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Bìa một Văn Uyển tập Lợi (số 23) 
kỳ này gởi tới quý bạn đọc thân ái 
tranh vẽ của Watanabe Seitei (1851-
1918) 渡辺(邊)省亭 / Độ Biên Tỉnh 
Đình, danh họa đảo quốc Phù Tang. 

 

Hai cánh hạc trắng qua nét cọ tài hoa của Seitei gợi nhớ 
bài thơ Tiếng Sáo Thiên Thai nổi tiếng của Thế Lữ (1907-
1989):  

Tiên Nga tóc xõa bên nguồn  
Hàng tùng rủ rỉ trên cồn đìu hiu  
Mây hồng ngừng lại sau đèo  
Mình cây nắng nhuộm, bóng chiều không đi.  

Trời cao, xanh ngắt − Ô kìa  
Hai con hạc trắng bay về Bồng Lai  
Theo chim, tiếng sáo lên khơi  
Lại theo dòng suối bên người Tiên Nga… 

Đối với tín hữu Kỳ Ba, cánh hạc trắng là hình ảnh thong 
dong tự do tự tại, thoát ra mọi ràng buộc của danh lợi tình 
tiền. Cánh hạc rất gần gũi trong thánh thi Cao Đài. Chẳng 
hạn, theo Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, vào Thứ Bảy 12-4-1930 
(14-3 Canh Ngọ), Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng giáng cơ dạy 
đạo, ban cho bài thất ngôn bát cú với cặp trạng như sau: 

Bụng trống thảnh thơi con hạc nội 
Lúa đầy túng tíu phận gà lồng. 

Đó là Ngài dịch hai câu chữ Nho nổi tiếng: Lung kê hữu 
mễ thang oa cận / Dã hạc vô lương thiên địa khoan. 

籠雞有米湯鍋近 / 野鶴無糧天地寬. Nghĩa là con gà nuôi 
trong lồng tuy sẵn lúa mà nồi nước sôi lại kề bên (chưa biết 
phải bỏ mạng ngày nào); con hạc ngoài đồng tuy không sẵn 
lương thực mà trời đất rộng thênh thang (mặc tình tung 
cánh cao bay). 

Cánh hạc còn là hình ảnh tượng trưng người chơn tu đắc 
đạo, giải thoát hồng trần, khinh khoái trở về cõi thượng hội 
hiệp cùng Thầy cùng Mẹ, như thánh thi Đức Vô Cực Từ 
Tôn cảnh báo đàn con từ mùa Thu năm xưa tại Trung Hưng 
Bửu Tòa, Thứ Tư 05-10-1960 (15-8 Canh Tý):  

Con nghe Mẹ lần lần giải thoát 
Giải thoát rồi cánh hạc nhẹ phơi 
Nếu con lẩn quẩn dưới đời 
Đến khi ách nước tai trời khổ nguy. 

Quý Ba này chúng ta có Hội Yến Bàn Đào, có cúc vàng 
đẹp sắc thánh lễ dâng kính Đức Mẹ Diêu Trì. Nhớ Mẹ, nhớ 
vầng trăng quê cũ bao nhiêu, suy gẫm lời cảnh báo trên đây 
nhiều bao nhiêu, chúng ta càng thêm đau lòng khi biết rằng 
quanh ta giữa thời hạ nguơn điêu tàn, con người thế gian 
đâu đâu cũng đang phải chịu chung cộng nghiệp theo luật 
nhân quả tác động trùm lấp thiên địa càn khôn. Chúng ta 
càng cảm thấy phận người vốn mỏng giòn lại càng thêm 
giòn mỏng mà đường về cố quận chừng như xa lắc lê thê.  

Mùa Thu này, áo trắng chúng con cùng hướng lòng về 
Mẹ, cầu xin vạn vật bằng an, con cái Mẹ tất cả bằng an. 

Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. 
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Thánh giáo 

 TRỊ BỊNH RẼ CHIA 

TRONG ĐẠI ĐẠO 
Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự, Sài Gòn)  

Tuất thời, 13-8 Tân Hợi (Thứ Sáu 01-10-1971) 
Thông công: Bộ phận Hiệp Thiên Đài 

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 
Pháp đàn: Huệ Chơn. Đồng tử: Hoàng Mai xuất khẩu. 

THI 

CỬU nhị nguyên nhân khổn trận đồ 

NƯƠNG Nương hoài cảm lệ bi thu 

TIÊN cơ đề bút lưu phương sách 

NỮ đạo tri chi khả diệt hồ. 

CỬU NƯƠNG TIÊN NỮ 

Chị thay mặt chư Tiên Nương, Thánh Nữ chào mừng 
chư Thiên mạng và các em. Chị vâng lịnh báo đàn. Các em 
thành tâm nghinh tiếp Thánh giá Đức Vô Cực Từ Tôn. 
Chúc các em tiến tới trên đường tu học. Chị và chư Tiên 
Nương đồng hộ đàn. Xin lui gót. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Thành kỉnh thương con trọn chí thành 

Tường vân phụng giá ngự đêm thanh 

Kim hoa ngọc quả ban ân điển 

Với một mùa thu hưởng phước lành. 

DIÊU TRÌ KIM MẪU 

MẸ LINH HỒN CÁC CON 

Mừng các con nam nữ. Hôm nay, Mẹ giá lâm để chứng 
lòng thành kỉnh của các con, và dạy dỗ các con trên đường 
tu thân hành đạo. Mẹ miễn lễ. Các con đồng an tọa. 

Con ôi! Sanh trong thời hạ nguơn mạt kiếp làm sao tránh 
khỏi điều cộng nghiệp khổ đau. Nhưng nếu các con biết có 
luật đào thải sẽ có cơ bảo tồn, thì trên đường cộng nghiệp, 
các con cũng có thể tạo Tiên tác Phật. 

Mẹ chỉ một sự kiện gần các con hơn hết, là hiện tình nội 
bộ Cao Đài, các con cái của Mẹ đang mang một chứng bịnh 
rẽ chia trầm trọng. Các con nguyện cầu đòi hỏi một phương 
thuốc nhiệm mầu, một chất keo hàn gắn, nói đúng hơn là 
cơ quy nguyên thống nhứt Đại Đạo. Trong khi đó, Đức Từ 
Phụ đã ban cho tất cả, chỉ là các con không đem ra thực 
hiện mà thôi. 

Này con! Đạo hay bổn linh chơn tánh của các con là 
phương thuốc nhiệm mầu. Tình thương của các con là chất 
keo hàn gắn. Mảnh tâm điền của các con là nền tảng xây 
dựng cơ thống nhứt quy nguyên. Con biết đạo để trở về bổn 
linh chơn tánh là nguồn gốc của con người, thì không bị 
ngự trị bởi tà thần ngoại cảnh. Con có tình thương rộng lớn 
bao la như biển cả luân lưu thì tình đồng đạo các con không 
khô khan rạn nứt. Con có mảnh tâm điền rắn chắc bằng 
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phẳng không gai góc, không chướng ngại, thì để xây dựng 
cơ thống nhất quy nguyên. Nếu các con biết thực dụng sở 
hữu mà Đức Thượng Đế đã ban cho, thì từ một đến muôn 
ngàn triệu triệu, không đòi hỏi cũng lành mạnh, cũng thống 
nhất quy nguyên. Áp dụng vào hiện tình đất nước dân tộc 
cũng thế.  

Con ôi! 

THI 

Giáng bút đêm thu tả mấy vần 

Vẽ đường vạch lối cứu nguyên nhân 

Dẹp mầm tham vọng qua tai ách 

Bỏ giống lợi danh hết nợ nần 

Hạt tốt gieo vào lòng mọi đứa 

Giống lành kết tụ hưởng toàn dân 

Phép mầu Mẹ gởi hôm nay đó 

Thực hiện đi con định thế trần. 

(…)  

Nhìn các con tuổi đời chồng chất, tâm lực hao mòn, vẫn 
cố gắng vượt qua mọi khó khăn mệt nhọc, tiếp tục nhiệm 
vụ trong nhiệm kỳ, để xây dựng tinh thần Hòa Đồng Nữ 
Đạo. Đó chính thực là đại lễ các con hiến dâng cho Mẹ 
trong mùa Trung Thu này. Những mâm bánh ngọt, những 
hoa quả xinh tươi cộng thực phẩm và công lao phối hợp 
gần xa, những ý thức đào tạo mầm non đạo đức cho tương 
lai xã hội nhân loại mới thật là đại yến Bàn Đào mà các con 
đang dành sẵn và sắp hiến dâng cho Mẹ. Mẹ sẽ đem Hội 

Yến lên Ngọc Hư Cung cho Đức Từ Phụ ban hồng ân cho 
các con. Các con vững lòng tiến bước trên lộ trình thiên lý. 

(…) 

BÀI 

Đề bút ngọc Mẫu Từ phê chuẩn 

Ban hồng ân con đặng vui vầy 

Chấp hành tân nhiệm hôm nay 

Hòa Đồng Nữ Đạo tạo ngày vinh quang. 

Con quyết đem can tràng thân thế 

Giúp người đời chẳng nệ công lao 

Biển trần sóng gió ba đào 

Con thuyền lèo lái, lái sao vững vàng. 

Tuy là phận hồng nhan bồ liễu 

Nợ trần hoàn trịu trịu vai mang 

Tình đời nghĩa đạo buộc ràng 

Người còn khốn khổ, con an sao đành. 

Cuộc phân hóa đấu tranh diễn biến 

Nữ Đạo hòa vận chuyển đó đây 

Chừng nào thế cuộc an bài 

Chung hòa sứ mạng trao tay Mẹ hiền. 

(…) 

Con ơi! 

THI 

Biển trần sóng gió lắm con ơi 

Lặn hụp đua chen khổ một đời  
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Tài sắc khó qua nhiều cạm bẫy 

Trí mưu khôn thoát lắm câu mồi 

An thần đợi hết cơn sàng sảy 

Thủ phận chờ xong cuộc đổi dời 

Giữ một chữ tu cho trọn kiếp 

Chưa nên Tiên Phật cũng nên Người. 

 

Các con phái đoàn Hậu 
Giang nghe Mẹ dạy: Các con 
hãy nên nhớ rằng luật Tạo 
Hóa công bình thưởng phạt. 
Các con hãy hiểu đó mà cố 
gắng vượt qua những khó 
khăn trở ngại trên đường tiến 
về cùng Thượng Đế. Đó mới 
xứng đáng là sứ mạng Đức 
Chí Tôn và là con yêu quý 
của Mẹ. Các con nhớ lời dạy 
hôm nay mà suy nghiệm. 

Còn phần các con khác hiện diện đàn nay sẽ được dạy 
vào đàn sau. Các con hãy vui lên, vững lòng tiến bước trở 
về với Thầy với Mẹ nghe các con! 

Thiện Bảo! Con đem một bình bạch thủy đến cho Mẹ 
ban ân cho các con ngõ hầu các con cùng chia sẻ chan rưới 
tình thương của Mẹ, cùng nhau tiến bước trên đường thống 
nhứt quy nguyên. 

Mẹ ban ơn lành tất cả các con hiện diện đàn nay. Mẹ hồi 
cung. Thăng. 

Thánh giáo 

 HAI CHỮ HÒA ĐỒNG 
Diêu Trì Bửu Điện (thánh thất Bình Hòa, Gia Định) 

Tuất thời, 14-8 Nhâm Tý (Thứ Năm 21-9-1972) 

Thông công: Bộ phận Hiệp Thiên Đài hỗn hợp gồm 
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam và 
Thiên Nguyệt Lâm Huyền Châu (Hội Thánh Hậu Giang). 

Pháp đàn: Chơn Tâm; Đồng tử: Kim Quang; 
Độc giả: Huệ Chơn 

TÁI CẦU 

VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU 

Chào chư Thiên ân hướng đạo. Chị mừng các em nam 
nữ. 

Giờ này Chị cùng Cửu Nương đến trước để quan sát đàn 
tiền. Từ Tôn Kim Mẫu sẽ đến trong giây phút. Vậy các em 
từ trong đến ngoài, cân y (1) tề chỉnh, tư tưởng trống không, 
thành tâm như như để thọ hưởng lời huấn dụ. 

Bàn cơ cần được tẩy trần thật kỹ. Đức Từ Tôn Kim Mẫu 
vừa tới. Các em hãy thủ lễ. Chị và Cửu Nương xuất ngoại 
ứng hầu. Thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

                                            
(1) cân y 巾衣: Khăn (bịt đầu) và áo.  
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MẸ LINH HỒN CÁC CON 

Mẹ mừng các con lớn nhỏ. 

THI 

VÔ vi chi khí dựng càn khôn 

CỰC điểm nguyên sanh đạo bảo tồn 

TỪ Mẫu khuyên con tu phục vị 
TÔN danh chủ thể giữ chơn hồn. 

Giờ nay Mẹ đến trần gian để chứng lễ cho các con vui, 
hầu bù lại phần nào nỗi khó nhọc suốt một niên trình hành 
đạo trong nữ giới. Vậy, Mẹ cho phép các con đồng an tọa. 

Các con! Mẹ hài lòng nhìn thấy các con để trọn tâm 
hướng về ngày Trung Thu, để bao nhiêu thì giờ chuẩn bị 
hầu hiến dâng Đức Mẹ Linh Hồn. 

Đó là quan niệm chung của các con, cũng cho là được, 
nhưng các con đừng bao giờ quên tình đồng đạo, đồng bào. 
Các con phải thương yêu đoàn kết, dẫn dắt bảo trợ với nhau 
cho phải tình phải nghĩa, phải nhân phải đạo với nhau. Đó 
là món quà quý nhứt hiến dâng Đức Mẹ. 

Mẹ hằng bảo: Tình thương Mẹ không ở đài cao hoang 
vắng mà luôn luôn ở trong sự bảo dưỡng các con trong mọi 
giới, nhất là những đứa con thật thà chất phác, ngu dốt, 
nghèo đói. 

Các con ôi! Các con từ các phương hướng quy tụ về đây 
để rồi chia tay ra về mọi phương hướng. Các con sẽ học 
được những gì và mang theo những gì về địa phương 

mình? Đó là điều đáng kể, chớ không phải chỉ đến đây với 
mục đích tầm thường là hiến dâng lễ phẩm cho trang trọng 
để tỏ lòng kính yêu Đức Mẹ Vô Vi và nhờ sự hộ trì dìu dắt 
bằng an trên bước đời nhân thế cho bản thân, cho gia đình. 
Nếu như vậy thì không đúng nghĩa và không ý thức được 
ngày lễ này đâu đó các con. 

Vì ngày thường, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào và bất cứ 
giai tầng xã hội nào trong các con vẫn luôn luôn có tình 
thương Từ Mẫu chở che. Khi các con tưởng đến Mẹ là đã 
có Mẹ nơi tâm con rồi, lựa là (2) phải đến đây làm chi cho 
tốn công hao của và phí thời giờ. Trong lúc đó có những 
con trong cảnh hàn vi thiếu hụt, vay mượn đó đây để làm lộ 
phí. 

Như vậy, trọng tâm của cuộc lễ này là chi hỡi các con?  

Vì Đạo đã sinh các con, đâu đòi các con phải đền ơn đáp 
nghĩa. Vì sự sống của các con, mới hóa sanh hoa quả thảo 
mộc cùng ngũ cốc để bảo dưỡng các con, đâu đòi các con 
phải đem lễ phẩm hiến dâng. Vì sự quên gốc, quên nguồn, 
quên tình thương giữa nhau nên khai minh các tôn giáo để 
dạy dỗ các con nên người đạo hạnh, đâu đòi các con thành 
kỉnh đọc kinh chúc tụng tôn xưng. Vì sự tiến hóa của các 
con theo nhịp độ của vạn linh nên đã cho những nhà bác 
học đến thế gian dìu dắt và tạo đủ tiện ích cho các con lấy 
đó làm phương tiện hành đạo giúp đời để mau tiến hóa đến 
hàng chí thiện, chí mỹ, chí nhân, cũng không đòi hỏi các 

                                            
(2) lựa là: Lọ là, hà tất 何必, cần gì, cần chi, chẳng cần.  
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con phải làm những gì để gọi là đền ơn Tạo Hóa. 

Xuyên qua những dữ kiện ấy, các con đã hiểu được phần 
nào lòng Mẹ muốn gì và sẽ nói những gì với các con trong 
đàn cơ hôm nay. 

Các con ôi! Các Đấng thiêng liêng thường dạy: Bởi 
nhiều trẻ con còn mù chữ nên trường học được mọc lên để 
dạy dỗ. Bởi nhân dân bệnh hoạn ốm đau nên dưỡng đường, 
bệnh viện được cất lên để điều trị, chăm nom sức khỏe. Bởi 
nhân dân bị thiên tai chiến họa nên đoàn cứu tế xã hội phải 
đến để giúp đỡ, hàn gắn, cứu tế những vết thương đau. Bởi 
loài người hung ác bạo tàn, xấu xa tội lỗi nên tôn giáo, đạo 
giáo được xương minh để dắt dìu dạy dỗ trở lại đường thiện 
lương thuần mỹ.  

Còn cuộc lễ này, con hiểu như thế nào, hỡi các con? 

Mẹ thường nói: Tuy hình hài vóc dáng các con có thể 
chia ra hai giới gọi là nam nữ, nhưng bổn linh chơn tánh 
nào ai khác ai, đồng thọ sanh trong luật âm dương mà có. 

Bởi chấp trước nên tự ngàn xưa, nhiều vùng trên thế 
gian này có tục lệ hoặc là trọng nam khinh nữ, hoặc là 
trọng nữ khinh nam. Đó mới chỉ là khác nhau một chút 
thôi, đã vin vào một chút đó làm bức tường ngăn cách, rồi 
đến đoàn thể. Mẹ chỉ nói đoàn thể đạo đức không thôi. 

Mỗi một đoàn thể nào cũng nhắm vào việc hành đạo 
giúp đời, tế chúng độ dân để lập công bồi đức. Việc làm 
thật là không có khác chi, chỉ vì các danh xưng của mỗi 
đoàn thể hoặc chỉ vì cái danh từ nào đó của mỗi đoàn thể 

khác nhau, rồi các con lại vin vào đó làm bức tường ngăn 
cách. Rất đỗi trong sự hành lễ hiến dâng, cùng niệm một 
câu, cùng đọc một bài kinh, cùng lễ bái một kiểu, cùng hiến 
dâng một lễ phẩm, cùng đánh những hồi chuông, cùng kệ 
những hồi trống, v.v... giống nhau một kiểu, nhưng vì cái 
ngã, cái tha ấy đã là bức tường ngăn cách giữa các con với 
nhau. 

Các con thử nghĩ, như các con là một bà mẹ thế gian 
sanh nhiều đứa con, mỗi đứa được phân chia mỗi ngành 
chuyên môn khác nhau để cùng xây dựng kinh tế phồn 
thịnh cho gia đình ấy. Nếu lúc đó, mỗi đứa con muốn được 
ảnh hưởng ưu thế về ngành của mình lại làm việc va chạm, 
tranh giành quyền lợi những đứa khác để gom góp cho 
nhiều về dâng lên bà mẹ ấy để được sự khen ngợi nuông 
chìu, thử hỏi, bà mẹ thế gian đó có được vui lòng khi nghe 
đứa này bài xích đứa kia để tranh phần phải cho mình? Đó 
mới chỉ là bà mẹ ở thế gian thôi. 

Các con ôi! Mẹ phân như vậy không phải chỉ trích các 
con đâu. Các con đừng vội buồn, làm nũng, hờn mát rồi 
mùa thu năm sau không đến với Mẹ nữa. 

Mẹ phân như vậy là để an ủi, vỗ về các con, những lúc 
đã dốc hết tâm lực trí não, hy sinh giờ giấc thụ hưởng riêng 
tư, tiết kiệm từ đồng để làm việc đạo với tinh thần vô tư 
không vụ lợi, nhưng cũng không tránh khỏi những tiếng thị 
phi, những nỗi phũ phàng, những điều gay cấn. Chỉ còn có 
cách là moi trái tim mình để bảo đảm cho sự tin cẩn của 
bạn khác phái mà thôi.  
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Các con yêu quý của Mẹ! Các con rất xứng đáng là 
những con hiếu thảo biết vâng lời dạy, bảo đâu làm đó. 
Nhiều khi vì sự quá thành kỉnh, kỉnh vâng rồi không dám 
đem sáng kiến riêng tư của mình để linh động cho nên việc. 

Sự hiện diện của các con trong khung cảnh này đã nói 
lên những gì nơi lòng con rồi. Tội nghiệp, có những đứa đã 
quá lo âu trang trí cuộc lễ đến nỗi bịnh hoạn kiệt sức, giờ 
này đành khiếm diện. Nhưng khiếm diện với các con, chớ 
đâu khiếm tâm với Mẹ.  

Nói trở lại để các con khỏi mỏi lòng mong đợi. 

Các con ôi! Mùa thu năm rồi, các con đã chuẩn bị tư 
tưởng Hòa Đồng Nữ Đạo. Mùa thu năm này, các con hãy 
cố gắng thực hành sự liên kết hành đạo cho đúng nghĩa của 
danh từ Hòa Đồng Nữ Đạo nghe các con. 

Khi khai sinh danh từ ấy, các con chỉ nghĩ đơn giản là 
hòa đồng (…), nhưng chưa có con nào chịu khó phân tách 
danh từ ấy cho đúng nghĩa và đúng đạo lý của nó. 

Nữ Đạo thì các con hiểu như vậy cũng tạm được rồi. Đó 
là nữ phái trong các tổ chức hợp nhau lại để hành đạo. 

Nhưng còn hai chữ hòa và đồng, các con vì chưa hiểu và 
chưa uyển chuyển linh động áp dụng hai tiếng đó đúng lúc, 
đúng chỗ cho nên thường gặp bất hòa, dị đồng. Vậy các 
con hãy nghe và ghi lòng hai tiếng đó qua lời Mẹ phân sau 
đây để làm bài học. 

Trên đời, đâu có tất cả mọi lãnh vực, mọi giới đều hòa 
đồng. Có khi hòa mà bất đồng. Có khi đồng mà bất hòa. 

Như các con đồng chỗ nào? Đồng chỗ phát tâm tu học, 
phát tâm hành đạo. Đồng chỗ lập công bồi đức với phương 
tiện tu học, hành đạo giúp đời, phổ truyền giáo lý, giáo dân 
vi thiện. Đồng chỗ biết cõi trần là tạm bợ, dầu giới nào, 
hạng nào trong mấy mươi năm rồi cũng phải bỏ ra đi. Đồng 
chỗ giác ngộ, lo tu tìm cơ siêu thoát, giải thoát cái tạm bợ 
hữu hình này để tìm cái trường cửu trong cõi vô sanh bất 
diệt. Đồng chỗ tập sửa tánh, rèn luyện bản tâm, tắm gội 
nhơn thân để làm phương tiện diệt lần phàm tâm, nhường 
chỗ thánh tâm; thánh tâm thường phát hiện để làm mối dây 
liên lạc với cõi trọn tốt trọn lành hầu được sự dìu dắt của 
chư Phật, chư Tiên. Đồng chỗ lo độ dẫn càng nhiều người 
biết đạo thì càng bớt người hung ác, như cán cân sẽ 
nghiêng lệch lần về bên thiện. Đó là chữ đồng. 

Còn chữ hòa là sao hỡi các con? Nói hòa thì con nào 
cũng có thể nói được cả, nhưng thực hành cho được chữ 
hòa thì đã có được bao nhiêu? 

Mỗi lần hội nghị, dầu hội lớn hay hội nhỏ, con nào cũng 
thường nêu lên chữ hòa, chẳng những chữ hòa thôi đâu, lại 
còn kèm theo nhiều chữ huê mỹ cao xa và quý giá như hòa 
ái, thương yêu, tương thân, tương trợ, chị ngã em nâng, 
khoan dung tha thứ, v.v… Ôi, cao quý biết mấy hỡi các 
con! 

Chữ đồng dầu không ai làm chứng cũng phải chứng 
minh rằng các con, các giới đều có chữ đồng rồi. Nhưng 
các con, các giới chưa hòa được là vì còn có cái ta phàm 
tâm trong đó. 
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Vì danh từ mỗi tổ chức đã khai sinh − trong lúc khai sinh 
cốt ý tạm mượn để mà gọi, chớ không lẽ một tổ chức vô 
danh − nhưng tại cái ta phàm tâm xem danh từ ấy càng 
ngày càng lớn như Vạn Lý Trường Thành, nên khó xóa mờ 
một sớm một chiều để đi đến chỗ hòa đồng không ngăn 
cách. 

Chữ đồng nó đã không có màu sắc, như chậu nước 
trong. Vì danh từ, vì bản ngã phàm tâm như những viên 
mực khác màu làm cho chậu nước kia biến màu biến sắc. 
Ngọn đèn nào có nhiều màu như những tấm kiếng bao 
quanh. 

Tại sao cùng đồng một ý hướng, đồng một hiểu biết, 
đồng một lập trường, đồng một đường lối hành đạo thì lại 
không nhắm vào cái đồng ấy để cùng nhau phát triển chung 
cho ích chúng lợi dân, lại chấp chi cái danh từ nhĩ ngã ấy 
rồi chữ hòa lại bị xóa mờ sau những phiên hội nghị? 

Mùa thu này cho đến mùa thu năm tới, Mẹ muốn các con 
các giới phải cùng nhau chung lo một chữ đồng. Chỗ nào 
chưa đồng được thì tạm để đó rồi nó sẽ đồng sau. 

Khi chữ đồng thực hiện thấm nhuần, tự nhiên chân 
tướng của chữ hòa nó sẽ thị hiện (3) lúc nào không hay biết. 

THI 

Ớ trẻ cùng nhau một chữ đồng 

Chớ vì sắc lá với màu lông 

                                            
(3) thị hiện 示現: Bày ra, hiện ra cho mọi người thấy.  

Phân chia nhĩ ngã 
(4) càng xa cách 

Một kiếp rốt rồi một chữ không. 

THI BÀI 

Thu Nhâm Tý Từ Tôn giáng điển 

Nơi Diêu Trì Bửu Điện Bình Hòa 

Chứng lòng con trẻ gần xa 

Thương Thầy mến Đạo thiết tha Mẫu Từ. 

Từ những đứa gia tư 
(5)

 phú túc 
(6) 

Đến đứa nghèo thiếu hụt trước sau 

Lòng thành nải chuối, chùm dâu 

Chôm chôm, cam quýt, mãng cầu, nho tươi. 

Cùng bánh khéo do người tay khéo 

Đủ sắc màu mứt kẹo thơm ngon 

Nào là đắt giá bòn bon 

Hoa tươi, quả tốt các con sắm bày. 

Đứa mắc bận ban ngày làm việc 

Thường ban đêm không tiếc giấc nồng 

Canh chầy chăm sóc cành bông 

Bột đường nhồi nấu mà không mỏi mòn. 

Đủ các thức thơm ngon béo ngọt 

Chốn trần gian chuốt ngót mấy nơi 

                                            
(4) nhĩ ngã 你我: Anh và tôi.  
(5) gia tư 家資: Tài sản của gia đình; gia sản 家產.  
(6) phú túc 富足: Giàu có đầy đủ.  



 

TẬP LỢI / ĐINH DẬU − 19 10  20 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 23 

 

Chứng lòng con đó con ơi 

Từ trang trí đến tiếp người phương xa. 

Có những đứa đường xa bịnh hoạn 

Cũng bươn bươn cố ráng về đây 

Lao lung vất vả mấy ngày 

Mong cho Mẹ chứng lòng này hả hê. 

Chốn Sài Gòn bộn bề xe cộ 

Cũng muốn đi đến đó xem sao 

Giai nhân đủ sắc nhiều màu 

Binh đinh 
(7)

 nhà phố vọi cao nhiều tầng. 

Cũng muốn đi một lần cho biết 
Để chết rồi khỏi thiệt cuộc đời 

Bao năm cặm cụi đua bơi 

Đồng chua nước mặn khổ thôi một đời. 

Nay vâng lịnh ra khơi hành đạo 

Để ngắm xem biết thạo đó đây 

Thương cho con dại nghĩ vầy 

Thật thà chất phác không tài nào hơn. 

Tâm đạo có, không sờn gian khổ 

Chứng cho con lớn nhỏ chung tâm 

Cỗ bàn hoa quả đầy mâm 

Nhớ lo học đạo phải chăm nơi lòng. 

Đừng có tưởng mênh mông thượng giới 

Từ non cao diệu vợi thinh không 

                                            
(7) binh đinh (building): Nhà cao nhiều tầng.  

Tây phương cực lạc xa trông 

Đạo hằng nội tại ở trong con người. 

Con nhứt niệm Phật Trời liền biết 
Ngày đêm lo một việc tưởng tin 

Nói làm tư tưởng cho in, 

Không dời chớ đổi tánh tình nghe con! 

Công hành đạo trèo non vượt biển 

Suốt một đời luân chuyển đó đây 

Giúp đời ngoại tại bên ngoài 

Đó là phương tiện xây đài bên trong. 

Con chớ có hoài mong bùa phép 

Để quỷ ma nài ép lạc đường 

Rồi ra vạn nẻo muôn phương 

Không ngày trở lại con đường quê xưa. 

Xuống cõi thế đong đưa tại thế 
Lộn nhiều đời càng tệ bấy nhiêu 

Ngày nay con tỉnh thức nhiều 

Biết cơ Thiên lý, rõ điều chánh chơn. 

Ráng tu học đừng lờn chớ dể (8) 
Kẻo biếng lười chậm trễ nghe con 

Hòa đồng cố gắng lo tròn 

Khiêm nhường mẫn ái là con yêu vì. 

Lời Mẹ dạy con ghi chạm nhớ 

Lời Mẹ khuyên cất ở nơi lòng  

                                            
(8) dể: Dể ngươi, coi thường.  
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Tu nhờ gạn đục lóng trong 

Phân thanh lóng trược cõi lòng thường xuyên. 

Tu cho miếng tâm điền sung mãn 

Cho linh quang sáng láng càng thêm 

Ngày ngày cũng thể đêm đêm 

Kiên tâm trì chí bên thềm Từ Tôn. 

Hỡi con trẻ có khôn phải ráng 

Đừng dại ngu chán nản ngã lòng 

Đường đời lắm bẫy gai chông 

Hổ lang rình rập kẻ không chung tình. 

Con ngoan ngoãn biết mình hành đạo 

Con mến yêu ráng tạo thời cơ 

Dìu nhau đến bến đến bờ 

Thuyền từ Đức Mẹ sẵn chờ các con. 

Con ôi! Giữ phận cho tròn. 

(…) 

Đàn cơ tối mai cũng nhằm 
giờ Tuất. Các con Bộ Phận 
[Thông Công] hành y. Thôi, 
đêm đã khuya, các con cần an 
dưỡng để hành sự ngày mai. 

Mẹ ban ơn tất cả. Mẹ hồi 
Diêu Điện. Thăng. 

 

Thánh giáo 

 TRUNG THU NHÂM TÝ 
ĐỨC MẸ BAN ƠN 

Diêu Trì Bửu Điện (thánh thất Bình Hòa, Gia Định) 
Tuất thời, 15-8 Nhâm Tý (Thứ Sáu 22-9-1972) 

Thông công: Bộ phận Hiệp Thiên Đài hỗn hợp gồm 
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

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

Pháp đàn: Chơn Tâm. Đồng tử dương: Kim Quang. 
Đồng tử âm: Thanh Phước. Độc giả: Huệ Chơn. 

TIẾP ĐIỂN 

DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN 
MẸ LINH HỒN CÁC CON NAM NỮ 

Các con ôi! 

THI 

Thương con cực nhọc bấy nhiêu ngày 

Góc biển ven trời hội đến đây 

Dự lễ Trung Thu chầu Đức Mẹ 

Thế nên Mẹ trở lại đàn nay. 

Mẹ miễn lễ. Các con đồng an tọa để nghe lời Mẹ dạy. 

Các con ôi! 
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THI 

Lắm kiếp nhiều đời đã xuống lên 

Mang nhiều quốc tịch tuổi và tên 

Loanh quanh trong bánh xe luân chuyển 

Vì bởi quên căn với móng nền. 

THI 

Móng nền đạo lý dạy con hiền 

Tôn giáo khai minh Phật Thánh Tiên 

Cạn mực bút mòn thiên vạn điển 
(1) 

Nhưng con học hỏi có bao siêng. 

THI 

Vì thế nên gây lắm nghiệp trần 

Mấy đời mấy kiếp dấn vào thân 

Trả vay vay trả hoài chưa rảnh 

Sanh tử tử sanh với nợ nần. 

THI 

Tu một rồi con tạo nghiệp hai 

Thế nên phá sản chốn Thiên Đài 
(2) 

Khi lâm trần thế toàn căn thiện 

Vì vậy chuyển luân mãi thế hoài. 

THI 

                                            
(1) thiên vạn điển 千萬典: Vô số lời hay đẹp làm chuẩn mực 
đạo lý.  

(2) Thiên Đài 天臺: Hiểu theo nghĩa rộng là cõi thượng giới.  

Tam Kỳ nay đã gióng hồi chuông 

Cho kẻ nguyên căn 
(3)

 tỉnh mộng hồn 

Kíp kíp quay về đừng lạc lõng 

Để cho lòng Mẹ ngóng trông buồn. 

THI 

Buồn thương con trẻ đã say mê 

Lặn hụp trần lao 
(4)

 chưa chịu về 

Tứ khổ bốn tường 
(5) giam trẻ mãi 

Làm con quên mất những lời thề.
(6) 

THI 

Thề rằng xuống thế luyện linh đơn 
(7) 

Hành đạo giúp đời tế trợ nhơn 
(8) 

                                            
(3) nguyên căn 原根: Cũng như nguyên khách 原客, nguyên 

nhân 原人; những linh căn 靈根 nguồn gốc từ cõi trời, xưa kia 
nhận lãnh sứ mạng xuống thế gian độ đời.  

(4) trần lao 塵牢: Lao tù cõi trần. Cảnh thế gian ràng buộc làm 
con người mất tự do (vì bị lục dục, thất tình sai khiến), thế nên 
cõi trần giống như chốn lao tù.  

(5) tứ khổ 四苦: Sinh, lão, bệnh, tử. bốn tường: Cũng gọi bốn 

vách, là tứ đổ (tứ đổ tường) 四堵牆(墻). Bốn thứ giam hãm 
con người trong ham muốn và nghiện ngập, khiến con người 
mất tự do, giống như bị nhốt trong bốn vách (đổ và tường đều 
có nghĩa là vách tường). Đó là tửu, sắc, tài, khí (rượu, sắc dục, 
tiền bạc, và ma túy). 

(6) những lời thề: Những lời phát nguyện xuống thế độ đời khi 
từ giã cõi trời. 

(7) luyện linh đơn: Ý nói tu luyện cho đủ huyền năng độ đời.  
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Công quả công trình tu luyện kỷ 

Vẹn tròn phận sự phục lai huờn.
(9) 

THI 

Thế mà con trẻ nhớ chi đâu 

Tạo nghiệp oan gia mãi dãi dầu 

Nhỏ lớn rồi già, đau lại chết 

Xuống lên, lên xuống cảnh đau sầu. 

THI 

Ngày nay con trẻ chớ say mê 

Thức tỉnh lo tu sớm trở về 

Tém vén việc đời cho gọn gọn 

Song tu đời đạo mới an bề. 

THI 

Đừng rằng tại bị (10) lắm nghe con 

Việc méo khéo tu cũng được tròn 

Tên tuổi các con đừng để mất 

Diêu Cung Mẹ sẵn bút và son. 

THI 

Để ghi tên tuổi trẻ tu hiền 

Hành đạo giúp đời cần mẫn siêng 

                                                                                              
(8) tế trợ nhơn: Giúp đỡ mọi người. 
(9) phục lai huờn: Trở về chốn cũ là cõi trời, vì nguyên căn đã từ 
đó đi xuống thế gian. 

(10) đừng rằng tại bị: Đừng đổ thừa, tìm lý do chống chế cho 
việc chậm trễ tu hành.  

Sớm tối đạo đời toan liệu gánh 

Sao cho khỏi hổ mặt trò Tiên. 

THI BÀI 

Thu Nhâm Tý mấy dòng Mẹ để 

Cho các con trần thế ghi lòng 

Tu là lóng đục tầm trong 

Phân thanh khử trược từ lòng đến thân. 

Con hỡi con! Phong trần nặng nợ 

Con hỡi con! Chớ ở lâu dài 

Dẫu rằng có luyến trần ai 

Đừng gây nghiệp xấu dông dài nghe con. 

Hãy làm phước tu bòn công đức 

Hãy làm nhân góp sức chung công 

Việc chi mình chẳng hài lòng 

Đừng làm kẻ khác trong vòng thế gian.
(11) 

Lựa việc tốt ngay đàng thẳng lối 

Chọn việc lành thúc hối nhau làm 

Việc đời con đã quá ham 

Còn đâu giờ giấc để làm công phu. 

Con hỡi con! Lo tu kíp kíp 

Con hỡi con! Còn kịp quay về 

                                            
(11) Việc chi mình chẳng hài lòng / Đừng làm kẻ khác trong 

vòng thế gian: Đây là luật công bình. Đức Khổng Tử dạy 
(Luận Ngữ, 15:24): Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. (Điều gì 
mình không muốn kẻ khác gây cho mình thì mình đừng làm 
điều đó cho họ.)  
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Về nơi bến giác trọn bề 

Để xa bến muội sông mê cuộc đời. 

