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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

Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân, soá 16, Xuaân Quyù Tî

3

năm trước. Nhưng đêm nay Thầy muốn cho các con được
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

(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).
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để chuyển phong ba (10) trở thành bình địa.(11) Sự yên lặng
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

(10)

Phong ba: Sóng gió, ám chỉ cơn hỗn loạn, khủng hoảng
(disturbance, crisis).
(11)
Bình địa: Đất bằng, ám chỉ bình an, ổn định (peace).
(12)
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).
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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.
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.
(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 sắc điểm nhân tài sứ mạng
Xuân phong (19) thừa (20) ngọc bảng (21) đề ghi
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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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
(25)

Tao loạn: Loạn lạc, chiến tranh.
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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!
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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YÙ NIEÄM VEÀ THÖÔÏNG ÑEÁ
(Trích “Haønh Trình Veà Phöông Ñoâng”)
(.....)
YÙ nieäm veà Thöôïng Ñeá laø ñieàu phaùi ñoaøn luoân luoân
nghe noùi ñeán, ngöôøi daân AÙ chaâu coù moät tinh thaàn toân
giaùo raát maïnh, toân suøng Thöôïng Ñeá quaù nhieät thaønh. Hoï
ñaâu hieåu raèng ngöôøi AÂu voán coù oùc hoaøi nghi, thöôøng thay
theá caùi ñöùc tin ñôn giaûn baèng caùi lyù trí phöùc taïp. Laøm sao
hoï coù theå hieåu raèng Thöôïng Ñeá chæ laø moät quan nieäm,
moät giaû thuyeát cuõng nhö traêm ngaøn giaû thuyeát khaùc nghóa
laø caàn phaûi chöùng minh cuï theå.
Babu mæm cöôøi nhö ñoïc ñöôïc yù nghó moïi ngöôøi:
“Naøy caùc baïn, caùi lyù trí töï cao töï ñaïi cuûa con ngöôøi
khoâng coù ích gì caû. Chæ khi naøo hoï ñaït ñeán traïng thaùi tónh
laëng cuûa taâm hoàn, hoï môùi yù thöùc caùc luaät huyeàn bí vuõ truï
vaø söï nhoû beù cuûa con ngöôøi. Khi taùch khoûi traïng thaùi u
meâ cuûa lyù trí, hoï môùi yù thöùc söï an laïc tuyeät vôøi khi hoøa
hôïp vôùi Thöôïng Ñeá.”
Giaùo sö Allen laéc ñaàu: “Taïi sao oâng khoâng nghó raèng
ñoù laø moät aûo aûnh? Moät söï töôûng töôïng?”
Babu baät cöôøi: “Naøy caùc baïn, moät baø meï sinh con coù
khi naøo laïi nghi ngôø raèng ñöùa con ñoù khoâng coù thaät. Khi
hoài töôûng luùc laâm boàn, coù khi naøo baø aáy cho raèng ñoù chæ
laø moät söï töï kyû aùm thò? Khi nhìn ñöùa con moãi ngaøy moät
lôùn khoân laøm sao baø meï laïi nghó raèng ñöùa beù khoâng hieän
höõu? Söï giaùc ngoä taâm linh laø moät bieán coá voâ cuøng quan
troïng trong ñôøi ngöôøi maø khoâng ai coù theå queân ñöôïc vì töø
ñoù con ngöôøi hoaøn toaøn thay ñoåi, trôû neân moät ngöôøi môùi.”
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Babu lieác maét nhìn toaøn theå phaùi ñoaøn, taát caû ñeàu laø
nhöõng giaùo sö, khoa hoïc gia danh tieáng nhaát. Y mæm cöôøi
tuyeân boá:
“Chuùng ta chæ môùi ôû vaøo buoåi bình minh cuûa khoa
hoïc, nhöng moãi khaùm phaù môùi, moãi kieán thöùc môùi, ñeàu
ñem laïi cho chuùng ta moät baèng chöùng raèng vuõ truï naøy laø
coâng trình cuûa moät Ñaáng Hoùa Coâng.
Haõy laáy moät thí duï toaùn hoïc cho deã hieåu. Neáu ta boû
vaøo tuùi 10 theû nhoû, moãi theû coù ghi töø soá 1 ñeán soá 10, vaø
tuaàn töï ruùt ra töøng caùi moät. Sau khi ruùt xong ta laïi boû theû
vaøo tuùi, troän ñeàu vaø ruùt ra laàn nöõa. Laøm sao ta coù theå ruùt
tuaàn töï töø soá 1 ñeán soá 10? Theo toaùn hoïc, ta phaûi ruùt
möôøi laàn, môùi coù moät laàn ruùt ñöôïc theû mang soá 1. Phaûi
ruùt 100 laàn môùi coù moät laàn ruùt ñöôïc soá 1 vaø 2. Phaûi ruùt
1000 laàn môùi ñöôïc soá 1, 2, 3 lieân tieáp. Neáu muoán ruùt theo
thöù töï töø 1 ñeán 10, thì tröôøng hôïp ñaëc bieät naøy chæ coù theå
xaûy ra moät laàn trong möôøi tyû laàn (10.000.000.000 hay
1010), coù ñuùng khoâng? Neáu aùp duïng toaùn hoïc vaøo caùc
