học này do họ đạo Từ Vân đài thọ. 

4. Nhận xét, đánh giá 

- Đoàn tự nhận xét, đánh giá: Qua phản ánh của các 
thành viên trong buổi họp đầu tiên tại thánh thất Từ Vân 
(05-3-2016), Đoàn ghi nhận được thực trạng là các thành 
viên còn nhiều lúng túng và khó khăn trong bước đầu tiến 
hành phổ tế lưu động; ưu tư nhất là thiếu tài liệu phổ tế và 
chưa vững kỹ năng truyền đạt. 

Đa số thành viên trong Đoàn còn thiếu về chuyên môn, 
chưa quen triển khai một tài liệu có sẵn để thuyết trình 
trước đạo hữu. 

Đoàn còn vướng nhiều khó khăn trong việc biên soạn tài 
liệu. Cụ thể, sau khi học tập cách bình giảng thánh giáo, 
Đoàn thử nghiệm cho Khu vực II thực tập soạn bài bình 
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giảng thánh giáo; nhưng vì nhiều lý do, chỉ có 7/16 thành 
viên tích cực biên soạn và gởi bài về Trưởng Đoàn.  

Một số thành viên chưa tôn trọng quy tắc trong việc 
trình bày đề tài; nhiều khi theo tư kiến thay vì bám sát nội 
dung tài liệu đã được phổ biến và khuyến cáo cẩn trọng của 
Cơ Quan Phổ Tế. 

Số thành viên trong đoàn sẵn sàng tham gia đạo sự khi 
có yêu cầu còn ít (17/30), chiếm tỷ lệ 56%. Số còn lại vì 
bận sinh kế hoặc bị các đạo sự khác tại họ đạo chi phối, cụ 
thể như: một số thành viên Đoàn PTLĐ đang giữ chức vụ 
Trưởng Ban Phổ Tế tại họ đạo, hoặc Trưởng Ban Cai 
Quản, thậm chí có người đang làm nhiệm vụ xử lý Đầu Họ 
Đạo, nên vào ngày đàn lệ không thể rời khỏi giáo sở của 
mình để đi đến nơi khác.  

Một số thành viên thiếu kế hoạch hành đạo, ví dụ như đã 
nhận nhiệm vụ thuyết trình do Phó Đoàn phân công nhưng 
gần đến ngày đàn lệ lại từ chối thực hiện vì phải tham gia 
đạo sự khác tại địa phương. 

Mặt khác, trong đầu năm, các họ đạo chưa được kịp thời 
phổ biến đầy đủ thông tin về nhiệm vụ của Đoàn PTLĐ, vì 
vậy các thành viên trong Đoàn ít có cơ hội tham gia thuyết 
trình theo yêu cầu từ các họ đạo. Nhân ngày Đại Hội Nhân 
Sinh tại Hội Thánh, Đoàn PTLĐ tiếp tục gởi thư giới thiệu 
đến các họ đạo, cơ sở đạo và đã có kết quả phản hồi, tuy 
chưa khả quan lắm. 

- Các họ đạo, cơ sở đạo nhận xét, đánh giá: Các thuyết 

trình viên tuân thủ giờ giấc sinh hoạt của địa phương, tác 
phong khi đến và đi đều tốt. Kỹ năng thuyết trình đa số còn 
yếu, giọng nói và cử chỉ chưa lôi cuốn được người nghe. 
Nội dung trình bày đa số thực hiện theo sát tài liệu nhưng 
cũng có trường hợp lệch hướng, thể hiện cái tôi (nói về 
mình nhiều hơn) làm cho người nghe không hài lòng. 

Qua hai phần nhận xét nêu trên, Đoàn PTLĐ hiện nay 
vẫn còn yếu về kỹ năng bình giảng, thuyết trình, và thiếu 
về số lượng người trực tiếp tham gia thực hiện đạo sự. 

PHƯƠNG HƯỚNG  
VÀ MỤC TIÊU TU HỌC, HÀNH ĐẠO NĂM 2017 

Để phát huy những mặt mạnh và khắc phục các điểm 
yếu của Đoàn PTLĐ trong năm 2016, để tạo hiệu quả tốt 
hơn cho đạo sự phổ tế của Đoàn PTLĐ trong năm 2017, 
Đoàn xây dựng phương hướng và mục tiêu tu học, hành 
đạo năm 2017 như sau: 

1. Củng cố nhân sự: Trên tinh thần tự nguyện của các 
thành viên và năng lực thực tế, Đoàn tạm thời chia làm hai 
nhóm: 

- Nhóm Lưu Động gồm những thành viên có điều kiện 
chủ động về công việc và thời gian, đăng ký sẵn sàng thực 
hiện đạo sự thuyết trình vào các ngày đàn lệ tại các họ đạo, 
cơ sở đạo khi có yêu cầu. Các thành viên của Nhóm Lưu 
Động sẽ được hướng dẫn, đào tạo để tăng cường kỹ năng 
thuyết trình. 
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Trong năm 2017 Nhóm Lưu Động sẽ đến các họ đạo để 
thuyết trình 35 lần, tương đương 50% các họ đạo và cơ sở 
đạo trong Hội Thánh, tăng 75% so với năm 2016. Ít nhất có 
90% thành viên trong nhóm tham gia thực hiện mục tiêu 
này. 

- Nhóm Hộ Trợ gồm các thành viên còn lại trong Đoàn, 
có nhiệm vụ hộ trợ cho Nhóm Lưu Động và các họ đạo, cơ 
sở đạo. Cụ thể như sau: 

Chuẩn bị tài liệu thuyết trình (15 bài) để bổ sung vào 
nguồn tài liệu hiện tại đang rất thiếu. Biên soạn lại các tài 
tiệu có sẵn ở Sống Đạo nhưng còn thiếu tính giáo khoa, bố 
cục chưa rõ ràng hoặc sử dụng nhiều điển tích hay từ khó.  

Hộ trợ tổ chức hai khóa hướng dẫn, đào tạo các thành 
viên của Đoàn.  

Thực hiện thí điểm điều nghiên và tổ chức củng cố hay 
gầy dựng Ban Phổ Tế tại hai họ đạo (hoặc cơ sở đạo) đang 
gặp khó khăn về mặt phổ tế.  

2. Đào tạo: Trên cơ sở phân hai Nhóm như trên, ngoài 
việc trao đổi và hướng dẫn thường xuyên, Đoàn sẽ tổ chức 
ít nhất hai khóa đào tạo kỹ năng biên soạn tài liệu và kỹ 
năng thuyết trình cho các thành viên của Đoàn để nâng cao 
năng lực hành đạo. 

3. Dự trù kinh phí tu học, hành đạo năm 2017: Trên 
cơ sở phương hướng và mục tiêu đề ra cho năm 2017, về 
các khoản chi phí in ấn tài liệu, tổ chức hội học, đào tạo và 
hộ trợ một phần phí đi lại cho các thành viên khó khăn về 

tài chánh (nếu có yêu cầu), Đoàn PTLĐ dự trù tổng số kinh 
phí là mười triệu đồng. 

LƯỢC GHI MỘT VÀI Ý KIẾN  
CỦA CƠ QUAN PHỔ TẾ HỘI THÁNH  

Sau phần tổng kết của Đoàn, Giáo Sư Thượng Văn 
Thanh, Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế, bày tỏ lòng tán 
thành phương hướng và mục tiêu hành đạo năm 2017 được 
nêu rõ trong bản tổng kết của Đoàn PTLĐ, nhất là có đặt ra 
chỉ tiêu định lượng rõ rệt. Cũng theo Thượng Giáo Sư, kỹ 
năng các thành viên sẽ được cải thiện nhờ tích lũy kinh 
nghiệm và trải qua nhiều đợt huấn luyện. Về số lượng 
thành viên, Giáo Sư nói dẫu ít mà tinh chuyên thì vẫn hơn 
là nhiều mà kém hiệu quả (quý hồ tinh bất quý hồ đa). Hiện 
tại, số lượng 17 trong tổng số 30 thành viên sẵn sàng với 
nhiệm vụ không phải là con số bi quan. Con số ấy bảo đảm 
cho chúng ta một cái vốn căn bản để từ đó phát huy tốt hơn 
về lượng cũng như phẩm và thành quả cho thời gian sắp 
đến.  

Tóm lại, sau một năm sinh hoạt, tu học và hành đạo, tuy 
Đoàn PTLĐ chưa đạt được những điều mong đợi, nhưng đã 
cho thấy tinh thần tích cực phụng sự của phần đông các 
thành viên. Vạn sự khởi đầu nan; có đi thì có đến. Con 
đường mở ra cho Đoàn PTLĐ năm 2017 chắc chắn chưa 
mau chóng được dễ dàng, nhưng sẽ giảm đi nhiều trở lực 
do rút tỉa kinh nghiệm của năm 2016. 

NGƯỜI TÍN HỮU  
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NHÀ TU TRÍ HUỆ 
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 

Trong đường hướng phát triển Giáo Hội, nhằm đáp ứng 
nhu cầu của các tín hữu nam có chí nguyện xuất gia tu học 
lập công hành đạo, được đào tạo trở thành tu sĩ ngõ hầu 
cung ứng nhân sự cho Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 
tuyển phong vào hàng chức sắc, chức việc phục vụ Giáo 
Hội và nhân sinh, nhà tu Trí Huệ được thành lập theo quyết 
định số 140/QĐ/HT-HC ngày 06-11-2006 của Hội Thánh 
Truyền Giáo Cao Đài. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
nhà tu Trí Huệ số 01/GCN-BTG do Ban Tôn Giáo tỉnh 
Quảng Nam cấp ngày 20-10-2006. Nhà tu chính thức ra 
mắt, công bố quyết định thành lập vào ngày 28-02-2007 
(12-01 Đinh Hợi). Bước vào năm 2017 (Đinh Dậu), nhà tu 
tròn mười tuổi.  

Mười năm qua, nhà tu còn non trẻ, chưa có tu sở, phải 
tạm trú trong vài phòng nhỏ của thánh đường Quảng Nam, 
nhưng nhiều lúc lại phải nhường chỗ cho khách nơi xa và 
bổn đạo từ hai mươi mốt họ đạo tại Quảng Nam quy tụ tại 
thánh đường Quảng Nam trong các dịp hội họp, tu học, lễ 
lạt… Do đó nhà tu gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt tu 
học, lập công hành đạo. Tuy nhiên, tập thể nhà tu đã nỗ lực 
vượt qua, không ngừng cải thiện và phát triển.  

Để những năm tiếp theo nếp sống nhà tu xứng tầm một 
tu viện, Ban Điều Hành nhà tu có thỉnh nguyện xây dựng 

cơ sở nhà tu và được Hội Thánh chấp thuận, chính quyền 
cho phép, lễ đặt đá khởi công được tổ chức vào ngày 18-
02-2017 (22-01 Đinh Dậu).(1) 

Nhìn lại mười năm 
từ tháng 02-2007 đến tháng 02-2017 
Nhà tu Trí Huệ hoạt động theo quy chế đã được Hội 

Thánh Truyền Giáo Cao Đài ban hành theo quyết định số 
18/QĐ-HT ngày 14-02-2006. 

Tổ chức nhà tu gồm có ba ban: Ban Điều Hành, Ban Hộ 
Trì, Ban Giảng Huấn. 

Ban Điều Hành đầu tiên được Hội Thánh bổ nhiệm gồm 
hai chức sắc thuộc thành phần tu sĩ xuất gia: (a) Trưởng 
Ban là Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh, Phụ tá đại diện 
Hội Thánh tại Quảng Nam; (b) Phó Ban là Lễ Sanh Ngọc 
Hiệu Thanh, Đầu Họ Đạo Thái Hòa. 

Ban Hộ Trì gồm có Trưởng Ban là một chức sắc của Cơ 
Quan Phước Thiện Hội Thánh; hai Phó Ban là một chức 
sắc của Cơ Quan Hành Chánh Hội Thánh và một chức sắc 
trong Ban Đại Diện Hội Thánh tại tỉnh Quảng Nam. 

                                            
(1) Thánh đường Quảng Nam được UBND tỉnh cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất vào ngày 01-6-2015. Đầu năm 2016, 
Hội Thánh lập thủ tục xin xây dựng nhà tu Trí Huệ và được 
UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý bằng văn bản số 3672/UBND-
NC ngày 03-8-2016. Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam cấp giấy 
phép xây dựng số 174/GPXD-SXD ngày 10-11-2016.  
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Ban Giảng Huấn do Cơ Quan Phổ Tế Hội Thánh đảm 
trách.  

Nhà tu đào tạo theo ba khoa mục (học đạo, tu dưỡng, 
sống đạo) và gồm có ba bậc: Tập Sinh, Tu Sinh, Tu Sĩ. 

Về phần học tập, các tu sinh, tu sĩ lao động sản xuất một 
buổi, học tập một buổi. Trong năm năm đầu, học tập theo 
chương trình do Cơ Quan Phổ Tế soạn, gồm các môn kinh 
lễ, giáo lý, giáo luật, giáo luận, giáo sử và các môn thế học 
bổ sung. Mỗi năm có hai kỳ kiểm tra kết quả. 

Bên cạnh việc học tập trong phạm vi nhà tu, các tu sinh, 
tu sĩ còn tham gia với họ đạo Trung Mỹ trong các kỳ hội 
trại do phường Tân Thạnh tổ chức; tham gia sinh hoạt lớp 
giáo lý tín hữu trẻ tại thành phố Tam Kỳ, từ năm thứ hai 
(2008) đến năm thứ bảy (2013). Có ba tu sĩ tham gia 
chương trình điều phối phổ tế trong hai mươi mốt họ đạo 
tại Quảng Nam do Ban Đại Diện Hội Thánh tại tỉnh Quảng 
Nam tổ chức.  

Ngoài chương trình chính khóa, các tu sinh, tu sĩ còn 
được học nâng cao kiến thức đạo học, thế học, các ngành 
phù hợp để phục vụ Giáo Hội. Hiện tại nhà tu có: 

- Một tu sĩ đang theo học ngành Văn Hóa Học hệ thạc sĩ 
tại trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn tại 
TpHCM; 

- Một tu sĩ đang theo học lớp cử nhân Phật Học hệ đào 
tạo từ xa; 

- Hai tu sĩ và hai tu sinh đã tốt nghiệp khóa Hạnh Đường 
Hưng Đức hệ phổ thông của Hội Thánh Truyền Giáo; 

- Một tu sinh đang tiếp tục học khóa Hạnh Đường hệ 
Hoằng Giáo của Hội Thánh Truyền Giáo; 

- Một tu sinh đang học trung cấp ngành Hành Chánh 
Văn Thư. 

Về công trình, trong quá trình học tập, tìm hiểu thánh 
ngôn, thánh giáo, các tu sinh đã chọn từ các bộ thánh giáo 
của các Hội Thánh, trích ra hơn 1.500 câu, chia thành năm 
mươi bốn chủ đề tu học, kết tập thành quyển Thánh Giáo 

Trích Tuyển. Sau đó, Cơ Quan Phổ Tế và các đạo tâm 
Mạnh Thường Quân giúp nhà tu ấn tống hai ngàn quyển 
(liên kết Nhà xuất bản Tôn Giáo năm 2015) để làm tài liệu 
nghiên cứu tu học. 

Về tu dưỡng, các tu sinh vào nhà tu Trí Huệ hằng ngày 
cúng tứ thời, luyện châu mỗi ngày bốn thời (đối với cấp 
Tâm Châu, Tam Bảo Hoàn Châu) và tối thiểu hai thời (đối 
với cấp Linh Châu, Tướng Châu). Hằng tháng nhà tu tổ 
chức khóa tu dưỡng theo quy chế của nhà tu, và hằng năm 
tổ chức các đợt tịnh theo quy định của Hội Thánh Truyền 
Giáo. Hiện nay tại nhà tu có bốn tịnh sĩ cấp Tam Bảo Hoàn 
Châu, bốn tịnh sĩ cấp Tâm Châu, và năm tịnh sĩ cấp Tướng 
Châu. 

Về sống đạo, nếp sống tại nhà tu Trí Huệ thực hành theo 
giới hạnh của ba bậc Tập Sinh, Tu Sinh, Tu Sĩ. Nhà tu tổ 
chức các kỳ kiểm nhận hạnh nguyện để tăng bậc tu. Có 
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hình thức khen thưởng đối với trường hợp tinh tấn hành trì; 
biện pháp sửa phạt đối với những trường hợp vi phạm giới 
hạnh. 

Nếp sống hòa hiệp. Các thành viên nhà tu tuổi tác, trình 
độ không đồng đều, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. 
Có người thuận lợi, có người khó khăn, có trường hợp tiến 
bộ nhanh, có trường hợp tiến bộ chậm. Nhưng tất cả anh 
em đã hỗ trợ, dìu dắt và thông cảm với nhau trong nếp sống 
chung tại nhà tu.  

Mười năm qua, các anh em tu sinh, tu sĩ luôn giữ được 
tinh thần hòa ái, đoàn kết nên không có điều gì đáng tiếc 
xảy ra. Các tu sinh, tu sĩ đều thuần thành, chất phác, đầy đủ 
chí nguyện. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp tu sinh 
chậm tiến, cần phải khắc phục và kiểm nhận có đủ giới 
hạnh, tâm nguyện mới được tiến lên bậc tu sĩ. 

Cụ thể, sau tám năm rèn luyện, cuối năm thứ tám (Giáp 
Ngọ 2014), nhà tu Trí Huệ tổ chức đợt kiểm nhận hạnh 
nguyện hoàn tất bậc Tu Sinh và tuyển chọn vào bậc Tu Sĩ 
cho chín tu sinh (trong đó một tu sinh khóa sau được đặc 
cách do đã có sáu năm xuất gia lập công tại họ đạo trước 
khi gia nhập nhà tu và đã tốt nghiệp Hạnh Đường khóa II).  

Kết quả đợt kiểm nhận có bảy tu sinh đủ điều kiện lên 
bậc Tu Sĩ (hai tu sinh chưa đủ điều kiện). Các tu sĩ theo 
định hướng sẽ đi lập công thực tế một thời gian tại Hội 
Thánh Truyền Giáo hoặc các họ đạo, về sau sẽ được tuyển 
phong phẩm vị chức sắc để hành đạo. 

Lập công. Các tu sinh, tu sĩ suốt mười năm tạm trú tại 
thánh đường Quảng Nam đã trở thành đội ngũ thường trực 
trợ giúp đắc lực Ban Đại Diện Hội Thánh tại tỉnh Quảng 
Nam trong các đạo sự hằng ngày tại giáo sở như tế lễ, tiếp 
đón tân khách, chăm sóc vườn tược, cây kiểng, làm vệ sinh 
khu vực, trông coi bảo quản nhà cửa và sửa chữa kịp thời 
những hư hỏng nhỏ.  

Cụ thể, tham gia lập công tại Hội Thánh (Đà Nẵng) 
nhiều đợt (đợt ngắn nhất năm ngày, đợt dài nhất là bốn 
tháng); tham gia bốn đợt tu bổ sửa chữa lớn tại thánh 
đường Quảng Nam; tu bổ nhà tu Phước Huệ Đàn trước khi 
xây dựng mới; tu bổ thánh thất Trung Phước. Cùng với một 
số công quả khác, các tu sinh, tu sĩ Trí Huệ đã góp phần lao 
động là 329 công.  

Các tu sinh, tu sĩ giúp Ban Đại Diện Hội Thánh tại tỉnh 
Quảng Nam về công việc văn phòng, về trang trí trong các 
kỳ lễ, hội họp; tham gia trong các tiểu ban tổ chức lễ kỷ 
niệm 75 năm truyền đạo Cao Đài về Quảng Nam. 

Theo sự điều động Ban Đại Diện, các tu sinh, tu sĩ còn 
đến giúp việc tế lễ tại các họ đạo vùng cao vùng xa nếu nơi 
đó thiếu người và có lời mời. Nhà tu Trí Huệ do đó đã 
thành lập một ban nhạc lễ để giúp việc tế lễ tại thánh đường 
Quảng Nam và các họ đạo trong tỉnh có nhu cầu hộ trợ. 

Về mặt giúp ích nhơn sanh, trong mười năm qua các tu 
sinh, tu sĩ tham gia với họ đạo Trung Mỹ phát cháo tình 
thương vào các ngày Chủ Nhật tại bệnh viện Y Học Dân 
Tộc Quảng Nam.  
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Sức sống của nhà tu. Để sinh sống, các tu sinh tự túc 
sản xuất rau màu, làm nghề thủ công và nhờ sự trợ giúp của 
một số đạo tâm. Khi nhà tu đi vào năm thứ năm thì có hai 
tu sinh vào Lâm Đồng hợp tác chăm sóc bảo quản vườn cây 
ăn trái của một gia đình đạo tâm trong thời gian hai năm để 
giúp tăng thêm nguồn thu nhập cho nhà tu Trí Huệ. 

Nhà tu chưa có tu sở nên phải ở tạm thánh đường Quảng 
Nam, phương tiện sinh hoạt tu học còn nhiều thiếu thốn… 
Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết gắn bó, thương yêu đùm 
bọc lẫn nhau trong một cuộc sống thanh khiết cùng chung 
chí nguyện, tập thể nhà tu đã có sức lan tỏa, thật sự tạo sức 
thu hút trong mấy năm gần đây. 

Do đó, có tín hữu trẻ dù việc làm đang ổn định với mức 
lương khá tốt, sau khi đến nhà tu tìm hiểu một thời gian đã 
quyết tâm xuất gia, bước thẳng vào nhà tu. Có anh sau quá 
trình tìm hiểu nhà tu đã quyết định xuất gia và được cả nhà 
anh hoan hỷ ủng hộ, tán thành mặc dù anh là con trai duy 
nhất trong gia đình (độc đinh). Có anh sau khi tốt nghiệp đã 
tìm được nơi thâu nhận vào làm việc, thế rồi vẫn quyết tâm 
xuất gia, làm thành viên của Trí Huệ. Có anh khi vào nhà tu 
vẫn giữ công việc làm sẵn có một thời gian (và đã vào biên 
chế); thế rồi, thay vì chờ tới lúc nghỉ hưu, anh đã thu xếp 
gác lại việc đời để còn dồi dào sức khỏe và quỹ thời gian 
mà hiến dâng tuổi xuân, toàn tâm toàn ý phụng sự nhà tu, 
phục vụ Giáo Hội.(2) 
                                            
(2) Tôn trọng đức khiêm tốn của quý tu sinh, tu sĩ, Văn Uyển xin 
được giấu phương danh các anh.  
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Những trường hợp vừa kể cho thấy: Chúng ta không sợ 
thiếu người xuất gia vào nhà tu, dòng tu Cao Đài. Chỉ sợ 
chúng ta không quyết tâm xây dựng nhà tu (cơ sở), lập 
dòng tu (quy chế). Đất lành chim đậu. Có nhà tu, có dòng 
tu rồi thì ắt có người hiến thân làm tu sĩ.  

Riêng đối với các anh tu sinh, tu sĩ đang là điểm sáng tại 
nhà tu Trí Huệ (Tam Kỳ, Quảng Nam), với tất cả lòng mến 
mộ, chúng tôi xin trân trọng chia sẻ với các anh lời nhủ 
khuyên từ ái của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Thái Bạch 
Kim Tinh (Cơ Quan PTGL Đại Đạo, 14-01 Canh Thân): 

Hỡi Tu Sĩ khoác màu áo trắng 

Cánh chim hồng xinh xắn tung bay 

Giữ đừng nhuộm nét trần ai 

Rèn lòng sửa tánh, hôm mai chớ rời. 

TÍN HỮU PHƯƠNG NAM 

Đại Đạo Văn Uyển tha thiết ước mong quý đạo tâm, đạo 

hữu gần xa các nơi, trong tình đạo mạch thiêng liêng, 

một Đạo, một Thầy, một lòng chung tay đóng góp cho 

nhà tu Trí Huệ mau chóng hoàn tất công trình xây dựng. 

Quý vị Mạnh Thường Quân có thể trực tiếp liên lạc với: 

Tu sĩ LÊ HOÀNG NGUYÊN 
Thánh đường Quảng Nam, số 138 Phan Bội Châu, 
phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

� 0905870081. Số tài khoản: 1901 1484 9015 399 
Ngân hàng EXIMBANK chi nhánh Quảng Nam.  

ĐỜI TU SĨ 

Cuộc đời tu sĩ có gì đâu 

Sớm hôm quanh quẩn với ruộng rau 

Ngày tháng chăm lo vườn đạo lý 

Chẳng bận tranh đua chuyện nghèo giàu 

Cuộc đời tu sĩ có gì đâu  

Áo với quần thô chỉ một màu 

Thanh bạch thân hồn luyện tinh khiết 

Chẳng bận lòng chi chuyện sắc màu 

Cuộc đời tu sĩ có gì đâu 

Sớm hôm cúng nước với lần châu 

Luyện lọc thần hồn cùng tinh khí 

Giác ngộ tầm đơn tại song mâu 

Cuộc đời tu sĩ có gì đâu 

Cơm muối dưa cà với canh rau 

Ngày tháng an nhiên lòng tự tại 

Thân tâm giải thoát khổ, bệnh, đau 

Cuộc đời tu sĩ có gì đâu 

Ngày đêm sáng tối chỉ một câu 

Thanh tịnh tâm, thần, thân khẩu ý 

Một câu vô niệm đắc đạo mầu 
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Cuộc đời tu sĩ có gì đâu 

Quây quần huynh đệ sống với nhau 

Tháng ngày chăm lo vườn đạo đức 

Thanh bần nghĩa nặng, thắm tình sâu. 

THUẦN ĐỨC  
Nhà tu Trí Huệ, Tam Kỳ, Quảng Nam 

MỘT NGÀY CỦA TU SINH, TU SĨ NHÀ TU TRÍ HUỆ 

04g15-04g30: Đọc Kinh Thức 

Dậy. Vệ sinh. 

04g30-05g30: Luyện châu. 

05g30-06g30: Dâng lễ giờ 

Mẹo. Đọc Kinh Cảm Ứng. 

06g30-07g15: Ăn sáng. Công 

việc cá nhân. 

07g15-10g00: Lên lớp, hoặc tự 

học, hoặc lao động, hoặc 

làm công quả. 

10g00-10g30: Sinh hoạt cá 

nhân. 

10g30-11g30: Luyện châu. 

11g30-12g15: Dâng lễ giờ 

Ngọ. 

12g15-12g45: Ăn cơm trưa. 

12g45-14h00: Nghỉ trưa.  

14g00-16g00: Vào lớp học, 

hoặc tự học, hoặc lao 

động, hoặc làm công quả. 

16g00-16g30: Sinh hoạt cá 

nhân. 

16g30-17g30: Luyện châu. 

17g30-18g30: Dâng lễ giờ 

Dậu. Đọc Kinh Sám Hối. 

18g30-19g00: Ăn cơm tối. 

19g00-19g30: Xem tin tức. 

19g30-20g30: Tự học. 

20g30-22g15: Đọc Kinh Đi 

Ngủ. Ngủ. 

22g15-23g30: Luyện châu. 

23g30-24g00: Dâng lễ giờ 

Tý. Đọc Kinh Cứu Khổ. 

24g00-04g15: Ngủ. 

 
Vài con số về công trình xây dựng nhà tu Trí Huệ 

Diện tích xây dựng tầng một: 512m2. 

Tổng diện tích sàn xây dựng: 1.502m2. 

Số tầng: ba tầng. Chiều cao công trình: 13m. 

