
  
 

LÒCH SINH HOAÏT XUAÂN CANH DAÀN 2010 
TAÏI THIEÂN LYÙ BÖÛU TOØA 

12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046, USA. Tel:(408) 683-0674 

* Giao thöøa 30 thaùng Chaïp (Thöù Baûy, 13-2-2010) 
6 giôø toái  * Cuùng Daäu thôøi vaø röôùc Cöûu huyeàn Thaát toå 
10 giôø toái * Cuùng Giao thöøa & röôùc Chö Thaùnh 
* Töø muøng 1 ñeán muøng 3 Teát, chuøa môû cöûa ñeå quyù ñoàng 
höông ñeán chieâm baùi, ñaûnh leã Trôøi Phaät vaø xin xaêm haùi loäc 
ñaàu naêm. 
* Thöù Baûy, 20-2-2010 (Toái muøng 7 Teát) 
8 giôø toái  * Cuùng Sao hoäi vaø Caàu an ñaàu naêm 
(Sôù cuùng Sao hoäi vaø Caàu an ñính keøm ôû giöõa taäp san) 
* Chuû Nhöït, 21-2-2010 (Muøng 8 Teát) 
11:30 AM  * Ñaïi leã Vía Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá. 
* Chuû Nhöït, 28-2-2010 (Raèm thaùng Gieâng) 
11:30 AM  * Ñaïi leã Raèm Thöôïng nguôn. 

 Chuù thích tranh bìa:  
 Tranh bìa của hiệp tuyển này có tên Thọ Tinh Phục Hổ 
壽星伏虎. Phục hổ nhắc ta nhớ tới hàng long phục hổ là một 
thuật ngữ trong đạo pháp Tiên Gia. Thọ Tinh hay ông Thọ 
tượng trưng cho trường sinh bất tử. Vậy, xin mượn tập sách 
này thay cánh thiếp đầu xuân, kính chúc quý Thiên ân chức 
sắc, chức việc, đạo hữu, đạo tâm, và quý vị Mạnh Thường 
Quân, quý ân nhân trong và ngoài cộng đồng Cao Đài, tất cả 
đều được an khang, trường thọ để tu tiến vững vàng trên 
đường công quả, công trình, nhất là công phu thiền định, bởi 
vì chỉ có tâm pháp đại thừa trong cuộc đại ân xá Kỳ Ba mới 
có thể giúp chúng ta khai mở huệ đăng trên đường hoằng 
giáo cũng như khai nẻo hồi quy cố quận là Thượng Đế Chí 
Tôn. 
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Caâu ñoái teát 2010 cuûa Nguyeãn Thieän Tranh, Tacoma, WA: 

Tu taâm, taâm tónh laëng nhö Trôøi Xuaân 
trong ngaøy Teát, 
Laäp haïnh, haïnh hieàn hoøa nhö Khaùch Teát 
giöõa tieäc Xuaân. 
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Đầu xuân Mẹ dạy 
Minh Lý Thánh Hội 

Tuất thời, 03-01 Kỷ Dậu (19-02-1969) 

V Ô  C Ự C  T Ừ  T Ô N  D I Ê U  T R Ì  K I M  M Ẫ U  

THI 
Xuân chẳng riêng gì với một ai, 
Cũng không nam bắc lại đông tây, 
Xuân chung thiên hạ trong trời đất, 
Riêng ở lòng con chốn cõi này. 
Cõi này luân chuyển kiếp vi nhân, 
Hạ mãn thu đông lại đến xuân, 
Con biết thưởng xuân trong lẽ Đạo, 
Đó là ngôi vị Thánh Tiên Thần. 

THI BÀI 
Hỡi các trẻ đàng xa cố gắng, 
Kìa ven trời lố dạng thái dương, 
Rủ nhau kịp bước lên đường, 
Đem tài học tập khoa trường ứng thi. 
Ban ơn chung trong khi xuân đến, 
Gội nhuần đi thoát bến mê đồ, 
Chờ tin, Mẹ vẫn ra vô, 
Đường Tiên cõi tục hoạn đồ dạy con. 
Xuân xuân sắc điểm son tô ngọc, 
Xuân xuân hương ngào ngạt khắp nơi, 
Các con hưởng cảnh xuân trời, 
Vững bền muôn thuở con người chơn nhơn. 
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Thánh lễ đầu xuân 
CHIM QUYÊN 

Mùa xuân thắm màu hoa, em áo trắng 
Hoa tỏa hương, tà áo mới em bay 
Bước tung tăng em đi lễ thất này 
Trăm nét đẹp bừng lên ngày Thánh đản 
Chất ngất tin yêu, ngập tràn ánh sáng 
Trời tháng Giêng, ôi nắng đẹp vô cùng 
Cả không gian lồng lộng ánh muôn trùng 
Lễ mồng Chín chan hòa nguồn ân mới 
Buổi Kỳ Ba sáu muôn năm mong đợi 
Mở Thiên môn, đóng kín địa ngục quan 
Suốt càn khôn Đại Đạo một Thiên Hoàng 
Trong bí nhiệm hiện từng câu thánh huấn 
Đời cùng cuối chuyển thành đời Nghiêu Thuấn 
Biến tóc tang thành sơ bộ đại đồng 
Xưa ngưỡng mong và nay cũng ngưỡng mong 
Đấng Hóa Dục muôn đời đang hiển hiện 
Mở lối phục sinh bủa giăng thánh điển 
Đẹp vô cùng lễ mồng Chín tháng Giêng 
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Noah Laõo Toå 
(Thieân Lyù Böûu Toøa, ñaøn cô luùc 8g30 toái 22-12-1979) 

Thi: 
THAØNH ñaït nhôø do chöõ tín thaønh, 
HOAØNG caàu höõu nghò tröôïc cuøng thanh, 
THOÅ hieäp dung hoøa ninh phuùc aám, 
ÑÒA chaáp chieáu roàng caáp baùo nhanh. 

Taûn vaên: 
Laõo: THAØNH HOAØNG THOÅ ÑÒA. Nay Laõo phuïng 

lònh Ñöùc Chí Toân lai ñaøn, Laõo xin chaøo möøng quyù vò, caûm 
ôn moät ly boà ñaøo. Xin quyù vò haõy nghieâm tònh ñeå caàn 
nghinh tieáp moät vò Laõo Toå. Chö vò khaù lo troøn boån phaän. 
Ñòa xin xuaát ngoaïi hoä ñaøn... 

(Tieáp ñieån:) 
Laõo xin chaøo. Nay Laõo lai ñaøn quyù danh laø NOÂ EÂ 

(NOAH) LAÕO TOÅ. Tröôùc heát, con xin ñeâ ñaàu baùi taï Ñöùc 
Chí Toân. Sau xin möøng chung taát caû ñaøn trung nam, nöõ vaø 
toaøn theå nhaân sinh. Nay Laõo ñaéc lònh giaùng ñaøn chuùc möøng 
nôi coõi döông gian höõu thaønh, höõu tín, ngaøy Leã Giaùng Sinh 
raát neân long troïng, Laõo xin caûm ôn taát caû ñaøn trung. Bieát 
maáy ngaøn naêm qua, ngaøy nay môùi coù moät cô hoäi maø Laõo 
ñöôïc lai traàn, thaät laø raát höõu haïnh! Naøy toân nöõ Baïch Dieäu 
Hoa, Laõo xin kænh leã vaø toû ñoâi lôøi caûm ôn. 

Laõo nay phuïng chæ lai ñaøn laø coát ñeå coù ñoâi lôøi thieät hôn 
cuøng vôùi taát caû nhaân sinh. Trong toaøn coõi dinh hoaøn naøy, 
naøo ai ñöôïc roõ bieát moät ngaøy theá dieät ñaïi hoïa ñeán cho nhaân 
sinh, loøng Trôøi vaãn thieát tha. Töø thuôû xa xöa, vieäc ñoùng taøu 
ñeán nay haõy coøn di tích. Naøo ai thaáu roõ ñònh luaät Thieân 
Coâng? Vì vaäy maø vieäc ta ñoùng taøu laøm cho taát caû ngöôøi ñôøi 
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thaûy ñeàu hoang mang khinh bæ. Ngaøy nay, Laõo muoán hoûi 
heát taát caû chö vò coù maët taïi ñaøn naøy raèng: Coù phaûi ngöôøi 
Noâ EÂ thuôû xöa thieät laø moät ñaáng troïn laønh hay khoâng? 

(NCM baïch: “Baïch Laõo Toå, thieät ñuùng vaäy!”) 
Cuõng chöa quaû thaät laø ñuùng, bôûi vì trong thôøi gian aáy, 

cuõng seõ coøn coù nhieàu keû troïn laønh hôn ta, nhöng ta chæ laø 
moät keû coù ñuû ÑÖÙC TIN! Vì coù ñuû loøng tin töôûng nôi Ñöùc 
Chuùa Trôøi, ta tin töôûng heát caùc lôøi daïy baûo cuûa Ñöùc Chuùa 
Trôøi. Vì ta chòu vaâng lôøi Chuùa, ta chòu laøm ñuùng theo maïng 
lònh cuûa Chuùa, theá neân ta môùi giaûi cöùu ñöôïc söï tai hoïa cho 
nhaø ta. Theá maø, söï tin lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi thuôû aáy, ta chæ coù 
cöùu ñöôïc söï soáng cho gia ñình ta maø thoâi. Coøn ngoaøi ra, taát 
caû nhaân sinh ta vaãn khoâng caùch gì cöùu giuùp ñöôïc! Laø bôûi vì 
thuôû aáy, loøng ngöôøi haàu ñaõ maát heát ñöùc tin! Vì leõ aáy maø 
vieäc leân nuùi ñoùng taøu, ta seõ laø ngöôøi laøm moät troø ñoùng kòch 
cho keû theá gian cheá nhaïo cöôøi cheâ raèng ta laø moät keû maát trí, 
ñieân loaïn vì moät bònh chöùng. Nhöng ta vaãn moät nieàm tin 
Chuùa! 

