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* Giao thöøa 29 thaùng Chaïp (Chuû Nhöït, 22-1-2012)
12 giôø tröa * Cuùng Ngoï thôøi vaø tuïng Kinh Saùm Hoái.
6 giôø toái

* Cuùng Daäu thôøi vaø röôùc Cöûu huyeàn Thaát toå.
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* Cuùng Sao hoäi vaø Caàu an ñaàu naêm
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* Ñaïi leã Raèm Thöôïng nguôn.
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Xuân Năm Thìn
Thầy Mẹ Ban Ơn

Xuân vẫn đi về với các con
Xuân về vạn vật điểm vàng son
Trời xuân êm đẹp hồn xuân sáng
Đề khúc thơ xuân bút đã mòn.
Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
Huờn Cung Đàn, Tý thời,
29 rạng 01-01 Giáp Thìn (12-02-1964)

Cũng một mùa xuân năm trước đó
Về đây vui với các con hiền
Thân con nhuộm đủ màu sương gió
Lòng trẻ rộn ràng nỗi đảo điên
Vững trí đón xuân nơi trước ngõ
An lòng rước bạn tận bên thềm
Ngâm câu giáo lý, kề tai nhỏ
Rằng có Từ Tôn rưới phước duyên.
Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU
Vạn Quốc Tự, Tuất thời,
02-01 Giáp Thìn (14-02-1964)
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Năm Mới Đức Chí Tôn Ban Ơn
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Tuất thời, 30-12 Nhâm Tý (02-02-1973)

TIẾP ĐIỂN
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
tá danh
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
THẦY CÁC CON.
Thầy mừng các con.
Thầy giáng trần gian trước giờ giao thừa để ban hồng
ân cho các con lớn nhỏ của Thầy. Vậy Thầy miễn lễ. Các
con đồng tịnh tâm an tọa nghe Thầy dạy đây.
Hỡi các con! Mỗi độ xuân về là mỗi lần các con bước
qua một bước trên vạn nẻo luân hồi. Thầy thương xót cho
con cái của Thầy. Đứa khôn ngoan biết tùy thời tựa thế lại
thường hay ỷ mình để phải vấp ngã trước những cạm bẫy
của tà thần dục vọng bủa giăng. Còn đứa khờ khạo biết tín
ngưỡng ở Thiêng Liêng lại hay yếu mềm để bị kéo lôi vào
đường sai nẻo đọa.
Cơ đạo cũng như cơ đời, hầu hết đều chịu trong luật
đào thải buổi hạ nguơn mạt kiếp.
Con ôi!
THI
Xuân đến bao lần với các con
Tuổi đời chồng chất có chi tròn
Xuân này Thầy sẵn dành ân huệ
Cho kẻ tu hành vẹn sắt son.
Lẽ thì Thầy giáng trong giờ giao thừa như bao nhiêu
năm trước. Nhưng đêm nay Thầy muốn cho các con được
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bình tâm yên lặng trước Thiên Bàn, trước một mùa xuân
mà Chúa Xuân đang chờ đón.
Con ôi! Sự yên lặng để thần giao cách cảm,(1) để các
con tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức
hiếu sinh trong vạn vật.
Yên lặng tức là quán triệt (2) tất cả những cái gì mà trần
gian không nói được, không sờ mó được, không nghe thấy
được. Yên lặng để tìm thấy cương vị (3) của các con trong
sứ mạng to tát giữa thời Phổ Độ Kỳ Tam.
Giờ giao điểm của tâm linh và vũ trụ cũng là giờ giao
điểm của đức nguyên (4) và vạn sinh.(5) Nếu vào một thời
kỳ khác, giờ đó các con sẽ nhắp chén trà thơm, cạn tuần
rượu cúc để đón xuân. Nhưng trong lúc này, cần hơn lúc
nào hết, cần ở tiềm lực (6) quan năng (7) của mỗi người có
sứ mạng trong Tam Kỳ Phổ Độ, cần đến tinh thần vạn
năng của các sứ đồ trung kiên trong Đại Đạo.
Yên lặng để điều ngự (8) khỏi truân chuyên.(9) Yên lặng
để chuyển phong ba (10) trở thành bình địa.(11) Sự yên lặng
(1)

Thần giao cách cảm: Cách xa nhau mà vẫn giao tiếp được với
nhau và cùng cảm xúc nhận biết được nhau (telepathy).
(2)
Quán triệt: Hiểu tường tận, hiểu thông suốt tất cả (understand
thoroughly).
(3)
Cương vị: Vị trí, chỗ đứng của một người (position).
(4)
Đức nguyên: Xem chú thích (15) dưới đây.
(5)
Vạn sinh: Muôn loài, chúng sinh (all living beings).
(6)
Tiềm lực: Sức mạnh ẩn tàng, chưa bộc lộ (potential, capacity).
(7)
Quan năng: Chức năng của ngũ quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân)
(organic functions).
(8)
Điều ngự: Kiểm soát hòa hài (control harmonially).
(9)
Truân chuyên (chiên): khó khăn, bất lợi (difficult and
inconvenient).
(10)
Phong ba: Sóng gió, ám chỉ cơn hỗn loạn, khủng hoảng
(disturbance, crisis).
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rất cần dùng ấy, con phải biết đến giá trị của phút giây yên
lặng đó.
Giờ đây để các con vui cùng Thầy, Thầy ban vui cho
các con!
Tội nghiệp các con Thầy cực nhọc suốt năm này đến
năm khác. Dầu cho chúng nó bận rộn việc đời cũng cố
ráng lo việc đạo. Thầy muốn ban ơn cho các con bằng
hình thức của sự thương yêu để các con thấm nhuần và
hiểu rõ tác động thương yêu đối với mọi kẻ khác.
THI
Rượu hóa kim đơn (12) mới lạ kỳ
Thầy ban xuân tửu trẻ say đi
Say men rượu hãy hòa men đạo
Cho thế gian này hết loạn ly.(13)
Đây là mỹ tửu trần gian, khi được hồng ân của Thầy
vào trong lòng các con, sẽ biến thành kim đơn cứu khổ. Từ
đây đến bảy ngày, các con hãy luôn luôn tịnh định tâm
trung và gặp bất cứ trường hợp ngang trái, hung bạo, trở
lực ở thế gian, các con sẽ có thần lực để chuyển hóa và
cứu độ trong hoàn cảnh đó. Ngoại trừ đứa nào bất tuân
theo quy giới đạo pháp của Thầy, nó sẽ bị phản trở lại là
không phải bửu vật hộ thân mà lại là hột hỏa châu để thiêu
đốt.
Các con thọ huyền nhiệm để biết lý tương giao của trời
đất và các con. Có như vậy các con mới thấy tu hành
không phải là một biểu ngữ truyền thuyết mơ hồ qua các
hình thái được xây dựng bởi dục vọng của phàm tâm.
(11)

Bình địa: Đất bằng, ám chỉ bình an, ổn định (peace).
Kim đơn: Thuốc tiên (elixir).
(13)
Loạn ly: Loạn lạc (chiến tranh) làm con người phải chịu chia
ly, lìa xa nhau, hoặc bỏ nhà ra đi (wartime).
(12)
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Đây Thầy ban cho mấy câu này để đêm nay giờ giao
thừa ngâm thơ chuốc chén:
THI BÀI
Xuân phúc tải (14) Kiền nguyên chi đức (15)
Xuân thái hòa vạn vật chi cơ (16)
Xuân sang trước đã định giờ
Xuân về cho trẻ phục sơ (17) tánh lành.
Xuân cảnh thế đấu tranh hỗn loạn
Xuân thiên nhiên soi sáng tâm điền (18)
Xuân tâm hòa nhịp thiên nhiên
Xuân thiên nhiên với tâm điền không hai.
Xuân sắc điểm nhân tài sứ mạng
Xuân phong (19) thừa (20) ngọc bảng (21) đề ghi
(14)

Phúc (phú): Che đậy, bao trùm, che bên trên (cover). Tải: Chở
chuyên (convey). Phúc (phú) tải: Che chở. Thiên phúc địa tải:
Trời che đất chở.
(15)
Kiền nguyên chi đức: Đức nguyên (khởi đầu mọi điều thiện)
của Kiền (đạo Trời).
Quẻ Kiền (Càn) có bốn đức là nguyên, hanh, lợi, trinh. Văn
Ngôn quẻ Kiền viết: “Nguyên giả thiện chi trưởng dã.” (Nguyên
là cái đứng đầu mọi điều thiện.)
Xuân phúc tải Kiền nguyên chi đức: Mùa xuân mang đến
đức nguyên (khởi đầu mọi điều thiện) của Kiền (đạo Trời).
(16)
Vạn vật chi cơ: Nền tảng của vạn vật. (Cơ: Nền tảng.)
(17)
Phục sơ: Trở lại chỗ ban đầu.
(18)
Tâm điền: Ruộng lòng (heart field). Tâm con người nghĩ lành
thì hưởng kết quả lành, nghĩ xấu thì nhận hậu quả xấu; cũng
giống như mảnh ruộng, nếu gieo giống tốt thì hưởng mùa màng
tốt, gieo giống xấu thì mùa màng thất bát. Tâm con người phải
trau giồi theo đạo đức cũng như ruộng phải bón phân tưới nước.
Tâm con người bỏ bê thì sẽ như đám ruộng bỏ hoang, cỏ mọc
um tùm.
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Xuân về, xuân lại, xuân đi
Thời gian vô tận, xuân thì vô chung (22)
Xuân khai thới (23) trần hồng thưởng thức
Xuân dịu hòa với đức hiếu sinh
Xuân này con trẻ khai minh
Hoàn thành sứ mạng trọn gìn đạo xuân.
Bao nhiêu đó các con ráng mà học rồi sẽ được dạy
thêm.
Các con đồng vui vẻ trở về để lo lễ giao thừa theo lời
Thầy dặn. Những đứa có phúc được đến đêm nay để lãnh
ân huệ của Thầy phải nhớ lời Thầy dặn nghe các con.
Thầy ban ơn các con nam nữ lớn nhỏ. Thầy hồi (24)
cung. Thăng.