Công trình cấp ba, trong đó: 

- Diện tích sàn tầng một: 512m2. Chiều cao tầng một: 3,9m. 

- Diện tích sàn tầng hai: 495m2. Chiều cao tầng hai: 3,6m. 

- Diện tích sàn tầng ba: 495m2. Chiều cao tầng ba: 3,6m. 

(Theo giấy phép xây dựng số 174/GPXD-SXD ngày 10-11-
2016 của Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam.)  
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LIÊN ĐÀI 
Nắng chiều tỏa xuống bên hiên 

Nhặt trầm tư hắt lên miền vô ưu  

Gió từ thôi bạt cánh diều 

Mây không hong nắng để chiều nhẹ tênh 

Vén chân trần bước qua miền 

Nhẹ khô sỏi đá, não phiền sạch không 

Em đi góp nhặt bụi hồng 

Kết thành mười tám hạt trầm xoay xoay 

Nâng niu xây một liên đài 

Để cho cát bụi mong ngày tỏa hương 

Đưa tay nâng đóa vô thường 

Hóa thành hoa nắng giữa vườn chân như. 

Tu sĩ LÊ HOÀNG NGUYÊN 

XIN MỘT NGÀY 
Ta về nhặt lá thu phai 

Ủ mùa xuân chín treo ngoài song thưa 

Ta gom sương ngọt cuối mùa  

Gởi lên trời để xin mưa một ngày.  

Tu sĩ LÊ HOÀNG NGUYÊN 

CHIẾC LÁ CUỐN ĐI 
Là khi chiếc lá cuốn đi 

Bên bờ cỏ dại thầm thì cùng trăng 

Kể từ em gặp chị Hằng 

Đã in dấu nắng, đã hằn màu mưa 

Bấy nhiêu sương gió đã vừa 

Xin làm cát bụi cho mùa cỏ xanh. 

Tu sĩ LÊ HOÀNG NGUYÊN  

BÊN BỜ THÁC ĐỔ 
Đứng bên bờ thác đổ 

Một ngọn cỏ vừa lên 

Thanh thản và an nhiên 

Nghiêng nghiêng trên dòng chảy 

Rồi giật mình bỗng thấy 

Con nước ấy vô thường 

Cố níu lại giọt sương  

Để cho đời lấp lánh.  

Tu sĩ LÊ HOÀNG NGUYÊN    
Nhà tu Trí Huệ, Tam Kỳ, Quảng Nam 

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 
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RA GIÊNG  
CÂY CẢI LÊN NGỒNG 

N G Ô  T H A N H  Đ ÂN G Ô  T H A N H  Đ ÂN G Ô  T H A N H  Đ ÂN G Ô  T H A N H  Đ Â YYYY    

Mỗi độ Giêng về trong vườn nhà tôi hoa cải nở vàng. 
Tôi rất thích hoa cải, nhìn những ngồng hoa đong đưa trong 
nắng gió với những chú ong đang chập chờn thì thật là đẹp. 
Những cây cải đó do ba tôi chọn lựa để làm giống cho mùa 
sau, đó phải là những cây cải tốt nhất của khu vườn. Nhà 
tôi thường để giống nhiều để khi hàng xóm cần thì cho. Tôi 
thích hoa cải nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào 
đó tôi sẽ không còn cùng ba chăm sóc những luống cải để 
chuẩn bị cho mùa tết, không còn được ngắm nhìn những 
bông hoa cải trong vườn nhà mình.  

Tháng Giêng năm ấy, năm tôi mười sáu tuổi − cái tuổi 
đẹp như một ngồng cải đang khoe mình trong nắng mới − 
tôi xin ba má cho tôi gia nhập nhà tu Trí Huệ.(1) Và từ mùa 

                                            
Văn Uyển chú thích: 
(1) Tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, có hai nhà tu của 

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, cách nhau khoảng ba cây số:  
A. Nhà tu Phước Huệ Đàn dành cho nữ phái, hiện nay có hai 
dòng: (a) dòng tu Bảo Thọ gồm các chị không lập gia đình; (b) 
dòng tu Chơn Giác gồm các chị đã có chồng con, sau khi thu 
xếp việc nhà yên ổn thì xin nhập dòng, thọ quy giới tu hành. 
B. Nhà tu Trí Huệ dành cho nam tu sinh, nam tu sĩ không lập 
gia đình. Trước đây nhà tu tạm đặt tại thánh đường Quảng Tín. 

xuân năm ấy tôi không còn quây quần bên gia đình trong 
những ngày tết nữa, không còn ra vườn dạo mỗi sáng để 
ngắm nhìn hoa cải nữa, không còn chạy nhảy trên cách 
đồng quê nữa… 

Đem tuổi xuân bù chì non nước 

Mượn hồn xuân vun tược quén chồi 

Lẽ Trời sáng tỏ khắp nơi 

Đạo Trời cứu vớt mọi người thế gian. 

Tuổi xuân ấy tạo đoan vĩ nghiệp 

Hồn xuân là nối tiếp vạn linh 

Mùa xuân là ánh bình minh 

Thanh niên tu sĩ hy sinh lên đường.(2) 

Vào nhà tu Trí Huệ, ngày ấy tôi là út. Không vào một 
lần với mấy anh, tôi vào sau đó một tháng. Ngày ra mắt nhà 
tu mới là ngày tôi biết đến nhà tu. Hồi đó tôi muốn được đi 
học, thấy mấy anh học tôi thích lắm. Tôi học dốt, thi lớp 
Chín lên lớp Mười rớt, ở nhà, rồi vô Sài Gòn lao động. 
Mười lăm tuổi, dãi nắng dầm sương, thấm mệt nên quyết 
chí về đi học. Cơ duyên sao không biết lại đưa tôi vào nhà 
tu. Quả thực đó là cơ duyên, tôi không thể đem một lý luận 
nào để nói cho hợp lý cả. Không chán đời, không thất tình, 

                                                                                              
Sau mười năm “tạm trú”, ngày 18-02-2017 nhà tu khởi công 
xây dựng cơ sở nằm trong khuôn viên thánh đường Quảng Tín 
(nay gọi thánh đường Quảng Nam, nhưng vẫn giữ bảng tên cũ 
Quảng Tín trên mặt tiền).  

(2) Đức Cao Triều Phát, thánh tịnh Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 
29-12 Bính Ngọ (08-02-1967).  
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nghèo nhưng cũng đủ sống, cũng không hiểu tý gì về đạo 
pháp, chưa có khái niệm giải thoát hay thương Thầy mến 
Đạo... Ngày ấy, đi để mà đi. Nếu không đổ thừa cho chữ 
duyên thì tôi cũng không biết nói thế nào.  

Mười sáu tuổi, cái tuổi còn ham ăn ham ngủ. Ấy thế mà 
khi vào nhà tu, phải dậy sớm thức khuya, nhưng tôi vẫn 
vui, mặc dù có những buổi chiều lên lớp ngủ gật. Nhìn lại 
quãng thời gian ban đầu tám anh em sống với nhau thật là 
nhớ. Hồi đó, một ngày, buổi sáng làm vườn, buổi chiều lên 
lớp; từ Thứ Hai đến Thứ Sáu; Thứ Bảy họp kiểm điểm; 
Chủ Nhật được nghỉ ngơi. Thành quả lao động đầu tiên của 
anh em nhà tôi là ao diếp cá trước nhà. Khi tôi vô thì ao 
diếp cá đã được trồng rồi. Sở dĩ tôi nhớ ao diếp cá là thành 
quả đầu tiên vì đó là nông sản đầu tiên của nhà tu tôi chở ra 
chợ bán. Sau này tôi còn đi bán cà, bán sả, bán hoa tươi...  

Khu vườn Tỉnh Đạo đất chẳng những không tốt mà còn 
khó làm. Mùa nắng đất rất khô, mùa mưa úng ngập. Vì vậy, 
những thành quả tuy đơn sơ đó đủ là niềm vui của anh em 
nhà tôi rồi. Mỗi buổi chiều lên lớp, như đã nói, tôi buồn 
ngủ lắm, tay chống cằm, con mắt lim dim. Nhưng trước khi 
vào học tôi thích được là người bắt kinh: 

Ai còn mê lo bề khử ám 

Gắng mà tu đừng phạm giới quy 

Nương theo quyền pháp lần đi 

Thẳng đường giải thoát tư duy tu hành. 

Ai đã giác chí thành ôn tập 

Sớm chiều toan xây đắp nền nhân 

May duyên gặp được Thánh Thần 

Chỉ phương luyện kỷ độ trần thoát mê. 

Từ đây trọn lời thề tin cậy 

Cậy nơi Thầy mới thấy huyền cơ 

Dọn lòng trong sạch đón chờ 

Hạnh tu xứng đáng chớ mơ ảo huyền. 

Tu phải đủ nhẫn kiên tinh tấn 

Dẹp được lòng hờn giận câu mâu 

Tuân nghe theo kẻ làm đầu 

Chị (anh) em hòa thuận phép mầu mới linh. 

Phải dặn lòng đinh ninh chung thủy 
Phải luôn luôn lập chí vững bền 

Khó khăn cứ mãi tiến lên 

Đói no nguyện một không quên nghĩa tình. 

Đó là trích đoạn bài thánh giáo Đức Ngô Minh Chiêu 
dạy nhà tu Phước Huệ Đàn trong buổi đầu thành lập. Nghe 
bác Ba (3) nói lúc xưa nhà tu nữ khi lên lớp học lấy đoạn 
trích này đọc làm kinh vào học; thấy ý nghĩa phù hợp với tu 
sĩ nên bác cũng lấy đoạn này làm kinh vào học cho nhà tu 
Trí Huệ. Đoạn này tôi không những đọc ở trên lớp mà đọc 
bất kỳ lúc nào, khi vui lẫn khi buồn. Đoạn tuy ngắn nhưng 
đầy đủ, dạy khi còn mê, khi đã tỉnh, dạy đời sống cá nhân 
lẫn đời sống tập thể. Lời thơ giản dị mà thâm thúy. Hành 
trang mang đi trên đường tu học không chỉ có đoạn này, tôi 

                                            
(3) Bác Ba: Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh, Trưởng Ban Điều 

Hành nhà tu Trí Huệ.  



 

TẬP HANH / ĐINH DẬU − 63 32  64 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 22 

 

cũng thường ngâm ngẫm đoạn thơ của cụ Giáo Sư Nguyễn 
Khoa Trường, đó là bài Tâm Niệm Của Người Tu Sinh: 

Tu sinh tự nguyện quyết ra đi 

Hành lý mang theo có những gì 

Một tấm bạch y ngời chánh khí 

Với hồn Thiên Nhãn tuyệt dung nghi 

Với câu thánh giáo thơ muôn điệu 

Với nhạc Trung Hưng khúc diệu kỳ 

Bảo vật chừng bao, bao ước nguyện 

Nguyện cầu tu chứng độ huyền vi. 

Nhờ những câu thánh thi muôn điệu tôi đã dần định 
hướng con đường đi cho mình. Vài tháng sau khi vào nhà 
tu, tôi đi học lớp Mười. Tôi học bổ túc vào ban đêm. Ban 
ngày vẫn sinh hoạt như mấy anh. Hồi đó, được đi học là vui 
lắm! Nhờ chương trình bổ túc nhẹ nên tôi có thể tốt nghiệp 
trung học phổ thông, điều mà lúc trước tôi nghĩ sẽ rất xa 
vời. Tốt nghiệp phổ thông, tôi lại mơ ước được bước vào 
giảng đường đại học. Mỗi tối đi học về, đạp xe ngang qua 
trường Đại Học Quảng Nam, tôi tự nói với mình rằng một 
ngày nào đó sẽ chính thức bước chân vào nơi ấy. Và rồi tôi 
thi rớt, uớc mơ bị trì hoãn. Đó là thành công bị trì hoãn chứ 
không phải thất bại, tôi nghĩ thế, điều quan trọng là mình 
biết tại sao mình rớt.  

Năm sau tôi thi lại. Năm thi lại có thời gian ôn bài nhiều 
hơn, không như năm trước có phần phân tán do đúng vào 
thời gian tôi thi thì Tỉnh Đạo tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi 
lăm năm khai đạo tại Quảng Nam và bốn mươi năm thành 

lập thánh đường Quảng Nam. Lần này, xin bác Ba cho thi ở 
Sài Gòn, nhưng bác không cho, nói thi Quảng Nam mà còn 
không đậu nói chi Sài Gòn; với lại cái ngành này có ở 
Quảng Nam thì cứ học ở đây đã. Nhưng rồi tôi cũng thi 
đậu, cánh cửa trường đại học tôi đã mở ra…  

Cũng năm vào đại học, tôi không còn là út nữa. Tôi đã 
có em. Đó là chú Thêm. Chú Thêm quê ở Đức Linh, Bình 
Thuận. Chú được ba má gởi ra thánh thất Thái Hòa học 
thuốc. Thái Hòa là quê ngoại của chú nên chú được cậu mợ 
quan tâm nhiều. Cậu mợ chú muốn chú có môi trường tu 
tập nên gởi vào nhà tu. Chú vào nhà tu tháng Giêng năm 
Tân Mão (2011). Nhà tu nhận chú và cho thử thách một 
năm như quy định với người dưới hai mươi lăm tuổi rồi 
mới làm đơn vào nhà tu. Chú Thêm sinh năm 1994, nhỏ 
hơn tôi bốn tuổi. Mới vào nhà tu chú rụt rè, nhút nhát, khác 
xa với chú bây giờ, là người hoạt bát, lanh lợi, lanh đến nỗi 
chú cũng thường ăn hiếp tôi. Chú cũng vừa học hết lớp 
Chín nên cũng như tôi, chú học lớp bổ túc cho hết chương 
trình phổ thông.  

Chú Thêm vào đầu năm thì cuối năm nhà tu đón thêm 
một tu sinh nữa, đó là huynh Long. Huynh Long quê ở họ 
đạo Trung Phước An, Đắc Lắc. Huynh lớn hơn tôi gần hai 
mươi tuổi. Huynh có thời gian tu tập tại Trung Phước An 
lâu rồi, nay mới gia nhập nhà tu.  

Huynh Long vào nhà tu đúng lúc quá. Lúc trước, công 
việc vườn tược Tỉnh Đạo do huynh Vui phụ trách, nhưng 
cuối năm này nhà tu được một đạo hữu cho mượn khu 
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vườn ở Lâm Đồng canh tác, nhà tu điều huynh Vui và 
huynh Hóa vô đó canh tác. Đã ít người, nay phải chia ra 
nữa nên sinh hoạt nhà tu không được nề nếp như lúc đầu. 
Những lúc nghỉ hè tôi cũng vô phụ với hai huynh. Dịp hè 
cũng là mùa thu hoạch trái cây nên sự có mặt của tôi cũng 
có ích nhiều. Khu vườn ấy cho thu nhập cũng cao nhưng 
nhà tu thiếu người quá nên phải trả lại sau hơn hai năm 
canh tác. 

Đầu năm 2013, chú Thêm không còn là út nữa. Chú phải 
nhường vị trí đó lại cho chú Lâm. Chú Lâm cùng quê với 
huynh Long. Chú sinh năm 1997. Tuy là út nhưng chú Lâm 
có vẻ trưởng thành hơn, không phải vì đầu tóc chú bạc, mà 
chú cũng to con và tính tình có vẻ người lớn.  

Giữa năm 2013, nhà tu tiếp nhận thêm một tu sinh nữa, 
đó là chú Kiệp. Chú Kiệp quê ở họ đạo Từ Vân, Quảng 
Nam. Chú bằng tuổi với chú Thêm. Ban đầu, chú xin vô 
Tỉnh Đạo ở trọ đi học, rồi hay qua nhà tu chơi với mấy anh 
em, thích cuộc sống ở nhà tu nên xin gia nhập luôn. Điều 
hay là gia đình chú chỉ có mình chú là con trai mà ba má 
chú cũng cho chú xuất gia, đó là một hy sinh rất lớn của ba 
má chú.  

Sau chú Kiệp là huynh Tư Thuần. Huynh Tư gia nhập 
nhà tu giữa năm 2015, lúc này tôi đã xa nhà tu rồi. Thêm 
huynh Tư nhà tu thêm sinh khí, vì huynh biết chơi một số 
nhạc cụ, mấy anh em trẻ thích lắm. Huynh Tư quê ở họ đạo 
Trung Hiệp, huynh đã có công việc ổn định ở khoa dược 
một bệnh viện, nhưng vì chí nguyện phụng sự, huynh nghỉ 

việc để gia nhập nhà tu, đó cũng là một cống hiến mà 
không phải ai cũng làm được. Nhân nói về điều này, huynh 
Nguyên cũng đã nghỉ việc ở bệnh viện đa khoa tỉnh để trọn 
lo công việc nhà tu. Nhìn thấy mấy huynh nhà mình xả thân 
cầu đạo tôi vui lắm.  

Sau huynh Tư, người có thể gọi là út của nhà tu bây giờ 
là Giáo. Giáo gia nhập anh em Trí Huệ sau huynh Tư đúng 
một năm, nghĩa là bây giờ mới được mấy tháng, còn mới 
toanh! Nhưng với nhà tu, Giáo không xa lạ gì, vì thỉnh 
thoảng Giáo cũng hay vô nhà tu chơi với mấy anh em. Giáo 
cùng họ đạo với tôi, cũng là đàn em Hưng Đạo của tôi. Hồi 
xưa tôi tuy đã vào nhà tu nhưng mỗi sáng chủ nhật đều về 
sinh hoạt với gia đình Hưng Đạo. Lúc đầu Giáo là một 
đoàn sinh, sau này cũng tập tành làm trưởng. Và bây giờ tôi 
đã đi xa, không còn sinh hoạt ở gia đình Hưng Đạo Trung 
Khánh nữa thì Giáo là người tiếp tục đi trên con đường tôi 
đã đi. Không biết rằng, trên con đường ấy, Giáo có nghe 
đâu đó những lời lời ca Hưng Đạo, những âm vang thánh 
truyền thúc giục không, vì mỗi buổi sáng Chủ Nhật đạp xe 
từ Tam Kỳ về tôi thường mang trên mình hành trang là 
những bài ca, những đoạn thánh giáo tràn đầy chí nguyện 
để ngâm cho xua đi mệt nhọc như lời bài Khúc Hát Đường 

Dài: Đường gập ghềnh sao thắng nổi lòng trai / Cứ bước 

bước hăng say cho ngắn con đường dài / Vượt đường này 

ta sẽ gặp ngày mai / Nhớ đến lũ em ta, ta sẽ quên đường 

dài...  

Tôi tin rằng những lời như thế vẫn còn đọng đâu đó bên 
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hàng cây, trong thớ đất, mà chỉ có những người đồng chí, 
đồng tâm mới cảm nhận được…  

Cuộc sống của tôi ở nhà tu suốt thời gian qua luôn phải 
chia làm hai. Vừa sinh hoạt ở nhà tu, vừa đi học ở trường 
nên không chu toàn bằng mấy anh em khác. Dường như tôi 
dành cho việc học ở trường nhiều hơn nên những buổi học 
của nhà tu tôi thường ít tham gia. Ngay cả bây giờ tôi cũng 
xa nhà tu, xa mấy anh em, xa cái nơi mình gắn bó gần mười 
năm qua, xa cái cảnh thanh bình ấy mà lại sống giữa cảnh 
phồn hoa tấp nập thì thật là một nỗi khó khăn với tôi.  

Chốn thành thị chỉ tiện cho việc học, còn cuộc sống thì 
không đơn giản chút nào. Nhiều lúc thấy nhớ cái cảnh trăng 
thanh gió mát của đất Tam Kỳ, nhớ hàng dừa xanh, nhớ 
tiếng chim cu đất trưa hè, nhớ đàn sáo tung tăng đùa giỡn 
kiếm ăn, nhớ tiếng chim quốc kêu dưới bờ ao mỗi đêm hè, 
nhớ cái phòng nhỏ trên Báo Ân là nơi tôi thưởng thức cuộc 
sống yên bình.  

Những lúc ở nhà tu, căn phòng nhỏ trên Báo Ân là nơi 
tôi thường tới. Ở đó, khi đọc sách mỏi mắt thì có thể ra ban 
công phía sau, leo lên bồn nước ngồi thưởng trăng thanh 
gió mát. Có lúc, nhìn ánh sao trời, ngâm mấy câu thơ của 
Vũ Hoàng Chương (bài Đăng Trình): Đêm đêm ta dõi mấy 

từng cao / Tìm một không gian mới lạ nào / Lấp lánh quê 

trời thơ hẹn bến / Giam mình quả đất mãi hay sao? 

Tôi đọc sách, tiếp được những ý hay của tác giả thì 
thường gấp sách lại, đi dạo vài vòng để nó thẩm thấu vào 
tâm hồn, chiêm nghiệm… rồi mới đọc tiếp. Cũng có lúc 

nửa đêm nghe tiếng chim quốc dưới bờ ao gọi vang mà 
ngẫm hai câu của Nguyễn Trọng Thuật trong truyện Quả 

Dưa Đỏ: Nhờ con chim quốc đêm hè / Non sông hiu quạnh 

ai nghe mà gào. 

Có lẽ tôi là người nội tâm nên thường vui buồn cùng 
những trang sách, con chữ. Những lời hay, ý đẹp tôi thường 
ghi nhớ để làm hành trang trong cuộc sống. Nhiều khi tôi 
lại tìm thấy chính tôi trong những trang sách, và cũng chính 
ở nơi đây tôi tìm thấy những lý tưởng cao đẹp...  

Đã mười năm trôi qua, thời gian nhanh quá! Nếu nhìn về 
phía mười năm nữa thì sao nhỉ? Tôi ước mong nhà tu 
không những là tu viện mà còn là học viện. Được tiếp xúc 
với các cơ sở đào tạo và tu dưỡng của các tôn giáo bạn tôi 
nhìn về phía mình mà phải dặn lòng gắng lên. Mình còn 
thua người nhiều. Biết rằng con đường phía trước còn lắm 
gian nan, mong sao cho các anh em đồng tâm vững chí, 
cùng chung sức, chung lòng cho nhà tu ngày một phát triển, 
để cho thế hệ đàn em mình có một cơ sở quy củ, thuận lợi 
hơn trên bước đường tu học và phụng sự. 

Cất gánh tang bồng trả nợ trai 

Làm sao khỏi thẹn tiếng râu mày 

Đường đường bảy thước thân nam tử 

Thuyền đã ra khơi há dễ quày.(4) 

NGÔ THANH ĐÂY 

                                            
(4) Đức Tổng Lý Trần Hưng Đạo, thánh thất Trung Thành, ngày 

15-01 Canh Thìn (Thứ Năm 22-02-1940).  
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PHÒNG KHÁM TỪ THIỆN 
LIÊN TÔN Ở TAM TÔNG MIẾU    

ĐĐĐĐ Ạ I  CẠ I  CẠ I  CẠ I  C Ơ  M I NƠ  M I NƠ  M I NƠ  M I N HHHH    

Tôn giáo không ngoài mục đích đem tình thương và lẽ 
thật đến nhân loại. Tình thương đó không thể giữ kín trong 
lòng mà phải biểu lộ ra ngoài bằng hành động cụ thể. Đó có 
thể là giúp người hoạn nạn qua cơn ngặt như cứu trợ đồng 
bào gặp thiên tai, phát chẩn cho người nghèo, phát thuốc 
cho người bịnh…  

Tam Tông Miếu được hình thành vào năm 1927. Đó là 
một cái chùa nhỏ trong xóm nghèo, đa số bổn đạo là công 
tư chức, nhưng xuất phát từ mối đồng cảm với người lao 
động nghèo, các bậc tiền khai đã dành một khoảng không 
gian nhỏ tại chùa để mở Tặng Dược Thất trị bịnh bằng 
nhân điện và tặng thuốc cho đồng bào. Thất trị bịnh này do 
tiền bối Âu Minh Chánh (1896-1941), vị khai sáng đạo 
Minh Lý và là chủ trì đầu tiên của Tam Tông Miếu. Khi 
lãnh trách nhiệm hạ phàm cùng các đạo hữu, tiền bối được 
Tây Phương Phật Tổ cho phép dùng thần thông linh dược 
mà độ thế cứu vớt nguyên nhơn.(1) 

                                                
(1) Xem thêm: Đại Cơ Minh, “Tiền Bối Minh Chánh: Cuộc Đời 

Và Đạo Nghiệp”, in trong Đại Đạo Văn Uyển Tập Hanh (14). 
Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2015, tr. 81.  

 

Tặng Dược Thất hoạt động đến cuối năm 1941, ngài 
Minh Chánh quy liễu, sau đó chiến tranh xảy ra phải tạm 
ngưng. 

Vào thập niên 1960, bác sĩ Nguyễn Hồng Luông (thánh 
danh Khai Tâm) khi nhập môn cầu đạo, có thiện ý mở lại 
Tặng Dược Thất để chẩn đoán và phát thuốc miễn phí cho 
đồng bào vào mỗi buổi chiều. Tiền bối đã xin phép Đức 
Thánh Trần Hưng Đạo và được Ngài hoan hỷ chấp thuận. 
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Lúc đó, Tặng Dược Thất nằm bên cánh hữu Nữ Chiêu Đãi 
Sở của Tam Tông Miếu. 

Năm 1974 Tặng Dược Thất dời qua căn phố 80/1 Cao 
Thắng, quận 3, cho phù hợp tầm phát triển nhờ có thêm các 
bác sĩ, dược sĩ và nha sĩ (nhổ răng) cộng tác như: bác sĩ 
Tuyết Nguyễn (con gái tiền bối Khai Tâm), bác sĩ Nguyễn 
Thọ Trường và vợ là bác sĩ Tuyết, bác sĩ Dương Văn Thiệt, 
bác sĩ Nguyễn Hữu Khoát, bác sĩ Huỳnh Đình Đại, bác sĩ 
Nguyễn Bá Linh, dược sĩ Ngô Thị Tư, nha sĩ Liễu… 

Sau tháng 4-1975, hoàn cảnh xã hội thay đổi, Tặng 
Dược Thất chỉ còn là phòng đông y châm cứu từ thiện do 
tiền bối Tiếp Cơ Quân Liên Hoa (thế danh Đàm Thi) chăm 
sóc. Thời gian này, ngoài việc chữa trị nhiều người bệnh 
tiền bối còn đào tạo được một số lương y châm cứu mà 
phần lớn là các thầy, nữ tu Công Giáo… Một trong các 
lương y đó là nữ tu Nguyễn Thị Lý (dòng Phan Sinh). 

Tặng Dược Thất lại ngưng hoạt động vào đầu thập niên 
1990. 

Để tiếp tục săn sóc người bệnh một cách bình đẳng, hòa 
ái, không vụ lợi, đem đến cho đồng bào những chăm sóc y 
tế tối thiểu cần thiết về Tây y lẫn y học cổ truyền, Tặng 
Dược Thất được tái lập vào tháng 4-2011 với tên gọi 
“Phòng Khám Từ Thiện 82 Cao Thắng”, và nay là “Phòng 
Khám Miễn Phí 82 Cao Thắng”. Đây là nơi chung tâm và 
chung tay của các bác sĩ, lương y, nhân viên thiện nguyện, 
và nhất là các nhà hảo tâm. Tấm bảng khiêm tốn của phòng 
khám mang những dòng chữ như sau: 

KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ 
P HÒN G K HÁ M NỘ I  T ỔNG HỢP  S Ố C CHN :  04044/SY T- GP HĐ 
PHÒNG C HẨN T RỊ  C HÂM  C ỨU S Ố C CH N:  04299/ SY T- GP HĐ 

Đị a  c hỉ :  82 C AO T HẮN G,  p hư ờng  4,  q u ận 3,  Tp HC M 
Th ời  g i an làm vi ệc:  T hứ  Hai  đ ến  T hứ  S áu ,  t ừ  14g  đ ến 16g 

Nhân sự của phòng khám hoặc là không tôn giáo, hoặc 
là tín đồ nhiều tôn giáo khác nhau: Minh Lý Đạo, Cao Đài, 
Thiên Chúa, Phật Giáo… nhưng tất cả cùng chung tấm 
lòng phụng sự Thiên ý bằng cách phụng sự nhơn sanh. 