ñieàu kieän taïo ñôøi soáng ôû quaû ñaát naøy, thì ta thaáy nguyeân
lyù ngaãu nhieân khoâng sao hoäi ñuû caùc ñieàu kieän caàn thieát.
Vaäy thì ai ñaõ taïo ra noù?
Traùi ñaát quay quanh truïc cuûa noù vôùi vaän toác moät
ngaøn saùu traêm caây soá (1.600 km) moät giôø ôû giöõa ñöôøng
xích ñaïo. Neáu noù quay chaäm möôøi laàn thì ngaøy seõ daøi
gaáp möôøi vaø dó nhieân söùc noùng cuûa maët trôøi cuõng gia taêng
gaáp möôøi laàn. Theá thì caây coái, sinh vaät ñeàu bò thieâu soáng
heát coøn gì. Neáu caùi gì choáng ñöôïc söùc noùng cuõng cheát
laïnh vì ñeâm cuõng daøi ra gaáp möôøi vaø söùc laïnh cuõng taêng
leân gaáp möôøi laàn kia maø. Ai ñaõ laøm traùi ñaát quay trong
moät ñieàu kieän toát ñeïp nhö theá?
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Maët trôøi laø nguoàn soáng cuûa quaû ñaát phaûi khoâng? Maët
trôøi noùng khoaûng naêm ngaøn naêm traêm ñoä baùch phaân
(5.500oC). Quaû ñòa caàu ôû ñuùng moät vò trí toát ñeïp khoâng
xa quaù maø cuõng khoâng gaàn quaù. Vöøa vaën ñuû ñeå ñoùn nhaän
söùc noùng cuûa maët trôøi. Neáu söùc noùng maët trôøi gia taêng
moät chuùt, ta seõ cheát thieâu, vaø ngöôïc laïi neáu söùc noùng maët
trôøi giaûm ñi moät chuùt, ta seõ cheát reùt. Taïi sao traùi ñaát naèm
ôû ñieàu kieän thuaän lôïi nhö vaäy?
Truïc traùi ñaát nghieâng theo moät toïa ñoä laø 23 ñoä. Neáu
traùi ñaát ñöùng thaúng, khoâng nghieâng theo beân naøo thì seõ
khoâng coù thôøi tieát boán muøa. Nöôùc seõ boác hôi heát veà hai
cöïc vaø ñoâng thaønh baêng giaù caû.
Maët traêng laø moät veä tinh cuûa traùi ñaát, ñieàu khieån thuûy
trieàu bieån caû. Neáu noù khoâng caùch xa traùi ñaát ba traêm taùm
chuïc ngaøn caây soá (380.000 km) maø xích laïi gaàn hôn taùm
chuïc ngaøn caây soá (80.000 km) thì moät cuoäc hoàng thuûy seõ
xaûy ra. Nöôùc seõ bò söùc huùt daâng leân ngaäp taát caû caùc luïc
ñòa moãi ngaøy hai laàn.
Toùm laïi, taát caû moïi ñôøi soáng treân maët ñòa caàu seõ bieán
maát neáu caùc ñieàu kieän sai leäch ñi moät ly. Neáu noùi raèng
ñôøi soáng chæ laø moät söï ngaãu nhieân thì trong tyû tyû laàn may
ra môùi coù moät ñieàu kieän toát ñeïp hoaøn toaøn ñeå coù ñöôïc söï
soáng nhö theá.”
Babu quay sang nhìn Giaùo sö Allen, moät nhaø sinh vaät
hoïc cuûa tröôøng Harvard:
“Neáu toaùn hoïc xem coù veû tröøu töôïng quaù, haõy thöû
quan saùt thieân nhieân döôùi caùi nhìn cuûa khoa sinh vaät hoïc
(biology) xem sao. Vôùi khaû naêng sinh toàn cuûa moïi vaät, ta
thaáy söï hieän dieän cuûa Taïo Hoùa raát chu ñaùo. Söï soáng
khoâng coù söùc naëng hay beà ño maø maïnh meõ laøm sao. Baïn
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haõy nhìn moät reã caây non nôùt, meàm yeáu, vaäy maø noù coù theå
soi nöùt moät taûng ñaù cöùng raén. Söï soáng chinh phuïc khoâng
khí, ñaát, nöôùc. Noù thoáng trò moïi nguyeân toá, noù baét buoäc
vaät chaát tan raõ roài laïi keát hôïp thaønh caùc hình theå môùi. Söï
soáng laø nhaø ñieâu khaéc naën thaønh nhöõng hình theå môùi laï,
laø hoïa só veõ nhöõng caûnh vaät thieân nhieân toâ ñieåm cho taïo
hoùa. Söï soáng cuõng laø nhaïc só daïy chim hoùt thaùnh thoùt,
daïy coân truøng ngaân nga, laø nhaø hoùa hoïc cheá caùc höông
thôm, quaû ngoït. Söï soáng töø caùc loaøi thaûo moäc thu huùt thaùn
khí bieán thaønh döôõng khí nuoâi muoân loaøi. Haõy nhìn
nhöõng gioït nguyeân sinh chaát (protoplasm) trong suoát gaàn
nhö voâ hình, maét ta khoâng theå nhìn thaáy, maø noù di ñoäng
nhôø haáp thuï sinh khí thaùi döông. Chính caùi teá baøo ñôn
ñoäc naøy chöùa maàm soáng cuûa muoân loaøi, vaø laø coäi nguoàn
cuûa toaøn söï soáng theo khoa hoïc thöïc nghieäm. Töï noù
khoâng taïo ra söï soáng vaäy thì söï soáng ôû ñaâu ñaõ ñeán?
Naøy caùc oâng baïn, caù hoài (salmon) sinh ra ôû nöôùc
ngoït, theo doøng nöôùc ra bieån vaø soáng ôû ñaây cho ñeán khi
tröôûng thaønh roài laïi trôû veà nguoàn. Haõy nhìn noù loäi ngöôïc
doøng veà sinh quaùn, noù bôi moät maïch ñaâu heà phaân vaân
löôõng löï. Neáu ta baét noù ñem ñeán moät choã khaùc, noù vaãn
trôû laïi nôi xöa. Ai ñaõ daïy cho noù phaân bieät moät caùch chaéc
chaén nhö vaäy?
Loaøi löôn bieån cuõng theá, chuùng rôøi sinh quaùn töø caùc
ao hoà, soâng laïch khaép nôi treân theá giôùi ñeå baét ñaàu moät
cuoäc du haønh ñeán taän ngoaøi khôi quaàn ñaûo Bermuda.
Muoán ñeán ñaây, moät con löôn AÂu chaâu phaûi ñi gaàn boán