(19)

Xuân phong: Gió xuân (spring wind).
Thừa: Vâng theo (obey).
(21)
Ngọc bảng: Bảng thông báo của Trời (God’s notice board).
(22)
Vô chung: Không có chỗ kết thúc, bất tận (endless).
(23)
Xuân khai thới (thái): Mùa xuân mở ra cơ hội suôn sẻ. Mùa
xuân ứng với quẻ Địa Thiên Thái (ngoại quái là quẻ Khôn ☷
gồm ba vạch đứt hay hào âm; nội quái là quẻ Càn ☰ gồm ba
vạch liền hay ba hào dương, tam dương), do đó nói về mùa xuân
còn có câu Tam dương khai thái.
(24)
Hồi: Trở về (return).
(20)

Huệ Khải chú thích
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Đức Ngô Minh Chiêu Chúc Xuân
Thánh thất Nam Thành
Ngọ thời, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971)

THI
Tròi trọi lấy chi để tặng nhau
Không hoa không quả, rượu bồ đào
Chỉ tình luyến ái lòng tri kỷ
Mượn mấy vần thơ để tặng nhau.
THI
Và mượn hoa mai chốn thế trần
Gọi là vật chất tặng người thân
Hoa mai đang nở mùa xuân thắm
Thông cảm giùm nghe hỡi cố nhân.
BÀI
(. . .)
Sắc mai trổ một trời quang ánh
Nhụy mai phong lóng lánh hạt châu
Gió đông phơ phất dạt dào
Vì đời mai trổ để hầu đón xuân
Đem trần thế thanh tân mát dịu
Đem nhân loài túng thiếu thành may
Vi nhân đáng mặt trần ai
Đáng trang hướng đạo xuân mai tặng mời. 
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Quà Xuân Vô Giá Hiến Dâng Thầy
Thánh thất Nam Thành, Ngọ thời, 01-01 Kỷ Dậu (17-02-1969)

THẦY CÁC CON.
Thầy mừng các con nam cũng như nữ, lớn cũng như
nhỏ.
Thầy đến trần gian giờ này với các con, nhân tiết xuân
về cùng vạn vật. Thầy cho các con đến Nam Thành thánh
thất giờ này để nghe lời huấn từ của Thầy mà vui vẻ cõi
lòng, thẳng tiến trên đường tu thân hành đạo giữa lúc thế
gian còn tao loạn.(25) Thầy miễn lễ. Các con đồng an tọa.
Các con! Trong lúc xuân sang, cảnh vật đổi thay, cỏ
hoa đua nở. Chúa xuân đang đến và sẽ đi. Đi rồi lại sẽ đến.
Trong lúc thế gian còn tội lỗi, còn khổ nạn, thì luôn luôn
có Đạo đến đó để làm ngọn đèn soi sáng, dìu dẫn nhân loại
ra khỏi chỗ tối tăm, đọa đày, tội lỗi.
Giờ này Thầy đến với các con cũng trong ý nghĩa đó.
Các con là những thành phần giác ngộ, học đạo tu thân,
trong lúc còn các con cái khác của Thầy vẫn còn đi trong
bóng tối của bến mê tội lỗi. Là thành phần giác ngộ đi
trước, các con hãy nên thương chúng nó, hợp nhau lại để
dìu dẫn chúng nó, đem tình thương đến an ủi vỗ về chúng
nó, dìu dẫn chúng nó lại con đường giác. Trong lúc chúng
nó khảo đảo các con, làm phiền lụy các con, không phải vì
chúng nó muốn như vậy, mà vì vô minh nên không biết
đâu là tội, đâu là phúc. Vì lẽ đó, các con nên tha thứ,
thương yêu chúng nó hơn là giận hờn phiền trách rồi bỏ
chúng nó càng ngày càng đi sâu vào hố sâu vực thẳm của
tử thần. Làm được như vậy là các con đã đem món quà
xuân quý vô giá hiến dâng cho Thầy đó.
Các con ôi!
(25)

Tao loạn: Loạn lạc, chiến tranh.
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THI
Thầy ngự trong lòng mỗi chúng sanh
Chúng sanh giác ngộ biết tu hành
Thương yêu mựa (26) tách người khôn dại
Điều độ đừng chia kẻ dữ lành
Tiên Phật không riêng quyền với tước
Thánh Thần chẳng lựa lợi hay danh
Đạo tâm mới hiểu tâm xuân quý
Xuân ở xuân tâm, Đạo sớm thành.
Thầy vui lòng sự hành đạo của các con, dầu được ít
được nhiều cũng vậy. Thầy vẫn ban ơn cho các con đồng
đều cũng như ban ánh sáng và không khí, chẳng lựa riêng
cho hàng Thiên phong chức sắc. Các con muốn Đạo sớm
thành để hoằng dương độ thế thì hãy hành đạo trong
khuôn khổ quyền pháp. Thầy sẽ cho Giáo Tông Thái Bạch
đến phân tách hai chữ quyền pháp cho các con được thấm
nhuần thêm hơn.
Thầy ban ơn toàn thể các con. Hãy ráng thương nhau
mà hành đạo. Nếu chưa được thương nhau thì cũng không
được phép ghét nhau. Hễ các con ghét nhau tức là tự ghét
mình và cũng là ghét Thầy đó vậy. Mà hễ các con ghét
Thầy là cơ hội tốt để ma quỷ đến ám ảnh, dìu dẫn các con
đi vào nẻo u đồ (27) rẽ chia và hủy diệt. Thôi, Thầy giã từ
các con. Thầy hồi (28) Bạch Ngọc. Thăng. 

Mựa: Đừng, chớ.
U đồ: Con đường tăm tối đưa về địa ngục.
(28)
Hồi: Trở về,
(26)
(27)
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Đêm Xuân Mẹ Dạy
Chơn Lý Đàn, Tý thời, 02-01 Tân Sửu (16-02-1961)

THI
Xuân về DIÊU lịnh hạ đàn tiên
Xuân đến TRÌ tâm dạy trẻ hiền
Xuân chúc KIM ngôn xa bể ái
Xuân cầu MẪU tử đến non tiên
Xuân đời VÔ ý lâm đau khổ
Xuân đạo CỰC thân dứt chác phiền
Xuân nhắc TỪ bi con học lấy
Xuân đồng TÔN ngưỡng Đạo Hoàng Thiên.(29)
Mẹ linh hồn mỗi con, mừng chung các trẻ. Mẹ cho
phép các con bình thân.
Giờ lành, Mẹ hạ đàn dạy con trong đôi phút, các con
nên ghi dạ. Tiết xuân về để sưởi ấm cõi lòng của mỗi con,
(29)

Hoàng Thiên: Trời, Thượng Đế, Đức Cao Đài.
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hầu được xúc tiến thêm trên bước đường tu công lập đức
và tăng trưởng niềm tin tưởng vì sứ mạng.
Các con ôi! Cuộc đời tàn tạ, đưa toàn thể con trần về
nơi tận diệt, để lập lại cuộc đời thượng nguơn thánh đức,
bởi thế nên muôn dân đồ thán,(30) chiến họa (31) năm châu.
Giữa thế hệ nguy vong này chỉ còn phương pháp duy nhứt
là các con tu hành để hưởng lấy phần hồn sau khi từ giã
cuộc sống thừa, được trở về ngôi vị cũ; bằng thiếu đạo đức
thì các con phải chịu trong định luật tuần huờn.
Nhưng hiện nay, các con không những là con tu hành,
mà còn là đứa con lãnh sứ mạng của Thượng Hoàng dìu
thế. Vậy thì các con hãy nhanh bước quy nguyên, hầu
hoằng khai chánh pháp Tam Kỳ, để cứu rỗi toàn linh quay
về nẻo chánh đường chơn, dứt đi cuộc sống tạm trần. Nếu
các con không lập được kỳ đại công này, thì các con còn
phải trở lại dương trần dìu bạn nữa.
Từ lâu, các con đã gia công lập đức, nhưng chưa đủ âm
chất cho ngôi vị Phật Tiên. Vậy giờ nay, các con hãy ráng
chung chân lo liệu cho kịp hội khoa kỳ. Các con đang bị
hồi khảo thí, Mẹ khuyên các con hãy nên nhứt trí, chìu lòn
cho qua thời kỳ biến chuyển
Các con ôi! Mẹ nơi Diêu Cung bao lần trông ngóng trẻ
thơ, chẳng quản đêm thâu, giáng trần dạy trẻ. Vậy các con
không quên hẳn đời con để hiến dâng trên đường độ thế
hay sao?
Giờ phút này, Mẹ chan rưới phước lành cho mỗi trẻ
được mát mẻ tâm linh, minh quang trên đường sứ mạng.
Mẹ mong mỗi con sẽ tận hưởng được những phút vui tươi
trong cửa Đại Đạo. Sự vui tươi của các con hẳn là về tinh
thần, chớ xác thịt các con phải chịu nhiều đau thương,

(30)
(31)

Đồ thán: Lầm than, khốn khổ.
Chiến họa: Tai họa do chiến tranh gây ra.
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tiếng nặng lời cao.
Các con không nên nản dạ khi con gặp điều gì chẳng
đẹp lòng con. Con nhớ chăng gương thánh nhơn thuở
trước? Đương buổi truyền giáo phải chịu biết bao tủi nhục,
chúng sanh nào tôn sùng! Nhưng đã vạn đại (32) mà
phương danh (33) vẫn không phai mờ với sứ mạng của các
con.
Hiện tình cũng thế ấy. Giờ phút này con không được
thế gian tôn trọng, nhưng hậu đại (34) sẽ ngưỡng thờ.
THI
Xuân mừng con trẻ đã dày công
Xuân chúc mỗi con sớt gánh gồng
Đường lối phân minh Thầy đã định
Các con lo trọn hưởng ân hồng.
BÀI
Mùa xuân tuyết đượm nhành lê
Năm xuân hoa nở sum sê đầy màu
Xuân nhắc trẻ đạo Cao lo liệu
Xuân kêu con tiêu biểu quy nguyên
Xuân cầu con dứt não phiền
Xuân cầu vạn loại về miền chơn tu
Xuân mãi tiến lờ lu cuộc thế
Xuân trông con bảo vệ chơn truyền
Xuân dầu gặp buổi chinh nghiêng
Xuân trông con trẻ chớ riêng rẽ lòng
Xuân nhặt thúc đại đồng bớ trẻ