Ngaøy nay, toân nöõ cuõng laø moät keû mang tieáng maát trí. 
Nhöng ta raát caûm phuïc thay ngöôøi raát coù chí khí hôn ta maø 
vaãn coøn lo ñöôïc cho taát caû coâng cuoäc ñeå cöùu vôùt cho toaøn 
linh! Vaäy, neáu nhöõng ai coù loøng tin töôûng maø lo tu caàu, 
hieäp taùc thì seõ nhaän ñöôïc söï ban ôn cuûa Ñöùc Thöôïng Ñeá, 
seõ nhaän ñöôïc dieãm phuùc daønh cho trong ngaøy giôø nguy 
khoå aáy gaëp ñaëng söï giaûi cöùu. 

Xöù naøo bieát quay veà vôùi con ñöôøng ñaïo, giöõ ñöôïc söï tu 
haønh thì xöù aáy ñöôïc höôûng aân hueä. Nöôùc naøo bieát quay maët 
veà vôùi Ñöùc Thöôïng Ñeá thì nöôùc ñoù seõ ñöôïc Thöôïng Ñeá 
giuùp maø giaûi cöùu baèng pheùp maàu. Neáu nhö ngöôøi ñôøi maø cöù 
laàm luûi, meâ man thì cô cuoäc tieâu vong seõ khoù beà giaûi thoaùt! 
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Laõo xin nhaén nhuû cuøng taát caû Hieäp Chuûng Quoác treân 
nöôùc Hoa Kyø naøy: taát caû coù ai ñaõ nhìn thaáy pheùp maàu cuûa 
Thöôïng Ñeá maø Trôøi ñaõ ban xuoáng coõi theá gian naøy trong 
nieân hieäu 1979 ñaõ coù ñeán hai laàn? Vaø töø baây giôø, taát caû haõy 
neân chuù yù pheùp laï cuûa Trôøi seõ saép coù xuaát hieän laàn thöù ba 
trong nieân hieäu 80, töùc laø taát caû trong ba ñaëc ñieåm ñeå cho 
ngöôøi ñôøi thaáu hieåu. 

Ngaøy nay, Laõo lai traàn cuõng laø coøn muïc ñích coù ñoâi lôøi 
cuøng taát caû nhaân sinh trong theá gian naøy ñöôïc roõ bieát. Giôø 
phuùt tai nguy nay ñaõ quaù caän keà nhö chôùp nhoaùng, thì xin 
taát caû haõy nhìn vaøo cô cuoäc maø gaéng chí tu thaân, gaéng lo 
caàu ñaûo vaâng lôøi Thöôïng Ñeá maø chung ñoàng lo hieäp taùc, 
xaây döïng cuoäc ñaïo ñöùc cho ñöôïc veïn toaøn thì môùi ñöôïc 
thoaùt qua côn khoán khoå. Laõo cuõng ñaõ caïn heát maáy lôøi, vì coù 
lònh treân neân Laõo phaûi ñeán ñaây bieän phaân minh baïch... 

Nay Laõo cuõng raát vui thay nhìn vaøo caûnh töôïng toaøn 
coõi theá giôùi moät ngaøy ñaïi leã Giaùng Sinh möøng ñoùn xoân xao! 
Laõo xin ban ôn cho ngaøy ñaïi leã naøy moät thöù quaø quyù baùu 
nhöùt cuûa ñôøi Laõo, töùc laø baèng caùc lôøi nhuû khuyeân ngöôøi ñôøi 
gaéng söùc lo tu söûa, vaø gaéng lo HIEÄP HOØA cuøng nhau ñeå 
cuøng chung khaån nguyeän laøm ñuùng theo caùc ñieàu trong 
Kinh Thaùnh maø Trôøi ñaõ daïy ngöôøi, thì ngaøy gaàn ñaây Ñöùc 
Thöôïng Ñeá seõ ban cho loaøi ngöôøi chung höôûng moïi cuoäc 
hoøa bình, thaûnh thôi, sung söôùng. 

Nay Laõo chæ coù maáy lôøi. Giôø maõn, Laõo xin chuùc taát caû 
nhaân sinh töø nay seõ aûnh höôûng ñöôïc moïi söï phuùc laønh treân 
coõi dinh hoaøn naøy, taát caû ñeàu nhaän laõnh ñöôïc moïi söï laønh, 
aám no, sung söôùng. Nay thieân ñieån maõn giôø, Laõo xin lui 
böôùc. 

Thaêng. 
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Xuân tâm miên viễn 

THIỆN HẠNH 

Muốn chơi kiểng nhà nghề phải biết tường tận việc 
phân loại, đặc tính, cách thức trồng và chăm bón các loài 
kiểng. Muốn uống trà sành điệu thì cũng cần biết phân biệt 
các loại trà, cách thức pha chế... Cho nên, muốn thưởng 
xuân cho đúng nghĩa cũng phải biết ý xuân, biết lý huyền 
nhiệm của mùa xuân.  

Đức Lão Tổ dạy:  
“Thế thì người giác ngộ, bậc Thiên ân hướng đạo đang 

trổi bước trên đường Đại Đạo, muốn thưởng xuân phải 
biết ý xuân.” 1  

Đức Chí Tôn dạy:  
Xuân Tạo Vật điểm tô vạn vật,  
Xuân thiên nhiên hòa phát hồn nhiên,  
Xuân xuân, xuân đến trước thềm,  

                                                 
1 CQPTGL, 01-01 Quý Hợi (13-02-1983). 
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Thưởng xuân con hỡi lý huyền có hay?2  
Đức Cao Triều Tiền Bối dạy:  

Xuân xuân đến tỏ nhiều tâm sự,  
Xuân xuân sang ai giữ ngày xuân,  
Cho toàn khắp cả thế nhân,  
Thưởng xuân cho đúng tinh thần thưởng xuân.3  

Biết thưởng xuân, biết lý huyền nhiệm của mùa Xuân 
để cho thời gian không gian hòa điệu cùng Tạo Hóa, như 
Đức Mẹ đã dạy:   

“Các con là vật tối linh trong vạn vật. Các con là 
những vì tinh tú của cõi trần gian. Các con phải biết 
thưởng xuân sắc thiên nhiên Tạo Hóa để ngăn đón mọi 
vọng thức rạt rào, tâm tư bối rối, chế ngự tất cả ngoại 
cảnh thường tình để cho thời gian không gian được chan 
hòa cùng thiên nhiên Tạo Vật.” 4  

Phải biết ý xuân vì lý huyền nhiệm của xuân không 
hiển lộ ở bên ngoài mà lẽ mầu vi minh triết lại chất chứa 
từ trong sâu thẳm, tịch tịnh của nội tâm:   

“Ý nghĩa chân thật của hai tiếng thưởng xuân phải 
ngấm ngầm bộc lộ từ nội tâm mới thật là đúng nghĩa. Còn 
thưởng xuân trên phương diện hình thức vật chất chỉ tạm 
cho người thế gian mà thôi.” 5  

Thưởng xuân phát xuất từ nội tâm mới cảm nhận được 
vẻ đẹp của xuân.  

Xuân đến trong lòng khách thưởng xuân,  
Thưởng xuân mới biết vẻ thanh tân,  

                                                 
2 CQPTGL, 30-12 Quý Sửu (22-01-1974). 
3 NMĐ, 29-12 Bính Ngọ (08-02-1967). 
4 MLTH, 03-01 Kỷ Dậu (18-02-1969). 
5 Đức Đông Phương Lão Tổ, 01-01 Kỷ Dậu (16-02-1969). 
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Non cao sừng sững Trời xanh biếc,  
Biển rộng bao la nước trắng ngần.  
Tòng bá đã quen đường tuế nguyệt, 
Kình ngư hẳn dạn cuộc phong vân, 
Chuyển luân một loạt cho xuân đến, 
Xuân đến trong lòng khách thưởng xuân.6  

1. XUÂN LÀ ĐẠO KIỀN, LÀ ĐỨC NGUYÊN   
Đức Mẹ dạy:   
“Mùa xuân là một mùa trong bốn mùa ứng với lý Đạo 

là nó ở vào Đạo Kiền. Đức của nó là đức Nguyên. 
Nguyên là khởi đầu, là nơi xuất phát sự sinh tồn cho 
muôn loài vạn vật.” 7  

Còn theo "Khổng Dịch Xiển Chơn - Đại Tượng 
Truyện" do cụ Nguyễn Minh Thiện (Đức Bát Nhã Thiền 
Sư) dịch (tr.4):   

“Quẻ Kiền:  Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất 
tức.”  

Dịch: Trời hành động mạnh mẽ, người quân tử noi 
gương đó mà tự cường không nghỉ.  

Kiền là Trời, đức của quẻ kiền là kiện (mạnh mẽ, khỏe 
khoắn). Người nhờ khí của Trời mà sinh ra; do đó, người 
cũng có đức kiện (mạnh mẽ) như Trời. Đức kiện này vốn 
lưu hành không ngừng, chẳng có lúc nào gián đoạn.  

Xuân là khởi đầu trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. 
Nó ứng với đạo Kiền là nơi xuất phát cho sự sinh tồn của 
muôn loài vạn vật và đức Nguyên trong bốn đức là 
Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh.  