ngaøn caây soá (4.000 km), löôn AÙ chaâu phaûi ñi xa hôn, coù
khi gaàn taùm ngaøn caây soá (8.000 km). Chæ taïi ñaây chuùng
môùi sinh saûn vaø cheát. Caùc con löôn con sinh ra taïi ñaây
khoâng bieát gì veà sinh quaùn maø vaãn trôû veà queâ höông xa
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xoâi cuûa cha meï chuùng noù, bieát tìm veà moät caùi laïch ôû Phaùp
hay moät caùi hoà ôû Nam Döông. Gioáng naøo veà nhaø gioáng
ñoù, moät con löôn Phaùp khoâng bao giôø bò baét ôû AÁn Ñoä vaø
moät con löôn gioáng Thaùi Lan khoâng bao giôø ñi laïc sang
Phi chaâu. Ai ñaõ ban cho loaøi löôn nguoàn caûm kích phaân
bieät nhö theá? Ai ñaõ höôùng daãn nhöõng con löôn beù boûng
treân ñöôøng phieâu du ngaøn daëm nhö vaäy? Chaéc chaén
khoâng theå do ngaãu nhieân phaûi khoâng caùc baïn?”
Toaøn theå phaùi ñoaøn kinh ngaïc tröôùc kieán thöùc quaûng
baùc cuûa nhaø chieâm tinh gaày goø, beù nhoû. Khoâng ai ngôø
moät xöù chaäm tieán nhö AÁn Ñoä laïi coù moät nhaø baùc hoïc
uyeân thaâm nhö vaäy. Babu mæm cöôøi noùi tieáp:
“Coù leõ caùc oâng coøn nhieàu phaân vaân, thoâi ñöôïc haõy
noùi veà yeáu toá di truyeàn cho thöïc teá hôn. Yeáu toá naøy laø
moät maàm soáng nguyeân thuûy raát nhoû chöùa ñöïng trong taát
caû caùc teá baøo. Moïi sinh vaät ñeàu coù ñaëc ñieåm di truyeàn
khaùc nhau. Yeáu toá naøy cho ta thaáy roõ söï soáng ñaõ ñöôïc truø
ñònh töø tröôùc vì moät caùi caây seõ taïo ra moät caùi caây, chöù
khoâng phaûi con vaät. Töø caùc loaïi sinh vaät beù nhoû nhö con
kieán ñeán caùc loaøi sinh vaät to lôùn nhö caù voi ñeàu chòu söï
chi phoái cuûa yeáu toá naøy. Ñieàu naøy chaéc chaén khoâng phaûi
ai nghó ra hay ngaãu nhieân phaûi khoâng? Chæ coù Ñaáng Saùng
Taïo môùi coù ñuû quyeàn naêng laøm caùc vieäc ñoù. Naøy caùc
baïn, khaép nôi trong vuõ truï ñaâu ñaâu cuõng coù moät söï quaân
bình tuyeät ñoái, khoâng loaøi naøo laán aùt loaøi naøo. Haõy nhìn
loaøi coân truøng, chuùng sinh saûn raát nhanh maø sao khoâng
chieám quaû ñaát? AÁy laø vì chuùng khoâng coù boä phoåi nhö loaøi
coù vuù (mammal). Chuùng thôû baèng khí quaûn (trachea) vaø
khi chuùng loät xaùc lôùn leân, khí quaûn khoâng lôùn theo neân
thaân theå chuùng bò giôùi haïn trong khuoân khoå nhaát ñònh.
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Con ngöôøi hôn loaøi thuù ôû ñieåm lyù trí. Baûn naêng con
thuù tuy kyø dieäu, nhöng bò giôùi haïn. Boä oùc con ngöôøi tuyeät
vôøi ôû choã noù coù theå vöôït xa taàm giôùi haïn cuûa noù. Muoán
quan nieäm söï hieän höõu cuûa Thöôïng Ñeá, caàn phaûi coù moät
naêng khieáu maø chæ loaøi ngöôøi môùi coù. Ta coù theå goïi noù laø
trí töôûng töôïng cuõng ñöôïc, nhöng nhôø noù maø con ngöôøi
môùi thu nhaän caùc söï kieän voâ hình, voâ aûnh. Trí töôûng
töôïng môû cho ta moät chaân trôøi bao la vaø nhôø theá ta môùi yù
thöùc moät thöïc taïi tuyeät dieäu raèng Thöôïng Ñeá laø taát caû,
Ngaøi ôû khaép moïi nôi, nhöng khoâng ôû ñaâu Ngaøi hieän roõ
nhö trong taâm hoàn chuùng ta.”
Toaøn theå phaùi ñoaøn yeân laëng, thaùn phuïc nhöõng daãn
chöùng hoaøn toaøn khoa hoïc vaø giaûn dò cuûa nhaø chieâm tinh.
Vaøi giôø tröôùc ñaây, ai cuõng nghi ngôø khaû naêng cuûa “gaõ
thaày boùi”; nhöng hieän giôø moïi ngöôøi ñeàu coâng nhaän y laø
moät nhaø baùc hoïc vôùi kieán thöùc uyeân baùc khoâng thua ai.
Babu mæm cöôøi nhìn taát caû moïi ngöôøi vaø noùi:
“Laø khoa hoïc gia, caùc oâng haõy suy nghó veà nhöõng
ñieàu toâi vöøa trình baøy. Haõy quan saùt vuõ truï, haõy deïp boû
caùc thaønh kieán saün coù, vaø söï ngoâng cuoàng cuûa khoa hoïc
thöïc nghieäm, roài caùc oâng seõ thaáy taát caû ñeàu dieãn ra trong
moät traät töï, myõ leä vaø ñieàu hoøa. Caùc oâng seõ yù thöùc söï beù
nhoû cuûa con ngöôøi tröôùc vuõ truï bao la vì khoa hoïc xaây
döïng treân caên baûn cuûa giaùc quan voán raát giôùi haïn, sao coù
theå caûm xuùc vuõ truï ñöôïc? Neáu ta cöù khaêng khaêng cho
raèng nhöõng caùi gì khoâng nghe ñöôïc, khoâng nhìn ñöôïc,
ñeàu khoâng hieän höõu thì thaät laø moät sai laàm tai haïi. Coù
bieát bao nhieâu söï kieän xaûy ra maø giaùc quan giôùi haïn
khoâng theå caûm nhaän, cho ñeán moät ngaøy naøo hoï khai môû
caùc giaùc quan khaùc.” (.....)
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DỤ NGÔN GIÁNG SINH
ĐÀN CHIM TRỐN TUYẾT
HUỆ KHẢI