Đêm thu nay Mẹ đề mấy đoạn 

Điểm danh con đã ráng quá nhiều 

Cho con an ủi bấy nhiêu 

Cho con vui dạ sớm chiều lo tu. 

(...) (12) 

Rằng hành đạo là đi độ chúng 

Chúng sanh còn bị lún trần lao 

Đàn con lố nhố lao nhao 

Đó là sanh chúng mau mau dắt dìu. 

Mẹ ban ơn cho các con nam nữ tại địa phương đã góp 
công khó nhọc vào Đại Hội Hòa Đồng Nữ Đạo. Mẹ ban ân 
cho các con trong Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Nữ Chung 
Hòa cũng như Thanh Thiếu Niên. Mẹ ban ân cho các con 
đại diện các nơi về chung công góp ý với ngày Đại Hội. 

(...) 

Thôi đêm đã khuya, các con mệt mỏi, Mẹ tạm giã từ các 
con và ban ân điển cho các con. Bảo Pháp Phụ Tá cùng 
Chưởng Nghiêm Pháp Quân hãy đem vào đây một bầu 
bạch thủy để Mẹ ban ân điển thay thế cho bồ đào tiên 
tửu(13) hầu sau khi xả đàn các con chung nhau mà hưởng. 

                                            
(12) Đức Mẹ điểm danh và ban ơn một số vị hầu đàn.  
(13) bồ đào 葡萄: Trái nho. bồ đào tiên tửu: Rượu nho đã được 
Ơn Trên ban bố điển lành và trở thành rượu tiên. 

THI 

Mẹ từ Diêu Điện đến trần gian 

Chẳng có bồ đào để xách mang 

Hầu đặng đãi con cho phỉ dạ 

Nên dùng bạch thủy điển ân ban. 

THI 

Ban ơn con trẻ khắp trung đàn 

Đồng ẩm hồng ân Đức Mẹ ban 

Để trợ thân tâm cho mẫn tuệ 

Vượt bao thử thách của trần gian. 

NGÂM 

Ban ân con trẻ trung đàn 

Chí tâm hành đạo, Thiên Đàng Mẹ lui. 

Thăng.  
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HIỆP TÂM CẦU NGUYỆN 
Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo 

vô cùng thương tiếc được tin 

đạo trưởng NGUYỄN QUỐC TÍN 
Truyền Trạng hàm phong 

nguyên Chưởng Quản Chi Đạo, Tòa Pháp Chánh 
Hiệp Thiên Đài, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 

sinh năm Quý Hợi (1923) tại làng Đại Bình, xã Quế 
Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; đã quy thiên 
vào giờ Sửu, ngày 07-4 Đinh Dậu (Thứ Ba 02-5-2017) 
tại tư gia, số 46 Lương Định Của, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, hưởng thượng thọ 
chín mươi lăm tuổi.  

Tang lễ do Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài tổ chức 
trang trọng, và cố đạo trưởng được an táng tại Thánh 
Lâm Phước Địa (Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng). 

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo 
kính thành hiệp tâm cùng Hội Thánh Truyền Giáo Cao 
Đài, và tang quyến cố đạo trưởng Nguyễn Quốc Tín, 
nhất là quý hiền huynh Nguyễn Quốc Huấn, Nguyễn 
Quốc Ân, hiền tỷ Trần Thị Tâm, xin cầu nguyện giác 
linh Nguyễn Truyền Trạng sớm thọ ân Thầy Mẹ nơi cõi 
thiêng liêng hằng sống. 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. 

CHO VẠN ĐƯỜNG TRẦN 
RỘN TIẾNG VANG 

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    

Tiền bối Nguyễn Ngọc Hòa chính thức vào nhiệm vụ 
thông công với đạo hiệu Diệu Thông Đồng Tử. Tiền bối đã 
nghiệm ra một điều trước đây tiền bối còn ngờ. Nhờ làm 
phương tiện trung gian tiếp nhận điển lực thiêng liêng tiền 
bối ngộ ra Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bộ không phải là 
một chi phái mà là một sứ vụ. Từ đó tiền bối say sưa hành 
đạo với trách nhiệm của bộ phận thông công, nay đi thánh 
thất Khánh Vân, mai đến thánh thất Trung Hòa, ngày khác 
trở về thánh thất Trung An. Phương tiện di chuyển lúc bấy 
giờ chỉ là đôi chân cuốc bộ, bất kể đường xa. Lúc này tiền 
bối thấy sức khỏe nâng lên vượt trội. Nhiều lúc đi cả ngày 
đường, trải nhiều khó nhọc vẫn không biết mệt. 

Trong những tháng ngày giong ruổi đó đây, Diệu Thông 
Đồng Tử cảm thấy rõ mình được Kình Thiên Lực Sĩ theo 
hộ phò cho nên quyết hết lòng góp phần hiệu quả vào 
chương trình quảng truyền chơn giáo dìu dắt quần sinh. 

Về thánh thất Trung Hòa, tiền bối Nguyễn Ngọc Hòa 
chạnh nhớ đến Nguyễn Đình Anh, người bạn tương ngộ ở 
xã đạo Bàn An đã bỏ mình trước khi ra tòa án năm 1949.  

Đến xã đạo Bàn An gặp được thân quyến Nguyễn Đình 
Anh và ông Chánh Trị Sự, tiền bối Hòa tỏ lời chia sẻ niềm 



 

TẬP LỢI / ĐINH DẬU − 31 16  32 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 23 

 

đau, nỗi mất mát, và kể lại việc thoát trần của người bạn tù 
năm xưa. Bấy giờ tuy trong cảnh khốn khổ nhưng vẫn được 
Lễ Sanh Thượng Hòa Thanh Đầu Họ Đạo Trung Hòa tiếp 
quy,(1) tụng kinh cầu hồn, vãng sanh đầy đủ. Mọi người 
thân và đạo hữu có mặt ai cũng rướm lệ xót xa và mong có 
ngày cải táng di cốt Nguyễn Đình Anh về quê nhà. 

Ông Chánh Trị Sự Bàn An rất mến phục tiền bối Hòa 
nên cố mời về nhà để nhờ khuyên bảo đứa con trai. Ông 
nói: 

- Tôi chỉ có một thằng con trai. Mẹ nó chết lúc nó còn 
nằm nôi. Nay nó đã ba mươi mốt tuổi mà không chịu cưới 
vợ để nối dõi tông đường, cứ quyết đòi đi tu chơn. 

Rất thông cảm cho trường hợp của ông Chánh Trị Sự 
Bàn An, tiền bối Hòa hoan hỷ đến nhà gặp cậu con. Tiền 
bối đem tâm tình giải thích về nhơn đạo, thiên đạo, nói rằng 
muốn tu thiên đạo phải tròn nhơn đạo, mà nhơn đạo thì đạo 
hiếu là trước hết. 

Cậu con trai vốn đã ngưỡng mộ Lễ Sanh Thượng Hòa 
Thanh từ hồi tiền bối Hòa còn làm Đầu Họ, nay lại được lời 
khuyên bảo nên vâng lời răm rắp. Ông Chánh Trị Sự hết 
sức vui mừng, cảm ơn rối rít, mời tiền bối Hòa ở lại dùng 
cơm rồi đưa đi xem nghề sinh sống rất nhàn của ông.  

Ông có một cái sa đặt dưới suối, mỗi ngày cá chui vào 
cả rổ, mang đi bán được tiền đủ sống. Thấy nghề nầy phạm 

                                                
(1) Tiếp quy: Bí tích độ tử của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. 

luật đạo, tiền bối Hòa khuyên ông Chánh Trị Sự nên đổi 
nghề để tránh sát sanh. 

Tiền bối Nguyễn Ngọc Hòa thân mật sánh vai ông 
Chánh Trị Sự đi dọc theo bờ suối. Nhìn mấy luống đất 
hoang nối tiếp dải triền đồi cỏ mượt, tiền bối nói:  

- Đạo huynh Chánh Trị Sự có nhớ điều Thế Luật thứ Hai 
Mươi trong Tân Luật không? Một phần trong điều luật ấy 
là “Người bổn đạo chẳng nên chuyên nghề gì làm cho sát 
sanh, hại vật… Người nào lầm lỡ phải kiếm thế mà giải 
nghệ.” Tôi thấy ở đây có nhiều đất đai rẫy bái, anh Chánh 
Trị Sự nên bỏ cái sa bắt cá, đổi qua làm rẫy trồng màu, 
trồng rau. Hoặc hiện nay đang thịnh hành trồng bông vải. 
Đất ở đây rất thích hợp cho cây bông vải, anh thử trồng một 
đôi công, tôi nghĩ sẽ hơn cái sa bắt cá, mà tránh được tội sát 
sanh. 

Ông Chánh Trị Sự như bừng tỉnh, vừa chắp tay xá tiền 
bối Hòa vừa nói:  

- Thưa anh lớn, anh đã khai thị cho em một u mê mà lâu 
nay em mù đui không thấy. Nếu không gặp anh lớn lần nầy 
có lẽ tội lỗi em ngày càng cao như núi. Đa tạ anh lớn, em sẽ 
phá bỏ ngay, không sang bán cho ai cả. 

Một lần tiền bối cùng đi với đồng loan Ngọc Tuyển từ 
thánh thất Trung Hòa về thánh thất Trung An. Khởi hành từ 
sáng tinh mơ đến đúng Ngọ mới tới dốc Lung. Hai anh em 
lên đến đỉnh thì đã thấm mệt, tạm nghỉ, giở cơm gói ra ăn 
và ngắm trời xanh mây trắng. Cơm nước, nghỉ ngơi xong 
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hai anh em quải tay nải từ từ xuống dốc. Bỗng trước mặt 
xuất hiện ba con bò vàng (một mẹ và hai con). Tiền bối 
Hòa lấy làm lạ, sao giữa chốn nầy lại có người nuôi bò thả 
rông. Quay lại vừa định hỏi Ngọc Tuyển thì đã bị Ngọc 
Tuyển kéo lôi vào bờ đá. Đồng thời một cơn gió mạnh thổi 
đến và một tiếng đánh ào rất mạnh. Tiền bối Hòa và Ngọc 
Tuyển giật mình vội sụp người xuống. Hồi lâu đứng lên thì 
ba con bò đã chạy xổng vào rừng. Ngọc Tuyển mặt mày tái 
mét, hổn hển nói: 

- Anh lớn tưởng đó là bò hả? Một con cọp mẹ và hai con 
cọp con đó. May quá! 

Tiền bối Hòa ngơ ngác hỏi: 

- Cọp thật à?! Vậy là đã có Kình Thiên Lực Sĩ Nhị 
Tướng Quân hộ phò rồi. Thôi cứ thong dong mà bước. 

Chiều xuống, mặt trời dần khuất sau dãy Trường Sơn, 
hai người đến gần một con suối, cùng nhau xuống tắm mát 
rồi bàn nhau đến nhà ông Chánh Trị Sự Đan gần đó nghỉ 
qua đêm, sáng mai sẽ về Trung An. 

Đêm đó hai bên chủ khách đều vui. Chủ mừng vì dễ gì 
có dịp “rồng đến nhà tôm”. Khách vui được thưởng thức 
bữa cơm gạo mùa và thức ăn là thổ sản măng le ba món: 
măng le xào bún tàu nấm mèo, măng le nấu canh nấm mối, 
và măng le luộc chấm tương bánh dầu.(2) 
                                                
(2) Măng le màu vàng, pha chút trắng, được lấy từ cây le, thuộc 

họ tre nứa, không có gai, thân dẻo, mọc rất nhiều trên vùng đất 
bazan Tây Nguyên. Mùa mưa về, cả buôn làng Tây Nguyên 

Thường mỗi lần đến thánh thất Trung An tiền bối Hòa 
lưu lại một vài tuần để lập đàn cơ. Những lúc buồn nhớ nhà 
nhớ quê, tiền bối Hòa hay ghé chơi gia đình tiền bối Phan 
Thiện Trì (Cửu Khanh) ở Việt An cách thánh thất độ năm 
cây số.  

Đến với gia đình nầy là niềm vui rất tao nhã, vì con cái 
Phan tiền bối đều ngoan đạo. Hai người con trai (Cả Triết, 
Phan Đề) và ba người em gái (Phan Thị Hòe, Phan Thị 
Huệ, Phan Thị Cam) rất mến mộ Diệu Thông Đồng Tử, 
một thanh niên giàu tâm đạo và có thực học, biết nhiều hiểu 
rộng. Những đêm trăng họ thường tập trung nghe đọc thánh 
giáo, đàm luận thơ văn. Có lần Phan Thị Huệ đưa một bài 
thơ chữ Hán nhờ Diệu Thông dịch hộ.  

Bắc Đẩu hoành thiên dạ dục lan 
Sầu nhơn ỷ nguyệt tứ vô đoan 
Hốt văn họa các Tần tranh dật 
Tri thị lân gia Triệu nữ đàn 
Khúc thành hư ức thanh nga liễm 
Điệu cấp dao liên ngọc chỉ hàn 
Ngân thược trùng quan thính vị tịch 
Bất như miên khứ mộng trung khan. 

Tiền bối Hòa cầm xem giây lát rồi mượn giấy bút dịch: 

                                                                                                     
rộn rịp đi hái măng le. Khi hái, chỉ lấy phần đọt, đặc ruột, giòn, 
ngọt, bùi, không đắng chát. Măng le dùng tươi hoặc cắt lát 
phơi khô để dành. Măng le ăn ngon hơn hẳn măng tre, măng 
trúc. [Văn Uyển chú] 



 

TẬP LỢI / ĐINH DẬU − 35 18  36 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 23 

 

Sao Đẩu ngang trời đêm đã thâu 
Dưới trăng lòng khách nhớ đâu đâu 
Bỗng nghe lầu cạnh năm cung trỗi 
Mới biết nhà bên thiếu nữ đàn 
Thương lúc gãy mau tay ngọc lạnh 
Tưởng khi điệu gấp liễu mày chau 
Mấy lần khóa bạc chưa nghe mở 
Thà ngủ cho rồi mộng thấy nhau.(3) 

Xem bài dịch xong, Phan Thị Huệ cười giòn: 

- Anh Sáu học chữ Nho hồi nào mà dịch hay và tình tứ 
quá chừng! Ở trong Nam cũng có trường dạy chữ Nho nữa 
sao anh Sáu? 

                                                
(3) Bài thơ này nhan đề là Văn Lân Gia Lý Tranh 聞鄰家理箏 

(nghe hàng xóm khảy đàn tranh), của Từ An Trinh 徐安貞 (tên 
Sở Bích 楚璧, người Long Khâu 龍丘, thời Đường). Câu 3 nói 
Tần tranh, do tích tướng quân Mông Điềm đời Tần Thỉ Hoàng 
Đế (221-206 trước Công Nguyên) chế ra đàn tranh năm dây, 
nên gọi là Tần tranh (đàn tranh nhà Tần). Câu 4 nói Triệu nữ 
(gái nước Triệu), do nước Triệu đời Chiến Quốc nổi tiếng 
nhiều gái đẹp; vì thế Triệu nữ tức là mỹ nữ (gái đẹp). Câu 7 có 
dị bản, hoặc viết Ngân thược 銀鑰 (chìa khóa bạc) hoặc viết 
Ngân tỏa 銀鎖 (ổ khóa bạc). Nguyên văn chữ Hán như sau: 

北斗橫天夜欲闌 
愁人倚月思無端 
忽聞畫閣秦箏逸 

知是 鄰家趙女彈 

曲成虛憶青蛾斂  
調急遙憐玉指寒  
銀鑰 [鎖]重關聽未辟  
不如眠去夢中看  

[Văn Uyển chú] 

Tiền bối Hòa cũng cười vui theo, trả lời: 

- Ở trong Nam chỉ có trường dạy Pháp văn chứ không có 
trường Hán văn. Tôi vì thích mà tự học hồi ở Đạo Đức Học 
Đường tại Tòa Thánh Tây Ninh. 

Đã có hạt giống thơ trong tâm hồn, nay gặp được đất tốt 
để gieo, từ đó ngọn bút Duy Thần Nguyễn Ngọc Hòa được 
nhiều người biết đến. 

Gần thánh thất Trung An có thầy giáo Liên. Một hôm 
ông cho người mời tiền bối Nguyễn Ngọc Hòa đến nhà gọi 
là để được làm quen và thỉnh giáo. Vì rất thích gặp gỡ 
người có chữ nghĩa nên tiền bối Nguyễn Ngọc Hòa nhân 
buổi nhàn nhã đã ghé thầy giáo Liên. Cả hai quả thật tâm 
đầu ý hợp về quan niệm dung hòa Đông Tây, bất thiên kim 
bất nệ cổ. Từ đó hai người hay gặp gỡ luận đàm chuyện 
Đông chuyện Tây, chuyện kim chuyện cổ. 

Một hôm, con gái thầy giáo Liên mang ra bài thơ chữ 
Hán nhờ tiền bối Hòa dịch hộ. Biết cô bé này là học sinh 
trường Phan Chu Trinh, cũng thuộc con dòng cháu giống, 
muốn tập tành vào trường văn trận bút, tiền bối Hòa thối 
thác: 

- Sao cô không nhờ thầy giáo dịch cho? Tôi ngại mình 
còn non chữ nghĩa, e không trọn ý tròn vần đâu. 

Cô học trò thưa: 

- Em có nghe đồn thầy Hòa rất lão luyện về thơ chữ 
Hán. Sẵn dịp thầy đến chơi, em xin vô phép nhờ thầy giúp, 
chứ nói gì nhờ ba em. 
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Rất hiểu tính khí của những người mon men vào chữ 
nghĩa ưa tìm sự đo lường để cân đối non già cho lòng 
ngưỡng mộ, tiền bối Hòa khẽ gục gặc đầu bảo: 

- Thôi cô đưa tôi xem thử. 

Cô học trò lễ phép đưa bài thơ của Tào Đường (4) bằng 
hai tay, kèm theo tập giấy và cây bút chì. Tiền bối Hòa đón 
lấy bài thơ xem. 

Ân cần tương tống khách Thiên Thai 
Tiên cảnh na năng khước tái lai 
Xa hạc ký quy tu cưỡng ẩm 
Ngọc thơ vô sự mạc tần khai 
Hoa lưu động khẩu ưng trường tại 
Thủy đáo nhân gian định bất hồi 
Trù trướng khê đầu tùng thử biệt 
Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài.  

Sẵn giấy bút tiến bối Hòa viết luôn bài dịch:4 

                                                
(4) Tào Đường 曹唐, đời Vãn Đường, tự Nghiêu Tân 堯賓, hiệu 

Tố Quá Đạo Sĩ 做過道士, người Quế Châu 桂州. Bài thơ này 
nhan đề là Tiên Tử Tống Lưu Nguyễn Xuất Động 仙子送劉阮 
出洞 (các nàng tiên tiễn Lưu Nguyễn ra khỏi động). Bài thơ 
tiền bối Hòa đã xem là một dị bản. Chữ Khách (câu 1) nhiều 
bản viết là Xuất 出 (rời khỏi). Hai chữ Xa hạc (câu 3) nhiều 
bản viết là Vân dịch 雲液 (rượu mây, ý nói rượu tiên). Hai chữ 
Ngọc thơ (câu 4) còn viết là Ngọc thư 玉書 (lá thư ngọc, ý nói 
thư tiên). Chữ Lưu 留 (câu 5) nhiều bản viết là đương 當 (đang 
còn). Bản chữ Hán phổ biến hơn cả như sau: 

Tiệc nồng tiễn khách lại trần gian 
Tiên cảnh tới lui há dễ dàng 
Xe hạc còn chờ nên uống cạn 
Thơ lòng vô cớ chớ khui nang 
Hoa luôn nương náu nơi hoang vắng 
Nước vẫn dòng xuôi xuống suối ngàn 
Đầu núi xa xăm từ cách biệt 
Rêu xanh trăng sáng chiếu non vàng. 

Đưa bài dịch cho cô học trò, tiền bối Hòa bảo: 

                                                                                                     

殷勤相送出天台 
仙境那能卻再來 
雲液既歸須強飲 
玉書無事莫頻開 
花當洞口應長在 
水到人間定不迴 
惆悵溪頭從此別 
碧山明月照蒼苔 

Ân cần tương tống xuất Thiên Thai 
Tiên cảnh na năng khước tái lai 
Vân dịch ký quy tu cưỡng ẩm 
Ngọc thư vô sự mạc tần khai 
Hoa đương động khẩu ưng trường tại 
Thủy đáo nhân gian định bất hồi 
Trù trướng khê đầu tùng thử biệt 
Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài. 

Bản dịch của nữ sĩ Ngân Giang (1916-2002): 
Tiên Nữ Tiễn Lưu Nguyễn Ra Động 

Ân cần đưa khỏi lối Thiên Thai 
Tiên cảnh khôn mong trở lại rồi 
Chén rượu ngày về nên gượng uống 
Phong thư vô sự chớ thường coi 
Hoa nương cửa động hoa thơm mãi 
Nước xuống khơi trần nước chảy xuôi 
Theo tiễn bâng khuâng bên suối lạnh 
Rêu ngàn non quạnh bóng trăng soi. 

[Văn Uyển chú] 
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- Bài thơ này quá đỗi hay về mặt văn chương, có lẽ nhà 
thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu chịu ảnh hưởng khi viết bài 
Thề Non Nước và bài Tống Biệt của ông ta. Tuy vậy, theo 
tôi thì bài thơ nầy không được đậm đà về tình cảm vì thiếu 
yếu tố thời gian. Bởi vì thời gian là yếu tố chính để đo độ 
thấm sâu của tình cảm. Cho nên phải nhắc đến yếu tố nầy ở 
hai câu kết mới đúng. Giả như có thể là: 

Động Bích chia tay từ độ ấy 
Ngàn năm trăng sáng rọi non vàng. 

* 

Sau lần dịch thơ ấy, tiền bối Hòa bị cuốn hút vào gánh 
nặng quần sinh nên không còn dịp nào ghé nhà thầy giáo 
Liên và cô bạn nhỏ. 

Diệu Thông Đồng Tử liên tục được lệnh đi lập đàn ở các 
thánh thất nam Quảng Nam. 

Ngày 09-02 Nhâm Thìn (Thứ Ba 04-3-1952) tiền bối 
Hòa đến lập đàn cơ tại thánh thất Từ Vân. Trong đàn nầy 
Đức Cao Đài ban lệnh giao cho tiền bối Phan Thiện Trì 
quyền chứng đàn lễ thọ phong của chức sắc thuộc Cơ Quan 
Truyền Giáo Trung Bộ.  

Ngày 15-02 Nhâm Thìn (Thứ Hai 10-3-1952) tại thánh 
thất Thái Hòa, Ơn Trên ban lệnh tiền bối Phan Thiện Trì 
giữ chức vụ Quyền Hiệp Lý. 

Nhiều kỳ đàn tiếp theo, Ơn Trên dạy về thời kỳ Chỉnh 
Cơ Lập Pháp để tiến đến hình thành một Hội Thánh Trung 
Tông Đạo với cơ cấu bốn Cơ Quan (Hành Chánh, Phổ Tế, 
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Phước Thiện, Minh Tra). Ơn Trên ban truyền Tứ Bửu Pháp 
(Khai Đạo Thông, Khai Pháp Thông, Khai Sinh Cơ Thông, 
và Khai Nguyên Giáo Pháp). 

Khoảng tháng 11 Nhâm Thìn (hạ tuần tháng 12, thượng 
tuần tháng 01-1952), tiền bối Nguyễn Khoa Trường được 
trả tự do, từ nhà lao Tiên Hội trở về có ghé thánh thất 
Trung An. Bộ phận phò loan và các chức sắc gặp nhau, han 
hỏi, chúc mừng.  

Đêm đó lập đàn cơ, Đức Trần Hưng Đạo dạy: 

THI 

TRẦN hồng inh ỏi gióng chuông minh 
HƯNG pháp những toan giải khổ sinh 
ĐẠO đức Kỳ Ba ai gánh vác 
Lâm đàn lòng muốn giải chơn kinh. 

BÀI 

Chơn kinh ấy tâm linh chí thánh 
Ngọc kinh kia là gánh Đạo Trời 
Cứu người khỏi bể trần vơi 
Thiên bang cộng hưởng ơn Trời chở che. 

Che chở khỏi những bề tai ách 
Cứu vớt ai là khách trần hồng 
Cuộc đời toàn những gai chông 
Những mưu ác mỵ, những lòng tham si. 

Đời có khổ, sầu bi mới thấy 
Đạo có nhiều tâm quấy khó minh 

Minh tâm kiến tánh chơn kinh 
Kinh vô tự vốn vô hình vô căn. 

THI 

Căn nghiệp đời người mấy kiếp tai 
Hỡi ai là kẻ khách đua tài 
Kiếp sanh ví đặng trăm năm chẵn 
Thì chốn Tiên bang đáng mấy ngày. 

Ngàn năm danh thế để bao lâu 
Ngắm lại sử xưa lắm khổ sầu 
Máu nhuộm hùng anh bao tuấn kiệt 
Nào ai sử Đạo rạng thiên thâu? 

Thiên thu đạo đức vẫn lưu hành 
Tu sĩ tu danh cũng giựt giành 
Giành giựt đạo quyền, danh đạo thế 
Thế nên chánh đạo khó mau thành. 

Lão cho Tỉnh Đạo Phú Yên một bài.  

THI 

Khoa thi Thầy sắp mở lần ba 
Đạo hạnh lo trau giữ nước nhà 
Nam Bắc dầu chưa thành một cõi 
Năm châu đã rạng ánh Kỳ Ba 

Thiên ân dành thưởng người ngoan đạo 
Âm luật còn chờ lũ ác tà 
Nếu biết công bình Thiên lý định 
Quản bao thập ác cõi ta bà. 
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Ta bà thế giới có Thần Tiên  
Giáng lập đạo Cao cứu cửu huyền 
Nguyên lý Kỳ Ba hưng chánh đạo 
Đạo huỳnh thống nhất các chơn truyền. 

Vào ngày tết Nguyên Đán năm Quý Tỵ (Thứ Bảy 14-02-
1953), trong đàn cơ tại thánh thất Trung An, Đức Chí Tôn 
ban phẩm vị Giáo Sư hàm phong cho tiền bối Quyền Hiệp 
Lý Phan Thiện Trì: 

TRÌ Giáo Sư hàm phong tuân chiếu 
Lập thân con sẽ hiểu ân Thầy. 

Tại các đàn cơ tiếp theo trong năm Quý Tỵ (1953), nhiều 
vị tiền bối được ân phong: Trịnh Trung Tín (Giáo Hữu 
Thanh Tra), Trần Nguyên Chí (Giáo Sư), Nguyễn Trinh 
Cán (Luật Sự), Nguyễn Mậu Long (Lễ Sanh), Trần Cao Tử 
(Lễ Sanh), Nguyễn Đán (Thái Giáo Sư), Võ Hương Yến 
(Nữ Lễ Sanh). 

Ngoài ra, Ơn Trên còn ban phong một số chức sắc 
Phước Thiện và truy phong một số Đầu Họ Đạo. 

Lễ thọ phong được tổ chức rất trang nghiêm, trọng thể 
tại thánh thất Hưng Đông do tiền bối Quyền Hiệp Lý Phan 
Thiện Trì chứng lễ. 

PHẠM VĂN LIÊM 

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

CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI 

Hỏi rằng xưa ở nơi đâu 
Thưa từ tiếng khóc bưng đầu mà ra 
Dãi dầu gió táp mưa sa 
Nghìn trùng cách trở quê nhà khôn nguôi  

Tưởng là cõi tạm mà thôi  
Ai ngờ bám rễ đâm chồi nơi đây 
Từ thân nhập cuộc lưu đày 
Huyễn du môt giấc mộng dài xanh rêu 

Giữa dòng nước chảy lêu bêu 
Cánh chuồn mỏng mảnh cuốn theo bụi trần 
Tiếng chày gõ vỡ phàm tâm 
Nửa đêm thoang thoảng mùi trầm hương bay 

Xin chào nhau giữa cõi này 
Chào nhau qua những tháng ngày rỗng rang 
Một đời đã lỡ đa mang 
Kiếp căn sao khéo buộc ràng khéo trao 

Ừ thôi đất trích chiêm bao 
Gặp nhau ngần ấy lẽ nào không duyên 
Bây giờ đã bén mùi thiền 
Xin cho giữ vẹn lời nguyền buổi xưa. 

TRẦN DÃ SƠN (2017) 
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TẢN MẠN VỀ TÂM LÝ HỌC 
VỚI NGƯỜI TU 

D ID ID ID I Ệ U  N G U YỆ U  N G U YỆ U  N G U YỆ U  N G U Y ÊÊÊÊ NNNN    

1 .  Đ I1 .  Đ I1 .  Đ I1 .  Đ I Ể M  C Ố T  LỂ M  C Ố T  LỂ M  C Ố T  LỂ M  C Ố T  L Õ I  CÕ I  CÕ I  CÕ I  C Ủ A  T Â M  L Ý  H Ọ CỦ A  T Â M  L Ý  H Ọ CỦ A  T Â M  L Ý  H Ọ CỦ A  T Â M  L Ý  H Ọ C     

Ở đời, muốn thành công trong giao tế ứng xử hay trong 
công việc, con người cần phải biết thuật đắc nhân tâm. Đắc 
nhân tâm là thu phục được lòng người. Muốn thu phục 
được lòng người phải biết lòng người nghĩ gì, yêu thích 
điều gì, chán ghét cái gì, v.v… để đối xử cho phù hợp. Nói 
cách khác, muốn đắc nhân tâm, cần phải hiểu tâm lý con 
người. Thầy cô dạy học muốn thành công cần phải hiểu 
tâm lý học sinh theo từng lứa tuổi. Doanh nhân trên thương 
trường muốn thành công cần phải hiểu tâm lý khách hàng. 
Nhà truyền giáo muốn cứu độ được nhơn sanh cần phải 
hiểu tâm lý của đối tượng cần được cứu độ, v.v… 

Theo Từ Điển Tiếng Việt của Trung Tâm Từ Điển Ngôn 
Ngữ, Viện Ngôn Ngữ Học Hà Nội (1992), tâm lý là 
“nguyện vọng, ý thích, thị hiếu, v.v… riêng của mỗi người, 

trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó.” Nói là riêng, nhưng 
thật sự những nguyện vọng, ý thích, thị hiếu… này thường 
giống nhau đối với những người cùng quốc gia, cùng dân 
tộc, cùng lứa tuổi, cùng ngành nghề, cùng hoàn cảnh xã 
hội, cùng tôn giáo, v.v…  

Chính vì việc am hiểu tâm lý của con người có một tầm 

quan trọng rất lớn trong việc đối nhân xử thế và trong nghề 
nghiệp mà vào thế kỷ XVI, thuật ngữ tâm lý học đã xuất 
hiện và ngành tâm lý học đã chính thức được sáng lập vào 
năm 1879. Đây là một ngành khoa học nghiên cứu toàn bộ 
đời sống tâm lý của con người như cảm giác, tri giác, tư duy, 
tưởng tượng, trí nhớ, tình cảm, nhu cầu, năng lực, đam mê, tính 
cách, v.v… Tâm lý học cũng chú ý đến ảnh hưởng của hoạt 
động thể chất, trạng thái tâm lý và các yếu tố bên ngoài tác 
động đến hành vi và tinh thần của con người. Tâm lý học 
còn nghiên cứu về quy luật chung nhất của sự vận động thế 
giới đời sống con người dưới sự tác động qua lại giữa cá 
nhân và thực tại khách quan.  

Do tính chất đa dạng và phức tạp của đời sống con người 
nên tâm lý học được chia ra làm nhiều lĩnh vực nghiên cứu 
như: tâm lý học nhận thức, tâm lý học so sánh, tâm lý học 
phát triển, tâm lý học xã hội, tâm lý học nghệ thuật, tâm lý 
học sáng tạo, tâm lý học lao động, tâm lý học trị liệu, tâm 
lý học tư vấn, tâm lý học kinh tế, v.v… 

Đặc biệt, tâm lý học ứng dụng là ngành áp dụng các 
công trình nghiên cứu về các quy luật trong tâm lý học vào 
các lĩnh vực như quản lý kinh doanh, thiết kế sản phẩm, lao 
động, công sở, trường học, sức khỏe, dinh dưỡng, v.v…  

Thật ra thì tâm lý học đã có từ thời cổ đại và các Thánh 
Nhân xưa đã từng biết rút ra các quy luật tâm lý trong thuật 
đối nhân xử thế, tạm kể như:  

- Những điều ta không muốn, thì đừng làm cho kẻ khác. 
(Đức Khổng Tử, Luận Ngữ 4:15) 
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- Những kẻ hứa bừa, ắt khó giữ lời. Coi cái gì cũng dễ, 

ắt gặp nhiều cái khó, cho nên Thánh Nhân xem việc gì cũng 

khó, thì cuối cùng không gặp khó. (Lão Tử, Đạo Đức Kinh 
63:3) 

- Lời đáng tin không hoa mỹ. Lời hoa mỹ không đáng 

tin. (Lão Tử, Đạo Đức Kinh 81:1)  

Và thêm những câu này nữa,(1) cũng là túi khôn muôn 
đời của nhân loại: 

- Kẻ có mặt người, hay nịnh hót thì khi vắng mặt người, 

tất hay chê bai. (Trang Tử) 

- Kẻ tiểu nhân, ta nên tránh, nhưng cũng không nên 

ruồng rẫy mà sinh ra thù hằn. (Hàm Quang) 

- Nhã quá, hóa ra dễ bị lờn. Nghiêm quá, thì không ai 

thân. (Gia Ngữ) 

- Những người cùng thích một việc, thường hay ghen 

ghét lẫn nhau. Những người cùng lo một việc, thường hay 

thân thiết với nhau. (Chiến Quốc Sách) 

- Nói chuyện, chớ châm chọc để người ta buốt. Nói đùa, 

chớ cạnh khóe để người ta đau. 

- Nước trong quá thường không có cá. Người xét nét quá 

thì không có bạn. 

- Phàm làm việc chi, nên giữ lại chút nhơn tình, hầu 

ngày sau dễ thấy mặt nhau. 

                                                
(1) Trích Thuật Xử Thế Của Người Xưa, của Nguyễn Duy Cần.  

- Sửa điều dở cho ai, chớ nghiêm khắc quá. Dạy điều 

hay cho ai chớ nên cao xa quá. 

- Trong đạo xử thế, biết trách mình là người khôn; chỉ 
trách người là người vụng. 

- Trong đạo xử thế, dở nhất là không biết nhận thấy cái 

lỗi của mình. 

- Với kẻ lành, lấy lành mà ở; với kẻ chẳng lành, vẫn lấy 

lành mà ở. Với kẻ thành tín, lấy thành tín mà ở; với kẻ 

không thành tín, vẫn lấy thành tín mà ở. (Lão Tử) 

* 

Đức Lão Tử (Đạo Đức Kinh 33:1) dạy: Biết người là 

khôn, biết mình là sáng. Do đó, trước khi biết người cần 
phải biết mình. 

Con người sẽ có một đời sống an lạc nếu tự biết mình 
và biết làm chủ tâm mình, phát triển những tính thiện sẵn 
có trong tâm cho sung mãn hơn, và giữ tâm an định trước 
mọi hoàn cảnh biến thiên. 

Như vậy cốt lõi của tâm lý học chẳng qua cũng là một 
chữ Tâm. Nếu biết giữ nguyên tắc “Những điều ta không 

muốn, thì đừng làm cho kẻ khác” và tinh thần “quên mình, 

vì người” với tất cả tâm thành trong đối nhân xử thế như 
lời dạy sau đây của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo thì lo 
gì không thu phục được nhân tâm: 

“Tất cả mọi hoạt động của mình phải nhắm vào mục 

đích tối thượng của đạo lý. Từ tư tưởng, ý nghĩ, lời nói, cử 
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chỉ đến việc làm phải được sự chân thành, tỏ nỗi cảm tình 

và thố lộ tình thương với tất cả mọi người, mọi trường hợp. 

Việc gì trước khi muốn nói hoặc làm cho ai, nên đặt mình 

trong hoàn cảnh người ấy để xem mình có chịu được những 

đối xử như vậy hay không. Nếu được thì làm, không được 

thì đừng. Đó là tự mình kiểm soát hành động của mình đó, 

cũng là khuôn mẫu đạo lý Nho Giáo un đúc cho mình đó. 