Theo thánh ngôn Minh Lý thuở khai đạo, Đức Thái 
Thượng Đạo Tổ có giáng bút cho biết Đức Gia Tô rất vui 
lòng chịu nhọc giúp Tam Giáo hoằng khai, và Đức Đạo Tổ 
có ban cho Bài Cầu Nguyện để những người tu phụng sự 
nhơn sanh có thêm thần lực khi trị bệnh như sau: 

Cầu Tam Giáo ban ơn giúp đức  

Độ cho tôi gắng sức công thành 

Dẫu rằng tôi tài lực chưa rành 

Thần Thánh giúp trị lành bịnh giảm. 

Lòng tin tưởng oai Trời thâm cảm 

Chẳng Ơn Trên đâu dám tự chuyên 

Xin Thiên Tôn sai khiến chư Tiên 

Giùm thêm sức thiêng liêng thần lực. 

Chữa lành bịnh gội nhuần ân đức 

Kẻ tật nguyền đặng dứt tai ương 

Thói kiêu căng, tật đố chẳng vương 

Lòng thành kỉnh giữ nương mùi Đạo. 
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Nhờ Giáo Chủ Gia Tô chế tạo 

Cứu nhơn dân hảo hảo an khương 

Ngày xét suy đạo lý cho tường 

Thời thấy rõ diệu phương linh dược. 

Xưa băm sáu diệu phù chế lược 

Giúp nhơn loài hưởng phước đặng yên 

Nay hoằng khai Minh Lý đạo thiền 

Xin Trời Phật viễn miên trợ lực. 

Giúp đặng cả bịnh căn nhiều bực  

Tùy tín thành giảm dứt tai ương 

Nhờ anh linh liên mẫn thường thường 

Chúng môn đệ miên trường khấu bái. 

Bài Cầu Nguyện cho thấy người chữa bịnh không chỉ 
cầu Tam Giáo Tổ Sư, mà còn cầu cả Đức Gia Tô Giáo Chủ 
và như vậy sự hợp tác giữa các tôn giáo để chữa bệnh như 
hiện nay không phải là mới mẻ. Bệnh nhân tìm đến một 
phòng khám trong cơ sở tôn giáo như Tam Tông Miếu ở số 
82 Cao Thắng hẳn trong lòng sẵn mang đức tin, như lời 
Đức Giêsu dạy: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ 
thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” (Matthêu 7:7); “Này 

con, lòng tin của con đã cứu chữa con.” (Máccô 5:34). 

Phòng Khám Từ Thiện đảm nhiệm việc khám bệnh, phát 
thuốc, châm cứu, bấm huyệt, vật lý trị liệu để chữa các 
bệnh từ thông thường như cảm, ho, đau nhức, ngoài da… 
cho đến các bệnh mạn tính như huyết áp, tim mạch, tiểu 
đường, xương khớp. Phòng Khám hoạt động năm buổi 
chiều trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Ngoài ra còn sử 

dụng ECG (đo điện tâm đồ) cho các bịnh nhân có vấn đề về 
tim mạch, siêu âm bụng tổng quát, đo độ loãng xương, 
đường huyết khi cần. Hiện đang cộng tác với phòng khám 
gồm có:  

- Các bác sĩ: Nguyễn Tấn Trí, Trương Hoài Phúc, Trần 
Phú Khóa, Lê Bá Trường, Nguyễn Duy Tính, Đặng Thị Mỹ 
Anh, Châu Hữu Trí, Thành Công…  

- Các lương y: Vũ Thị Mỹ Linh, Nguyễn Văn Hưng, 
Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Văn 
Chúc, Trần Bạch Mai…  

- Các dược sĩ: Ngô Thị Tư, Nguyễn Thị Thanh Nguyên, 
Lê Chơn Tâm, Dương Thị Hoa, Quách Nguyệt, Tống Ngọc 
Lang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Cúc Thủy…  

Cùng với một số anh chị em thiện nguyện, tất cả các vị 
thầy thuốc nói trên đã dành nhiều thì giờ để trò chuyện, han 
hỏi người bệnh nhân, ngõ hầu an ủi cả tâm hồn lẫn xoa dịu 
nỗi đau thể xác. Giống như người cha trong dụ ngôn Tin 
Mừng (Luca 15:11-32), không đóng cửa lòng mình đối với 
bất kỳ con cái nào của Thượng Đế, Phòng Khám Từ Thiện 
luôn đón nhận mọi người bệnh nhân với tinh thần bình 
đẳng, không phân biệt, đúng như lời Kinh Cầu Nguyện của 
môn sanh Minh Lý Đạo:  

Nguyện đem cả tình thương san sẻ 
Cho mọi người, mọi kẻ, mọi nơi 

Năm châu cũng một bầu trời 

Cũng sanh, cũng diệt, cũng đời khổ đau… 
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Cùng mang Tình Thương phụng sự Lẽ Thật, các thành 
viên bấy lâu chung sức nơi Phòng Khám Từ Thiện đều 
cùng đức tin rằng chữa bệnh cho anh chị em mình chính là 
thực hiện nhiệm vụ do đấng Thượng Đế trao cho.  

Qua gần sáu năm hoạt động, Phòng Khám Từ Thiện đã 
ghi nhận một số kết quả như sau: 

 

Có được kết quả nêu trên là cậy nhờ rất nhiều vào các 
nhà hảo tâm, các hội đoàn, tôn giáo bạn, các bậc thiện đức 
gần xa, đã trực tiếp hay gián tiếp giúp đỡ bằng công sức, 
tiền bạc, dụng cụ, nuôi dưỡng cho Phòng Khám Từ Thiện 
hoạt động hữu hiệu và lâu dài. Thật vậy, công việc xoa dịu 
phần nào nỗi đau thể xác và tinh thần, an ủi, giúp đỡ người 
đang khốn khó, không thể chỉ là việc làm của một cá nhân, 
một tổ chức, một tôn giáo, mà phải là sự tham gia, cộng tác 
giữa đông đảo con người, đoàn thể.  

Nơi đây xin mượn lời Đạo Đức Thiền Sư (trong Kinh 

Giác Thế, phẩm Nhơn Ngã Giải) để thành tâm tán thán 
công đức của các bậc thiện đức đã góp công quả vào Phòng 
Khám Từ Thiện: 

May sang giàu phú túc hữu dư  

Làm phương tiện bổ hư tế khổn  

Như không của, lấy công giúp khốn  

Cũng làm lành khỏi tốn bạc tiền  

Giữ tánh ngay từ huệ tương liên  

Thời minh đạo phước duyên gặp đến. 

Và đây là lời Chúa: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như 

Cha anh em là Đấng nhân từ. (…) Anh em hãy cho, thì sẽ 

được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu 

đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh 

em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong 

lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Luca 6:36, 38) 

ĐẠI CƠ MINH 

Môn sanh Minh Lý Đạo 
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NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI 
CHỮA BỆNH TỪ THIỆN 

TTTT HHHH ƯƯƯƯ ỢỢỢỢ N G  TN G  TN G  TN G  T ÌÌÌÌ N H  T H A N HN H  T H A N HN H  T H A N HN H  T H A N H     

Phòng chẩn trị y học cổ truyền miễn phí Hiền Huệ được 
hình thành xuất phát từ tâm tư hiền huynh Nguyễn Văn 
Bồi, một tín đồ Cao Đài họ đạo Lộ Đỏ (Hội Thánh Cao Đài 
Ban Chỉnh Đạo, số 101/77/77 bis Bùi Minh Trực, phường 
5, quận 8, TpHCM). Am hiểu y học cổ truyền, hiền huynh 
tha thiết muốn mở phòng thuốc nam từ thiện tại họ đạo 
nhưng đành chịu cảnh lực bất tòng tâm, bởi vì thánh thất 
Lộ Đỏ chật hẹp, mặt bằng chưa đến 200 mét vuông, lại nằm 
trong hẻm sâu nên rất bất tiện.  

Không mở được phòng thuốc thì hiền huynh Nguyễn 
Văn Bồi mời một số đạo hữu Cao Đài đồng thanh khí lặn 
lội các nơi tìm kiếm cây thuốc nam đem về làm dược liệu 
cung cấp miễn phí cho một số phòng thuốc phước thiện. 
Việc làm thiện nguyện này càng ngày càng có kết quả tốt 
đẹp, giúp ích nhiều đồng bào nghèo bệnh tật.  

Thấy vậy, Ban Cai Quản thánh thất Lộ Đỏ bàn bạc với 
Ban Cai Quản Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc cùng 
hợp tác để mở phòng chẩn trị và phát thuốc y học cổ truyền 
miễn phí, với cơ sở đặt tại Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang 
Sắc vì nơi này mặt bằng rộng rãi, nằm ngay mặt tiền đường 
cái (số 2523 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TpHCM). 

Thế là, nhân dịp thiết lễ an vị (trùng tu) Thánh Tòa Vô 
Vi Huỳnh Quang Sắc ngày 09-4 Canh Dần (Thứ Bảy 22-5-
2010), hai họ đạo Huỳnh Quang Sắc và Lộ Đỏ phối hợp 
khai trương Phòng chẩn trị y học cổ truyền miễn phí Hiền 

Huệ (tên gọi chánh thức trong giấy phép do Sở Y Tế 
TpHCM cấp). Bấy giờ, lương y chỉ có hai vị là hiền huynh 
Nguyễn Văn Phúc và hiền huynh Nguyễn Văn Bồi (nay đã 
quy thiên), cùng với mười tín hữu Cao Đài phụ giúp. 

Các vị thiện tâm làm công quả tại phòng chẩn trị Hiền 
Huệ bao gồm: tín đồ Cao Đài, tín hữu tôn giáo bạn, công 
nhân viên chức hưu trí, đồng bào người Hoa, v.v… Mỗi 
tuần đều đặn vào ngày Thứ Bảy, tất cả thành viên cùng hòa 
hài cộng tác vô vụ lợi, chỉ mong sao giúp ích nhiều nhất 
cho người bệnh. Do đó việc trị bệnh, phát thuốc ấn định từ 
08 giờ đến 16 giờ, nhưng nếu còn người bệnh thì mọi thành 
viên phòng chẩn trị Hiền Huệ vẫn hoan hỷ, ân cần, hòa nhã, 
tiếp tục làm việc cho đến người sau cùng. Ngoài ra, mỗi 
tháng một lần, kết hợp với sinh hoạt củng cố các mặt điều 
hành phòng chẩn trị, các vị lương y thâm niên trong nghề 
còn dành thời gian truyền lại kinh nghiệm cho lớp trẻ kế 
thừa để giúp đồng nghiệp nâng cao chuyên môn. 

Tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận TpHCM, chiều 
Thứ Năm 27-10-2016, trong cuộc Hội Ngộ Liên Tôn lần 
thứ sáu với chủ đề Phúc Cho Người Biết Xót Thương, 

Thượng Lễ Sanh Trần Văn Tình (họ đạo Lộ Đỏ) thay mặt 
cho phòng chẩn trị Hiền Huệ chia sẻ với đông đảo chức 
sắc, tín hữu các tôn giáo rằng song song việc chữa bệnh, 
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một hoạt động chiếm rất nhiều thời gian và công sức là tổ 
chức thành nhóm chuyên trách tìm kiếm, đào nhổ, cắt cây 
thuốc nam. Ban đầu chỉ có dăm ba tín hữu thánh thất Lộ 
Đỏ, nay được hơn mười vị tham gia. Hằng ngày chẳng 
quản ngại mưa nắng, sớm tối các vị chịu cực nhọc lặn lội 
khắp nơi, không những trong thành phố mà còn đi sang các 
tỉnh, huyện lân cận để tìm thêm nhiều loại cây thuốc nam 
khác nhau ngõ hầu gia tăng hiệu quả chữa bệnh. 

 Hiện tại, các vị đã tìm được trên 150 loại cây thuốc đem 
về thánh thất Lộ Đỏ. Tại thánh thất, các đạo hữu chung tay 
rửa sạch, chặt, xắt, phơi khô, đóng vô bao bảo quản. Một 
nhóm đạo hữu khác phụ trách sao, tẩm rượu, hòa mật ong, 
rồi sấy khô… Số dược liệu này được chở tới phòng chẩn trị 
Hiền Huệ để hằng tuần phát miễn phí cho bệnh nhân. Căn 
cứ theo đơn thuốc, bộ phận gói thuốc phải thận trọng chú ý 
cân lượng chính xác từng vị thuốc, để từng thang thuốc 
phải đảm bảo đủ đầy dược tính và hiệu quả trị bệnh. 

Tiếng lành đồn xa, cùng với lòng tin cậy các lương y 
mát tay, tin vào sự phù hộ âm thầm của các Đấng thiêng 
liêng từ bi cứu khổ chúng sanh, số lượng bệnh nhân theo 
thời gian cứ tăng dần lên. Trong số đó, không ít người bệnh 
dù chẳng phải nghèo khó vẫn tìm tới phòng chẩn trị miễn 
phí Hiền Huệ, để rồi sau khi lành bệnh, đã phát tâm tự 
nguyện góp phần công quả ủng hộ phòng chẩn trị có thêm 
phương tiện tiếp tục hành thiện lâu bền…  

Ngoài thuốc nam, phòng chẩn trị Hiền Huệ còn cấp phát 
miễn phí thuốc bắc. Tám mươi vị thuốc bắc chất lượng tốt 

phải mua với chi phí hằng tuần cả chục triệu đồng. Mỗi 
năm phải mua gần năm trăm triệu đồng. May mắn là lúc 
nào cũng có đông đảo các vị Mạnh Thường Quân ân nhân 
âm thầm công quả tài trợ. 

Theo tổng kết cuối năm 2016, qua bảy năm hoạt động, 
nhân sự phòng chẩn trị y học cổ truyền miễn phí Hiền Huệ 
gồm có: sáu lương y khám bệnh kê toa; mười kỹ thuật viên 
châm cứu; hai người Hoa sửa tay chân, bó thuốc, vật lý trị 
liệu; hai mươi vị tìm kiếm cây thuốc, sơ chế, bốc thuốc 
theo đơn; hai nhân viên hành chính.  

KẾT QUẢ PHỤC VỤ TRONG BẢY NĂM 2010-2016 

Năm 
Lượt 

khám bệnh 
Lượt 

châm cứu 
Thuốc 

uống (thang) 
Thuốc xông 

viêm mũi 
Rượu xoa 
bóp (chai) 

2010 1.651 956 11.045 1.205 200 

2011 3.861 1.177 24.465 2.847 920 

2012 5.365 1.860 36.390 4.454 1.300 

2013 5.806 1.639 40.269 4.026 1.300 

2014 6.702 3.821 44.341 1.841 1.020 

2015 9.784 2.349 66.218 2.859 1.500 

2016 9.868 2.744 69.260 2.331 1.575 

CỘNG 43.037 14.546 291.988 19.563 7.815 

Tính riêng năm 2016, kết quả nói trên trị giá bằng tiền 
đồng (Đ) như sau: 
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 SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN  

Châm cứu 2.744 10.000 Đ 27.440.000 Đ 

Thuốc uống 69.260 30.000 Đ 2.077.800.000 Đ 

Thuốc xông 2.331 20.000 Đ 46.620.000 Đ 

Rượu xoa bóp 1.575 10.000 Đ 15.750.000 Đ 

Tổng cộng: 2.167.710.000 đồng 

(Hai tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm mười 

ngàn đồng.) 

Những con số cụ thể như thế cho thấy hiệu quả và thành 
công của phòng chẩn trị y học cổ truyền miễn phí Hiền Huệ 
do các bạn đạo Cao Đài sáng lập và điều hành, kết hợp hài 
hòa với các vị thiện tâm cũng như đồng bào Việt và Hoa 
không phân biệt tôn giáo.  

THƯỢNG TÌNH THANH 

CẢM NGHĨ 
Từ đầu năm 2012, khi ra mắt Đại Đạo Văn Uyển, chúng 

tôi vẫn ước mong trên mảnh vườn khiêm tốn này anh chị 
em nhà đạo chúng ta có dịp trao đổi, sẻ chia những thông 
tin về đời sống tu học, hành đạo tại các họ đạo gần xa. Vậy 
mà ước mong đơn giản ấy cơ hồ như một điều gì xa xôi mờ 
mịt, bởi lẽ thời gian qua chúng tôi nhận được rất ít hồi đáp 
từ các họ đạo. Do đó, bài viết của hiền tỷ Đại Cơ Minh và 
hiền huynh Lễ Sanh Thượng Tình Thanh thật sự là niềm 
vui lớn đối với chúng tôi. 

Bài viết đầy đủ số liệu rõ ràng của hai huynh tỷ giúp 
chúng ta thấy được phòng khám từ thiện ở Tam Tông Miếu 
và phòng chẩn trị từ thiện Hiền Huệ quả là hai hình ảnh 
tươi đẹp của tình thương, của lòng nhân ái, của những con 
người tu hành chơn chất biết sống đạo, thực hành đúng lời 
giáo huấn của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế:  

Tình nhân loại cũng đồng một khối 
Ráng thương nhau, cứu rỗi cùng nhau 

Con ôi, cuộc thế khổ đau 

Ráng mà dìu dắt đồng bào nhứt tâm.(1) 

Buổi mới mở đạo, Đức Cao Đài Tiên Ông dạy con cái: 

Quyết chí Thiên Ðường mau bước tới  

Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.(2) 

Như vậy, con đường trở về nước Trời, về với Thượng 
Đế Chí Tôn không xa đạo lý: Phải nhiều máu thịt mới đồng 

bào. Xin thành tâm cầu nguyện quý hiền huynh, hiền tỷ 
đang hết lòng phụng sự đồng bào ruột thịt tại phòng khám 
từ thiện ở Tam Tông Miếu và phòng chẩn trị miễn phí Hiền 
Huệ ở Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc mỗi lúc một 
thêm mát tay bốc thuốc, trị bệnh giúp đỡ chúng sanh trong 
ơn phước soi dẫn, phù trì của các Đấng thiêng liêng buổi 
Kỳ Ba Phổ Độ. 

VĂN UYỂN 

                                            
(1) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển I, bài 55.  
(2) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 1, đàn ngày 20-02-1926.  
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NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI 
VỚI VĂN HÓA ĐỌC 

N G ƯN G ƯN G ƯN G Ư Ờ I  T Í N  H ỮỜ I  T Í N  H ỮỜ I  T Í N  H ỮỜ I  T Í N  H Ữ UUUU    

Trước hết chúng ta hãy chia sẻ xem cụm từ “văn hóa 
đọc” có nghĩa là gì. Trong bài “Người Việt Nam Chưa Có 
Văn Hóa Đọc!”, Giáo Sư Chu Hảo nói: 

“Suốt mấy chục năm nay, trong tất cả các cấp học, từ 

phổ thông cho đến đại học, người ta chưa bao giờ nghĩ đến 

việc tập cho học sinh có được một thói quen đọc sách, 

hướng dẫn cho các em lựa chọn sách, cách đọc sách. Ba 

yếu tố đó − thói quen đọc, khả năng lựa chọn, và cách đọc 

− hợp thành cốt lõi của cái mà chúng ta gọi là văn hóa đọc. 

Trong khi đó, ở các nước tiên tiến, người ta dạy trẻ em các 

điều này ngay từ khi các em còn nhỏ, cứ thế liên tục cho 

đến khi vào đại học.  

“Bên cạnh đó, thế hệ trẻ hiện nay bị văn hóa nghe nhìn 

lôi cuốn mạnh hơn là văn hóa đọc. Ai cũng biết văn hóa 

nghe nhìn nặng về tính thông tin và giải trí nhưng nhẹ về 

tính giáo dục và tri thức. Văn hóa đọc thì ngược lại. Văn 

hóa nghe nhìn và văn hóa đọc bổ sung cho nhau, không 

loại trừ nhau. Ở các nước có một nền giáo dục lành mạnh, 

văn hóa đọc sẽ giành lại được vị trí của mình.  

“Đối với một con người, sự học không chỉ dừng lại ở 

trường phổ thông, mà phần rất quan trọng là tự học, mà 

trong việc tự học thì đọc sách là quan trọng nhất. Thế 

nhưng ở nước ta, như tôi đã nói, từ hàng mấy chục năm 

qua, người ta không có thói quen đọc sách. Nhà trường đã 

không dạy cho trẻ em thói quen đọc sách, mà ở gia đình, 

ông bà, bố mẹ các em cũng không có thói quen đọc sách để 

truyền lại cho các em.”  

Trên đây là trích đoạn bài phỏng vấn do Thụ Nhân thực 
hiện và đăng trên http://vnn.vietnamnet.vn, ngày Thứ Tư, 09-4-
2008. Hôm nay, mặc dù thời điểm phỏng vấn đã trôi qua 
chín năm nhưng vấn đề văn hóa đọc không vì thế mà cũ đi, 
tức vẫn còn nguyên trạng là một tồn tại về mặt văn hóa xã 
hội. 

Thật vậy, cuối năm ngoái, theo báo điện tử Tuổi Trẻ 

Cuối Tuần, một viện đại học Mỹ (là Central Connecticut 

State University) làm thống kê các nước đọc sách nhiều 
nhất thế giới; kết quả trong bảng xếp hạng sáu mươi mốt 
nước đọc sách nhiều nhất (có kể đến ba nước ở Đông Nam 
Á) thì “Singapore xếp thứ 36, Malaysia xếp thứ 53 và 

Indonesia áp chót, đứng thứ 60. Tìm mỏi mắt không thấy có 

Việt Nam. Có thể hiểu là Việt Nam không có trong số 61 

nước đọc sách nhiều nhất trên thế giới.” (1) 

Lại nữa, báo Tuổi Trẻ điện tử cho biết: “Theo số liệu 

thống kê của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch công bố 

tháng 4-2013, mỗi năm mỗi người Việt Nam chỉ đọc 0,8 

                                            
(1) http://cuoituan.tuoitre.vn/tin/van-hoa-nghe-thuat/20161017/ham-doc-chi-la-

huyen-thoai/1187566.html. Truy cập 21-11-2016. 
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cuốn sách.” (2) Từ kết quả thống kê đó, phải chăng có thể 
suy ra bình quân một người tín đồ Cao Đài mỗi năm có 

lẽ đọc chưa trọn một cuốn sách? 

Mà, như lời Giáo Sư Chu Hảo đã dẫn trên, phải nhờ đọc 
sách thì mới có thể nâng cao “giáo dục và tri thức”; ít đọc 
sách quá, nhất là sách nghiên cứu của tôn giáo mình và tôn 
giáo bạn, sách thuộc lãnh vực khác nhưng có tính liên 
ngành (interdisciplinary) với tôn giáo, hệ quả là người Cao 
Đài thật khó có đủ tri thức để xiển minh giáo lý Cao Đài 
ngõ hầu hiện thực câu “nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai”. 

Nhắc lại lời của Giáo Sư Chu Hảo: “Đối với một con 

người, sự học không chỉ dừng lại ở trường phổ thông, mà 

phần rất quan trọng là tự học, mà trong việc tự học thì đọc 

sách là quan trọng nhất.” Trong hoàn cảnh cộng đồng Cao 
Đài còn rất thiếu thốn về mặt cơ sở đào tạo (các trường dạy 
giáo lý sơ, trung, cao cấp), thì rõ ràng tự học qua sách đạo 
lẽ ra nên là việc ưu tiên của người đạo Cao Đài.  

Hoạt động từ giữa năm 2008 tới nay, quy tụ những thiện 
tâm tín hữu Cao Đài đồng chí hướng, Chương Trình Chung 
Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo ra sức phổ biến miễn phí 
các sách nhằm xiển minh giáo lý, cố gắng giảm thiểu tối đa 
lỗi chánh tả trong các ấn bản (tuy nhiên vẫn chưa đạt được 
mức tuyệt đối 100%), cố gắng làm sáng tỏ những chỗ đồng 
âm dị nghĩa trong từ Hán-Việt để các đạo hữu tham khảo 

                                            
(2) http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20161117/61-quoc-gia-co-nguoi-doc-

sach-nhieu-nhat-khong-co-viet-nam/1221061.html. Truy cập 21-11-2016. 

và dùng từ cho chính xác, v.v... Có thể nói hoài bão của 
Chương Trình Ấn Tống là muốn đưa đến tận tay các đạo 
hữu mình hoàn toàn miễn phí một phương tiện tự học hàm 

thụ (qua sách) để nâng cao vốn liếng tiếng Việt và căn bản 
giáo lý Cao Đài, tri thức tổng quát về tôn giáo bạn...  

Thế nhưng, khoảng hơn một năm nay, nếu thường xuyên 
chú ý tới số lượng ấn hành mỗi đầu sách (in tại trang lưu 
chiểu ở cuối tập sách), lại thấy Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống đang giảm bớt số lượng. Chẳng hạn, mỗi tập Văn 
Uyển trước đây in 5.000 bản, 3.000 bản, bây giờ rút xuống 
2.500 bản. Phải chăng Chương Trình Chung Tay Ấn Tống 
đang giáp mặt một trở ngại là thiếu người công quả pháp 
thí? Tìm hiểu thì không phải lý do này. Vâng, không phải 
do thiếu Mạnh Thường Quân, mà do văn hóa đọc của 

người đạo Cao Đài, thế nên sách biếu miễn phí nhưng vẫn 
phải chịu cảnh ế ẩm. Giả dụ, sách của Chương Trình mà 
bán, dù giá có rẻ mấy chăng nữa, ắt sẽ còn thảm hơn, mỗi 
đầu sách dẫu chỉ in 1.000 bản chắc chắn cứ bị tồn đọng!  

Một quyển sách in năm 2013 cho biết tín đồ Cao Đài 
trong nước là 2,5 triệu, và có mặt ở ba mươi bảy tỉnh, 
thành.(3) Ước mong sao các vị có thiên chức phổ truyền 
giáo lý ở từng họ đạo thường xuyên khuyến khích đạo hữu 
mình đọc sách, để chỉ cần 0,5% (không phẩy năm phần 
trăm) tín hữu Cao Đài siêng đọc sách, thì lo gì không thể 
tăng số lượng mỗi đầu sách ấn tống lên 10.000 bản in.  
                                            
(3) Nguyễn Thanh Xuân, Đạo Cao Đài – Hai Khía Cạnh Lịch Sử 

& Tôn Giáo. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2013, tr. 7.  
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CAO ĐÀI TÂY NINH 1930 

HÌNH XƯA ẢNH CŨ… 
H UH UH UH U Ệ  K H ẢỆ  K H ẢỆ  K H ẢỆ  K H Ả IIII        

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Alfred Stieglitz (1864-1946, 
người Mỹ) từng nói như một triết gia: “Trong nhiếp ảnh có 
một sự thật tế vi đến nỗi nó còn thật hơn cả sự thật. / In 

photography there is a reality so subtle that it becomes 

more real than reality.” 