Louis Cassels chào đời năm 1922 ở bang South
Carolina và được nuôi dạy ở bang này. Tốt nghiệp Viện
Đại Học Duke (1942) ông gia nhập không quân. Thế
Chiến thứ Hai kết thúc, giải ngũ không lâu, ông làm
thông tín viên cho hãng thông tấn UPI trong hai mươi
năm. Hãng này thành lập năm 1907 ở Mỹ với tên gọi
UPA (United Press Association), từ năm 1958 đổi tên là
UPI (United Press International).
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Năm 1967 Cassels trở thành chủ bút (senior editor)
kiêm phụ trách chuyên mục tôn giáo cho UPI và giữ
chức vụ này mãi đến khi qua đời (1974). Ông còn nổi
tiếng nhờ viết sách tôn giáo và luân lý, được tặng nhiều
giải thưởng. Từ năm 1955 đến 1974, chuyên mục “Tôn
giáo ở Hoa Kỳ” của ông xuất hiện trên hơn bốn trăm
nhật báo. Mười năm cuối đời, ông viết hàng chục quyển
sách về đức tin, có những quyển nổi tiếng như: Your
Bible (Kinh Thánh của bạn, 1967), The Real Jesus: How
He Lived and What He Taught (Giêsu đích thực: Cách
sống và lời dạy, 1968), The Reality of God (Chân tính
của Thượng Đế, 1971), v.v…
Tháng 12 năm 1959 Cassels đăng báo một truyện
ngắn. Từ đó tới nay các báo, đài phát thanh và hàng
trăm tổ chức truyền thông… trên khắp nước Mỹ đã
không ngừng dùng lại câu chuyện này. Mỗi lần được
dùng lại, bản văn gốc của ông lại bị thay đổi nhan đề,
thay đổi một ít chữ và câu. Thành thử, qua nhiều lần in
thành sách, ghi âm thành sách nói, hay tải lên mạng
Internet… hiện nay đang có khá nhiều dị bản. Một nhan
đề phổ biến hơn cả là The Parable of the Birds (Dụ
ngôn về đàn chim). Bản tiếng Việt tôi chuyển ngữ sau
đây căn cứ theo một bản tiếng Anh (dài non 600 từ) khá
phổ biến hiện nay.
Người đàn ông tôi sắp giới thiệu với quý bạn không
phải là kẻ bủn xỉn. Ông ấy tử tế, lịch sự, nói chung là
người tốt. Ông rộng lượng với gia đình, đúng đắn trong
tiếp nhân xử thế.
Có điều ông không tin gì hết về chuyện Thiên Chúa
xuống thế gian làm người, như các nhà thờ vẫn rao
giảng mỗi dịp Giáng Sinh. Chuyện ấy theo ông chả có
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nghĩa lý chi và bởi lẽ ông ta quá trung thực nên không
thể giả vờ tin tưởng được.
Ông bảo vợ:
- Anh thật sự xin lỗi em, nhưng anh sẽ không cùng
em đi lễ nhà thờ đêm Giáng Sinh.
Ông bảo không muốn làm kẻ giả đạo đức nên chỉ
muốn ở nhà mà thôi. Nhưng ông sẽ thức khuya đợi vợ
con tan lễ trở về. Thế là ông ở nhà còn vợ con cứ đi dự
thánh lễ nửa đêm.
Vợ con ông lái xe đi chẳng mấy chốc thì tuyết bắt
đầu rơi. Ông ra đứng ở cửa sổ dõi mắt nhìn cơn mưa
tuyết bất ngờ đang mỗi lúc một trở nên dữ dằn hơn. Rồi
ông trở lại chiếc ghế kê bên cạnh lò sưởi để đọc báo.
Mấy phút sau ông giật mình vì có gì đó rớt nghe cái
phịch. Lại thêm tiếng nữa, và tiếng nữa.
Thoạt đầu ông ngỡ ắt hẳn ai đó vò tuyết thành cục
ném vào cửa sổ phòng khách nhà mình. Nhưng khi bước
ra cửa trước xem xét, ông thấy một đàn chim khổn khổ
túm tụm vào nhau giữa trời tuyết lạnh. Chúng gặp bão
tuyết, trong lúc tuyệt vọng tìm chỗ trú ẩn, đã cố sức bay
qua ô cửa kính to tướng lắp ở phòng khách nhà ông.
Ông không thể để cho các sinh vật đáng thương này
nằm ngoài trời chết cóng. Ông nhớ đến cái chuồng đám
trẻ nhà ông dùng nhốt chú ngựa con. Chuồng ngựa là
chỗ trú ẩn ấm áp nếu ông có thể lùa hết đàn chim vào
trong đó.
Ông nhanh nhẹn khoác áo choàng, mang ủng lội
tuyết, rồi giẫm lên lớp tuyết dày đi ra chuồng ngựa. Ông
mở toang cửa, thắp đèn lên, nhưng lũ chim không chịu
vào. Ông nghĩ thức ăn sẽ dụ chúng được. Thế là ông vội
vàng trở vào nhà, tìm vụn bánh mì và rắc lên mặt tuyết
trắng. Ông rải thành con đường từ chỗ đàn chim suốt tới

Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân, soá 16, Xuaân Quyù Tî

23

cửa chuồng ngựa đang mở toang và sáng trưng đèn.
Nhưng nản quá, lũ chim chẳng ngó ngàng tới chỗ vụn
bánh mì, cứ tiếp tục vỗ cánh tuyệt vọng trong tuyết.
Ông cố chộp lấy chúng. Ông cố lùa chúng vào
chuồng ngựa bằng cách đi vòng chung quanh đàn, xua
tay lia lịa, mồm thì xuỵt xuỵt liên tục. Lũ chim chỉ tản
mác ra chứ chẳng chịu ùa vào cái chuồng sáng đèn, ấm
áp.
Ông biết lũ chim sợ ông. Ông suy luận, với chúng thì
ta là kẻ lạ và đáng sợ. Ước gì ta có thể nghĩ ra cách chi
đó để giúp chúng hiểu rằng chúng có thể tin cậy ta, rằng
ta không cố ý làm hại chúng mà chỉ đang cố gắng cứu
giúp chúng. Nhưng cách chi đây?
Ông nhủ thầm: “Ước gì ta biến thành chim, nhập bọn
với chúng và nói ngôn ngữ loài chim. Thế thì ta có thể
bảo chúng chớ có sợ. Khi ấy ta có thể dẫn dắt cả đàn đi
vào chuồng ngựa an toàn, ấm áp. Ước gì ta là một con
chim cùng đàn để chúng thấy ta, nghe ta, và hiểu được
ta.”
Ông vừa nghĩ tới đó thì chuông nhà thờ đổ rền. Tiếng
chuông vang vọng thấu tai ông át luôn tiếng gió rít. Ông
đứng đó lắng nghe những hồi chuông ngân vang khúc
hoan ca mừng lễ Giáng Sinh. Và ông khuỵu xuống, quỳ
luôn trên nền tuyết lạnh.
Ông chắp tay, thì thầm: “Nay con hiểu rồi. Con đã
hiểu vì sao Thiên Chúa phải xuống thế làm người.”
Trước thềm Giáng Sinh năm nay, tôi tình cờ tìm được
dụ ngôn của Louis Cassels và vui sướng thưởng thức.
Chuyện hay quá, giản dị mà cao siêu, nên tôi muốn sẻ
chia cùng quý bạn đọc không chỉ bản văn chuyển ngữ
mà còn cả đôi điều suy niệm vụn vặt của mình.
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Tôi nghĩ, một em bé trí óc non nớt ắt khó lãnh hội
một đề tài thần học, nhưng câu chuyện giản dị, tuyệt vời
của Cassels sẽ giúp thiếu nhi trực nhận được tức thì lý
do sâu xa huyền nhiệm vì sao Thiên Chúa từ trên trời
cao phải đi xuống trần gian, mang lấy xác phàm, để làm
một con người giữa cõi ta bà tục lụy, cái cõi khổ đau mà
Phật Thích Ca dạy rằng nước mắt thế nhân gom lại còn
nhiều hơn nước mặn bốn đại dương.
Từ dụ ngôn của Cassels, tôi nghĩ tới một suy niệm đã
xác tín nhiều năm trước.
Hai mươi tuổi đầu, tôi ngộ đạo Cao Đài. Những dòng
thánh giáo thiêng liêng đánh thức tôi, làm tôi rung cảm.
Nhưng tôi cũng không khỏi băn khoăn. Thánh giáo của
Đức Cao Đài, của Đức Mẹ Diêu Trì, của các Đấng
thiêng liêng trong Tam Kỳ Phổ Độ luôn luôn chứa chan
tình cảm, vì có tỉ tê khuyên nhủ, có thở than cám cảnh,
có chan nước mắt, có lẫn tiếng cười…
Thoạt đầu tôi nghĩ, khi tu tới bậc thánh như La Hán
thì đã dứt luân hồi sanh tử; tức là không còn thất tình lục
dục, không còn những tình cảm tục lụy tầm thường của
người phàm trần. Các Đấng Bồ Tát, Tiên Phật, Thượng
Đế đạo quả cao tột hơn hẳn bậc La Hán, cớ sao lại còn
bộc lộ những tình cảm không khác chi những kẻ thế
gian vẫn đang mải miết lẩn quẩn giữa vòng sanh tử luân
hồi?
Rồi tôi dần dần nghiệm ra. Khi trong nhà có trẻ con,
người lớn chơi với trẻ phải tìm cách kết thân với trẻ,
phải đồng hóa mình với trẻ. Cho nên già đầu mà cứ giả
bộ làm con nít, ăn nói đớt đát vụng về.
Cũng như vậy, để con cái trần gian gần gũi hơn với
Trời Phật, Tiên Thánh, các Đấng mượn lấy tiếng khóc
cười và lời than thở của trần gian đem vào lời Tiên tiếng
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Phật trong thánh ngôn, thánh giáo Cao Đài.
Nếu chỉ quan niệm các Đấng là những khối Linh
Quang (những vầng Ánh Sáng Thiêng Liêng), tức vô
hình vô dạng, thì con người xác thịt hữu hình khó lòng
cảm nhận được các Đấng là “đồng loại” với mình, bởi
hai đàng xa cách nhau quá.
Trần gian là thế giới nhị nguyên (dualistic) có âm
dương nam nữ, có cha có mẹ… Cõi Trời, cõi Phật nào
phải là cõi nhị nguyên, thế nhưng đến với trần gian thì
các Đấng lại là Cha (Đại Từ Phụ, Thượng Đế), là Mẹ
(Phật Mẫu Diêu Trì) để tâm tưởng con người dễ hình
dung, dễ thân cận.
Trong Nhị Kỳ Phổ Độ (theo sử quan Cao Đài), bên
trời Do Thái, Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu
chuộc loài người.
Sang Tam Kỳ Phổ Độ, tại đất Việt Nam, Thượng Đế
và các Đấng lại xuống thế, mang mặc tình cảm con
người để dễ dàng gần gũi con người ngõ hầu nhủ
khuyên, dẫn dắt con người thức tỉnh quay trở về với
Đạo, với Thượng Đế.
Và tôi tin đây là một trong nhiều lẽ tương đồng giữa
Công Giáo và Cao Đài.
01-12-2012
HUỆ KHẢI
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CẦU ĐẢO
Đây là chuyện tôi nghe:
Một chàng trai đến nông trại nọ tìm việc làm. Ngắm
nghía bộ vó của người xin việc, ông chủ hỏi:
- Anh có tài nghệ gì đặc biệt không?
Với giọng tự tin, anh ta đáp:
- Khi gặp giông to gió lớn, tôi vẫn có thể ngủ ngon.
Thấy câu trả lời lạ đời, chủ nông trại không khỏi ngần
ngừ. Nhưng việc đồng áng đang nhiều mà thiếu người
lao động tay chân, thế nên do dự một lúc rồi ông cũng
đánh liều nhận anh ta vào làm.
Khoảng tháng sau, nửa đêm vợ chồng chủ nông trại
choàng tỉnh vì trời thình lình nổi cơn giông bão. Hai ông
bà lật đật chạy đi kiểm tra mọi thứ xem có an toàn
không. Họ thấy cửa nẻo chuồng trại đã khóa kỹ, súc vật
không nhốn nháo. Củi khô chất sẵn thành đống lớn ngay
ngắn trong kho, cạnh đó là nông cụ và máy móc ở đúng
chỗ đúng nơi của chúng… Nói tóm tắt là mọi thứ đâu
vào đấy cả rồi!
Hai vợ chồng thở phào. Bấy giờ sực nhớ tới chàng
trai, họ rón rén tới chỗ nghỉ ngơi của anh, và thấy anh
đang ngủ say, chẳng thèm biết chi đến thời tiết bên
ngoài. Hai ông bà chủ nông trại nhìn nhau mỉm cười. Họ
đã hiểu vì sao anh ta nói: “Khi gặp giông to gió lớn, tôi
vẫn có thể ngủ ngon.”
Anh ta là người siêng năng và rất có trách nhiệm.
Hàng ngày anh đã chú ý lo lắng mọi việc đâu vào đó,
không chểnh mảng chút nào. Thế nên, nửa đêm gặp
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giông bão thình lình, anh vẫn an tâm ngủ ngon. Anh ta
vốn biết cách “tránh bão” trước khi bão tới.
Đức Khổng Tử (Khổng Khâu) cũng thế. Sách Luận
Ngữ (chương 7: Thuật Nhi, đoạn 34) chép rằng lần nọ
Đức Vạn Thế Sư Biểu mang trọng bệnh. Bấy giờ một
học trò là ông Tử Lộ đến bên giường bệnh, xin phép
thầy bày biện lễ vật, nhang đèn để cúng tế thần thánh
xin giải bệnh, tục gọi là “cầu đảo”.
Nghe vậy, Đức Khổng hỏi:
- Ủa?! Có lệ này hay sao?
Tử Lộ bèn mau mắn dẫn chứng một quyển sách nhan
đề là Lụy, hướng dẫn phép tắc cầu đảo; trong sách ấy có
câu “Đảo nhĩ ư thượng thần kỳ”, nghĩa là vì ông mà cầu
đảo với thần thánh trên trời dưới đất.
Khước từ đề nghị của Tử Lộ, Đức Khổng chỉ nói vắn
tắt “Khâu chi đảo cữu hỹ”, nghĩa là từ lâu ngài đã tự
cầu đảo cho bản thân rồi. Đức Khổng ngụ ý dạy học trò
rằng cả đời biết ăn hiền ở lành cho đúng đạo lý thì đâu
cần mất công cúng bái van xin thần thánh chi nữa.
Trong Đông Nhạc Đại Đế Bảo Huấn (lời dạy quý báu
của Đức Đông Nhạc Đại Đế) của đạo Lão có chép câu
này:
Thiên địa vô tư, thần minh ám sát, bất vị hưởng tế nhi
giáng phước, bất vị thất lễ nhi giáng họa.
(Trời đất không thiên vị, thần thánh âm thầm soi xét,
chẳng vì hưởng cúng tế mà ban phước lành, chẳng vì
thiếu lễ cúng mà gieo tai họa.)