Hằng ngày mình thường ước mong kẻ khác giúp đỡ phương 

tiện sinh kế, nâng đỡ con cái học hành, để lời dịu ngọt đối 

xử với mình, cùng mong Thượng Đế tha thứ tội lỗi và ban 

ơn cho mình. Hãy lấy tất cả sự ấy ban bố và đối xử với kẻ 
khác.” (2) 

2 .  T Â M  L Ý  H2 .  T Â M  L Ý  H2 .  T Â M  L Ý  H2 .  T Â M  L Ý  H Ọ C  Ọ C  Ọ C  Ọ C  Ứ N G  D Ụ N G  Ứ N G  D Ụ N G  Ứ N G  D Ụ N G  Ứ N G  D Ụ N G  T R O N G  V IT R O N G  V IT R O N G  V IT R O N G  V I Ệ C  T U  HỆ C  T U  HỆ C  T U  HỆ C  T U  H Ọ CỌ CỌ CỌ C ,  H À N H  Đ,  H À N H  Đ,  H À N H  Đ,  H À N H  Đ Ạ OẠ OẠ OẠ O     

Trong Lịch Trình Hành Đạo ban cho nhân viên Cơ Quan 
Phổ Thông Giáo Lý vào ngày 15-4 Bính Ngọ (03-6-1966), 
Đức Lê Đại Tiên dạy người giáo sĩ “phải hiểu tâm lý học, 

luận lý học để tiến thủ”. Đây là yêu cầu đặt ra cho giáo sĩ 
nhưng những ai có tâm nguyện nhận lấy sứ mạng truyền 
giáo Cao Đài cũng đều phải tự rèn luyện theo lời dạy này.  

Đức Lê Đại Tiên dạy nhà truyền giáo phải hiểu tâm lý 
học để tiến thủ. Tiến thủ chính là khả năng ứng xử quyền 
biến, hợp thời hợp lúc, hợp hoàn cảnh, hợp lòng người. Cần 
phải biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên tạm dừng lại để chờ 
thời cơ thuận tiện.  

                                                
(2) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-01 Kỷ Dậu (03-3-1969). 

Qua thánh giáo các Đấng thiêng liêng trong Tam Kỳ Phổ 
Độ, chúng ta có thể rút ra các lời dạy về tâm lý học để ứng 
dụng vào cuộc đời tu học và hành đạo của bản thân.  

Tâm lý người tu 

Dân gian ta có câu: “Sống lâu (thì) lên lão làng.” Sau 
một thời gian tu học và hành đạo, người tu có thể được tập 
thể tín nhiệm giao phó cho các chức vụ hay trách vụ trong 
tập thể. Điều này đôi khi làm cho người tu có tâm lý tự mãn 
rồi trở nên dể duôi, không chuyên cần tu học, rèn luyện bản 
thân như thuở ban đầu nữa. Để đối trị tâm lý này chúng ta 
nên nhớ lời khuyên bảo của Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt: 

“Dù đã bước được bao xa nhưng cứ tưởng như là mới 

khởi hành.” 
(3)  

Tâm lý nhơn sự 

Đức Mẹ dạy: “Về phần tâm lý nhơn sự, con ôi, tránh 

làm sao khỏi! Vì các con mở cửa lúc bình minh, thì trước 

thềm đã có thị phi; mở cửa sau lúc bình minh vẫn có thị phi 

ở ngõ sau. Cõi thế gian nầy là vậy. Phương chi, thời kỳ hỗn 

loạn điên nguy mà các con muốn mỗi mỗi đều toàn hảo 

toàn chân cũng khó mà được đó các con.” 
(4)

 

Hiểu được điều này thì người tu cứ cố gắng hết sức mình 
để hoàn thiện hóa bản thân và chu toàn phận sự, đừng để 
cho những tiếng dư luận thị phi làm cho mình phải chồn 

                                                
(3) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Bính Ngọ (03-6-1966). 
(4) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-10 Bính Ngọ (26-11-1966). 



 

TẬP LỢI / ĐINH DẬU − 51 26  52 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 23 

 

chân thối bước hoặc dao động tâm tu, hoặc gây mất tình 
liên giao hòa ái giữa người và người. Đức Giáo Tông Đại 
Đạo dạy: 

Tiếng chỉ trích chê bai xấu tốt 

Lời phê bình một một, hai hai 

Cũng đều gác bỏ ngoài tai 

Để lòng an ổn dạn dày quả công.
(5)

 

Tâm lý tập thể 

Con người luôn có khuynh hướng sống thành cộng đồng, 
và tập thể có một ảnh hưởng rất lớn đến từng cá nhân trong 
cộng đồng. Một khi đã tham gia vào cộng đồng, mọi người 
đều phải sống và hành động theo những quy định chung 
của tập thể chứ không thể làm theo ý thích riêng của cá 
nhân. Điều này rất có lợi cho người tu khi được cùng tu học 
và hành đạo trong một tập thể, cùng nâng đỡ dắt dìu nhau 
trên bước đường tu. Đức Bác Nhã Thiền Sư dạy: 

“Lời tục thường ví rằng cơm có canh, tu hành có bạn. 

Khi mới bước chơn chập chững vào cửa đạo phải nhờ 

những bạn đi trước, nương bước theo sau, vịn níu cùng 

nhau lâu ngày mới vững. 

Trước đây một lần, Bản Huynh có phân rằng người mới 

vào tầm học đạo cũng như trẻ em lớp mẫu giáo mới tập 

viết, cần phải kẻ hàng đôi, rồi hàng chiếc, v.v... Hàng đôi, 

hàng chiếc, đó là giữ gìn giới luật, chay lạt gìn lòng, tới lui 

                                                
(5) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 14-02 Mậu Thân (12-3-1968). 

thánh đường nghe đạo và học đạo. Một câu khác nữa là 

gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hễ gần đời say mê bạc 

bài nhậu hút, sớm muộn gì cũng hư hỏng người ra; gần 

bạn tác đạo đức tu hành sẽ trở nên hiền nhân thánh thiện. 

Bởi vì mình còn mang xác phàm tánh tục chưa phải là 

thánh nhơn. Hễ tánh tục thì dễ bị tạp niệm.  

Chư hiền thường xem những vở kịch, biết rằng đó là giả 

cảnh của sân khấu, nhưng thấy người ngay mắc nạn liền 

động lòng trắc ẩn mến thương, thấy kẻ sàm nịnh ác tâm 

liền sanh lòng ghét kỵ, lúc thấy tình tự thở than thì tánh si 

mê bộc phát, v.v... Vì vậy nên phải tạo cho mình một hoàn 

cảnh tốt để tánh nhiễm theo việc tốt. Mấy ai kiểm soát được 

lòng, vì vậy cho nên hãy sớm đặt mình trong khuôn viên 

mẫu mực nề nếp đạo đức, dẫu có lỡ nghiêng bên nào cũng 

có bạn đạo hạnh nhân từ nâng đỡ cho nhau.” 
(6)

 

Có thể nêu lên một ví dụ cụ thể về ích lợi của việc tu 
hành trong tập thể: Khi ở nhà một mình, chúng ta thật khó 
mà giữ đúng tứ thời công phu tu tịnh. Nhưng khi gia nhập 
tịnh trường trong các khóa tu tập thể, chúng ta có thể dễ 
dàng thực hiện điều này. Giờ Tý thật buồn ngủ, nhưng khi 
nghe kẻng đánh báo hiệu giờ công phu, mọi người đều ngồi 
bật dậy, chẳng lẽ mình tiếp tục nằm ngủ không dậy đi công 
phu? 

Tâm lý trị liệu 

Con người thường hay than thở bi quan mỗi khi gặp 

                                                
(6) Minh Lý Thánh Hội, 07-11 Quý Sửu (01-12-1973). 



 

TẬP LỢI / ĐINH DẬU − 53 27  54 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 23 

 

cảnh không may trong cuộc sống như tai nạn, bệnh tật, 
nghèo khổ, v.v... hoặc than trời trách đất mỗi khi thấy cảnh 
bất công: Kẻ ác sống giàu sang sung sướng, còn người hiền 
lại chịu cảnh nghèo hèn đau khổ. 

Nếu mọi người hiểu được rằng luật Tạo Hóa công bình 
thưởng phạt không sai chạy một mảy hào, mọi việc tốt xấu 
trên thế gian đều do luật nhân quả quyết định, thì sẽ không 
còn bi quan chán nản mà cố gắng tích cực làm điều thiện để 
giải trừ bớt những nghiệp quả xấu đã gây ra từ tiền kiếp 
hay trong hiện kiếp. Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Có người hiện kiếp đương hưởng phú quý vinh hoa, 

tưởng rằng do tài năng của mình tạo ra hoặc của phụ ấm 

để lại, mà không hiểu cái nhân của nó. Thế nên, người đời 

thường mỉa mai rằng tại sao những kẻ tham tàn độc ác vẫn 

giàu có phây phây, còn người chí công tu niệm hành đạo 

suốt đời lại bị nạn nọ tai kia, khó nghèo theo đuổi; như thế, 

tu cũng vậy, không tu cũng vậy. 

Chư đạo hữu ý thức được điều chót này nên lấy đó làm 

phương tiện để an ủi, vỗ về, nhắc nhở, khuyến khích hoặc 

giúp đỡ những người bạn đạo trong cảnh ấy đang trả quả, 

để ngăn chặn sự sa sút đức tin, phế đạo rồi bỏ lỡ cơ hội 

được trả bớt nghiệp tiền khiên quá nặng.” 
(7)

 

Do đó, khi một người đang bị bệnh nặng, nếu không 
hiểu luật nhân quả thì than thở bi quan khiến cho bệnh càng 
thêm nặng. Người hiểu luật nhân quả thì vui lòng trả 

                                                
(7) Minh Lý Thánh Hội, 01-11 Tân Hợi (18-12-1971). 

nghiệp, để lòng an định cầu nguyện và tích cực làm công 
quả hoặc nhờ thân nhân làm công quả giúp thì bệnh tình có 
thể thuyên giảm rất nhanh. 

Tâm lý bệnh nhân 

Các cơ sở đạo hiện nay thường có phòng khám bệnh từ 
thiện, khám và phát thuốc miễn phí cho dân nghèo. Đây là 
một cơ hội để người tu lập công bồi đức và cứu độ nhơn 
sanh. Tuy nhiên, để việc làm này đạt hiệu quả, Đức Hiển 
Thế Đạo Nhơn nhắc nhở người làm phước thiện như sau: 

“Các em đừng quan niệm phước thiện là cho không. Sự 

cho đó về âm chất thì quý lắm, nhưng về phương diện tài 

chánh và tâm lý bệnh nhân còn vấp phải khiếm khuyết. 

Nếu cho không, dầu chánh phủ cũng không đủ tiền mà cho, 

huống hồ một ban cai quản nghèo nàn. (…) 

Việc thuốc men cũng cần có thâu tiền lại hoặc phân nửa 

với giá thị trường, hoặc cho không đối với những người 

khổ sở cô thân, thiếu phương tiện. Còn khiếm khuyết về mặt 

tâm lý của bệnh nhân là khi món thuốc được cho, họ nghĩ 
rằng thuốc xấu hoặc ít tiền, không hay bằng thứ đắt tiền. 

Từ tư tưởng đó ảnh hưởng đến sự trị bệnh chậm hết. Thà 

thâu tiền thuốc uyển chuyển tùy mỗi trường hợp, nhứt là 

gây được niềm tin cho bệnh nhân thì bệnh mới mau hết.” 
(8)

 

Đôi khi bệnh được chữa khỏi không phải nhờ thuốc mà 
nhờ vào đức tin hay tâm lý. Trước đây, sau một trận lũ lụt tại 

                                                
(8) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 08-7 Kỷ Dậu (20-8-1969). 
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vùng đồng bằng sông Cửu Long, dịch bệnh đã lan tràn và 
cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu dân lành. Một 
đoàn cứu trợ y tế đạo Cao Đài đã đến với người dân vùng 
này. Nhưng vì số lượng bệnh nhân đông quá mà thuốc điều 
trị thì có giới hạn nên chỉ sau một lúc, thuốc đã hết sạch, chỉ 
còn lại toàn là thuốc bổ. Biết làm sao bây giờ khi số lượng 
bệnh nhân đến xin chữa bệnh vẫn còn quá đông? Các bác sĩ 
đã cầu nguyện và chỉ phát cho bệnh nhân số thuốc bổ còn 
lại. Kỳ diệu thay, theo phản hồi sau đó, các bệnh nhân uống 
thuốc bổ cũng được hết bệnh. Phải chăng bệnh nhân được 
chữa khỏi do yếu tố tâm lý và cũng do mầu nhiệm hộ trì của 
Bề Trên? 

Tâm lý nhơn sanh 

Người đời thường có tâm lý ham sống sợ chết. Nhưng 
thế gian này chưa từng có một ai tránh được luật vô 
thường. Do đó, người tu có nhiệm vụ chuyển tâm lý này 
thành ý thức: Cần phải sống sao cho xứng đáng một kiếp vi 
nhân để được sống mãi trong thể chết chứ không phải đang 
chết trong xác thể sống. Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

“Chư đạo hữu! Thế gian, đã là con người đang mang 

phần nhục thể, ai ai cũng thiết tha với sự sống và sợ sệt sự 

chết. Giới hạn kiếp sống của thế nhân trung bình là một 

trăm năm, nhưng thử hỏi trong khoảng thời gian ba vạn 

sáu ngàn ngày có mấy ai trọn hưởng? 

Đã biết thế, nghĩa là không ai tránh khỏi luật sanh tử 

trong ý nghĩa sanh trưởng thu tàng. Nhưng ai ai cũng sợ lẽ 

tử, ham chuộng lẽ sanh. 

Thử hỏi, dầu có hoảng hốt kinh sợ cách mấy đi nữa, 

nhưng có ai thoát khỏi cái định luật ấy đâu. Tuy ước định 

rằng đời người một kiếp trăm năm chỉ có một lần, nhưng 

có mấy ai hiểu được và suy nghĩ đến việc sống chết lai 

vãng với con người không biết bao nhiêu lần trong một 

kiếp sống. Nhân thế chỉ biết rằng con người chỉ có một lần 

chết là lần dứt hơi thở, ngũ tạng lục phủ tứ chi ngừng hoạt 

động, nhưng nào có mấy ai để ý đến mỗi ngày hoặc mỗi 

đêm con người đều bị chết ít nhất là một lần. Cái chết 

trước tiên, như đã nói phần trên, là cái chết dài hạn. Cái 

chết trong giấc ngủ là cái chết trung hạn. Còn biết bao 

nhiêu cái chết khác từng giờ từng phút từng giây của các tế 

bào trong cơ thể của con người. Sự sanh tử tử sanh luôn 

luôn đến rồi đi, đi rồi lại đến, sanh rồi diệt, diệt lại nhường 

cho sự sanh khác nữa. Đó chỉ nói ở phần nhục thể của con 

người mà thôi. 

Đã là con người mang phần nhục thể, là một trong 

những hằng hà sa số sinh vật. Việc ấy đâu có chi rằng quan 

trọng mà phải lo âu sợ hãi, lo tính việc trăm năm. Điều tối 

quan trọng là sự sanh tử về mặt tinh thần hoặc tâm linh, 

hoặc linh hồn hay chơn như bản thể cũng thế. Sự sanh tử 

của phần này mới là quan hệ cho kiếp nhân sinh khi chơn 

linh ẩn tàng vào phần chủ thể. 

Thử hỏi con người sanh ở trần gian để làm chi? Không 

phải chỉ sanh ra một thời gian nào đó để rồi lại tử như các 

loài sinh vật khác. 

Nếu nói rằng tiếng ‘như’ nơi đây, dầu cho như các loài 
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sinh vật khác cũng phải cần đến sự tiến hóa từ thấp lên 

cao, nhưng nhiệm vụ và sứ mạng của con người, ngoài cái 

như đó, lại còn có phần quan trọng khác nữa, vì Tạo Hóa 

đã ban cho con người một thiên tánh, đó là tâm linh, khôn 

hơn muôn vật. Vì con người được biết đâu là phải và trái, 

đâu là thiện và ác, đâu là tội và phước, đâu là liêm sỉ và 

không liêm sỉ. Con người dầu cho có hung ác bạo tàn đến 

cách mấy đi nữa, nhưng có lúc lương tri cũng hiện đến với 

họ, tự họ nhận biết việc đã làm đó là phải hay trái, thiện 

hay ác, tội hay phước, nhưng vì lòng tham dục quá nặng nề 

khiến họ không thể cải ác tùng thiện mà thôi. 

Sứ mạng của con người mà Bần Tăng vừa nêu lên trên, 

đó là sứ mạng tự mình làm cho mình tiến hóa bằng cách tu 

học tu hành, khêu tỏ ngọn đèn thiên lương và giữ mãi ánh 

sáng thiên lương ấy mãi mãi trong nội tâm. Kế đến là sứ 

mạng đem đạo độ đời, cảnh tỉnh giác ngộ người đời hiểu 

biết để cùng khêu tỏ ngọn đèn thiên lương ấy mà danh từ 

đạo học gọi là tâm đăng. 

Nếu mỗi người hằng giữ cho ngọn tâm đăng hằng sáng 

tỏ mãi mãi, thì ngôi Tiên vị Phật đã sẵn dành một bên cho 

họ. Ngọn tâm đăng ấy trường tồn vĩnh cửu trong hiện kiếp 

cũng như các kiếp bất sanh bất diệt. Đó mới gọi rằng sống 

trong thể chết. Còn trái lại, nếu con người không biết sứ 

mạng vi nhân, tưởng rằng một kiếp sống hiện tại, chạy đôn 

chạy đáo, làm đủ mọi cách để gầy dựng sự nghiệp trăm 

năm cho mình, cho con cháu trong hậu thế; trong sự gầy 

dựng sự nghiệp vật chất đó, đã vùi lấp chơn linh thiên tánh 

trong mê muội tham dục, phú quý đỉnh chung, danh lợi, 

tình tiền, làm ngọn đèn tâm đăng bị che lấp trong muôn 

thuở. Đó là con người đã và đang chết trong xác thể còn 

sống.” 
(9)

 

Tâm lý tiến thủ 

Như trên đã nói, tiến thủ là biết hành động hợp thời hợp 
lúc, hợp hoàn cảnh, hợp lòng người. Cần phải biết lúc nào 
nên tiến, lúc nào nên tạm dừng để chờ thời cơ thuận tiện.  

Riêng đối với việc tu hành, một khi đã hiểu được lẽ vô 
thường trong cuộc sống thì không thể trì huỡn hay chờ đợi. 
Cần phải cố gắng hành đạo, lập công bồi đức và tu luyện 
càng sớm càng tốt, để trễ tràng e sẽ không còn cơ hội, thời 
gian và sức khỏe. Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy:  

“Muốn song tu tánh mạng, không đợi thời gian tuổi tác, 

càng sớm bước càng hay, càng sớm bước càng đủ điều kiện 

để giải quyết bổn phận của chính mình trên con đường giải 

thoát.” 
(10)

 

Và không phải chỉ có lúc thuận tiện mới tu được, còn khi 
gặp hoàn cảnh khó khăn lại không tu. Người tu cần phải 
biết tùy doi nương vịnh để tu tiến. Đức Giáo Tông Đại Đạo 
dạy: “Lúc thuận thời thì động, nghịch thời thì tịnh. Tịnh đó 

cho nội lực thần khí được thông linh mẫn tuệ.” 
(11)

 

                                                
(9) Minh Lý Thánh Hội, 01-11 Tân Hợi (18-12-1971). 
(10) Vĩnh Nguyên Tự, 10-6 Bính Thìn (06-7-1976). 
(11) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 01-12 Bính Dần (31-12-1986). 
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Do đó người tu cần phải hiểu tâm lý tiến thủ để vận dụng 
trong cuộc đời tu học hành đạo của bản thân. Đó cũng là minh 
triết bảo thân trên dặm dài thiên lý quay về bến giác.  

Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy: “Đạo pháp trường lưu. 

Hành giả quyết tâm giác ngộ xuôi thuyền về bến giác thì ý 

chí phải kiên cường, biết lúc nên đi thì đi, lúc nên đậu thì 

đậu. Đêm trăng sáng dầu nước ngược cũng có thể dong 

thuyền; ngày mà âm u dầu xuôi dòng cũng nên cắm sào 

ngơi nghỉ. Đó là minh triết để bảo thân.” 
(12)

  

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: “Người biết 

đạo, biết tu phải nương theo cái thuận thời thiên lý mà 

nâng niu tâm đức của mình cho càng ngày càng thêm mẫn 

tuệ, trau giồi đạo hạnh cho thuần thành thánh thiện, phước 

huệ song tu. Người tu chỉ có bấy nhiêu thôi.”
(13)

 

Nếu biết thuận thời thiên lý để trau luyện thì người tu sẽ 
đạt thành kết quả, không uổng phí một kiếp được làm 
người, không uổng phí cơ hội có một không hai được hạnh 
ngộ kỳ ba đại ân xá của Đức Đại Từ Phụ. Đức Đông 
Phương Chưởng Quản dạy: “Nên cố gắng cho đạt đạo giữa 

thời tận độ này. Nếu không đạt đạo thì đến thất ức niên mới 

có cơ hội trở về quê cũ.” 
(14) 

Trên đây là một số lời dạy của các Đấng thiêng liêng 
trong Tam Kỳ Phổ Độ về khía cạnh tâm lý để người tu ứng 

                                                
(12) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Đinh Tỵ (03-4-1977). 
(13) Vĩnh Nguyên Tự, 16-01 Bính Thìn (15-02-1976). 
(14) Thiên Lý Đàn, 04-11 Tân Hợi (21-12-1971). 

dụng vào cuộc sống tu học và hành đạo của bản thân. Chắc 
chắn rằng còn rất nhiều khía cạnh khác nữa để người tu học 
hỏi và ứng dụng cho mình trong sứ mạng tự độ độ tha. 

DIỆU NGUYÊN 

TẦM ẨN GIẢ BẤT NGỘ 
尋隱者不遇 (TÌM ẨN SĨ KHÔNG GẶP)  

 

Tùng hạ vấn đồng tử,  
Ngôn sư thái dược khứ.  
Chỉ tại thử sơn trung,  

Vân thâm bất tri xứ. 

GIẢ ĐẢO (779-843) 

松下問童子 

言師採藥去 

只在此山中 

雲深不知處 

賈島 

Dưới thông hỏi chú tiểu đồng  
Rằng thầy hái thuốc nên không có nhà  

Núi này quanh quất không xa  
Nhưng mây nhiều biết đâu là chốn đi. 

TRẦN TRỌNG SAN (1930-1998) dịch 
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ĐAU ĐÁU 
MỘT PHƯƠNG TRỜI  

ĐĐĐĐ Ỗ  T H Ị  K ẾỖ  T H Ị  K ẾỖ  T H Ị  K ẾỖ  T H Ị  K Ế TTTT    

Thanh Hóa, vùng đất không chỉ đem lại niềm tự hào, xúc 
động về dòng sử Việt mà còn là niềm tự hào, xúc động về sự 
xuất hiện mối Đạo Trời cách đây hai mươi bốn năm với sự kiện 
huyền vi, mầu nhiệm.(1) Bổn đạo nơi đây mãi mãi khắc ghi dấu 
ấn trong sự tiếp nhận nền tân pháp Kỳ Ba.  

Duyên kia ai đã sắp bày 
Có phải bàn tay Tạo Hóa 
Cơ vận hành, sứ mạng vi nhân 
Sứ mạng Tam Kỳ, ai đã xả thân 
Thắp lửa đức tin, dựng xây, vun đắp… 
(Khắc Ghi Dấu Ấn, ĐTK)  

Nhờ ơn phước thiêng liêng, nhờ sự dắt dìu của Hội Thánh 
Truyền Giáo Cao Đài, nhờ sự quan tâm của chính quyền các 
cấp, bổn đạo cơ sở đạo Thanh Hóa đã cơ bản tạo được niềm tin 
đối với xã hội, giáo hội. Ước mơ được ra mắt họ đạo và xây 
dựng ngôi tam đài đạo pháp nơi đây một ngày không xa sẽ trở 
thành sự thật.  

Đã tám năm từ ngày ra mắt cơ sở đạo Cao Đài Thanh Hóa 
(15-3 Kỷ Sửu, 2009 – 15-3.Đinh Dậu, 2017), lễ kỷ niệm năm 

                                                
(1) Xem bài Cơ Duyên Thanh Hóa, in trong Đại Đạo Văn Uyển 

tập Trinh (15-16), quý Bốn 2015, tr. 21-23. Xem: Phạm Văn 
Liêm, Đạo Áo Trắng. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2016, tr. 7-8.  

nay (tháng 3 Đinh Dậu), quý Anh Lớn Hội Thánh Truyền Giáo 
đã có chương trình, kế hoạch đạo sự cụ thể từ 13 đến 16-3 Đinh 
Dậu. Anh Lớn Chưởng Quản Cơ Quan Phổ Tế – Giáo Sư 
Thượng Văn Thanh – đã trực tiếp gặp gỡ, tâm tình với chức sắc, 
chức việc, Ban Cai Quản, Ban Trị Sự vào chiều 14-3 Đinh Dậu, 
và với câu chuyện đạo trong buổi chính lễ 15-3 Đinh Dậu: “Nhà 
Đạo Kỳ Ba Với Con Người” đã giúp người nghe hiểu biết những 
nét cơ bản về đạo Cao Đài, về bổn phận tín đồ, việc thực hiện 
nếp sống đạo… Anh Lớn Chưởng Quản Tòa Nội Chánh – Giáo 
Sư Thượng Thứ Thanh – đã về hướng dẫn nhiệm vụ Ban Cai 
Quản, Ban Trị Sự, truyền Tướng Châu cho một số nam tịnh viên 
theo yêu cầu, sau đó đến thăm lãnh đạo chính quyền, Ban Tôn 
Giáo tỉnh đồng thời trao đổi về vấn đề thành lập họ đạo Thanh 
Hóa. 
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Quý anh chị em từ nhiều nơi đã không quản ngại nắng nóng, 
đường xa về gặp gỡ nhau: 

Đâu phải ngẫu nhiên ta hân hoan bắt gặp 
Những nụ cười, ánh mắt thân thương 
Anh em ta không bị lạc đường… 
(Khắc Ghi Dấu Ấn, ĐTK) 

Những chia sẻ, đổi trao làm đậm thêm nghĩa tình anh chị em 
đồng đạo. Vài chị tuổi cao, sức không còn khỏe lắm vẫn có mặt 
tại cơ sở đạo Thanh Hóa bốn ngày. Một số anh chị em từ Sài 
Gòn, Đà Nẵng, Quảng Nam đã phối hợp tổ chức chuyến đi thú 
vị hơn một tuần. Đoàn khởi hành từ địa điểm 63 Hải Phòng (Đà 
Nẵng) lúc 14 giờ ngày 12-3 Đinh Dậu, thăm bổn đạo thành phố 
Vinh, Hưng Lộc, nơi đã từng có hơn năm mươi tín đồ; thăm một 
số gia đình bổn đạo ở Diễn Châu (Nghệ An); thăm xã đạo Tĩnh 
Gia trước khi về Ngọc Tích, Đồng Thanh. Nghỉ lại hai đêm tại 
Thiệu Giao, qua trò chuyện tâm tình, càng thấu rõ bản lĩnh đức 
tin của tín đồ nơi đây. Niềm cảm kích không sao tả hết. Ngoài 
chương trình thăm viếng bổn đạo và dự lễ kỷ niệm, đoàn tiếp tục 
lộ trình du lịch hành hương. Về Lam Kinh, ra thánh thất Thủ Đô 
Hà Nội, viếng Văn Miếu, Quốc Tử Giám…, lên chùa Yên Tử 
(tỉnh Quảng Ninh) − ngôi chùa với những giá trị đặc biệt về các 
mặt lịch sử, văn hóa, tư tưởng, thắng cảnh. Đoàn trở về Đà Nẵng 
lúc 20 giờ ngày 19-3 Đinh Dậu. 

Xin tạ ơn Thầy. Những ngày tháng Ba thật tròn đầy ý nghĩa. 

Lại nghĩ về ngày mai. Lại đau đáu về một phương trời − vùng 
đất thiêng Thanh Hóa. 

ĐỖ THỊ KẾT 

GỢI NHỚ TÂY NGUYÊN 
Tắc… kè… tắc… kè! 
Tôi đã nghe 
Âm thanh trở thành nỗi nhớ 
Nhớ vùng đất đỏ Tây Nguyên 
Nhớ cơn mưa đầu hạ 
Nhớ bạt ngàn cà phê xanh ngắt lá 
Trập trùng tít tắp những rừng tiêu 
Nam-Ngãi-Phú-Bình gần gũi biết bao nhiêu 
Trung Hòa,Trung Phước An, Trung Điền 
Hành trình cháu con tiếp bước  
Ngưỡng vọng, kính yêu lớp người đi trước 
Phá thạch, khai sơn để lại muôn đời 
Bản lĩnh, đức tin chiếu tỏa ngời ngời 
Giữ Đạo, thờ Thầy, tuân y chánh pháp 
Dày dạn nắng mưa nhưng lòng ấm áp 
Hướng cội nguồn − báo đáp, tri ân 
Vất vả đường xa sao vẫn thấy gần 
Sức mạnh ấy, bao niềm mơ ước ấy 
Tây Nguyên trọn lành ân phước Kỳ Ba. 
Nỗi nhớ mênh mang 
Đắc Lắc, Trung Hòa,  
Trung Phước An, Trung Điền  
Ngàn hoa nở rộ 
Công cuộc xiển dương trong ơn cứu độ. 

ĐỖ THỊ KẾT 
Tháng 4 Đinh Dậu (2017)  
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CHỜ TỚI SỐ 
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Tôi có người bạn thân hiền lành, bốn mươi chín tuổi, 
mắc bệnh ung thư vòm hầu. Tất nhiên T cũng như ai, khi 
biết tử thần đang kề lưỡi hái bên cổ họng thì kinh sợ, nhưng 
sau khoảng mười hôm hoang mang, T đã tự điều chỉnh, tự 
cân bằng tâm lý, biết chấp nhận, và quan trọng hơn hết là 
biết lấy lại nụ cười. 

T điều trị ngoại trú tại bệnh viện Ung Bướu ở quận Bình 
Thạnh, hòa mình với rừng người bệnh, người nuôi bệnh 
đang héo queo nét mặt, đang lê la từng ngày ở nơi ấy. 

T kể lại, hôm Thứ Sáu cuối tháng Mười năm ngoái, 
trong lúc xếp hàng đợi gọi vào khám, có lẽ vì sức khỏe 
đang bị lũ tế bào ung thư ngày đêm bòn rút, vì đứng lâu bị 
mỏi mệt đôi chân, tất cả đều tự cho phép mình ngồi xổm 
thành hàng mà hai tai luôn lóng nghe được gọi tên theo số 
thứ tự, tức là “chờ tới số” như hầu hết bệnh nhân người 
miền Nam quen nói, như ngầm đùa cợt nhắc tới ngày mãn 
số cùng đường, người bệnh cắt hộ khẩu về chầu tiên tổ. 

Ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ thì người ngồi phía 
trước T “tới số” nên lật đật đứng lên đi lẹ vào phòng khám. 
Tức thì có liền một bà chen ngang vô để choán chỗ ngay 
trước mặt T với cử chỉ lúng túng, e ngại vì bản thân bà ta tự 
biết là sái quấy. Thấy vậy T liền lên tiếng chào cho bà ta đỡ 
ngượng: “Dạ... chị, hãy ngồi tự nhiên đi!” 

T vừa dứt lời thì liền bị chị ngồi phía sau vỗ mạnh vào 
vai: “Cái ông này, sao cho người ta giành chỗ trước mặt? 
Như vậy thì biết chừng nào tới số mình?” 

T ôn tồn trả lời: “Chị ơi, mình cùng cảnh ngộ, sắp phải 
chầu Diêm Chúa mà còn tranh giành mau chậm làm gì!” 

Bỗng chuyện lạ xảy ra: T nghe chị phía sau cười lên 
thành tiếng khá dài, và rồi tiếp theo nghe thấy chị vừa 
giành chỗ phía trước bụm miệng cười sục sục, rung rung cả 
tấm lưng, rồi mọi người gần quanh cũng mở miệng cười 
hùn. Sau tràng cười bất ngờ đó, mọi người như có suy nghĩ 
mới hơn, biết đưa mắt nhìn đồng bệnh mà lòng cởi mở hơn 
chăng? 

 

Nghe chuyện T kể, tôi lại 
liên tưởng: Ở đâu cũng có 
tranh giành vị trí béo bở − 
chỗ đứng, chỗ ngồi, chỗ ăn, 
chỗ làm, v.v… và rốt lại thì ai 
cũng sẽ. . .  “tới số”, dù trí hay   

ngu, đẹp hoặc xấu, sang hèn, to bé… tất cả đều sẽ phải lần 
lượt xuôi tay cúi đầu về chầu Diêm Chúa và đi “mình ên” 
(lẻ loi một mình), như cách nói đồng bào Khmer. 

Có phải chăng, mỗi một người dù ở địa vị, đẳng cấp, 
hoàn cảnh, tuổi tác nào đi nữa, thì vẫn luôn có sẵn một chỗ 
không ai có thể tranh giành, nhưng ai cũng phải chiếm lấy 
chỗ đó − chỗ an giấc ngàn thu? 

NGUYỄN DO ĐẲNG 
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THƠ NGUYỄN DO ĐẲNG 

1. TIẾNG TU OA 
Một bước nhân sinh đêm nối ngày  
Bước cao 
bước thấp 
ngắn mà dài 
Chiều về sờ lại chân mòn mẻ 
Bó cỏ đầu xe hấp dẫn dai. 

Sáng nay mát rượi trời hồng thắm 
Cảm giác bình minh khắp tế bào 
Nắng sớm long lanh sương lá biếc 
Chim trên cành ríu rít xôn xao. 

Nghe gió đèo hương lả lướt qua 
Nghe trời ôm đất thở giao hòa 
Nghe cây hát khẽ bài cho nhận 
Nghe suối tương sinh gọi hải hà. 

Ta lại là con giữa mẹ cha 
Giữa trời đất rộng khóc tu oa 
Lời ru 
Điệu hát 
Hương lúa, bắp  
Giọt lệ tinh khôi chợt vỡ òa. 

2. CHÂN TRỜI 
Em vừa thấy chân trời sau dãy núi 
Mắt rực tin, chân hồ hởi, lên đường 
Sau dãy núi rồi sau nhiều dãy núi 
Chân trời như cút bắt giữa mù sương.  

Chiều qua gặp lão tiều hỏi lối  
- Ồ! Chân trời ở phía sau lưng. 
Em quay lại: Quê nhà mờ tỏ 
“Chân trời” như tựa cửa, rưng rưng.  

Rồi sáng nay trên đường cố lý  
Nhẩm ý tiều: Tìm lại chân mình 
Sân chùa cũ mai vàng rực nắng  
Ao làng xưa sen trắng lung linh. 

3. KHÔNG ĐỀ 
Tất cả dòng sông hằng tuôn chảy 
Trong tôi lặng lẽ một chân trời 
Thời gian nối tiếp, đi đi mãi 
Uyên nguyên bóng cửa một con người. 

GIÓ thanh thản qua đồi cao khe thẳm 
TRĂNG tắm mình cùng biển rộng hồ nông 
ĐẤT bình lặng chở ghét thương phải trái 
TRỜI như nhiên ôm vạn vật vào lòng. 
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Ta yêu gió, mến trăng, thờ trời đất 
Nghe thiên nhiên luôn gợi nhịp đăng trình 
Mùa đạo lý hồng tươi hoa phúc lạc 
Mùa nhân sinh xanh biếc nụ tâm linh. 

4. SẮC DIỆN PHÙ SA 
Em sinh ra từ quê hương nông nghiệp 
Và lớn lên cùng lúa cá đồng bằng 
Được tắm mình sông Học Phật Tu Nhân 
Em − hương hoa phù sa sông Cửu. 

Rồi mai, em đi Paris, Sydney, New York… 
Để tham quan, kiếm chữ, kiếm tiền 
Em bước ra từ Việt Nam Tổ Quốc 
Máu thịt thắm hồng bản sắc Rồng Tiên. 

Trong cái chung, nơi em còn sắc màu văn hóa 
Tính nông dân phác thực, kiệm cần 
Chất hòa hiếu, ngay tình… như đặc sản 
Không vênh vang, không mặc cảm cội nguồn. 

Đức cầu tiến giao liên bờ cách biệt 
Tánh thuần lương kết tụ hạt phù sa 
Dù hội nhập, vẫn là em − người Việt 
Dựng ngày mai từ chỗ đứng ngày qua. 

NGUYỄN DO ĐẰNG 

THƠ TRẦN DÃ SƠN 

1. VỌNG 
Tặng Trương Văn Hùng 

Ta nằm mộng dưới trăng vàng 
Buồn theo con nước gọi ngàn cõi xưa 
Đêm nay hồ dễ trời mưa 
Biển vang lời sóng len qua ngỏ hồn 
Ta nghe năm tháng hao mòn 
Đục xương da lạnh cội nguồn nhân gian 
Ta nằm mộng dưới trăng vàng 
Biển dâng triều dậy đêm tràn ý thu 
Vẳng lời biển gọi thâm u 
Gối đầu trên cát nhớ từ cổ sơ 
Vẫn yêu biển chẳng bến bờ 
Để nghe ấm những mùa chờ đợi nhau 
Ta về đẩy mộng lên cao 
Dòng thời gian rụng điệu rao đón mời 
Hẹn bao nhiêu kiếp luân hồi 
Ngày bao nhiêu đấy sao người lãng quên 
Bây giờ biển vẫn lặng yên 
Hàng dương rũ lá vàng trên cát gầy 
Bây giờ lạnh xuống nơi nầy 
Tần ngần thoáng bụi mù bay khắp trời 
Van em giấu tuổi rong chơi 
Van em ngõ hạnh tiếng cười hư linh 
Biển khuya thương sóng trở mình 
Sầu xanh rêu đã vây quanh chỗ nằm. 
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2. XIN 
Ta về nhớ mùa xưa cũ 
Tháng Ba nắng ngập khoang thuyền 
Tóc ai thoảng hương bồ kết 
Buồn chi nón lá nghiêng nghiêng 

Mùa Thu heo may chưa tới 
Đã nghe hơi thở nồng nàn 
Phả vào hồn thơ vời vợi 
Ta về mắt biếc mang mang 

Ừ thôi mẹ không còn nữa 
Ừ thôi chị cũng đã già 
Chị xưa như màu áo lụa 
Mẹ xưa như nắng nhạt nhòa 

Còn đây giữa dòng quên lãng 
Tay buông chưa hết muộn phiền 
Tim ta rụng từng năm tháng 
Biết ai còn nhớ hay quên 

Thời gian rình mò tuổi tác 
Xin đời cơm áo đừng trêu 
Bỗng thèm một lời an ủi 
Một lần thôi cũng đủ nhiều 

Lặng im nghe con gió thổi 
Ngoài hiên rớt giọt mưa mau 
Lạy Trời xin đừng giông bão 
Để người tìm đến với nhau 

Xin cho trọn lời nguyện ước 
Thơ là hơi thở quê hương 
Thơ là một dòng suối mát 
Ru ai giữa cõi vô thường. 