Một cái tên danh giá khác trong nghệ thuật nhiếp ảnh là 
Sally Mann (sinh năm 1951, cũng người Mỹ, Mann là họ 
của chồng). Không như Stieglitz, bà Mann nói rất thơ 
mộng: “Những tấm ảnh mở ra những cánh cửa đưa vào quá 
khứ … / Photographs open doors into the past ...”  

Mượn lời Sally Mann, tôi muốn nói rằng một hình xưa 
ảnh cũ liên quan tới đạo Cao Đài là một cánh cửa mở ra, 
mời gọi chúng ta hôm nay bước lùi vào không gian cổ kính 
để gặp gỡ các tiền nhân của mình mà không cần tới cỗ máy 
thời gian như nhà văn Herbert George Wells (1866-1946, 
người Anh) hư cấu với tiểu thuyết The Time Machine 

(London: Nhà xuất bản William Heinemann, 1895). 

Thật vậy, đối với những ai quan tâm tìm hiểu lịch sử đạo 
Cao Đài thì hình ảnh luôn luôn là một loại tài liệu rất quý, 
vừa sống động, vừa xác thực và cụ thể giúp người nay tái 
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ngộ người xưa. Một trong những nhiếp ảnh gia lừng lẫy thế 
giới có công lưu giữ cho chúng ta một số góc cạnh của đạo 
Cao Đài buổi ban sơ là Walter Bosshard. 

Sinh ngày Thứ Ba 08-11-1892 tại làng Samstagern (quận 
Horgen, tổng Zürich, nước Thụy Sĩ) và tạ thế ngày Thứ Ba 
18-11-1975 tại thành phố Ronda (tỉnh Málaga, Tây Ban 
Nha), nhiếp ảnh gia kiêm ký giả Bosshard đã có mặt để tác 
nghiệp trong nhiều sự kiện lịch sử thế giới như lễ đăng 
quang của quốc vương Mohammad Nadir Shah nước 
Afghanistan (tháng 10-1929), như cuộc tuần hành muối 
(the Salt March) từ 12-3-1930 tới 05-4-1930 dưới quyền 
lãnh đạo của nhà tranh đấu bất bạo động Gandhi để phản 
kháng ách thuế khóa và độc quyền về muối của thực dân 
Anh… Chân dung Bosshard (trang 94) được chụp năm 
1938 tại Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Hoa, khi ông 
đang hành nghề tại đất nước này. Cũng trong thập niên 
1930, ông còn đặt chân tới Đông Nam Á, và có mặt ở thánh 
địa Tây Ninh vào năm 1930, lúc những nhát cuốc, những 
đường phảng khai phá rừng còn tươi dấu miền hoang địa. 

Trong số hai mươi hai tấm ảnh đen trắng của Bosshard 
được in lại ở những trang sau đây, tôi thường trầm ngâm 
mỗi khi nhìn hai ảnh chụp các đồng nhi mộc mạc đang 
cúng thời trong thánh thất tạm ở Tây Ninh gần chín mươi 
năm trước (trang 103). Kìa, tấm ảnh dưới, cô bé thứ hai ở 
hàng đầu, miệng đang hồn nhiên mở ra đọc kinh, và tôi 
nghĩ ngay đến một con chim non đang há mỏ tập hót. Tấm 
ảnh trên, cô bé quỳ phía sau, bìa phải, đang liếc mắt nhìn 

ra, có lẽ hiếm hoi cô mới có dịp nhìn thấy một “ông Tây” 
thân thiện đang chỉa ống kính vào nhóm đồng nhi các cô.  

Trước hai ảnh các đồng nhi là hai ảnh các tiền nhân Cao 
Đài đang quỳ cúng thời (trang 102). Ảnh trên, lúc các vị 
đang rạp mình xuống lạy, chúng ta thấy rõ ba đôi bàn chân 
trần thô ráp của những người quen lao động nhọc nhằn. Ba 
đôi bàn chân đó ắt đã từng bao phen giẫm lên gai góc của 
đất rừng Tây Ninh trong quá trình khai phá để mở ra không 
gian bao la, khoáng đãng cho một Đền Thánh uy nghi, lộng 
lẫy hôm nay.  

Các cô bé đồng nhi đáng yêu và các Giáo Hữu, Lễ Sanh, 
đạo hữu trong bốn tấm ảnh cúng thời nói trên giờ đây hẳn 
là chẳng còn một ai sót lại sau biết bao thăng trầm lịch sử 
và dòng chảy thời gian. Còn chăng với chúng ta lúc này là 
những khoảnh khắc đã được ống kính của Bosshard lưu 
giữ, để chúng ta có thể thấy tiền khai Phạm Hộ Pháp ở tuổi 
bốn mươi, hãy còn trẻ lắm, ánh mắt tinh anh (trang 107), và 
có dịp ngắm tiền khai Thượng Đầu Sư tuổi tây năm mươi 
bốn, nom còn tráng kiện (trang 106), vậy mà bốn năm sau 
đó ngài lại quy thiên! Phải chăng cái khắc nghiệt dư thừa 
của miền đất vừa mới khai hoang, cái eo hẹp thiếu thốn 
muôn bề của Hội Thánh sơ khai, cái nhọc nhằn lao tâm khổ 
tứ của bậc Thiên ân hướng đạo trung kiên… tất cả đã mau 
chóng rút cạn sinh lực vị Anh Cả tài đức của Đại Đạo?  

Xin nhớ ơn Walter Bosshard và những vị bấy lâu âm 
thầm tiếp nối nhau lưu truyền hình xưa ảnh cũ của ông, để 
hôm nay bạn đọc Văn Uyển được nhìn thấy như sau đây.  
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GÁNH HÁT VỀ LÀNG 
N H Ư  K H Ô N GN H Ư  K H Ô N GN H Ư  K H Ô N GN H Ư  K H Ô N G  Đ Đ Đ Đ Ặ N G  C Ô N G  T ẠẶ N G  C Ô N G  T ẠẶ N G  C Ô N G  T ẠẶ N G  C Ô N G  T Ạ OOOO    

Năm 1959, 1960, 1961...  

Chợ làng chừng sáu bảy giờ thì đỏ đèn, nhiều nhà đóng 
cửa ngủ, chỉ có tiệm tạp hóa chú Năm Gấm, tiệm nước chú 
Bảy Dól (người Hoa) là có đốt đèn khí đá. Nhà bác Bảy 
Quýt y tá mở radio, mấy ông xúm lại uống trà. Đêm thứ 
Bảy nhiều người lại nghe cải lương. Cả chợ ba bốn chục 
nóc nhà nhưng chừng vài cái radio kiểu Pháp, ăng-ten như 
cái rỗ dựng trên nóc. Nhà ông Cả đốt đèn Hoa Kỳ cho mấy 
cô tiểu thơ học, cô Muối, cô Mặn. Về sau mấy nhà khá giả 
nầy xài đèn măng-xông, có người kêu bằng đèn “ếch-đa” vì 
có hiệu AIDA.(1) Đó là những đêm nắng ráo. Mùa mưa chợ 
làng ễnh ương nhấp nheng làm chủ tình hình. 

Gánh hát về là sự kiện lớn. Tôi còn nhỏ quá để nhớ từng 
chi tiết, như tấm màn voan phủ lên ký ức. Gánh hát về bằng 
ghe, có gánh về bằng xe hàng.(2) Tôi nhớ có giai đoạn nào 
đó còn xài đèn khí đá, hình như là gánh hát bội, mà đào kép 

                                            
Văn Uyển chú thích: 
(1) Aida: Nhãn hiệu một loại đèn măng-xông (manchon). Trên vỏ 

bình chứa dầu hỏa có logo chạm nổi là vòng tròn bao bọc hình 
con nai đang co chân phóng đi. Đây là một sản phẩm danh 
tiếng của hãng AIDA Gesellschaft fur Beleuchtung und 

Heizung AG bên Đức.  
(2) xe hàng: Xe tải lớn chở hàng hóa.  

mỗi lần có xây chầu hát phải gom ông Năm, bà Sáu từ đầu 
trên tới xóm dưới. Hai cái đèn khí đá khò khò bên ngoài hai 
bên cánh gà bắt đầu từ lúc kéo màn cho tới vãn tuồng. Lâu 
lâu có chuyên viên ánh sáng chạy ra chỉnh nước. Nước 
xuống nhiều thì lửa mạnh, sáng nhưng hao khí đá. Nước 
xuống ít thì không đủ sáng, hoặc lâu lâu phải ra khều cứt 
bám đầu béc phun cũng làm lửa yếu. Một đêm hát phải 
thay đèn vài lần, sau mấy đêm hát cứt khí đá đổ thành đống 
trắng phếu sau nhà lồng chợ. Thời gian sau, gánh hát xài 
đèn ếch-đa sáng hơn nhưng cũng kêu khò khò, nghe riết 
quen như không còn có nó. Lâu lâu yếu hơi đèn mờ, 
chuyên viên ánh sáng đi ra bắc ghế giữa sân khấu đứng 
bơm hơi ạch ạch kế bên hoàng tử, công chúa gì đó đang âu 
yếm hát ca. Những việc của nhân viên hậu đài quanh sân 
khấu hình như không ai quan tâm, kể cả khi kéo màn kẹt 
dây, mấy người chạy ra lum khum ngồi gỡ. Khán giả chỉ 
tập trung coi hát, có để ý đến họ chăng là đám xây lố cố (3) 
ngồi sát bên sân khấu ít khi trật tự, lo lộn xộn hơn lo coi 
hát. 

Tôi chỉ còn nhớ tên ba gánh hát đã về làng, đó là gánh 
Hoa Sen có kèm chiếu bóng cảnh máy bay thả bom trong 
tuồng Đoàn Chim Sắt. Gánh đồng ấu Kim Nam và gánh 
Vinh Quang. Gánh đồng ấu Kim Nam có kép chánh là em 
Châu Giàu, đào chánh là em Thanh Khiết. “Em” là chữ ghi 
trên mấy tấm hình chớ tuổi đám đào kép chỉ xấp xỉ bọn tôi; 
đám quân sĩ, lâu la có đứa còn nhỏ hơn. Vài năm sau 

                                            
(3) xây lố cố: Bọn con nít, lũ trẻ con.  
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khi nhà tôi dọn về Long Xuyên, tôi còn gặp lại đoàn đồng 
ấu nầy một lần, hát rạp lớn Minh Hiển có vẻ rực rỡ hơn, 
nhưng chưng ảnh đào kép thì vẫn quen mặt đám nhóc nầy 
như hồi hát ở chợ làng quê tôi vậy. 

Gánh hát in dấu hằn sâu trong ký ức một thằng bé tám, 
chín tuổi của tôi là gánh Vinh Quang của ông Bầu Luông. 
Tôi nhớ vẫn đề tên Bầu Luông phía dưới hình. Ông chuyên 
đóng vai lão hoặc vua cha. Khi vua cha đang hát mà bọn tôi 
giành chỗ chen lấn lao xao sát bên phía dưới sân khấu là 
vua cha liền ngưng hát quay xuống quát la: “Muốn đuổi tụi 
bây ra hông? Um sùm làm sao người ta hát!” Bọn tôi cũng 
biết sợ vua nên tự động trật tự liền, vua cha mới hát tiếp, 
quên lớp thì nhắc tuồng nhắc lại, đào kép cùng hát cũng 
phải ngưng luôn chờ vua. Khán giả có người còn chạy lên 
la rầy phụ tiếp với ông Bầu Luông. Một ông kép khác là 
ông Kim Bông chuyên thủ vai kép độc (4) cũng hay la như 
vậy lúc đang hát. Bọn tôi ngán ông nầy hơn, chắc vì ông là 
kép độc. Sau nầy nghe nói ba tôi có góp ý: “Việc đó giao 
cho mấy đứa trật tự, chớ tuồng đang hát mà mấy ông dừng 
lại la làm bạn diễn chai bộ hết trơn!” 

Kép chánh là bạn Út Tứ, vóc người cao ráo. Đào chánh 
là cô Ngọc Xê, dĩ nhiên là người trẻ đẹp nhứt trong gánh 
rồi. Kép lẳng là bạn Bảy Phiêu Lưu, bạn Hoàng Ân. Đáng 
tiếc lâu quá tôi quên tên thằng hề. “Thằng” là mấy ông mấy 
bà kêu, bọn tôi bắt chước chớ không phải vô phép. Hằng 
                                            
(4) kép độc: Diễn viên nam chuyên thủ vai phản diện (độc ác, 

gian nịnh...). 

ngày mà đứa nào vô tình dính lọ nghẹ trên mặt thì bị vỗ tay 
hát ghẹo: “Gánh hát chưa lợi,(5) thằng hề lợi trước. Gánh 
hát lợi rồi, thằng hề mất tiêu.” Hình như thằng là đại danh 
từ mặc định cho số phận vai hề. Thằng hề không bao giờ 
thiếu được trong bất cứ tuồng nào nhưng không bao giờ là 
vai đáng kính, thường khi bị vai lớn đánh lên đầu bằng đạo 
cụ chuyên dùng là giấy bồi bó lại, thằng hề phải méo mặt, 
nhảy cỡn để gây cười cho khán giả nhà quê dễ tính. Và 
hình như ba tôi cũng có góp ý không nên diễn đánh lên đầu 
vai hề như vậy, nhất là các gánh sơn đông mãi võ. 

Gánh hát về, chợ làng như thay áo mới. Nhà lồng chợ 
sắp xếp gọn lại hơn. Ban ngày các sạp thịt heo và quần áo 
con nít vẫn bày bán, nhưng hết buổi chợ thì xếp gọn góc 
nào đó để chiều gánh hát sắp ghế, phủ bạt chuẩn bị tối hát. 

Vừa mát trời người ta khiêng trống ra mé sông đánh như 
trống múa lân. Người lớn đánh mỏi tay thì đưa dùi cho con 
nít đánh tầm bậy tầm bạ, nghe biết ngay là con nít đánh. 
Mấy ngày đầu đi rao bảng, mướn tam bản chở trống, bơi 
dài dài từ cầu Ông Cối tới vàm Ông Trung. Tờ chương 
trình kêu là rồ-ram,(6) gói cục gạch, cục đất gì đó, hễ thấy 
trên bờ có người thì quăng lên.  

Bán vé từ chạng vạng dành cho người lớn, con nít lấy 
tiền mặt, nhưng thường là khó vì người lớn kéo con nít theo 

                                            
(5) lợi: Lại, tới, đến.  
(6) rồ-ram: Do tiếng Pháp programme, cũng nói là pồ-gam. Tờ 

giấy in giới thiệu tóm tắt tuồng hát và đào kép.  
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có cái lý của họ là con nít thì vô có biết coi hát xướng gì, 
không lẽ người lớn muốn đi coi hát mà bỏ con nít ở nhà. Vì 
vậy đám tụi tôi thấy người lớn nào không có dẫn con nít thì 
theo nắm tay: “Chú, chú, dẫn con vô với chú! Dì, dì, dẫn 
con vô với dì!” Và đa số “chú, dì” cũng chả hẹp lượng gì 
mà từ chối. Có người lớn không muốn nói dối nhưng cũng 
xin người soát vé: “Tội nghiệp! Con nít mà, cho nó vô đi bà 
chủ.” Người ngồi thu tiền soát vé không phải lính lác gì đâu 
mà chính là bà Bầu Luông đó. 

Trong rạp chỉ sắp ghế chừng bốn năm hàng, phân nửa 
phía sau là vé đứng, vì nền nhà lồng chợ ngang bằng, nếu 
xếp ghế tất cả thì các hàng sau cũng không thấy tới sân 
khấu. Hạng đứng người ta nói là hạng cá kèo. Lớn lên tôi 
mới biết từ nguyên hai chữ “cá kèo”. Cá bóng kèo có tập 
quán nguyên luồng nối đuôi chen nhau vào rọ, đăng dưới 
sông, nên chỗ nào người ta chen nhau thì ví như cá kèo 
chen vô rọ vậy.(7) 

Ngay từ chiều các xề khô mực, khóm, mía ghim, đậu 
phọng, bánh tráng đã tự nhiên tạo thành con đường đi vô 
cửa rạp. Con trai, con gái lứa lứa bận quần áo mới sạch sẽ 
                                            
(7) hạng vé cá kèo: Đi coi hát cải lương nếu mua vé hạng nhất 
được ngồi ghế sát sân khấu, hạng nhì và hạng ba cũng ngồi ghế 
nhưng xa sân khấu hơn, còn hạng cá kèo thì xa sân khấu nhất. 
Khán giả hạng cá kèo đứng chen chúc nhau, kẻ xô người đẩy, 
giống như đàn cá kèo đầu mùa mưa, cả đàn hàng ngàn con, 
hàng vạn con, dày đặc một khúc sông hay kinh rạch. Đàn cá 
kèo trôi theo dòng nước, không đủ chỗ bơi nghiêng nên phải 
bơi đứng. Trên bờ chỉ thấy lô nhô những đầu là đầu.  

túm tụm quanh chợ mua mía ghim, đậu phọng mời nhau 
qua lại. Hầu như không có cặp đôi đơn lẻ mà họ gom thành 
từng nhóm, nói qua nói lại những câu ỡm ờ, có khi mới học 
được từ tuồng hát đêm qua. Nếu cặp nào có tình ý gì thì sẵn 
đó cáp đôi cho nhau. Người con gái mắc cỡ phủi phủi vào 
vai bạn. Người con trai thật lòng thì bẽn lẽn, không tự 
nhiên liếng láu nữa. Đám nhóc tám, chín tuổi bọn tôi thì 
bày đủ trò chơi, chia phe đánh giặc, trốn kiếm, chơi chán 
thì rình chui vô rạp. 

Bạt phủ quanh rạp được dằn chưn bằng những cây tầm 
vông, cây tràm, cột vào rất nhiều cây nọc đóng xuống đất. 
Những cây nọc nầy sáng phải được nhổ lên để người đi chợ 
không vấp, chiều lại được đóng xuống. Khi chưa tới giờ hát 
thì có người đi tuần rảo rảo. Hát được lâu lâu rồi mới vắng 
người đi tuần. Những dây nầy họ cột khéo và chắc lắm. 
Trong tối bọn nhóc không dễ gì tháo được cho nên chui vào 
kiểu nầy cũng khó ăn. Dù vậy vẫn còn nhiều cách, như nắm 
tay theo người lớn, rình lúc đông người vô cửa chen cái vù 
vô.  

Cửa sau là cửa nội bộ nhưng có ai vô ra sơ ý đóng lại 
cũng được bọn tôi rình khai thác. Nhưng vô lối nầy thường 
bị túm cổ đuổi ra vì bên trong là hậu trường sáng trưng toàn 
người của đoàn và đào kép đang sắm tuồng. Thường phải 
bò lủi như chuột qua hàng đống rương, thùng, các góc tối, 
mới lọt qua nổi, rồi chun dưới gầm sân khấu tối thui đầy 
rác, luồn lách vô số nọc trụ cuối cùng mới trổ ra được phía 
trước. Tuy gian nan nhưng vô ngả nầy là khoái nhất vì 
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phiêu lưu mạo hiểm lại được thấy hoàng tử bận quần cụt, 
công chúa bận áo lá, mặt mày trắng nhách… Còn một cách 
nữa là tháo dây kẽm vá mấy chỗ bạt bị rách chui vô rồi cột 
trả lại đàng hoàng. Giáo dục thời đó không cho phép bọn 
tôi phá rách bạt, nghĩa là hoàn toàn không có khái niệm phá 
phách, chỉ lợi dụng những sơ hở để khai thác bằng trình độ 
bẩm sinh. Nhưng thường những người đi tuần cũng lờ đi 
với câu răn đe: “Vô trỏng mà lộn xộn, tao lôi cổ ra đó!” 

Tóm lại bằng mọi cách, tới giờ hát đám nhóc vẫn đủ mặt 
ngay chân sân khấu một cách tài tình, từ đêm đầu tới đêm 
cuối. Nói có Trời, không biết tụi tôi chen vô đó làm cái gì? 
Không phải coi hát, chỉ coi lúc thằng hề ra, lúc đánh kiếm, 
lúc người bay vòng vòng sân khấu, còn lại là lộn xộn giành 
chỗ, giành để lộn xộn chớ không phải giành để coi! Hoặc 
khi trên sân khấu hô “Quân sĩ đâu!” hay là “Tam quân!” 
hay “Bớ lâu la!” thì “Dạ!” một cái rần. Hoặc thằng hề hỏi 
giễu với tụi tôi “Phải hông tụi bây?” thì cả bầy la 
“Ph…ả…i…” Tới lớp Thoại Khanh dẫn mẹ chồng đi ăn 
xin vòng vòng sân khấu thì bọn tôi có nhiệm vụ chuyển bạc 
cắc của mấy bà ở dưới đang sụt sịt khóc gởi lên cho. Nội 
cái vụ giành chuyển ngân cho Thoại Khanh cũng gây gổ 
lộn xộn. Hình như cả chục đứa lộn xộn, dân chợ nầy cũng 
có cái đáng yêu hay sao mà chỉ bị nạt nộ vậy thôi, và hình 
như có tụi tôi lộn xộn ngay dưới chân sân khấu hàng đêm 
lại là thành công của đêm diễn. 

Tuy lộn xộn nhưng cũng biết theo dõi điều thiện ác. Khi 
mà chú kép độc Kim Bông bị đền tội thì cùng đứng dậy vỗ 

tay reo mừng. Công nhận chú thấy ghét quá chừng. Bọn tôi 
từng ngồi lại bàn bạc cách trả thù những vai ác của chú. Kế 
hoạch là vấn bì chờ sáng chú ra ăn uống ở tiệm chú Bảy 
Dól, hay là trưa chú ngủ trên sân khấu thì rình bắn rồi vọt 
lẹ. Bàn thì sôi nổi lắm nhưng không bao giờ thực hiện 
được. Đơn giản là không đứa nào đủ dũng khí chịu làm 
thích khách Kinh Kha. 

Thường thì mỗi gánh có chừng mười vở tuồng, đắt ế gì 
thì cũng cuốn màn giỡ ván ra đi. Biệt lệ vài tuồng hay như 
Thoại Khanh Châu Tuấn, Lâm Sanh Xuân Nương, Chàng 
Nhái Kiểng Tiên… nhiều người chưa kịp coi hay coi một 
lần chưa đã ghiền có yêu cầu hát lại.  

Người dân vốn chẳng dư dật gì lắm chốn quê tôi. Gánh 
mới về nôn nả đi coi vài đêm hát đầu tiên rồi thưa dần thưa 
dần. Một phần cũng vì gánh hát làm xáo trộn giờ giấc sinh 
hoạt hằng ngày của người nông dân có tập quán ngủ sớm 
dậy sớm. 

Những đêm hát cuối cùng hình như chỉ còn đám lộn xộn 
là trung thành với vua quan, công chúa, phò mã trên kia. 
Những tiếng quạt giấy, quạt mo nang xạch xạch càng đêm 
càng nhỏ. Hạng cá kèo ngày càng thưa rỉnh, làm thước đo 
cho doanh số. Những đêm như vậy hậu đài cho thả giàn 
sớm hơn, chắc để cho dân chợ buồn tình không ngủ được ra 
coi cho đào kép có tinh thần để hát. Nói chi người lớn, 
những đêm cuối cùng bọn tôi cũng mòn mỏi dần, bớt lộn 
xộn hơn. Có đứa vô ngủ luôn cho tới vãn hát. Bác Bầu 
Luông riết rồi cũng làm biếng nạt nộ. 
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Coi hát thả giàn có nghĩa là tuồng hát còn màn chót thì 
hậu đài cho cuốn bạt từ từ. Má tôi quen ngủ sớm, đầu hôm 
ngủ được một giấc thì thức dậy để chờ bọn tôi về. Má xách 
cái ghế đẩu ra để đứng coi hát. Có nhiều bà trong chợ cũng 
như vậy. Ai phê bình thì nhận được câu: “Coi hát thả giàn 
bày đặt chê khen!” Câu nầy về sau trở nên một thành ngữ 
thâm thúy.  

Vở hát gần vãn thì có lớp gọi là “diễn thuyết” thường do 
chú kép nhì Hoàng Ân để nguyên phục trang ra đứng nói, 
nội dung cám ơn khán giả và giới thiệu tuồng đêm mai. 
Đây cũng là thời điểm cho đám lộn xộn lục tục kéo ra trước 
vì buồn ngủ quá rồi. Tuồng vãn, những bó đuốc lá dừa rực 
lên bốn bề làng quê rồi mờ dần trong đêm, trả chợ cho gánh 
hát còn lụp cụp lạc cạc tới khi bàn giao lại người dọn hàng 
phiên chợ sớm. 

Con nít bọn tôi đời nào có biết nghỉ trưa. Buổi trưa chính 
là giờ vàng. Gánh hát chiếm hơn phân nửa nhà lồng chợ 
phía sau, bọn con nít đành chấp nhận chơi giành cột với 
bốn cây cột phía trước, phải chạy ngoắt ngoéo quanh mấy 
cái sạp thịt heo tanh rình. Giành cột chán, đi lang thang 
dòm ngó đào kép, nhân công trải chiếu ngủ quên đất quên 
trời ngang dọc trên sân khấu. Lén vô hậu trường ngắm 
nghía đám gươm đao, ra sân sau sờ mó râu ria mũ mão 
phơi cùng với long bào. Tò mò hửi những bộ râu hôi rình 
rồi xúi đứa khác hửi. Những bộ râu mà bọn tôi sẽ bắt chước 
lấy lá chuối xé te tua nhái theo. Mũ mão kết bằng lá mít, lá 
dừa thay lông công; khăn tắm làm chiến bào; để hát tiếp khi 

gánh hát nhổ cọc ra đi, trả lại chợ làng quê những buổi trưa 
hè cho bọn tôi và vài con chó mắt ghèn lang thang quanh 
sạp thịt. 

Đến đời gánh Hoa Sen, Vinh Quang về làng thì đã có 
máy đèn,(8) nhưng chỉ đủ cho mấy cái bóng đỏ chạch chớ 
không có micro, đào kép vẫn gân cổ lên hát. Cái máy đèn 
để tuốt khá xa nhà lồng chợ cũng hơi khổ cho cô Hai Gạo, 
ông Thầy Chín, bác Hai Lía, và cả bác Ba Tùng kế nhà tôi, 
vì dù đặt giữa sân sau nhà lồng nhưng lại phía trước nhà 
mình. Tuy nhiên không phải máy đèn không biết lâu lâu dở 
chứng, đang hát tự nhiên ánh sáng sụm sụm xuống rồi đi 
luôn, tối thui. Người lớn hơi lào xào nhưng cái đám coi cọp 
bọn tôi thì lợi dụng bóng tối làm reo um sùm khi đèn cầy,(9) 
đèn khí đá chưa kịp sáng lên. 

Gánh Vinh Quang đến làng tôi một thời gian thì vào mùa 
mưa. Tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy 
mỗi chiều chuyển mưa thì có khi trả vé vì bán quá ít. Qua 
nhiều ngày như vậy, tôi thấy ba tôi kêu chú Hoàng Ân tới 
nhà ăn cơm. Hồi đó má tôi nấu cơm tháng cho chú Tám 
Cảnh Trung thợ sửa đồng hồ. Có chú Hoàng Ân ăn cơm 
chung nói chuyện làm bữa cơm vui hơn thường ngày. Gì 
chớ chú kép hát tới nhà mình ăn cơm, với tôi là sự kiện lớn 
có thể đem khoe cùng chúng bạn.  