Vạn đại: Muôn đời, đời đời.
Phương danh: Danh thơm, tên tuổi được đời tôn kính.
(34)
Hậu đại: Hậu thế, đời sau.
(32)
(33)
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Xuân trôi qua san sẻ tình thương
Xuân nay nhiều nỗi đoạn trường
Các con lo đạo tìm phương chung nhà
Đêm thanh vắng sương sa tuyết đổ
Mẹ giáng đàn chỉ chỗ quang minh
Các con phải ráng thật tình
Chen vai gánh đạo hy sinh kỳ cùng
Có cam khổ lao lung mới đạo
Có thăng trầm mới thạo chánh tà
Nếu bằng phẳng lặng êm hòa
Thì con nào cũng tỏ ra đạo nhiều
Xuân nhắc con sớm chiều học đạo
Xuân chờ con bổ báo công ơn
Dù xuân diễn cảnh chác hờn
Các con cũng ráng dứt hờn hòa nhau
Mẹ từ thử (35) lo trau mỗi trẻ
Giờ đã tàn con lẹ đường ngay
Con tin trên có Cao Dày (36)
Thì nên về một,(37) tháng ngày tu thôi
Quả công lập khúc nôi lắm trẻ
Muốn thành Tiên phải lẹ Kỳ Ba
Xưa kia nên Phật Di Đà
Chuyển luân mấy kiếp ta bà (38) độ nhơn
Nay hữu phước gội ơn trời đất
Thì các con mau thật hành trang
Từ thử (Tự thử): Từ đây, từ nay.
Cao Dày: Trời.
(37)
Về một: Quy nhất, không còn chia rẽ.
(38)
Ta bà: Cõi trần gian.
(35)
(36)
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Trước sau tu chỉnh trang hoàng
Để lo lập chước tìm đàng cứu dân
Khi quả công đúng phần trọng lượng
Thì con trần chuyển hướng quy Tiên
Lời phân con cố kiền thiền (39)
Lo tròn sứ mạng ân Thiên đắc thành.
Giờ lành, Mẹ giáng bút dạy chung. Các con noi đó mà
trau thân lập đức, cho kịp hội Long Hoa.
Các con ôi! Giữa thời kỳ Đạo chia phân, lịnh Huyền
Khung (40) ban bố để cho các con chung sức hô hào cơ quy
nguyên thống nhứt. Nhưng sứ mạng của các con chưa đạt
thành, rồi vì một đôi việc bé, có lắm con lại tách ra. Như
vậy thì tự các con chia rẽ chớ nào được quy nguyên. Điều
đó Mẹ mong các con nên thương hại hơn là đáng trách.
Các con phải cố dung hòa, vì con trần trình độ cũng như
điểm chơn linh không đồng nhứt. Mẹ để đôi câu mong các
con đạt lý.
Giữa mùa xuân ấm áp, các con chung nhau trên đường
sứ mạng. Mẹ lấy làm vui mừng, giờ nay ban ân lành cho
mỗi trẻ.
Mẹ ban ơn lành cho các con nam nữ.
NGÂM
Đêm xuân nương ngọn cơ huyền
Giờ xuân nhắc trẻ kiền thiền tu chơn
Giã con ở lại lo tròn
Mẹ về Diêu Điện trông con tháng ngày.
Thăng.

(39)
(40)

Kiền thiền: Bền chặt lòng thành.
Huyền Khung: Đức Chí Tôn (Huyền Khung Cao Thượng Đế).
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HÌNH TƯỢNG RỒNG TRONG CHU DỊCH
LÊ ANH MINH
Rồng được đề cập 16 lần trong Chu Dịch: trong các
quẻ Càn, Khôn, Chấn, và trong Hệ Từ. Hình tượng rồng
trong Chu Dịch là ám chỉ bậc thánh nhân hoặc người quân
tử.
Quẻ Càn có 6 hào dương. Hào sơ cửu quẻ Càn viết:
“Tiềm long vật dụng.” 潛龍勿用.
Chu Dịch Chính Nghĩa của Khổng Dĩnh Đạt chú
thích: Tiềm là ẩn phục, rồng là con vật biến hoá.(41)
Trình Thị Dịch Truyện của Trình Di giảng: Rồng là
vật linh thiêng, biến hóa khôn lường, cho nên dùng tượng
trưng sự biến hóa của đạo Càn, sự thay đổi dương khí, sự

Tiềm giả ẩn phục chi danh, long giả biến hóa chi vật.
潛者隱伏之名, 龍者變化之物. (Khổng Dĩnh Đạt 孔穎達: Chu
Dịch Chính Nghĩa 周易正義)

(41)
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tiến thoái của thánh nhân.(42)
Sự tiến thoái, xuất xử đúng thời đúng lúc thì mới hữu
hiệu. Khi chưa đúng thời thì phải ẩn cư tu dưỡng (tiềm
long), chớ vội thi thố tài năng (vật dụng).
Đó là đức của rồng (long đức) như Văn Ngôn, hào sơ
cửu quẻ Càn nói: “Đức của rồng là ở ẩn.” (43)
Đức của quân tử là đức của tiềm long: Khi ẩn cư, ý chí
và tiết tháo không bị đổi dời vì cuộc đời ô trọc;(44) tu
dưỡng không phải để cầu mong cái hư danh ở đời;(45) lánh
đời nhưng an nhiên tự tại chứ không hề sầu muộn;(46) dù
không ai biết đến mình cũng chẳng phiền muộn;(47) việc
xứng ý thì thi hành, việc không xứng ý thì không thi
hành;(48) ý chí đã kiên định nên không gì có thể khuynh
đảo được;(49) như thế mới xứng là rồng ẩn trong đời.(50)
Long chi vi vật linh biến bất trắc. Cố dĩ tượng Càn đạo biến
hóa, dương khí tiêu tức, thánh nhân tiến thoái.
龍之為物靈變不測. 故以象乾道變化, 陽氣消息, 聖人進退.
(Trình Di 程頤: Trình Thị Dịch Truyện 程氏易傳)
(43)
Chu Dịch Chính Nghĩa của Khổng Dĩnh Đạt chú thích: “Đức
Khổng nói: ‘Đức của rồng là ở ẩn’ là lấy chuyện con người mà
chú thích ý nghĩa của ‘tiềm long’; thánh nhân có đức của rồng là
ở ẩn.”
Tử viết long đức nhi ẩn giả dã, thử phu tử dĩ nhân sự thích tiềm
long chi nghĩa; thánh nhân hữu long đức ẩn cư giả dã. 子曰:
龍德而隱者也,此夫子以人事釋潛龍之義; 人有龍德隱居者也.
(44)
Bất dịch hồ thế 不易乎世.
(45)
Bất thành hồ danh 不成乎名.
(46)
Độn thế vô muộn 遯世無悶.
(47)
Bất kiến thị nhi vô muộn 不見是而無悶.
(48)
Lạc tắc hành chi, ưu tắc vi chi 樂則行之,憂則違之.
(49)
Xác hồ kỳ bất khả bạt 確乎其不可拔.
(50)
Văn Ngôn 文言 hào sơ cửu quẻ Càn: Bất dịch hồ thế, bất thành
hồ danh, độn thế vô muộn, bất kiến thị nhi vô muộn, lạc tắc hành
chi, ưu tắc vi chi, xác hồ kỳ bất khả bạt, tiềm long dã. 不易乎世,
(42)
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Sau thời kỳ tiềm ẩn tu dưỡng, thánh nhân hay bậc
quân tử bắt đầu xuất hiện. Hào cửu nhị quẻ Càn viết:
“Rồng xuất hiện nơi ruộng; [dân chúng] có lợi vì gặp đại
nhân.” (51)
Vương Bật 王弼 chú: “[Rồng] thoát ly giai đoạn tiềm
ẩn [nơi vực sâu] gọi là ‘hiện long’; xuất hiện nơi mặt đất
gọi là ‘tại điền’.(52)
Về mặt đời, đại nhân là bậc quý tộc. Cao Hanh (Đại
Truyện Kim Chú) viết: “Chữ đại nhân trong Kinh Dịch là
gọi chung bậc quý tộc chẳng hạn như vương hầu, đại
phu.” (53)
Về mặt đạo, đại nhân là bậc thánh nhân. Khổng Dĩnh
Đạt (Chu Dịch Chính Nghĩa) viết: “Khi nói rồng hiện ra
nơi ruộng cũng như nói thánh nhân ẩn cư đã lâu, nay vừa
xuất hiện, tuy không ở địa vị của quân vương nhưng có
đức độ quân vương; vì thế dân chúng có lợi khi gặp bậc
đại nhân ở hào 2.” (54)
Đó là bậc chưa đánh mất thiên lương, chưa đánh mất
xích tử chi tâm. Lưu Nhất Minh (Chu Dịch Xiển Chân)
viết: “Đại nhân là người chưa mất cái tâm trẻ thơ hồn
不成乎名, 遯世無悶, 不見是而無悶, 樂則行之, 憂則違之,
確乎其 不可拔, 潛龍也.
(51)
Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân. 現龍在田, 利見大人.
(52)
Xuất tiềm ly ẩn, cố viết hiện long; xử ư địa thượng, cố viết tại
điền. 出潛離隱, 故曰現龍; 處於地上, 故曰在田.
(53)
Dịch Kinh trung chi đại nhân thị quý tộc [vương hầu, đại phu]
chi thông xưng. 易經中之大人是族 [王侯,大夫] 之通稱. (高亨,
大傳 今注)
(54)
Ngôn long hiện tại điền chi thời, do tự thánh nhân cửu tiềm sảo
xuất, tuy phi quân vị nhi hữu quân đức, cố thiên hạ chúng thứ lợi
kiến cửu nhị chi đại nhân.
言龍見在田之時,猶似聖人久潛稍出,雖非君位而有君德,
故天下眾庶利見九二之大人. (孔穎達, 周易 正義)
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nhiên trong trắng.” (55) Thế nên dân chúng sẽ có lợi khi
gặp người.
Tuy nhiên, dù được ngưỡng vọng, bậc thánh nhân hay
quân tử cũng phải luôn luôn gắng sức tu dưỡng bản thân
để tránh lỗi lầm. Hào cửu tam quẻ Càn: “Bậc quân tử suốt
ngày bận rộn [việc tu thân], đến chiều tối vẫn phải cảnh
giới. Nguy hiểm có đe dọa nhưng vẫn không lầm lỗi.” (56)
Trong việc tu dưỡng và hành xử, phải biết tùy thời mà
tiến thoái, hành tàng. Hào cửu tứ quẻ Càn: “Hoặc nhảy
khỏi vực [xuất hiện] hoặc ẩn nơi vực sâu [ẩn tàng], vậy
thì không có lỗi.” (57)
Nếu không hiểu biết thời thế, cứ tự tôn tự đại, muốn
người khác phải theo mình thì khác nào rồng gắng tranh
đấu nơi ruộng, kết cục chỉ là bại thương đẫm máu.
Lưu Nhất Minh (Chu Dịch Xiển Chân) viết: “Tự tôn
tự đại, lấy nhu làm cương, không thuận với người mà bắt
người phải thuận theo mình; y như rồng đánh nhau ở
ruộng, mất sự trung hòa, âm dương sai lạc, chưa chiếm
được lòng người thì bản thân mình đã sớm bại thương, thế
nên máu loang có màu đen và vàng.” (58)
Cũng như hào thượng lục quẻ Khôn nói: “Rồng đánh