2017 

3. SAY 
Hỏi bao nhiêu tuổi? 
Đáp: Già rồi! 
Sao vẫn còn say vẫn rong chơi? 
Thưa tự lâu rồi vô lượng kiếp 
Vì yêu Thơ-Đạo nên thế thôi. 

Nhớ thuở hàn vi ở quê nhà 
Trải chiếu ngoài sân ngắm trời xa 
Sóng nước Trường Giang vờn chân tóc 
Thấy trăng mà ngỡ chén quan hà. 

Lớn lên say khướt ngủ dưới sương 
Tưởng ngủ bên ai hương tóc vương 
Lúc tỉnh thấy mình như hơi thở 
Thấy đời ấm lạnh nhớ cố hương. 

Ừ ta còn say ta còn vui 
Rứa đó cười chê cũng mặc người 
Lận đận bên trời thân cát bụi 
Thà say hơn tỉnh lại hổ ngươi. 

Uống đi, nầy chén của thơ văn 
Chén của sinh ly, chén vĩnh hằng 
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Bạn chọn chén nào tùy ý bạn 
Có say ta đâu dám cản ngăn. 

Riêng chén Đạo-Thơ ta chọn rồi 
Đã uống từ khi còn nằm nôi 
Mẹ hát ru ta vào giấc ngủ 
Một trời yên tĩnh − một đời thôi. 

TRẦN DÃ SƠN 

23-5-2017 

 

BẾN XƯA 
đêm nằm 
nhớ quá bến sông 
thương con sóng vỗ 
nỗi lòng mùa xưa. 
bao sớm nắng 
bao chiều mưa 
bao lần trễ chuyến đò trưa 
ai chờ. 
ai ngồi thủ thỉ bâng quơ 

đố ai con nước lững lờ 
về đâu. 
sao trầu không bén duyên cau 
để vôi quánh cục 
dãi dầu đắng cay. 
để rồi nợ một vòng tay 
mắt rơm rớm khóc 
bến ngày ra đi. 

VÕ VĂN PHO 

Mấy mẩu chuyện mùa Vu Lan  

1. BÀN TAY MẸ 
Chị làm trợ lý nhân sự cho một công ty danh tiếng ở 

thành phố lớn, sống bên chồng và hai con gái nhỏ. Một 
ngày cuối tuần, mẹ ở xa ghé thăm rồi rủ chị đi với mẹ vì 
mẹ cần mua một chiếc áo mới. Chị thường không thích đi 
mua sắm chung với người khác, nhưng không tiện khước 
từ. Có lẽ khá lâu rồi chị ít gặp mẹ bởi cơm áo bộn bề, 
chồng con bận bịu. Toàn những lý do quá chính đáng để có 
thể thanh thản tự cho phép mình được tha thứ. 

Hai mẹ con tạt vào hầu hết các cửa hàng trên dãy phố 
chuyên bán quần áo. Mẹ hết ướm chiếc này lại thử sang 
chiếc khác, rồi đều chê tất. Buổi chiều lặng lẽ trôi đi, mẹ có 
vẻ nản lòng còn chị vừa thấm mệt vừa sốt ruột bồn chồn 
nghĩ đến bao nhiêu việc không tên đang đợi ở nhà. 

Cuối cùng, ở cửa hiệu sau chót, mẹ bắt gặp chiếc áo lam 
may rất có duyên. Hàng nút vải thắt theo kiểu Tàu trông 
thật khéo, nửa cổ điển nửa cách tân, chị biết ngay là rất hợp 
với mẹ. 

Cùng đứng trong phòng thử áo, chị thấy mẹ cứ loay 
hoay mãi vẫn không sao cài được hết hàng nút. Chứng 
viêm khớp đã làm hai bàn tay mẹ trở thành còng queo, 
vụng về quá rồi. Ngay lúc ấy, nỗi thiếu nhẫn nại đang 
chiếm ngự trong chị thoắt nhường chỗ cho lòng thương mẹ 
như cơn sóng triều dâng bất chợt. Chị quay ngoắt đi, cốt 
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giấu vội mấy giọt nước mắt vừa ứa trào. Gắng gượng giữ 
bình tĩnh, chị xoay lại giúp mẹ cài nốt hàng nút. Mẹ ngắm 
nghía trước gương một lúc, mỉm cười hài lòng. Việc mua 
sắm thế là xong nhưng suốt quãng đường về nhà lòng chị 
vẫn chưa thôi day dứt một điều gì đó. 

Chị khẩn khoản cầm mẹ ở lại chơi với cháu. Sau đó, dẫu 
bận làm việc nhà, chị vẫn không khỏi nhớ cái lúc đứng xem 
mẹ thử áo, và trong đầu cứ hiện rõ hình ảnh mẹ loay hoay 
mãi chẳng cài xong hàng nút. Đôi bàn tay yêu thương ấy đã 
đút cơm cho chị, tắm rửa cho chị, thay quần áo cho chị, vỗ 
về an ủi chị, và còn chắp lại cầu nguyện vái van những khi 
chị ốm đau bất trắc. Giờ đây đôi bàn tay ấy đang làm chị 
quá đỗi chạnh lòng. 

 

Buổi tối muộn mằn, chị vào phòng ngồi bên mẹ, nhẹ 
nhàng cầm hai bàn tay mẹ giữ yên trong tay mình một lúc, 
rồi dịu dàng nâng lên môi hôn. Trước ánh mắt ngỡ ngàng 
của mẹ, chị thủ thỉ: “Mẹ ơi, với con thì đôi bàn tay này đẹp 
nhất trần gian.” (1) 

                                            
(1) Phỏng theo Beverly Hulsizer.  

2. GỞI MÁ THƯƠNG YÊU 

Chị một mình nuôi con gái mười sáu tuổi. Một hôm, sau 
khi âu yếm ôm con, chị ngạc nhiên thấy trên cánh tay con 
vẫn còn in vết dấu tay chị. Nghĩ tới nguyên nhân là thiếu 
chất sắt, chị đưa con đi bác sĩ. Suốt hai giờ dài dằng dặc, 
chị và con gái chờ kết quả xét nghiệm máu trong âu lo, thắc 
thỏm. Đến chừng bác sĩ xuất hiện với tờ giấy trên tay, chị 
ước gì đừng thấy ông ta để khỏi phải nghe tin sét đánh: ung 
thư máu. 

Con chị bắt đầu được hóa trị. Chị ứa nước mắt, nắm chặt 
bàn tay con như muốn rút hết nỗi đớn đau từ thể xác con 
chuyển sang người chị. Ban đêm, con ngủ rồi chị vẫn thao 
thức và chắp tay khẩn thiết nguyện cầu với lòng ngổn 
ngang thống khổ. 

Như một phép mầu, sau khi ra viện con chị hồi phục khá 
nhanh. Chỉ có cái đầu nhẵn thín không còn cọng tóc nào là 
chứng cớ hiển nhiên nhắc hai mẹ con phải nhớ tới căn bệnh 
hiểm nghèo. Những ngày tiếp theo, con chị thường tỏ ra lạc 
quan đến mức chị không ngờ. Chính thái độ can đảm của 
con đã giúp chị có được những giây phút tạm bình an, 
không bị ám ảnh rợn người về một tương lai tuyệt vọng. 
Cũng có lúc chị bắt gặp con gái khóc. Nhưng khi chị ôm 
chặt lấy con thì con chị lại lẹ làng quệt nước mắt và cố nở 
nụ cười: “Không sao đâu má. Con chịu được và má cũng 
chịu được mà.” 
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Thời gian trôi nhanh, con chị đi học trở lại. Chị chăm chỉ 
cầu nguyện, xin cho con gái được dài thêm ngày tháng an 
bình, vì đó là hạnh phúc duy nhất con chị còn có thể hưởng. 
Nhưng rồi cơn bệnh đã quay lại, hoành hành dữ dội như thể 
báo thù. Dù được ghép tủy, con chị cứ yếu dần, yếu dần. 
Đến buổi chiều kia, hơi thở con chị giống như sợi dây đứt 
ra nhiều khúc. Rồi với một sức mạnh đột ngột như gom hết 
tàn lực, con chị quàng hai tay ôm chị. Chị liền ôm chặt hình 
hài gầy guộc của con, linh tính biết rằng chiếc đồng hồ cát 
của đời con sắp rơi xuống những hạt sau cùng. 

 Sau lễ tang, chị thẫn thờ trong căn nhà nhỏ quạnh hiu, 
sắp xếp những thứ con gái thương yêu bỏ lại. Một tờ giấy 
gấp tư chợt rơi ra từ mớ sách vở đang yên ngủ của con chị. 

Gởi má thương yêu, 

Má đã khóc nhiều vì con và con sợ phải xa má. Những 

lúc má tưởng con ngủ thì con chỉ ráng nằm im làm bộ ngủ 
và nghe má cầu nguyện. Má thương con biết bao. Con luôn 

bên má, trong lòng má. Rồi con sẽ gặp lại má và má con 

mình sẽ gần gũi bên nhau như chưa bao giờ xa nhau. 

Má đã dạy cho con biết chấp nhận cuộc sống. Vậy thì 

má đừng thương khóc nữa. Hứa với con đi má…  

Ấp lá thư nhòe nước mắt vào ngực, chị nghẹn ngào như 
nói với một người đang ở trước mặt: “Má hứa.” (2) 

                                            
(2) Phỏng theo Lee Kennedy.  

3. MỘT THỜI CỦA MẸ 
MỘT THỜI CỦA CON 

Một chiều đông xưa, chị lạc đường khi tan học. Nhà 
không xa trường trong cùng khu phố, nhưng trời tối nhanh 
quá, lại thêm cơn mưa lất phất bất chợt, và những con hẻm 
xẻ ngang dọc như bàn cờ đã đánh lừa đứa trẻ năm tuổi. Chị 
òa khóc, sợ hãi. Một bà tốt bụng bắt gặp, hỏi han, rồi gọi 
điện thoại. Sau đó mẹ tất tả chạy tới, mang theo dù và áo 
ấm. Mẹ rối rít cảm ơn người phụ nữ nhân hậu, rồi dắt chị 
về nhà. Không bao giờ chị có thể quên cái cảm giác an ổn 
khôn cùng khi nhìn thấy dáng mẹ hiện ra, là vị cứu tinh của 
cô bé khờ khạo một thời xa lăng lắc. 

Ngày nay đến lượt mẹ chị lạc lối giữa đường quen. 
Chứng Alzheimer của người già. Giờ đây với mẹ thì ngày 
nào, giờ nào cũng là buổi chiều đông ảm đạm, lạnh lẽo 
trong mưa. Nhưng không có người phụ nữ tốt bụng nào 
bước đến hỏi han rồi gọi điện tìm vị cứu tinh cho mẹ. 
Không có ai tất tả mang dù và áo ấm chạy tới, cầm tay dắt 
mẹ trở về nhà. Mẹ vẫn đi lạc trong tâm thức mịt mờ và chị 
nghĩ mẹ làm sao có được cảm giác tuyệt vời của người 
được tìm thấy, và sung sướng biết mình được chở che an 
ổn. Chị hay cầm lấy bàn tay mẹ, nắm chặt, thật chặt. Nhưng 
rồi cảm thấy vô vọng. Bởi lẽ chị càng nắm tay mẹ thật chặt, 
càng cố muốn gần gụi mẹ nhất, thì lại càng cảm thấy mẹ 
lạc lõng, xa xăm quá. Chị chẳng thể nào dắt mẹ tới một cõi 
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mà mẹ cảm thấy được an ổn, thương yêu. 

Tuy nhiên, trong cơn mông muội dằng dặc của tâm trí 
hỗn mang, đôi lúc mẹ ngừng lẩm bẩm những âm thanh vô 
nghĩa và đột ngột bật ra ba tiếng “Mẹ thương con”. Thỉnh 
thoảng, khi chị nắm lấy tay mẹ và đọc kinh Lạy Cha, mẹ 
bỗng đọc theo như cái máy. Đối với chị, hai việc kỳ diệu và 
không thường xuyên đó giờ đây đang có ý nghĩa to tát hơn 
vô vàn những lời lẽ mà một người mẹ tâm trí bình thường 
vẫn âu yếm thổ lộ với con.(3) 

4. CHA CẬU SAO VẬY? 
Thuở là nữ sinh trung học cô chưa nhận thức rõ lắm về 

khuyết tật bẩm sinh của cha: sứt môi và hở vòm miệng. Khi 
chào đời đã thấy cha như thế, và cô quá quen thuộc với 
gương mặt ấy. Có lần hôn cha trước khi đi ngủ, cô hỏi liệu 
mũi cô có bẹp dí vì suốt đời hôn cha không. Ánh mắt ngời 
lên hạnh phúc, ông trấn an là không. 

Cha cô tử tế, nhẫn nại, ý tứ và dạt dào tình thương. Ông 
thích trò chuyện với những người bần khổ, hỏi thăm gia 
đình họ, chăm chú lắng nghe và ghi nhớ những gì họ trả 
lời. Giao dịch công việc, ông ít chịu nói chuyện qua điện 
thoại và giải thích rằng chỉ khi gặp tận mặt, thấy thái độ tự 
tin, miệng hay cười của ông, người đối diện sẽ dễ hiểu ông 
hơn và họ sẽ mau chóng quên đi khuyết tật trên mặt ông. 

                                            
(3) Phỏng theo Barbara Jeanne Fisher.  

Lúc được mười mấy tuổi, chơi với đám bạn học điệu 
đàng, sành sỏi ăn diện, cô bỗng nhận ra cha mình quê mùa, 
cũ kỹ. Một tối nọ, đi chơi với chúng bạn về khuya, cô đưa 
cả bọn tạt qua nhà kiếm chút gì bỏ bụng. Cha cô từ phòng 
ngủ bước ra, vui vẻ chào bạn bè của con, rồi mau mắn đem 
thức ăn thức uống ra đãi. Một nhỏ bạn kề vào tai cô hỏi 
khẽ: “Cha cậu sao vậy?” Cô liếc cha thật nhanh, và lần đầu 
tiên trong đời, cô bàng hoàng khi chợt biết mình đã nhìn 
cha bằng cặp mắt khác hẳn. 

 

Khuya hôm đó cô khóc thầm trong phòng riêng. Không 
phải vì thấy gương mặt cha khiếm khuyết, mà vì đau đớn 
nhận ra từ lúc nào cô đã trở thành kẻ nông nổi, đáng khinh. 
Cha tốt như thế, đáng yêu như thế, sao cô dám xét đoán cha 
qua vẻ bên ngoài. Sao cô nhìn cha như người xa lạ, dị dạng. 
Sao cô quên rằng đó là cha hiền của mình, là chồng tốt của 
mẹ, là bạn bè tin cậy của láng giềng. 

Khi trưởng thành, cô nhận ra mình đang thừa hưởng của 
cha tánh thương người, lòng thông cảm bao dung, và nết ân 
cần quan tâm đến bạn bè thân thích. Cô biết ơn cha đã trao 
cho cô món quà vô giá ấy. Cô thèm được như thuở bé, 
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được hôn cha miết để rồi hỏi hôn nhiều như thế mũi cô có 
bẹp dí đi không. Thèm lắm, nhớ lắm, nhưng cha đâu còn 
nữa trong cuộc đời cô.(4) 

5. TỪ KHI CHA LÀ MẸ 
Vào giữa những năm 1970 mẹ chị mất. Cha chị quyết ở 

vậy, cam chịu cảnh gà trống một mình nuôi cô con gái 
mười bốn tuổi và cậu con trai mười một tuổi. Từ đó, ông 
vừa làm cha vừa làm mẹ. 

Thoạt đầu mọi việc dường như đều suôn sẻ. Chị bạo dạn 
chơi đùa với lũ con trai trong xóm chẳng nhường đứa nào. 
Leo trèo, đá bóng, đá cầu, bày trận chiến đấu bắn súng 
mồm… Cha có mua cho chị búp bê, nhưng khi chơi với em 
trai và lũ bạn trai nghịch ngợm, búp bê cũng trở thành lính 
tráng để hành quân theo xe tăng nhựa, máy bay nhựa. Chị 
thích thú được chia sẻ nhiều trò vui nhộn của bọn con trai 
một cách bình đẳng. Hầu như không ai nhớ rằng chị là con 
gái. Và cũng chính vì thế, rõ ràng chị không được chuẩn bị 
để bước vào tuổi dậy thì, làm một thiếu nữ. 

Chị không sao quên được năm mười lăm tuổi. Cha đưa 
hai chị em về quê thăm dì. Dọc đường, cha và em cười cười 
nói nói rất vui. Riêng chị quá bối rối, cứ gượng cười mãi 
rồi cũng đành phải bật khóc. Ngay sau đó, chị mau chóng 
tự chủ, nói rằng chẳng có gì đâu để cậu em khỏi tò mò hỏi 

                                            
(4) Phỏng theo Carol Darnell.  

han, tìm hiểu. Tuy nhiên, qua ánh mắt cha nhìn, chị biết 
cha không tin. Nhưng cha chỉ im lặng. 

Cha liền dừng xe, tìm một nhà trọ. Cậu em được cha giúi 
cho mấy đồng để chạy đi mua chai nước ngọt khoái khẩu 
nhâm nhi với bịch khoai tây chiên giòn. Chỉ còn hai cha 
con trong phòng, cha hỏi tại sao lúc nãy khóc. “Con chảy 
máu.” Rồi chị bật òa lên cho đã. 

Cha dịu dàng ôm lấy chị, chẳng nói gì. Bàn tay chai sạn 
thô ráp của cha cứ nhè nhẹ vuốt tóc chị, vuốt bờ vai chị. Tự 
dưng chị thấy mình được an ủi. Khi chị thôi khóc, cha để 
chị lại trong phòng, khóa chặt cửa, và đi vội ra ngoài tìm 
mua những thứ cần thiết. Chị đã giã từ thời thơ ấu của mình 
như thế, và cha hôm ấy đã thật sự trọn vẹn làm mẹ. 

Suốt đời chị thấm thía tình thương bao la cha dành cho 
mình. Không hiểu cha học ở đâu thuật làm mẹ mà cha luôn 
luôn có thể giúp chị rất nhiều những khi con gái gặp khó 
khăn.  

Zelda Fitzgerald (nữ sĩ Mỹ, 1900-1948) bảo: “Ngay cả 
các nhà thơ, chưa từng một ai đo lường được xem trái tim 
có sức chứa bao nhiêu.(5)  

Đúng quá, làm sao chị đo được con tim thương yêu của 
cha không bến không bờ. (6) 
                                            
(5) Nobody has ever measured, not even poets, how much the 

heart can hold.  
(6) Phỏng theo Barbara E. C. Goodrich.  
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6. DI VẬT 
Cha cô không phải người thích biểu lộ tình cảm. Khi cô 

còn bé, cha không hay trầm trồ những việc cô làm giỏi. 
Nhưng cô biết cha thương mình, theo cách của cha. 

Cô vẫn đinh ninh cha mẹ sống hạnh phúc. Cho đến ngày 
sắp tròn mười sáu tuổi, cô thấy cha đi làm về và tự giam 
mình trong phòng riêng. Cả nhà lặng lẽ đến nặng nề. Mẹ 
khóc, bảo mấy chị em rằng cha sắp bỏ đi. Cô chết điếng. 
Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày này. Nhưng đã là sự thật. 

 

Cái đêm trước ngày cha bỏ đi, cô thức suốt, cầu nguyện, 
và khóc. Rồi cô viết cho cha một thư dài. Con thương cha 

lắm. Con sẽ nhớ cha lắm… Những gì không nói ra được 
với cha thì cô trút cạn vào trang giấy nhòe nhoẹt nước mắt. 
Xếp thư lại, cô kẹp vào đó tấm ảnh của mình. Trên mặt sau 
tấm ảnh cô chép lại câu nói đã tình cờ đọc được ở đâu đó: 
Ai cũng làm cha được hết. Nhưng phải có một người đặc 

biệt để gọi là cha. Rồi cô tìm cách lén nhét thư vào hành lý 
của người đàn ông sắp bước ra khỏi gia đình. 

Hai tuần cha bỏ đi biệt tăm biệt tích. Hai tuần cảnh nhà 
chìm trong tang tóc. 

Một buổi trưa cô tan trường về, bắt gặp mẹ ngồi khóc. 
Lúc sáng cha ghé qua, xin với mẹ quay lại. Cha cho mẹ biết 
cô đã viết thư cho cha. Cha khóc nhiều và suy nghĩ rất 
nhiều trước khi quyết định gọi điện xin gặp mẹ. 

Vài ngày sau cha dọn về. Không ai nhắc gì chuyện cũ. 
Cũng không ai đả động tới lá thư của cô. Mười mấy năm 
bình lặng trôi qua. 

Sau khi cha qua đời vì bệnh tim, mẹ và các em cô sắp 
xếp lại đồ đạc của cha. Hôm ấy cô có việc bận, không thể ở 
nhà phụ giúp thu dọn các thứ. Khi cô trở về, cậu em nói: 
“Mẹ bảo chị giữ cái này.” 

 

Cô mở cái hộp nhỏ cũ kỹ. Tấm ảnh và lá thư năm xưa.(7) 

HUỆ KHẢI 

                                            
(7) Phỏng theo Kristi Powers.  
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BÀI THƠ XUỐNG NÚI 
DDDD ŨŨŨŨ  L A L A L A L A NNNN    

Giới nam tử tu hành dường như hay nuôi sẵn “ác ý” với 

quyền lực mềm của đàn bà đẹp. Các vị cho rằng đàn bà 

càng đẹp thì càng dễ giết đàn ông mau lẹ; anh chàng chết 

tươi mà không thấy máu rơi. Tấm lưng ong mềm mại của 

các nàng xinh đến thế, vậy mà người xưa lại bảo là lén giắt 

dao sắc, ngầm đeo kiếm bén để chém đầu đàn ông. Do đó 

từ xưa tới nay còn lưu truyền bốn câu thơ nhằm khuyên các 

trang nam tử, các bậc hảo hán hãy đề cao cảnh giác trước 

sắc đẹp giết người của đàn bà như sau: 

Nhị bát giai nhân thể tự tô 
Yêu gian trượng kiếm trảm ngu phu 
Tuy nhiên bất kiến nhân đầu lạc 
Ám lý giao quân cốt tủy khô. 

二 八 佳 人 體 似 酥  

腰 間 仗 劍 斬 愚 夫  

雖 然 不 見 人 頭 落    

暗 裡 教 君 骨 髓 枯  

Nhị bát là hai lần tám, tức mười sáu, cái tuổi mà giai 

nhân Nguyễn Thị Lộ bảo “Xuân thu phỏng độ trăng tròn 
lẻ”, làm anh hùng Nguyễn Trãi đành cam vướng lụy. Tô là 

lớp váng sữa trắng ngà. Ngu phu là đàn ông ngu muội. Ám 
lý là ngầm ẩn giấu trong lớp vải lót áo, lót chăn, lót gối. 

Tôi dịch: 

Đôi tám gái xinh vóc nõn nà  
Lưng eo đeo kiếm chém trai ngu  
Tuy không nhìn thấy đầu người rụng  
Ngầm hại cho chàng xương tủy khô. 

Bài thơ dẫn trên hàm ý rằng việc sắc dục (sex) làm đàn 

ông hao mòn tinh huyết, chóng chết. Có lẽ vì thế mà các 

vua thời xưa bên cạnh lúc nào cũng sẵn nhiều mỹ nhân, ít 

ông nào được trường thọ: Gia Long sống được 58 tuổi, 

Minh Mạng 50 tuổi, Thiệu Trị 40 tuổi, Tự Đức 54 tuổi, 

Đồng Khánh 25 tuổi, Khải Định 40 tuổi… 

Có khi người xưa còn “độc mồm độc miệng” bảo người 

đẹp là cọp dữ ăn thịt đàn ông. Trên nguyệt san Công Giáo 
và Dân Tộc số 182, tháng 02-2010, tôi nhắc tới một thiền 

thoại vắn tắt như sau: 

“Có chuyện kể rằng chú tiểu mồ côi được sư phụ nuôi 
trên núi cao hẻo lánh từ tấm bé. Khi đã lớn, lần đầu tiên 
được thầy dẫn xuống núi, chú thấy cái gì cũng lạ, nhất là 
các cô gái trẻ trung xinh xắn. Chú cứ lom lom nhìn theo 
bóng các cô. Sư phụ dọa: “Cọp đó con! Coi chừng nó ăn 
thịt!” 

Trở về núi, suốt đêm chú trằn trọc, thở dài. Sư phụ hỏi lý 
do. Chú thành thật khai báo: Con thấy mấy con cọp đó quá 
dễ thương. Con cũng muốn cho nó ăn thịt con, thầy ơi!”  

Thiền thoại này được in lại trong Hòa Điệu Liên Tôn 

(quyển 55-2 của Chương Trình Chung Tay Ấn Tống). 
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Trong đạo Cao Đài, môn sanh Chiếu Minh thọ pháp tịnh 

luyện của Đức Đại Tiên Ngô Minh Chiêu vẫn hay truyền 

cho nhau lời khuyên răn của ngài, cũng coi phụ nữ là cọp: 

Xưa nay tu luyện lắm anh hào  
Biển sắc anh tài nhận biết bao 
Lấp lửng khuyên đừng gần miệng cọp 
Ăn năn đã muộn giấc chiêm bao. 

Câu hai, nhận là nhận chìm, đánh đắm. Câu ba, lấp lửng 
là nửa chơi nửa thật, kiểu nước đôi; miệng cọp là làn môi 

tươi thắm của quý bà, quý cô. Câu bốn, giấc chiêm bao là 

kiếp người vắn vỏi, giả tạm. 

Trên đây sở dĩ tôi dông dài bởi lẽ vừa qua tình cờ được 

đọc một bài thơ thú vị có cùng chủ đề tư tưởng như thiền 

thoại và bốn câu kể trên. Mà càng thú vị hơn khi biết tác 

giả bài thơ ấy lại là vị hiệu trưởng đạo mạo của ngôi trường 

xưa kia tôi đã mài đũng quần suốt bảy năm trung học. 

Tôi vốn là học trò trường trung học công lập Hồ Ngọc 

Cẩn, nằm ngay đầu đường Lê Quang Định, chỉ cách đầu 

chợ Bà Chiểu con đường Bạch Đằng, và cặp sát hông bên 

phải trường tiểu học Nam Tỉnh Lỵ. Trường tôi dành riêng 

cho nam sinh, dạy từ lớp Đệ Thất (lớp Sáu) tới Đệ Nhất 

(lớp Mười Hai). Về sinh ngữ một cho Đệ Nhất Cấp (các lớp 

Đệ Thất, Lục, Ngũ, Tứ) thì chọn tiếng Anh, hoặc tiếng 

Pháp. Lên Đệ Nhị Cấp (các lớp Đệ Tam, Nhị, Nhất) phân 

ra Ban A (trọng tâm là Vạn Vật, Lý Hóa) và Ban B (trọng 

tâm là Toán, Lý Hóa). Cậu nào thích Ban C (sinh ngữ, văn 

chương, triết) phải chuyển qua trường khác. Ai đã chọn 

tiếng Anh làm sinh ngữ một thì lên Đệ Tam (lớp Mười) sẽ 

chọn thêm tiếng Pháp làm sinh ngữ hai (hoặc ngược lại). 

Ngoài ra, về sinh ngữ hai, trường còn dạy tiếng Đức, nhưng 

ít học trò chọn, dù các thầy (tốt nghiệp ở Tây Đức) dạy rất 

giỏi: Học trò mới vỡ lòng mà các thầy giảng bài hầu như 

không hề dùng tiếng Việt, chỉ làm điệu bộ, hoặc vẽ phác 

vài nét đơn giản trên bảng để minh họa cho bài học.  

Trường tôi hồi ấy không là trường tư của Công Giáo, cớ 

sao lại mang tên Giám Mục Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn 

(1876-1948)? Ngài là giám mục người Việt đầu tiên của 

giáo phận Bùi Chu (tỉnh Nam Định), cũng là vị giám mục 

người Việt thứ hai, còn vị thứ nhất là Giám Mục Gioan 

Baotixita Nguyễn Bá Tòng (1868-1949). Điều này bọn học 

trò hồi ấy chả đứa nào biết để mà thắc mắc, còn nhà trường 

dường như không bận tâm giải thích.  

Chỉ rất lâu về sau, khi đã rời trường cũ mấy mươi năm, 

tò mò truy nguyên cố sự mới biết rằng thoạt kỳ thủy linh 

mục Giuse Phạm Châu Diên lúc phụ trách công tác giáo 

dục ở Bùi Chu có bàn bạc với linh mục Đa Minh Đinh 

Khắc Túc (chánh xứ Lục Thủy, xã Xuân Hồng, huyện 

Xuân Trường, tỉnh Nam Định) để mở một trung học tư thục 

giúp con em giáo xứ Lục Thủy học hành. Hai vị chọn 

phương danh Giám Mục Hồ Ngọc Cẩn làm tên trường; linh 

mục Đinh Khắc Túc làm giám đốc, và ông Đặng Vũ Tiễn 

(có tú tài Pháp) làm hiệu trưởng. Lễ khai giảng đơn sơ tổ 

chức vào sáng Thứ Ba 06-12-1949.  

Đầu tháng 7-1950, do hoàn cảnh xã hội, trường dời về 
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làng Trung Linh, tổng Thủy Nhai, huyện Giao Thủy, phủ 

Xuân Trường, và được mượn phòng ốc của tiểu chủng viện 

do giáo phận Bùi Chu đặt tại Trung Linh. Bấy giờ linh mục 

Anrê Trần Đức Huynh (1920-2007) được cử làm hiệu 

trưởng trường trung học tư thục Hồ Ngọc Cẩn. 

Sau Hiệp Định Geneva (tháng 7-1954), trường chuyển 

vào Nam. Niên khóa 1954-1955, trường tạm đặt tại số 63 

đường Bùi Thị Xuân, quận Nhứt, Sài Gòn, cạnh nhà thờ 

Huyện Sỹ. Năm học sau, trường dời về số 1A Lê Quang 

Định, và trở thành trường công lập. Sau tháng 4-1975, 

trường không còn, đổi thành trường tiểu học Nguyễn Đình 

Chiểu (nay ở số 1B đường Lê Quang Định).  

Tôi vào trường lúc thầy Nguyễn Đức Hiếu đang làm 

hiệu trưởng (kể từ năm 1964). Thầy sinh tại Hải Dương 

ngày 06-02-1914, nhưng khai sinh ghi 06-02-1920. Tháng 

9-1972 thầy kết thúc tám năm hai tháng làm hiệu trưởng 

trường Hồ Ngọc Cẩn để nhận nhiệm vụ Đặc Khu Trưởng 

trông coi Đặc Khu Học Chánh Sài Gòn − Gia Định. Thầy 

Hiếu (pháp danh Thiện Đức Chánh Giáo) tạ thế ngày 07-3-

2013 tại Sacramento, thủ phủ bang California (Mỹ), hưởng 

thọ 99 tuổi tây, tròn 100 tuổi ta. 

Trên đây tôi nhắc tới trường cũ bởi vì sáng Thứ Hai 08-

5-2017, tôi nhận được bài thơ Hạ Sơn do một bạn đồng 

môn tặng (chép theo trí nhớ). Anh học trường Hồ Ngọc 

Cẩn hai niên khóa (1965-1967) thì chuyển sang trường 

trung học kỹ thuật Cao Thắng. Nhờ anh, tôi biết thầy 

Nguyễn Đức Hiếu có hiệu là Bão Nhất, với “bão” dấu ngã, 

nghĩa là ôm cái một. Nhưng tôi thấy có chỗ ghi hiệu thầy là 

Bảo Nhất,(1)
 với “bảo” dấu hỏi, nghĩa là giữ cái một.  

 

Ở miền Nam trước 1975, hễ chuẩn bị đón năm mới các 

trường trung học thường hay làm “báo xuân”, in typo hoặc 

quay ronéo, gọi là “giai phẩm xuân” hay “đặc san xuân”. 

Anh bạn đồng môn (nhiều năm nay đang làm việc tại tòa 

soạn một bán nguyệt san bên Phật Giáo) cho tôi biết bài thơ 

Hạ Sơn vốn đã in trong đặc san TRẮNG, Xuân Giáp Thìn 

(1964), của thầy trò trường Hồ Ngọc Cẩn. Năm ấy, vừa 

                                            
(1)

 https://doanthuan.wordpress.com/l%C6%B0u-but/18/  
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bước vào tuổi ngũ tuần, thầy Hiếu mới về làm hiệu trưởng, 

và đã góp cho “báo xuân” trường mình một bài thơ hay, 

đậm nét thiền thoại. Tuy nhiên, cách nay hơn nửa thế kỷ, 

thầy Nguyễn Đức Hiếu đã trình bày chủ đề quyền lực mềm 

của đàn bà đẹp rất cận nhân tình, bởi lẽ thầy không bảo mỹ 

nhân là cọp, chẳng “chụp mũ” nàng là “ninja” lận gươm 

bén ở eo lưng.  

Sau đây là bài thơ của thầy Hiếu, tạm gọi là Hạ Sơn (a), 
do anh bạn đồng môn chép lại theo trí nhớ, gồm 68 câu:  

HẠ SƠN (a) 

1. Lòng đã quyết, lạy thầy, con xuống núi 
Đành nửa chừng con bỏ lỡ đường tu 
Uổng công thầy nuôi dạy bấy nhiêu thu 
Đứa xích tử không cha và không mẹ. 
Con vẫn nhớ những ngày còn nhỏ bé 
Sống bên thầy không thắc mắc vẩn vơ 
Tâm hồn nhiên trong trắng tuổi ngây thơ 
Đã rộng mở để thầy gieo mầm đạo. 
Ôi ma chướng! Cũng là do nghiệp báo 
Mới gây nên điều gặp gỡ hôm xưa 
Quên làm sao buổi hái thuốc về trưa 
Bên sườn núi thầy và con đã thấy. 
Con đã thấy, con người, hay vật, ấy 
Thầy bảo là quái vật, cấm ngăn con 
Không cho nhìn, bắt quay lại sơn môn 
Chân con bước nặng như chìm xuống đất. 
Rồi từ đấy, bóng hình con quái vật 

In vào con như mực đậm chữ trong kinh 
Và xui con nhớ đến tuổi của mình 
Trên vách đá thầy ghi mười tám nét. 
Rồi từ đấy vì sao không dám biết 
Thấy lòng buồn hiu hắt, thấy cô đơn 
Thân như vùi ở giữa chốn thâm sơn 
Ngồi bên lửa, bên thầy mà vẫn lạnh. 
Và từ đấy mắt con thường lẩn tránh 
Đôi mắt thầy thương hại đoái nhìn con 
Rồi một hôm trộm phép xuống sườn non 
Con mê mải bước đi tìm quái vật. 
Con đã gặp, thầy ơi, con đã gặp 
Trời ơi trời! Không biết quỷ hay ma 
Mà đôi môi tươi thắm tựa bông hoa 
Và ánh mắt trong êm như dòng suối. 
Làn da trắng, thầy ơi, con có tội 
Mới thoạt nhìn đã mát cả tâm can 
Mái tóc xanh như suối đổ trên ngàn 
Tỏa xuống phủ đôi vai tròn như nặn. 
Con quái vật có nụ cười tươi tắn 
Làm cho con quên hết cả mọi điều 
Quên cả thầy, kinh sách học bao nhiêu 
Quên tất cả, duy chỉ còn một thứ: 
Con quái vật thướt tha và quyến rũ 
Đứng nơi kia làm sáng cả khu rừng 
Ánh bình minh tỏa xuống chiếu tưng bừng 
Trong khoảnh khắc bản tính người trỗi dậy. 
Bao cố gắng bao chôn vùi che đậy 
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Bức tường xây tưởng vững, có ngờ đâu 
Chỉ một nhìn, bốn mắt thoáng gặp nhau 
Là sụp đổ hết công phu và kết quả. 
Nơi tịnh độ, cõi niết bàn… xa quá 
Gần con hơn, nguồn tội đáng yêu kia 
Dù là người, là quỷ quái… hay chi chi 
Con cũng quyết buộc đời con vào đó. 
Dây oan nghiệt có lẽ rằng phải có 
Trói con vào thêm một kiếp đi hoang 
Thôi, từ nay cách biệt đôi đàng 
Kính năm lạy, xin thầy, con xuống núi. 