Trời mưa dầm nhưng sáng nhà lồng chợ vẫn bán và chắc 

                                            
(8) máy đèn: Máy phát điện (generator).  
(9) đèn cầy: Nến, đèn sáp.  
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trời mưa không biết đi đâu nên đào kép nhân viên trải ghế 
bố la liệt bên hàng ba trường học, có cả cô đào chánh Ngọc 
Xê. Mấy chú hậu đài lấy cây sào dài bằng tầm vông rồi 
kiếm mủ sa kê quệt vô đầu sào để bắt chim se sẻ. Tối mấy 
chú xách thùng thiếc quơ đuốc bắt cóc nhái nhiều lềnh 
khênh trong mấy đụt vườn quanh chợ. Tôi từng nghe kể ở 
quê nhà Chợ Lách họ còn đi lãnh vá lu kiếm sống. 

Vài lần tôi thấy cô Ngọc Xê ngồi câu cá lòng tong trong 
mương vườn ông Tư Hộ mà trong mắt tôi cô vẫn là Thoại 
Khanh, là Xuân Nương. Chú kép chánh Út Tứ thì hành 
tung có gì đó bí ẩn vì tôi thấy chú vắng ra tiệm chú Bảy 
Dól. Những ngày không có chú Hoàng Ân hay chú Bảy 
Phiêu Lưu ăn cơm, tôi nghe loáng thoáng ba tôi nói với chú 
Tám Cảnh Trung rằng ông Tư Bốn hổm rày nhiều lần cho 
gạo (vì nhà ông Tư chủ chợ bán gạo). Tôi cảm thấy có một 
biến cố gì đó với gánh hát. 

Ba tôi vốn là chủ tịch nghiệp đoàn nghệ sĩ từ những năm 
1955 ở Vĩnh Long, nên với gánh hát cải lương về làng ba 
tôi coi như đồng nghiệp. Gánh nào về hát vài ngày là ba tôi 
quen ngay và làm cầu nối với người địa phương. Mỗi đêm 
diễn, ông hay ra sân khấu ca vài bản nhỏ giúp vui cho khán 
giả trước giờ mở màn. Vài lần ông còn thay chú Hoàng Ân 
diễn thuyết. Từ chỗ thân tình đó ba tôi hay góp ý trao đổi 
với các nghệ sĩ về nghề nghiệp. Chính ba tôi phê bình nghệ 
danh của chú Bảy Phiêu Lưu rồi đặt luôn cho chú tên mới 
là kép Thanh Bai. Vài năm sau nhà tôi về Long Xuyên, ba 
tôi gặp lại chú Thanh Bai hát cho một đoàn trung ban. Chú 

hờ hững lạt lẽo sao đó mà ba tôi về buồn tình kể lại cho má 
tôi nghe. 

Không biết đoàn Vinh Quang rã gánh như thế nào, lúc 
nào tại chợ Phú An. Chú Hoàng Ân hay nằm võng nhà tôi 
ca hết bài nầy tới bài khác mà tôi mến nhất. Lúc chia tay 
gia đình tôi ra sao, cô Ngọc Xê ra đi bao giờ, bác Bầu 
Luông và phông màn đồ đạc chở đi đâu. Tôi chỉ còn nhớ 
chú Út Tứ lấy vợ Phú An, nghỉ hát về làm vườn lập nghiệp 
luôn ở Ông Cối. Mỗi lần đò chú Bảy Nhiệm chở học trò 
Phú An đi học ở Cái Bè qua lại ngang Ông Cối, tôi luôn 
ngoái tìm. Chú Út Tứ bây giờ quần đùi, áo ngắn, nón lá, 
cuốc dựa bên vai, tay quấn thuốc rê, ngồi nhả khói trầm 
ngâm bên đám chuối còi cọc mới trồng lơ thơ tàu lá trong 
nắng sớm mưa chiều mà tôi vẫn mường tượng đó là chàng 
hoàng tử đẹp trai lãng mạn bên cô công chúa Ngọc Xê ngày 
nào không biết bây giờ đang trôi dạt về đâu. 

NHƯ KHÔNG ĐẶNG CÔNG TẠO 
 (Trích hồi ký Chợ Làng Năm Cũ) 

* Tác giả là cựu học sinh trường trung học Tống Phước Hiệp 
(Vĩnh Long). Sau năm 1975 trường đổi tên là trung học phổ 
thông Lưu Văn Liệt. Văn Uyển chân thành cảm tạ tác giả Như 
Không Đặng Công Tạo đã hoan hỷ cho phép in lại bài viết trên, 
và bài thơ Sông Quê, trong tập Hanh này. 

____________ 

� Cả thế gian này là một sân khấu, và tất cả những đàn 
ông, đàn bà chỉ là diễn viên. / All the world’s a stage, and 

all the men and women merely players. W. Shakespeare 
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SÔNG QUÊ  

Mỗi ngày đi ngang qua dòng sông 

quen đến nỗi tưởng chừng không có nó 

ngày đó dòng sông quạnh quẽ 
những sáng đầu đông 

má ngồi chờ xuồng gởi con qua sông 

sương trắng khuất bờ khuất bến 

trưa con về bên nầy con đứng hú 

bờ bên kia má lại đón xuồng quen. 

Con lớn lên mau, ngó bần theo không kịp 

dòng sông đã có con đò 

đò ơi! đò! dòng sông vui rộn. 

Con lớn lên mau, dừa nước chậm hơn con 

đò chèo không còn nữa 

đò máy xình xịch đêm ngày 

Má không còn ra bến sông xưa, vì con đã lớn 

đi xa làng thoảng vẫn nhớ dòng sông. 

Mùa đông nối tiếp mùa đông 

đám bần theo nhau tàn tạ 
gốc dừa nước trơ sần bãi cạn 

nhà sàn nổi rộ lên thay 

sóng tàu ghe vỗ suốt đêm ngày 

hai bên bờ sông đất lở 

ở đâu đó đắp bờ đê ngăn lũ 



 

TẬP HANH / ĐINH DẬU − 127 64  128 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 22 

 

nước tháng mười về ngập nóc nhà tranh 

dòng sông xưa vốn hiền lành 

sao bây giờ bỗng nhiên hung dữ 

dù dòng sông vẫn là dòng sông. 

Mùa đông nối tiếp mùa đông 

con bỏ làng ra đi không về nữa. 

. . . 

Bước chân đời con bôn ba khắp nẻo 

xe chạy ào ào qua biết mấy dòng sông 

sông Tiền, sông Hàn, sông Hương 

sông Bến Hải, sông Hồng 

cầu văng dây qua sông nhanh như gió 

qua mãi rồi tưởng chừng không có nó 

tưởng đời con không có khúc sông nào. 

. . . 

Rồi một sáng đầu đông con đứng trên cao 

hành lang cao hun hút 

nghe từ dưới sâu xa thăm thẳm 

tiếng hát ai được mất chập chờn 

“Nhà anh bên lở, nhà em ở bên bồi…” 

chợt nhớ lại bên đời 

con cũng còn có một dòng sông 

nơi xa lắc . . . 

NHƯ KHÔNG ĐẶNG CÔNG TẠO 

Bên bờ sông Hàn, Đà Nẵng, tháng 7-2002 

TA LÀ AI? 
Ta là ai? 

Ta đến từ đâu trên trái địa cầu 

Có phải từ nơi không trước cũng không sau 

Từ chỗ hư không hóa thành ra có 

Bản chất tự nhiên với bao mầu nhiệm 

Là hạt bụi trong mênh mang vũ trụ 

Nhưng là loài duy nhất có tinh hoa 

Có ý thức suy tư hòa đồng sáng tạo 

Đã lần lần tìm biết cõi bao la 

Cái biết của người đây biên cương vũ trụ 

Không con người ai biết đó là đâu 

Biết để sống để an nhiên tự tại 
Vượt thăng trầm lớp lớp sóng biển dâu 

Từ gốc gác cái bản lai diện mục 

Cũng vốn là thanh tĩnh của chân như 

Nhưng biến hiện vô cùng thành hiện tượng 

Rồi lại về hòa dịu với hư vô 

Thân tứ đại sẽ trở thành cát bụi 

Còn chân tâm vận động mãi vô cùng 

Trong dòng dài vô thủy lại vô chung 

Đến lúc đó đời là tuồng ảo hóa 

Ta tự hỏi rằng ta có, có ta không 

Và sắc sắc không không còn mãi mãi. 

LÊ NGỌC ẤN 
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MAI ANH 
VỀ ĐẤT 

Mai anh về đất 
Nghe lại tiếng xưa 

Nguyệt cầm trong gió 

Cỏ xanh sương mù 

Mai anh về đất 
Đất hiền như anh 

Mẹ hiền như đất 
Ru anh đời đời 

Mai anh về đất 
Mai anh về trời 

Con bươm bướm trắng  

Giã từ ai ơi 

Mùa xuân nơi đâu 

Nguyệt cầm trong gió 

Gởi vào đêm sâu 

Lời nào chưa nói. 

LÊ NGỌC ẤN 

Thánh thất Vệ Long Trung 

Sông Vệ, Quảng Ngãi 

QUA LỐI CŨ 
Chiều chưa đi 

Nên lòng ở lại 
Xa vắng tôi 

Chiếc lá ngập ngừng 

Con đường cũ 

Chẳng còn ai bước 

Sao dã quỳ 

Mãi vàng nhớ 

Rưng rưng… 

VÕ VĂN PHO 

TÍM XƯA 
Tím chi tím thế 

Chiều ơi 

Tím hoang biền biệt 

Tím lời gió đưa 

Biết thương sao 

Tím cho vừa 

Tôi ôm cả tím  

Mùa xưa chật lòng. 

VÕ VĂN PHO 

CÒN ĐÂY 
Cõng thêm một tuổi nữa rồi 

Dòng sông tôi lại lở bồi những đâu 

Thôi đành vui cuộc bể dâu 

Ngàn sơ nguyên mộng ban đầu còn đây. 

VÕ VĂN PHO 

KHI BIẾT NHẬN RA MÌNH 
Sương khói tan dần theo nẻo mây 

Tiếng chim thánh thót, nắng reo đầy 

Mơn man gió thoảng cùng tôi bước 

Mở cửa lòng vui đón một ngày. 

Đã lâu rồi quên màu lá mới 

Cỏ non tơ, hoa dã quỳ vàng 

Nhịp mùa đi chẳng hề hay biết 

Đầu rối bời nghiệp dĩ với lo toan. 

Sáng mai nay lạc vườn thanh thản 

Viên sỏi lăn, viên sỏi lung linh 

Điều kỳ diệu nhận từ ánh sáng 

Con đường xanh khi biết nhận ra mình. 

VÕ VĂN PHO 
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XIN CHO 
một 

Xin cho ngọn gió thổi qua 

Cõi đời với những cợt đùa ướt mi 

Nửa đêm động tuổi xuân thì 

Thấy cành nguyệt quế xanh rì lối xưa 

Ngập ngừng gió rớt hiên thưa 

Con đom đóm nhỏ cũng vừa bay sang 

Xin cho nhau những muộn màng 

Nụ quỳnh nở giữa địa đàng đó thôi 

Lá trầu còn thắm hương vôi 

Ai têm cánh phượng để rồi mẹ lo 

Chiều mưa chị bước xuống đò 

Nghìn trùng con nước còn hò hẹn chi 

Mù u rụng kín lối đi 

Ngỡ ngàng một đóa dã quỳ săm se 

Biết mai còn nhớ hàng tre 

Muộn màng xanh muộn màng che ngang tường 

Còn đây ngọn cỏ đầm sương 

Dấu chân du mục buồn vương núi rừng 

Về qua bãi vắng ngập ngừng 

Hỏi hồn củi mục đã từng đắng cay 

Mình tôi lạc giữa chiều nay 

Xin đong thân phận cho ngày trầm tư 

Để mai dát ngọc ngôn từ 

Cho thơ phụng hiến thơm như mùi thiền. 

hai 

Xin đừng trở lại cõi đời 

Niệm kinh vô tự mai rời trần lao 

Xin cho nhau khúc ly tao 

Nhẹ như hạt bụi bay vào cõi không 

Mênh mang những sợi nắng hồng 

Rớt ngoài khung cửa cho lòng ngẩn ngơ 

Hỏi thăm con nước vỗ bờ 

Rằng đêm nguyệt thực tình cờ thôi sao 

Chân trần với giấc chiêm bao 

Ném tờ thơ cũ lạc vào hư vô 

Khói trời trắng mộng sông hồ 

Nghìn đêm rừng rú cõng cô đơn về 

Lạc loài từng dấu chân mê 

Biết đâu mộng ảo đâu bồ đề tâm 

Chút duyên đã bén mùi trầm 

Thì xin cát vẩn bụi lầm đừng theo 

Bước ra khỏi cuộc hiểm nghèo 

Thấy cây nhân quả đương leo cành đời 
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Giật mình hỏi chuyện đầy vơi 

Rằng oan nghiệt trả cho người nghiệt oan 

Vói tay đốt một nén nhang 

Rắc duyên trần cấu theo làn khói bay 

Thấy còn lại một mình đây 

Thì xin trả nợ kiếp nầy cho xong 

TRẦN DÃ SƠN 

ĐÔI TA 
Ta gõ thuyền ngâm yên ba nhật mộ 

Người buồn mà chi bến nước giang đầu 

Thuở xanh tóc ta dọc ngang nẻo phố 

Người bôn ba lo mộng ước công hầu 

Giờ tay trắng ta làm người bệnh tật 

Nợ đeo mang biết trả đến bao giờ 

Xưa khăn gói người bôn ba tất bật 

Chí tung hoành chưa trọn vẹn ước mơ 

Người vỗ tay ngâm lời thơ tha thiết 

Ta cũng hát theo đâu chẳng là nhà 

Sóng vỗ mạn thuyền ngỏ lời chia biệt 

Còn lại đôi mình tóc đã sương pha. 

TRẦN DÃ SƠN  

ĐẮNG NGỌT CUỘC ĐỜI 
Tiếng gà trưa gáy rụng ở sau vườn 

Gió rất khẽ như lời ru của lá 

Tôi bước khẽ sao lòng như vội vã 

Sợ ngày qua mơ ước cũng trôi theo 

Sợ những đêm dài gió lạnh hắt hiu 

Hoa khế rụng đầy hè ai biết được 

Và ai đứng vườn bên hong tóc ướt 

Tuổi thơ trôi theo con nước lớn ròng 

Có cả buồn vui chen lẫn ước mong 

Nghe sóng vỗ dỗi hờn đêm trở gió 

Tiếng quay sợi đều đều gian chái nhỏ 

Và trưa hè cu gáy rộn vườn sau 

Tôi đợi trăng lên nồm rộ bên nhau 

Giọng chị gái thì thầm: Tiền tháng Bảy.* 

Giờ xa xứ mỗi khi buồn nhớ lại 

Nhớ vũng trâu lăn con nòng nọc cựa mình 

Nhớ lá mù u rụng kín sân đình 

Có cả đất trời chuỗi ngày thơ dại 

Rồi mai kia tôi ra đi mãi mãi 

Vẫn nhớ hoài đắng ngọt của trần gian 

Xin cho tôi phút thanh thản địa đàng. 

TRẦN DÃ SƠN 

* Miền quê Quảng Nam có câu “Gạo tháng Giêng, tiền tháng 

Bảy”, vì hai tháng đó nhà nghèo thường hết gạo và cạn tiền. 



 

TẬP HANH / ĐINH DẬU − 135 68  136 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 22 

 

QUÊ HƯƠNG 
VÀ ĐẠO THẦY 

Con xa quê hương, xa tuổi thơ  

Xa dòng sông lạnh trắng đôi bờ 

Nằm trông nắng nhạt buồn lay lắt 

Mà ngỡ Trường Giang chảy hững hờ 

Đã mất đâu rồi ngọn khói lam  

Mái tranh nhàn nhạt tỏa hơi nồm 

Bờ tre sột soạt xanh màu lá 

Mắt mẹ vàng theo nắng chiều hôm 

Tháng tám heo may bạt cánh cò  

Trong manh chiếu rách lạnh co ro 

Con thương bóng mẹ run trên vách 

Chiếc bóng gầy theo ngọn gió lò 

Ngày ấy bây giờ kỷ niệm thôi  

Con xa quê mẹ đã lâu rồi 

Hôm nay nhớ lại thời thơ ấu 

Chỉ thấy sương thu trắng núi đồi 

Con yêu quê mẹ, yêu thơ ca 

Yêu cả cây xanh, ngọn cỏ già 

Và Đạo thường hằng nuôi con sống 

Tình yêu nguyên vẹn chẳng phôi pha 

Mẹ ơi, con mẹ đã già nua 

Bệnh tật theo con suốt bốn mùa 

Chỉ có Đạo Thầy, và thơ nữa 

Giúp con thanh thản để vượt qua 

Cho nên con sống để nguyện cầu 

Lần chuỗi bồ đề vơi nỗi đau 

Hôm sớm thả hồn theo hơi thở 

Có không, còn mất, cũng hạt châu. 

TRẦN DÃ SƠN 

HÃY NHƯ LÀ NƯỚC 
Phồn hoa cát bụi dày lớp lớp 

Một mảnh tình quê gởi gió mây 

Ai hay nước cũng buồn tan hợp 

Mong nhớ đại dương chảy vơi đầy 

Ra tới biển khơi trở lại nguồn  

Nhập vào đại thể của mênh mông 

Mai kia nước trở thành mưa mát  

Tưới khắp cỏ cây cả ruộng đồng 

Ăn ở thế gian, nợ thế gian 

Trăm năm hệ lụy với khổ nàn 

Bao giờ lòng đặng như dòng nước  

Có chảy về đâu chẳng vội vàng.  

TRẦN DÃ SƠN 
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HOA VÀ NỖI NHỚ  
Ngỡ ngàng chiêm ngưỡng một mùa hoa 

Đẹp quá em ơi, núi đồi cực Bắc 

Không rực rỡ muôn màu muôn sắc  

Trắng tinh khôi xen hồng tím dịu dàng 

Hoa kề hoa trùng điệp bạt ngàn 

Tam giác mạch Hà Giang nao lòng lữ khách 

Trong thung sâu, lưng đèo, ngóc ngách 

Bát ngát cánh đồng bao phủ ngập tràn hoa 

Hoa vẫy gọi người lạc bước phương xa 

Cuối đất đầu trời vấn vương lưu luyến  

Ta đã nghe lòng ngất ngây xao xuyến  

Cảnh đẹp, con người, nỗi nhớ đã thành tên 

Dẫu xa rồi ta chẳng thể nào quên. 

ĐỖ THỊ KẾT 

NGƯỢC 
DÒNG 

Ngược dòng sông 

Tìm về bến đỗ 

Gió dập 

Sóng xô 

Gian khổ bền lòng 

Hướng cội nguồn 

Gió nhẹ, trời trong. 

ĐỖ THỊ KẾT 

DỌN LÒNG 
Hít vào 

Nhè nhẹ thở ra 

Vào ra nhè nhẹ 

Quên ba sợi buồn 

Sợi vui 

Thôi cũng nên buông 

Dọn lòng hoa cỏ 

Tắm nguồn an nhiên. 

VÕ VĂN PHO 

NHẮN BẠN 
Khách đi đâu 

Khách về đâu 

Sao không quay lại 

Bến giang đầu 

Chiêm bao đất trích 

Vời xa lắm 

Chớ để xuân đi 

Vạn lý sầu. 

VÕ VĂN PHO 

C HC HC HC H Ư ƠƯ ƠƯ ƠƯ Ơ N G  T RÌ N HN G  T RÌ N HN G  T RÌ N HN G  T RÌ N H  C H UN G T A Y C H UN G T A Y C H UN G T A Y C H UN G T A Y Ấ N  T Ố N G  KI N H  S ÁC H  Đ ẠI  Đ ẠẤ N  T Ố N G  KI N H  S ÁC H  Đ ẠI  Đ ẠẤ N  T Ố N G  KI N H  S ÁC H  Đ ẠI  Đ ẠẤ N  T Ố N G  KI N H  S ÁC H  Đ ẠI  Đ Ạ OOOO 
NHÌN LẠI CHÍN NĂM ẤN TỐNG 
THÁNG 6-2008 / THÁNG 6-2017 

NHAN ĐỀ KINH SÁCH ĐÃ ẤN TỐNG TRANG SỐ QUYỂN SỐ TRANG IN 
1111----3333. ĐẤT NAM KỲ, TIỀN ĐỀ VĂN HÓA... 2008a-b, 2012 96 8,500 816,000 
2222----3333. NGÔ VĂN CHIÊU ... 2008, 2009, 2012 96 12,000 1,152,000 
3333----2.2.2.2. LỜI VÀNG SEN TRẮNG. 2008, 2009 128 7,500 960,000 
4444----2.2.2.2. LÒNG CON TIN ĐẤNG CAO ĐÀI. 2008, 2010 192 10,000 1,920,000 
5555----3.3.3.3. LUẬT NHÂN QUẢ ... 2008, 2010, 2012 128 14,000 1,792,000 
6666----2.2.2.2. ĐẤT NAM KỲ, TIỀN ĐỀ PHÁP LÝ ... 2008, 2010 80 9,000 720,000 
7777----1.1.1.1. CÁC THÁNH SỞ CAO ĐÀI TỈNH LONG AN. 2008 160 2,000 320,000 
8888----2.2.2.2. BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN. 2008, 2012 128 9,000 1,152,000 
9999----2.2.2.2. LỄ BỔN. 2008, 2009    256 7,000 1,792,000 
10101010----3.3.3.3. CƠ DUYÊN VÀ TUỔI TRẺ. 2009a-b, 2012    96 9,000 864,000 
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11111111----2.2.2.2. NHỚ ĐẠT LINH. 2008, 2009    96 7,000 672,000 
12121212----3.3.3.3. KINH CỨU KHỔ TRONG ĐẠO CĐ. 2009, 2010, 2011    40 11,000 440,000 
13131313----1. 1. 1. 1. HỌC TẬP THÁNH GIÁO NĂM ẤT TỴ (1965). 2009    224 1,500 336,000 
14141414----4444.... ĐẠO ÁO TRẮNG. 2009, 2010, 2016    96 9,000 864,000 
15151515----3.3.3.3. TÌM HIỂU KINH SÁM HỐI. 2009, 2010, 2011    80 14,000 1,120,000 
16161616----2.2.2.2. TÌM HIỂU NGỌC HOÀNG THIÊN TÔN... 2009, 2010    96 11,000 1,056,000 
17171717----2222.... THIỆN THƯ. 2009, 2013    208 9,000 1,872,000 
18181818----2.2.2.2. HƯƠNG QUẾ CHO ĐỜI. 2009, 2012    136 9,000 1,224,000 
19191919----1.1.1.1. XUÂN TRI ÂN. 2010    128 5,000 640,000 
20202020----2.2.2.2. CÓ MỘT TÌNH THƯƠNG. 2010, 2011    96 8,000 768,000 
21212121----2.2.2.2. BA MÓN BÁU CỦA NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI. 2010, 2012    80 8,000 640,000 
22222222----2.2.2.2. TAM GIÁO VN, TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG... 2010, 2013    224 10,000 2,240,000 
23232323----2.2.2.2. ƠN GỌI MIỀN TRUNG. 2010, 2011.    112 10,000 1,120,000 
24242424----4.4.4.4. HÀNH TRANG NGƯỜI ĐẠO CĐ. 2010a-b, 2012, 2013    96 20,000 1,920,000 
25252525----3.3.3.3. CÂU CHUYỆN ĐỨC TIN. 2010, 2011, 2012    96 15,000 1,440,000 
26262626----1.1.1.1. NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH GIẢNG ĐẠO. 2010    32 5,000 160,000 
27272727----2.2.2.2. HÀNH TRẠNG T.BỐI CAO TRIỀU PHÁT. 2010, 2012    112 10,000 1,120,000 
28282828----2.2.2.2. TRIẾT LÝ ĐỀN THÁNH CAO ĐÀI T. NINH. 2010, 2012.    88 10,000 880,000 
29292929----2.2.2.2. DANH THẦY DANH ĐẠO. 2010, 2012    96 10,000 960,000 
30303030----2.2.2.2. MỘT DÒNG BÁT NHÃ. 2010, 2013    72 8,000 576,000 
31313131----2.2.2.2. GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU. 2010, 2011    192 10,000 1,920,000 
32323232----1.1.1.1. NGÀI MINH THIỆN, CUỘC ĐỜI & ĐẠO NGHIỆP. 2010    256 5,000 1,280,000 
33333333----2.2.2.2. TINH HOA CAO ĐÀI GIÁO. 2010, 2012    40 7,000 280,000 
34343434----3.3.3.3. THẤT CHÂN NHÂN QUẢ. 2010a-b, 2012    268 11,500 3,082,000 
35353535----1.1.1.1. XUÂN CHUNG TÂM. 2011 144 7,000 1,008,000 
36363636----2.2.2.2. ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO. 2011, 2016    284 12,000 3,408,000 
37373737----2.2.2.2. NÓI CHUYỆN CAO ĐÀI. 2011, 2012    144 10,000 1,440,000 
38383838----8888.... KINH SÁM HỐI MINH HỌA. 2011, 2012, 2014, 
2015a-b, 2016a-b, 2017    

120 53,000 
 

6,360,000 
 

39393939----2.2.2.2. TÌM HIỂU HAI BÀI TIÊN THIÊN... 2011, 2012    88 8,000 704,000 
40404040----2.2.2.2. SỨ MẠNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. 2011, 2012    104 10,000 1,040,000 
41414141----2.2.2.2. TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ. 2011, 2013    176 8,000 1,408,000 