13-02-2012
HUỆ KHẢI
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CÔNG TRÌNH
(Trích “Haønh Trang Ngöôøi Ñaïo Cao Ñaøi”)
Công trình là thành quả đạt được bằng sự cố gắng, công
sức khổ nhọc của con người. Chẳng hạn như một công
trình kiến trúc nguy nga đồ sộ được thành hình là nhờ biết
bao công sức, trí tuệ của con người kết hợp với những kỹ
thuật phức tạp. Hoặc một công trình nghiên cứu khoa học
được thành tựu và có thể phục vụ cho đời sống nhân sinh
(thí dụ như lai tạo giống để đạt năng suất cao hơn trong
nông nghiệp, vắc xin chủng ngừa các loại bệnh nguy hiểm,
v.v…) cũng nhờ biết bao thời gian và công sức tìm tòi,
nghiên cứu của các nhà khoa học.
Mục đích của người tu là trau sửa để trở thành người
đạo đức hoàn thiện ngõ hầu có thể tiến hóa lên hàng Thần
Thánh Tiên Phật và có khả năng giúp người khác cùng
hoàn thiện. Muốn được vậy, người tu cần phải có một quá
trình rèn luyện thân tâm đầy khó nhọc với biết bao thử
thách khảo đảo từ nội tâm đến ngoại cảnh. Quá trình rèn
luyện này có thể kéo dài suốt cả cuộc đời. Do đó, người tu
cần phải lập chí kiên định để vượt qua mọi khó khăn thử
thách. Đó chính là thực hành công trình trong pháp môn
Tam Công vậy.
Đức Chí Tôn dạy:
“Chữ tu là gì?
Tu là bồi bổ tinh, khí, thần cho đầy đủ, đức tánh cho
hoàn toàn. Bỏ nhơn dục tầm đường thiên lý, thuận mạng,
giữ thanh tịnh, ôn hòa. Chỗ nào sứt mẻ hư hao thì tô bồi
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cho đầy đủ.
Chữ luyện là gì?
Luyện là trau giồi cho sáng suốt hoàn toàn, giũa mài
rèn đúc cho trơn tru khéo léo.
Tu mà không luyện thì chẳng khác chi một cục sắt
không rèn, làm sao thành một món khí giái. Luyện là rèn
thì chẳng khác nào một cục sắt đỏ còn đương vô dụng.
Luyện là phải nướng cho nó chảy, rồi đập, giũa, cạo, gọt,
rèn, đúc, mới thành cái khí giái.
Người tu cũng thế. Muốn cho huệ mạng tròn đầy, sáng
suốt thì cần phải phanh luyện, mài giũa ngày đêm cho
thành kim thân phật tử. Ấy là phương pháp tu luyện.” (41)
Đức Chí Tôn dạy:
“Hỡi các con! Các con phải bền chí, rắn gan mà sớm
tối tu tâm luyện tánh. Trên có Thầy ban ơn bố hóa gìn giữ
cho các con, dưới các con hãy bền lòng, chịu những sự
khảo đảo, khổ thân mà đền bồi oan trái. Sự thành đạo tuy
mau hay chậm do Thầy bố hóa, nhưng cũng phải có các
con. Các con cứ lo phận sự vuông tròn.” (42)
Bản chất con người vốn hướng thiện. Tuy nhiên, sống
giữa cuộc đời đầy cám dỗ và tội lỗi, con người lại dễ dàng
sa ngã vào vòng đọa lạc. Do đó, Đức Từ Phụ khuyên
chúng ta phải cố gắng mới thành công:
“Người mà dứt đặng lòng dâm dục say mê, tánh kiêu
ngạo, độc ác, không đắm nhiễm tình đời thì là bực thần
tiên tại thế đó rồi.
Nhưng sự làm lành làm phải thiệt rất khó thay! Ai cũng
muốn làm lành, mà lành làm khó được. Ai cũng toan bỏ
Đại Thừa Chơn Giáo. “Luận Về Đại Đạo Tâm Truyền.” Sài
Gòn 1950, tr. 298.
(42)
Đại Thừa Chơn Giáo. “Luyện Kỷ Tu Thân.” Sài Gòn 1950, tr.
256.
(41)
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dữ mà dữ bỏ không rồi. Làm lành đến già đời, lành còn
không đủ. Làm dữ trong chốc lát, dữ đã quá nhiều.
Vậy Thầy ước mong cho các con phải cố gắng mà làm
lành. Có câu ‘Tu là cội phước, tình là dây oan.’ Các con
tu hành phải cố gắng mới thành công.” (43)
Vậy chúng ta hãy tìm hiểu xem những khó khăn
chướng ngại gì thường ngăn trở người tu tiến đến sự hoàn
thiện. Có hiểu được nguồn gốc của những khó khăn
chướng ngại ấy, chúng ta mới có biện pháp đối trị.

do con
người mang xác thịt nặng nề, bị thất tình lục dục sai khiến,
dẫn dắt vào đường tội lỗi.
Về mối nguy hại của quỷ thất tình, ma lục dục, Đức Chí
Tôn dạy:
“Than ôi! Trong cơ thể con người vì bị thất tình cám
dỗ, lục dục khiến sai, càng ngày càng yếu ớt. Tuy nguơn
thần sáng suốt, ưa thanh tịnh vô vi, nhưng bởi có thức
thần nên mới hay động tác. Mà nguơn thần thì thất chánh,
còn thức thần lại đương quyền; nó làm chủ nhơn thân nên
ưa sự này, muốn việc kia, lăng xăng rộn rực, không cần
đạo đức, chẳng kể tinh thần, chỉ chuộng thỏa thích lòng
vui của nó, nên nhiều khi nó giục con người làm chuyện
quấy điều hư, xấu xa đê tiện. Mà hễ nó sai khiến đặng thì
nó lại còn khiến mãi không thôi. Nó chác lòng ác đức, gây
chuyện bất lương mà con người chỉ đùa theo nó mãi. Nó
lại có quỷ thất tình phụ sự, ma lục dục giúp tay, nên chi
mới có tội lỗi. Mà hễ có tội lỗi phải chịu đọa đày trong

Đại Thừa Chơn Giáo. “Hậu Thiên Cơ Ngẫu.” Sài Gòn 1950, tr.
284.