2. Này đệ tử, bỏ đường quang lâm [sic] vào bụi 
Cũng là do nghiệp báo đã gây nên 
Nghiệp có rồi, nay lại gặp thêm duyên 
Thời quả hiện, làm sao ai gỡ nổi… 
Nhưng, con ạ, do tâm gây nên tội 
Cũng nhờ tâm mà giũ sạch bụi trần 
Rồi bao giờ ra khỏi chốn mê tâm 
Con lên núi, thầy vẫn luôn trông đợi. 
Mối trần lụy chỉ do mình tự cởi 
Khi đã từng chứng nghiệm chính bản thân 
Thầy xưa kia, vì chưa rõ giả chân… 
Cho nên cũng… có lần xin xuống núi.  

Tôi đọc 68 câu bài thơ trên, rất thích thú. Tuy nhiên, có 

vài chữ tôi cảm thấy hơi băn khoăn. Ngày 10-5-2017, tôi dè 

dặt bày tỏ cảm nghĩ với bạn đồng môn (người có trí nhớ 

tuyệt vời). Anh liền mau mắn gởi điện thư, trả lời như sau: 

“... tôi thuộc bài này qua ông anh của tôi. Tôi đã từng 
chuyển cho anh ấy bài tôi chép lại theo trí nhớ và anh ấy 
cũng nhất trí rằng tôi nhớ đúng. Bài này tôi đã đọc nhiều 
lần trước những nhóm học sinh đồng môn Hồ Ngọc Cẩn về 
dự những cuộc họp mặt trong những năm 2000 đến 2006.” 

Ngày 12-5-2017, tôi thử vào Google để xem có thể tìm 

được bản gốc đã in trên đặc san Trắng, Xuân Giáp Thìn 

(1964) hay chăng. Hay quá! Tại Bản Tin Hồ Ngọc Cẩn 15 

(www.hongoccan.com/bantin/ bantin15.html), tôi tìm được 

một dị bản, tạm gọi là Hạ Sơn (b), gồm 72 câu như sau: 

HẠ SƠN (b) 

1. Lòng đã quyết, lạy thầy con xuống núi 
Đành kiếp này con bỏ lỡ đường tu 
Uổng công thầy nuôi dạy bấy nhiêu thu 
Đứa xích tử không cha và không mẹ. 
Con nhớ lại những hồi còn nhỏ bé 
Sống bên thầy không thắc mắc vẩn vơ 
Tâm hồn nhiên trong trắng tuổi ngây thơ 
Lòng rộng mở để thầy gieo mầm đạo. 
Do túc trái, tiền duyên hay nghiệp báo 
Mới xui nên điều gặp gỡ hôm xưa 
Quên làm sao buổi hái thuốc về trưa 
Bên sườn núi, thầy với con đã thấy. 
Con đã thấy con người hay con vật ấy 
Không biết là địa quỷ hay thiên ma 
Có đôi môi tươi thắm tựa bông hoa 
Và cặp mắt trông [sic] bên dòng suối. 
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Màu da trắng, thầy ơi, con có tội 
Mới thoạt nhìn, thấy mát cả tâm can 
Làn tóc đen như thác đổ trên ngàn 
Buông tủa xuống đôi vai tròn như nặn. 
Con quái vật có nụ cười tươi tắn 
Đứng nơi kia làm sáng cả khu rừng 
Tia nắng vàng tỏa chiếu xuống tưng bừng 
Trong khoảnh khắc bỗng tính người trổi dậy. 
Bao cố gắng, bao chôn vùi che đậy 
Bao tập rèn, gây dựng, có ngờ đâu 
Chỉ một nhìn khi ánh mắt gặp nhau 
Là sụp đổ cái công tu và kết quả. 
Đôi mắt ấy làm con quên tất cả 
Quên lời thầy, quên hình dáng kính yêu 
Của tôn sư, kinh sách học bao nhiêu 
Quên tất cả, duy chỉ còn một thứ. 
Cái khuôn mặt dễ thương, cái thân hình quyến rũ 
Thầy gọi là quái vật, cấm ngăn con 
Không cho nhìn, bắt quay lại sơn môn 
Chân con bước, nặng như chìm xuống đất. 
Rồi từ đó, bóng hình con quái vật 
In vào con như mực đắm [sic] chữ trong kinh 
Nhắc cho con nhớ tới tuổi của mình 
Trên vách đá thầy ghi mười tám nét. 
Sự từ đó, tại sao không dám biết 
Thấy lòng buồn man mác, thấy cô đơn 
Thân như vùi ở giữa chốn thâm sơn 
Ngồi bên lửa, bên thầy mà vẫn lạnh. 

Rồi từ đó, mắt con thường lẩn tránh 
Đôi mắt thầy thương hại đoái nhìn con 
Rồi một hôm, trộm phép xuống sườn non 
Con mê mải đi tìm con quái vật. 
Con cũng biết những gì con đã mất 
Và những gì con sẽ được ở ngày mai 
Dù ngọt bùi hay cay đắng, chông gai 
Con cũng chịu, đã gieo nhân thì lãnh quả. 
Nơi Tịnh Độ, cõi Niết Bàn xa quá 
Gần con hơn, nguồn cội [sic] đáng yêu kia 
Dù là người, quỷ quái hay chi chi 
Con vẫn muốn buộc đời con vào đời nó. 
Dây oan nghiệt ắt là đã có 
Trói con vào thêm một kiếp đi hoang 
Thôi từ nay giã biệt đôi đàng 
Kính năm lạy, xin thầy cho xuống núi. 

2. Này con ạ, bỏ đường quang đâm vào bụi 
Cũng là do nghiệp chướng đã xui nên 
Nhân gieo rồi nay lại gặp thêm duyên 
Thì quả hiện ai làm sao gỡ nổi. 
Nhưng con ạ, do tâm gây nên tội 
Hãy nhờ tâm mà rũ sạch hồng trần 
Rồi mai này, khi vượt khỏi mê tâm 
Con lên núi, thầy vẫn luôn trông đợi. 
Giây [sic] oan nghiệt, con hãy lo tự cởi 
Nhìn cho ra mà tự độ lấy thân 
Thầy xưa kia vì mê muội giả chân 
Nên cũng đã có lần xin xuống núi. 
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Hai bài thơ chẳng những chênh nhau bốn câu mà còn có 

khá nhiều chữ khác biệt. Thứ tự các câu thơ đôi chỗ so le. 

Trên đây, tôi vẫn giữ nguyên trạng hai văn bản (a) và (b), 

thậm chí không sửa vài lỗi chánh tả, chỉ chua ký hiệu [sic] 

ngay bên cạnh, ngoài ra tôi chèn thêm hai số 1 và 2 cho dễ 

phân biệt lời trò tự thú và lời thầy phân dạy.  

Tôi nghĩ rằng bản (b) vẫn là do ai đó chép lại theo trí 

nhớ, và cũng nhớ rất giỏi, chứ chưa hẳn là bản gốc của thầy 

Hiếu. 

Anh bạn đồng môn nói trên và tôi đều rất quen thân anh 

Trần Văn Chánh, đồng tác giả quyển Truyện Kiều Tập Chú 
(nhà xuất bản Đà Nẵng 1999). Biết nỗi băn khoăn của tôi, 

anh Chánh nhắc cho nhớ rằng Truyện Kiều xưa nay có rất 

nhiểu dị bản; bài thơ Hạ Sơn mà có dị bản âu cũng là lẽ tự 

nhiên, bởi lẽ nó rất hay, khiến cho học trò thầy Hiếu quá 

đỗi yêu thích mới học thuộc nằm lòng từ hơn nửa thế kỷ 

nay. Việc công bố các dị bản trong văn học là chuyện 

thường tình, anh Chánh xui tôi hãy giới thiệu cả hai văn 

bản. Một là giúp mọi người có dịp nhàn lãm, thưởng thức 

đạo vị trong bài thơ. Hai là biết đâu sẽ có bạn đọc nào đó 

cung cấp được bản gốc, bản đã in vào mùa xuân năm 1964.  

Nghe lời bạn hiền, tôi bèn làm theo. 

DŨ LAN 

Nhiêu Lộc, 12-5-2017 

TÌM VỀ YÊN TỬ NON THIÊNG 

Giã từ điện ngọc lầu son 

Một lòng hướng Phật lên non tu hành  

Trúc Lâm thiền phái lập thành 

Danh sơn Yên Tử sử xanh Phật Hoàng  

Văn hóa Đại Việt rỡ ràng 

Hơn tám thế kỷ, kho tàng còn đây 

Đỉnh thiêng cao vút tầng mây 

Ngẩn ngơ chiêm ngưỡng chốn này, năm xưa 

Chí tâm tả mấy cho vừa 

Hoằng dương Phật pháp, tháp chùa dựng xây 

Kiến trúc, nghệ thuật hiển bày 

Tư tưởng vô giá ngàn sau trường tồn 

Khí thiêng sông núi mãi còn 

Đại ngàn hùng vĩ tâm hồn an nhiên 

Tưởng rằng đây chốn thần tiên 

Bồng bềnh mây nổi dáng nghiêng nghiêng chào 

Bạch vân gọi gió lao xao 

Trúc rừng tao nhã thanh cao vươn mình  

Đường tùng sừng sững rộng thinh 

Sum sê xanh tỏa khí linh đất trời 

Non thiêng Yên Tử gọi mời 

Cõi miền an tịnh ai ơi tìm về. 

ĐỖ THỊ KẾT  
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VĨNH LỘC QUÊ EM 
Tôi đã về Vĩnh Lộc quê em  

Thăm di tích nhà Hồ, tòa thành bằng đá 

Đất An Tôn vùng quê Thanh Hóa 

Mã, Bưởi đôi dòng sông nước bao quanh 

Tôi đã xem hình ảnh La Thành  

Chiến lũy tre gai giữ làng giữ nước… 

Nét độc nhất nơi đây có được  

Kiến trúc tòa thành vững chãi quy mô 

Còn vẹn nguyên các khối đá khổng lồ 

Những phiến đá đến hai mươi tấn  

Xếp chồng nhau chẳng chất kết dính nào  

Thật ngỡ ngàng, thành cổ Tây Đô 

Công trình dựng xây chỉ trong ba tháng  

Hơn sáu trăm năm, nay thành di sản  

Đâu chỉ Việt Nam, thế giới bảo tồn  

Vĩnh Lộc quê em sức sống tâm hồn 

Nơi phát tích mười hai đời Chúa Trịnh 

Những tướng quốc lẫy lừng 

Mặc khách, thi nhân... 

Để lại cho đời bài học, nhận chân  

Trông xa nhìn gần, nhân tâm quy tụ… 

Vĩnh Lộc quê em 

Còn bao kỳ thú. 

ĐỖ THỊ KẾT 

 

Mười sáu tuổi chị lấy chồng 

Tôi chào đời năm sau đó 

Gần tám mươi, tâm trí còn in rõ 

Mưa nắng cuộc đời chị thường kể tôi nghe 

Ngùi ngùi đôi mắt đỏ hoe 

Giá như mình còn mẹ 

Biết mẹ sẽ nghĩ gì 

Mẹ nói thế nào 

Thôi, kệ, con ơi! 

Bao hụt hẫng chơi vơi 

Cháu con chừ đâu hiểu được 

Người sau, người trước 

Sao vẹn nghĩa tình 

Mong được cho ai 

Đâu nghĩ riêng mình 

Ơn Trời cho khỏe mạnh  

Buồn vui ấm lạnh 

Duyên phận kiếp người 

Lại nhớ mắt mẹ cười  

Thôi, kệ, con ơi! 
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Ý NGHĨA MÙA VU LAN 
L Ê  A N H  M I NL Ê  A N H  M I NL Ê  A N H  M I NL Ê  A N H  M I N HHHH    

Khoảng rằm tháng 7, một mùa lễ Phật Giáo được tổ chức 
khắp Đông Nam Á. Ở Nhật gọi là lễ Obon. Chữ Bon này là 
tức là Urabon, do Nhật phiên âm từ tiếng Phạn Ullambana; 
Trung Quốc phiên âm từ Phạn ra Hán là Vu Lan Bồn hoặc 
Ô Lam Bà Na; Việt Nam gọi tắt là Vu Lan.  

Nhiều người hiểu chữ Bồn theo âm Hán Việt, nghĩa là 
cái bồn, cái chậu, mà không ngờ đây chỉ là mượn âm Hán 
để phiên âm tiếng Phạn, không liên quan gì đến ý nghĩa nói 
trên. Lý do ngộ nhận của nhiều người là vì mùa lễ này tín 
đồ cúng dường Tam Bảo để cầu nguyện vong linh thân 
nhân được siêu thoát; cái bồn là vật đựng thức ăn cúng 
dường. Nếu hiểu trại như vậy (vu: cái bát; bồn: cái chậu) thì 
không giải thích được chữ Lan nghĩa là gì trong ngữ cảnh 
này (mặc dù nghĩa thông thường là hoa lan). Do đó, để hiểu 
đúng thuật ngữ này phải quay về gốc tiếng Phạn của nó. 
Ullambana có nghĩa là treo ngược, ngụ ý sự thống khổ của 
các vong linh đói khát bị đọa đày (treo ngược) nơi địa ngục. 

Sự cúng dường Tam Bảo cũng là nhân dịp kết thúc mùa 
an cư (vãrsika), tức là ba tháng mùa mưa từ rằm tháng 4 
đến rằm tháng 7 để tăng ni tu học, niệm kinh và tham thiền 
liên tục trong tự viện, không bước ra ngoài. Tại Việt Nam, 
Phật Giáo Bắc Tông tổ chức mùa an cư từ rằm tháng 4 đến 

rằm tháng 7 (giống như ở Nhật và Trung Quốc) và Phật 
Giáo Nam Tông tổ chức từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9. 
Mùa này cũng gọi là kiết hạ, Trung Quốc gọi là tọa hạ, 
Nhật cũng gọi là an cư (ango), tọa hạ (zage). 

Như vậy cuối mùa an cư kiết hạ là lễ Vu Lan. Chính thức 
là rằm tháng 7, nhưng đa số các chùa Bắc Tông đã tổ chức 
từ mồng một lễ tụng Kinh Vu Lan và từ rằm đến cuối tháng 
thì lễ tụng Kinh Địa Tạng. Bên chùa Nam Tông thì khác, 
chủ yếu là tổ chức giảng giáo lý lấy ra từ tạng kinh, chứ 
không tổ chức lễ Vu Lan, không sử dụng Kinh Vu Lan, 
Kinh Địa Tạng, v.v... như Bắc Tông. 

 

Tập quán cúng dường Tam 
Bảo để độ rỗi vong linh đói 
khát nơi địa ngục không rõ bắt 
nguồn tự bao giờ, nhưng người 
ta hay liên hệ đến câu chuyện 
về tôn giả Mục Kiền Liên 
(Maudgalyãyana), một đại đệ 
tử của Phật Thích Ca. Tôn giả 
hỏi Đức Phật cách cứu độ mẹ 
ông hiện là quỷ đói (preta) nơi 
địa ngục. Đức Phật bảo muốn 
thế thì phải cầu sự hộ trì của 
thập phương chúng hội (tức là 
tăng lữ). Đó là nguyên do của 
Vu Lan Bồn Kinh. 
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Như vậy Phật Giáo Ấn Độ truyền vào Trung Quốc đã 
pha trộn với tín ngưỡng gia tiên (ancestor worship) bản địa 
mà hình thành phong tục cúng dường để độ rỗi vong linh 
gia tiên bảy đời đang đói khát, đồng thời người ta cũng 
cúng tế thực phẩm và đốt y phục giấy cho vong linh của 
thân nhân. Lễ Vu Lan rất phổ biến tại Trung Quốc, Nhật và 
Việt Nam. Tại Nhật, cuối mùa Vu Lan, trên các ngọn núi 
người ta đốt các ngọn lửa xếp thành chữ Hán như chữ đại 

大, diệu 妙, pháp 法, v.v... xem như là những ngọn lửa dẫn 
đường các vong linh trở về cõi âm. 

Việc cúng dường cầu xin cho cha mẹ và tổ tiên đã khuất 
được siêu thoát đã toát ra nét đẹp rất văn hóa và nhân bản 
của Vu Lan, bởi vì mùa Vu Lan cũng được xem là mùa báo 
hiếu. Trong nền đạo đức phương Đông, hiếu là đức hạnh 
đứng đầu trăm hạnh khác (Nhân sinh bách hạnh hiếu vi 
tiên). Chữ hiếu đã xuất hiện tại Trung Quốc từ thời xa xưa. 
Những mảnh xương và mai rùa (giáp cốt) thời Ân-Thương 
ghi chép lời bói (bốc từ) đã có ghi khắc chữ hiếu (theo dạng 
giáp cốt văn). Hứa Thận thời Đông Hán giải thích chữ hiếu 
trong Thuyết Văn Giải Tự là: Khéo phụng sự cha mẹ, chữ 
hiếu 孝 gồm chữ lão 老 (người già) bị lược nét và chữ tử 子 
(con). Ý nói con cái vâng lời cha mẹ già. (Thiện sự phụ 
mẫu giả. Tòng lão tỉnh, tòng tử. Tử thừa lão da.)  

Như vậy hiếu là nét văn hóa có sẵn tại Trung Quốc lâu 
đời, trước khi tiếp thu Phật Giáo Ấn Độ. Cách nói thông 
thường của người Trung Quốc: Dưỡng nhi phòng lão (nuôi 

con để trông cậy lúc tuổi già) đã thể hiện khát vọng chung 
của các bậc cha mẹ trên thế gian. Đó cũng là mục tiêu cơ 
bản của giáo dục tại Trung Quốc ngày xưa. Chữ giáo (từ tố 
trong giáo dục và tôn giáo) nghĩa là dạy bảo. Thuyết Văn 
Giải Tự giảng: Người trên thi hành cho kẻ dưới bắt chước. 
(Thượng sở thi hạ sở hiệu dã.) Phân tích chữ giáo 教, ta 

thấy chữ này gồm chữ hiếu 孝 ghép với bộ phộc 攴 (đánh 
khẽ), ý nói dạy bảo cho người ta đạo hiếu (nếu cần, cũng 
nên có roi vọt: phộc). Do đó nền tảng của giáo dục không 
chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn dạy cho người ta biết 
kính yêu phụng dưỡng cha mẹ và tri ân tổ tiên nguồn cội. 
Một tôn giáo hay một hệ giáo dục nếu bỏ qua yếu tố này sẽ 
là một thực thể phi nhân bản. 

 
Chữ HIẾU 

Tam Giáo phương Đông đều coi 
trọng đạo hiếu. Trường A Hàm Kinh 
(quyển 11), các chiếu thư khắc trên đá 
(số 2 và số 4) của vua A Dục (Asoka, 
tại vị khoảng 274-237 trước Công 
Nguyên), v.v... đều nhấn mạnh hành 
thiện mà quan trọng nhất là kính yêu, 
vâng lời, và phụng dưỡng cha mẹ. 

 Nho Giáo càng đề cao đạo hiếu qua các kinh điển như: 
Hiếu Kinh, Lễ Ký, Tả Truyện, Thi Kinh, Thượng Thư, Tứ 
Thư, v.v... Giáo dục con trẻ (khải mông) phải lấy đạo hiếu 
làm nền và điều này thấy rõ trong các tác phẩm dạy trẻ như: 
Ấu Học Quỳnh Lâm, Đệ Tử Quy, Tam Tự Kinh, Tiểu Học, 
Tiểu Nhi Ngữ, v.v... 
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Đạo Giáo tuy tôn chỉ là tu luyện thành Tiên (gọi là Tiên 
Đạo) nhưng không coi thường nhân đạo (đạo làm người) 
bởi lẽ đơn giản: Làm người còn chưa xong lẽ nào thành 
Tiên cho được? Trong nhân đạo thì trung và hiếu là trên 
hết, và đó cũng là gốc rễ của Đạo Giáo như đạo gia Lý 
Thúc Hoàn nói: “Đạo Giáo lấy trung hiếu làm gốc, lấy kính 

trọng Trời − noi theo pháp tắc tổ tiên − gây lợi cho vật − 
cứu giúp người mà làm nhiệm vụ.” (Đạo Giáo thị dĩ trung 
hiếu vi bản, dĩ kính Thiên pháp tổ lợi vật tế nhân vi vụ.) Vì 
thế có giáo phái của Đạo Giáo là Tịnh Minh Đạo lấy trung 
hiếu làm tôn chỉ nên còn gọi là Tịnh Minh Trung Hiếu Đạo 
(hưng khởi ở Nam Xương, Tây Sơn, vào giữa đời Tống và 
đời Nguyên, thờ Hứa Tôn [239-?] làm tổ sư). Các kinh điển 
Đạo Giáo từ Thái Bình Kinh đời Hán cho đến Bão Phác Tử 
Nội Thiên đời Tấn và cả những sách khuyến thiện (gọi là 
thiện thư) của Đạo Giáo như Cảm Ứng Thiên, Âm Chất 
Văn, Công Quá Cách, v.v... đều giảng dạy về đạo hiếu. 

Xem thế, truyền thống đạo đức phương Đông gồm 
những quy luật đạo đức phổ quát dân gian dung hợp với 
quy luật đạo đức Tam Giáo (Nho, Thích, Đạo) đều coi 
trọng đạo hiếu. Cho nên mùa Vu Lan không chỉ dành riêng 
tăng ni và Phật tử tại gia mà còn dành cho tất cả mọi người 
có dịp nhìn lại bản thân: Cảm nhận thâm ân dưỡng dục của 
cha mẹ và ân đức khải đạo của tổ tiên; xót thương vong linh 
thân nhân đang đói lạnh; hành thiện để hồi hướng cho cửu 
huyền thất tổ được siêu thoát; và nhất là tận tâm phụng 
dưỡng cha mẹ chu đáo khi cha mẹ còn tại thế. 

Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, như Đức Chúa, Thiên 
Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi, để được sống lâu, 
và để được hạnh phúc trên đất mà Đức Chúa, Thiên 
Chúa ngươi, ban cho ngươi.  

(Cựu Ước, Đệ Nhị Luật 5:16) 

Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của 
Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là 
điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được 
hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.  

(Tân Ước, Êphêsô 6:1-3) 

Nhân mùa Vu Lan, nêu lại vấn đề đạo hiếu là một điều 
thiết thực. Một gia đình đề cao đạo hiếu tức là gia đình trở 
thành tế bào lành mạnh của xã hội, là thành trì ngăn cản 
mọi tệ nạn của xã hội. Như Hiếu Kinh đã nói, để thể hiện 
đạo hiếu người ta phải lập thân (nếu không thể tự nuôi thân, 
lấy gì nuôi cha mẹ?), làm những việc tốt đẹp cho đời để 
rạng rỡ mẹ cha và gia tiên. Xã hội hiện nay bước dần theo 
xu hướng đa văn hóa. Để khỏi lạc nẻo, những người con 
phải ý thức mình đang đứng ở đâu và làm gì. Những gì đã, 
đang và sẽ làm có tác hại gì đến danh dự cha mẹ, tổ tiên, có 
tác hại xã hội hay không? Sự tự vấn để răn mình này tăng 
cường ý thức công dân, giúp xã hội thêm lành mạnh. 

LÊ ANH MINH 

(Mùa Vu Lan 2000)  
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MẸ HIỀN CỦA TÔI 
Nguyên tác (Hoa văn): NGÃ ĐÍCH MẪU THÂN 

Tác giả: HHHH Ồ  T H Í CỒ  T H Í CỒ  T H Í CỒ  T H Í C HHHH 
Dịch giả: L Ê  A N H  M I NL Ê  A N H  M I NL Ê  A N H  M I NL Ê  A N H  M I N HHHH 

Lời người dịch: 

Hồ Thích (1891-1962) tự là Thích Chi, quê ở Tích Khê, 
tỉnh An Huy. Năm 1910, ông được Đại Học Thanh Hoa 
tuyển đi học ở Mỹ, đỗ cử nhân triết học (Đại Học Cornell, 
1915), và tiến sĩ triết học (Đại Học Columbia, 1917). Ông 
là học trò triết gia John Dewey (1859-1952) và là tiến sĩ 
danh dự của Trung Quốc trên ba mươi năm. Năm 1917 ông 
trở về Trung Quốc giảng dạy tại Quốc Lập Bắc Kinh Đại 
Học.  

Năm 1919 Hồ Thích viết bài Văn Học Cải Lương Xô 
Nghị (Bàn Về Cải Cách Văn Học) trên tạp chí Tân Thanh 
Niên (do Trần Độc Tú sáng lập).(1) Hồ Thích đề xướng việc 
sử dụng văn bạch thoại (văn nói bình dân thường ngày) 
thay thế cho thể văn cổ điển (văn ngôn). Bài báo gây chấn 
động dư luận, từ đó phong trào Tân Văn Học phát động, 
đưa đến cuộc cách mạng văn học Bốn tháng Năm (Ngũ Tứ 
vận động 1919). Kết quả, Bộ Giáo Dục chấp nhận việc dạy 
bạch thoại trong các trường học kể từ 1920.  

                                                
(1) Trần Độc Tú (1879-1942) là một trong những lãnh tụ buổi 
đầu của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. 

Năm 1931 Hồ Thích làm viện trưởng Bắc Đại Văn Học 
Viện (Viện Văn Học thuộc Đại Học Bắc Kinh). Thời kháng 
Nhật, ông làm đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. Sau thời kháng 
Nhật, ông làm hiệu trưởng Đại Học Bắc Kinh. Năm 1948 
ông sang Mỹ dạy tại Đại Học Cornell và đồng thời làm chủ 
nhiệm khoa Trung Văn của đại học này. Năm 1958 ông qua 
Đài Loan làm viện trưởng Trung Ương Nghiên Cứu Viện 
và qua đời tại nhiệm sở này ngày 24-02-1962. Ông trứ tác 
rất nhiều. Tác phẩm chính có Trung Quốc Triết Học Sử Đại 
Cương, Bạch Thoại Văn Học Sử, Hồ Thích Văn Tồn, Hồ 
Thích Luận Học Cận Trứ, v.v...  
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Ngoài những tác phẩm danh tiếng nói trên, Hồ Thích có 
viết một hồi ức, trong đó ông kể lại những năm tháng ngắn 
ngủi được mẹ dạy dỗ khi cha đã mất.(2) Tuy chỉ ở bên mẹ 
đến năm mười bốn tuổi, ông chịu ảnh hưởng rất sâu đậm 

của mẹ ông − một bà mẹ hiền mà cũng là một người cha 
nghiêm khắc. Như ông bộc bạch, sự nghiệp đời ông do mẹ 
mà có. 

* 

Tôi sinh ngày 17 tháng 11 năm Quang Tự 17 (tức là 17-
12-1891). Bấy giờ gia đình tôi cư trú phía ngoài Đại Đông 
Môn của Thượng Hải. Sau khi tôi chào đời được hai tháng, 
tuần phủ Thiệu Hữu Liêm tấu trình lên trên để thuyên 
chuyển cha đến Đài Loan. Tuần phủ ở Giang Tô có can 
thiệp cho cha nhưng không hiệu quả. Cuối tháng 2 năm 
Quang Tự 18 (1892), cha đến Đài Loan, mẹ con tôi dọn về 
Xuyên Sa (phía đông Thượng Hải) và cư trú ở đó được một 
năm. 

Ngày 26 tháng 2 năm Quang Tự 19 (1893), cả nhà tôi 
gồm mẹ, chú tư Giới Như, anh hai Tự Cự, anh ba Tự Phi, 
và tôi từ Thượng Hải cùng dọn đến Đài Loan. Chúng tôi ở 

                                                
(2) Mẹ ông là Phùng Thuận Đệ (1873-1918), kết hôn với Hồ Phó, 

tự Thiết Hoa (1841-1895) hai năm sau sinh ra ông. Cha ông 
từng làm quan nhiều nơi như Đông Tam Tỉnh, Quảng Đông, 
v.v... cuối cùng làm tri châu của châu Trực Lệ ở Đài Đông 
(thuộc Đài Loan).  

Đài Loan mười tháng. Tháng 5 năm Quang Tự 19, cha làm 
tri châu của châu Trực Lệ ở Đài Đông kiêm nhiệm tổng 
quản các doanh trại hậu quân ở Trấn Hải. Bấy giờ Đài 
Đông mới được thành lập, mọi thứ đều mới mẻ nên cha 
không mang gia quyến đi theo. Cuối năm Quang Tự 19, 
chúng tôi mới dọn đến Đài Đông và cả gia đình cư trú ở đó 
trọn một năm. 

Năm Giáp Ngọ (1894) chiến tranh Trung-Nhật bùng nổ. 
Đài Loan cũng thuộc vùng có chiến sự. Cha bèn nhờ chú tư 
đưa gia đình trở về cố hương An Huy, chỉ có anh hai Tự Cự 
còn ở lại Đài Đông với cha. 

Tháng Giêng năm ấy, Trung-Nhật nghị hòa thành công 
nhưng Đài Loan bị cắt nhượng cho Nhật. Các thân sĩ và cư 
dân Đài Loan cực lực phản đối sự cắt nhượng này và yêu 
cầu tuần phủ Đường Cảnh Tung phải cố thủ. Đường Cảnh 
Tung thỉnh cầu các nước phương Tây ra tay can thiệp 
nhưng không ai nhận lời. Dân chúng Đài Loan thỉnh cầu 
Đường Cảnh Tung làm đại tổng thống của nước Đài Loan 
Dân Chủ. Bang biện quân vụ là Lưu Vĩnh Phúc (3) làm chủ 
quân đại tổng thống. Cha làm nhiệm vụ phòng giữ Hậu Sơn 
ở Đài Đông. Lúc đó điện báo bị cắt liên lạc. Còn cha thì bị 
bệnh, chân trái không cử động được. Cha cố thủ đến mồng 
3 tháng 5 nhuận thì bắt đầu rời bỏ Hậu Sơn. Lúc cha đến 
An Bình, Lưu Vĩnh Phúc nài giữ để xin cha trợ giúp, chứ 

                                                
(3) Lưu Vĩnh Phúc có lẽ cũng là tướng “giặc Cờ Đen” có liên 

quan tới lịch sử nước ta đời nhà Nguyễn. (Văn Uyển chú) 
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không chịu ra hàng. Đến ngày 25 tháng 6, hai chân cha bị 
liệt hẳn, Lưu Vĩnh Phúc đem cha ra hàng Nhật. Ngày 28 
tháng 6, Nhật đến Hạ Môn, bấy giờ cả tứ chi cha đều tê liệt 
và qua đời tại Hạ Môn ngày mồng 3 tháng 7 năm Ất Mùi 
(1895). 

Khi cha tôi mất, mẹ tôi mới hai mươi ba tuổi. 

Sau khi kết hôn không lâu, cha tôi đưa mẹ tôi đến chung 
sống tại Thượng Hải, giúp mẹ tôi thoát cảnh khổ sở của một 
đại gia đình. Cha rất yêu mẹ. Dù bận bịu trăm công ngàn 
việc, nhưng cha vẫn dành thời giờ để dạy mẹ tôi nhận biết 
mặt chữ Hán. Những năm ấy gia đình cực kỳ hạnh phúc. 
Thuở thơ ấu, tôi rất được cha yêu thương chìu chuộng. Khi 
tôi chưa đầy ba tuổi, cha lấy những tờ giấy hồng điều có 
viết chữ Hán mà trước đây cha đã từng dạy cho mẹ đem ra 
dạy lại cho tôi. Cha là thầy giáo của tôi và mẹ tôi đứng bên 
cạnh làm phụ giảng. Khi tôi học chữ mới thì mẹ cũng có 
dịp ôn lại những chữ mẹ đã học. Lúc cha quá bận rộn thì 
mẹ thay cha dạy chữ cho tôi. 

Lúc gia đình chúng tôi rời Đài Loan, mẹ đã nhận biết 
được non một ngàn chữ Hán và tôi thì biết được trên bảy 
trăm chữ. Những chữ Hán vuông vuông trên giấy hồng điều 
là do đích thân cha viết chân phương theo lối chữ khải và 
mẹ đã trân trọng gìn giữ những tấm giấy hồng điều có chữ 
ấy trọn cả một đời, bởi vì đó là kỷ vật thiêng liêng ghi dấu 
những ngày tháng đoàn viên ấm cúng và hạnh phúc nhất 
của cha, mẹ, và tôi. 
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Hồi ở Đài Loan tôi bệnh nặng nửa năm, sức khỏe rất yếu. 
Lúc trở về quê cũ, tôi đã năm tuổi mà chưa thể nhảy qua 
khỏi cái ngạch cửa cao mấy tấc. Nhưng mẹ rất tha thiết cho 
tôi học tiếp chữ Hán ngay. Mẹ gởi tôi đến trường học của 
chú tư Giới Như cho tôi tiếp tục học chữ. Bấy giờ vóc 
người tôi rất nhỏ bé, phải có người ẵm lên ghế hay ẵm 
xuống ghế mới được. Nhưng trong trường tôi không phải là 
học sinh lớp thấp nhất vì trước khi vào đây tôi đã biết gần 
một ngàn chữ Hán rồi. 

Mỗi sáng sớm mẹ đánh thức tôi dậy, bảo mặc quần áo. 
Tôi không rõ mẹ thức dậy hồi nào và đã ngồi bên tôi được 
bao lâu. Mẹ đợi tôi tỉnh táo hẳn rồi mới bảo tôi biết ngày 
hôm qua tôi đã làm chuyện gì sai, đã nói lời gì không phải. 
Rồi mẹ bảo tôi phải nhận lỗi và phải hứa cố gắng học hành. 
Đôi khi mẹ kể cho tôi nghe những việc làm tốt đẹp của cha: 
“Con phải noi theo bước chân của cha. Trọn đời mẹ chỉ biết 
có một người toàn diện, chính là cha con đó. Con phải học 
tập gương cha con, đừng để cha con phải xấu hổ mất mặt vì 
con, con nhé!” Khi nói đến chỗ thương tâm, mẹ xúc động 
không cầm được nước mắt. 

Khi trời thật sáng hẳn, mẹ mới mặc quần áo đẹp cho tôi 
và đưa tôi đến trường. Chìa khóa cổng trường thì để ở nhà 
thầy giáo. Đến trường, tôi nhìn xem cổng đã mở chưa. Nếu 
chưa thì tôi chạy ù sang nhà thầy lấy chìa khóa rồi chạy về 
trường mở cổng và bắt đầu học bài mới. Trong mười ngày 
đi học thì có đến tám chín ngày tôi là học sinh đến trường 
sớm nhất. Khi thầy giáo đến trường thì tôi đã thuộc bài rồi. 

Sau đó mới về nhà ăn sáng. 

Mẹ quản tôi rất nghiêm. Mẹ vừa là một từ mẫu vừa là 
một nghiêm phụ. Nhưng mẹ không bao giờ mắng nhiếc tôi 
hoặc đánh tôi trước mặt người khác. Mỗi khi tôi phạm lỗi, 
mẹ chỉ nhìn tôi một cái. Thấy ánh mắt nghiêm nghị của mẹ 
là tôi sợ và thôi ngay. Nếu tôi phạm lỗi nhỏ mẹ đợi đến 
sáng sớm hôm sau, sau khi tôi tỉnh giấc hẳn, bấy giờ người 
mới dạy bảo. Nếu tôi phạm lỗi lớn, ngay buổi tối hôm đó, 
đợi mọi người ngủ yên thì mẹ gài cửa phòng lại, trước tiên 
là khiển trách tôi, sau đó lại ra hình phạt: hoặc quỳ gối, 
hoặc cấu véo da thịt tôi. Dù hình phạt nào, không bao giờ 
mẹ để người khác nghe tiếng tôi khóc. Đối với mẹ, việc dạy 
con không phải là giận thét ầm ĩ để người khác nghe thấy. 

Một chiều đầu thu, ăn cơm xong, tôi chơi trước cửa, trên 
người mặc phong phanh chiếc áo cộc. Dì Ngọc Anh là em 
gái của mẹ cùng ở chung với chúng tôi thấy thế, sợ tôi cảm 
lạnh bèn đi vào lấy áo khác và bảo tôi mặc. Tôi không chịu. 
Dì khuyên: “Mặc vào đi cháu, kẻo lạnh đấy.” Tôi vọt miệng 
trả lời: “Dì này á. Lạnh lẽo cái quái gì?” Ngay lúc nói xong, 
quay đầu lại tôi thấy mẹ từ trong nhà bước ra. Tôi vội vội 
vàng vàng xỏ áo. Nhưng mẹ đã nghe hết những lời hỗn hào 
tôi nói với dì Ngọc Anh rồi. Tối hôm ấy, khi mọi người đã 
ngủ yên, mẹ phạt tôi quỳ và trách mắng một trận dữ dội: 
“Con không còn cha nữa nên đắc ý ăn nói mồm mép như 
vậy hả?” Mẹ giận lắm, ngồi mắng tôi mà cứ run cả người. 
Rồi mẹ không cho tôi đứng dậy đi ngủ. Tôi quỳ mãi và 
khóc, tay lau nước mắt, không ngờ tay bẩn làm sau đó bị 
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viêm mắt kéo dài hơn một năm, chạy thầy chạy thuốc 
không khỏi. Mẹ quá ân hận. Nghe nói bệnh viêm mắt này 
có thể dùng đầu lưỡi rơ vào thì khỏi. Một tối nọ, mẹ đánh 
thức tôi dậy, dùng đầu lưỡi rơ mắt cho tôi. Ôi, mẹ tôi, một 
người cha nghiêm khắc mà cũng là một mẹ hiền! 