                                                 
6 Đức Giáo Tông Đại Đạo, NTTT, 01-01 Kỷ Dậu (16-02-1969). 
7 NMĐ, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971). 
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2. XUÂN LÀ ĐẠO, LÀ TÂM   
Xuân là đạo Kiền, là đức Nguyên. Do đó, xuân cũng là 

Đạo, là tâm.  
“Xuân là lòng thiên nhiên Tạo Vật nên mới gọi xuân là 

Đạo, là tâm, là vĩnh cửu an nhiên tự tại.” 8  
Đức Cao Triều Tiền Bối dạy:   

Thưởng xuân mới biết Đạo là Xuân,  
Lại lại, đi đi cuộc chuyển vần,  
Xuân vẫn còn xuân, xuân bất tận,  
Là mùa thanh thiếu tạo nền nhân.9  

Đức Chí Tôn cũng đã xác tín:   
Xuân là Đạo, Đạo Trời ban phát,  
Đạo là xuân, xuân lạc thiên nhiên.10  

Xuân về đem lại sự tươi vui, phấn khởi, xoa dịu những 
nỗi khổ đau, bi quan của thế nhân. 

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:  
Năm tháng qua rồi xuân lại sang,  
Xuân về xoa dịu nỗi bi quan,  
Ai ơi có thấy đời là mộng,  
Thấm thoát lần tay đếm chuỗi tàn.11 

Đức Thượng Trung Nhựt đã để lời chúc xuân trong tinh 
thần đem Đạo vào đời:  

Mừng nhau cầu chúc bạn đôi vần,  

                                                 
8 Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, 15-01 Mậu Ngọ (21-02-
1978). 
9 NMĐ, 29-02 Bính Ngọ (20-3-1966). 
10 CQPTGL, 30-12 Giáp Dần (10-02-1975). 
11 LHCC, 03-01 Ất Tỵ (04-02-1965). 
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Hành đạo giúp đời mới gọi xuân,  
Xuân đến với đời, đời hạnh phúc,  
Xuân lai cõi tục, tục vui mừng.  
Xuân này gánh Đạo đôi chân bước,  
Xuân tới cứu đời đôi mắt rưng,  
Xuân nữa, xuân đi, xuân hạnh phúc,  
Là ngày thành Đạo mới trùng hưng.12  

Đức Lê Đại Tiên dạy:  
Xuân về muôn vật đua tươi,  
Xuân về sưởi ấm lòng người đạo tâm.13  

Tuy nhiên, nếu trong năm chỉ có mỗi một mùa xuân thì 
sẽ không nổi bật được vẻ đẹp và cái quí của xuân. Điều 
nầy cũng giống như phải có cái phản diện thì mới nêu bật 
được cái chính diện. Tương tự như vậy, ánh sáng của ngọn 
đèn chỉ soi tỏ và cần thiết trong đêm tối; nếu không có 
bóng tối thì ngọn đèn không còn tác dụng và cần thiết nữa. 
Chính vì có bốn mùa nên mùa xuân mới thấy quí:   

“Đã biết rằng xuân là ấm áp, đẹp đẽ, hy vọng, canh 
tân, nhưng nếu chỉ có xuân thì xuân cũng không thấy quí.  

Sở dĩ thấy quí vì có hạ, có thu, có đông. Vì hạ là diệu 
năng của xuân, xuân sanh thì hạ trưởng. Thu là tiềm lực 
của xuân, có sanh, có trưởng phải có thâu kết. Đông là 
đức tiềm phục của xuân để tiếp tục phát sanh. Như vậy, có 
mùa nào là không có xuân.  

Xuân là đức Nguyên, là gốc. Gốc hấp thụ nhựa sống 
của đất trời mà bủa sung cành lá để kết quả đơm hoa, 
cũng như không có con người nào mà không có Thượng 
Đế tính.  

                                                 
12 VNT, 01-01 Bính Ngọ (21-01-1966). 
13 NM Đ, 05-01 Ất Tỵ (06-02-1965). 
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Xuân là Đạo, là Tâm. Xuân cũng là luật tắc vận hành 
từ chỗ xuất sanh đến khi phản bổn.” 14 

“Không có đông về không có xuân.” 15 

3. XUÂN CẢNH - XUÂN TÂM  
Căn cứ vào 2 phương diện ngoại cảnh và nội tâm, xuân 

cũng được phân chia tương ứng là xuân cảnh và xuân tâm. 
Xuân cảnh diễn ra ở chung quanh chúng ta nơi cõi trần 
gian nầy và được mọi người cảm nhận, còn xuân tâm thì 
chỉ xuất hiện bên trong nội thân của mỗi người nên chỉ 
được cảm nhận bởi từng đối tượng riêng lẻ. Mặt khác, 
xuân cảnh hạn định theo thời gian, còn xuân tâm lại vô 
cùng, miên viễn.  

• Xuân cảnh 
Vẻ đẹp thiên nhiên của mùa xuân được Đức Chí Tôn 

miêu tả như sau:   
Xuân sắc thiên nhiên vẻ lịch xinh,  
Xuân phong đưa đón khắp toàn linh,  
Xuân hoa rực rỡ muôn màu đẹp,  
Xuân cảnh thanh tao một tiếng kình.  
Xuân nhật nhật tân tình Tạo Hóa,  
Xuân niên niên tải nghĩa quần sinh,  
Xuân xuân con hỡi! Mùa xuân Đạo,  
Xuân Đạo về mới dứt chiến chinh.16  

Còn quang cảnh xuân cũng đẹp đẽ không kém:   
Xuân xuân đến muôn phần nô nức,  

                                                 
14 Đức Đông Phương Lão Tổ, CQPTGL, 01-01 Quý Hợi (13-01-1983). 
15 Đức Đông Phương Lão Tổ, CQPTGL, 25-7 Nhâm Tý (02-9-
1972) . 
16 TLĐ, 29-12 Ất Tỵ (20-01-1966). 
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Xuân là chi vạn vật đón chờ,  
Xuân về có rượu có thơ,  
Có câu chúc tụng có giờ nghỉ ngơi.  
Kìa hoa thảo thắm tươi khoe sắc,  
Nọ cảnh đời nhiều mặt canh tân,  
Phú bần tiện quí cũng xuân,  
Chờ xuân trút hết não nầng thu đông.17  

Xuân cảnh đến rồi đi, như hoa nở rồi tàn, nhưng thế 
nhân thường phải tiêu tốn khá nhiều tinh thần, vật chất để 
đón xuân, vui xuân cảnh bên ngoài theo thường tình nên 
sau đó thể xác mệt mỏi, tiền bạc hao tổn, thậm chí có 
trường hợp mang công mắc nợ mà không có ích lợi gì trên 
chặng đường tiến hóa tâm linh. Trước cảnh đó, Thầy động 
lòng mà than:  

“Mỗi độ xuân về là mỗi lần Thầy đau đớn vì sinh lực 
con mất, tinh thần con hao, tiền của ly tán mà chẳng ích 
vào đâu.” 18  

Hay:   
“Hưởng cảnh xuân trần ai thật là vô vị, không ích vào 

đâu.” 19  
• Xuân tâm 
Do đó, thưởng xuân không chỉ nhắm vào ngoại cảnh 

bên ngoài mà cần nhất là phải hướng về nội tâm thì 
thưởng xuân mới trọn vẹn, mới đầy đủ ý nghĩa:   

Ý xuân bình dị thâm trầm,  
Muôn loài đều hưởng xuân tâm rạng ngời,  

                                                 
17 Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, 29-12 Mậu Ngọ (27-01-
1979).  
18 TNHT, Q.1, tr.10. 
19 TNHT, Q.1, tr.13. 
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Xuân tâm ấy của Trời ban phát, 
Không thời gian truyền đạt mỗi người.20 

“Người tu hành cần phải hướng về cái tâm xuân. Tâm 
xuân là giải thoát mọi ràng buộc, mọi ảnh hưởng bên 
ngoài biến chuyển.” 21 Xuân tâm sẽ giúp cho hành giả an 
định, lặng lẽ trước sự biến thiên của ngoại cảnh. Nhờ đó, 
chúng ta sẽ thấu suốt được lẽ nhiệm mầu của Tạo hóa mà 
định đoạt được tiền đồ cho chính mình trên con đường 
phụng thiên sự dân, con đường tiến hóa của chính mình.  

“Còn Đạo thì tâm xuân mới phát hiện. Tâm xuân có 
phát hiện thì thế cuộc dầu có đổi thay phiền não, lòng con 
vẫn an định tự nhiên. Có an định tự nhiên mới thông đạt 
được lý Đạo. Có thông đạt được lý Đạo mới bảo trì quyền 
pháp phụng thiên sự dân.” 22  

“Người có xuân tâm sẽ thấy hân hoan đón chúa xuân 
trong niềm vui sứ mạng thì cảnh ấy sẽ do tâm mà hòa hợp 
êm đềm, chính cái lặng lẽ êm đềm ấy mới thấy được mầu 
vi minh triết.” 23  

Giữa xuân cảnh và xuân tâm có những điểm giống nhau 
và khác nhau:   

+ Điểm giống nhau: sự đẹp đẽ, an vui, hạnh phúc, canh 
tân...  

+ Điểm khác nhau: 

                                                 
20 Chư Hội Đồng Tiền Bối Đại Đạo, NTTT, 01- 01 Canh Tuất (06-
02-1970). 
21 Đức Liễu Tâm Chơn Nhơn, TT. Bình Hòa, 26-12 Đinh Mùi (25-
01-1968). 
22 Đức Chí Tôn, CQPTGL, 01-01 Bính Thìn (31-01-1976). 
23 Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, 15-01 Mậu Ngọ (21-02-
1978).  
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 Xuân cảnh Xuân tâm 

Thời gian 

-Theo chu kỳ gián 
đoạn. 
-Ngắn ngủi, hữu hạn. 

-Liên tục, không 
gián đoạn. 
-Trường cửu, miên 
viễn. 