(43)
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vòng quả báo.
Thất tình lục dục là mối loạn hằng ngày ở trong tâm trí,
không phương trừ khử. Một đám giặc liệt cường tài trí,
đánh phá ruồng trong núi cao non thẳm còn dễ trừ dẹp
đặng, chớ mối loạn nơi tâm khó mà diệt đặng cho yên.
Nhứt là ma lục dục (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) nó phá hại
hàng ngày.
Nhãn thì ưa màu sắc tốt đẹp.
Nhĩ thì thích nghe những giọng nói tao nhã, thanh bai.
Tỷ thì ưa mùi thơm hơi ngọt.
Thiệt thích nếm vật lạ món ngon.
Thân thì mến vợ đẹp hầu xinh, cả dục tình cùng dâm
niệm.
Ý lại tư tưởng việc vất vơ quấy quá. Mà nhứt là ý, là
mối hại cho con người. Nó tư tưởng sự này sang sự nọ,
chuyện ấy hết đến chuyện kia. Nó xẹt vô nhảy ra lẹ làng
không chi ngăn đón nó đặng, nên mới cho nó là đứa trộm
tài nghệ, xách món này, lấy vật nọ mà trước mắt muôn
người có ai thấy.” (44)
Còn thất tình là bảy trạng thái tình cảm của con người
(bao gồm hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ) cũng làm tổn hại tinh
thần và thân thể con người không ít.
Đức Chí Tôn dạy:
“Con người vì bị thất tình lục dục mà hao tổn tinh thần,
tiêu mòn khí phách. Nó luống đẩy xô nhơn loại vào ao lửa
núi gươm, hang sâu vực thẳm.
(…) nên ví không sớm khử trừ cho tiêu, ắt nó cứ mãi
khuấy rối con người mà bắt phải sa vào những thói thấp

Đại Thừa Chơn Giáo. “Xuất Thần.” Sài Gòn 1950, tr. 352,
354.

(44)
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hèn, ngu dốt.” (45)
Biết được tác hại của thất tình lục dục, người tu cần
phải lập ý chí cho mạnh mẽ để có thể làm chủ được thất
tình lục dục, không để chúng lôi kéo vào con đường sai
trái, tội lỗi.
Đức Phật dạy:
“Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự
thắng mình là chiến công oanh liệt nhất.” (46)
Đức Chí Tôn dạy:
“Làm người phải lập chí cho cao thượng, đừng để thất
tình cám dỗ, lục dục khiến sai. Mình phải mạnh bạo,
cương quyết mà làm chủ nó, chớ đừng yếu ớt lôi thôi để
nó làm chủ mình, rồi nó muốn chi cứ phải vừa theo ý nó
mãi hay sao?” (47)
Đức Như ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn khuyên người tu
phải tập luyện để trở nên chiến sĩ hùng mạnh, làm chủ
nhơn ông, chiến thắng mọi sự tấn công của thất tình lục
dục:
Chính mình luyện cường binh chiến thắng,
Chính mình làm cho đặng chủ nhân,
Trong tay nắm vững thời thần,
Sáu căn chớ để sáu trần nhiễm ô.
Sáu căn ấy ra vô đúng tiết,
Là tướng hùng oanh liệt sáu phương,
Dưới trên ngăn lũ ma vương,
Đông tây nam bắc biên cương giữ gìn.

Đại Thừa Chơn Giáo. “Xuất Thần.” Sài Gòn 1950, tr. 359,
360.
(46)
Kinh Pháp Cú.
(47)
Đại Thừa Chơn Giáo. “Xuất Thần.” Sài Gòn 1950, tr. 360.
(45)
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Không dấy động vì tình vì cảnh
Không đảo điên bổn tánh chơn tâm,
Vọng duyên vừa muốn khởi mầm,
Cường binh quét sạch khỏi lâm nghiệp trần.(48)
Mỗi khi người hành giả chiến thắng được sự cám dỗ
của thất tình lục dục là đã đi được thêm một bước trên con
đường tiến đến sự hoàn thiện, thế là đã lập được một công
trình.
Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
“Còn về công trình, đó là đào luyện, trui rèn ý chí
phàm tánh, bản năng sinh tồn.
Đừng nói rằng mình ít oi về đạo học giáo lý, làm sao đi
thuyết minh truyền giáo, giảng dạy đó đây cho đời hướng
thiện. Vậy chớ một cử chỉ nhỏ như tha thứ lỗi người, dằn
cơn nóng giận để cảm hóa lòng người không gọi là công
trình được sao?
Gần đến giờ cúng thời hoặc ngày đi chùa thất, nghiệp
trần dấy lên nêu đủ lý sự, nào mắc việc này bận việc kia,
tại bần thần, uể oải, hãy cố gắng cương quyết diệt những
tư tưởng chủ bại đó, dứt khoát làm liền ý định rồi sẽ được
việc ngay. Đó không gọi là công trình được sao?
Ngày chay lạt nghe hơi tàu hủ, mì căn kho, xào phát
ớn, nhưng lòng đang thắt thẻo cuộn cào sanh ra thèm bậy,
dằn lòng không được rồi đi ăn lén thử cơm mặn. Quyết
tưởng rằng sẽ có người bắt gặp, ít nữa hai bên vai giác
hoặc trên đầu mình cũng có chư Thiên dòm ngó, rồi không
dám làm. Lúc đó trong trạng thái tâm hồn ắt có sự giằng
co mãnh liệt, nhưng giữ được lập trường chay lạt không
sa ngã, đó là thắng được nội tâm xúi quấy. Như vậy không