Mẹ đối đãi với người khác rất nhân từ và ôn hòa, chưa 
bao giờ thốt một lời xúc phạm làm người khác phải đau 
lòng. Nhưng mẹ rất cương trực và khẳng khái, không để ai 
xúc phạm đến mình. Trong gia đình tôi, chú năm là một 
lãng tử, không nghề nghiệp chính đáng. Một hôm tại quán 
nước chú la lối bất mãn cho rằng trong gia đình tôi hễ có 
việc cần thì nhờ người ngoài giúp đỡ chứ không để việc tốt 
ấy cho chú. Lời nói này đến tai mẹ. Mẹ rất giận và khóc, rồi 
thỉnh mời tất cả mọi người trong đại gia đình lại, trách chú 
năm trước mặt đông đủ mọi người, rồi buộc chú năm nhận 
lỗi, mẹ mới thôi. 

Tôi được mẹ thương yêu dạy dỗ nghiêm khắc được chín 
năm, chịu ảnh hưởng rất sâu đậm của mẹ. Khi tôi mười bốn 
tuổi (thực ra là mười hai tuổi ba tháng) thì phải rời mẹ xa 
nhà đi học hơn hai mươi năm không ai quản thúc. Nếu tôi 
học tập được mảy may tính chất tốt đẹp nào, nếu tôi học tập 
được thái độ ôn hòa trong cư xử với tha nhân, nếu tôi có thể 
khoan dung thứ tha được người khác, thì tất cả là nhờ ở mẹ 
hiền của tôi mà có. 

LÊ ANH MINH  
Dịch từ Hoa văn 

GÕ CỬA 

Ta về gõ cửa mùa Thu 
Lắng nghe sương lạnh hát ru bụi vàng 
Nghe trời đất rộng thênh thang 
Nắng chiều nhớ sóng trường giang nữa rồi 

Áo xưa khép mở buồn vui 
Sông xưa bến cũ ngùi ngùi khói mây 
Ta còn đây người còn đây 
Chút duyên hội ngộ mai này còn không 

Hai ta vào chốn bụi hồng 
Mà thương đôi mắt lưng tròng trắng đen 
Nhịp đời nặng nhẹ đã quen 
Biết ai gạn đục lóng phèn chờ nhau 

Ta về gõ cửa mai sau 
Mùa Thu vàng cả hương màu thời gian 
Và thơ vàng dấu địa đàng 
Chừng như trăng cũng vàng sang dặm trường 

Người vui với gió bốn phương 
Lòng ta mải dõi theo đường hằng sinh 
Bao giờ nhập cuộc đăng trình 
Về quê mình lại thấy mình không không. 

TRẦN DÃ SƠN  

Krông Păk, Thu 2017   
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TỤC THỜ BÀ CẬU 
Ở NAM BỘ 

N G U YN G U YN G U YN G U Y Ễ N  T H A N H  L ỢỄ N  T H A N H  L ỢỄ N  T H A N H  L ỢỄ N  T H A N H  L Ợ IIII 

Ngư dân Việt ở Nam Bộ rất tin tưởng tín ngưỡng Bà 
Cậu, họ gọi nghề hạ bạc (1) là nghề Bà-Cậu. Không chỉ ngư 
dân tôn thờ Bà Cậu như tổ sư của nghề đánh cá trên biển, 
mà ngay cả những người làm dịch vụ nghề trên bờ cũng tự 
nhận mình làm nghề Bà Cậu, để tìm một chỗ dựa tinh thần 
trong cuộc mưu sinh. Khi ghe thuyền xuất bến, thuyền 
trưởng hoặc chủ ghe đều cúng vái Bà Cậu, cầu mong đi 
biển “mái dầm tốt bến”, “đánh không thua ai”. Họ cũng 
thắp nhang hằng ngày trên ghe để cầu Bà Cậu cho ghe đánh 
bắt được nhiều tôm cá hoặc những khi biển nổi sóng gió. 
Nhưng ngư dân phần nhiều rất ít hiểu biết về gốc gác tín 
ngưỡng này. 

Cư dân vùng sông nước Nam Bộ đều có thờ Bà Cậu, tuy 
thần tích không rõ ràng. Đối với người dân, có hai loại thủy 
thần: tốt, thân thiện là Bà Cậu, và gây tai họa là Hà Bá. Mỗi 
khi cúng vái Bà Cậu, họ thỉnh khấn nhiều đối tượng một 
cách chung chung chứ không riêng gì Bà Cậu. Dưới đây là 
lời khấn vái của một lão ngư ở vùng Tây sông Hậu: 

                                            
Văn Uyển chú thích: 
(1) nghề hạ bạc: Nghề đánh cá.  

Nam mô… Đất nước Ông Bà, Ông Tà,(2) Bà Vua, Lịnh 
Bà, Hai Cậu, Bà Cậu, Tiên Sư, Tam Giáo Đạo Sư, Tiền 
Hiền, Tiền Vãng, Hậu Vãng,(3) các đảng (4) âm nhơn, đất 
đai viên trạch (5) … về đây ăn uống, phù hộ cho chúng tôi 
làm ăn cho khá, chừng nữa [khi việc đã thành] có gì cúng 
nấy. Nam mô… 

Các món cúng thường có trái dừa tươi, gạo, muối, bánh 
trái, rượu, cờ ngũ sắc đuôi nheo. Người sau bắt chước 
người trước cúng, chứ ít biết tại sao phải làm vậy. Sau một 
vụ thu hoạch tôm cá hoặc kết thúc một chuyến buôn cá, 
người dân cúng Bà Cậu một cái đầu heo, gà, chuối. 

Tùy theo mức độ giàu nghèo, phương tiện to nhỏ mà bàn 
thờ Bà được sắp đặt trang trí lớn, bé khác nhau, nhưng sự 
thành tâm của người đi trên ghe tàu đối với Bà thì như 

                                            
(2) ông Tà: Theo tín ngưỡng người Khmer là thần Neak Ta cai 

quản một sóc (srok, xóm) hoặc một khu vực rộng lớn hơn. 
Thần cũng được người Việt thờ ở Nam Kỳ.  

(3) Tiền Vãng, Hậu Vãng: Những vị đã chết trước, những vị đã 
chết sau.  

(4) đảng: Lẽ ra là đẳng 等, nhưng dân gian quen nói trại là đảng. 
các đảng: Các loại, các hạng.  

(5) viên trạch 園宅: vườn tược và nhà ở.  

Chú thích ảnh trang bên cạnh ►  

1. Bức hoành ở chính điện ghi “Hà Dương Thủy Thần” bị cây 
lọng che khuất một nửa. (Ảnh trên: Lê Công Lý) 

2. Dinh bà Thủy Long Thánh Mẫu ở thị trấn Dương Đông, Phú 
Quốc. (Ảnh dưới: Nguyễn Thanh Lợi) 
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nhau. Vị trí đặt bàn, kệ thờ Bà luôn ở chỗ trang trọng của 
khoang sinh hoạt. Trên bàn thờ luôn có hương, hoa, trái cây 
thờ cúng, trước mỗi chuyến khởi hành họ đều thắp nhang 
vái Bà, ngày 16 hằng tháng, đặc biệt tháng Giêng, tháng 
Tư, tháng Bảy âm lịch họ đều cúng Bà long trọng với 
những cặp vịt béo và nghi ngút khói nhang. 

Ngày tết của những người làm nghề kinh doanh vận tải 
trên sông nước không thể không có một bàn thờ Bà trên 
ghe tàu với mâm ngũ quả, bình hoa, cặp bánh tét và nhang 
đèn (đôi khi là đèn điện màu nhấp nháy). Vào ngày mùng 
ba, mùng bốn hoặc mùng năm tết thường có một ngày họ 
dùng cặp vịt cúng Bà. Món vịt chế biến là luộc nấu cháo. 

Ở miếu Bà Thủy (xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre), 
mỗi khi ra khơi đánh bắt, đóng ghe mới hoặc sửa chữa ghe 
cũ, ngư dân thường cúng tạ Bà Cậu, lễ vật bắt buộc phải có 
cặp vịt theo quan niệm Ông cúng gà, Bà cúng vịt. Khi biển 
có bão tố, mất mùa, có người bỏ mình, họ thường vái Tiên 
Sư Bà Cậu để xin độ trì. 

Miếu Cậu (Hà Dương thủy phủ thần miếu) do tri phủ Hồ 
Trọng Đính lập năm 1857 tại xã Hòa Khánh (huyện Cái Bè, 
Tiền Giang), quê nội của tổng trấn Lê Văn Duyệt. Tín 
ngưỡng này do những cư dân có gốc từ Quảng Ngãi mang 
vào. Miếu thờ bà Thủy Long và cậu Tài, cậu Quý, ngày vía 
23 tháng 2 trùng với ngày vía Thiên Hậu, do nằm ở vị trí 
quan trọng trên con đường thủy mua bán lúa gạo năm xưa 
của những thương nhân gốc Hoa. Ở đây có bài văn tế bà 
Thủy Long. Đây là miếu thờ nổi tiếng, gọi là miếu Phong 
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Ba, tương truyền có cặp ngỗng thần giữ cung điện hay nổi 
lên làm sóng gió.  

 Trên ghe tàu của dân sông nước chỉ có bàn thờ một vị 
thần gọi là Bà Cậu, bài vị chữ Hán ghi là “Thủy Long 
Thánh Mẫu” hay “Thánh Mẫu Nương Nương”. Nhưng ở 
trên bờ có phân biệt Bà và Cậu, có miễu Bà, dinh Cậu hay 
miễu Cậu. Ở Phú Quốc có một dinh Cậu và một miễu Bà. 
Miễu Bà ở Phú Quốc thờ Thủy Long Thánh Mẫu, một cơ 
sở tín ngưỡng quan trọng nằm bên cửa sông Dương Đông. 
Trước khi ra khơi đánh bắt hay khi đánh bắt trúng trở về, 
khi hạ thủy tàu ghe... đều cúng Bà Cậu. Dinh Bà Thủy 
Long và dinh Cậu nghi thức cúng tế giống cúng đình, mang 
tính chất cầu an. 

 Trong dân gian, có nhiều cách hiểu khác nhau về Bà 
Cậu, cho rằng từ Bà Cậu có ý nghĩa là bà Thủy Long, con 
gái Thủy Tề. Từ “Cậu” là nam thần, có tên là Hà Bá hoặc 
“Cậu” là cậu Tài, cậu Quý, con bà Thủy Long. 

Hoặc ý kiến khác cho rằng Bà Cậu chính là Bà Thủy và 
hai người con trai: Cậu Tài và Cậu Quý. Nơi ở của Bà 
Thủy dưới sông nước, biển cả gọi là Lục Cung Thủy Triều. 
Mặt khác, người ta còn có quan niệm Bà Thủy chính là hóa 
thân của Thiên Y Ana.  

Bà Po Nagar có hai người con là cậu Trày (Tài) và cậu 
Quý (nhị vị công tử), nhưng khi vào tín ngưỡng Việt Nam 
thì nhị vị công tử có khi trở thành nhị vị công nương. Cậu 
Trày đọc trại thành cậu Chài, được dân vạn (đánh cá) thờ 
làm thần bảo hộ. Hai vị công tử này thường được vẽ là hai 

thiếu niên ôm gà đá. Do tín ngưỡng nữ thần Thiên Y Ana 
rất mạnh nên các nữ thần có nguồn gốc từ Thiên Y Ana có 
hai con như Bà Chúa Xứ, Chúa Tiên, Chúa Ngọc, Thủy 
Long Công Chúa mà các nữ thần khác như Năm Bà Ngũ 
Hành, Linh Sơn Thánh Mẫu, kể cả nữ thần gốc Hoa như 
Thiên Hậu Thánh Mẫu, Thất Thánh Nương Nương cũng có 
hai con như vị nữ thần Chăm. Đây là yếu tố góp phần tạo 
nên sự nhập nhằng trong tục thờ các nữ thần ở Nam Bộ, 
nhất là các thần liên quan đến sông nước. 

Bà chính là Thiên Y Ana Thánh Mẫu, còn Cậu là nhị vị 
công tử con trai của Bà: Cậu Tài, Cậu Quý. Ở đây ta cũng 
bắt gặp truyền thuyết về Thiên Y Ana với những dị bản của 
nó. Tuy nhiên, tín ngưỡng Bà-Cậu cũng có sự pha trộn với 
tục thờ Thủy Long Thần Nữ hoặc biến thành dạng thức thờ 
Bà Chúa Xứ, Bà Chúa Hòn trên các đảo. Đặc biệt, truyền 
thuyết bà Phi Yến ở Côn Đảo là sự hóa thân của Thiên Y 
Ana và được thể hiện qua tín ngưỡng thờ Bà Cậu trên hòn 
đảo lịch sử gắn với những truyền thuyết về Nguyễn Ánh 
trong những ngày bôn tẩu. Tín ngưỡng này đặc biệt phổ 
biến ở vùng duyên hải và các đảo ngoài khơi mà xu hướng 
chính là sự kết hợp với các dạng thức tín ngưỡng liên quan 
đến sông nước và biển. 

NGUYỄN THANH LỢI 

____________ 

� Ký ức… là quyển nhật ký tất cả chúng ta đều mang theo 
bên mình. / Memory... is the diary that we all carry about 
with us. OSCAR WILDE (1854-1900, tác gia Ireland) 
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ĐỊA DANH BẢY NÚI 
N G U YN G U YN G U YN G U Y Ễ N  T H A N H  L ỢỄ N  T H A N H  L ỢỄ N  T H A N H  L ỢỄ N  T H A N H  L Ợ IIII 

Bảy Núi (Thất Sơn) là địa danh vùng chỉ các hòn núi 
nằm trên địa bàn hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh 
An Giang. Địa danh Bảy Núi trước đây là tên huyện cũ 
thuộc tỉnh An Giang, được thành lập năm 1977, do sáp 
nhập hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Con kênh nối liền bờ 
biển tỉnh Kiên Giang chảy qua huyện Bảy Núi cũng mang 
tên Bảy Núi. Trước nay có nhiều cách hiểu về địa danh 
này. Bài viết này góp phần vào việc tìm hiểu về một địa 
danh nổi tiếng ở An Giang mà cho đến nay vẫn còn nhiều 
tranh cãi. 

Địa danh Bảy Núi trong thư tịch 

Sách Gia Định Thành Thông Chí (1820), ghi nhận trấn 
Vĩnh Thanh có mười tám ngọn núi gồm: Ba Thê, Thoại 
Sơn, Tà Chiếu, Trà Nghinh, Tượng, Ca Âm, Nam Sư, Khê 
Lạp, Chút, Tà Biệt, Ba Xùi, Ất Giùm, Chơn Giùm, Nam 
Vi, Đoài Tốn, Sâm Đăng, Đại Bà Đê, Tiểu Bà Đê.(1) 

Trong mục Sơn Xuyên, sách Đại Nam Nhất Thống Chí 

                                            
(1) Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông Chí, Tái bản lần thứ 

nhất, Lý Việt Dũng dịch và chú giải, Nxb Tổng Hợp Đồng Nai, 
2006, tr. 66-70.  

biên soạn thời Tự Đức (1848-1883), ghi chép hai mươi ba 
ngọn núi ở tỉnh An Giang, gồm các núi: Ba Xùi Sơn, Ca 
Tích Sơn, Cấm Sơn, Châm Biệt Sơn, Châm Chiếu Sơn, 
Chân Sâm Sơn, Đài Tốn Sơn, Đại Bà Đê Sơn, Hoa Thê 
Sơn, Khê Liệp Sơn, Nam Sư Sơn, Nam Vi Sơn, Ngất Sâm 
Sơn, Nhân Hòa Sơn, Ốc Nhâm Sơn, Tiểu Bà Đê Sơn, Tô 
Sơn, Tốt Sơn (Tụy Sơn), Tượng Sơn, Thâm Đăng Sơn, Thị 
Vi Sơn, Thụy Sơn, Trà Nghinh Sơn. Sách này ghi bảy núi 
gồm: Cấm Sơn, Châm Biệt Sơn, Đài Tốn Sơn, Nam Vi 
Sơn, Nhân Hòa Sơn, Ốc Nhâm Sơn, Tốt Sơn (Tụy Sơn). 
Bắt đầu từ đây xuất hiện khái niệm “Bảy Núi”.(2) 

Trương Vĩnh Ký trong Tiểu Giáo Trình Địa Lý Nam Kỳ 
(1875) đã liệt kê “những quả núi nổi tiếng nhất của xứ Nam 
Kỳ” trong tỉnh Châu Đốc (An Giang) gồm: 1. Núi Sam, 2. 
Núi Xà Tón, 3. Núi Két, 4. Núi Dài, 5. Núi Trà Sư, 6. Núi 
Bà Đắc, 7. Núi Rô, 8. Núi Bà Đội Om, 9. Núi Than, 10. 
Núi Sập hay Thoại Sơn.(3) Phải chăng do “Bảy Núi” là khái 
niệm địa lý dân gian nên ông không đề cập đến, nhưng 
trong đó đã kể ra được một số “danh sơ” của vùng Bảy Núi 
như Núi Sam, Núi Két, Núi Dài. 

Trong Nam Kỳ Phong Tục Nhơn Vật Diễn Ca (1909), 

                                            
(2) Quốc Sử Quán triều Nguyễn, Đại Nam Nhất Thống Chí - Lục 

Tỉnh Nam Việt, Tập hạ, Nguyễn Tạo dịch. Sài Gòn: , Nha Văn 
Hóa Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa 1973, tr. 12-16.  

(3) Trương Vĩnh Ký, Tiểu Giáo Trình Địa Lý Nam Kỳ, Nguyễn 
Đình Đầu lược dịch và chú thích. TpHCM: Nxb Trẻ, 1997, tr. 
23.  
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Nguyễn Liên Phong đã viết: “Tiếng đồn Châu Đốc, Thất 
San / Kể sao cho hết cả ngàn danh nham”. Trong phần viết 
về Châu Đốc dù không kể ra Bảy Núi là những ngọn núi 
nào nhưng ông cũng nhắc đến Núi Sam, núi Trà Sư, Núi 
Giài (Núi Dài), Núi Két thuộc khái niệm “Thất Sơn”.(4) 

Việt Nam Tự Điển viết về địa danh Bảy Núi: “Bảy hòn 
núi trong các tổng Châu Phú, Thanh Lễ, Thanh Y, Thanh 
Ngãi, tỉnh Châu Đốc là: Núi Sam, Núi Két, Núi Dài, núi Tà 
Béc, Núi Cấm, Núi Voi và núi Cô Tô”.(5) 

Theo ông Lương Văn Phụng, tục gọi Chín Tròn ở thôn 
Vĩnh Thạnh Trung (Châu Đốc), trước theo đạo Tứ Ân Hiếu 
Nghĩa, sau theo Phật Giáo Hòa Hảo, thì Thất Sơn bao gồm: 
Anh Vũ Sơn (Núi Két), Ngũ Hồ Sơn (Núi Giài Năm Giếng, 
ở gần Núi Két), Thiên Cẩm Sơn (Núi Gấm hay Núi Cấm), 
Liên Hoa Sơn (Núi Tượng), Thủy Đài Sơn (Núi Nước, ở 
gần Núi Tượng), Ngọa Long Sơn (Núi Dài), Phụng Hoàng 
Sơn (Núi Tô).(6) 

Nhà văn Hồ Biểu Chánh thì cho rằng tuy gọi là “Bảy 
Núi” nhưng do: “Người xưa có đặt cho mỗi chỏm cao một 
cái tên riêng như: núi Tà Chiếu, núi Trà Nghịch, núi 

                                            
(4) Nguyễn Liên Phong, Nam Kỳ Phong Tục Nhơn Vật Diễn Ca, 

Nguyễn Q. Thắng chú dịch, giới thiệu Hà Nội: Nxb Văn Học, 
2012, tr. 350-352.  

(5) Lê Văn Đức, Việt Nam Tự Điển, Quyển hạ. Sài Gòn: Nhà 
sách Khai Trí, 1970, tr. 233.  

(6) Nguyễn Văn Hầu, Thất Sơn Mầu Nhiệm. Sài Gòn: Nxb Từ 
Tâm, 1972, tr. 16.  

Tượng, núi Thốt, núi Ca Âm, núi Năm Sư, núi Khê Lập, núi 
Ba Xoáy, núi Ngất Sung, núi Nam Vi, núi Đoài Tốn, núi 
Chơn Sum.  

“Đó có lẽ là hồi mới khai mở tỉnh An Giang, quan Tổng 
đốc viết sách địa dư dưng [dâng] lên triều đình đã do theo 
thổ âm hoặc hình thể hay phương hướng mà đặt tên cho các 
ngọn núi trên đây. Mặt khác, dân chúng ở vùng sơn cước 
này, vì không biết được sách địa dư nói trên, hoặc vì trọng 
phong tục sử sách nên gọi là núi Trà Sư, núi Két, núi Dài, 
núi Tượng, núi Bà Đội Om, núi Ông Tô; còn mấy hòn núi 
cao nằm khoảng giữa (Ba Xoái, Ngất Sung, Nam Vi, Đoài 
Tốn) thì họ kêu chung là vùng Núi Cấm.” (7) 

Nguyễn Văn Hầu dẫn lại ý kiến của một nhà nghiên cứu 
nước ngoài [không nêu tên] cho rằng Thất Sơn gồm: núi 
Trà Sư, Núi Két, núi Bà Đội Om, Núi Cấm, Núi Dài, Núi 
Tượng và Núi Tô.(8) 

Sách Những Trang Về An Giang chép: “Ở vùng này, tính 
có đến hơn mười ngọn núi lớn. Ngoài núi Ba Thê, Núi Sập 
và Núi Sam, An Giang còn có một dãy núi nằm nối đuôi 
nhau chạy dài giáp vùng biên giới Việt Nam và 
Campuchia, gọi là Bảy Núi hoặc Thất Sơn. Dãy núi ấy có 
rất nhiều ngọn núi nhỏ bao bọc chung quanh bảy ngọn núi 
chính, đó là Núi Nước (Bích Thủy Sơn), Núi Tô (Phụng 
Hoàng Sơn), Núi Két (Ô Thước Sơn), Núi Dài (Ngọa Long 

                                            
(7) Nguyễn Văn Hầu, Sách đã dẫn (Sđd), tr.16-17.  
(8) Nguyễn Văn Hầu, Sđd., tr.17.  
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Sơn), Núi Cấm (Bạch Hổ Sơn), Núi Tượng (Kỳ Lân Sơn), 
Núi Năm Giếng (Ngũ Hồ Sơn).” (9) 

Sách Lịch Sử Cuộc Đấu Tranh Chống Thực Dân Pháp 
Và Đế Quốc Mĩ Của Quân Và Dân An Giang (tập 1, 1986) 
có kể ra bảy ngọn núi trong khái niệm “Bảy Núi” nhưng tên 
chữ có sự khác biệt đôi chút: Núi Cấm (Bạch Hổ Sơn), Núi 
Dài Năm Giếng (Ngũ Hồ Sơn, Núi Dài nhỏ), Núi Tô 
(Phụng Hoàng Sơn), Núi Dài (Ngọa Long Sơn, Núi Dài 
Văn Liên), Núi Tượng (Kỳ Lân Sơn), Núi Két (Ô Thước 
Sơn), Núi Nước (Bích Thủy Sơn).(10)  

Vương Hồng Sển chỉ kể ra được bốn ngọn núi thuộc dãy 
Thất Sơn gồm: Núi Dài ở làng An Túc, tổng Thanh Lễ, tỉnh 
Châu Đốc; Núi Giai ở làng Vĩnh Trung, tổng Thanh Y, tỉnh 
Châu Đốc; Núi Két nằm trên địa phận hai làng Xuân Tô và 
Nhà Bàng, tổng Quy Đức; Núi Sam ở làng Vĩnh Tế, huyện 
Châu Phú, tỉnh Châu Đốc.(11) 

Theo các nhân sĩ kỳ cựu ở xã Ba Chúc (huyện Tri Tôn), 
cách nay trên nửa thế kỷ, Thất Sơn gồm bảy tên núi: Núi 
Két (Anh Vũ Sơn), Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), Núi Dài 
(Ngũ Hồ Sơn), Núi Tượng (Liên Hoa Sơn), Núi Nước 

                                            
(9) Trần Thanh Phương, Những Trang Về An Giang. Văn Nghệ 

An Giang xb, 1984, tr. 15.  
(10) Huỳnh Lê Triều Phú, “Tìm Hiểu Nguồn Gốc Danh Xưng 

Bảy Núi”. Hà Nội: Tạp chí Nghiên Cứu Tôn Giáo, số 11, 2012, 
tr. 67.  

(11) Vương Hồng Sển, Tự Vị Tiếng Việt Miền Nam. Hà Nội: Nxb 
Văn hóa, 1993, tr. 498, 502, 503, 510.  

(Thủy Đài Sơn), Núi Dài Văn Liên (Ngọa Long Sơn), Núi 
Tô (Phụng Hoàng Sơn).(12) 

Sổ Tay Địa Danh Việt Nam của Đinh Xuân Vịnh ghi: 
“tên gọi chung bảy hòn núi ở tỉnh An Giang xưa, là núi 
Cẩm, núi Đài, núi Tượng, núi Cô Tô, núi Thụy Sơn, núi Ba 
Thê, núi Sập.” (13) 

Địa Chí An Giang liệt kê các ngọn núi của Thất Sơn 
gồm: Tượng Sơn, Tô Sơn, Cấm Sơn, Ốc Nhẫm, Nam Vi, 
Tà Biệt, Nhân Hòa.(14) 

Theo Phạm Bích Hợp, vùng Thất Sơn nằm trong khu 
tam giác Tri Tôn - Nhà Bàng - Tịnh Biên, một vùng đồi núi 
gồm những ngọn núi: Trà Sư, Két, Bà Đội Om, Dài, 
Tượng, Tô, Cấm, cùng với vùng đồng bằng và sông nước 
thuộc Châu Đốc.(15)  

Sách Sổ Tay Địa Danh Việt Nam viết: “[Thất Sơn] vùng 
đất thuộc hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang, 
nơi có bảy ngọn núi thấp (NTL nhấn mạnh), cao vài trăm 
mét, nổi trên đồng bằng Tây Nam Bộ là: Núi Cấm (Bạch 
                                            
(12) Liêm Châu, Mười Đỉnh Núi Thiêng. Chi Hội Văn Nghệ Dân 

Gian An Giang & Hội Văn Nghệ Châu Đốc, 1995, tr. 5.  
(13) Đinh Xuân Vịnh, Sổ Tay Địa Danh Việt Nam. Nxb Đại Học 

Quốc Gia Hà Nội, 2002, tr. 53-54.  
(14) Nhiều tác giả, Địa Chí An Giang, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An 

Giang, 2003, tr. 112.  
(15) Phạm Bích Hợp, Người Nam Bộ Và Tôn Giáo Bản Địa (Bửu 

Sơn Kỳ Hương, Cao Đài, Hòa Hảo). Hà Nội: Nxb Tôn giáo, 
2007, tr. 77.  
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Hổ Sơn 710m), Núi Dài (Ngọa Long Sơn 549m), Núi 
Tượng (Kỡ Lân Sơn 145m),(16) Núi Cô Tô (Phụng Hoàng 
Sơn 614m), Núi Két (Ô Thước Sơn), Núi Nước (Thủy Sơn) 
và núi Năm Giếng (Ngũ Hồ Sơn). Tại đây có khu bảo tồn 
thiên nhiên Núi Cấm.” (17) 

Từ Điển Từ Ngữ Nam Bộ cũng ghi nhận về địa danh Bảy 
Núi: “vùng đất có bảy ngọn núi thuộc tỉnh An Giang, gồm: 
Núi Tượng, Núi Tô, Núi Cấm, núi Ốc Nhâm (núi Dài), núi 
Nam Vi, núi Châm Biệt, núi Nhân Hòa.” (18) 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, các ngọn 
núi ở vùng Thất Sơn gồm: 

Núi Sam (Sam Sơn): cao 228m, còn gọi là Hậu Lãnh, 
Vĩnh Tế Sơn, trên đỉnh có pháo đài. 

Núi Trà Sư: cao 146m, tên khác là Nam Sư, Kỳ Lân 
Sơn, Phnom Trà. 

Núi Kéc: cao 282m, đỉnh núi có hình giống mỏ chim 
kéc, tên khác là Anh Vũ Sơn, Ô Thước Sơn. 

Núi Châm Biệt: tên khác là Tà Biệt, Tà Biệc, Phnom 
Cơn Kanlan. 

Núi Giài Năm Giếng: cao 265m, tên khác Ngũ Hồ Sơn. 

                                            
(16) Do lỗi in sai, đúng ra là Kỳ Lân Sơn.  
(17) Nguyễn Dược, Trung Hải, Sổ Tay Địa Danh Việt Nam. Hà 

Nội: Nxb Giáo Dục, 2008, tr. 24.  
(18) Huỳnh Công Tín, Từ Điển Từ Ngữ Nam Bộ. Hà Nội: Nxb 

Chính Trị Quốc Gia, 2009, tr. 139.  

Núi Bà Đội Om: cao 261m, tên khác Bà Đội, Phnom Ta 
Thugiôk. 

Núi Cấm: cao 705m, các tên khác là Cấm Sơn, Cẩm 
Sơn, Gấm Sơn, Thiên Cẩm Sơn, Bạch Hổ Sơn, Núi San, 
Núi Than, Phnom Popéal Sama. 

Núi Nam Quy: cao 213m, tên khác Nam Vi, Phnom Pi. 

Núi Tô: cao 614m, tên khác Cô Tô, Phnom Ktô, Phụng 
Hoàng Sơn, núi Xà Tón. 

Núi Dài Văn Liêng: cao 554m, tên khác là Núi Dài, 
Ngọa Long Sơn, Phnom Ok-Giôm. 

Núi Ốc Nhâm: cao 259m, tên khác Ốc Nhẩm, Ất Gium, 
Ok Dum, Ak Yom. 

Núi Tượng: cao 145m, tên khác Núi Vôi, Krăn Cai, Tà 
Lôn Tà Lăng, Liên Hoa Sơn, Kỳ Lân Sơn (trùng tên núi 
Trà Sư). 

Núi Nước: cao 54m, tên khác Hà Sơn, Thủy Đài Sơn, 
Bích Thủy Sơn (nằm trong Núi Tượng). 

Núi Đất: Núi Đất Lớn cao 120m, Núi Đất Nhỏ cao 80m; 
tên khác Tà Lọt, Giang Lanh, Phnom Chmâl, Phnom Dei. 

Núi Ca Âm: tên khác Ca Tích, Phnom Dưn. 

Núi Nhân Hòa: tên khác Láng Cháy, Sáng Cháy. 

Núi Doi: cao 60m, tên khác đồi Doi Đớp Prathéath. 

Núi Trà Chiếu (Tà Chiếu): tên khác Phnom Crak, Châm 
Chiếu Sơn. 
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Núi Tà Nghinh (Trà Nghinh): tên khác Phnom Tà Só. 

Núi Tụy Sơn: tên khác Núi Thốt, Núi Tốt. 

Núi Đài Tốn: tên khác Đại Tố, Đoài Tốn, Phnom Khtô. 

Núi Thị Vi. 

Núi Ba Xôi: cao 58m, tên khác Bà Xôi, Ba Xoay, Ba 
Xùi, Phnom Polpal. 

Núi Khe Săn: tên khác Khê Lạp, Khê Lập, Khê Liệp, 
Phnom Crak Cơn Kan. 

Núi Ngất Sum: tên khác Ất Gium, Ác Giùm, Phnom Ak 
Yom. 

Núi Chân Sum: tọa lạc ở đoạn giữa kinh Vĩnh Tế. 

Núi Thâm Đăng: tên khác Thông Đăng, Phnom Prén 
Thom. 

Núi Đại Bà Đê (Đại Bà Đế): tên khác Phnom Crom 
Rôniel Thom. 

Núi Tiểu Ba Đê (Tiểu Bà Đế): tên khác Phnom Crom 
Rôniel Tuốt. 

Núi Sập: cao 85m, tên khác Núi Sáp, Lập Sơn, Núi Lấp, 
Khâu Sơn, Thoại Sơn, Thụy Sơn, Phnom Thom. 

Núi Ba Thê: cao 221m, tên khác Vọng Thê, Phnom Tà 
Thner (cũng gọi Ba Thê Lớn để phân biệt với núi Ba Thê 
Nhỏ). 

Núi Tượng: cao 60m, ở huyện Thoại Sơn, trùng tên với 

Núi Tượng ở huyện Tri Tôn. 

Núi Bửu Sơn (Bảo Sơn): tên khác Núi Cậu, trùng tên với 
Núi Cậu ở huyện Tịnh Biên và Núi Cậu là một ngọn nhỏ 
của Núi Sam ở thành phố Châu Đốc. 

Núi Trà Chao: cao 180m, tên khác Phnom Sdăch Chao. 

Núi Phú Cường: cao 282m, tên khác Bạch Hổ Sơn, trùng 
tên với Núi Cấm cũng có tên khác là Bạch Hổ Sơn.(19) 

Nhưng theo tác giả, bảy ngọn núi “tiêu biểu nhất và hợp 
lý nhất” ở vùng Thất Sơn là: Núi Sam, Núi Kéc, Núi Cấm, 
Núi Dài, Núi Tô, Núi Tượng, Núi Sập. Và ông cho rằng, 
các ngọn núi ấy đều có những “cái nhất tích cực”, không 
thể hiểu khác về phương diện địa chí.(20) 

Nhưng hai năm sau, cũng chính Nguyễn Hữu Hiệp lại 
cho rằng Bảy Núi gồm: Anh Vũ Sơn (núi Két, còn gọi O 
Thước Sơn [sic]), Liên Hoa Sơn (núi Tượng, còn gọi Kỳ 
Lân Sơn), Ngọa Long Sơn (núi Dài), Ngũ Hồ Sơn (núi Giài 
Năm Giếng, tức núi Dài Nhỏ), Phụng Hoàng Sơn (núi Tổ 
[sic]), Thiên Cấm Sơn (núi Cấm, còn gọi Bạch Hổ Sơn), 
Thủy Đài Sơn (núi Nước, còn gọi Bích Thủy Sơn).(21) 

Hiện nay, nhiều ngọn núi đã được gọi theo tục danh 
                                            
(19) Nguyễn Hữu Hiệp, An Giang Đôi Nét Văn Hóa Đặc Trưng 

Vùng Đất Bán Sơn Địa. Hà Nội: Nxb Văn Hóa Thông Tin, 
2010, tr. 33-36.  

(20) Nguyễn Hữu Hiệp, Sđd., tr. 41-46.  
(21) Nguyễn Hữu Hiệp, Địa Danh Chí An Giang Xưa Và Nay, Hà 

Nội: Nxb Thời đại, 2012, tr. 117.  



 

TẬP LỢI / ĐINH DẬU − 133 67  134 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 23 

 

hoặc bị mất tên gọi hoàn toàn như: Tà Chiếu, Trà Nghinh, 
Ca Âm, Khê Lạp, Ba Xùi, Ất Sum, Chơn Sum, Đoài Tốn, 
Sâm Đăng, Đại Bà Đề, Tiểu Bà Đề, Nhân Hòa, Thị Vi, Ca 
Tích... 

Địa danh Bảy Núi theo quan niệm dân gian 

Địa danh “Bảy Núi” theo quan niệm dân gian bao gồm: 
Núi Két, Núi Dài Năm Giếng, Núi Tô, Núi Cấm, Núi Dài, 
Núi Tượng, Núi Nước chỉ là một phần trong khái niệm 
“Bảy Núi”, ra đời sớm nhất vào năm 1849, từ thời Đoàn 
Minh Huyên với thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương.(22) Ông đã rao 
giảng về ngày tận thế, vùng Thất Sơn sẽ là nơi lập hội Long 
Hoa, nên Thất Sơn được xem là vùng đất linh thiêng, huyền 
bí mà ngay đến bây giờ không phải ảnh hưởng đó đã hết. 

Trong sách Mười Đỉnh Núi Thiêng, Liêm Châu viết: 
“Ngoài cái tên Chân Lạp, tên Bảy Núi kết hợp bằng ngôn 
từ văn học cổ điển. Một nhà viết tiểu thuyết kỳ cựu ở miền 
Nam nhận xét, mỗi đỉnh núi cao mang một tên riêng: núi 
Trà Chiến, núi Trà Nghịch, núi Ca Âm, núi Ngất Sum, núi 
Đoài Tốn... Do đó, vùng này gom chung thành vùng Núi 
Cấm cộng thêm núi Trà Sư, Núi Két, Núi Dài, Núi Tượng, 
núi Bà Đội Om và núi Ông Tô... tạo thành Thất Sơn”.(23) 
Trong cuốn sách này ông viết về các truyền thuyết, huyền 
thoại về cụm núi biên giới Tây Nam, những chuyện về hổ, 

                                            
(22) Sơn Nam, Lịch Sử An Giang. Nxb Tổng Hợp An Giang, 

1988, tr. 58-59.  
(23) Liêm Châu, Sđd., tr. 5.  

voi, heo rừng, cá sấu, vương điểu... nhuốm màu huyền bí. 