Không gian 

-Thay đổi theo từng 
nơi. 
-Cảm nhận chung 
(mức độ có thể giống 
nhau). 

-Bất biến.                 
-Cảm nhận riêng 
(mức độ khác 
nhau từng người). 

Con người nếu biết thưởng xuân một cách trọn vẹn là 
phải biết làm thế nào để xuân tâm hòa cùng xuân cảnh, 
hay ngược lại sự thay đổi của xuân cảnh không làm ảnh 
hưởng đến xuân tâm, vì điểm nhắm rốt ráo của hành giả là 
xuân tâm. Tuy nhiên, xuân cảnh vẫn có giá trị nhất định 
nhằm tô điểm vẻ đẹp của đất trời.  

Xuân cảnh dù cho có thế nao,  
Xuân tâm riêng ở chí anh hào,  
Xuân tâm bền vững như xuân Đạo,  
Cái thú muôn năm chẳng nhạt màu.24  

Đức Mẹ cũng từng nhắn nhủ:   
Mẹ nhắn gửi con ta mấy đoạn,  
Gọi quà xuân xứng đáng đầu năm,  
Cho con vui với xuân tâm,  
Để hòa xuân cảnh mà tầm phước duyên.25  

Xuân Tâm hòa nhịp cùng xuân cảnh sẽ tạo nên một trời 

                                                 
24 Đức Trần Hưng Đạo, MLTH, 09-01 Mậu Thân (06-02-1968). 
25 TLĐ, 01-01 Canh Tuất (06-02-1970).  
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xuân bủa tràn ân phước thiêng liêng như lời khuyến dạy 
của Đức Thái Thượng Đạo Tổ:   

Xuân có sanh thì Hạ trưởng thành,  
Xuân thiên nguồn phát, lợi, trinh, hanh,  
Xuân tâm hòa nhịp cùng xuân cảnh,  
Tạo một trời xuân bủa đức lành.  

Đó chính là “Xuân Tâm miên viễn”, là phương thuốc 
thần diệu chữa lành mọi nỗi thống khổ của con người nơi 
cõi thế gian.  

4. XUÂN TÂM MIÊN VIỄN – PHẢN TỈNH NỘI CẦU.  
Muốn đạt được xuân tâm hoặc xuân tâm miên viễn, 

thiết tưởng không có một phương pháp nào khác hơn là 
hướng vào nội thể để chuyên luyện tâm thanh tịnh. Con 
đường hướng tâm là con đường ngắn nhất và hiệu quả 
nhất để phân phàm lọc thánh.   

Phương pháp hướng về nội tâm hay còn gọi là phản 
tỉnh nội cầu, hồi quang phản chiếu để chuyên luyện tâm 
thanh tịnh, tâm vô ngại, tâm hư. Đức Bảo Pháp Chơn 
Quân đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân như sau:   

“Bổn huynh đã trải qua những phút giây mê muội, đã 
qua những nhịp cầu khó khăn lắt léo, giờ đây khuyên chư 
đệ muội cố gắng giữ lòng thanh tịnh. Muốn thanh tịnh 
phải phản tỉnh nội cầu để loại trừ những chướng ma sân 
si, phiền não thì hồi quang phản chiếu mới suốt thấu được 
chỗ huyền nhiệm của Như Lai.” 26  

Hoặc: “Điều quan trọng là phải giữ tâm thanh tịnh 
không máy niệm đến ngoại cảnh hay ít nhiều sai lệch 
trong tâm, giờ giờ khắc khắc phản tỉnh nội cầu, pháp luân 

                                                 
26 CQPTGL, 11-11 Đinh Tỵ (21-12-1977). 
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thường chuyển.”27  
Đừng để trong lòng một niệm sanh,  
Mới hay thiên lý đã lưu hành.28  

“Bước vào đơn phòng đại định thì dứt mọi niệm lự 
duyên cảnh nội tâm. Ngoài Đạo, tâm, không có gì đáng 
suy nghĩ; ngoài pháp, thân, không có gì đáng chăm lo; 
ngoài sự tâm thanh tịnh không còn gì để nhớ nhung, 
vương vấn. Được như vậy thì ngày ngày sáng suốt, bao 
bịnh tiêu trừ mới dễ dàng tu đơn kiết thánh được.” 29  

Thật vậy, mục tiêu đạt đến của hành giả là vào thiền 
cũng ví như đang thưởng cảnh xuân quang. Ngồi càng lâu 
càng thấy phấn chấn. Ngày xưa, có người khi xả thiền thì 
cơm đã nổi mốc vì nấu từ lâu mà mải mê thiền định nên 
không dùng bữa. Phải có một điều gì đó thật mầu nhiệm 
khi hành thâm công phu mới khiến người xưa quên mất 
khái niệm thời gian. Nếu không phải là cảnh xuân quang 
thì thiết tưởng không gì có thể lôi cuốn hành giả đến thế.  

Tham sân si ấy thật ma vương, 
Sáu dục, bảy tình tương trợ đương,  
Ba báu của người toan cướp đoạt,  
Huyền công luyện kỷ khó xâm lường.30  

Vấn đề là làm sao cho tâm thanh tịnh (hư tâm) tăng dần 
trong mỗi thời công phu (2 phút, 5 phút, 10 phút,...) Bởi 
lẽ, hư tâm được một phút sẽ thấy được huyền nhiệm một 

                                                 
27 CQPTGL, 26-10 Bính Thìn (16-12-1976). 
28 CQPTGL, 26-02 Ất Sửu (17-3-1985).  
29 MĐTV, 13-9 Tân Dậu (10-10-1981). 
30 Đức Bảo Pháp Chơn Quân, CQPTGL, 12-11 Tân Dậu (07-12-
1981).  
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phút, hư tâm một giờ sẽ thấy được huyền nhiệm một giờ, 
hư tâm một ngày, một tháng, một năm sẽ thấy huyền 
nhiệm một ngày, một tháng, một năm. Trạng thái hư tâm 
đó cũng chính là xuân tâm vậy. Giữ được xuân tâm trong 
giờ công phu đã khó, giữ được xuân tâm hằng phút, hằng 
giờ, hằng ngày trong đời sống thường nhựt lại càng khó 
hơn.  

Muốn thực hiện rốt ráo được như trên, chúng ta cũng 
cần chú ý đến lời căn dặn của người xưa là làm sao bớt lần 
lòng ham muốn thường tình (thiểu tư quả dục):  

Thiểu tư quả dục minh tâm tánh, 
Bí quyết Tiên gia để thoát trần. 
 

TẠM KẾT 
Mỗi người trong cuộc đời của mình đã chứng kiến 

biết bao mùa xuân đến rồi lại ra đi theo định luật của đất 
trời. Xuân đến, xuân đi theo một chu kỳ diễn tiến từ vô thỉ 
đến vô chung. Song, mỗi mùa xuân qua đi nơi cõi thế gian 
đều nhắn nhủ mỗi người con tin của Thượng Đế cẩn nổ 
lực tăng trưởng hơn nữa về phương diện nhân sinh và tâm 
linh trong trường tiến hóa nầy. 

Trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông; xuân là mùa khởi 
đầu của một năm, nó mang đến cho con người sự ấm áp, 
niềm hân hoan vào một viễn cảnh mới, sức sống mới, 
niềm tin mới. 

Vậy nên, nếu con người biết cách tu, biết cách trau 
luyện tâm cho thanh tịnh, vô dục, vô niệm thì có thể biến 
365 ngày trong năm thành những ngày xuân bất tận và bốn 
mùa trong một năm thành mùa xuân miên viễn. 

Không cứ phải một mùa xuân cách hạ thu đông, hai 
mùa xuân hoặc trăm vạn mùa xuân phát sinh vào thời gian 
ngắn ngủi, mà mùa nào chí những mùa nào, các con vẫn 
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trao luyện tâm mình được tươi nhuận ấm áp dịu hiền, 
không sân hận, không si mê, không tham vọng, thì tự khắc 
đã gần gũi với Thầy rồi đó. Như vậy, các con được sống 
trong mùa xuân miên viễn, không hạn định, không hủy bỏ 
theo thời gian, Ấy là xuân đạo đức.31 

Vâng, xuân đạo đức cũng chính là xuân tâm miên viễn 
vậy. 

Thiện Hạnh  
 
 
 

                                                 
31 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, NTTT, 1-1 Canh Tuất (6-2-
1970). 
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Mùa xuân không lỗi hẹn 

     CHIM QUYÊN 

Cứ như thế đông qua thì xuân đến 
Nắng tươi hồng xuân rạng ánh trăm quê 
Bờ cỏ non sương mượt đón xuân về 
Tiếng chim ngọt hót vang chào xuân mới 
Cùng xuân hẹn, chung chân ta đi tới 
Mang mễ đường xuân là những trang kinh 
Gội thánh ân ươm thao thức xuân tình 
Trăm nét đẹp nở hoa xuân rạng rỡ 
Những xuân hồng muôn nơi chung gặp gỡ 
Khúc đại đồng vang dậy điệu xuân ca 
Xuân, xuân! Xuân hẹn nhà nhà  
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Tình thầy trò 
Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô 

Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại 
Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước 
những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu 
tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình 
sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học 
sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, 
cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với 
bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì 
lại quá bẩn thỉu... “Teddy trông thật khó ưa.” 

Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ 
vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và 
ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở 
trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem 
thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. 
Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối 
cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc 
được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: 
“Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi 
và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho người chung 
quanh”. Cô giáo lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học sinh 
xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ 
em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một 
cuộc chiến đấu”. Giáo viên lớp 3 ghi: “Cái chết của người 
mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, 
nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời 
sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được 
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giúp đỡ.” Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: “Teddy tỏ 
ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em 
không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp”. 

Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và 
cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ 
Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những 
gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món 
quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về 
bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại 
túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm 
thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một 
vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả 
kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước 
hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng 
cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay 
và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.  

Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với 
cô: “Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa”. Sau 
khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng 
hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm 
chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để 
hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn 
hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào 
cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. 
Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã 
không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học 
sinh cưng nhất của cô.  

Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe 
cửa. Teddy viết: “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời 
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em”. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ 
Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 
trong lớp và “Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong 
đời em”. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. 
Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu 
có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học 
với hạng xuất sắc nhất, nhưng “Cô vẫn luôn là cô giáo 
tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời”. Rồi bốn năm sau 
nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết 
cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. “Cô vẫn là 
người thầy tuyệt nhất của đời em”, nhưng lúc này tên cậu 
đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư 
tiến sĩ. 

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư 
nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp 
một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu 
đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ 
đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ 
chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?  

Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột 
mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà 
Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng 
trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư 
Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Cám ơn cô đã 
tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm 
thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ 
tiến bộ”. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: 
“Teddy, em nói sai rồi.. Chính em mới là người đã dạy cô 
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rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học 
cho tới khi cô gặp được em.” 

Tác giả Khuyết Danh 
____________ 

 

Xuân Di Lạc 

CHIM QUYÊN 
Chim về trỗi giọng thiên thai 
Ngày đông trở gót hoa cài áo xuân 
Thướt tha dưới bóng Hồng Quân 
Giữa dòng nhân thế tưng bừng điểm trang 
Hóa duyên bồ tát hai hàng 
Nắm tay bạn lữ nhân gian dặm dài 
Nẻo đời vàng óng hoa mai 
Nụ cười Di Lạc thoát ngoài chiêm bao 
Đường về cố quận xưa nào 
Trong ta chợt hiện đường vào bến xuân 
Đây đang vang vọng tin mừng 
Ba ngàn thế giới vô chừng điển quang 
Phiêu bồng dừng bước lang thang 
Đời vui xuân ngọt vọng vang kinh cầu 
Mới hay trong cuộc bể dâu 
Dạ thăm thẳm đợi thiên thâu đến kỳ 
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Xin cám ơn cuộc đời 
HOÀNG THANH 

Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến… Tôi vẫn còn 
nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, 
"Dân ngoại quốc sao mà... "quởn" quá, cứ bày đặt lễ này 
lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán 
hàng để người ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách 
làm business đó mà..."  

Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn 
không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày 
hôm đó được nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn 
uống với gia đình.  

Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa 
của ngày Lễ Tạ Ơn.  

Thời gian này tôi đang thực tập ở một pharmacy để lấy 
bằng Dược sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày 
mọi người làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng 
reng liên tục, nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ 
đâm ra quạu quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cười 
trên môi.  

Tiệm thuốc có một bà khách quen, tên bà là Josephine 
Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt rất phúc hậu của bà. 
Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân nên phải 
ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co 
quắp, và bà lại đang điều trị ung thư ở giai đoạn cuối. Cứ 
mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn mười mấy món mỗi 
tháng, cho đủ loại bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại. Vì thấy 
rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thường ráng cười vui với bà, 
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thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. 
Nghe đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một 
tai nạn xe hơi, còn bà tuy thoát chết nhưng lại bị tật 
nguyền, rồi từ đó bà bị bệnh trầm cảm (depressed), không 
đi làm được nữa, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện ung thư. 
Mấy người làm chung trong tiệm cho biết là bà hiện sống 
một mình ở nhà dưỡng lão.  

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm trước ngày lễ 
Thanksgiving năm 1993, khi bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng 
bà cười với tôi và đưa tặng tôi tấm thiệp cùng một ổ bánh 
ngọt bà mua cho tôi. Tôi cám ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm 
thiệp ra đọc liền đi.  

Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run 
rẩy, xiêu vẹo: 

Dear Thanh, 
My name is Josephine Smiley, but life does not "smile" 

to me at all. Many times I wanted to kill myself, until the 
day I met you in this pharmacy. You are the ONLY person 
who always smiles to me, after the death of my husband 
and my son. You made me feel happy and help me keep on 
living. I profit this Thanksgiving holiday to say "Thank 
you", Thanh. 

Thank you, very much, for your smile...  
Rồi bà ôm tôi và bà chảy nước mắt. Tôi cũng vậy, tôi 

đứng mà nghe mắt mình ướt, nghe cổ họng mình nghẹn... 
Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng chỉ với một nụ 
cười mà tôi đã có thể giúp cho một con người có thêm 
nghị lực để sống còn.  
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Đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao 
quý của ngày lễ Thanksgiving. 

Ngày Lễ Tạ Ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng trông bà 
đến lấy thuốc trước khi đóng cửa tiệm. Thì bỗng dưng một 
cô gái trẻ đến tìm gặp tôi. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp và 
báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm 
trước. Cô nói là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm 
thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào đúng ngày 
Thanksgiving. Và cô ta đã có hứa là sẽ làm tròn ước 
nguyện sau cùng của bà. Tôi bật khóc, và nước mắt ràn 
rụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng chữ xiêu vẹo, 
ngoằn nghèo trên trang giấy:  

My dear Thanh,  
I am thinking of you until the last minute of my life. 
I miss you, and I miss your smile... 
I love you, my "daughter"...  
Tôi còn nhớ tôi đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, 

không sao tiếp tục làm việc nổi, và khóc suốt trong buổi 
tang lễ của bà, người "Mẹ American" đã gọi tôi bằng tiếng 
"my daughter"...  

Trước mùa Lễ Tạ Ơn năm sau đó, tôi xin chuyển qua 
làm ở một pharmacy khác, bởi vì tôi biết, trái tim tôi quá 
yếu đuối, tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương quá lớn, 
dành cho bà, vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp 
tục làm ở pharmacy đó.  

Mãi cho đến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày 
nào của người bệnh nhân này. Và cũng từ đó, không hiểu 
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sao, tôi yêu lắm ngày Lễ Thanksgiving, có lẽ bởi vì tôi đã 
"cảm" được ý nghĩa thật sự của ngày lễ đặc biệt này.  

* * * 
Thông thường thì ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia 

đình họp mặt. Mọi người đều mua một tấm thiệp, hay một 
món quà nào đó, đem tặng cho người mình thích, mình 
thương, hay mình từng chịu ơn. Theo phong tục bao đời 
nay, thì trong buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ này, món 
ăn chính luôn là món gà tây (turkey).  

Từ mấy tuần trước ngày Lễ TẠ ƠN, hầu như chợ nào 
cũng bày bán đầy những con gà tây, gà ta, còn sống có, 
thịt làm sẵn cũng có... Cứ mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, có cả trăm 
triệu con gà bị giết chết, làm thịt cho mọi người ăn nhậu.  

Người Việt mình thì hay chê thịt gà tây ăn lạt lẽo, nên 
thường làm món gà ta, “gà đi bộ.” Ngày xưa tôi cũng hay 
ăn gà vào dịp lễ này với gia đình, nhưng từ ngày biết Đạo, 
tôi không còn ăn thịt gà nữa. Từ vài tuần trước ngày lễ, hễ 
tôi làm được việc gì tốt, dù rất nhỏ, là tôi lại hồi hướng 
công đức cho tất cả những con gà, tây hay ta, cùng tất cả 
những con vật nào đã, đang và sẽ bị giết trong dịp lễ này, 
cầu mong cho chúng thoát khỏi kiếp súc sanh và được đầu 
thai vào một kiếp sống mới, tốt đẹp và an lành hơn. 

Từ hơn 10 năm nay, cứ mỗi năm đến Lễ Tạ Ơn, tôi 
đều ráng sắp xếp công việc để có thể tham gia vào những 
buổi "Free meals" tổ chức bởi các Hội Từ Thiện, nhằm 
giúp bữa ăn cho những người không nhà. Có đến với 
những bữa cơm như thế này, tôi mới thấy thương cho 
những người dân Mỹ nghèo đói, Mỹ trắng có, Mỹ đen có, 



Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân, soá 12, Xuaân Canh Daàn 29 
 

 

người da vàng cũng có, và có cả người Việt Nam mình 
nữa... Họ đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, rất trật tự, trong 
gió lạnh mùa thu, nhiều người không có cả một chiếc áo 
ấm, răng đánh bò cạp... để chờ đến phiên mình được lãnh 
một phần cơm và một chiếc mền, một cái túi ngủ qua đêm.  

Ở nơi đâu trên trái đất này, cũng luôn vẫn còn rất rất 
nhiều người đang cần những tấm lòng nhân ái của chúng 
ta... 

Nếu nói về hai chữ "TẠ ƠN" với những người mà ta 
từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi 
vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng 
mang ơn một hay nhiều người khác. Chúng ta được sinh ra 
làm người, đã là một ơn sủng của Thượng Đế. Như tôi 
đây, có được ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, 
cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy... 

Cám ơn quê hương tôi - Việt Nam, với 2 mùa mưa 
nắng, với những người dân bần cùng chịu khó. Quê hương 
tôi - nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi 
biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương 
tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở 
xứ lạ quê người... 

Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến 
ngày trưởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày 
nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về 
những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt 
gần nửa thế kỷ qua... 

Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Cám 
ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày 
dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, 
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về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm 
từng đồng tiền nuôi con ăn học.... 

Cám ơn các Thầy Cô, đã dạy dỗ con nên người, đã 
truyền cho con biết bao kiến thức để con trở thành một 
người hữu dụng cho đất nước, xã hội... 

Cám ơn các chị, các em tôi, đã xẻ chia với tôi những 
tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ 
lạ quê người, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành 
công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay 
thất bại... 