42424242----2.2.2.2. NHỊP CẦU TƯƠNG TRI. 2011, 2013    240 10,000 2,400,000 
43434343----2.2.2.2. ĐIỂM TỰA TÂM LINH. 2011, 2012    32 15,000 480,000 
44444444----2.2.2.2. ĐỌC LẠI THẤT CHÂN NHÂN QUẢ. 2011, 2013    120 10,000 1,200,000 
45454545----1.1.1.1. NGƯỜI ĐẠO CĐ LÀM QUEN PP NGHIÊN CỨU. 2011    80 5,000 400,000 
46464646----1.1.1.1. TIẾNG CHIM QUYÊN. 2011    128 4,000 512,000 
47474747----1.1.1.1. MỘT GÓC NHÌN VĂN HÓA CAO ĐÀI. 2011    248 5,000 1,240,000 
48484848----2.2.2.2. CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC. 2011, 2013    80 8,000 640,000 
49494949----1.1.1.1. KINH CÚNG TỨ THỜI. 2011    80 5,000 400,000 
50505050----1.1.1.1. XUÂN HÒA ĐỒNG. 2012    144 7,000 1,008,000 
51515151----3.3.3.3. CUỘC ĐỜI PHẬT THÍCH CA. 2012a-b, 2013    40 9,000 360,000 
52525252----2.2.2.2. TU CỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ. 2012, 2013    40 15,000 600,000 
53535353----1.1.1.1. CẤM ĐẠO CAO ĐÀI Ở TRUNG KỲ. 2012    48 10,000 480,000 
54545454----2.2.2.2. BẮC CẦU TÂM LINH. 2012, 2013    144 10,000 1,440,000 
55555555----2.2.2.2. HÒA ĐIỆU LIÊN TÔN. 2012, 2013    120 10,000 1,200,000 
56565656----1.1.1.1. ĐẠO LÝ HUYỀN CƠ. 2012    224 5,000 1,120,000 
57575757----1.1.1.1. LƯỢC SỬ BÁT BỬU PHẬT ĐÀI. 2012    152 5,000 760,000 
58585858----2.2.2.2. CAO ĐÀI KHÁI YẾU. 2013, 2015    144 6,000 864,000 
59595959----1.1.1.1. QUAN THÁNH XƯA VÀ NAY. 2013    184 5,000 920,000 
60606060----1.1.1.1. MỤC ĐÍCH & ĐƯỜNG LỐI CQPTGL. 2013    112 5,000 560,000 
61616161----2.2.2.2. GIỌT NGỌC KIM BÀN. 2013, 2014    180 10,000 1,800,000 
62626262----1.1.1.1. CUỘC ĐỜI ĐỨC KHỔNG TỬ. 2013    96 5,000 480,000 
63636363----1.1.1.1. CÔNG GIÁO & CAO ĐÀI HỘI NGỘ PHỤC SINH. 2013    76 5,000 380,000 
64646464----1.1.1.1. ĐẠI ĐẠO VÀ TÔN GIÁO. 2013    40 5,000 200,000 
65656565----1.1.1.1. BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN XƯA VÀ NAY. 2013    80 5,000 400,000 
66666666----1.1.1.1. THƠ NGƯỜI ÁO TRẮNG. 2013    96 3,000 288,000 
67676767----2.2.2.2. ƠN CỨU ĐỘ. 2013, 2016    96 6,000 576,000 
68686868----1.1.1.1. TRUNG DU HÀNH ĐẠO. 2013    120 5,000 600,000 
69696969----1.1.1.1. DƯỚI MÁI ĐẠO VIỆN. 2013    144 5,000 720,000 
70707070----1.1.1.1. CÔNG GIÁO, CAO ĐÀI HỘI NGỘ GIÁNG SINH. 2013    100 5,000 500,000 
71717171----1.1.1.1. HỒ BIỂU CHÁNH XƯA VÀ NAY. 2014    72 5,000 360,000 
72727272----1.1.1.1. PETRUS KÝ XƯA VÀ NAY. 2014    40 5,000 200,000 
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73737373----1.1.1.1. TƯỞNG NHỚ NHÂN TỬ NGUYỄN VĂN THỌ. 2014    196 6,000 1,176,000 
74747474----1.1.1.1. HÀNH TRẠNG AN TRINH THẦN NỮ. 2014    36 5,000 180,000 
75757575----1.1.1.1. AN THUẬN QUẢ DUYÊN. 2014    124 5,000 620,000 
76767676----1.1.1.1. TRỜI CHẲNG XA NGƯỜI. 2014    96 5,000 480,000 
77777777----1.1.1.1. THIÊN BÀN TẠI NHÀ. 2014    68 5,000 340,000 
78787878----1. 1. 1. 1. SƠ KHẢO BÀI KINH NGỌC HOÀNG TÂM ẤN. 2014 32 5,000 160,000 
79797979----1. 1. 1. 1. NGŨ GIỚI CẤM XƯA VÀ NAY. 2014    88 5,000 440,000 
80808080----1. 1. 1. 1. VẠN HẠNH THIỀN SƯ XƯA VÀ NAY. 2014 164 5,000 820,000 
81818181----1.1.1.1. THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC HAI BÊN. 2014    176 5,000 880,000 
82828282----1.1.1.1. TÌM HIỂU NGŨ CHI ĐẠI ĐẠO. 2014    116 5,000 580,000 
83838383----1.1.1.1. TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI. 2014    124 5,000 620,000 
84848484----1.1.1.1. NẺO VỀ TÂM LINH. 2014    140 5,000 700,000 
85858585----1.1.1.1. GIA ĐÌNH TRONG TÂN LUẬT CAO ĐÀI. 2014    88 5,000 440,000 
86868686----1.1.1.1. MẤY NHÁNH RỒI SAU CŨNG MỘT NHÀ. 2014    360 5,000 1,800,000 
87878787----1.1.1.1. NGỌN NẾN NÀO KHÔNG TẮT. 2015    96 5,000 480,000 
88888888----1.1.1.1. MINH GIÁO THÁNH TRUYỀN. 2015 160 12,000 1,920,000 
89898989----1.1.1.1. ĐẠO CAO ĐÀI TRONG ĐỜI SỐNG CÔNG CHÚNG. 2015    96 3,000 288,000 
90909090----1.1.1.1. MINH THIỆN CHƠN KINH. 2015    112 5,000 560,000 
91919191----1. 1. 1. 1. LỊCH SỬ TH. THẤT CAO ĐÀI THỦ ĐÔ HÀ NỘI. 2015    144 3,000 432,000 
99992222----1. 1. 1. 1. HỒNG ÂN TẬN ĐỘ. 2016 296 3,500 1,036,000 
93939393----1.1.1.1. LƯỢC SỬ ĐẠO CAO ĐÀI: THỜI TIỀM ẨN. 2017    228 3,000 684,000 
94949494----1.1.1.1. LƯỢC SỬ ĐẠO CAO ĐÀI: KHAI MINH ĐẠI ĐẠO. 2015 112 3,000 336,000 
99995555----1.1.1.1. HÀNH TRẠNG T. KHAI NGUYỄN NGỌC TƯƠNG. 2016 120 5,000 600,000 
96969696----1.1.1.1. ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN GIÁO TỪ GÓC NHÌN... 2015 64 4,000 256,000 
97979797----1. 1. 1. 1. GỞI NGƯỜI ÁO TRẮNG. 2015 72 2,000 144,000 
98989898----1. 1. 1. 1. GIỮA CHỐN TA BÀ. 2015 72 1,000 72,000 
99999999----1. 1. 1. 1. TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA. 2016     52 2,000 104,000 
100100100100----1. 1. 1. 1. ĐÔI ĐIỀU VỀ BÌNH GIẢNG THÁNH GIÁO. 2016 100 3,000 300,000 
101101101101----1. 1. 1. 1. GIỮ LỬA CHO NHAU. 2016    96 3,000 288,000 
102102102102----1. 1. 1. 1. ĐƯỜNG VỀ THẦY. 2017    96 3,000 288,000 
103103103103----1. 1. 1. 1. HÀNH TRẠNG TIỀN KHAI LÊ VĂN TRUNG. 2017    96 3,000 288,000 

104104104104----1. 1. 1. 1. MỎNG CÁNH CHUỒN CHUỒN. 2017     96 500 48,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 1111. QUÝ I, NĂM 2012    176 5,000 880,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 2222. QUÝ II, NĂM 2012 192 5,000 960,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 3333. QUÝ IIII, NĂM 2012 192 5,000 960,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 4444. QUÝ IV, NĂM 2012 224 5,000 1,120,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 5555. QUÝ I, NĂM 2013    224 5,000 1,120,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 6666. QUÝ II, NĂM 2013 224 5,000 1,120,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 7777----8888. QUÝ III-IV, 2013 348 5,000 1,740,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 9999. QUÝ I, NĂM 2014    272 5,000 1,360,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 10101010. QUÝ II, NĂM 2014 264 5,000 1,320,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 11111111. QUÝ III, NĂM 2014 272 5,000 1,360,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 12121212. QUÝ IV, NĂM 2014 216 4,000 864,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 13131313. QUÝ I, NĂM 2015 220 5,000 1,100,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 14141414. QUÝ II, NĂM 2015 220 4,000 880,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN (15151515----)16161616. QUÝ III-IV, NĂM 2015 184 2,000 368,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 17171717. QUÝ I, NĂM 2016 180 3,500 630,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 18181818. QUÝ II, NĂM 2016 176 3,500 616,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 19191919. QUÝ III, NĂM 2016 176 3,000 528,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 20202020. QUÝ IV, NĂM 2016 176 3,000 528,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 21212121. QUÝ I, NĂM 2017 184 3,000 552,000 
ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 22222222. QUÝ II, NĂM 2017 176 2,500 440,000 

Kể cả Đại Đạo Văn Uyển, trong chín năm, 

tính đến 31-3-2017, Chương Trình Ấn 

Tống đã in được 111124242424    đđđđầu sáchầu sáchầu sáchầu sách, đạt được: 

888851515151,,,,555500000000    
quyển 

111111112222,,,,333366660000,,,,000000000000    
trang 

Kỉnh thành tri ân tất cả quý vị Mạnh Thường Quân luôn 

luôn thương yêu, tin cậy, nhiệt tâm ủng hộ C HƯ ƠNG TR ÌN H 
CHU NG T AY ẤN T Ố NG  K IN H S ÁC H ĐẠ I ĐẠ O suốt chín năm qua.  
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VÀO ĐỜI 

Từ thân vào cuộc tử sinh 
Chông chênh ngàn dặm viễn trình lẻ loi 
Dấu chân cát bụi mệt nhoài 
Vầng trăng lạnh lẽo lặng soi đêm trường 

Từ thân vào chốn gió sương 
Vết rêu hưng phế che phương mặt trời 
Ai trong danh lợi một đời 
Ai ngoài câu thúc rong chơi cửa thiền 

Mùi trầm gợi nhớ ân Thiên 
Muốn đưa nhắc nhở lời nguyền ba sinh 
Đêm đêm tụng khúc tâm kinh 
Nghe trong sâu thẳm không mình không ta 

Từ thân vào với trần sa  
Mấy lần đổi thịt thay da làm người 
Thị phi chen lẫn khóc cười 
Cái tâm gột rửa sạch tươi sắc trần 

Trả đi cho hết nợ nần 
Rửa cho sạch bụi tấm thân nổi chìm 
Một mình trong cõi lặng im 
Trở về nguồn cội để tìm chính ta. 

TRẦN DÃ SƠN  

� HiHiHiHi ềềềề n n n n hhhh ữữữữ uuuu     TTTT rrrr ầầầầ nnnn     HuHuHuHu ỳỳỳỳ nhnhnhnh     KimKimKimKim    

(138 Phan Bội Châu, thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam). Thư ngày 12-10-2016:        

Lời trước tiên xin kính 
chúc quý huynh tỷ trong 
Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo  

 

Gió muốn thổi đâu thì thổi. 
GIOAN 3:8 

vạn sự an lành trong hồng ân Thượng Đế. Sau đây kính 
nhờ Văn Uyển giải thích hộ: 

Trong quyển Một Dòng Bát Nhã (trang 14, dòng 2) có 
câu: “Thượng đức bất đức, hạ đức chấp đức, chấp trứ chi 
giả bất minh đạo đức”. Nhưng đọc trong Thanh Tĩnh Kinh 
thấy chép là “… chấp trước chi giả bất minh đạo đức”. 
Vậy chữ nào đúng? trứ hay trước? 

Huệ Khải: Chữ 著 đọc trứ hay trước đều được. Do đó, 

執著 có hai cách đọc: chấp trứ / chấp trước. (Cách đọc 

chấp trước phổ thông hơn.) Cũng vậy, 著作 có hai cách 
đọc: trứ tác / trước tác (nghĩa là viết văn, soạn sách).  

Cảm ơn hiền hữu đã gởi Văn Uyển Xuân Đinh Dậu 
(2017) ba cặp câu đối. Tuy nhiên, để có Văn Uyển Xuân 
Con Gà gởi đi các tỉnh và cao nguyên trước ngày 23 tháng 
Chạp Bính Thân (Thứ Bảy 20-01-2017), chúng tôi phải 
hoàn tất bản thảo rất sớm, để chóng hoàn thành thủ tục xuất 
bản rồi lại đưa đi in thì mới kịp có sách phát hành trong 
tháng 12-2016. Rất mong hiền hữu tiếp tục cộng tác. 
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� HiHiHiHi ềềềề n mun mun mun mu ộộộộ iiii  Thái Th Thái Th Thái Th Thái Th ịịịị  Hương  Hương  Hương  Hương (thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp). Thư ngày 17-10-2016:        

Dân gian xưa nay truyền nhau mấy chữ Canh cô Mồ 
(Mậu) quả với ý rằng tuổi ai có kèm chữ Canh, sẽ sống đời 
lẻ loi, đơn độc (cô); kèm chữ Mậu thì muộn đường chồng 
con (quả). Cháu tuổi Mậu Dần, nghe nói vậy dù không tin 
lắm nhưng đôi khi nghĩ ngợi cũng thấy băn khoăn. Cháu 
xin Văn Uyển giúp ý kiến.  

Huệ Khải: A. Cô 孤 (tính từ) là lẻ loi, đơn độc. Quả 寡 
(tính từ) là ít ỏi. Phụ nữ chồng chết, hoặc năm mươi tuổi 
mà chưa có chồng đều gọi là quả. Ghép hai chữ lại thì cô 
quả (danh từ) có nghĩa là trẻ mồ côi và bà góa. 

Cô quả là hai trong bốn phận người kém may mắn mà 
xưa kia Đức Mạnh Tử đã tỏ lòng thương xót. Sách Mạnh 
Tử, thiên (tức chương) Lương Huệ Vương, hạ, chép: Già 
không vợ gọi là quan, già không chồng gọi là quả, già 
không con gọi là độc, nhỏ không cha gọi là cô. Bốn hạng 
này là những dân cùng khổ trong thiên hạ, có khổ cũng 
không biết kể lể với ai.(1) 

B. Mậu và Canh là can thứ năm và thứ bảy trong Thập 
                                                
(1) Lão nhi vô thê viết quan, lão nhi vô phu viết quả, lão nhi vô 

tử viết độc, ấu nhi vô phụ viết cô. Thử tứ giả, thiên hạ chi cùng 
dân nhi vô cáo giả.  

老而無妻曰鰥, 老而無夫曰寡, 老而無子曰獨, 幼而無父曰
孤. 此四者, 天下之窮民而無告也.  

Can (tức Thiên Can) gồm có: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, 
Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý).(2) Theo Thuyết Văn Giải Tự 
說文解字 của Hứa Thận 許慎 (sinh khoảng năm 58, mất 
khoảng năm 147) thì ý nghĩa của hai can Canh và Mậu đều 
có nghĩa tốt đẹp, chẳng dính dáng gì tới cô, tới quả!  

Tác giả Phạm Thị Hảo viết: “... sách Thuyết Văn Giải Tự 
của Hứa Thận đời Hán giải thích: ‘Giáp là vỏ, muôn vật sơ 
sinh, phải phá vỡ vỏ mà ra. Ất là uốn mềm, vạn vật sinh ra, 
mềm mãi quanh co mà lớn dần lên. Bính là sáng, vạn vật 
được mặt trời chiếu sáng, ấm nóng mà phát triển. Đinh là 
mạnh mẽ, vạn vật ngày càng lớn lên mạnh mẽ. Mậu là rậm 
rạp, cây cỏ ngày càng tốt tươi. Kỷ là ghi nhớ, vạn vật định 
hình có thể ghi nhớ hình dạng. Canh là thay đổi, vạn vật 
vừa phát triển vừa đổi thay liên tục. Tân là cay, lại giống 
với Tân là mới, vạn vật luôn thay cũ đổi mới. Nhâm là hoài 
thai, vạn vật lớn lên rồi mang cái nhân mới trong mình. 
Quý là tiêu đi, vạn vật phát triển cực độ ắt phải tiêu đi thay 
mới.” (3) 

C. Xét như thế, ta chẳng nên dễ tin mấy chữ Canh cô Mồ 
(Mậu) quả. Nếu là người có học đạo, tu thân lập đức theo 
chánh pháp, bền tâm với chánh tín thì chẳng phải bận lòng 
về những điều vu vơ, mê tín lưu truyền trong dân gian. 

* 

                                                
(2) 天干: 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸.  
(3) http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/1960-nam-mao-tet-con-meo-cua-viet-

nam-va-tet-con-tho-cua-trung-quoc.aspx  
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� HiHiHiHi ềềềề n hn hn hn h ữữữữ uuuu  Nguy Nguy Nguy Nguyễễễễ n Bì nh Thun Bì nh Thun Bì nh Thun Bì nh Thu ậậậậ n n n n (điện thoại: 09153565xx). 
Nhắn tin ngày 20-10-2016:     

Thầy Tử Lộ hỏi về việc “thành nhân”. Đức Khổng Tử 
nói: “Nếu có cái ý chí của Tang Vũ Trọng, cái thanh khiết 
của Mạnh Công Xước, cái dũng khí của Biện Trang Tử, cái 
tài nghệ của Nhiễm Cầu là có thể thành nhân vậy.” Xin 
Văn Uyển cho chúng em biết về bốn vị hiền nhân quân tử 
ấy. Xin cảm ơn Văn Uyển. Kính.  

Lê Anh Minh: Câu hỏi và đáp của thầy Tử Lộ và Đức 
Khổng được chép trong Luận Ngữ (Hiến Vấn, 12) như sau: 

Tử Lộ hỏi về thành nhân, Đức Khổng Tử nói: “Nếu có 
trí tuệ của Tang Vũ Trọng, lòng thanh cao quả dục của 
Mạnh Công Xước, dũng cảm của Biện Trang Tử, tài nghệ 
của Nhiễm Cầu, và lại biết dùng lễ nhạc để tạo thành văn 
vẻ của mình, thì cũng có thể là thành nhân vậy.” Ngài nói 
tiếp: “Người thành nhân ngày nay phải thế nào? Thấy món 
lợi bèn nhớ điều nghĩa [mà chẳng dám phạm]. Thấy thế 
nguy bèn hy sinh không tiếc mạng. Bình sinh khi giao ước 
điều gì thì dẫu [cùng khốn] bao lâu cũng không quên. 
[Người như thế] cũng có thể là thành nhân vậy.” (4) 

                                                
(4) 子路問成人, 子曰: 若臧武仲之知, 公綽之不欲, 卞莊子之 

勇, 冉求之藝, 文之以禮樂, 亦可以為成人矣. 曰, 今之成人 

者, 何必然, 見利思義, 見危授命, 久要不忘平生之言, 亦可 

以為成人矣. 
Tử Lộ vấn thành nhân, Tử viết: Nhược Tang Vũ Trọng chi 

trí, Công Xước chi bất dục, Biện Trang Tử chi dũng, Nhiễm 

Bốn nhân vật được Đức Khổng nêu tên là: 

Tang Vũ Trọng 臧武仲: Tên là Tang Tôn Hột 臧孫紇, 

húy là Vũ 武, làm quan đại phu nước Lỗ, thông minh tài 
đức, vì không ưa bọn gian thần lộng quyền nên bỏ sang 
nước Tề. Tề Trang Công cấp đất cho ông, nhưng ông biết 
trước Trang Công không sống lâu, nên từ chối. Sau khi 
Trang Công bị giết, ông không bị liên lụy. Trang Vũ Trọng 
được nhắc tới trong Luận Ngữ (Hiến Vấn) và Tả Truyện 
(Tương Công 襄公 năm 23). 

Công Xước 公綽: Tức là Mạnh Công Xước 孟公綽, 
làm quan đại phu nước Lỗ, là người thanh cao quả dục. 
Công Xước được nhắc tới trong Luận Ngữ (Hiến Vấn), Tả 
Truyện (Tương Công 襄公 năm 25), và Sử Ký (Trọng Ni 
Đệ Tử Liệt Truyện). 

Biện Trang Tử 卞莊子: Tức là Quản Trang Tử 管莊子, 

Biện Nghiêm Tử 卞嚴子, Biện Trang Tử 辨莊子, làm quan 

đại phu ở ấp Biện 卞 của nước Lỗ, dũng mãnh hơn người. 
Có lần trong chiến tranh giết bảy mươi quân địch, chiến 
đấu quá sức mà chết. Trong Sử Ký (Trương Nghi Liệt 
Truyện) có chép truyện Biện Trang Tử đâm chết hai con 
cọp. 

                                                                                                     
Cầu chi nghệ, văn chi dĩ lễ nhạc, diệc khả dĩ vi thành nhân hỹ. 
Viết, kim chi thành nhân giả, hà tất nhiên? Kiến lợi tư nghĩa, 
kiến nguy thụ mệnh, cửu yếu bất vong bình sinh chi ngôn, diệc 
khả dĩ vi thành nhân hỹ.  
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Nhiễm Cầu 冉求: Tức là Nhiễm Hữu 冉有, tự là Tử 

Hữu 子有, là một trong thập triết 十哲 (mười đại đệ tử của 
Đức Khổng, được thờ trong Khổng Miếu: Mẫn Tử Khiên, 
Bá Ngưu, Trọng Cung, Tể Dư, Tử Cống, Tử Hữu, Tử Lộ, 
Tử Du, Tử Hạ, Tử Trương). Trong Luận Ngữ, tên Nhiễm 
Cầu xuất hiện ba lần, Nhiễm Hữu mười một lần, và tự Tử 
Hữu ba lần. 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n hn hn hn h ữữữữ uuuu  Bùi  Thi Bùi  Thi Bùi  Thi Bùi  Thi ệệệệ n Khánh n Khánh n Khánh n Khánh (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, 
tỉnh Quảng Ngãi). Thư ngày 10-11-2016: 

Kinh Tam Thừa Chơn Giáo của Hội Thánh Cao Đài Cầu 
Kho - Tam Quan, quyển 1 còn có tên là Phẩm Tiểu Thừa. 
Cao Đài Chiếu Minh có kinh Đại Thừa Chơn Giáo. Học giả 
Trần Trọng Kim viết Phật Giáo Thuở Xưa Và Phật Giáo 
Ngày Nay (Tân Việt xuất bản 1952, 88 trang), ở đầu trang 
9 là tiêu đề: PHẬT GIÁO TIỂU THẶNG VÀ ĐẠI 
THẶNG. Xin vui lòng cho tôi hỏi: THẶNG và THỪA có 
khác nhau không? Chữ nào đúng?  

Lê Anh Minh: Khi Phật Giáo truyền vào Trung Quốc 
(khoảng giữa hai đời Tiền Hán và Hậu Hán), hai thuật ngữ 
tiếng Phạn (Sanskrit) Mahāyāna và Hīnayāna được dịch 
âm hoặc dịch nghĩa sang chữ Hán. Trong hai thuật ngữ này, 
ý nghĩa các thành tố là:  

Yāna: cỗ xe. Dịch âm là 衍 (âm Hán Việt là diễn), dịch 

nghĩa là 乘 (thặng). 

Mahā: lớn. Dịch âm là 摩訶 (âm Hán Việt là ma ha), 

dịch nghĩa là 大 (đại), 上 (thượng), 妙 (diệu), 勝 (thắng), 

無上 (vô thượng), 無上上 (vô thượng thượng), 無等 (vô 

đẳng), 無等等 (vô đẳng đẳng). 

Hīna: nhỏ. Dịch âm là 希那 (hi na), dịch nghĩa là 小 
(tiểu). 

Như vậy, Mahāyāna (cỗ xe lớn) được dịch là: 大乘 (đại 

thặng), 上乘 (thượng thặng), 妙乘 (diệu thặng), 勝乘 

(thắng thặng), 無上乘 (vô thượng thặng), 無上上乘 (vô 

thượng thượng thặng), 無等乘 (vô đẳng thặng), 無等等乘 

(vô đẳng đẳng thặng), 摩訶衍 (ma ha diễn). Phổ thông nhất 
là đại thặng. Người phương Tây dịch sang tiếng Anh là: 
the greater vehicle, the great vehicle, the big vehicle. 

Hīnayāna (cỗ xe nhỏ) được dịch là: 小乘 (tiểu thặng), 

希那衍 (hi na diễn). Phổ thông nhất là tiểu thặng. Người 
phương Tây dịch sang tiếng Anh là: the small vehicle, the 
lesser vehicle. 

Vấn đề ở đây là chữ 乘 có âm Hán Việt là thặng và 
thừa. 

1. Danh từ thì đọc là THẶNG; âm Bắc Kinh [shèng] = 
cỗ xe. Thí dụ: thiên thặng chi quốc 千乘之國 (nước có 

ngàn cỗ xe); bách thặng chi gia 百乘之家 (nhà có trăm cỗ 
xe). 

2. Động từ thì đọc là THỪA; âm Bắc Kinh [chéng] = 
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cưỡi (ngựa), đi (xe), thừa (cơ / thắng). Thí dụ: thừa phong 
phá lãng 乘風破浪 (lợi dụng gió rẽ sóng); thừa thắng truy 

kích 乘勝追擊 (thừa thắng đuổi đánh). 

Xét theo ý nghĩa của thành tố yāna (cỗ xe), chữ 乘 nên 
đọc là thặng. 

 

Trong cuốn Phật Giáo Thuở Xưa Và Phật Giáo Ngày 
Nay học giả Lệ Thần Trần Trọng Kim dùng chính xác hai 
danh từ tiểu thặng và đại thặng. 

Cách phiên âm tiểu thừa và đại thừa không rõ bắt đầu 

phổ thông ở Việt Nam từ khi nào. Tuy nhiên, vì đại chúng 
đã quen với cách đọc là đại thừa và tiểu thừa, nên ít ai 
muốn sửa lại là đại thặng và tiểu thặng. Khi giáng cơ tả 
kinh Cao Đài, các Đấng thiêng liêng thuận theo thói quen 
của chúng sinh nên vẫn gọi là thừa (như Tam Thừa Chơn 
Giáo, Đại Thừa Chơn Giáo...). 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n n n n hhhh ữữữữ u Trương Lâm u Trương Lâm u Trương Lâm u Trương Lâm (lamtruong...@yahoo.com.vn). Điện thư 15-
11-2016):     

Kính nhờ Văn Uyển phân biệt giúp ý nghĩa “chân diện 
mục” và “bản lai diện mục”.  

Lê Anh Minh: 

Diện mục 面目 (diện mạo 面貌): Khuôn mặt (face), vẻ 

mặt (countenance). Thí dụ: diện mục khả tăng 面目可 

憎 (mặt mày dễ ghét). 

Chân (chơn) diện mục 真面目: Một từ thông thường, 

nghĩa là chân (chơn) tướng 真相 của sự vật (true identity, 

true colours, true features). 

Bản (bổn) lai 本來: Cũng như nguyên lai 原來, nghĩa là 
vốn dĩ, nguyên là, xưa nay (original; originally). 

Bản lai diện mục 本來面目: Một thuật ngữ Phật Giáo 
(sau này dùng phổ thông như thành ngữ) nghĩa là bản tính 
xưa nay (nguyên thủy, cố hữu) của con người.  

Cụm từ bản lai diện mục bắt nguồn từ Lục Tổ Đàn Kinh 
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(phẩm Hành Do). Đàn Kinh chép chuyện nhà sư Huệ Minh 
(697-780) cầu pháp ở Lục Tổ Huệ Năng: Huệ Minh làm lễ 
và nói: “Xin hành giả vì tôi mà thuyết pháp.” Huệ Năng 
nói: “Ông vì pháp mà tới, hãy dừng hết mọi duyên, chớ 
sinh một niệm gì, tôi vì ông mà thuyết.” Một hồi lâu, Huệ 
Năng nói: “Chớ nghĩ tới thiện, chớ nghĩ tới ác; chính ngay 
lúc ấy, cái gì là mặt thật xưa nay [bổn lai diện mục] của 
thượng tọa Huệ Minh?” Nghe mấy lời ấy, Huệ Minh đại 
ngộ. (5) 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n tn tn tn t ỷỷỷỷ  Ph Ph Ph Ph ạạạạ m Thm Thm Thm Th ịịịị  Th.   Th.   Th.   Th.  (giáo viên nghỉ hưu, cù lao Châu 
Ma, ấp Phú Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). 
Thư ngày 08-12-2016: 

Trong quyển Thánh Giáo Sưu Tập Năm Bính Ngọ - 
Đinh Mùi 1966-1967, do Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại 
Đạo ấn tống (Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2010), trang 373, có 
lời dạy của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc như sau: 

“Ngày xưa nơi binh thơ, Tôn Tử đã mở đầu một câu: 
                                                
(5) 慧明作禮云: “望行者為我說法.” 慧能曰: “汝既為法而 

來, 可屏息諸緣, 勿生一念, 吾為汝說.” 明良久, 慧能曰: “不 
思善, 不思惡, 正與么時, 那個是明上座本來面目?” 慧明言 
下大悟. Huệ Minh tác lễ vân: “Vọng hành giả vị ngã thuyết 
pháp.” Huệ Năng viết: “Nhữ ký vị pháp nhi lai, khả bính tức 
chư duyên, vật sinh nhất niệm, ngô vị nhữ thuyết.” Minh lương 
cửu, Huệ Năng viết: “Bất tư thiện, bất tư ác, chính dữ ma thời, 
ná cá thị Minh thượng tọa bản lai diện mục?” Huệ Minh ngôn 
hạ đại ngộ.  