Sở vị đại nhân giả, bất thất kỳ xích tử chi tâm giả dã.
所謂大人者, 不失其赤子之心者也. (劉一明, 周易闡真)
(56)
Quân tử chung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược, lệ, vô cữu.
君子終日乾乾, 夕惕若, 厲, 無咎.
(57)
Hoặc dược, tại uyên, vô cữu. 或躍在淵, 無咎.
(58)
Tự tôn tự đại, dĩ nhu vi cương, bất năng thuận nhân, dục nhân
thuận kỷ. Như long chiến vu dã, quai hòa thất trung, âm sai
dương thác, vị đắc vu nhân, tảo thương kỳ kỷ, cố kỳ huyết huyền
hoàng dã. 自尊自大, 以櫺為剛, 不能順人, 欲人順己.
如龍戰于野, 乖和失 中, 陰差陽錯, 未得于人, 早傷其己,
故其血玄黃也. (劉一明,周易 闡真)
(55)
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nhau nơi ruộng, đổ máu đen máu vàng.” (59)
Trong sáu hào quẻ Càn, hào 1 và 2 chỉ Địa đạo, hào 3
và 4 chỉ Nhân đạo, hào 5 và 6 chỉ Thiên đạo.(60)
Ở hào cửu ngũ quẻ Càn, rồng bay trên trời (phi long
tại thiên 飛龍在天) đó là hình tượng bậc thánh nhân đã
xong Nhân đạo và bước vào Thiên đạo; đạt địa vị cương
kiện trung chính, âm dương hỗn hóa; là bậc đắc đạo, có
nhị xác thân, hình thần cùng huyền diệu, hòa hợp với Đạo,
có thể phân thân, khác nào rồng bay trên trời ẩn hiện khôn
lường, tùy thời mà giúp đời, bởi bản thân đã trung chính
và làm cho vạn vật trung chính, nên mới được gọi là đại
nhân; và dân chúng có lợi khi gặp ngài (lợi kiến đại
nhân).(61) Rồng bay trên trời, mây bay theo.(62) Mây giăng
sấm chớp,(63) đem mưa tắm mát cho muôn loài, cho cỏ cây
xanh tươi, cho mùa màng phong nhiêu, cho người người
(59)

Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng. 龍戰于野, 其血玄黃.
Khổng Dĩnh Đạt (Chu Dịch Chính Nghĩa) viết: Nhất nhị vi Địa
đạo, tam tứ vi Nhân đạo, ngũ lục vi Thiên đạo. 一二為地道,
三四 為人道, 五六為天道. (孔穎達,周易正義)
(61)
Lưu Nhất Minh (Chu Dịch Xiển Chân) viết: Cương kiện trung
chính, âm dương hỗn hóa, thân ngoại hữu thân, hình thần câu
diệu, dữ Đạo hợp chân, bất đản thành kỷ, nhi thả thành vật, như
phi long tại thiên, ẩn hiển bất trắc, tùy thời tế vật, sở vị đại nhân
giả, chính kỷ nhi chính vật giả dã, cố viết lợi nhân. 剛健中正,
陰混化, 身外有身, 形神俱妙, 與道合真, 不但成己而且成物,
如飛龍在天,隱顯不測,隨時濟物,所謂大人者,
正己而正物者也, 故曰利人. (劉一明, 周易闡真)
(62)
Văn Ngôn, quẻ Càn: Vân tòng long. 震從龍.
(63)
Thuyết Quái Truyện, quẻ Chấn: Sấm là rồng. (Chấn vi long.
震為龍). Cao Hanh, Đại Truyện Kim Chú: Chấn là sấm. Sấm
động trong mây. Người xưa cũng xem sấm là thần vật, vì thế
Chấn là rồng. (Chấn vi lôi. Lôi động ư vân trung. Cổ nhân diệc
thị vi thần vật. Cố Chấn vi long. 震為雷. 雷動於雲中.
古人亦視為神物. 故震 為龍.)
(60)
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sung túc, ấm no. Đó là ngụ ý bậc thánh nhân đem lợi ích
cho đời, thể hiện Càn đạo (đạo của Trời): “Mây bay, mưa
giáng; vạn vật hanh thông và thành tựu.” (64)
Khổng Dĩnh Đạt (Chu Dịch Chính Nghĩa) viết:
“Khiến cho vân khí lưu hành, mưa móc khắp nơi, các loài
phẩm vật lưu chuyển mà thành hình, mỗi loài đều hanh
thông, chẳng bị che đậy ngăn trở.” (65)
Tuy nhiên, thánh nhân hay quân tử cũng phải biết
cảnh giác, phải biết tùy thời: nếu mạnh mẽ thái quá, chỉ
biết cương mà không biết nhu, chỉ biết tiến mà không biết
thoái, thì chỉ chuốc lấy ân hận. Đó là hình ảnh của kháng
long (rồng bay quá cao) mà hào thượng cửu quẻ Càn cảnh
báo: Rồng bay quá cao, ắt sẽ hối hận.(66)
Lưu Nhất Minh (Chu Dịch Xiển Chân) viết: “Tiến tới
mạnh mẽ quá mức, chỉ cương mà không nhu, biết tiến mà
không biết thoái, khác nào rồng sớm bay cao, rồng bay
đến chỗ tối cao thì không thể tạo tác được gì, mạnh mẽ
thái quá ắt làm hỏng việc, dương cực thì âm sinh, vật báu
của trời đã được thì nay lại mất đi, lý lẽ này có thể biết rõ,
thế nên mới nói sẽ có hối hận. Đại khái khi tiến hành sự
việc một cách cứng rắn thì quý nhất là phải biết tùy thời.
Tùy thời mà cứng rắn, khi cương khi nhu.” (67)

Vân hành vũ thí phẩm vật lưu hình. 雲行雨施品物流形.
Sử vân khí lưu hành, vũ trạch thi bố, cố phẩm loại chi vật, lưu
bố thành hình. Các đắc hanh thông, vô sở ung tế. 使雲氣流行,
雨澤施布, 故品類之物, 流布成形. 各得亨通, 無所壅蔽.
(孔穎達, 周易正義)

(64)
(65)

(66)

Kháng long hữu hối. 亢龍有悔.

Tiến kiện thái quá, độc cương bất nhu, tri tiến bất tri thoái, như
kháng tảo chi long, long chí vu kháng, bất năng sinh vật, kiện chí
thái quá, tất bại kỳ sự, dương cực tất âm, thiên bảo đắc nhi phục
thất, lý hữu khả quyết, cố viết hữu hối. Đại để hành kiện dụng
cương chi đạo, quý hồ tùy thời, tùy thời chi kiện, năng cương

(67)
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Đức trời (thiên đức) tuy cương kiện nhưng cũng phải
khiêm nhu. Khổng Dĩnh Đạt (Chu Dịch Chính Nghĩa) viết:
“Thiên đức ắt mạnh mẽ, nhưng phải lấy nhu hòa mà tiếp
đãi kẻ dưới nên không thể cho mình mạnh mẽ và tôn quý
mà đứng đầu thiên hạ.” (68)
Người quân tử hay bậc thánh nhân noi theo thiên đức
thì không thể tự coi mình là thủ lĩnh của người khác. Vì
thế Tượng Truyện quẻ Càn nơi hào dụng cửu nói: Thiên
đức bất khả vi thủ dã. 天德不可為首也.
Bậc quân tử hay thánh nhân dụng cửu tức là vận dụng
thiên đức. Lưu Nhất Minh (Chu Dịch Xiển Chân) giải:
“Cửu là kiện, dụng cửu là dụng kiện.” (69) Nghĩa là vận
dụng đức cương kiện của trời. Cho nên hào dụng cửu quẻ
Càn mới nói: “Xuất hiện bầy rồng [mà tất cả đều theo
thiên đức là khiêm nhu nên] không có thủ lĩnh; điều tốt.”
(70)

*
Người Trung Quốc cổ đại đã tưởng tượng ra rồng 
một linh vật (fabulous animal) tổng hợp của nhiều con vật
khác  để rồi thần bí hóa và sùng bái nó.
Hình tượng rồng bàng bạc khắp nền văn hóa Trung
năng nhu. 進健太過, 獨剛不柔, 知進不知退, 如亢早之龍,
龍至于亢, 不能生 物, 健至太過, 必敗其事, 陽極必陰,
天寶得而服失, 理有可決, 故 曰有悔. 大抵行健用剛之道,
貴乎隨時, 隨時之健, 能剛能柔. (劉 一明, 周易闡真)
(68)
Thiên đức tắc kiện, đương dĩ nhu hòa tiếp đãi ư hạ, bất khả
cánh hoài tôn cương vi vật chi thủ.
天德則健, 當以柔和接待於下,不可更懷尊剛為物之首. (孔穎達,
周易正義)
(69)
Dụng cửu giả, tức dụng kiện dã. 用九者, 即用健也.
(周易闡真)
(70)

Kiến quần long vô thủ, cát. 見群龍無首,吉.
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Quốc mấy ngàn năm không suy giảm. Hình tượng rồng dễ
dàng bắt gặp trong các công trình kiến trúc, điêu khắc, hội
họa, âm nhạc, thi ca, văn chương, vũ đạo, tín ngưỡng dân
gian, thần thoại, v.v... Quả thực, hình tượng rồng vẫn hằng
tồn tại trong tâm tưởng và trong đời sống tâm linh của
người Trung Quốc.
Phát xuất từ tín ngưỡng dân gian này, các tác giả của
Chu Dịch đã mượn hình tượng rồng để ám chỉ bậc quân tử
hay thánh nhân, biết tu dưỡng đạo đức,(71) biết lẽ cương
nhu tiến thoái, biết tùy thời hành xử để mang lại ích lợi
cho mình và cho mọi người; và còn hơn thế nữa, biết vượt
lên nhân đạo để huyền đồng với thiên đạo. Dường như đó
là một triết lý về nhân sinh và tâm linh mà các tác giả của
Chu Dịch  những bậc hiền minh thánh triết ngàn xưa 
muốn di tặng hậu nhân.
LÊ ANH MINH

(71)

Tiến đức tu nghiệp. 進德修業.
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Lòng Nhân Ái Cao Tột
Là Kết Quả Của Sự Hy Hiến Cao Tột
THANH CĂN
Đạo là bản thể tối linh vô hình sanh ra Đấng Tạo Hóa.
Đấng Tạo Hóa sanh ra vạn hữu chúng sanh trong đó có
loài người theo luật tiến hóa từ một đến vô lượng để hoàn
thành những thế giới hoàn hảo. Nên có thể gọi Đạo là linh
thể. Con người sinh ra bởi Đấng Tạo Hóa nơi thế giới vạn
hữu cũng cần có năng lực của Đạo để sinh tồn về thể chất
và tâm linh, giúp giềng bảo sanh của nhơn loại không bị
lệch hướng nhờ có phương tiện của Đạo là tôn giáo. Vậy
tôn giáo là phương tiện của linh thể Đạo.
Đối tượng của tôn giáo nhắm vào nhân vị của con
người đứng giữa trời đất, và con người được đặt vào hàng
tam tài Thiên Địa Nhơn. Cho nên nên lấy NHÂN làm
chuẩn để tạo thế nhân hòa và bình an cho vạn loại. Tôn chỉ
đạo Cao Đài nhằm phát huy tinh thần vạn giáo đồng
nguyên (mọi tôn giáo đều chung nguồn gốc) mà trong đó
có yếu tố công bình của Thánh Đạo. Công bình là sự công
chính kèm theo bác ái đã thành toàn được chữ Nhân trong
Thánh Đạo.
Hình ảnh và cuộc đời của Đức Chúa Giêsu chính là
diệu dụng của Đạo, thị hiện lòng Nhân từ Đấng Tạo Hóa 
Đấng Chúa Cha để mang đến cho nhơn loài sự bình an
thật. Bình an thật mà Ngài đã ban cho loài người bằng sự
hy hiến tột cùng. Giọt máu đào của Ngài là bức thông điệp
“bất ngôn chi giáo” của bậc Chí Thánh, Chí Nhân. Đức
Nhân của Ngài thể hiện qua mấy đặc điểm:

Đức Gia Tô Giáo Chủ dạy:
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Luật Tạo Hóa không tăng không giảm
Lẽ công bình khử ám hồi minh
Giáng sanh Ta cốt lấy tình
Cho đời lập chí giữ gìn câu thương.
Thương gia đạo hiệp nương trên dưới
Thương giống nòi khỏi lưới rẽ chia
Thương là nền móng làm bia
Thương người đau khổ không lìa đoạn nhau.(72)
Đức Giêsu cho chúng ta biết, luật công bình của Tạo
Hóa không tăng không giảm, nếu tăng giảm thì không còn
là công bình nữa. Nhưng chúng ta nên hiểu thế nào về lẽ
công bình trong tình yêu thương sanh chúng? Và tại sao
Ngài dạy ta phải “lập chí” để “giữ gìn câu thương”? Trả
lời được câu hỏi sau tất sẽ xác định được câu hỏi trước.
Lập chí ở đây là là tự xây dựng cho mình một chí
hướng yêu sanh vô vị kỷ, mỗi khi tương tác với loài hữu
tình đều chỉ tiết ra tố chất tình thương không có mầm ghét
ganh xen lẫn. Điều nầy rất cần đến ý chí nhẫn nại để tu rèn
nên tố chất thuần khiết của tình thương hay bác ái.
Người đời thường cho rằng, công bình và bác ái là hai
vấn đề hầu như đối lập nhau: công bình là “đừng làm cho
người khác cái mình không muốn nguời khác làm cho
mình”; còn bác ái là “làm những cái anh muốn người ta
làm cho anh”. Nhưng với cái nhìn bao quát về đạo đức, thì
công bình và bác ái có sự liên hệ chặt chẽ và bổ túc cho
nhau. Công bình là quy luật có tính phổ quát, như làm làm
lành thì gặp lành, làm dữ thì gặp dữ. Nhưng hoàn cảnh và
địa vị của từng con người trong xã hội không giống nhau
thì trường hợp “làm lành” hay “làm dữ” nêu trên đều bắt
đầu từ nguyên nhân, từ sự chủ ý không giống nhau. Nếu
nguyên nhân hay sự chủ ý không giống nhau mà bắt họ
(72)

Huờn Cung Đàn, 17 rạng 18-11 Tân Sửu (24-12-1961).
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phải chịu chung một quy luật thì hóa ra công bình mà
thiếu đi công chính.
Như thế, tình thương sản sinh do hoạt động của tâm
hồn, làm điều kiện bổ sung, làm động cơ thúc đẩy việc xây
dựng công bình trên nền tảng công chính, giúp cho công
bình bền vững và lưu dẫn công bình đi tới những nơi ngóc
ngách của thế tình mà tự nó không thể tới được. Đức
Giêsu đến nhờ ông Gioan làm phép rửa (Baptism) tại sông
Giócđan cũng nhằm trong ý nghĩa dùng nước thánh tẩy
gội nhuần “đức công chính”.
Nếu ta cứ luôn miệng bảo rằng ta yêu thương nhơn
loại mà ngay trong gia đình luôn bàng bạc sắc thái tẻ lạnh,
bất hòa vì sự thương nhiều thương ít; trong cộng đồng dân
tộc với nhau luôn âm ỉ ngọn lửa nghi kỵ, hận thù, phân
biệt đối xử nhau, làm cho ranh giới giàu nghèo càng rộng
hơn; trên dưới không nương tựa nhau, không bao dung
nhau để thu ngắn lại khoảng cách phân hóa, khiến cho đức
công chính càng bị nhạt nhòa đi và tâm hồn chưa hoàn
toàn được ơn thánh tẩy thì lời nói thương yêu nhơn loại
chúng sanh chỉ là lời hão huyền mà thôi. Cho nên Đức
Giêsu dạy: “Thương gia đạo hiệp nương trên dưới /
Thương giống nòi khỏi lưới rẽ chia” là ngụ ý đó.
Một trong những nguyên nhân gây khổ cho con người
là lòng tự tôn, tự đại. Tự tôn là cảm thấy mình đáng được
quý trọng, tự đại là cảm thấy mình nổi trội hơn người. Nếu
ta cứ cảm thấy như vậy thì khó mà chia sẻ nỗi khổ của
người khác huống hồ hạ mình để ra tay cứu độ họ. Muốn
cho người lầm lỗi phục thiện, ta nên cảm thông, an ủi , tha
thứ và khuyên lơn để cảm hóa họ nên tốt. Nếu ngồi bên
ngoài cậy mình hoàn hảo vừa chê trách họ, vừa giáo huấn
họ y như rằng họ chưa được tha thứ thì đời nào họ trở nên
tốt được?
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“Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ
được đẹp lòng Đức Chúa.” (Huấn Ca 3:18)

Kinh Thánh chép: “Khi rửa chân cho các môn đồ
xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: Anh em có
hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi
Thầy là Thầy là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy
là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn
rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho
nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em làm như
Thầy đã làm cho anh em.” (Gioan 13:12-15)
Nói về sự tha thứ cho nhau, Kinh Thánh chép: “Bấy
giờ, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa
Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải
tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? Ðức Giêsu đáp:
Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi
lần bảy.” (Matthêu 18:21-22)
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Thánh giáo của Đức Gia Tô:
“Từ giờ nầy cho tới ngàn giờ sau nữa, tiếng kêu nơi
đồng vắng vẫn mãi vang lên. Ai có tai hãy lắng nghe. Ai
có tim hãy rung động. Ai có khối óc hãy suy tư. Ai có đôi
tay dịu dàng hãy cứng mạnh vươn lên để xây dựng.” (73)
Câu “từ giờ nầy cho đến ngàn giờ sau nữa” chỉ cho ta
khái niệm về thời gian từ hiện tại đến tương lai, một tương
lai tiếp diễn không có chỗ dừng, đó là thời gian tiếp diễn
của tiếng kêu nơi đồng vắng. Nhưng đồng vắng là một nơi
hoang địa, sao lại có tiếng kêu gì của ai đó? Đây là câu nói
hình dung về không gian mà con người tội lỗi đang hiện
hữu. Tiếng kêu đó, hoặc là của chính ta, hoặc là của người
khác. Và âm hưởng của tiếng kêu đó không phải là tiếng
kêu cầu cứu mà là tiếng kêu lạc đàn, tiếng kêu của tự do
phóng túng, tiếng kêu của bầy chiên vô chủ, mặc tình quần
thảo nhau vì đám cỏ non, vì ao nước ngọt.
“Ai có tai hãy lắng nghe” có nghĩa là ai tịnh lòng sẽ
được lắng nghe âm thanh của tội lỗi, mà âm thanh của tội
lỗi là sự sân hận, tham lam, tà dâm, vọng ngôn, xảo trá…
“Ai có tim hãy rung động”. Tim ở đây là tâm thức,
trái tim rung động là cái tâm nhận biết rõ những ý nghĩ,
hành vi và lời nói nào thuộc về tội lỗi để tránh xa như
tránh xa ma vương ác quỷ. Và khơi lòng trắc ẩn trước
cảnh đời dữ nhiều lành ít mà phấn chí tự giác giác tha.
“Ai có có khối óc phải suy tư”. Khối óc ở đây là trí tuệ
(huệ), khi tâm thức nảy sinh tình thức do dự thì cần đến trí
tuệ (huệ) để gạn đục khơi trong, đoạn tuyệt các mầm
mống gây ra tội lỗi.
“Ai có đôi tay dịu dàng hãy cứng mạnh vươn lên để
(73)

Thánh thất Bàu Sen, 17-11 Kỷ Dậu (25-12-1969).
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xây dựng”. Khi đã lắng nghe được âm thanh tội lỗi và nhờ
tâm trí nhận biết và đoạn giao với chúng rồi, thì đôi tay
trước đây dù yêu đuối nhưng hôm nay trở thành kiên
cường tinh tấn, xem thường gian khổ để xây dựng cuộc
đời an vui bởi những bàn tay thánh thiện và phụng sự như
Con của Đức Chúa Cha:
“Con Người đến không phải để được người ta phục
vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá
chuộc muôn người.” (Matthêu 20:28)
Đây cũng là lúc con người chân chính làm kẻ chăn
chiên, nghe tiếng kêu lạc loài của con chiên nơi đồng vắng
mà tất tả đi tìm, như Đức Giêsu dẫn lời thí dụ cho những
người Pharisêu và các kinh sư về con chiên bị lạc mất:
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà
bị lạc mất một con, lại không để chín mươi chín con kia
ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất.
Vậy, tôi nói cho các ông hay: Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ
vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì
chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối
ăn năn.” (Luca 15:4-7)
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Thập tự giá thân đành chịu đóng
Ta chết vì sự sống loài người
Chết vì công nghĩa trên đời
Chết vì sứ mạng Cha Trời phú giao
Ta chịu đổ máu đào chuộc tội
Cho nhơn loài tự hối ăn năn
Hồi tâm hướng thiện quy căn
Trở về đạo chánh hóa hoằng nhơn tâm.(74)
Sở dĩ Đức Giêsu nhận chịu sự hy sinh cao tột như vậy
mà Ngài vẫn thản nhiên cầu nguyện Chúa Cha tha tội cho
kẻ có tội là nhờ tinh thần của Ngài đã an định đến mức
tuyệt vời, thể hiện phong thái uy hùng của một Đấng Cứu
Thế. Ngài kêu gọi chúng ta hãy quay vào trong để nhận
lấy sự mạc khải từ chính Đức Cha Lành; để không bị vọng
thức trần gian lôi cuốn vào vòng xoáy của danh, lợi, tình,
thù; để không vướng vấp vào cạm bẫy của tham vọng
phân tranh; để mạnh mẽ đức tin trung thành vì Đạo. Có
như vậy mới tạo được bức xạ tâm linh, khơi lên thành
ngọn đuốc Thánh:
“Hỡi những ánh mắt chói lòa trước ánh sáng thế
nhân! Còn gì nữa, hãy nhắm mắt lại để khỏi mù đi bởi ánh
lửa của tham vọng đấu tranh. Hãy quay lưng lại vì trước
mặt chứng nhân là lâu đài của đao thủ phủ, là hố huyệt
của nghĩa trang. Chần chờ gì nữa, chư hiền hãy tạo cho
mình một tư thế vững chắc để tinh thần và thể chất an định
uy hùng. Hãy thét to lên tiếng vọng tâm linh. Hãy thắp
ngọn đuốc dẫn đường bao kẻ lang thang bơ vơ khao