Cám ơn tất cả bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao 
nhiêu kỷ niệm - buồn vui - những món quà vô giá mà 
không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì 
có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì để mà 
lưu luyến cả... 

Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa, đã "nuôi" tôi cả mấy 
năm trời Đại học, bằng những lon "gigo" cơm, bữa rau, 
bữa trứng, bằng những chén chè nho nhỏ hay những ly trà 
đá ở căn tin ngày nào. 

Cám ơn các bệnh nhân của tôi, đã ban tặng cho tôi 
những niềm vui trong công việc. Cả những bệnh nhân khó 
tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của 
bệnh tật... 

Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá 
trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì 
đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng 
công lao khó nhọc... 
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Cám ơn những người tình, cả những người từng bỏ ra 
đi, đã giúp tôi biết được cảm nhận được thế nào là Tình 
yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly.  

Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc, đã giúp tôi tìm 
vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút 
sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì 
đó để nhớ, để thương.... 

Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi 
nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để 
nhận ra cuộc sống này là vô thường... để từ đó bớt dần "cái 
tôi" - cái ngã mạn của ngày nào... 

Xin cám ơn tất cả... những ai đã đến trong cuộc đời 
tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì:  

"Trăm năm trước thì ta chưa gặp, 
Trăm năm sau biết gặp lại không? 
Cuộc đời sắc sắc không không 
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau..."  
Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi 

mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng 
Chị, tặng những người thân thương, và những người đã 
từng giúp đỡ tôi. Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng 
cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, bằng một hành 
động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói "Con thương Mẹ", 
hay một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương, là phải 
được cho đi, và phải được đón nhận, bởi lỡ mai này, 
những người thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày 
Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không? 
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Xin cho tôi được một lần, nói lời Tạ Ơn: Cám ơn lắm, 
cuộc đời này... 

Hoàng Thanh (Mùa Thanksgiving 2009) 
(Hoàng Thanh tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ 

thuộc lớp tuổi 30’, hiện là cư dân Westminster, Orange 
County. Bài viết về Lễ Tạ Ơn của cô “Xin Cám Ơn Cuộc 
Đời” kể lại câu chuyện xúc động, giản dị mà khác thường, 
bắt đầu từ cái bình thường nhất: “Chỉ với một nụ cười...” - 
Hồng Nhung giới thiệu.) 

____________ 

Xuân Đạo Kỳ Ba 
CHIM QUYÊN 

Nắng ấm mới, gió vờn hoa lá mượt  
Đường thênh thang trải mộng lối vào xuân 
Cánh tình dâng qua biển rộng vô chừng 
Xuân Đại Đạo rắc gieo cùng đây đó 
Dậy muôn lòng niềm tin yêu gắn bó 
Hoa đại đồng đang ươm hạt mười phương 
Một nguồn ân tuôn chảy giữa vô thường 
Muôn suối ngọt hiệp chung thành sông lớn 
Những tinh hoa rực lên ngày xuân sớm 
Khắp đất trời bát nhã dợn kim cương 
Chuyển nơi nơi lời giáo Đạo Nam phương 
Từ bản thể gọi về từng linh tử 
Xuân Đạo Kỳ Ba ngời trên muôn xứ  
Hướng về Thầy hợp xuân khí hạo nhiên 
Lướt nhẹ thênh thênh xuân đến mọi miền 
Xuân Đại Đạo, xuân trong ta, trong bạn 



Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân, soá 12, Xuaân Canh Daàn 33 
 

 

Bốn biển không yên cơn lửa trẻ 
HUỆ KHẢI 

(Trích trong Giải mã truyện Tây Du) 

Già đầu mà có khi thua con nít. Trong những cái trớ 
trêu của Tây du, vẫn không loại trừ điều ấy. Mào đầu câu 
chuyện nghịch lý này, Ngô Thừa Ân liền dùng ngay hai 
chữ “trẻ thơ” để nói đến Hồng hài nhi: “Trẻ thơ bỡn cợt 
lòng thiền rối...” [TDK IV 1988: 224]. Nhưng đứa trẻ này 
quả thật chẳng phải tay vừa, “thằng bé” đã làm “Lão Tôn” 
điêu đứng, chẳng thể trị nổi! 

Ngọn lửa trớ trêu  

 
Hồng hài nhi 
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Chuyện đánh nhau với Hồng hài nhi phải kéo dài từ 
hồi thứ 40 qua đến hai hồi 41 và 42 mới xong. Hồng hài 
nhi quả rất đáng sợ. Bề ngoài, y được miêu tả là một đứa 
trẻ nhỏ, “mình không áo giáp, chỉ mặc độc chiếc quần 
gấm thêu thắt ngang lưng, đi chân không”. [TDK V 1988: 
7] 

Lai lịch Hồng hài nhi kể ra cũng khá rõ ràng. “Nó là 
con trai Ngưu ma vương. Mụ La sát nữ nuôi nấng nó. Nó 
đã tu ba trăm năm ở Hỏa diệm sơn. (...) Tên lúc bé của nó 
là Hồng hài nhi, hiệu là Thánh anh Đại vương." [TDK IV 
1988: 224]. Y lại còn có quan hệ chú cháu với Tề thiên vì 
lẽ xưa kia cha Hồng hài nhi là Ngưu ma vương và năm 
yêu quái khác có kết nghĩa anh em với Tề thiên; họ Ngưu 
làm anh cả, Tề thiên đứng hàng thứ bảy, tức là em út 
[TDK V 1988: 9]. 

Hồng hài nhi lại sở trường về chơi lửa; “đồ nghề” 
chuyên dùng của đứa nhỏ này còn có thêm năm chiếc xe 
nhỏ. Cách y nổi lửa cũng lạ đời. Thoạt tiên y cho bày xe 
theo phương vị ngũ hành: bên ngoài là bốn chiếc ứng với 
kim, mộc, thủy, hỏa; trung ương đặt một xe ứng với thổ. 
Thế rồi “yêu tinh đứng trên cỗ xe nhỏ ở chính giữa, một 
tay vung cây giáo lửa nhọn, một tay nắm thành nắm đấm, 
tự đấm hai quả vào mũi mình.” Sau đó y lại “đọc thần 
chú, phun từ trong miệng ra một vệt lửa: từ hai lỗ mũi, 
khói đen nồng nặc cũng tuôn ra. Rồi mắt hắn cứ chớp 
chớp,  lửa đỏ lại bùng lên. Lửa cháy ngùn ngụt trùm cả 
năm chiếc xe nhỏ.” [TDK V 1988: 7, 11] 

Lửa của “thằng bé” cũng khác thiên hạ! Có bài thơ tả 
lửa ấy như sau: 
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Ngụt ngụt ngùn ngùn lửa bốc lên,  
Bừng bừng cuồn cuộn khắp trăm miền.  
(...) Lửa trời lửa đất đều không phải,  
Ấy lửa tam muội của ma vương.  
Năm cỗ xe kia hợp ngũ hành,  
Ngũ hành sinh hóa lửa kia thành.  
Can mộc phát sinh tâm hỏa vượng,  
Tâm hỏa khiến cho tỳ thổ bình.  
Tỳ thổ sinh kim, kim sinh thủy,  
Thủy sinh ra mộc thật tài tình.  
Sinh sinh hóa hóa đều do hỏa,  
Cháy khắp không gian vạn vật vinh.  
[TDK V 1988: 11-12] 

Chính vì lửa ấy dị thường, nên Tề thiên dù mời được 
bốn anh em Long vương ở khắp bốn biển đông tây nam 
bắc đến làm mưa trợ giúp, cũng chẳng ăn thua gì! Truyện 
kể: “Mưa sầm sập trút xuống, nhưng không dập tắt nổi 
ngọn lửa của yêu quái. (...) Mà trái lại, khác nào lửa đổ 
thêm dầu, càng mưa, lửa càng bốc to.” [TDK V 1988: 
20]. Cuối cùng chỉ có Quan âm Bồ tát mang bình tịnh thủy 
đến mới trị được Hồng hài nhi, thu phục y làm Thiện tài 
Đồng tử [TDK V 1988: 56, 218]. 

Ai người đốt lửa?  

Khi đã thấy ngọn lửa của Hồng hài nhi là trớ trêu thì 
chính những tình tiết đầy trớ trêu ấy lại gợi ra cho người 
đọc hằng loạt nhiều câu hỏi liên quan. Thực vậy: 

Tại sao tu ba trăm năm nhưng vẫn là đứa con nít? Tại 
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sao trót làm thân yêu tinh mà còn xưng “Thánh anh”? Tại 
sao yêu ấy tên là Hồng hài nhi? Và tại sao yêu tinh lại có 
quan hệ chú cháu với Tề thiên? 

Lửa của Hồng hài nhi là thứ gì mà nước mưa bốn biển 
của bốn Long vương chẳng những không dập tắt lại còn 
như lửa đổ thêm dầu, càng mưa, lửa càng bốc to? Vậy mà, 
Quan âm Bồ tát trị được. Chỉ với bình tịnh thủy. Tại sao 
phải nhờ tới Quan âm? 

Tại sao khi đốt lửa phải bày trận ngũ hành, và lửa phát 
ra từ trung ương? Tại sao lúc “mồi lửa” thì chẳng dùng bùi 
nhùi, diêm quẹt mà phải tự đấm hai quả vào mũi mình? 
Tại sao lại có cây giáo lửa nhọn? Tại sao lửa lại phun ra từ 
trong miệng, hai lỗ mũi, thậm chí cả từ đôi mắt? 

Những câu hỏi liên tiếp ấy chính là chiếc chìa khóa 
giải mã câu chuyện về Hồng hài nhi. 