Vấn đề đặt ra là tại sao lại có khái niệm “Thất Sơn” ở 
vùng biên giới An Giang. Thực ra khu vực đồi núi ở Tri 
Tôn - Tịnh Biên có đến ba mươi bảy ngọn núi, liên kết 
thành một mạch núi trải dài 35km và rộng 17km với diện 
tích gần 600km2, giữ một vị trí chiến lược quan trọng ở 
biên giới Tây Nam.(24)  

Số 7 là con số thiêng trong nhiều nền văn hóa Đông Tây 
từ xưa đến nay. Trong các tôn giáo của người Sumer, 
Babylon, Hebre, Islam, Ấn Độ, Hy Lạp, La Mã... đó là con 
số thần thánh, có tính chất thần bí. Các giáo sĩ Cơ Đốc thời 
trung cổ xem đó là một con số phổ biến và tuyệt đối: “7 là 
một con số đầy đủ và hoàn mỹ”, “đại biểu cho trật tự 
không gian vũ trụ.” Con số 7 có mặt trong nền văn hóa bản 
địa Hoa Hạ (Trung Quốc), là “con số tuần hoàn cực hạn”, 
về sau nó chịu ảnh hưởng từ việc cúng tế của Phật Giáo. 

Thất Sơn chính là “Bửu Sơn” (ngọn núi báu), nơi nhiều 
vị tu hành chứng quả Phật, Tiên, Thần, Thánh. Phái Bửu 
Sơn Kỳ Hương phát xuất từ nơi này. Về mặt địa lý, các 
ngọn núi ở Thất Sơn không cao nhưng là nơi lập hội Long 
Hoa nên tất linh hiển (Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh). 
Theo cách hiểu đó, Cửu Long Giang cũng không phải chỉ là 
chín cửa sông của sông Mékông đổ ra Biển Đông ở Tây 
Nam Bộ. 

                                            
(24) Nhiều tác giả (2003), Địa Chí An Giang. Ủy Ban Nhân Dân 

tỉnh An Giang, tr. 106. 
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Lời kết 

Có sự khác biệt trong nhận thức về khái niệm “Thất Sơn 
/ Bảy Núi” với tên các ngọn núi trong sử sách và trong 
quan niệm dân gian, điều này đã tạo ra sự phức tạp trong 
việc tìm hiểu địa danh này do sự ghi chép khác nhau của 
các sử quan, nhà nghiên cứu với nhiều nguyên nhân bởi 
trình độ khoa học, cách đặt tên, phiên âm... làm xuất hiện 
gần như đồng thời hai hệ thống địa danh: chính thống và 
dân gian. 

Địa danh Thất Sơn/ Bảy Núi giờ đây đã trở thành một 
địa danh tâm linh, một “thánh địa” tôn giáo trong tâm thức 
dân gian hơn là một khái niệm về địa lý thuần túy. Thất 
Sơn / Bảy Núi đã khoác lên nó chiếc áo lịch sử - văn hóa 
đầy thú vị ở vùng đất biên cương Tây Nam của Tổ Quốc. 
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NGUYỄN THANH LỢI 
____________ 

CHƠI TRÊN NÚI CẤM  

Lên núi tập ngồi trơ như đá 
Gió không hương mưa nắng không hồn 
Cúi xuống ngực hôn lên từng lá biếc 
Chạm phải môi mình, chiếc lá khô cong. 

CHIM TRẮNG 
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Đọc sách 

LƯỢC SỬ ĐẠO CAO ĐÀI 
THỜI TIỀM ẨN 1920-1926 

T RT RT RT R Ầ N  V Ă N  C H Á NẦ N  V Ă N  C H Á NẦ N  V Ă N  C H Á NẦ N  V Ă N  C H Á N HHHH    

 

Việt Nam có hai tôn giáo 
bản địa độc đáo: Cao Đài và 
Hòa Hảo. Do hoàn cảnh đặc 
biệt của lịch sử, nếu tính lùi 
thời gian từ giữa năm 1975 
trở đi đến khoảng chừng 
mười năm trở về trước, 
trong suốt hơn ba mươi 
năm, thư tịch liên quan đến 
hai tôn giáo này nói chung 
hầu như không thấy xuất 
hiện, vì thế sự hiểu biết của 
công chúng trong cũng như  

ngoài đạo về cả hai phương diện giáo lý và lịch sử cũng bị 
rất nhiều hạn chế, từ đó có thể làm nảy sinh một số chuyện 
hiểu lầm đáng tiếc và không đáng có. 

Riêng về đạo Cao Đài, phát triển rất nhanh, với số tín đồ 
năm 1997 chỉ khoảng gần 1,2 triệu,(1) nay đã lên đến ước 

                                                
(1) Đặng Nghiêm Vạn, Lý Luận Về Tôn Giáo Và Tình Hình Tôn 

Giáo Ở Việt Nam. Nxb Chính Trị Quốc Gia 2012, tr. 346.  

khoảng gần 2,5 triệu người trong nước và 30 ngàn ở nước 
ngoài, cái khoản thiếu sót [về thư tịch] nêu trên có lẽ đã 
được lấp trống dần dần từ khi Chương Trình Chung Tay Ấn 
Tống Kinh Sách Đại Đạo do Huệ Khải (Dũ Lan Lê Anh 
Dũng) chủ trương bắt đầu hoạt động từ giữa năm 2008. 
Tính đến nay, chỉ trong vòng chín năm, Chương Trình này 
đã lần lượt cho xuất bản được đến hơn một trăm đầu sách 
đủ loại, từ kinh sách, giáo lý cơ bản đến lịch sử Đại Đạo, 
tiểu sử các danh nhân, và thơ văn…, chưa kể tập Đại Đạo 

Văn Uyển, một loại sách tổng hợp chuyên đề nhiều tác giả, 
cứ khoảng ba tháng xuất bản một lần, đến tháng 4-2017 đã 
ra được đến tập số 22. 

Là một người ngoại đạo chỉ chú ý nhiều hơn đến khía 
cạnh lợi ích nói chung của tôn giáo đối với xã hội, từ đó có 
nhu cầu tìm hiểu lịch sử và lý do phát triển của mỗi tôn 
giáo, đặc biệt các tôn giáo bản địa, nên khi tiếp nhận được 
cuốn Lược Sử Đạo Cao Đài Thời Tiềm Ẩn 1920-1926 của 
Huệ Khải (Hà Nội: Nxb Hồng Đức, 2017, dày 200 trang), 
tôi nhận ra ngay đây thuộc loại sách quý hiếm cần đọc, có 
thể cung cấp cho mọi người có quan tâm vấn đề tôn giáo 
một tập hợp tư liệu có tính hệ thống về lịch sử đạo Cao Đài, 
trong đó chứa đựng rất nhiều điều mà trước đây mọi người 
có thể đã có dịp nghe qua nhưng còn rất lờ mờ. 

Đặc biệt, sách còn có thêm phần đối chiếu tiếng Anh 
(dưới tên gọi A Concise Caodai History: the Earliest 

Beginnings 1920-1926), giúp người đọc nước ngoài dễ 
dàng tiếp cận khi có nhu cầu tìm hiểu đạo Cao Đài. Bên 
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trong sách còn có thêm 28 trang phụ bản in rõ và đẹp, làm 
cho cuốn sách trở nên đỡ khô khan, với ảnh chân dung các 
nhà khai đạo, cùng hình ảnh các sự kiện lịch sử liên quan; 
đáng chú ý có cả ảnh chụp đầy đủ “Mười một trang danh 
sách và chữ ký các môn đệ Cao Đài trong cuộc họp khai 
tịch Đạo ngày 29-9-1926”, thuộc loại tư liệu quý hiếm lâu 
nay ít được người trông thấy. 

Tuy người viết khiêm tốn tự nhận mình không phải nhà 
chuyên môn chép sử, nhưng người đọc dễ dàng nhận thấy 
quyển sách xứng đáng là một tài liệu lịch sử biên soạn có 
phương pháp khoa học, với cách trình bày mạch lạc sáng 
sủa, có tính hệ thống, với một văn phong dễ đọc, kỹ lưỡng 
cả trong cách dùng từ chuẩn xác và dẫn chứng tư liệu, kèm 
theo những chú giải cần thiết của một công trình khoa học. 

Tôi chú ý đọc kỹ hơn phần “Mở Đầu” và phần “Thay 
Lời Kết”, vì dường như ngoài phần chép sử ở các chương 
chính ra (với tất cả bốn chương), tất cả suy tư và “tâm sự” 
của tác giả đều dồn tụ hết ở hai chỗ này. Theo tác giả, lịch 
sử đạo Cao Đài trải qua thời kỳ tiềm ẩn dài sáu năm (1920-
1926) để chuẩn bị nhân sự khai Đạo và mọi điều kiện cần 
thiết khác cho việc cơ cấu một tôn giáo có quy củ. Phần 
“Mở Đầu” rất quan trọng, qua đó tác giả giới thiệu tóm tắt 
ba kỳ phổ độ của Đại Đạo mà Kỳ Ba khởi đầu từ khoảng 
giữa thế kỷ 19, với đặc điểm thế giới ngày một gần lại, các 
nền tư tưởng gần lại, giúp con người khám phá ra sự tương 
đồng trong tính đa nguyên đa dạng, dẫn tới xu hướng dung 
hòa và tổng hợp tư tưởng đông tây kim cổ. Trong Kỳ Ba 

này, thật vậy, các triết gia, học giả đã khởi xướng một 
phong trào đối chiếu và tổng hợp tư tưởng triết giáo qua rất 
nhiều cuộc họp thượng đỉnh tôn giáo thế giới, được tác giả 
Huệ Khải liệt kê dẫn chứng một cách chi tiết và đầy sức 
thuyết phục (ở các trang 14-18), nhằm nỗ lực đưa con 
người gần lại nhau trong tinh thần đại đồng, có nghĩa đại 
khái rằng, trong tương lai nhân loại (tương ứng Kỳ Ba phổ 
độ), sẽ không còn một tôn giáo nào hoàn toàn độc tôn cả. 
Tới đây, tác giả Huệ khải dường như muốn nói với mọi 
người: Thì đây cũng chính là tư tưởng triết giáo căn bản 
của đạo Cao Đài chúng tôi. 

Phần “Thay Lời Kết” ở cuối sách là một bài viết thú vị. 
Ở đây tác giả cố gắng biện minh cho những điều người ta 
rất thường hiểu lầm về đạo Cao Đài, chủ yếu bằng cách dẫn 
chứng mấy lời nhận xét khách quan của vài học giả, nhà 
nghiên cứu xã hội, tôn giáo phương Tây, đáng chú ý có lời 
của Giáo Sư Ralph Bernard Smith (1939-2000), Viện Đại 
Học London (tr. 102): “… Sự hiểu biết hời hợt về yếu tố 

tôn giáo trong đạo Cao Đài lại rất phù hợp với thói nhạo 

báng hoặc lối chỉ trích cay độc của các quan sát viên chính 

trị… Trong những tình huống như thế, có lẽ chẳng ngạc 

nhiên rằng thực chất và căn nguyên của đạo Cao Đài đã 

không được nhìn thấy, và thậm chí lịch sử tôn giáo này 

cũng chưa hề được tóm tắt đầy đủ bằng bất kỳ ngôn ngữ 

phương Tây nào… Trong chừng mực nào đó, việc người 

phương Tây không hiểu biết về đạo Cao Đài là trách nhiệm 

của chính những người Cao Đài .”  
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Lời nhắc nhở vừa nêu trên của Giáo Sư Smith (mà tác 
giả đọc được hồi năm hai mươi hai tuổi) có lẽ là một trong 
những động lực thúc đẩy để trong tủ sách của Chương 
Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo thỉnh 
thoảng chúng ta thấy có kèm thêm bản dịch tiếng Anh, như 
trường hợp cuốn Lược Sử Đạo Cao Đài… này.(2) Cách làm 
như vậy lẽ tất nhiên rất tốt, nhưng thiết nghĩ, ngay trong 
cộng đồng người Việt, cả trong lẫn ngoài đạo, nhiều người 
vẫn còn hiểu rất lơ mơ về nền tôn giáo bản địa đặc sắc và 
có ảnh hưởng khá sâu rộng này, do vậy trách nhiệm của tác 
giả Huệ Khải và những người đồng sự của anh chắc chắn sẽ 
còn nặng nề, và độc giả đang chờ sẽ được cho xem tiếp 
những tập lịch sử ở các giai đoạn tiếp sau. 

Tuy nhiên, khách quan mà nói, với một người ở trong 
đạo mà viết về lịch sử đạo mình, không khỏi sẽ đụng phải 
những điều tế nhị, nhạy cảm, nhất là khi đề cập những sự 
kiện, vấn đề liên quan đến thời kỳ tiềm ẩn với không ít điều 
“tiềm ẩn” chưa tiện trình bày đầy đủ. Điều khó khăn này 
dường như tác giả Huệ Khải đã cảm nhận được, khi anh 
viết lời “Giao Cảm” ở đầu sách (tr. 9): “Có những vấn đề 

lịch sử phải kiên nhẫn đợi đến khi dòng thời gian trôi qua 

rồi…, lúc bấy giờ con người mới có thể vô tư nhìn lại lịch 

sử và hiểu được phần nào tâm tư cùng can tràng những 

người thiên cổ.” 

Tôi chưa dám khẳng định khoảng thời gian trôi qua chín 
mươi năm (kể từ khi khai đạo 1926) đã tạm đủ hay chưa để 
                                                
(2) Xem GHI CHÚ ở cuối bài. 

tác giả Huệ Khải viết lên được hết những gì mình đã biết, 
nhưng có thể xác tín một điều rằng, anh đã thiện chí làm 
việc thận trọng hết mình, và cuốn sách này của anh cũng 
như những công trình dự bị tiếp theo, chắc chắn sẽ là tài 
liệu tham khảo căn bản, khả tín cho một bộ lịch sử đạo Cao 
Đài đầy đủ hơn nhiều trong tương lai. 

TRẦN VĂN CHÁNH 

01-4-2017  

GHI CHÚ: Qua Chương Trình Chung Tay Ấn Tống, Huệ 
Khải in được mười ba quyển song ngữ Việt-Anh như sau:  

1. Cấm Đạo Cao Đài Ở Trung Kỳ (1928-1950). 
2. Đạo Cao Đài Trong Đời Sống Công Chúng.  
3. Đất Nam Kỳ − Tiền Đề Pháp Lý Mở Đạo Cao Đài.  
4. Đất Nam Kỳ − Tiền Đề Văn Hóa Mở Đạo Cao Đài.  
5. Đối Thoại Liên Tôn Giáo Từ Góc Nhìn Một Tín Hữu 

Cao Đài.  
6. Gia Đình Trong Tân Luật Cao Đài.  
7. Lược Sử Đạo Cao Đài: Thời Tiềm Ẩn 1920-1926.  
8. Lược Sử Đạo Cao Đài: Khai Minh Đại Đạo 1926. 
9. Ngô Văn Chiêu − Người Môn Đệ Cao Đài Đầu Tiên.  

10. Ngũ Giới Cấm Xưa Và Nay.  
11. Tam Giáo Việt Nam – Tiền Đề Tư Tưởng Mở Đạo Cao 

Đài.  
12. Thiên Bàn Tại Nhà.  
13. Trong Thời Đại Chúng Ta Với Tâm Tình Một Tín Hữu 

Cao Đài.  
(Văn Uyển chú) 
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Nhìn ra thế giới: Sáng kiến góp phần 
xây dựng một xã hội đa văn hóa 
bền vững cho nước Úc thế kỷ 21 

H UH UH UH U ỆỆỆỆ  K H K H K H K H ẢẢẢẢ IIII    

Nước Úc chẳng những có nhiều sắc tộc mà còn là một 
quốc gia có nhiều tôn giáo. Thật vậy, theo thống kê của 
chính phủ Úc công bố vào ngày 21-6-2012, thì kết quả tổng 
điều tra số dân năm 2011 cho biết thành phần tôn giáo ở đất 
nước này như sau (xếp thứ tự theo tỷ lệ phần trăm): 

25,3% - Công Giáo La Mã;  

22,3% - Không tôn giáo;  

18,7% - Các giáo hội khác thuộc Kitô Giáo;  

17,1% - Anh Giáo;  

09,4% - Không xác định rõ ràng;  

02,5% - Phật Giáo;  

02,2% - Islam;  

01,3% - Ấn Giáo;  

01,2% - Các tôn giáo khác như Baha’i, Bái Hỏa Giáo, 
Cao Đài Giáo, Kỳ Na Giáo (Jainism), Lão Giáo, Sikh Giáo 
(Sikhism), Thần Đạo Nhật Bản (Shinto, Kami no Michi), 
Thông Thiên Học (Theosophy),(1) v.v...  

                                            
(1) Thật ra bản thân Thông Thiên Học mang tính cách một hội 

Lịch sử thế giới xưa nay cho thấy một xã hội đa sắc tộc 
và đa tôn giáo bất kỳ nếu không khéo có chính sách hợp 
nhân tâm và đạo lý thì rất dễ hỗn loạn, thậm chí là xảy ra 
nội chiến. Đầu thế kỷ 21, ở Úc đã có sáng kiến thành lập 
một tổ chức (hiện nay mang tên APRO) để góp phần xây 
dựng một xã hội đa văn hóa (gồm đa sắc tộc, đa tôn giáo) 
cho nước Úc trong thế kỷ này. 

APRO tức là Liên Hiệp Các Tổ Chức Tôn Giáo Của Úc 
(Australian Partnership of Religious Organisations), được 
thành lập năm 2003, bao gồm đại biểu các tôn giáo lớn và 
các tổ chức cộng đồng đa văn hóa mang tầm cỡ quốc gia 
(national-level multicultural community organisations). 

Bối cảnh ra đời của APRO 

Úc là một trong nhiều quốc gia rất quan tâm tới vấn đề 
cộng tồn đa văn hóa (multiculturalism),(2) tức là sự đồng 
thời cùng hiện hữu hay cùng tồn tại (co-existence) nhiều 
truyền thống văn hóa trong phạm vi lãnh thổ một nước, 
                                                                                              

(association) chứ không phải là một tôn giáo (religion), hoạt 
động ở nhiều nước trên thế giới. Chính vì không phải là một 
tôn giáo cho nên sau tháng 4-1975, Hội Thông Thiên Học Việt 
Nam (thành lập năm 1952) và tất cả các chi bộ Thông Thiên 
Học đặt ở nhiều địa phương miền Trung, miền Nam đều phải 
ngưng hoạt động.  

(2) Phần đông người Việt Nam có xu hướng dễ dãi, hễ thấy hậu 
tố -ism thì liền dịch là “chủ nghĩa”. Do đó, đã thấy có người 
dịch multiculturalism là “chủ nghĩa đa văn hóa” [sic]. Rất may 
họ chưa dịch Buddhism, Confucianism, Caodaism... là chủ 
nghĩa Phật, chủ nghĩa Khổng Tử, chủ nghĩa Cao Đài...  
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thường là văn hóa của người bản địa cộng tồn (co-existing) 
cùng với văn hóa của những người nhập cư. Những xung 
đột ý thức hệ khi đã bị đẩy lên tới đỉnh điểm để rồi biến 
thành chiến tranh thì nó chính là một nguyên nhân phổ biến 
tạo ra những làn sóng di dân đông đảo chạy sang các nước 
khác để tìm “đất hứa”. Người nhập cư với ngôn ngữ, tín 
ngưỡng, nếp sống cố hữu của họ một khi được chấp nhận ở 
nước nào thì đòi hỏi nước ấy phải khôn khéo đưa ra chánh 
sách thích hợp ngõ hầu đối trị thực trạng cộng tồn đa văn 
hóa trên lãnh thổ của mình để xây dựng và duy trì một xã 
hội phát triển bền vững. 

Ý tưởng về sự hình thành APRO manh nha vào tháng 2 
năm 2003 trong cuộc họp tại Sydney là thủ phủ bang New 
South Wales nằm bên bờ biển đông của nước Úc. Cuộc họp 
này do CMA (Hội Đồng Đa Văn Hóa Úc: the Council for 

Multicultural Australia) triệu tập. CMA do chánh phủ Úc 
thành lập vào tháng 7 năm 2000, mục đích là để nâng cao 
hiểu biết về sự cộng tồn đa văn hóa.  

Tiếp theo cuộc họp của CMA, Chủ tịch FECCA (Liên 
Đoàn Các Hội Đồng Sắc Tộc Của Úc: the Federation of 

Ethnic Communities’ Councils of Australia, thành lập năm 
1979) triệu tập cuộc họp ngày 04-3-2003 bao gồm một số 
đại biểu các tôn giáo và nhóm sắc tộc.  

Trong cuộc họp đó, FECCA đã bàn về việc hình thành 
một tổ chức với các mục đích như sau: 

1. Tư vấn cho chính phủ ở tầm mức quốc gia (kể cả các 
bộ trưởng, nghị sĩ quốc hội) về những vấn đề liên quan tới 

các tôn giáo và nhóm sắc tộc.  

2. Khuyến khích và tán trợ sự hòa hợp cộng đồng liên 
tôn giáo và liên sắc tộc. 

3. Trao đổi thông tin về các vấn đề quan trọng liên quan 
tới các tôn giáo và nhóm sắc tộc. 

4. Đưa ra các tuyên bố chung (joint statements) về 
những giá trị chung của cộng đồng (shared values / các giá 
trị được chia sẻ).  

5. Phúc trình về những hành vi kỳ thị, phân biệt tôn giáo 
và sắc tộc; trợ giúp các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo khi 
họ gặp nguy cơ. 

Thế là APERO (Liên Hiệp Các Tổ Chức Sắc Tộc Và 
Tôn Giáo Của Úc: the Australian Partnership of Ethnic and 

Religious Organisations) ra đời. Đến tháng 7 năm 2006 
APERO được rút gọn tên là APRO, nghĩa là trong danh 
xưng chỉ nói tới “tôn giáo / religious”, và lược bớt từ “sắc 
tộc / ethnic”. 

Mục đích của APRO: 

1. Thúc đẩy và tán trợ sự hòa hợp liên tôn giáo, sự hiểu 
biết và tôn trọng giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau tại Úc. 

2. Chiến đấu chống lại thói kỳ thị và phân biệt tôn giáo. 

3. Xem xét và trình bày những vấn đề quan ngại phát 
sinh từ những giá trị chung của cộng đồng (shared values / 

các giá trị được chia sẻ) cũng như những lợi ích của các tôn 
giáo. 
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Hoạt động của APRO: 

1. Tổ chức hội nghị, hội thảo, chương trình giáo dục liên 
quan tới mục đích của APRO.  

2. Soạn thảo và gởi đi các phúc trình, tài liệu; đưa ra các 
tuyên bố chung khi xã hội phát sinh sự kỳ thị, phân biệt tôn 
giáo. 

3. Ủng hộ và trợ giúp các cộng đồng tôn giáo khi họ gặp 
nguy cơ.  

4. Tư vấn và khuyến nghị chánh phủ về các vấn đề liên 
quan tới liên tôn giáo. 

APRO đã tổ chức các diễn đàn liên tôn với tầm mức 
quốc gia ở Sydney (thủ phủ bang New South Wales), 
Adelaide (thủ phủ bang Nam Úc), và Canberra (thủ đô 
nước Úc). Chẳng hạn: 

- Vào tháng 5 năm 2014, họ tổ chức tại Nghị Viện 
(Parliament House) của bang New South Wales một diễn 
đàn mang chủ đề “Tôn giáo ở nước Úc trong thế kỷ 21 / 
Religion in 21

st
 Century Australia”.  

- Gần đây nhất, vào Thứ Tư, ngày 22-02-2017, họ tổ 
chức cũng tại Nghị Viện của bang New South Wales một 
diễn đàn mang chủ đề “Các giá trị mang tính tôn giáo và 
giá trị của tôn giáo / Religious values and the value of 

religion”. 

Thành viên của APRO: 

Các sự vụ của APRO được tiến hành do một hội đồng 
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(council) bao gồm các đại biểu của các tổ chức là thành 
viên của APRO. Thỉnh thoảng APRO bổ nhiệm các thành 
viên cá nhân và các chuyên viên tư vấn không ăn lương 
(unpaid specialist advisers). APRO đi đến quyết định 
chung trên nguyên tắc đồng thuận.  

Thành viên của APRO bao gồm: 

1. Hội Đồng Quốc Gia Các Giáo Hội Tại Úc (National 

Council of Churches in Australia). 

2. Muslims Australia, tức là Liên Đoàn Các Hội Đồng 
Islam Tại Úc (Australian Federation of Islamic Councils). 

3. Hội Đồng Điều Hành Người Do Thái Tại Úc 
(Executive Council of Australian Jewry). 

4. Cộng Đồng Baha’i Tại Úc (Australian Baha’i 

Community). 

5. Liên Đoàn Các Hội Đồng Phật Giáo Tại Úc 
(Federation of Australian Buddhist Councils). 

6. Hội Đồng Ấn Giáo Tại Úc (Hindu Council of 

Australia). 

7. Hội Đồng Quốc Gia Đạo Sikh Tại Úc (National Sikh 

Council of Australia). 

8. Quỹ Đa Văn Hóa Úc (Australian Multicultural 

Foundation). 

9. Hội Đồng Hòa Giải Úc (Settlement Council of 

Australia). 

10. Chủ tịch UNESCO về các quan hệ liên tôn, liên văn 
hóa, châu Á-Thái Bình Dương (UNESCO Chair in inter-

religious and inter-cultural relations, Asia-Pacific). 

11. Hội Nghị Thế Giới Về Tôn Giáo Phục Vụ Hòa Bình, 
chi nhánh tại Úc (World Conference of Religions for Peace, 
in Australia). 

12. Hội Tăng Già Úc (Australian Sangha Association). 

Bất kỳ tổ chức nào trong nước Úc đại diện cho một 
nhóm tôn giáo mà tán trợ mục đích của APRO đều có thể 
làm đơn xin gia nhập để trở nên thành viên của APRO. 

APRO hoạt động vì các giá trị như sau: 

1. Nước Úc là một mái nhà chung cho các dân tộc khác 
biệt về sắc tộc và tôn giáo. 

2. Các nguyên tắc công bằng xã hội phải được thực thi 
và tôn trọng. 

3. Cộng tồn đa văn hóa tại Úc là giá trị cốt lõi cho nước 
Úc thế kỷ 21. 

4. Úc là một nước dân chủ, tôn trọng pháp quyền. Phải 
thúc đẩy và bảo vệ tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do 
hội họp và hoạt động, tự do lập hội, tự do diễn đạt (kể cả tự 
do ăn mặc để biểu hiện bản sắc văn hóa), tự do tư tưởng. 
Lên án mọi hình thức của cá nhân hay tổ chức nhằm xâm 
hại hay phân biệt chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, giới tính, 
quốc tịch, tuổi tác. Đối xử công bằng với các cá nhân và 
cộng đồng, chấp nhận và tôn trọng sắc tộc, tôn giáo của họ. 
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Ngoài ra APRO còn: 

1. Ủng hộ, bảo vệ cho mọi người dân Úc quyền được 
sống mà không sợ hãi bất kỳ hình thái bạo lực nào. 

2. Tôn trọng tất cả các quyền của mọi người dân Úc, bất 
kể họ thuộc sắc tộc, tôn giáo, tín ngưỡng gì chăng nữa. 

3. Cam kết làm việc với nhau, tương kính nhau, để thúc 
đẩy thực thi các giá trị nói trên. 

4. Cam kết làm việc với nhau để giảm thiểu nhiều nhất 
sự bất hòa trong cộng đồng, các căng thẳng liên tôn, sắc tộc 
trong xã hội. 

5. Khuyến khích sự cộng tồn đa văn hóa tại Úc, coi đây 
là kiểu mẫu hòa hợp xã hội…  

* 

Đời sống an bình của con người trong thế kỷ 21 vẫn còn 
bị đe dọa vì ở nước này hay nước nọ vẫn nổi lên những 
phong trào, chính sách, chủ nghĩa cực đoan nhằm xóa bỏ 
tính đa dạng của cuộc sống, giống như thể họ muốn thay 
tấm tranh kính “mosaic” bằng một tấm kính trơn phẳng đơn 
điệu chỉ tròi trọi một màu duy nhứt. Đối trị với sự đe dọa 
ấy, phải chăng APRO ra đời ở Úc cũng nên là một kinh 
nghiệm đáng cho các nhà hoạch định chính sách ở các nước 
khác tham khảo? 

HUỆ KHẢI  
06-5-2017 

MỜI 

Giấy đây mời bạn đề thơ 
Dẫu lòng mỏng mảnh như tờ lá non 
Thôi đừng tính chuyện dại khôn 
Để mai kẻ mất người còn không đau 

Thuyền đây mời bạn xuống mau 
Qua sông sơm sớm sợ sau nước ròng 
Kể chi đến chuyện nhớ mong 
Nhớ đi không được mà trông khó về 

Trời chiều khói tỏa che quê 
Buồn lên mấy dặm sơn khê nữa rồi 
Lênh đênh bến đỗ xa xôi 
Trễ đò bạn lại trách thôi, ích gỉ. 

TRẦN DÃ SƠN 

HOA CHUÔNG 

Ừ, thì rằng nó là hoa 
Mải mê ngắm nghía thấy là cái chuông 
Hoa chuông treo giữa từng không 
Không ngân nga, chỉ sắc hồng rung lên. 

NGUYỄN QUỐC HUÂN 
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ĐỒNG CẢM VÀ CHIA SẺ 
LLLL ễ  S a n h  T Hễ  S a n h  T Hễ  S a n h  T Hễ  S a n h  T H ƯƯƯƯ Ợ N G  V U I  T H A NỢ N G  V U I  T H A NỢ N G  V U I  T H A NỢ N G  V U I  T H A N HHHH    

Tôi đọc bài “Người Đạo Cao Đài Với Văn Hóa Đọc” 
(Văn Uyển tập Hanh, số 22, tr. 89-92), nghe trong lòng 
dâng lên một nỗi buồn khó tả, nên viết ra đây ít kỷ niệm 
đời tôi để chia sẻ với bạn đọc Văn Uyển. 

Qua báo chí, tôi được biết trong năm 2016 sản lượng bia 
các loại của cả nước Việt Nam đạt 3,786 tỷ lít, tăng 9,3% 
so với năm 2015. Vào cuối năm 2016 Việt Nam đã chính 
thức lọt vào mười thị trường lớn nhất thế giới (Top Ten) xét 
về lượng bia tiêu thụ. Theo tính toán, năm 2017 thị trường 
bia Việt Nam sẽ cán mốc tiêu thụ 4 tỷ lít.(1) Ngoài bia, 
người Việt còn uống khoảng 70 ngàn lít rượu các loại.(2) 
Thế mà, cũng theo báo chí, suốt năm mỗi người Việt Nam 
chưa đọc trọn hết một cuốn sách! 

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.” Tôi rất đồng tình và hoan nghinh 

                                            
(1) Tin này được Bộ Công Thương Việt Nam đưa ra ngày 18-4-
2017. Nguồn: http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/9738/du-kien-tieu-thu-4-ty-
lit-bia-trong-nam-2017.aspx  
(2) Tin này được báo Đồng Nai (điện tử) đăng ngày 17-8-2014 

tại http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/thoidam/201408/quan-tu-goc-
2332552/  

ý kiến này. Bản thân tôi đã phải tự học bằng cách đọc nhiều 
sách. 

Khoảng năm 1959, vì gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, 
tôi không thể thi lên bực đại học, phải đành rời ghế nhà 
trường để về sống bên cha mẹ cao tuổi. 

Từ khi nhập môn Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tôi vẫn luôn 
tự học qua sách ngoài đời và kinh điển trong đạo. Mỗi 
tháng tôi thường để dành tiền để mua ba, bốn cuốn sách của 
các nhà xuất bản như Phạm Văn Tươi, Thế Giới, v.v… 
Loại sách “Học Làm Người” tôi mua hầu hết. Các tác giả 
như Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần, Hoàng Xuân Việt, 
Phạm Cao Tùng… tôi rất quý trọng và xem là các bực thầy 
đáng kính. 

Năm 1963, tôi về Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo 
(tại Bến Tre) học đạo và làm công quả ở Văn Phòng Cửu 
Viện. Thời gian sau đó, tôi hân hạnh được làm quen với 
hiền huynh Chí Tín (Lê Văn Bá) ở Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam (trên Sài Gòn); nhờ vậy, 
mỗi tháng tôi đều được hiền huynh gởi cho một tập Cao 

Đài Giáo Lý. Từ từ, tôi sưu tầm được các kinh sách như 
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Thánh Huấn Hiệp Tuyển, Đại 

Thừa Chơn Giáo, Tam Thừa Chơn Giáo (giải rành ba bực 
tu, có chương “Nữ Nhơn Luyện Đạo” rất đặc biệt), Nho 

Giáo (của Trần Trọng Kim), Đạo Đức Kinh và Nam Hoa 

Kinh (do Nguyễn Duy Cần dịch), Phật Học Phổ Thông 

(của Thích Thiện Hoa), Kinh Cảm Ứng Chú Giải, Con 

Đường Giải Thoát (của Nguyễn Văn Lượng), Dưới Chơn 
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Thầy (của Krishnamurti), Liễu Phàm Tứ Huấn... Năm 
1964, tôi lập nguyện vào hàng tu sĩ xuất gia. Năm 1969, tôi 
được Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo xét công hạnh, 
ban cho phẩm Lễ Sanh. Năm 1971, tôi xin nhập khóa tu 
tịnh ba mươi sáu ngày, được quý chức sắc đàn anh chỉ dạy 
tận tình và tặng cho tôi vài cuốn kinh sách, khuyên tôi 
thường xem, thường đọc. Nhân đó, tôi tìm thêm nhiều sách 
để tham khảo về tu thiền, tịnh luyện, yoga, dưỡng sinh… 
(nếu chép hết các nhan đề sách nơi đây thì dài dòng lắm). 

Nhớ lại trong cuốn Tự Học Một Nhu Cầu Thời Đại của 
Nguyễn Hiến Lê có khuyên: “Muốn tìm hiểu một chủ đề 

nào đến nơi đến chốn, ta nên đọc thêm nhiều sách, nghe 

nhiều tiếng chuông, rồi so sánh, phân tích ý kiến của mỗi 

người…” Mỗi ngày đêm, khi có giờ rỗi rảnh, tôi đem sách 
ra xem rồi cất kỹ, ráng thực hành theo lời kinh sách dạy. 

Tôi thường thấy không ít đồng đạo siêng đi cúng ở thánh 
thất, thuộc lòng nhiều bài kinh mà không hiểu nghĩa nên 
hay đọc sai lời kinh, chỉ vì không chịu đọc sách. Tôi nhớ 
Văn Uyển tập Nguyên (số 21, Xuân Đinh Dậu) có trích 
thánh giáo Đức Quan Âm Bồ Tát cảnh tỉnh những tín đồ 
không chịu học hỏi giáo lý, không siêng xem kinh sách: 

Không phải Phật thiếu kinh thường dụng 

Bảo chúng sanh đem tụng Phật nghe 

Tụng kinh như thể nói vè 

Nghĩa sâu không biết, lối lề không thông. 

Chẳng khác nào nghe ong vò vẽ 

Tiếng nhỏ to thỏ thẻ vu vu 

Tụng nhiều mới gọi là tu 

Đọc nhiều cho Phật công phu mới nhiều. 

Đó là tu theo chiều mê tín 

Biết bao giờ tâm thánh mở mang 

Sách kinh là đuốc rọi đàng 

Dạy đời học đạo hành tàng thể nao. 

Vì lẽ đó cùng nhau ráng hiểu 

Đọc kinh coi Phật biểu làm chi 

Ráng làm ăn ở cho y 

Tánh tình cùng những hành vi Phật Trời. 

Đọc kinh rồi hiểu lời Phật dạy 

Thì chớ làm trái lại sách kinh 

Nếu khi mình đã thông minh 

Lảu thông đạo pháp, xem kinh làm gì? 

Nói trở lại bài “Người Đạo Cao Đài Với Văn Hóa Đọc”, 
tôi buồn quá khi 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.” Tôi sợ là sẽ còn giảm thêm nữa. Để cải thiện tình 
trạng này, tôi nghĩ các độc giả “trung thành” của Chương 
Trình Ấn Tống nên siêng giới thiệu sách hay, sách mới để 
tăng thêm số người ham đọc kinh sách. Tôi ước ao mỗi 
thánh thất đều có lập tủ kinh sách ấn tống để cho mượn đọc 
hay tặng luôn cho bổn đạo thỉnh về nhà. Có như vậy trình 
độ hiểu biết giáo lý của đạo hữu mới mau phát triển. 