(74)

Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển 1. Nxb Tôn Giáo, tr. 66.
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khát.” (75)
Đôi điều vừa trình bày hẳn chưa đủ để diễn đạt hết
đức Nhân trong Thánh Đạo, nhưng với hy vọng rằng, nó
cũng khơi gợi cho ta về thân phận của con người sinh ra
nơi thế gian để làm gì: Để gieo trồng hay hưởng thụ? Để
chịu khổ đau hay tận hưởng sướng vui? Hoặc sướng vui
thì ít mà đau khổ lại nhiều? Đó là vấn đề mà mỗi chúng ta
ai cũng đã trải nghiệm. Tuy nhiên vấn đề đáng quan tâm là
bản thân sự đau khổ ấy do ngoại cảnh khách quan hay do
tự mình tạo lấy? Và bản chất của sự nhận chịu đau khổ ấy
là vì mình hay vì ai khác?
Đối với người tín hữu Cao Đài, tất nhiên cũng đồng
thuận với quan điểm Thánh Đạo là con người không ai
sống cho mình, chết cho mình mà là sống chết vì đức
Nhân Ái tức vì Đạo, chẳng ai sống chết ngoài Đạo cả.
Chịu khổ để tạo niềm vui, sự bình an cho người khác là
không khổ. Chịu chết để thành toàn sứ mạng phụng sự
theo Thánh ý là không chết. Tất cả là hạnh phúc, là lẽ sống
đời đời của một sứ đồ hoàn thiện đức Nhân.
Truyền Trạng THANH CĂN
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên

(75)

Thánh thất Bàu Sen, 17-11 Kỷ Dậu (25-12-1969).
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TU TÂM
BẠCH LIÊN HOA
Tu là sửa, sửa cái xấu trở thành cái tốt, sửa việc dở trở
lại việc hay, sửa quấy thành phải. Nhà cửa, xe cộ hư hao
thì sửa lại cho tốt đẹp và sử dụng được, việc đó gọi là tu
bổ. Tu tâm là sửa lòng dạ phàm phu tham lam, ích kỷ,
ganh ghét, đố kỵ… ra lòng Trời Phật cao thượng thanh
tao, khoan dung rộng lượng, thương người mến vật…
Trời sanh ra con người thì đã phú cho một tấm lòng
thiện lương để người nương theo đó mà trau dồi cho sáng
thêm lên, hầu tiến hóa lần lần cho đến bực cao siêu là
Thần Thánh, Tiên Phật. Nhưng phần đông người phàm bị
nhiễm thói đời vật chất, cứ mãi dấn thân vào vòng tục lụy
mà tấm lòng thánh thiện ban sơ phải biến dời, rốt cuộc
người càng lúc càng đi xa dần nẻo Đạo.
Người quân tử chẳng xa tâm tánh
Gìn cái tâm cho chánh đáng tin
Nó là một vật thần minh
Đừng cho lục dục, thất tình lấp chôn.
Giồi luyện mãi tâm hồn hiển đạt
Hậu thì làm mà bạc thì thôi
Ngày đêm cố gắng tô bồi
Cũng như ngọc báu có giồi mới xinh.
Tâm thì thiện mà linh uyên bác
Giữ cho còn thì phát Thiên cơ
Đừng cho hư hỏng vất vơ
Muốn ngăn nước phải đắp bờ trước khi.
Người để tâm mất đi mạng dứt
Trong thân người quý nhứt là TÂM
Mất đi nào khác thú cầm
Thánh Hiền biết giữ cái tâm cho còn.
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Tâm ráng đúc muốn tròn hay méo
Tâm nhờ người thợ khéo đó con
Tâm gìn đừng để hao mòn
Làm cho nhơ bẩn thì còn chi không?
Nghiêu, Thuấn dữ nhơn đồng (76) là đó
Người với ta nào có khác chi
Thánh Hiền làm đặng khó gì
Biết nuôi tâm tánh gọi thì Phật Tiên.(77)
Bởi vậy con người cần giữ lấy cái tâm, đừng vọng
niệm, chớ tà vạy, chẳng ghét ganh, không thù oán. Giữ sao
cho tâm luôn được yên vui là quý nhất.
Tu rồi đừng giận, chớ hờn
Để tâm thanh tịnh, linh đơn kiết thành. (78)
Người đời có hai thứ cần thiết cho sự sống: vật chất và
tinh thần. Thiếu thốn về vật chất là không đủ cơm ăn áo
mặc, không có nơi cư ngụ, hoặc vì một lý do nào đó mà
phải phiêu bạt rày đây mai đó… Thiếu thốn về tinh thần
thì con người tham lam, gian xảo, tật đố, kiêu căng... tạo
gây đủ thứ tội lỗi liên lụy bản thân, gia đình, và có khi còn
di hại cho con cháu. Thiếu thốn về tinh thần nguy hại hơn
thiếu thốn về vật chất. Nhưng ngườỉ đời thường sợ thiếu
thốn về vật chất, ít ai biết lo sợ bị thiếu thốn về tinh thần:

Món ăn xác thịt đã cần
Cũng cần nuôi dưỡng tinh thần hậu lai.(79)
Ngày xưa, Thầy Mạnh Tử than rằng khi người ta có con
gà, con chó bị mất, người ta tìm mọi cách để bắt về, và
Nghiêu, Thuấn dữ nhơn đồng: Nghiêu, Thuấn (hai vị Thánh
Vương) và con người cũng giống nhau.
(77)
Đại Thừa Chơn Giáo. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2011, tr. 192.
(78)
Đại Thừa Chơn Giáo, tr. 150.
(79)
Đức Đông Phương Chưởng Quản, Ngọc Minh Đài, ngày 10-71968.
(76)
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biết có thể tìm lại được; nhưng khi đánh mất tâm mình rồi
thì họ chẳng biết tìm kiếm.(80)
Một vị tướng đem quân dẹp giặc thì trước tiên phải biết
quân giặc đang ở chỗ nào. Người tu chúng ta muốn thoát
ly sanh tử, ra khỏi luân hồi thì cần phải biết rõ cái tâm của
mình. Khi đã phân biệt được chơn tâm và vọng tâm một
cách rõ rệt thì mới có thể lần lần dẹp trừ vọng tâm, mới có
thể trở về với chơn tâm của mình được.
Tiên, phàm cũng bởi tại tâm ra
Tâm vạy thì làm những quỷ ma
Tâm chánh còn nuôi thành thánh đức
Tiểu nhơn vì bởi mất đi mà.(81)
Từ vô thỉ lưu chuyển trong vòng sanh tử, vô minh phiền
não nhiễm quá sâu dày nên chúng ta không biết tự tâm
mình là Phật, nếu biết được thì cũng không dám nhận,
không thể làm chủ được, tại vì chúng sanh thiếu dũng khí.
Lắm bực trí thức thường nhựt làm rất nhiều đạo sự,
nhưng không thể rời được hữu tâm. Thuyết pháp giảng lý
đạo cho chúng sanh nghe, các vị ấy cũng am tường thấu
triệt rằng muôn vật ở đời là mộng huyễn, là giấc mơ, như
bọt nước dưới gầm cầu, như bóng mờ hàng cây của ánh
trăng đêm. Đã hiểu như vậy nhưng cũng chưa diệt được
cái vọng tâm.

Cáo Tử, thượng, chương 21: “Nhân hữu kê khuyển phóng, tắc
tri cầu chi. Hữu phóng tâm nhi bất tri cầu.”
(81)
Đại Thừa Chơn Giáo. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2011, tr. 192.
(80)
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Cuộc Tao Ngộ Muộn Màng
PHẠM VĂN LIÊM

Mùa báo hiếu vừa rồi, tôi về Quảng Ngãi dự lễ giỗ Chư
Thánh, sau đó có đi Tứ Trung viếng khu di tích Phước Hội
(Tý Sé).
Nơi đây năm 1944-45 chiến tranh bộc phát, nạn đói
hoành hành, máy bay Pháp luôn bắn phá vào các khu dân
cư. Cơ Quan Truyền Giáo Cao Đài Trung Bộ di tản 4.000
đạo hữu lên khai hoang, lập sở nông Phước Hội để sinh
sống theo chương trình Nông Viện mà Ơn Trên đã dạy ở
Hội Tiểu Vạn Linh.
Tôi đã thăm khu nghĩa địa la liệt mộ chí và thắp hương
ở Đài Bia tưởng niệm. Đọc những dòng trên bia tôi cảm
thấy xót xa và thổn thức. Tôi hỏi quý đạo hữu ở Thiên Bàn
nầy về giai đoạn bi thương ấy. Họ không biết được nhiều
nên nói cho tôi biết một người vốn là Cao Đài Tây Ninh
đã từng chung sống ở đây và cùng sánh vai khổ nạn gánh
đạo miền Trung với chư tiền bối. Đó là cụ Duy Thần
Nguyễn Ngọc Hòa.
Tôi có biết Lễ Sanh Nguyễn Ngọc Hòa kế nhiệm tiền
bối Tống Phước Hậu làm Đầu Họ Đạo thánh thất Trung
Hòa (Tiên Phước), về sau đi Nhựt Bổn học, bây giờ đang
sống tại Tây Ninh nhưng tôi không có địa chỉ.
Tôi lại được giới thiệu thêm những người biết nhiều về
Phước Hội hiện còn là Sĩ Tải Lưu Ngọc Trai, ông Ngô
Đình Phụng, ông Nguyễn Ngọc Châu ở Bà Rịa - Vũng
Tàu.
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Biết cụ Trai đã trên 90, hoàn toàn mất trí nhớ nên tôi
chỉ tìm đến ông Phụng và ông Châu ở Láng Dài (Đất Đỏ).
Khi gặp gỡ tôi được nghe kể rất nhiều về cơ đạo miền
Trung, được giúp nhiều tư liệu rất sống thực, đồng thời
được mách địa chỉ cụ Duy Thần Nguyễn Ngọc Hòa ở Tây
Ninh.
Tôi dự tính sẽ đi Tây Ninh sau mùa nhập tịnh. Bất ngờ
ngọn gió lành cuối thu đã đưa cụ Duy Thần về Trung
Hưng Bửu Tòa vào giữa mùa tu tịnh.
Tôi rất mừng vì được “Thiên tắc tùng chi” (82) nên
chuẩn bị bút giấy, lựa dịp vào phòng cụ để hỏi han. Cụ
năm nay đã 89 tuổi và sức nghe cũng mất 89%, do vậy
muốn hỏi cụ phải viết ra giấy, còn cụ trả lời thì thao thao
bất tuyệt, giọng oang oang vang đến ngoài sân.
Tôi đến thăm cụ, mang theo quyển Trên Đường Thiên
Lý,(83) lật trang 63 chỉ cho cụ xem phần cước chú. Cụ cầm
đưa sát lên mắt đọc: “Chùa An Tráng nay là thánh thất
Trung An. Lễ Sanh Nguyễn Ngọc Hòa (Tây Ninh) hành
đạo ở Quảng Nam có làm câu đối như sau:
Cao thượng quán thanh thiên Tam Giáo TRUNG tông
hưng chánh pháp.
Đài tiền minh Thánh đức nhứt tâm AN quốc phục chơn
truyền.
Cụ cười ha hả rất khoái chá và nói:
- Đúng rồi, đúng rồi, Lễ Sanh Thượng Hòa Thanh đấy,
nhưng câu đối nầy là tôi chấp bút chứ không phải do mình
đặt ra. Hồi đó tôi được Đức Lý chọn làm đồng tử với
thánh danh Diệu Thông.