Câu chuyện được dẫn dụ rất khéo. Trước hết, nói cha 
của yêu tinh là Ngưu ma vương, anh kết nghĩa với Tề 
thiên, Tề thiên với yêu tinh có tình chú cháu. Đặt ra mối 
quan hệ “bà con” như vậy để thấy yêu tinh dữ dằn (cái ác, 
cái xấu) không ở đâu xa, nó trong chỗ “thân thích”, gần 
gũi với mình. Ý này rất quan trọng, vì thông thường không 
ai dè chừng kẻ dữ lại là người nhà. 

Nói Hồng hài nhi là con mụ La sát nữ để miêu tả cái 
“độc” của yêu tinh. Theo Phật giáo, la sát (tiếng Sanskrit: 
rakchasas) là ác quỷ ăn thịt người, chúng xuất hiện khắp 
nơi, cả trên biển lẫn trên đất liền. Giống cái gọi là la sát nữ 
(rakchasis). 

Phật bảo trên đời có ba thứ độc (tam độc: tham, sân, 
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si). Món thứ hai, sân độc, hàm nghĩa rằng giận rất độc hại. 
Giận cũng đi kèm với nóng nảy, nên Phật ví giận như lửa, 
gọi là sân hỏa (lửa giận). Lửa của Hồng hài nhi, hiểu theo 
nghĩa hình nhi hạ là lửa giận. Trong lịch sử, điển tích kim 
cổ đông tây, không thiếu những chuyện chỉ vì nóng giận 
mà người giết người! Vậy, quỷ la sát ăn thịt người đâu 
phải hoang đường, và đó chính là lý do Tây du dựng 
chuyện con trai quỷ la sát nữ sở trường chơi lửa. Cũng thế, 
nóng giận tuy không hình không dạng mà giết người 
không thua gươm giáo, nên vũ khí cầm tay của Hồng hài 
nhi là một ngọn giáo lửa. 

Tục ngữ nói: “No mất ngon, giận mất khôn.” Hết 
khôn thì dẫu già đầu vẫn cứ nói năng, cư xử giống y đứa 
trẻ nhỏ dại không hiểu biết, thiếu suy xét. Vì lẽ đó Ngô 
Thừa Ân mới dựng chuyện thủ phạm đốt lửa là một đứa 
con nít. Khi nào bừng bừng lửa giận, người ta vùng vằng 
quăng ném, cung tay đá chân, hình ảnh đó ở Hồng hài nhi 
tượng trưng bằng cái kiểu tự đấm hai đấm vào mũi mình! 
Chưa hết, khi nóng giận quá mức, không kềm chế nổi, 
người ta mắt lộ ánh hung quang, hơi thở cũng hổn hển gấp 
gáp, và miệng thì buông ra những lời nặng nề, đau đớn, 
tổn thương kẻ khác. Do đó Tây du kể rằng lửa của yêu tinh 
bốc ra ở cả mắt, mũi, và miệng! 

Mỗi khi nổi lửa Hồng hài nhi phải bày trận ngũ hành. 
Lão giáo coi ngũ hành là những yếu tố tạo nên con người. 
Nho giáo (sách Lễ ký) cũng bảo con người là kết tụ tinh 
hoa của ngũ hành: “Nhân giả, kỳ thiên địa chi đức, âm 
dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí.” 
(Người là cái đức của trời đất, nơi gặp gỡ của âm dương, 
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nơi hội tụ của thần minh, là tinh hoa tốt đẹp của ngũ 
hành.) 

Tương tự, Phật giáo coi con người là thân tứ đại (đất, 
nước, gió, lửa). Tứ đại hiệp với hư không (akâsa) thành ra 
ngũ đại. Bằng hình tượng trận lửa ngũ hành, kẻ đốt lửa thì 
đứng ở trung ương, Tây du ngụ ý rằng sân hỏa phá hoại 
công đức người tu hành khởi lên từ chính bên trong nội 
tâm mỗi người mà ra, nó chẳng đâu xa lạ, thế nên kẻ đánh 
yêu và yêu tinh mới có dây mơ rễ má bà con với nhau, kêu 
nhau là... chú cháu! 

Lửa gặp nước thì tắt. Nhưng bốn Long vương đem 
nước bốn biển vẫn không dập tắt lửa Hồng hài nhi nhằm 
ngụ ý rằng lửa sân giận khó dẹp. Khi đã “bốc hỏa”, nổi 
giận đùng đùng rồi, khó ai có thể tự chủ kềm chế được cơn 
giận. Chỉ có Quan âm mới trị xong bởi vì sở trường bửu 
bối của Quan âm là tịnh thủy (nước thanh tịnh). Vậy, chỉ 
có lòng thanh tịnh mới chế ngự lửa giận mà thôi. 

Ngoài ra, còn thêm hai nguyên cớ nữa: 

(1) Hồng hài nhi là con của La sát nữ, vậy yêu này 
chánh hiệu... tiểu la sát, la sát con. Kinh Pháp hoa (Diệu 
pháp liên hoa), phẩm Phổ môn, dạy rằng khi gặp loài la 
sát bức hại hãy niệm danh Quan âm sẽ được giải cứu. 

(2) Lửa của Hồng hài nhi là lửa giận (sân hỏa). Cũng 
kinh Pháp hoa, phẩm Phổ môn, dạy rằng muốn trừ tam 
độc (tham, sân, si) phải cầu đến oai lực Quan âm. 

Như thế, khi đưa hình tượng Quan âm vào truyện, 
Ngô Thừa Ân cũng đã thể hiện trung thực truyền thống 
kinh điển nhà Phật. 
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Quan âm tịnh thủy, mượn trong [Giới Tử Viên 1966] 

Bản tướng Hồng hài nhi  

Về mặt hình nhi thượng, đạo Lão, đạo Phật, và Cao 
đài dụng công phu hàm dưỡng giống nhau. Phật gọi thiền 
thì Lão và Cao đài kêu tịnh. Thiền và tịnh xưa nay đều rất 
kiêng sợ lửa giận. Nhưng cũng đồng thời là lửa, biết khéo 
dùng thì nấu cơm đặng. Không biết dùng thì... cháy nhà! 
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Cũng thế, nếu hành giả biết luyện rèn để chuyển hóa 
lửa giận khí huyết trở thành lửa tam muội nấu “kim đơn” 
giống như Thái thượng Lão quân dùng lửa văn lửa vũ đốt 
lò bát quái luyện thuốc [xem bài Ngọn gió trong lò], thì 
con người sẽ đắc đạo. Theo Lão giáo, khi ấy con người tạo 
được thánh thai, là anh nhi, là xích tử. Đó là lý do yêu tinh 
không mang họ Ngưu của bố đẻ, mà Ngưu ma vương và 
La sát nữ lại nấu chè đặt tên con trai là Hồng hài nhi. 
Hồng là đỏ; hài nhi là trẻ còn... bú. Vậy Hồng hài nhi đích 
thị là con nít còn đỏ hỏn (xích tử), mình trần trụi, chân 
không dép giày, còn chiếc quần gấm thêu thắt ngang lưng 
có khác gì tấm tả quấn sơ cho trẻ mới đẻ. Cho nên tuy cốt 
tử yêu tinh, thuộc dòng dõi la sát hung ác, nhưng vẫn cứ 
đàng hoàng tự xưng là “Thánh anh” (trẻ thánh), và tu đã 
ba trăm năm mà vẫn cứ mang hình hài trẻ nít. 

Từ bỏ lối văn nghiêm trang nghi thức của kinh điển 
Phật, Lão mà dùng phương pháp ẩn dụ để kể chuyện đánh 
nhau, đấu phép, bắt yêu, trừ quái... Ngô Thừa Ân quả là 
một đại gia bất hủ trong làng ngụ ngôn. Thấu đáo được 
từng ẩn ngữ tinh tế của Ngô mới thực sự hiểu vì sao Tây 
du ký là một tuyệt phẩm vượt không gian và phi thời gian. 

Hueä Khaûi Leâ Anh Duõng 

(Xuaát xöù: Baøi naøy ñöôïc trích töø chöông 6 trong quyeån 
“Giaûi maõ truyeän Taây Du” cuûa taùc giaû Hueä Khaûi (Duõ Lan 
Leâ Anh Duõng). Taùc phaåm ñoäc ñaùo naøy goàm 16 chöông, ñaõ 
ñöôïc in nhieàu laàn vaø nhaø xuaát baûn Tam Giaùo Ñoàng 
Nguyeân seõ aán toáng trong naêm 2010. Kính môøi quyù vò ñoùn 
xem.) 



Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân, soá 12, Xuaân Canh Daàn 41 
 

 

So saùnh nhôn duyeân coâng ñöùc cuûa 
söï boá thí 

(Trích Kinh Ñòa Taïng, phaåm thöù 10) 

Ñöùc Phaät baûo Ngaøi Ñòa Taïng Boà Taùt raèng: “Trong 
coõi Nam Dieâm Phuø Ñeà ... neáu gaëp keû heát söùc ngheøo tuùng, 
nhaãn ñeán keû taät nguyeàn caâm ngoïng, keû ñieác ngaây muø 
quaùng, nhöõng haïng ngöôøi thaân theå khoâng ñöôïc veïn toaøn 
..., neáu coù theå ñuû taâm töø bi lôùn, laïi coù loøng vui veû töï haï 
mình, töï tay mình ñem cuûa ra boá thí cho taát caû nhöõng keû 
ñoù, hoaëc baûo ngöôøi khaùc ñem cho, laïi duøng lôøi oân hoøa dòu 
daøng an uûi, caùc vò [boá thí] ñoù ñaëng phöôùc lôïi baèng phöôùc 
lôïi coâng ñöùc cuùng döôøng cho moät traêm haèng haø sa chö 
Phaät vaäy. 