Công tâm vi thượng, công thành thứ chi. Đó là nhà Nho 
cách mạng, còn hàng hướng đạo nỡ lại để thua sao?” 

Cuối trang có in dòng chữ Nho cho câu nói của Tôn Tử 
mà không dịch nghĩa. Vậy, kính nhờ Văn Uyển vui lòng 
giải nghĩa giúp tôi.  

Huệ Khải: Hiền tỷ trọng kính, lâu lắm mới thấy hiền tỷ 
có thư cho Văn Uyển, sau tập Hanh (6) năm 2013 và tập 
Nguyên (9) năm 2014, quả thật tệ đệ rất vui. 

Chú thích (2), trang 373, bản in hiền tỷ đã nói trong thư, 
đã in sai hai chữ 公 và 成 , lẽ ra là 功 và 城. Xin sửa cả câu 

là: 功心為上, 功城次之. Câu này có nghĩa: Đánh vào lòng 
người là hay nhất (thượng sách), đánh thành trì thì không 
bằng (kém hơn). Câu này được xem là khuôn vàng thước 
ngọc cho chiến tranh tâm lý (psychological war, psy-war). 

Có một tích rất hay về chiến pháp công tâm. Khi quân 
Lưu Bang (Hán) bao vây tám ngàn quân Hạng Võ (Sở) tại 
Cửu Lý San ở phía bắc thành Từ Châu, Trương Lương 
(Hán) nghĩ ra cách tránh một cuộc đại chiến gây thương 
vong thảm hại cho cả đôi bên. Ông sáng tác một bài hát bi 
ai để khơi dậy lòng thương nhớ gia đình, quê hương của 
quân Sở, rồi tập cho quân Hán hát với tiếng sáo áo não phụ 
họa. Bấy giờ là tháng Chín âm lịch, đêm khuya lặng lẽ, 
giọng hát bi thương, tiếng sáo u buồn cứ vọng mãi vào tai, 
lòng quân Sở càng lúc càng tan tác, ý chí chiến đấu không 
còn, chỉ trong một đêm quân Sở rủ nhau đào ngũ gần hết. 
Trận đó không đánh mà quân Hán đại thắng. Tương truyền 
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bài hát ấy của Trương Lương gọi là Bi Ca Tán Sở 悲歌散楚 
(Bài hát buồn đánh tan quân Sở), gồm 304 chữ, hai câu mở 
đầu: Cửu nguyệt thâm thu hề, tứ dã phi sương, / Thiên cao 
thủy hạc hề, hàn nhạn bi thương. Hà Thượng Nhân − tên 
thật Phạm Xuân Ninh (1920-2011) − dịch cả bài như sau: 

Tiết tháng Chín, trời cao nước cạn  
Bốn bề sương tiếng nhạn bi ai  
Gì hơn lính thú cõi ngoài  
Tấm thân vò võ hôm mai đoạn trường  
Bãi cát trắng nắm xương vô chủ  
Ðã mười năm bác mẹ mong chờ  
Vợ con đơn chiếc bơ vơ  
Ruộng tuy có đó bây giờ ai trông  
Kẻ hàng xóm rượu đong dù sẵn  
Biết làm sao nâng chén cùng vui  
Bạc phơ mái tóc ngùi ngùi  
Sớm hôm tựa cửa, con tôi chốn nào  
Tiếng trẻ khóc nghe vào đứt ruột  
Ôi! Ngựa Hồ gió bấc kêu thương  
Huống ai đất khách canh trường  
Lòng nào chẳng nhớ cố hương cho đành  
Trước gươm giáo tử sanh thế đó  
Xương thịt này lấp xó, vùi nương  
Cô hồn không chỗ tựa nương  
Hùng tâm tráng sĩ hoang đường mà thôi  
Lúc canh vắng ai ơi tỉnh lại  
Sở sắp tan, mau phải tìm đường  

Hãy nên tự vấn thiên lương  
Mới mong thoát khỏi tai ương tày đình  
Ta lãnh ý Cao Xanh nhân đức  
Soạn lời ca, ai thức nào ai  
Nếu như biết được mạng Trời  
Quăng gươm bỏ giáo xin mời về đây  
Vua nhà Hán xưa rày tha thiết  
Vì nghĩa nhân không giết quân hàng  
Muốn về sẽ được về làng  
Chứ đừng giữ trại khi lương không còn  
Chỉ mai mốt quân dồn bốn phía  
Bắt Hạng Vương: ngọc đá thành tro  
Hỡi ai, quân Sở hiểu cho  
Thanh âm nước Sở dặn dò đồng hương  
Nghe tiếng sáo Trương Lương réo rắt  
Nghe lời ca Yên Thất nỉ non  
Chín tầng mây thẳm chon von  
Gió thu có thấy héo hon tấc lòng  
Nước Sở mất đừng hòng bỏ chạy  
Thời cơ đâu có đợi chờ ta  
Lời lời nhắn nhủ thiết tha  
Nên chăng, phải trái thật là phân minh  
Anh em hỡi, này tình, này lý  
Lọt vào tai phải nghĩ nông sâu  
Kíp nên tính liệu làm sao  
Chần chờ khi hối tài nào kịp cho.  

(Sáng 07-6-1986) 



 

TẬP HANH / ĐINH DẬU − 157 79  158 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 22 

 

Trở lại với bài thánh giáo tại thánh thất Bình Hòa ngày 
26-12 Đinh Mùi (Thứ Năm 25-01-1968), Đức Phạm Hộ 
Pháp nhắc nhở các bậc hướng đạo Cao Đài nhớ đến hai chữ 
công tâm trong binh pháp Tôn Tử, tức là hãy biết thu phục 
nhân tâm (đắc nhân tâm) để làm sáng danh Thầy, rạng danh 
Đạo, sao cho nhơn sanh có lòng ngưỡng mộ, cảm mến đạo 
Cao Đài. Thế nên, Đức Phạm Hộ Pháp dạy: 

“Mọi việc đều ở lòng người, mà lòng người là nhơn tâm. 
Nhơn tâm là Tòa Thánh, là thánh thất, là nhơn sanh, là đạo 
nghiệp. 

Muốn được nhơn tâm, phải tu luyện cho mình cái đắc 
nhơn tâm, mới là thành công vậy.” (tr. 373) 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n huynh Nguyn huynh Nguyn huynh Nguyn huynh Nguyễễễễ n Qun Qun Qun Qu ốốốố c Huân c Huân c Huân c Huân (daibuong20xx@yahoo.com.vn). 
Điện thư 20-12-2016:     

Kính gởi Văn Uyển bài thơ cuối năm. Đính kèm. 

Huệ Khải: Hiền huynh kính mến, điện thư hiền huynh 
đến vào buổi sáng, lúc 10 giờ 19. Bài thơ hay quá làm 
mình... lúng túng, bởi lẽ Văn Uyển tập Nguyên (mừng xuân 
Đinh Dậu) in xong rồi, in sớm cho kịp phát hành đầu năm 
2017. Nếu in bài thơ “Đông Chí” của hiền huynh vào tập 
Hanh này (nhằm tháng hè) thì không trúng thời trúng tiết, 
lệch mùa lệch màng. Mà giữ lại thì tiếc hùi hụi. Kính mong 
hiền huynh thông cảm. Xin hiền huynh gởi thêm những bài 
thơ khác, huynh nhé. Chúc hiền huynh và gia đình an hảo. 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n hn hn hn h ữữữữ u Ngô Thanh Đây u Ngô Thanh Đây u Ngô Thanh Đây u Ngô Thanh Đây (hoainguyenxx@gmail.com), nhà tu Trí 
Huệ, Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thư 22-12-2016: 

Xin chào Đại Đạo Văn Uyển. Tệ đệ là một tín hữu Cao 
Đài, khi tìm hiểu về bài thi điểm danh của các vị tiền bối 
khai Đạo: 

CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh / BẢN đạo khai 
SANG QUÍ GIẢNG thành / HẬU ĐỨC TẮC CƯ thiên địa 
cảnh / HUỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh. 

tệ đệ thấy trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (quyển I) ghi là 
Noel 1925; trong khi Lịch Sử Đạo Cao Đài Thời Kỳ Khai 
Đạo của CQPTGL lại ghi là đêm 09 tháng Giêng Bính Dần 
(1926). Xin Văn Uyển giải thích giúp chỗ khác nhau này. 
Chân thành cảm ơn Văn Uyển và cầu nguyện Đức Chí Tôn 
ban ơn lành cho Văn Uyển ngày càng thêm hương sắc. 

Huệ Khải: Chào hiền hữu Thanh Đây. Bài tứ tuyệt điểm 
danh ấy Thầy ban cho các tiền khai vào đêm 09-01 Bính 
Dần (Chủ Nhật 21-02-1926). Trong Đạo Sử Xây Bàn, 
quyển I (ronéo, không năm xuất bản, tr. 49), tiền khai 
Hương Hiếu viết:  

“Qua đến ngày mùng 9 tháng Giêng (21-02-1926) nhằm 
ngày Vía Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, quan phủ Vương 
Quan Kỳ có thiết đàn riêng tại nhà ông số 80 Lagrandière 
(...). Đêm ấy có mời chư nhu và mấy vị đạo hữu hầu đàn. 
Đức Thượng Đế giáng cơ dạy như vầy:  

(. . .)  
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Khi ấy quan phủ Ngô Văn Chiêu xin Thượng Đế lấy tên 
mấy người đệ tử mà cho một bài thi kỷ niệm.  

CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh 
BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành 
HẬU ĐỨC TẮC CƯ thiên địa cảnh 
HUỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh. 

Thượng Đế lại phán: Huờn, Minh, Mân sau sẽ rõ.” 

Tóm lại, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (quyển I, 1964, tr. 5) 
đã in sót ngày 09-01 Bính Dần (Chủ Nhật 21-02-1926) ở 
phía trên bài tứ tuyệt điểm danh, tức là ngay bên dưới câu 
“Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến Ta hơn 
nữa.” kết thúc bài thánh giáo đêm Giáng Sinh 1925. 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n huynh Nguyn huynh Nguyn huynh Nguyn huynh Nguyễễễễ n Thành Nhơn:  n Thành Nhơn:  n Thành Nhơn:  n Thành Nhơn:  ấp Long Hòa I, xã Long 
Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thư ngày 29-12-2016: 

Tiểu đệ đã nhận được số sách có các bài thuyết đạo rất 
hay. Hàng đêm tiểu đệ thường xuyên học đạo theo các bài 
thánh ngôn. Trước đây tiểu đệ chưa rõ thông giáo lý như 
bây giờ nhờ được đọc sách.  

Hiện nay gia đình tiểu đệ đã có được ba mươi sáu quyển 
do Chương Trình Ấn Tống gởi tặng. So sánh với hơn một 
trăm nhan đề đã in, tiểu đệ gởi kèm theo đây những sách 
còn thiếu, kính nhờ Chương Trình Ấn Tống giúp đỡ cho 
đầy đủ, để làm tủ kinh sách gia đình cho con cháu mai sau.  

Tiểu đệ thành thật cảm ơn và cầu nguyện Thầy Mẹ ban 

ơn lành cho Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách 
Đại Đạo, để các sách in ra được phổ biến cho thêm nhiều 
gia đình đạo hữu học hỏi chơn truyền đạo Cao Đài. 

Ban Ấn Tống: Chào hiền huynh Thành Nhơn. Chúng tôi 
rất vui khi đọc thư hiền huynh. Nếu trong các họ đạo, dù ở 
thành thị hay thôn quê, mà có được số đông đạo hữu cũng 
ham thích đọc kinh sách và có ý thức lập tủ kinh sách cho 
gia đình giống như hiền huynh thì dân trí nhà Đạo chúng ta 
sẽ sớm được nâng cao nhiều biết mấy! Chúng tôi sẽ gởi 
những sách hiền huynh còn thiếu. Chúc hiền huynh và gia 
đình an lạc trong tình thương của Thầy Mẹ chúng ta.  

* 

� HiHiHiHi ềềềề n hn hn hn h ữữữữ u Nguyu Nguyu Nguyu Nguyễễễễ n Thn Thn Thn Th ếếếế  Tu Tu Tu Tu ấấấấ nnnn     (TT Trung Hải, HT Truyền 
Giáo Cao Đài, Đà Nẵng). Điện thư ngày 29-12-2016: 

Trong Thánh Truyền Trung Hưng, phần Giáo Pháp, tập 
II, ở trang 173, in bài thánh giáo do Đức Thái Bạch Kim 
Tinh dạy tại Tịnh Đường, vào Tý thời, ngày 24-12 Giáp 
Thìn (Thứ Ba 26-01-1965), có đoạn như sau:  

“Sở dĩ sự sám hối không thành là tại lòng người còn đảo 
điên xao lãng, chưa hết dạ chí thành. Hối nghĩa là sao? Là 
nguyện từ nay bao nhiêu những lỗi cũ không còn vấp phạm 
nữa, phải luôn luôn tư thiết (6) với tội lỗi của mình. Như 

                                                
(6) tư thiết 思切: Đau đáu nghĩ tới (to think, to consider, to 

believe, to think of ). Từ tư thiết thấy trong từ điển Kanji của 
Nhật, chưa thấy Trung Quốc dùng. (Lê Anh Minh chú) 
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Lâm Thâm Huyên, Lý Bạc Băng, phải lo sợ cái ngày chết 
nó kề một bên.” 

Kính nhờ Văn Uyển cho biết qua lai lịch hai nhân vật 
Lâm Thâm Huyên, Lý Bạc Băng. 

Huệ Khải: Thưa hiền hữu, câu chót đoạn thánh giáo đó 
bị bộ phận điển ký chấm câu sai hai chỗ, viết sai chánh tả 
một chữ, và viết hoa sai hết tám chữ.  

Các chỗ sai ấy là: “... phải luôn luôn tư thiết với tội lỗi 
của mình. Như Lâm Thâm Huyên, Lý Bạc Băng, phải lo sợ 
cái ngày chết nó kề một bên.” 

Theo tôi hiểu, hãy sửa lại là: “... phải luôn luôn tư thiết 
với tội lỗi của mình, như lâm thâm uyên, [như] lý bạc 
băng. Phải lo sợ cái ngày chết nó kề một bên.” 

Chữ HUYÊN và UYÊN đồng bào miền Trung và miền 
Nam phát âm giống như nhau, do đó điển ký miền Trung 
nghe đồng tử miền Trung xuất khẩu (hay độc giả miền 
Trung đọc) rồi viết nhầm. Đồng bào miền Bắc phát âm hai 
chữ này khác nhau hoàn toàn. Điển ký lại còn viết hoa sáu 
chữ Lâm Thâm Huyên, Lý Bạc Băng, làm bà con Cao Đài 
mình tưởng lầm là danh tánh hai người, của ông (hay bà) 
họ Lâm tên Huyên, và họ Lý tên Băng. 

Trong Luận Ngữ (Thái Bá 8:3), có nhắc tới câu “Chiến 
chiến căng căng như lâm thâm uyên, như lý bạc băng. 
戰戰兢兢, 如臨深淵, 如履薄冰.” trích trong Kinh Thi.  

Chiến 戰 là run rẩy vì sợ hãi. Căng 兢 (hay căng căng) 

là kiêng dè, cẩn thận. Chiến căng (chiến chiến căng căng) 
là sợ run lập cập. 

Câu Kinh Thi dẫn trong chương Thái Bá nói trên được 
Nguyễn Hiến Lê dịch như sau: “Phải nơm nớp chăm chăm, 
như đi xuống vực sâu, như đi trên lớp băng mỏng.”  

Tóm lại, trong thánh giáo năm xưa tại Tịnh Đường, Đức 
Lý Thái Bạch đã nhắc lại Kinh Thi, nhắc lại Luận Ngữ.  

* 

� MMMM ộộộộ t ht  ht  ht  h iiii ềềềề n hn hn hn h uynhuynhuynhuynh     ởởởở  h h h h ọọọọ     đđđđ ạạạạ o o o o Alfortvil leAlfortvil leAlfortvil leAlfortvil le ,  Paris,  Paris,  Paris,  Paris. Điện thư ngày 
08-3-2017: 

Kính nhờ Văn Uyển vui lòng giảng nghĩa giúp bài thi 
xưng danh của Đức Lão Tổ tại thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 
Tuất thời, 15-11 Đinh Mùi (16-12-1967), do bộ phận Hiệp 
Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt 
Nam thông công. Bài thi như sau: 

ĐÔNG Lâm Thánh xuất định càn khôn 
PHƯƠNG thị tu thân độ dẫn hồn 
CHƯỞNG trí nguyên nhân hồi bỉ ngạn  
QUẢN giao xứ xứ chứng Thiên Tôn. 

Huệ Khải: Thưa hiền huynh, bài thơ xưng danh quán 
thủ là Đông Phương Chưởng Quản 東方掌管. Nhưng theo 

ý nghĩa bài thơ thì chữ Chưởng đầu câu ba phải hiểu là 種, 

nghĩa là trồng gieo; đây chính là chữ chưởng 種 (lẽ ra đọc 
là chủng) trong câu kinh “Cửu thập ngũ hồi, chưởng thiện 
quả ư thi thơ chi phố”. Cũng vậy, chữ Quản đầu câu bốn 
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phải hiểu là quảng 廣, nghĩa là rộng. Người miền Nam đọc 
quản và quảng y như nhau; do đó trong thánh giáo Cao Đài 
Ơn Trên hay dùng lối “đồng âm dị nghĩa” rặt Nam Kỳ này 
trong các bài thi xưng danh. Bởi lẽ đó, câu bốn nên viết là 
QUẢN(G) giao xứ xứ chứng Thiên Tôn, ngụ ý đọc quán thủ 
là QUẢN, nhưng đọc xuôi theo câu bốn là QUẢNG giao... 

Cả bài thơ xưng danh viết ra chữ Nho như sau: 

東 林 聖 出 定 乾 坤 

方 是 修 身 度 引 魂 

掌 [種]智 原 人 回 彼 岸 

管 [廣]交 處 處 證 天 尊 

(Thánh ra đời ở Đông Nam Á ổn định càn khôn thế giới. 
Phương pháp là tu thân để dẫn dắt, cứu độ linh hồn. 
Bậc nguyên nhân nuôi dưỡng tinh thần để trở về bờ giác. 
Chứng quả Thiên Tôn kết giao rộng rãi khắp nơi.) 

Câu một có địa danh ĐÔNG LÂM tức là một cách gọi 
khu vực Đông Nam Á. Địa danh này được Đức Lý Giáo 
Tông nhắc tới trong thánh giáo tại Chí Thiện Đàn, 26-8 
Nhâm Tý (Thứ Ba 03-10-1972): 

Thích, Nho, Lão đã khởi mầm 
Một thời một cõi Đông Lâm huy hoàng. 

Ngoài ra, Đông Lâm còn là hồng danh một đấng Tiên 
Trưởng hay giáng cơ trong Tam Kỳ Phổ Độ.  

Mùa xuân năm Tân Dậu, Viên Minh Cung 圓明宮 tại 
đường Trung Sơn 中山, quận Trung Sơn, thành phố Đài 
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Bắc, Đài Loan,(7) ấn hành quyển Diêu Trì Kim Mẫu Phổ Độ 
Thu Viên Định Tuệ Giải Thoát Chơn Kinh 瑤池金母普度 

收圓定慧解脫真經 (Chơn kinh do Diêu Trì Kim Mẫu phổ 
độ dạy cách thu lấy định tuệ trọn vẹn để giải thoát, 64 
trang). Trong phần Chú dịch 註譯 (tr. 39-40), có câu: Nhi 

kim Thiên khai hoằng đạo, phổ độ Đông Lâm, nguyện thế 
nhân tảo cầu minh sư, tham thấu tâm tánh. 而今天開宏道, 

普渡東林, 願世人早求明師, 參透心性. (Hiện tại Trời mở 
Đạo lớn, phổ độ Đông Lâm, nguyện người đời sớm tìm 
minh sư, xem xét thấu triệt tâm tánh.) Ngay sau đó, kinh 
chú giải: Đông Lâm tức Đông Nam Á nhất đái. 東林即東 

南亞一帶. (Đông Lâm tức là một dải Đông Nam Á.) 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n hn hn hn h ữữữữ u Nguyu Nguyu Nguyu Nguyễễễễ n n n n Quang TínQuang TínQuang TínQuang Tín     (Họ đạo Trung Dương, HT 
Truyền Giáo Cao Đài, Đà Lạt). Điện thư ngày 28-01-2017: 

Cho chúng em được hỏi: Tô Lạp Thị sống ở thời nào, 
người nước nào? Xin được cảm ơn Văn Uyển. Kính. 

 Huệ Khải: Thưa hiền hữu, trong quyển Cổ Học Tinh 
Hoa (Hà Nội 1926, hai quyển), của Ôn Như Nguyễn Văn 
Ngọc (1890-1942) và Tư An Trần Lê Nhân, cuối truyện 81 
(quyển nhất), nhan đề Tri Và Nhân, hai vị soạn giả có 
“Nhời [lời] bàn” như sau: 

                                                
(7) Địa chỉ Viên Minh Cung: No. 3, Lane 128, Section 2, 
Zhongshan N Rd, Zhongshan District, Taiwan 104. 

“(...) Biết mình, yêu mình, không phải là có lòng tư kỷ 
hẹp hòi. Có biết mình, thì mới tu tỉnh được tâm thân, cải 
quá, thiên thiện mà nên người hay, người khá, tức cũng như 
câu ‘Connais-toi toi-même’ [Hãy tự biết chính mình] của 
Tô Lạp Thị.” 

Tô Lạp Thị hay Tô Cách Lạp Để 蘇格拉底 là cách 
chuyển chữ (transliterating) của người Hoa để dịch tên nhà 
hiền triết Socrates (khoảng 469-399 trước Công Nguyên). 
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Socrates sinh tại thành Athens, Hy Lạp. Nhờ tác phẩm 
của các môn sinh như Plato (khoảng 428-348 trước Công 
Nguyên [TCN]) và Xenophon (khoảng 430-354 TCN) mà 
hậu thế biết được về Socrates. Chính phương pháp luận 
Socrates (Socratic methodology) đặt nền tảng cho các hệ 
thống lý luận và triết học phương Tây. Khi hoàn cảnh 
chánh trị Hy Lạp biến động, Socrates bị xử tử bằng thuốc 
độc vào năm 399 TCN; hiền giả thản nhiên chấp nhận án tử 
thay vì tìm cách đào thoát. Các bảo tàng mỹ thuật lớn trên 
thế giới ngày nay còn lưu giữ nhiều danh họa vẽ lại thái độ 
Socrates ung dung đón nhận chén thuốc độc trong lúc các 
môn sinh đau đớn vây quanh sư phụ.  

* 

� HiHiHiHi ềềềề n huynh n huynh n huynh n huynh TrTrTrTr ươươươươ ng Vng Vng Vng V ăăăă n n n n QuQuQuQu ảảảả ngngngng     (Trường An, Trường Đông, 
Hòa Thành, Tây Ninh). Thư ngày 18-02-2017: 

Trang 109 trong Đạo Sử Xây Bàn, quyển I (ronéo), Tòa 
Thánh Tây Ninh, không ghi năm xuất bản, Nữ Đầu Sư 
Hương Hiếu chép lời Đức Chí Tôn dạy bà như sau: “Hiếu, 
dâng mão Giáo Tông may xong rồi cho Thầy xem. Trúng, 
mà ai đội con phòng lật đật.” Kính nhờ Văn Uyển giải thích 
giùm tôi chữ phòng nghĩa là gì. 

Huệ Khải: Thưa hiền huynh, Chương Trình Chung Tay 
Ấn Tống rất vui là Văn Uyển đã tới tay quý đồng đạo ở 
Tây Ninh và được quý huynh tỷ quan tâm đón nhận.  

Chúng ta biết rằng vào Chủ Nhật 18-4-1926 (07-3 Bính 
Dần), Đức Cao Đài dạy tiền khai Hương Hiếu may mão 

Giáo Tông màu trắng, cao 33,30cm.  

Ngày hôm sau, tiền khai Hương Hiếu làm thử một cái 
mão bằng giấy dâng lên Đức Cao Đài lần thứ nhất.  

Bốn ngày sau, trong đàn cơ tại nhà tiền khai Hương Hiếu 
(số 134 đường Bourdais, quận 1, Sài Gòn, nay là đường 
Calmette), khi dâng lên Đức Cao Đài cái mão Giáo Tông 
làm thử (lần thứ nhì), có lẽ nữ tiền khai tỏ ra vội vàng, nên 
Đức Cao Đài dạy bà: “Trúng. Mà ai đội con phòng lật 
đật!”  

Tệ đệ nhiều lần nhấn mạnh rằng thánh giáo Cao Đài hay 
nhắc lại những tiếng Việt cổ.(8) Đọc thánh giáo, nếu gặp 
những từ ngữ lạ, khó hiểu (nhưng không phải là từ Hán 
Việt), người giảng nên nghĩ tới tiếng Việt cổ, và đây là 
thêm một minh chứng. Thật vậy, phòng là tiếng Việt cổ. 
Theo Huình Tịnh Paulus Của (1834-1907), phòng nghĩa là 
phải. Ông cho ví dụ: “Chẳng có chi mà phòng lo phòng 
sợ.” Rồi ông giải nghĩa: “Chẳng có chi mà phải sợ phải 
lo.” (Huình-Tịnh Paulus Của, Đại Nam Quấc Âm Tự Vị, 
Tome II. Sài Gòn: Imp. Rey, Curiol & Cie. 1896, trang 
204.)  

                                                
(8) Tiếng Việt cổ (archaic) là những lời ăn tiếng nói hiện nay 

không còn thông dụng trong đời sống, do đó không được giải 
thích trong phần lớn các từ điển xuất bản sau này (khoảng từ 
giữa thế kỷ 20 trở đi). 

(Huệ Khải, Đôi Điều Về Bình Giảng Thánh Giáo. Hà Nội: 
Nxb Tôn Giáo 2016, tr. 40.) 
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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 Một và Hai năm 2017: 

30303030----8. KINH SÁM H8. KINH SÁM H8. KINH SÁM H8. KINH SÁM HỐI MINH HỌA ỐI MINH HỌA ỐI MINH HỌA ỐI MINH HỌA (in 3.000 quyển) – Do các đạo hữu DIỆU HIỀN, DƯƠNG 
THỊ MỸ DUNG, HÀ THỊ BÉ, HUỲNH NHỰT TÂN, HUỲNH THỊ CÚC, HUỲNH THỊ MỸ HUYỀN, Lễ 
Sanh HƯƠNG QUYỀN, Phó Trị Sự LÊ NGỌC BAN, LÊ THỊ VÂN, NGUYỄN KIM THỦY, NGUYỄN 
PHƯƠNG ĐÔNG, NGUYỄN QUỐC THỌ, NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG, NGUYỄN THỊ BÍCH NGA 
(pháp danh Nguyễn Thiên Hoa), NGUYỄN THỊ KIM ANH, NGUYỄN THỊ NGA, NGUYỄN THỊ 
THU, NGUYỄN VĂN LỢI, TRÀ THỊ ÚT, TRANG THỊ TRÀ MI, TRẦN HÀ THÙY TRANG chung tay 
công quả 31.300.000 đồng.  