Trời ắt chìu theo lòng mình.
Của Phạm Văn Liêm. Quyển 41 trong Chương Trình Chung
Tay Ấn Tống Kinh Sách Cao Đài.

(82)
(83)
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Biết tôi làm phổ tế, cụ nói:
- Làm phổ tế quan trọng lắm. Phải học nhiều, hiểu
nhiều, nói thông. Hiện tại người đời hiểu Cao Đài rất sai
lạc. Một lần có người nói chuyện với tôi: “Trình độ anh
như vậy không phải nói tâng bốc, thực sự chúng tôi theo
không kịp, nhưng sao anh theo chi đạo Cao Đài của những
người sáng lập là quan lại phản động? Cao Đài có gì hay
mà anh đem cả cuộc đời phụng sự?”
Tôi trả lời Cao Đài hay ở chỗ tôn chỉ và mục đích. Tôn
chỉ là con đường chính thống phải noi theo, đó là “Tam
Giáo quy nguyên, Ngũ Chi phục nhứt”. Còn mục đích là
“Thế Đạo đại đồng, Thiên Đạo giải thoát.” Cao Đài chủ
trương xóa nạn kỳ thị tôn giáo, sát hại lẫn nhau làm đổ
máu đồng bào đồng loại. Cao Đài kêu gọi thương yêu,
bình đẳng mọi nòi mọi giống…
Nghe đến đó người ấy liền “ồ” lên một tiếng và nói:
“Nếu Cao Đài được vậy thì quý biết mấy. Nhưng Đạo ta
còn nhỏ quá làm sao làm được?”
Tôi thích thú hai chữ “Đạo ta” của ông ấy, và bảo: Một
hạt châu cỏn con chiếu hào quang còn hơn là một quả cầu
to tướng không có chút ánh sáng.
...
Cụ thong thả chơi ba hôm, rồi Hội Thánh lo cho cụ đi
thăm những nơi trước đây cụ đã sống và hành đạo. Bốn
hôm sau cụ về, vẫn nụ cười, vẫn đẹp lão và sức khỏe rất
tốt. Tôi đến chúc mừng cụ và được cụ trao cho xấp giấy đã
viết trong chuyến đi.
Từ Trung Hòa (Tiên Phước) cụ được đưa về lại Hội
Thánh nghỉ dưỡng sức. Hai hôm sau, vài huynh đệ cùng
đưa cụ đi Tý Sé thăm khu di tích sở nông Phước Hội.
Trên đường đi cụ rất vui, nói nhiều chuyện hồi ở bên
Nhật, chuyện gặp các chính khách, các nhà trí thức,
chuyện về nỗi lo cơ đạo hiện tại.
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Xe cứ chạy đều, cụ nói bây giờ sướng quá, đâu còn le
lưỡi khi qua đèo, đâu còn rục gối khi leo dốc…
Đến thánh thất Trung Quang Bình, công phu giờ Ngọ
xong, dùng cơm trưa rồi cụ vào Thiên bàn Tứ Trung ngay.
Cụ ra khu nghĩa địa nghắm nhìn, đưa tay đếm từng ngôi
mộ. Trở lại nhà bia lưu niệm cụ khen “Khá khang trang”,
rồi leo lên bực cấp áp chót để đọc văn bia. Đọc đến đâu cụ
gục đầu đến đó và trong mắt cụ có ngấn lệ cảm hoài.
Cụ thắp hương tưởng niệm xong, huynh đệ mời cụ ra
xe. Cụ rảo bước, mặt hướng về phía chân núi bảo:
- Kia là khu nhà tịnh ngày xưa tôi tu ở đó.
Đưa tay chỉ về con suối, cụ nói tiếp:
- Con suối nầy bây giờ đục chứ ngày xưa tôi thường
tắm nước rất trong.
Chiều dần dần xuống, cụ vào xe để trở về. Tôi hỏi cụ đã
nghĩ ra một bài thơ chưa. Cụ hơi trầm ngâm trả lời:
- Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc.(84)
Cụ giải thích:
- Bất đắc đây không phải là có người đề thơ rồi, mà vì
cái tình nầy lớn quá, cái cảnh nầy nó bao trùm cả quá khứ
và hiện tại nên không diễn đạt bằng mấy vần liền được.
Nhưng có lẽ…
Về lại Hội Thánh, cụ chơi thêm vài hôm, trao đổi thêm
nhiều tình đời ý đạo với cụ Phối Sư. Sáng mùng 01 tháng
10 Tân Mão cụ xin từ giã.

Đời Đường (Trung Quốc), Lý Bạch đến Hoàng Hạc Lâu, trước
cảnh đẹp toan làm thơ. Nhưng trông lên thấy có chép bài thơ rất
hay của Thôi Hiệu rồi, vì vậy Lý Bạch chỉ lưu lại hai câu: Nhãn
tiền hữu cảnh đạo bất đắc / Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu.
(Trước mắt có cảnh đẹp mà không tả được / Trên đầu đã có thơ
Thôi Hiệu viết.)

(84)
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Khi đến chia tay gởi quà lưu niệm, cụ trang trọng trao
cho tôi bản vi tính tập “Theo bước chân Thầy 70 năm giữa
chốn bụi hồng trong thế kỷ 20”, viết ở Tokyo (1999).
Tôi hết sức cảm ơn cụ, vì đây là những điều tôi mong
ước để viết tập sách của mình. Cụ lại đưa tiếp cho tôi hai
bài thơ:
Chia tay xin có đôi lời nhắn nhủ:
ĐẠO PHÁP TÂM TRUYỀN
Bầu Tiên linh dược sẵn nơi đây
May gặp hiền nhân nguyện tỏ bày
Thân tịnh trước tâm cần giới định
Huệ minh sau tánh tự nhiên khai
Thất tình gió cuốn buồm day cánh
Lục dục sóng nhồi lái trở tay
Biển khổ vượt mau qua bỉ ngạn
Thân là thuyền đó chở tâm này.
Tâm này căn tánh vốn hằng sanh
Nương khổ trần gian Phật luyện thành
Kim mộc vạn nhơn qua vạn kiếp
Sang hèn sướng khổ đủ trăm ngành
Trăng soi bể ấy trăng càng rạng
Gió giục sóng tình gió lại thanh
Nương chốn bùn nhơ sen trổ mặt
Xuân qua hè lại quả đươm thành.

Chờ tôi xem xong cụ bảo:
- Hội Thánh đang mùa tu tịnh mà phải bận rộn tiếp tôi,
thật làm phiền hà cho Hội Thánh quá!
Tôi ghi giấy: “Rất vui được tiếp đón cụ vì không dễ gì
có dịp khác nữa. Và xin hỏi cụ trên Tây Ninh có mùa tu
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tịnh không?”
Nghiêng người về phía tôi, cụ nói:
- Tại Tòa Thánh chỉ cúng tứ thời và lập công quả mà
thôi.
Tôi hơi sững sờ một chút và không hỏi thêm gì nữa,
quay sang xếp giúp hành lý để sáng hôm sau cụ lên tàu.
Vừa xong đâu đó tôi chào cụ. Nắm tay tôi, cụ bảo:
- Năm nay tôi đã 89 tuổi, hân hạnh được thăm quý bạn
đạo tâm lần nầy là lần cuối. Lần sau xin gặp nhau trên cõi
thiêng liêng hằng sống.
Tôi siết tay cụ, bất chợt đọc mấy câu thơ của Bùi
Giáng:
Hỏi rằng đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.
Biết cụ không nghe rõ, nhưng tôi thú vị chào biệt cụ.
Về lại phòng mình, chưa ngủ được, đầu óc tôi vẩn vơ
về cuộc tao ngộ nầy. Đẹp thật, vui thật, hữu ích thật, mà
quá muộn màng không còn cơ hội trình bày cho cụ Hòa về
câu Thánh truyền:
Trung Tông có pháp nhiệm mầu
Có Thầy dẫn lối có đầu có đuôi.
Phải “có đuôi” mới hoàn tất được sứ mạng Đại Đạo Kỳ
Ba.
Trung Hưng Bửu Tòa
Mùa tu tịnh năm Đại Đạo 86.

PHẠM VĂN LIÊM
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Cụ Nguyễn Ngọc Hòa và Phạm Văn Liêm.
MẤY VẦN THƠ CỦA CỤ NGUYỄN NGỌC HÒA
Sau hơn nửa thế kỷ xa cách, cụ Nguyễn Ngọc Hòa
(nguyên Đầu Họ Đạo thánh thất Trung Hòa) trở lại thăm
thánh thất Trung An là nơi cụ có nhiều kỷ niệm sâu sắc
nhất (1946-1949), cơ duyên cụ gặp Cơ Quan Truyền Giáo
Trung Bộ (nay là Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài).
Thánh thất Trung An thiết tiệc chay mừng tái ngộ. Một
Lễ Sĩ tên Đây hỏi: “Cụ là phân thân của Đấng nào vậy?”
Cụ trả lời:
Xin đừng hỏi căn nguyên kiếp trước
Dẫu cho mình may được là Tiên
Kiếp nầy mới thật hữu duyên
Là bạn thân thiết đồng thuyền độ nhơn.
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THĂM LẠI THÁNH THẤT TRUNG AN
Trung An thánh thất trong tim ta
Bảy chục thu xuân trở lại nhà
Hiêp Lý (85) nhứt tâm gìn cội Đạo
Chơn Khai (86) quảng kiến lánh phồn hoa
Trung Kỳ phất phới trương cờ Đạo
Đà Nẵng trang nghiêm dựng Bửu Tòa
Núi nghĩa biển tình non nước ấy
Vẻ vang nòi giống Việt Nam ta.
THĂM LẠI THÁNH THẤT TRUNG HÒA
Thăm họ đạo Trung Hòa buổi trước
Tận phương trời Tiên Phước Quảng Nam
Rừng sâu núi thẳm dặm ngàn
Tình xưa nghĩa cũ miên man tấc lòng.
Ban Cai Quản thánh thất Trung Hòa tổ chức lễ mừng
và tặng hoa cụ Hòa. Dịp này, cụ có bài thơ lưu niệm:
VIẾNG THÁNH THẤT TRUNG HÒA
Đường tu khởi bước tự Trung Hòa
Mấy chục năm liền tỉnh thế ca
Đắm đuối đường đời thương nỗi nước
Thăng hoa cửa đạo vẹn tình nhà
Thương yêu cam phận gương Hiền Thánh
Ganh ghét chi màng thói quỷ ma
Vì nghĩa lắm lần toan hủy xác
Vui thay nhìn lại quãng đời qua.