Taïi laøm sao? Chính [vì] phaùt taâm ñaïi töø bi ñoái vôùi keû 
raát möïc ngheøo cuøng vaø vôùi nhöõng ngöôøi taøn taät kia, cho 
neân phöôùc laønh ñöôïc höôûng quaû baùo nhö theá naøy: trong 
traêm nghìn ñôøi thöôøng ñöôïc ñaày ñuû nhöõng ñoà thaát baûo, 
huoáng laø nhöõng thöù ñeå thoï duøng nhö y phuïc, ñoà uoáng aên 
v.v. 

Laïi vaày nöõa, naøy Ñòa Taïng Boà Taùt! Trong ñôøi sau, 
nhö coù [ai] gaëp nhöõng ngöôøi giaø yeáu taät bònh vaø keû phuï 
nöõ sanh ñeû, neáu trong khoaûng chöøng moät nieäm sanh loøng 
töø lôùn ñem thuoác men, côm nöôùc, giöôøng chieáu boá thí, 
laøm cho nhöõng keû aáy ñöôïc an vui, phöôùc ñöùc ñoù raát 
khoâng theå nghó baøn ñeán ñöôïc: trong moät traêm kieáp 
thöôøng laøm Vua trôøi Tònh Cö, trong hai traêm kieáp thöôøng 
laøm Vua saùu töøng trôøi coõi Duïc, khoâng bao giôø coøn ñoïa 
vaøo aùc ñaïo, cho ñeán trong traêm nghìn ñôøi, loã tai khoâng heà 
nghe ñeán tieáng khoå, roát raùo seõ thaønh Phaät ñaïo. 
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Neáu laïi coù theå ñem phöôùc ñöùc ñoù hoài höôùng ñaïo Boà 
Ñeà, thôøi khoâng luaän laø nhieàu hay ít, roát raùo seõ thaønh Phaät 
caû, huoáng gì laø nhöõng quaû trôøi Phaïm Vöông, trôøi Ñeá 
Thích, Vua Chuyeån Luaân. 

Naøy Ñòa Taïng Boà Taùt, vì theá neân khuyeán hoùa taát caû 
chuùng sanh ñeàu phaûi hoïc theo nhö theá. 

* * * 

Ñöùc Phaät Ca Dieáp daïy: 
“Naøy caùc cö só, trong theá gian coù boán haïng ngöôøi. 

Theá naøo laø boán? 
Moät laø nhöõng ngöôøi töï mình laøm phöôùc boá thí, nhöng 

khoâng khuyeán khích keû khaùc laøm. Haïng ngöôøi naøy, trong 
töông lai ñöôïc giaøu coù nhöng khoâng ñöôïc nhieàu ngöôøi 
theo. 

Hai laø nhöõng ngöôøi khuyeân keû khaùc boá thí, nhöng töï 
mình khoâng boá thí. Haïng ngöôøi naøy ñôøi sau coù phöôùc baùo 
ñöôïc ñoâng ngöôøi theo, nhöng khoâng coù cuûa caûi. 

Ba laø nhöõng ngöôøi töï mình khoâng boá thí cuõng khoâng 
khuyeân ngöôøi boá thí. Haïng ngöôøi naøy ñôøi sau khoâng coù 
cuûa caûi cuõng khoâng coù ngöôøi theo, phaûi soáng coâ ñoäc, aên 
côm thöøa cuûa keû khaùc. 

Boán laø haïng ngöôøi vöøa töï boá thí, vöøa khuyeân ngöôøi 
boá thí, haïng ngöôøi naøy trong töông lai seõ ñöôïc caû hai 
phöôùc baùo: giaøu coù vaø ñoâng ngöôøi theo”. 

(Trích truyeän “Vò A la haùn 7 tuoåi”) 
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Ñöùc Meï Voâ Cöïc Töø Toân Dieâu Trì Kim Maãu daïy: 

“Con oâi! Voâ Cöïc Töø Toân khoâng ngöï treân ñaøi cao 
hoang vaéng tình thöông, maëc daàu coù ñaày ñuû veû vaøng son 
röïc rôõ. ÔÛ ñaâu coù aáu nhi ñau khoå laø coù Meï, ôû ñaâu coù lieãu 
boà baát haïnh laø coù Meï. Neáu caùc con laøm ñöôïc nhöõng vieäc 
ñoù laø Meï ñaõ ngöï trong taâm haèng cöùu roãi ñoù con.” 

(Thaùnh thaát Bình Hoøa, 18-9-1967) 
* * * 

HOAÏT ÑOÄNG PHÖÔÙC THIEÄN 
www.phuocthien.net 

Kính môøi quyù vò gheù thaêm vaø tham gia vaøo caùc hoaït 
ñoäng phöôùc thieän cuûa Thieân Lyù Böûu Toøa vôùi chi tieát ñöôïc 
ñaêng treân internet ôû ñòa chæ: 

www.phuocthien.net 

hoaëc 

www.thienlybuutoa.org 
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CHUNG TAY CÔNG QUẢ PHÁP THÍ 

Theo kinh Tam Nguôn Giaùc Theá (Chieáu Minh Ñaøn, 
Caàn Thô: Nhaø in Phöông Nam, do Tieàn boái Cao Trieàu 
Tröïc aán toáng), trong ñaøn cô ngaøy 02.11 Taân Muøi (thöù 
Naêm 10.12.1931), ñöùc Thaàn oai Vieãn traán Quan Thaùnh 
Ñeá Quaân giaùng daïy nhö sau (tr.36): 

 “Phaøm ngöôøi tu haønh maø ñaët ñaëng moät boä kinh saùm 
maø khuyeân chuùng laøm laønh thì ngöôøi aáy ñaëng thaønh tieân. 
Coøn ngöôøi vaên chöông quaân töû maø laøm ñaëng moät pho 
saùch daïy chuùng luaân thöôøng ñaïo lyù thì ngöôøi ñaëng thaønh 
thaùnh.”  

Trong ñaøn cô taïi thaùnh tònh Ngoïc Minh Ñaøi, ngaøy 23-
12 Kyû Daäu, thöù Saùu 30-01-1970, Ñöùc Giaùo toâng Ñaïi ñaïo 
Thaùi Baïch Kim Tinh daïy: 

“Hôn moät laàn, Baàn Ñaïo coù noùi raèng boá thí thöïc phaåm 
cho ngöôøi ñoùi loøng laø moät nghóa cöû töø thieän coù phöôùc ñöùc 
coâng quaû, nhöng boá thí lôøi ñaïo ñöùc ñeå giaùc ngoä ngöôøi ñoùi 
keùm veà maët tinh thaàn laïi caøng phuùc ñöùc, coâng quaû troïng 
ñaïi hôn.” 

Thaùnh giaùo soi roïi cho moïi ngöôøi thaáy raèng tieáp tay 
phoå truyeàn vaên hoùa ñaïo ñöùc saâu roäng trong xaõ hoäi nhaân 
sinh ñeå goùp phaàn xaây döïng cuoäc ñôøi trôû neân thuaàn löông 
thaùnh thieän laø moät vieäc raát quan troïng, raát cao quyù. Theá 
neân kinh saùch Tam Giaùo xöa nay luoân daïy nhaân sanh haõy 
bieát laøm phaùp thí. 

Tuy nhieân, moät ngöôøi maø muoán in caû ngaøn cuoán laø 
moät ñieàu khoù, nhöng neáu nhieàu ngöôøi, moãi ngöôøi moät ít 
cuøng nhau gieo caáy phöôùc ñieàn thì vieäc lôùn aét thaønh maø 
khoâng ai caûm thaáy quaù söùc. 



 
Neáu Quí vò phaùt taâm muoán coâng quaû aán toáng kinh 

saùch khuyeán thieän trong töông lai, chi phieáu xin ñeà 
“Thieân Lyù Böûu Toøa” vôùi ghi chuù “Kinh saùch”, vaø gôûi veà: 

THIEÂN LYÙ BÖÛU TOØA 
12695 Sycamore Ave 

San Martin, CA 95046. USA 
Ñieän thoaïi lieân laïc: (408) 683-0674 

Quí vò seõ ñöôïc bieân nhaän ñeå khai khaáu tröø tieàn coâng 
quaû vaøo thueá lôïi töùc cuoái naêm theo luaät leä hieän haønh. 

____________ 

Seõ in trong naêm 2010 
Saùch môùi: 

• Giaûi Maõ Truyeän Taây Du (Hueä Khaûi) 

• Höông Queá Cho Ñôøi 
 (Thöôïng Giaùo höõu Phaïm Vaên Lieâm) 

• Thieän Thö: Caûm ÖÙng Thieân – AÂm Chaát Vaên – 
Coâng Quaù Caùch (Leâ Anh Minh) 

• Ñaát Nam Kyø – Tieàn ñeà phaùp lyù môû ñaïo Cao Ñaøi 
(Hueä Khaûi – Saùch tam ngöõ Vieät Anh Phaùp) 

Ñaõ phaùt heát, döï ñònh in laïi: 

• Tam Thöøa Chôn Giaùo 

• Thaát Chôn Nhôn Quaû 

  

Neáu muoán thænh taäp san naøy, xin lieân laïc: 

THIEÂN LYÙ BÖÛU TOØA 
12695 Sycamore Ave. 

San Martin, CA 95046 - USA 
Tel.: (408) 683-0674 

Hoaëc theo e-mail treân web site. 
 

Caùc baøi giaùo lyù ñaêng trong taäp san naøy vaø raát nhieàu 
kinh saùch, thaùnh ngoân, thaùnh giaùo khaùc ñöôïc löu giöõ treân 
caùc trang nhaø sau ñaây: 

www.thienlybuutoa.org 
www.tamgiaodongnguyen.com 
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