Thượng Lễ Sanh LÊ VĂN VUI (25-5-2017)  
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QUẦY KINH SÁCH CAO ĐÀI 
TẠI TAM KỲ, QUẢNG NAM 

 
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh hoạt động phổ thông, 

phổ truyền giáo lý, song song với việc tổ chức các khóa 
huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn về mặt phổ tế, vừa qua 
tại thành phố Tam Kỳ, trong khuôn viên thánh đường 
Quảng Nam, Ban Đại Diện Hội Thánh Truyền Giáo Cao 
Đài tại tỉnh Quảng Nam đã khai trương Quầy Kinh Sách 
Cao Đài vào sáng ngày 05-4 Đinh Dậu (Chủ Nhật 30-4-
2017). Nhân dịp này, các đạo hữu thuộc Ban Phổ Tế của 
hai mươi mốt họ đạo Hội Thánh Truyền Giáo tại Quảng 
Nam đã đến thăm Quầy Kinh Sách, thỉnh kinh sách, và 
chụp ảnh lưu niệm (ảnh trên). 

Thay mặt các đạo hữu có trách nhiệm tổ chức và điều 
hành Quầy Kinh Sách, hiền hữu Trần Thanh Tạo cho biết 
đây là nơi sẵn sàng tiếp nhận các kinh sách Cao Đài đã 
được các nơi ấn tống để biếu tặng lại các bạn đọc có nhu 
cầu tìm hiểu (miễn phí). Hiện tại, số kinh sách đang có tại 
Quầy chủ yếu do Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh 
Sách Đại Đạo từ miền Nam gởi ra. Trong tương lai, để các 
đầu sách càng thêm phong phú, Quầy Kinh Sách ở Tam Kỳ 
ước mong sẽ nhận thêm nhiều kinh sách do các cá nhân, 
các cộng đồng Cao Đài ấn tống và gởi tặng Quầy. 

Được biết, bên cạnh Quầy Kinh Sách là Quầy văn phòng 
phẩm, vật phẩm thờ cúng, đạo phục, liễn đối Cao Đài… để 
bán cho các tín hữu với giá phục vụ. 

Như vậy, từ nay trở đi, các đạo hữu và đạo tâm ở Quảng 
Nam (không phân biệt tín ngưỡng) sẽ thuận lợi hơn trong 
việc phát triển “văn hóa đọc” để tự bồi dưỡng giáo lý. Các 
họ đạo thuộc các tỉnh lân cận cũng có thể liên hệ trực tiếp 
với Quầy Kinh Sách Cao Đài để “chia lại” kinh sách (với 
số lượng nhiều, miễn phí) và mang về địa phương mình.  

QUẦY KINH SÁCH CAO ĐÀI 

số 138 đường Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam (góc ngã tư Phan Bội Châu và Trưng Nữ 
Vương). Liên hệ:  

� 0945057595 (đạo đệ TRẦN THANH TẠO) 
� 0914730595 (đạo muội CHÂU THỊ KIM TƯƠI) 
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GỞI CON 

Ba không buồn, chỉ hơi lo lo 
con của ba có cái gì khang khác 
mang đôi dép cũ mèm 
áo quần lắm khi nhếch nhác 
tuổi thanh xuân 
mà phong cách cụ già 
không đi làm 
thì quanh quẩn trong nhà 
nghe nhạc Trịnh  
đọc thơ Bùi Giáng 
triết học văn chương 
ngẫm suy hoài không chán 
khắc khoải trái tim trong sáng đâu rồi? 
yêu quý chân thành 
nên ghét thói đãi bôi 
những hào nhoáng rẻ tiền giả dối 
sống lặng lẽ 
mặc ai thành con rối 
tấn trò đời thiên hạ múa may.  

Nên hư sao thể giải bày 
mênh mông cuộc sống vần xoay nỗi đời. 

VÕ VĂN PHO 

� HiHiHiHi ềềềề n hn hn hn h ữữữữ u u u u SSSS ửửửử     KiKiKiKi ếếếế n Nguyênn Nguyênn Nguyênn Nguyên     

(su ki enng u yen. . . @g m ai l . co m). 
Điện thư ngày 13-01-2017:        

Câu thánh thi “Cùng 
nhau một đạo tức một Cha” 
có chỗ viết “Cùng nhau một 
đạo tức cùng Cha”. Đại Đạo 
Văn Uyển cho tôi hỏi là câu 
nào là chính xác?  

 

Gió muốn thổi đâu thì thổi. 
GIOAN 3:8 

Ban Ấn Tống: Theo luật thơ thất ngôn tứ tuyệt, luật 
Trắc vần Bằng, thì bài thơ gieo vần như sau: 

O  T  O  B  O  T  B  
O  B  O  T  O  B  B  
O  B  O  T  O  B  T  
O  T  O  B  O  T  B  

Chữ O có thể là thanh Bằng (B) hay thanh Trắc (T). Quy 
tắc: Các chữ thứ nhất, ba, năm có thể B hay T đều được 
(nhất tam ngũ bất luận); nhưng các chữ còn lại phải theo 
đúng như bảng kể trên (nhị tứ lục phân minh).  

Về bài thơ của Đức Minh Nguyệt Tiên Ông ban cho các 
vị tiền khai Cao-Phạm ở Sài Gòn ngày Thứ Bảy 19-12-
1925, mặc dù xưa nay câu hai có dị bản là “một cha” (T 
B), nhưng có lẽ chúng ta nên căn cứ theo Thánh Ngôn Hiệp 
Tuyển, quyển thứ Nhứt, bản in năm 1964 của Hội Thánh 
Cao Đài Tây Ninh (trang 8), viết là “cùng Cha” (B B) cho 
đúng luật thơ:  
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Chẳng quản đồng tông mới một nhà 
Cùng nhau một Ðạo tức cùng Cha 
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi 
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa. 

* 

� HiHiHiHi ềềềề n hn hn hn h ữữữữ u u u u TrTrTrTr ầầầầ n Thanh Tn Thanh Tn Thanh Tn Thanh T ạạạạ oooo     (thanhtao...@gmail.com). Điện 
thư ngày 10-4-2017: 

Đạo đệ là Trần Thanh Tạo, hiện đang là chức việc trong 
Ban Đại Diện Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài tại tỉnh 
Quảng Nam. Được Ban Đại Diện cho phép, đệ kính xin 
Ban Ấn Tống hộ trợ đạo sự như sau: 

Ban Đại Diện Hội Thánh tại Quảng Nam có mở Quầy 
Kinh Sách Cao Đài tại địa chỉ 138 Phan Bội Châu, Tam Kỳ 
Quảng Nam (mặt tiền góc ngã tư Phan Bội Châu và Trưng 
Nữ Vương, trong khuôn viên thánh đường Quảng Nam). 
(Hình ảnh đính kèm.) 

Quầy Kinh Sách này sẽ trưng bày, phát hành miễn phí 
kinh sách Cao Đài cho tất cả những người có nhu cầu 
nghiên cứu. Trong đó phần lớn là kinh sách do Chương 
Trình Chung Tay Ấn Tống xuất bản từ năm 2008 tới nay. 

Hiện tại ở Tam Kỳ, một số đầu sách còn rất ít (vài cuốn) 
hoặc đã hết. Đệ kính nhờ Ban Ấn Tống cung cấp thêm các 
đầu sách Chương Trình Ấn Tống đang còn; trước mắt mỗi 
đầu sách cần khoảng mười cuốn, có danh sách gửi kèm 
theo thư này. 

Đạo đệ xin chân thành cảm ơn Ban Ấn Tống. Kính thành 
cầu nguyện Thầy Mẹ cùng các Đấng thiêng liêng ban ân 
lành để quý huynh tỷ trong Ban Ấn Tống được mạnh khỏe, 
tiếp tục cống hiến lâu bền cho nền Đại Đạo. 

Ban Ấn Tống: Chào hiền hữu Trần Thanh Tạo. Cảm ơn 
hiền hữu đã gởi cho xem các ảnh chụp về Quầy Kinh Sách 
Cao Đài do Ban Đại Diện Hội Thánh Truyền Giáo thành 
lập tại tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi 
vui mừng lắm, và rất cảm kích tấm lòng quý chức sắc, chức 
việc, bổn đạo ở Tam Kỳ, Quảng Nam đã đồng thuận hợp 
sức gầy dựng một góc văn hóa đọc khang trang, xinh xắn 
như thế. 

Chúng tôi có thể gởi sách về Tam Kỳ nhiều hơn số 
lượng hiền hữu yêu cầu. Từ tháng 4 này trở đi, mỗi đầu 
sách mới in gởi về Tam Kỳ sẽ tăng thêm số lượng, trong đó 
có riêng phần dành biếu Quầy Kinh Sách.  

Khi sách mới in, còn ở nhà in, thì đóng thùng gởi xe lửa 
ra Tam Kỳ như bấy lâu nay là việc đơn giản. Nhưng với số 
sách cũ, nghĩa là sách đã chở về chỗ chúng tôi, thì xin vui 
lòng cho chúng tôi thời gian lựa sách và đóng thùng, rồi sẽ 
gởi ra Tam Kỳ dần dần, bởi lẽ với gần 130 đầu sách các 
loại đã in, việc đóng thùng không thể làm ngay một lúc.  

Trong quá trình phát triển Quầy Kinh Sách, hiền hữu 
chớ do dự mỗi khi cần nhận thêm sách theo nhu cầu bạn 
đọc. Chúc hiền hữu an lạc. Chúc việc đạo hanh thông.  

* 
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� Tu sTu sTu sTu s ĩĩĩĩ     LLLL êêêê  H H H H oànoànoànoàn g g g g NguyNguyNguyNguy êêêê n n n n (nhà tu Trí Huệ, Hội Thánh 
Truyền Giáo Cao Đài, Tam Kỳ, Quảng Nam). Tin nhắn 
ngày 24-4-2017: 

Chúng em rất cảm ơn Ban Ấn Tống đã quan tâm ủng hộ 
nhà tu Trí Huệ và giới thiệu chi tiết kèm với hình ảnh in 
trong Đại Đạo Văn Uyển tập Hanh (số 22). Cầu mong Ban 
Ấn Tống và Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách 
Đại Đạo thành tựu trên con đường phụng sự Đạo Thầy. 
Chúng em kính chào Ban Ấn Tống. 

Ban Ấn Tống: Mến chào Lê hiền hữu, chúng tôi ở 
phương Nam rất ngưỡng mộ các huynh đệ miền Trung đã 
dõng mãnh hy sinh cuộc sống riêng tư để hiến dâng trọn cả 
tuổi xuân phơi phới cho lý tưởng Đại Đạo. Khi biết được 
những khó khăn của quý anh em tu sinh, tu sĩ ròng rã suốt 
mười năm qua, chúng tôi càng thêm bội phần nể trọng.  

Ngày nay, nhà tu Trí Huệ đang có duyên lành xây dựng 
thánh sở khang trang, lòng chúng tôi vui lây bao nhiêu thì 
lại thêm tự thẹn bấy nhiêu, vì xét ra chưa có sự trợ giúp vật 
chất cụ thể nào để góp phần làm vợi bớt gánh nặng lo toan 
của các huynh đệ đất Tam Kỳ trong quá trình kiến tạo nhà 
tu nam phái đầu tiên của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài.  

Trước mắt, trong khả năng rất nhỏ bé, chúng tôi chỉ có 
thể đem thông tin về nhà tu Trí Huệ trao gởi đông đảo bổn 
đạo gần xa, với tâm nguyện mời gọi được các bậc Mạnh 
Thường Quân hào sảng cảm thông và nhiệt thành đóng góp 
tài lực để nhà tu mau chóng hoàn thành kiến trúc. 

Chúng tôi sung sướng nhận ra quý anh em tu sinh, tu sĩ 
nhà tu Trí Huệ là những tâm hồn văn chương và rất có 
khiếu thơ văn. Ước mong rằng từ trải nghiệm cuộc sống 
nhà tu (và sau này sẽ là một dòng tu mang thánh danh một 
vị tiền khai tông đồ của Hội Thánh Truyền Giáo), quý anh 
em sẽ dành thời gian viết bài cộng tác với Văn Uyển, giúp 
những trang in này thêm hương sắc mỹ miều, tao nhã. Đó 
cũng là một công quả, công trình góp phần gây dựng diện 
mạo văn học, văn hóa Cao Đài mai hậu. Xin trân trọng. 

* 
� HiHiHiHi ềềềề n hn hn hn h ữữữữ uuuu     VVVV ũũũũ     NgNgNgNg ọọọọ cccc  Khang  Khang  Khang  Khang (vungockhang@xxx). Điện thư 
ngày 02-5-2017: 

Anh em cháu mới dựng được cho bố mẹ một mái nhà 
ngói ba gian. Phần xà nhà (gồm các kết cấu gỗ) chúng 
cháu mua lại của một ngôi nhà cổ. Ngôi nhà này có ghi là 
nhập trạch năm 1925. Trên hai xà gỗ có ghi hai câu bằng 
chữ Nho: Phú Quý Thọ Khang Ninh; Càn Nguyên Hanh 
Lợi Trinh. Xin cho cháu hỏi hai câu này ý nghĩa là gì. 
Cháu xin cảm ơn. 

Lê Anh Minh: Trong dân gian thường quan niệm về 
ngũ phúc 五福 (five blessings, five sources of happiness) 

là: phú 富 (giàu), quý 貴 (sang), thọ 壽 (sống lâu), khang 

康 (mạnh khỏe), ninh 寧 (bình an). Cũng có thuyết giảng 

ngũ phúc là: thọ 壽 (sống lâu), phú 富 (giàu), quý 貴 

(sang), an lạc 安樂 (yên vui), tử tôn chúng đa 子孫眾多 
(đông con cháu). 



 

TẬP LỢI / ĐINH DẬU − 167 84  168 − ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN 23 

 

Ngũ phúc bắt nguồn từ thiên Hồng Phạm 洪範 của Thư 

Kinh 書經: Thọ 壽 (sống lâu), phú 富(giàu), khang ninh 

康寧 (an mạnh), du hiếu đức 攸好德 (thích đạo đức), khảo 

chung mệnh 考終命 (chết an lành). Nguyên văn: Nhất viết 
thọ, nhị viết phú, tam viết khang ninh, tứ viết du hiếu đức, 
ngũ viết khảo chung mệnh. 一曰壽, 二曰富, 三曰康寧, 

四曰攸好德, 五曰考終命. (Một là thọ, hai là phú, ba là 
khang ninh, bốn là du hiếu đức, năm là khảo chung mệnh.) 

Ngũ phúc, dù cách giảng khác nhau, nhưng thường được 
dùng như lời ước nguyện: ngũ phúc lâm môn 五福臨門 
(năm phúc vào cửa [nhà]). Người ta thường thể hiện lời 
ước nguyện ngũ phúc lâm môn qua một tấm hoành phi: 

 

 

Năm con dơi (Ngũ phúc) 

Người ta còn dùng hình ảnh 
biểu tượng là năm con dơi. 
Trong Hán ngữ, chữ phúc 福 

(hạnh phúc) và bức 蝠 (con 
dơi) phát âm giống nhau là 
[fú] (đọc như “phủ” trong 
tiếng Việt). Tức là qua sự 
đồng âm, người ta lấy danh từ 
cụ thể (con dơi) để diễn đạt ý 
nghĩa trừu tượng (phúc). 

Phú Quý Thọ Khang Ninh và Càn Nguyên Hanh Lợi 

Trinh không tạo thành câu đối, dù số chữ bằng nhau. Càn 
Nguyên Hanh Lợi Trinh 乾元亨利貞, lấy từ quẻ Càn trong 
Kinh Dịch. Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh là bốn đức tính của 
quẻ Càn, như lời giảng trong phần Văn Ngôn quẻ Càn: 

“Nguyên là cái đứng đầu mọi điều thiện. Hanh là sự tập 
hợp mọi vẻ đẹp. Lợi là cái hòa theo điều nghĩa. Trinh là cốt 
cán của mọi việc. Quân tử thi hành điều nhân, đủ để đứng 
đầu mọi người; tập hợp mọi vẻ đẹp, đủ để hợp với lễ; làm 
lợi cho vạn vật, đủ để phụ họa theo điều nghĩa. Bền bỉ đủ 
để làm việc. Quân tử thực hành bốn đức này, nên gọi là 
nguyên, hanh, lợi, trinh.”  

Cụm từ “Nguyên Hanh Lợi Trinh” xuất hiện trong bảy 
quẻ: Kiền, Khôn, Truân, Lâm, Vô Vọng, Cách. Các nhà 
Dịch học hiểu bốn chữ này khác nhau. Trong Đại Đạo Văn 
Uyển tập Nguyên (số 5), năm 2013, tr. 83-95 tôi đã tuyển 
dịch phần giải thích và chứng minh khá dài của nhà Dịch 
học Cao Hanh (1900-1986). Bài này còn có thể xem tại: 
http://daidaovanuyen.blogspot.com/2016/02/vu-05-nguyen-hanh-loi-trinh-

le-anh-minh.html.Tóm tắt ý nghĩa gốc của bốn chữ này theo 
lời giảng của Cao Hanh: “Nguyên là lớn; Hanh là dâng lễ 
vật cúng tế; Lợi là lợi ích; Trinh là bói.” 

Tóm lại, “Phú Quý Thọ Khang Ninh” nghĩa là giàu, 
sang, sống lâu, khỏe mạnh, yên ổn. “Càn Nguyên Hanh Lợi 
Trinh” theo cách giảng trong Văn Ngôn quẻ Càn, thể hiện 
bốn đức tính của người quân tử. Bất cứ ai học tập được bốn 
đức tính này thì người đó hy vọng có thể hưởng “Phú Quý 
Thọ Khang Ninh”.  
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* 
� ĐĐĐĐạạạạ o ho ho ho h ữữữữ u Lý Thu Lý Thu Lý Thu Lý Th ịịịị  Tư Tư Tư Tư. Điện thư ngày 12-5-2017:        

Cháu là thành viên ban nghi lễ tại họ đạo, thường tham 
gia cúng trong các đám tang. Cháu nhận thấy (chẳng biết 
có sai lầm hay không) là có nhiều đám làm hỏa táng, đưa 
quan tài đi thiêu, thế nhưng lúc đọc kinh lại luôn đọc bài 
kinh hạ huyệt dành cho trường hợp chôn cất (thổ táng). Ơn 
Trên ngày xưa có ban truyền bài kinh nào dùng cho trường 
hợp hỏa táng không? Kính nhờ Văn Uyển chỉ cho cháu 
biết. Cháu chân thành cảm ơn Ban Ấn Tống. 

Huệ Khải: Chào đạo hữu. Ngày xưa đất rộng người 
thưa, thổ táng rất phổ biến. Trái lại, ngày nay nhiều gia 
đình thường chọn lựa hỏa táng. Đúng như đạo hữu nói, 
trong lễ bổn của nhiều Hội Thánh Cao Đài, hầu như thiếu 
bài kinh dành cho trường hợp hỏa táng. Tình cờ chúng tôi 
có được bài Kinh Hỏa Táng, do Hỏa Đức Tinh Quân ban 
cho. Không biết ban sơ bài kinh này do bộ phận thông công 
nào tiếp điển, tại đâu, ngày nào. Chỉ biết là bài Kinh Hỏa 
Táng này có trong một tập gồm nhiều kinh tụng của thánh 
thất Liên Hoa Cửu Cung (ở phường Linh Xuân, quận Thủ 
Đức, TpHCM). 

KINH HỎA TÁNG 
(Giọng Nam Ai) 

Thôi kiếp sống giờ đây đứt đoạn 
Mảnh hình hài ngoan ngoãn nằm yên 
Tinh nhanh, linh hoạt không phiền 
Hồn về Cực Lạc, xác liền bỏ xa 

Nhớ lúc sống thật thà hiếu đạo 
Nay thác rồi bước dạo thung dung 
Ma ha thánh thủy tiếp cùng 
Tiễn đưa xác tục về vùng thiêng liêng 
Xin định tâm như thiền tinh tấn 
Phách biến hình như tánh vượt tu 
Lưu truyền tôn tử nghìn thu 
Con đường đạo đức giải thù từ đây 
Đừng than khóc, đừng ngây thương nhớ 
Đặng vượt lên khỏi trở lại trần 
Vướng chân vì mối tình thân 
Gắng cho thoát xác đôi phân vắng hình 
Châm ngọn lửa thâm tình dâng trọn 
Nguyện hương hồn lánh chốn Phong Đô 
Nương mây thoát kiếp mơ hồ 
Tìm về Tiên cảnh điểm tô linh hồn 
Hỡi hồn phách tinh khôn thăng tiến 
Hội giác linh diện kiến bên Thầy 
Xác phàm thối rữa không may 
Nay nhờ ngọn lửa tan ngay mảnh hình 
Trong phút chốc xác thành tro bụi 
Theo liên thần hồn tựa lần lên 
Âm dương cách trở đôi bên 
Tiễn người thác trước không nên lụy sầu. 

(Tụng kinh này xong rồi tụng tiếp Vãng Sanh Thần 
Chú.) 

* 
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ĐÍNH CHÁNH 
Do sơ sót của Ban Ấn Tống, kính mong quý tác giả và 

độc giả lượng thứ và vui lòng sửa các lỗi in sai như sau: 

* Quyển 47-1: Một Góc Nhìn Văn Hóa Cao Đài. Trang 98, 
dòng 2, xin sửa là: Hồ Vinh Quy 

* Quyển 66-1: Thơ Người Áo Trắng. Trang 69, dòng 3, xin 
sửa là: Để sông nước lợ một dòng ăn năn. 

* Quyển 69-1: Dưới Mái Đạo Viện.  

- Trang 37, dòng 8↑, xin sửa là: bà tìm tờ giấy... 

- Trang 92, dòng 6↑, xin sửa là: chạy ùa lên những... 

- Trang 115, dòng 12, xin sửa là: 道法長流流流流  

- Trang 128, dòng 12↑, xin sửa là: sau khi giảng xong... 

* Quyển 93-1: Lược Sử Đạo Cao Đài: Thời Tiềm Ẩn 1920-
1926.  

- Phụ bản 14-3, ảnh thứ nhất xin sửa là: Lê Văn Trung 
(1876-1934). 

- Trang 188, dòng 4, xin sửa là: Cochinchina-wide. 

* Quyển 94-1: Lược Sử Đạo Cao Đài: Khai Minh Đại Đạo 
1926.  

- Trang 35, dòng 12, xin sửa là: 

. . . hai vị Đầu Sư Thượng Trung Nhựt (chánh) và Ngọc 

Lịch Nguyệt (phó) đồng chủ tọa. Các chức sắc được quyền 
cãi luật và theo thứ tự: phái Thái trước tiên, kế tiếp phái 
Ngọc, phái Thượng sau cùng. 

- Phụ bản 13, ảnh thứ hai xin sửa là: Lê Văn Trung (1876-
1934).  

- Trang 81, dòng 6↑, xin sửa là: 

. . . under the co-chair of Daoist Cardinal Thượng Trung 
Nhựt (Lê Văn Trung, as the chair) and Confucian Cardinal 
Ngọc Lịch Nguyệt (Lê Văn Lịch, as the deputy chair). All 
dignitaries were to join the debate in the following order: 
first, the Buddhist branch (Thái); then, the Confucian 
(Ngọc); and finally, the Daoist (Thượng). 

* Quyển 103-1: Hành Trạng Tiền Khai Lê Văn Trung 
1876-1934. Trang 60, cước chú (71), xin sửa như sau: 

Lý do thay thế: Theo thư ngày 01-4-1933 của tiền khai 
Thượng Tương Thanh (Nguyễn Ngọc Tương) gởi Thống 
Đốc Nam Kỳ, lúc ấy tiền khai Thượng Tương Thanh đã 
thăng lên phẩm Đầu Sư, nên không còn giữ nhiệm vụ đại 
diện cho đạo Cao Đài để giao thiệp với chánh quyền.  

* Quyển 105-1: Sống Đẹp Là Sống Đạo. Tr. 40, dòng 15, 
xin sửa là: Shakespeare; dòng 15, xin sửa là: để vơi bớt… 

* Đại Đạo Văn Uyển tập 19. Trang 136, dòng 5, xin sửa là: 
Biển khơi bỏ cánh buồm rê dạt bờ. 

* Đại Đạo Văn Uyển tập 20. Trang 113, dòng 7, xin sửa là: 
Năm 2007, tôi có dịp đi Pháp… 
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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) 

Sách mới ấn tống Quý Hai năm 2017: 

30303030----9999. KINH SÁM H. KINH SÁM H. KINH SÁM H. KINH SÁM HỐI MINH HỌA ỐI MINH HỌA ỐI MINH HỌA ỐI MINH HỌA (in 3.000 quyển) – Do Chơn linh ĐH THUẬN NHỰT 
QUANG và các đạo hữu TRẦN NGỌC TUẤN, LÂM THỊ MAI TRINH, LÝ QUÍ NHÂN, LÝ QUÍ 
TRUNG, LÝ PHƯƠNG DUNG, LÝ PHƯƠNG TRANG, NGUYỄN THỊ HAI, LÊ THỊ BẠCH YẾN, VÕ 
THỊ CÚC, NGUYỄN VĂN NGHĨA, TẠ THỊ VUI, LÊ QUANG HỒNG, TRẦN THỊ DIỆU HIỀN, 
TRƯƠNG KIM HỒNG chung tay công quả 33.000.000 đồng.     

101010105555----1. 1. 1. 1. SSSSỐNG ĐẸPỐNG ĐẸPỐNG ĐẸPỐNG ĐẸP    LÀ SLÀ SLÀ SLÀ SỐNG ĐẠOỐNG ĐẠOỐNG ĐẠOỐNG ĐẠO    (Huệ Khải, in 2.500 quyển) – Do CHƠN LINH TOÀN GIA 
cố hiền tỷ HUHUHUHUỲNH THỊ DỲNH THỊ DỲNH THỊ DỲNH THỊ DƯNGƯNGƯNGƯNG, môn sanh Chiếu Minh Long Vân Đàn (Mỹ Tho), công quả 
27.000.000 đ27.000.000 đ27.000.000 đ27.000.000 đồngồngồngồng (trích đợt 111). 

106106106106----1. 1. 1. 1. MMMMỎỎỎỎNG MNG MNG MNG MẢẢẢẢNH TNH TNH TNH TƠƠƠƠ TR TR TR TRỜỜỜỜIIII    (Huệ Khải, in 2.000 quyển) – Do hiền huynh THANH THANH THANH THANH 
TÂMTÂMTÂMTÂM, môn sanh Chiếu Minh Long Vân Đàn, công quả 15.500.000 đ15.500.000 đ15.500.000 đ15.500.000 đồngồngồngồng (trích đợt 90). 

ĐĐĐĐẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂNẠI ĐẠO VĂN UYỂN (Hiệp tuyển). TTTTập ập ập ập LLLLợợợợiiii (2 (2 (2 (23333) ) ) ) – Quý Ba năm 2017, ấn tống 2.000 
quyển, do công quả 22.061.000 đ22.061.000 đ22.061.000 đ22.061.000 đồngồngồngồng của quý huynh tỷ phương danh như sau: 
1. TRTRTRTRẦN NGỌC HẦN NGỌC HẦN NGỌC HẦN NGỌC HƯƯƯƯỜNGỜNGỜNGỜNG (TT Calgary): Calgary, Alberta, Canada). Công quả 
CAN$100 (gởi đợt 113), ngày 20-7-2016 đổi được 1,677,000VNĐ. 

1,677,000 

2. Gia đình ĐTr HIHIHIHIỆP NHỆP NHỆP NHỆP NHƠN TÂMƠN TÂMƠN TÂMƠN TÂM (TTi Thanh Tịnh Đàn): Gởi đợt 112, 116, 121. 3,400,000 
3. HUHUHUHUỲNH THỊ THỦYỲNH THỊ THỦYỲNH THỊ THỦYỲNH THỊ THỦY: An Khánh, Châu Thành, Bến Tre. Hồi hướng thân phụ 
(ĐH Huỳnh Văn A). Gởi đợt 116. 

1,000,000 

4. Giác linh ĐT LÊ THLÊ THLÊ THLÊ THỊ YỊ YỊ YỊ YÊNÊNÊNÊN (TTi Trước Mai, HTCĐ Tiên Thiên): Gởi đợt 117. 5,000,000 
5. NGUYNGUYNGUYNGUYỄN HỒNG TỪ PHỄN HỒNG TỪ PHỄN HỒNG TỪ PHỄN HỒNG TỪ PHƯƯƯƯỚCỚCỚCỚC (TT Thành Tâm Đàn, HT Minh Chơn Đạo): Kinh 
Xáng, Phụng Hiệp, Khóm 1, P Tân Thành, Cà Mau. Hồi hướng giác linh ĐH 
Nguyễn Văn Mới, giác linh ĐT Võ Thị Quán, giác linh Lễ Sanh Thái Bang Thanh 
(Nguyễn An Bang). Gởi đợt 113, 117, 120, 123. 

2,000,000 

6. ĐT PHPHPHPHƯƯƯƯỢNGỢNGỢNGỢNG (TTVV Huỳnh Quang Sắc): Gởi đợt 117. 1,000,000 
7. NNNNGUYGUYGUYGUYỄN MINH LIỄN MINH LIỄN MINH LIỄN MINH LIÊN HOAÊN HOAÊN HOAÊN HOA (TT Úc Châu): Đợt 122. AU$ 100 = 1,710,000VNĐ 1,710,000 
8. KIM YKIM YKIM YKIM Y (TT Úc Châu): Gởi đợt 122.  1,000,000 

9. Giáo Hữu THƯTHƯTHƯTHƯỢNG CÔNG THANHỢNG CÔNG THANHỢNG CÔNG THANHỢNG CÔNG THANH (TT Trung Hiền, HT Truyền Giáo CĐ): Hồi 
hướng giác linh thân mẫu (ĐT Trần Thị Y). Gởi đợt 122. 

3,000,000 

10. HHHHẠNH HOAẠNH HOAẠNH HOAẠNH HOA (Mỹ): Gởi đợt 122. US$100 = 2,274,000 VNĐ 2,274,000 
___________ 

PHPHPHPHƯƠƯƠƯƠƯƠNG DANH QUÝ VNG DANH QUÝ VNG DANH QUÝ VNG DANH QUÝ VỊ MẠNH THỊ MẠNH THỊ MẠNH THỊ MẠNH THƯƯƯƯỜNG QUÂN CÔNG QUẢ ẤN TỐNGỜNG QUÂN CÔNG QUẢ ẤN TỐNGỜNG QUÂN CÔNG QUẢ ẤN TỐNGỜNG QUÂN CÔNG QUẢ ẤN TỐNG    
ĐĐĐĐợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mươi Hai: Tươi Hai: Tươi Hai: Tươi Hai: Từ ngừ ngừ ngừ ngày 01ày 01ày 01ày 01----4444----2017 đ2017 đ2017 đ2017 đến ngến ngến ngến ngày 30ày 30ày 30ày 30----4444----2017 2017 2017 2017     
01 HẠNH HOA (Mỹ). Gởi 23-4. US$100 = 2,274,000 VNĐ 2,274,000 
02 NGUYỄN MINH LIÊN HOA (TT Úc Châu). Gởi 16-4. AU$ 100 = 1,710,000VNĐ 1,710,000 
03 KIM Y (TT Úc Châu). Gởi 16-4.  1,000,000 
04 Giáo Hữu THƯỢNG CÔNG THANH (TT Trung Hiền, HT Truyền Giáo CĐ). Hồi hướng 

giác linh thân mẫu (ĐT Trần Thị Y). Gởi 16-4. 
3,000,000 

Tổng cộng: 7,984,0007,984,0007,984,0007,984,000 VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mươi Ba: Tươi Ba: Tươi Ba: Tươi Ba: Từ ngừ ngừ ngừ ngày 01ày 01ày 01ày 01----5555----2017 đ2017 đ2017 đ2017 đến ngến ngến ngến ngày 31ày 31ày 31ày 31----5555----2017 2017 2017 2017     
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) 
01 NGUYỄN HỒNG TỪ PHƯỚC (TT Thành Tâm Đàn). Gởi 15-5.  500,000 
02 NGUYỄN THỊ THẢNH (TT Thành Tâm Đàn). Gởi 15-5. 100,000 
03 NGUYỄN THỊ TỪ PHƯỢNG (TT Thành Tâm Đàn). Gởi 15-5. 200,000 
04 TRẦN AN (TT Thành Tâm Đàn). Hồi hướng cha mẹ (ĐH Trần Sum, ĐT La Liên). Gởi 

15-5.  
500,000 

05 TỪ THANH TOÀN (TT Thành Tâm Đàn). Gởi 15-5. 200,000 
06 TỪ THỊ NHUNG (TT Thành Tâm Đàn). Gởi 15-5. 200,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH   
07 BÙI THỊ NGỌC XUÂN. Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh. Hồi hướng cửu huyền 

thất tổ. Gởi 25-5. 
50,000 

08 ĐỖ THANH TUYẾT. KP4, P3, Tây Ninh. H/h cửu huyền thất tổ. Gởi 25-5. 50,000 
09 LÊ THỊ BẠCH YẾN: Ninh Thuận, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Hồi hướng 

cửu huyền thất tổ. Gởi 06 và 25-5. 
1,600,000 

10 LÊ THỊ BÍCH HẠNH. Hiệp Phước, Châu Thành, TN. H/h cửu huyền thất tổ. Gởi 25-5. 200,000 
11 LIÊU THỊ NGỌC THỦY. KP2, P3, TX Tây Ninh. Gởi 06-5. 200,000 
12 NGUYỄN KIM ÁNH. Phan, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Gởi 06-5. 100,000 
13 NGUYỄN QUỐC HÙNG. KP3, Phường 1, Tp Tây Ninh. Gởi 06-5. 100,000 
14 NGUYỄN THỊ LAN. Long Vĩnh, Châu Thành, TN. H/h cửu huyền thất tổ. Gởi 25-5. 200,000 
15 NGUYỄN THỊ NGA. Long Vĩnh, Châu Thành, TN. H/h cửu huyền thất tổ. Gởi 25-5. 100,000 
16 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HOÀNG. Ninh Thuận, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây 

Ninh. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi 25-5. 
100,000 

17 NGUYỄN VĂN NGHĨA. Ninh Thuận, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Hồi 
hướng cửu huyền thất tổ. Gởi 25-5. 

1,000,000 
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18 PHẠM THANH THỦY. TpHCM. Hồi hướng cửu huyền thất tổ. Gởi 25-5. 100,000 
HHHHỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀIÀIÀIÀI  
19 DƯƠNG THỊ KIM CHI. Bà Rịa – Vũng Tàu. Gởi 29-5. 30,000,000 
20 Giáo Hữu THƯỢNG CÔNG THANH (TT Trung Hiền). Hồi hướng giác linh thân mẫu (ĐT Trần 

Thị Y). Gởi 16-4. 
3,000,000 

Tổng cộng: 38383838,,,,555500,000 VNĐ00,000 VNĐ00,000 VNĐ00,000 VNĐ  
ĐĐĐĐợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mợt Một Trăm Hai Mươi Bươi Bươi Bươi Bốốốốnnnn: T: T: T: Từ ngừ ngừ ngừ ngày 01ày 01ày 01ày 01----6666----2017 đ2017 đ2017 đ2017 đến ngến ngến ngến ngày 3ày 3ày 3ày 30000----6666----2017 2017 2017 2017     
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 QUANG HỒNG, NGUYỄN THỊ BẢY. TT An Nhứt, Long Điền, Bà Rịa-VT. Hồi hướng 

tứ thân phụ mẫu. Gởi 13-6. 
500,000 

 ĐT LÊ THỊ Ê. TT An Thạnh, Long An. Gởi 18-6. 500,000 
 LÊ VĂN BỒNG. TT An Nhứt, Long Điền, Bà Rịa-VT. Gởi 13-6. 200,000 
 ĐT MAI THỊ HUYÊN. TT Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An. Hồi hướng mẹ chồng 

(Trương Thị Cẩm, 81 tuổi). Gởi 18-6. 
1,000,000 

 NGUYỄN TUYẾT HẠNH, TRƯƠNG THỊ KIM DUNG. TT Nhựt Chánh, Bến Lức, Long 
An. Gởi 12-6. 

500,000 

 TT NHỰT CHÁNH. Bến Lức, Long An. Gởi 18-6. 500,000 
 Cháu PHẠM NHỰT TRƯỜNG. TT Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An. Gởi 18-6. 500,000 
 Cháu PHẠM QUẾ TRÂM. TT Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An. Gởi 18-6. 500,000 
 PHẠM THỊ THU VÂN, NGÔ THỊ HƯỜNG. Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa-VT. Gởi 13-6. 300,000 
HHHHỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINHÀI TÂY NINH   
 HUỲNH VĂN MẬT (80 tuổi). TT Khổ Hiền Trang. Tiền Giang. Gởi 21-6. 500,000 
 LÊ THỊ SÁU (Sáu Hà, 69 tuổi). TT Khổ Hiền Trang. Tiền Giang. Gởi 21-6. 500,000 
 LÊ THỊ VÂN (67 tuổi). Đường Lê Niệm, Tân Phú, TpHCM. Gởi 21-6. 500,000 
 TRẦN VĂN HỒNG NHỎ (63 tuổi). Đường Lê Niệm, Tân Phú, TpHCM. Gởi 21-6. 200,000 
HHHHỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀIÀIÀIÀI  
 HÀ NGUYỄN NHẬT MINH (TT Trung Nam). Gởi 13-6.  5,000,000 

Tổng cộng: 11111111,,,,222200,000 VNĐ00,000 VNĐ00,000 VNĐ00,000 VNĐ  

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 
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