(85)
(86)

Hiệp Lý: Trần Nguyên Chất.
Chơn Khai: Nguyễn Quang Châu.
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Tâm Tình Mùa Xuân
HUỆ KHẢI

Vừa rồi, bạn vong niên ở ngoại thành, một thầy giáo
mới về hưu không lâu, gọi điện dặn dò tôi: “Tết nhứt đừng
bày đặt cho chác cái gì hết nghen.”
Ấy là nhắc chuyện cũ, bình rượu ngon gởi anh, chia sẻ
chút quà mà một bạn văn trên đường bay nửa vòng trái
đất, lúc quá cảnh Seoul đã chẳng quản ngại xách về cho
tôi cả cặp. Tiếng anh cười trong điện thoại, giọng vui vẻ:
“Ông cho tôi thời giờ của ông thì quý gấp mấy quà cáp
lỉnh kỉnh. Tết ghé chơi đi.”
Tết, ngán nhất chuyện thăm nhà này nhà kia. Ghé ai
buổi sáng, thì chiều hay tối thế nào cũng được đáp lễ.
Sáng mới gặp nhau đó, mới chúc qua chúc lại những công
thức khuôn sáo, thì chiều hay tối sẽ “play back” na ná như
vậy, chỉ đổi chỗ ngồi, đổi vai chủ khách.
Nhưng tôi muốn ghé anh. Tôi thích ra ngoại thành mấy
ngày muộn màng của tháng Chạp âm lịch, may ra tìm
được cái không khí chuẩn bị Tết còn sót lại chút xíu hơi
hướm của những gì chưa bị đô thị hóa. Thế nên tôi đáp:
“Thì em ghé. Nhưng cận Tết được không?”
“Được quá đi chớ! Tôi ngày nào cũng như ngày nào.”
Lại cười, lần này nghe như rổn rảng.
Và tôi ghé anh, một sáng cuối năm, với cái lành lạnh
bất thường của miền Nam làm cho chén trà nóng bỗng
ngon hơn.
Những chuyện đầu Ngô mình Sở chẳng hiểu sao lại dẫn
dắt đến Tết. Anh bảo: “Không nhứt thiết, nhưng mấy ngày
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Tết tình cờ đi đâu ngang đây thì tạt vô. Lúc nào tôi cũng
có nhà. Một mình hà.”
“Sao vậy? Chị đâu?”
“Vài năm nay bà ấy có lệ đầu xuân là ráp với mấy đứa
em, đứa cháu. Không miễu thì núi, chẳng Bình Dương thì
Châu Đốc, Tây Ninh. Hưu rồi, rảnh rang mà. Có khi đi hết
tháng Giêng. Tôi quen rồi.”
Nghĩ đến chuyện thiên hạ kinh doanh lộc thánh, tôi
buột miệng: “Hành hương hay là...?”
“Ai mà biết mấy bà mấy cô! Bây giờ gần như đền chùa,
miếu mạo nào cũng bị thương mại hóa. Nghĩ thương cho
bụng dạ nhi nữ thường tình. Thấy thiên hạ đi rần rần thì
cũng xúm vô đi, chẳng quan điểm lập trường chi hết!”
Anh vừa nói vừa cười, giọng nhẹ nhàng bao dung,
không chút mỉa mai chỉ trích.
Tôi ngước nhìn chiếc tủ nhỏ kê ở góc phòng. Những
gáy sách lộ qua lớp cửa kính trong suốt. Một số quyển tôi
từng mượn anh đọc. Và kết bạn với anh cũng vì cùng thích
chung một số tác giả. Anh đọc không nhiều, nhưng tập
trung và chọn lọc. Xưa thì Đạt Ma, Trang Tử... nay thì
Suzuki, Capra... Có dạo anh khoe tôi Anthony de Mello,
và vị giáo sĩ Dòng Tên người Ấn này đã làm hai anh em
tốn khá nhiều cà phê, nước trà khi có dịp ngồi bên nhau
thủng thỉnh đổi trao những gẫm suy, tâm đắc từ trang sách
của bậc hiền nhân quá cố.
Hồi mới quen anh, chơi với nhau một dạo, biết “gu”
đọc sách của anh rồi, tôi trêu: “Anh đúng là người có tinh
thần... liên tôn.”
Thì anh cười cười, không thèm đính chính: “Có vậy
mới hòng phá được sở tri chướng của mình, phá cái bệnh
chấp ta chấp người của mình. Hồi bằng tuổi ông bây giờ,
tôi chỉ đọc rặt một thứ, may mà có ngày sớm vỡ lẽ mình
sai.”
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Tôi đảo mắt liếc nhanh phòng khách của hai ông bà
giáo không con về hưu. Tết khá cận kề, nhưng dường như
ở đây chưa có gì thay đổi. Chừng hiểu ý tôi, anh nói:
“Nhiều năm rồi đã thành lệ. Dĩ nhiên cũng mất công
thuyết phục bà ấy mới chịu nghe. Tôi thấy không gì lãng
cho bằng cần kiệm cả năm để rồi tung ra tiêu hoang ba
ngày Tết. Người ta tốn tiền thưởng xuân mà thực sự vẫn
không biết cách thưởng xuân.”
Tôi làm thinh, biết rằng cứ nhẩn nha một chút thì anh sẽ
giãi bày thêm. Với tôi, anh có thể dông dài mà không sợ
người nghe cười thầm rằng anh chỉ giỏi nghề lên lớp, làm
tàng bộ tịch cao đạo.
“Ông biết đó, xuân là đổi mới, là hoán cựu nghinh tân.
Nhưng chúng ta hầu như chỉ biết đổi mới ở bề ngoài. Đón
Tết, ta tốn tiền lo làm mới nhà cửa, sắm mới áo quần, còn
phần bên trong của chính mình, là tâm hồn mình thì không
mấy ai lo làm cho mới hơn năm cũ. Tết đến, ai cũng tổng
kết xem năm rồi mình tăng thêm thu nhập bao nhiêu,
nhưng không mấy ai tính sổ xem tâm hồn mình đã được
gì, mất gì.”
Tôi gật gù: “Ai cũng như anh thì không có chợ Tết đâu
nghen!”
“Tôi nào dám đả phá tục ăn Tết. Truyền thống ông bà
mà. Tôi chỉ muốn suy nghĩ cho thấu tình đạt lý về ý nghĩa
thực sự của thưởng xuân thôi. Ông nghĩ, nếu lòng mình cứ
đầy nhóc tham sân si, bon chen tranh cạnh, lợi kỷ hại
nhân, thì dù ăn mặc thanh lịch, ngồi bên ngàn hoa xuân
tươi đẹp, ngắm sắc thắm xinh, ngửi mùi thơm thoang
thoảng trong nhụy, cũng chẳng ích gì. Hoa sẽ tàn, xuân sẽ
qua, năm sẽ hết, còn đời mình tuổi chồng thêm tuổi, cái
xấu cứ tích lũy dày thêm thì chẳng bẽ bàng lắm sao?”
Tôi trêu: “Vâng, các cụ há chẳng bảo xuân nhựt nhựt
tân, hựu nhựt tân là gì. Có điều người ta chỉ biết duy tân
bên ngoài mà quên duy tân bên trong. Có lẽ vì vậy, chị
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giận anh nên Tết nào cũng bắt anh chèo queo coi nhà còn
chị mặc tình đi núi đi non, chơi đền chơi miễu.”
Anh cười ha hả: “Thì phải thỏa hiệp để chung sống hòa
bình. Tôi ăn Tết kiểu tôi, bà ấy ăn Tết kiểu bà ấy. Miễn
tôn trọng nhau là tốt rồi.”
Anh đổi giọng: “Nói thật lòng, thấy bà ấy mải mê hành
hương mà thương. Như tôi cũng hành hương đấy chứ,
nhưng hành hương kiểu khác. Tâm hồn mình chính là ngôi
đền thiêng liêng mà mình nên biết chiêm bái. Mỗi mùa
xuân đến, tôi hay trầm tư là vậy. Cứ nghĩ cái quỹ thời gian
đời mình đang mỏng dần, mà nội tâm mình không dày
thêm theo chiều tỷ lệ nghịch là tôi phát chán cho tôi. Nói
ông đừng cười, có khi cạo râu, ngắm nghía bản mặt mình
trong gương, thấy cũng sáng sủa, không nỗi tệ, vậy mà cớ
sao lòng mình nhiều lúc tối tăm, thảm hại quá!”
Chia tay nhau, tôi cho xe hướng về trung tâm thành
phố. Dọc quốc lộ, thỉnh thoảng lại gặp mấy chỗ bán mai
bên vệ đường. Một vài cành nở sớm lấm tấm điểm vàng
cho vui mắt đoạn đường trống trải. Tôi đã qua cái tuổi rạo
rực đón xuân, nhưng mỗi lần thấy tin mai báo Tết lại
không khỏi bâng khuâng vô cớ. Bây giờ, cũng đang lúc
bâng khuâng như vậy, tôi chợt lan man nhớ nghĩ câu
chuyện hành hương thưởng xuân của anh.
Trời không nắng, gió thổi ngược dán lớp áo sơ mi dính
sát vào người, vậy mà không thấy lạnh.
HUỆ KHẢI
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HOAÏT ÑOÄNG PHÖÔÙC THIEÄN
www.phuocthien.net
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)
***

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:
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Ả
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 2312 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.

____________

Döï ñònh in trong naêm 2012
 Thieän Thö: Caûm ÖÙng Thieân – AÂm Chaát Vaên –
Coâng Quaù Caùch (Leâ Anh Minh)
 Moät Doøng Baùt Nhaõ (Hueä Khaûi)
 Lôøi Vaøng Sen Traéng

Ñòa chæ 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

_________________________________________________
THIEÂN LYÙ BÖÛU TOØA
12695 Sycamore Ave.
San Martin, CA 95046 – USA
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