93939393----1. LƯ1. LƯ1. LƯ1. LƯỢC SỬ ĐẠO CAO ĐỢC SỬ ĐẠO CAO ĐỢC SỬ ĐẠO CAO ĐỢC SỬ ĐẠO CAO ĐÀI: THÀI: THÀI: THÀI: THỜI TIỀM ẨN 1920ỜI TIỀM ẨN 1920ỜI TIỀM ẨN 1920ỜI TIỀM ẨN 1920----1926 / A CONCISE CAODAI 1926 / A CONCISE CAODAI 1926 / A CONCISE CAODAI 1926 / A CONCISE CAODAI 
HISTORY: THEHISTORY: THEHISTORY: THEHISTORY: THE EARLIEST BEGINNINGS 1920 EARLIEST BEGINNINGS 1920 EARLIEST BEGINNINGS 1920 EARLIEST BEGINNINGS 1920----1926 1926 1926 1926 (Huệ Khải, in 3.000 quyển, song ngữ 
Việt-Anh) – Do chơn linh hiền tỷ HUỲNH THỊ DƯNG, môn sanh Chiếu Minh Long Vân Đàn 
(Mỹ Tho), công quả 35.500.000 đồng (trích đợt 111). 

102102102102----1. ĐƯ1. ĐƯ1. ĐƯ1. ĐƯỜNG VỀ THẦY ỜNG VỀ THẦY ỜNG VỀ THẦY ỜNG VỀ THẦY (Đức Thuần, in 3.000 quyển) – Do đạo hữu THANH TÂM, môn 
sanh Chiếu Minh Long Vân Đàn (Mỹ Tho), công quả 16.500.000 đồng    (trích đợt 88).    

103103103103----1. HÀNH TR1. HÀNH TR1. HÀNH TR1. HÀNH TRẠNG TIỀN KHAI LẠNG TIỀN KHAI LẠNG TIỀN KHAI LẠNG TIỀN KHAI LÊ VĂN TRUNG 1876Ê VĂN TRUNG 1876Ê VĂN TRUNG 1876Ê VĂN TRUNG 1876----1934 1934 1934 1934 (Huệ Khải, in 3.000 
quyển) – Do đạo hữu THANH TÂM, môn sanh Chiếu Minh Long Vân Đàn (Mỹ Tho), công 
quả 18.500.000 đồng (trích đợt 88). 

101010104444----1. 1. 1. 1. MMMMỎỎỎỎNG CNG CNG CNG CÁÁÁÁNH CHUNH CHUNH CHUNH CHUỒỒỒỒN CHUN CHUN CHUN CHUỒỒỒỒNNNN    (thơ, Trần Dã Sơn, in 500 quyển) – Do bác sĩ HÀ 
THỊ THANH TUYỀN, hồi hướng giác linh thân phụ (ĐH Đạt Truyền Hà Văn Phủ, Cơ Quan 
PTGLĐĐ), công quả 2.000.000 đồng (đợt 112, 119); Giáo sĩ HỒNG MAI (CQPTGLĐĐ), công 
quả 2.000.000 đồng (115); Thánh thất TRUNG NAM, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, 
công quả 2.380.000 đồng (đợt 120).  

ĐĐĐĐẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂN (Hiệp tuyển). TTTTập Nguyập Nguyập Nguyập Nguyên (21) Xuân Đinh Dên (21) Xuân Đinh Dên (21) Xuân Đinh Dên (21) Xuân Đinh Dậuậuậuậu – Quý Một năm 
2017. Do BAN GIÁM ĐỐC và quý anh chị CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC XÍ NGHIỆP IN FAHASA 
(Tân Bình, TpHCM) chung tay công quả ấn tống 1.000 quyển; cố hiền tỷ HUỲNH THỊ 
DƯNG, môn sanh Chiếu Minh Long Vân Đàn (Mỹ Tho), công quả 23.000.000 đồng (trích 

đợt 111) ấn tống 2.000 quyển. 

ĐĐĐĐẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂN (Hiệp tuyển). TTTTập Hanập Hanập Hanập Hanh (22)h (22)h (22)h (22) – Quý Hai năm 2017. Quý vị Mạnh 
Thường Quân đóng góp nhiều đợt (26.000.000 đồng). Ban Ấn Tống tổng kết và phân bổ 
từ quỹ chung, ấn tống 2.500 quyển. Phương danh quý ân nhân như sau (gồm hai phần): 

PHPHPHPHẦN A ẦN A ẦN A ẦN A (gồm 15 đạo tâm x 500.000 đồng) = 7.500.000 đồng    

1. DƯ THỊ BẢO HÒA. TT Bình Thạnh (HT Cao Đài Tây Ninh). Gởi đợt 119. 
2. Chơn linh ĐH ĐẠT TRUYỀN (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo). Gởi đợt 112. 
3. ĐINH VĂN THUẬN. Ấp 1, Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang. Gởi đợt 111. 
4. THÁNH TÒA VÔ VI HUỲNH QUANG SẮC. Gởi đợt 116. 
5. LÝ TẤN TÀI (TT Hóc Môn, HTCĐ Tây Ninh). Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn. Gởi đợt 115. 
6. NGÔ KIM HIỀN (TTi Thanh Tịnh Đàn). Gởi đợt 121. 
7. NGUYỄN MỸ HUỆ (Hoa Kỳ). Gởi đợt 113. 
8. NGUYỄN THANH BẢO (TT Từ Quang, HT Truyền Giáo Cao Đài). Gởi đợt 113. 
9. NGUYỄN THỊ THI (cơ sở đạo Trung Phú, HT Truyền Giáo Cao Đài). Gởi đợt 116.  
10. NGUYỄN TRUNG NGHĨA (họ đạo Đà Lạt, HT Cao Đài Ban Chỉnh Đạo). Gởi đợt 114.  
11. NGUYỄN TUYẾT HẠNH (TT Nhựt Chánh, HT Cao Đài Ban Chỉnh Đạo).  

Hồi hướng giác linh ĐT Nguyễn Thị Hân (quy vị năm 2015). Gởi đợt 119. 
12. Chơn linh ĐH NGUYỄN VĂN NĂM. Họ đạo Đông Thạnh. Gởi đợt 120. 
13. Chơn linh ĐT PHAN THỊ HUẤN (Đàn Long Hựu). Long Hựu Đông. Gởi đợt 120. 
14. TRẦN AN (Hoa Kỳ). Hồi hướng cha mẹ (ĐH Trần Xum, ĐT La Liên). Gởi đợt 120. 
15. Chơn linh ĐT TRẦN THỊ CHẰM. Họ đạo Đông Thạnh. Gởi đợt 120. 

PHPHPHPHẦN B ẦN B ẦN B ẦN B = 18.500.000.000 đồng    

1. Cố nữ Phối Sư BẠCH MAI. Gởi đợt 114. 2,000,000 
2. HỒ THỊ Ý (TT Trung Hiền, HT Truyền Giáo Cao Đài). Gởi đợt 119. 2,000,000 
3. Chơn linh Giáo Hữu HƯƠNG LỘNG (TT Đà Lạt, Ban Ch. Đạo). Gởi đợt 114.  7,500,000 
3. Giác linh ĐH LÊ MINH PHƯƠNG (TT Đô Thành, Ban Chỉnh Đạo). Gởi đợt 115. 2,000,000 
4. Lễ Sanh PHẠM THỊ THỚI (TTi Ngọc Minh Đài, HT Cao Đài Tiên Thiên).  
Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi đợt 120. 

1,000,000 

5. Gia đình PHAN HOÀNG BÁ (TT Trung Nam, HT Truyền Giáo). Gởi đợt 120. 2,000,000 
6. Các con ĐT THANH VÂN (Cơ Quan PTGLĐĐ). Hồi hướng ông ngoại Chơn 
Tâm, bà ngoại Bạch Mai, cha Ngô Minh Đạo, chị Ngô Minh Thủy, anh Thiện 
Quang (Võ Thành Văn). Gởi đợt 118. 

2,000,000 

___________ 
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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 Bảy: Từ ngời Bảy: Từ ngời Bảy: Từ ngời Bảy: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----11111111----2016 đ2016 đ2016 đ2016 đến ngến ngến ngến ngày 30ày 30ày 30ày 30----11111111----2016 2016 2016 2016     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  
01 AN TRẦN, HỒNG NGUYỄN, PHƯỢNG HỒ (Hoa Kỳ). Gởi 12-11. Mỗi vị 200,000. 600,000 
02 KLAUS KRUMREY (Đức), HARALD GUHR, KARIN, HEIDI, ROLAND BISSIG. TT Nhựt 

Chánh chuyển 18-11, gồm 240,000 VNĐ + US$5 (= 112,000 VNĐ) 
352,000 

03 NGUYỄN DUY CHÍNH (California, Mỹ). Gởi 02-11. 500,000 
04 NGUYỄN THẠCH VŨ (XN In Fahasa). Hồi hướng thân mẫu. Gởi 11-11. 50,000 
05 PHƯỢNG (Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc). Gởi 18-11. 1,000,000 
06 Gia đình ĐH TRẦN NGỌC TUẤN và ĐT LÂM THỊ MAI TRINH. Cư xá Lữ Gia, P15, Q11. 

Ấn tống 1.000 quyển Kinh Sám Hối Minh Họa. Gởi 22-11.  
10,000,000 

HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHỈNH ĐẠỈNH ĐẠỈNH ĐẠỈNH ĐẠOOOO    
07 Lễ Sanh HƯƠNG QUYỀN (TT Nhựt Chánh). Gởi 18-11. 1,000,000 
08 MAI THỊ HUYÊN (TT Nhựt Chánh). Gởi 18-11. 200,000 
09 Giáo Hữu NGỌC PHI THANH (TT Phước Long Thọ). Gởi 22-11. 500,000 
10 NGUYỄN THỊ MINH GIANG (TT Nhựt Chánh). Gởi 18-11. 500,000 
11 Lễ Sanh THƯỢNG ĐỜI THANH (TT Nhựt Chánh). Gởi đợt 117. 500,000 
12 TRƯƠNG THỊ MỸ (TT Nhựt Chánh). Gởi 18-11. 400,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI MINHÀI MINHÀI MINHÀI MINH CHƠN ĐCHƠN ĐCHƠN ĐCHƠN ĐẠO (CẠO (CẠO (CẠO (CÀ MAU)À MAU)À MAU)À MAU) 
13 ĐT NGUYỄN HỒNG TỪ PHƯỚC (TT Thành Tâm Đàn). Kinh Xáng, Phụng Hiệp, khóm 

1, phường Tân Thành, Cà Mau. Hồi hướng giác linh ĐH Nguyễn Văn Mới, giác linh 
ĐT Võ Thị Quán, giác linh LS Thái Bang Thanh (Nguyễn An Bang). Gởi 12-11. 

500,000 

14 ĐH TỪ THANH TOÀN (TT Thiên Lý). Gởi 12-11. 200,000 
15 ĐT TỪ THỊ NHUNG (TT Thành Tâm Đàn). Gởi 12-11. 200,000 
HHHHỘI THỘI THỘI THỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH   
16 DIỆU HIỀN. TX Tây Ninh. Ấn tống Kinh Sám Hối Minh Họa. Gởi 02-11. 1,000,000 
17 ĐINH THỊ HÒA. Hoạn Ninh, Khánh Hòa. 100,000 
18 HUỲNH KIM TUYẾN. Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 01-11. 50,000 
19 HUỲNH THỊ HẠNH. Long Chữ, Bến Cầu, Tây Ninh. Gởi 01-11. 100,000 
20 HUỲNH THỊ RƯỢI. Phước Vinh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 01-11. 100,000 
21 LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG. Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 01-11. 100,000 
22 LÝ VĂN CHẢI. Long Hoa, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 01-11. 100,000 
23 NGUYỄN THỊ BA. Long Chữ, Bến Cầu, Tây Ninh. Gởi 01-11. 100,000 
24 NGUYỄN THỊ NGA. Long Phú, Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 01-11. 100,000 
25 NGUYỄN THỊ OANH (ĐTPM Sóc Trăng). Lê Duẩn, Tp Sóc Trăng. Gởi 18-11. 200,000 
26 NGUYỄN THỊ TÁNH. Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 01-11. 50,000 
27 NGUYỄN THỊ THU. Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 01-11. 50,000 
28 NGUYỄN THỊ TRƠN. Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 01-11. 100,000 
29 TRẦN PHƯỚC TRÀNG. P3. TX Tây Ninh. Gởi 01-11. 50,000 

30 TRẦN VĂN VIỄN. Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 01-11. 100,000 
Tổng cộng: 18,802,000 VNĐ18,802,000 VNĐ18,802,000 VNĐ18,802,000 VNĐ  

ĐĐĐĐợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mưưưười Tám: Từ ngời Tám: Từ ngời Tám: Từ ngời Tám: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----12121212----2016 đ2016 đ2016 đ2016 đến ngến ngến ngến ngày 31ày 31ày 31ày 31----12121212----2016 2016 2016 2016     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  
01 LÊ THỊ VÂN: Tân Phú. �01689906xxx. Gởi 18-12. 500,000 
02 Các con ĐT THANH VÂN (CQPTGLĐĐ). Hồi hướng ông ngoại Chơn Tâm, bà ngoại 

Bạch Mai, cha Ngô Minh Đạo, chị Ngô Minh Thủy, anh Thiện Quang. Gởi 12-12. 
2,000,000 

03 Lễ Sanh THƯỢNG TRUNG THANH, ĐT NGUYỄN THỊ LỆ (TTi Thanh Tịnh Đàn). Gởi 24-12. 500,000 
04 VÕ THỊ CÚC (TTi Minh Hữu Huyền Quang, HT Tiên Thiên). Gởi 29-12. 2,000,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHÀI BAN CHỈNH ĐẠOỈNH ĐẠOỈNH ĐẠOỈNH ĐẠO    
05 NGÔ THỊ HƯƠNG (Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Gởi 24-12. 100,000 
06 NGUYỄN THỊ BẢY (An Nhứt, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu). Gởi 24-12. 200,000 
07 NGUYỄN TUYẾT HẠNH, TRƯƠNG THỊ KIM DUNG (TT Nhựt Chánh). Gởi 12-12. 500,000 
08 PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG (TT An Thạnh). Gởi 04-12. 1,000,000 
09 PHẠM THỊ MÓT (TT An Nhứt, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu). Gởi 24-12. 200,000 
10 PHẠM THỊ THU VÂN (Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Gởi 24-12. 100,000 
11 TRƯƠNG THỊ ĐÂY (TT Đô Thành). Gởi 24-12. 200,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH   
12 ĐOÀN NGỌC DIỄM. Long Chữ, Bến Cầu, Tây Ninh. Gởi 01-12. 100,000 
13 LÂM THỊ CHUM. Ninh Điền. Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 29-12. 100,000 
14 MAI THỊ KIM NHUNG. Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 01-12. 200,000 
15 NGUYỄN KIM ÁNH. Phan, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Gởi 29-12. 100,000 
16 NGUYỄN QUỐC HÙNG. Phường 1, Tp Tây Ninh. Gởi 29-12. 100,000 
17 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT. Phước Lợi, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Gởi 29-12. 200,000 
18 NGUYỄN THỊ HÀ. Long Chữ, Bến Cầu, Tây Ninh. Gởi 01-12, 29-12. 200,000 
19 NGUYỄN THỊ NHIA. Chà Là, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Gởi 29-12. 50,000 
20 NGUYỄN VĂN SANH. Phường 3, Tp Tây Ninh. Gởi 29-12. 200,000 
21 NGUYỄN THÁI DŨNG. Phường 4, TX Tây Ninh. Gởi 29-12. 50,000 
22 NGUYỄN XUÂN CHIẾN. Tân Châu, Tây Ninh. Gởi 29-12. 100,000 
23 TRANG THÁI DƯƠNG. Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Hồi hướng cửu huyền 

thất tổ. Gởi 01-12. 
500,000 

24 TRẦN THỊ KIM LOAN. An Bình, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 29-12. 100,000 
25 TRẦN THỊ NHIỀU. Ninh Thạnh, Tp Tây Ninh. Gởi 29-12. 100,000 
Ấn tống Kinh Sám Hối Minh Họa:Ấn tống Kinh Sám Hối Minh Họa:Ấn tống Kinh Sám Hối Minh Họa:Ấn tống Kinh Sám Hối Minh Họa:    
26 HUỲNH NHỰT TÂN. Hiệp Trường, Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 13-12. 1,000,000 
27 HUỲNH THỊ MỸ HUYỀN. Hiệp Trường, Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 13-12. 1,000,000 
28 NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG. Hiệp An, Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh. Hồi hướng 

chơn linh ông ngoại Nguyễn Văn Tấn. Gởi 13-12. 
5,000,000 

29 NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG. Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 13-12. 500,000 
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30 NGUYỄN THỊ BÍCH NGA, pháp danh Nguyễn Thiên Hoa. Hiệp An, Hiệp Tân, Hòa 
Thành, Tây Ninh. Gởi 13-12. 

500,000 

31 NGUYỄN THỊ KIM ANH. Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 13-12. 700,000 
32 NGUYỄN VĂN LỢI. Hiệp An, Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh. Hồi hướng chơn linh 

ĐH Nguyễn Văn Khá và chơn linh ĐT Đỗ Thị Huyện. Gởi 13-12. 
5,000,000 

Tổng cộng: 23,100,000 VNĐ23,100,000 VNĐ23,100,000 VNĐ23,100,000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mợt Một Trăm Mưưưười Chín: Từ ngời Chín: Từ ngời Chín: Từ ngời Chín: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----01010101----2017 đ2017 đ2017 đ2017 đến ngến ngến ngến ngày 31ày 31ày 31ày 31----01010101----2017 2017 2017 2017     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  
01 DƯ THỊ BẢO HÒA. TT Bình Thạnh (HT Tây Ninh). Gởi 24-01. 500,000 
02 Giác linh ĐH ĐẠT TRUYỀN Hà Văn Phủ. Cơ Quan PTGLĐĐ. Gởi 21-01. 1,000,000 
03 HỒ THỊ Ý. TT Trung Hiền (HT Truyền Giáo CĐ). Gởi 24-01. 2,000,000 
04 LÊ QUANG HỒNG. TT An Nhứt (HTCĐ Ban Chỉnh Đạo): Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Hồi hướng tứ thân phụ mẫu. Gởi 04-01. 
1,200,000 

05 NGUYỄN PHAN ANH THI (lớp Lễ Nghi Đạo Đức), NGUYỄN PHAN HOÀNG HUY (lớp 
Phổ Huấn 2, Cơ Quan PTGLĐĐ). Gởi 18-01. 

200,000 

06 NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN. TTi Ngọc Chiếu (HTCĐ Tiên Thiên). Gởi 24-01. 60,000 
07 NGUYỄN TUYẾT HẠNH. TT Nhựt Chánh (HTCĐ Ban Chỉnh Đạo). Bến Lức, Long An. 

Hồi hướng giác linh ĐT Nguyễn Thị Hân (quy 2015). Gởi 23-01. 
500,000 

08 Giác linh ĐH PHAN VĂN HƯỞNG (TT Bàu Sen). Gởi 18-01. 200,000 
Tổng cộng: 5,660,000 VNĐ5,660,000 VNĐ5,660,000 VNĐ5,660,000 VNĐ  

ĐĐĐĐợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mươi: Tươi: Tươi: Tươi: Từ ngừ ngừ ngừ ngày 01ày 01ày 01ày 01----02020202----2017 đ2017 đ2017 đ2017 đến ngến ngến ngến ngày 28ày 28ày 28ày 28----02020202----2012012012017 7 7 7     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  
01 MINH PHƯỚC (Tân Vạn). Gởi 16-02. 200,000 
02 Chơn linh ĐH NGUYỄN VĂN NĂM. Họ đạo Đông Thạnh. Gởi 23-02. 500,000 
03 Lễ Sanh PHẠM THỊ THỚI (TTi Ngọc Minh Đài, HT Tiên Thiên). Hồi hướng cửu huyền 

thất tổ. Gởi 26-02. 
1,000,000 

04 Chơn linh ĐT PHAN THỊ HUẤN. Long Hựu Đông. Đàn Long Hựu. Gởi 23-02. 500,000 
05 TRẦN AN (Hoa Kỳ) Hồi hướng cha mẹ (ĐH Trần Xum, ĐT La Liên). Gởi 10-02. 500,000  
06 Chơn linh ĐT TRẦN THỊ CHẰM. Họ đạo Đông Thạnh. Gởi 23-02. 500,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI MINHÀI MINHÀI MINHÀI MINH CHCHCHCHƠN ĐƠN ĐƠN ĐƠN ĐẠO (CẠO (CẠO (CẠO (CÀ MAU)À MAU)À MAU)À MAU) 
07 HỒ QUỐC HÙNG (TT Thành Tâm Đàn). Gởi 10-02. 50,000 
08 NGUYỄN HỒNG TỪ PHƯỚC (TT Thành Tâm Đàn). Kinh Xáng, Phụng Hiệp, khóm 1, 

phường Tân Thành, Cà Mau. Hồi hướng giác linh cha mẹ (Thái Lễ Sanh Nguyễn An 
Bang, ĐH Nguyễn Văn Mới, ĐT Võ Thị Quán). Gởi 10-02. 

500,000 

09 NGUYỄN THỊ TỪ PHƯỢNG (TT Thành Tâm Đàn). Gởi 10-02. 200,000 
10 TỪ THANH TOÀN (TT Thành Tâm Đàn). Gởi 10-02. 200,000 
11 TỪ THỊ NHUNG (TT Thành Tâm Đàn). Gởi 10-02. 200,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH   
12 LÂM THỊ CHUM. Ninh Điền. Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 06-02. 50,000 

13 LÊ THỊ NA. Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 06-02.  200,000 
14 LÝ THỊ HIỀN. Xã Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Gởi 06-02. 100,000 
15 NGUYỄN THỊ NGA. Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 06-02. 100,000 
16 NGUYỄN THỊ ÚT. Bàu Năng, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 06-02. 20,000 
17 PHAN THỊ MỸ TIÊN. Xã Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Gởi 06-02. 100,000 
18 THÁI THỊ PHƯƠNG ANH. KP5, P4, Tây Ninh. Gởi 06-02. 50,000 
19 TRẦN THỊ DIỆU HIỀN. Hiệp Nghĩa, Hiệp Ninh, Tây Ninh. Gởi 06-02. 1,000,000 
20 VÕ THỊ DIỄM. Bàu Năng, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 06-02. 50,000 
21 VÕ VĂN LẦM. Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 06-02.  200,000 
HHHHỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀIÀIÀIÀI  
22 NGUYỄN NGỌC NHÂN (TT Trung Nam). Gởi 21-02. 50,000 
23 NGUYỄN THỊ NIÊN (TT Trung Nam). Gởi 21-02. 250,000 
24 NGUYỄN TUỆ MẪN (TT Trung Nam). Gởi 21-02. 20,000 
25 PHAN BA (TT Trung Nghĩa): Đường 30 Tháng 4, P 11, TP Vũng Tàu. Gởi 17-02. 300,000 
26 Gia đình PHAN HOÀNG BÁ (TT Trung Nam). Gởi 21-02. 2,000,000 
27 TRIỆU THỊ KIM LOAN (TT Trung Nam). Gởi 21-02. 100,000 
28 TRỊNH VĂN LÝ (TT Trung Nam). Hồi hướng giác linh LS Trịnh Phùng. Gởi 21-02. 500,000 
29 TT TRUNG NAM (thùng công quả ấn tống). Gởi 21-02. 2,380,000 

Tổng cộng: 11,820,000 VNĐ11,820,000 VNĐ11,820,000 VNĐ11,820,000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mươi Mươi Mươi Mươi Mốt: Từ ngốt: Từ ngốt: Từ ngốt: Từ ngày 01ày 01ày 01ày 01----3333----2017 đ2017 đ2017 đ2017 đến ngến ngến ngến ngày 31ày 31ày 31ày 31----3333----2017 2017 2017 2017     
Môn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đMôn sanh, đạo tâmạo tâmạo tâmạo tâm:  
 Gia đình ĐTr HIỆP NHƠN TÂM (TTi Thanh Tịnh Đàn). Gởi 12-3. 1,200,000 
 NGÔ KIM HIỀN (TTi Thanh Tịnh Đàn). Gởi 12-3. 500,000 
 ĐẠI CƠ MINH (Minh Lý Thánh Hội). 82 Cao Thắng, Q3, TpHCM. Gởi 21-3. 500,000 
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  
 LÊ MINH TRÍ (TT Đô Thành). Gởi 19-3. 500,000 
 NGUYỄN THỊ KIM THOA. Gởi 19-3. 200,000 
 Nhà Tu Trung Thừa Phú Định 4. Gởi 20-3. 300,000 
 PHẠM NHỰT TRƯỜNG (TT Nhựt Chánh). Gởi 13-3. 1,000,000 
 PHẠM QUẾ TRÂM (TT Nhựt Chánh). Gởi 13-3. 1,000,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH   
 LÊ THỊ BẠCH YẾN. Ninh Thuận, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Gởi 31-3. 100,000 
 LIÊU THỊ NGỌC THỦY. KP2, P3, TX Tây Ninh. Gởi 31-3. 200,000 
 NGUYỄN KIM ÁNH. Phan, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Gởi 31-3. 100,000 
 NGUYỄN THỊ BÉ. Trường Ân, Trường Đông, Hòa Thành, Tây Ninh. Gởi 02-3. 500,000 
 NGUYỄN THỊ LAN. Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 31-3. 200,000 
 NGUYỄN THỊ NGA. Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Gởi 31-3. 100,000 
 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HOÀNG. Ninh Thuận, BNăng, Dg MChâu, TNinh. Gởi 31-3. 100,000 
 TẠ THỊ VUI. Ninh Phú, Bàu Năng, Tây Ninh. Gởi 10-3. 1,500,000 
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Tổng cộng: 8,000,000 VNĐ8,000,000 VNĐ8,000,000 VNĐ8,000,000 VNĐ  
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 

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC ẤN BẢN 
ĐIỆN TỬ 

1. Toàn bộ Đại Đạo Văn Uyển (từ 2012 tới nay), xem tại: 
daidaovanuyen.blogspot.com 

2. Các sách của các tác giả đã in trong Chương Trình 

Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo (từ 2008 tới 
nay), xem tại: chungtayantong.blogspot.com 

3. Các sách tiếng Việt đã in trong Huệ Khải Văn Tập 
(từ 2008 tới nay), xem tại: huekhai.blogspot.com 

4. Các bản tiếng Anh trong Huệ Khải Văn Tập (từ 2008 tới 
nay), xem tại: understandingcaodaism.blogspot.com 

BAN ẤN TỐNG 
Đ Ạ I  Đ Ạ O  T A M  K Ỳ  P H Ổ  Đ Ộ    

C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  C H U N G  T A Y  Ấ N  T Ố N G  K I N H  S Á C H  Đ Ạ I  Đ Ạ O  

    

Đ Ạ I  Đ Ạ O  V Ă N  U Y Ể N 
Hiệp tuyển thơ văn đạo lý. HUỆ KHẢI chủ biên.  

Tập Hanh (22), quý Hai năm 2017 
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