(48)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-3 Mậu Ngọ (05-5-1978).
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thể gọi là công trình được sao?” (49)
Kinh sách thường nêu ra một số phương cách hữu hiệu
để giúp chúng ta chiến thắng được thất tình lục dục như
sau:
(i) Nghiêm minh giới luật tức là tuân thủ theo Ngũ Giới
Cấm và Tứ Đại Điều Quy, vì đó là những khuôn vàng
thước ngọc, là hàng rào che chắn gìn giữ người tu trong
phạm vi đạo đức.
(ii) Đọc thánh ngôn, thánh giáo hằng ngày như lời Đức
Mẹ dạy: “Thánh ngôn, thánh giáo là những tiếng gọi
thiêng liêng khi các con bị thất tình lục dục bao vây.” (50)
Đồng thời cũng nên đọc Kinh Cảm Ứng, Kinh Sám Hối
(51)
là những kinh có nêu rõ những điều lành nên làm,
những điều tội lỗi phải chừa tránh cùng những hình phạt
cụ thể mà con người sẽ phải chịu nếu làm điều sai quấy.
Kinh có tác dụng răn dè cho con người biết sợ điều họa
phước báo ứng mà cố gắng rèn luyện bản thân cho nên
người đạo đức thánh thiện.
Người tu cũng nên dành ra ít nhất mỗi ngày một giờ để
đọc các hiền truyện (52) nêu gương sáng của các bậc chơn
tu, các bậc hiền nhân quân tử, các bậc thánh nhân để học
tập theo hạnh đức của các ngài mà trau sửa thân tâm.
(iii) Kiểm điểm bản thân từ tư tưởng, lời nói đến việc
làm hằng giờ, hằng phút để kịp thời sửa chữa những sai
Vĩnh Nguyên Tự, 03-01 Giáp Dần (25-01-1974).
Thánh thất Tân Định, 15-8 Bính Ngọ (29-9-1966).
(51)
Về Kinh Cảm Ứng, xem Thiện Thư của Lê Anh Minh; về Kinh
Sám Hối, xem Tìm Hiểu Kinh Sám Hối của Thanh Căn và Huệ
Khải. Đều do Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Cao
Đài phát hành (2009, 2010).
(52)
Tại Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn), ngày 15-11 Ất Tỵ (07-121965), Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy rằng “mỗi ngày phải chừa
một giờ để đọc thánh kinh hiền truyện”.
(49)
(50)
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lầm và phát huy các điều thiện. Đó chính là thực hành câu
Đạo bất khả tu du ly giả vậy. Hay chí ít cũng nên kiểm
điểm bản thân mỗi buổi tối như lời Đức Chí Tôn dạy:
“Phải thường hỏi lấy mình khi đem mình vào lạy Thầy
buổi tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chưa mà lương tâm
có điều chi cắn rứt chăng? Nếu phận còn nét chưa rồi,
lương tâm chưa đặng yên tịnh, thì phải biết cải quá, ráng
sức chuộc lấy lỗi đã làm, thì các con có lo chi chẳng bì
bực chí thánh. Thầy mong rằng mỗi đứa đều lưu ý đến sự
sửa mình ấy thì lấy làm may mắn cho nền Đạo. Rồi các
con sẽ đặng thong dong mà treo gương cho kẻ khác.” (53)
như hoàn cảnh gia
đình túng hụt, làm ăn thất bát, nhiều điều bất hạnh rủi ro
xảy đến cho mình hoặc mang thân bệnh, v.v… Tất cả
những điều không may đó đều do nghiệp quả tiền khiên
mà mình đã gây tạo. Vì thế, một khi đã giác ngộ, người tu
nên chủ động giải trừ nghiệp lực bằng cách tích cực hành
đạo, lập công bồi đức, tức là chủ động trả nợ chớ đừng để
con nợ kéo đến réo đòi khiến cho bản thân càng thêm điên
đảo quay cuồng mà không có điều kiện tu học để tiến hóa.
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy:
“Hãy cố gắng vẹn gìn đức tin, hãy bền lòng mến yêu
việc đạo, hãy vượt mọi sự ham muốn thụ hưởng nhứt thời
trong cõi tạm để sớm rũ sạch mối nghiệp chướng tiền
khiên mà ai ai cũng phải trả với hình thức này hoặc hình
thức khác. Hoặc hành đạo cố tạo phúc lành để trừ nghiệp
chướng tiền khiên mà tâm hồn được song song mẫn tuệ
khai thông, hoặc phải bị khảo đảo về tinh thần cũng như
đọa đày về thân xác để trừ nghiệp quả mà tâm hồn phải lu
mờ trong chỗ vô minh thoái bộ.” (54)

(53)
(54)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Quyển I. Đàn ngày 24-12-1926.
Minh Lý Thánh Hội, 19-9 Mậu Thân (09-11-1968).
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*
Thật là hữu duyên hữu phước khi được sinh ra làm
người trong thời kỳ đại ân xá. Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ
cùng chư Phật Tiên đã truyền dạy cặn kẽ mọi điều. Đấy là
kim chỉ nam cho chúng ta trên đường phản bổn hoàn
nguyên. Chỉ còn lại một điều then chốt quyết định là lòng
quyết tâm và ý chí kiên định của người môn đệ Cao Đài
mà thôi.
Đường về quê xưa còn xa hay gần, ngôi vị thiêng liêng
cao hay thấp… tất cả đều do mỗi người tự định đoạt lấy
bằng mức độ thực hiện pháp môn công trình mà Ơn Trên
đã hướng dẫn.
Mỗi người tu là một vị Tiên trong tiềm thể, có khả năng
thăng tiến vô hạn. Đây chính là lời dạy của Đức Giáo
Tông Vô Vi Đại Đạo:
“Sự đắc quả Tiên vị là điều diễm phúc cho các chơn
linh quy liễu, chứng minh kết quả công phu, công quả,
công trình, hành đạo trung kiên, làm tròn sứ mạng.
Nhưng quý báu hơn nữa là những người còn đương
sống tại thế gian có khả năng tác động, ảnh hưởng trực
tiếp thế gian, sống hành đạo tại thế. Đó là điều diễm phúc
vô cùng lớn lao cho hết thảy chư đệ muội.
(…)
Có khi nào chư đệ muội nhận thấy rằng chư đệ muội là
Tiên tại thế chăng? Chính chư đệ muội là Tiên trong tiềm
thể, vì trong tiềm thể nên có khả năng thăng tiến vô hạn.
Thần Tiên ở trong tiềm thể vì chư đệ muội còn mang xác
thân hệ lụy. Tất cả kết quả siêu thoát hay đọa lạc đều do
đấy, do đó mà ra.
Điều cao cả nhất hiện tại đối với chư đệ muội là đức
tin, là tinh thần dõng mãnh vì Thầy vì Đạo của chư hiền,
nên phải chịu nhiều cam go thử thách, chướng ngại gay
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go hơn lúc nào hết. Chư hiền đệ muội phải dõng mãnh,
đại hùng, đại lực, đại từ bi. Phẩm vị Tiên Phật dĩ nhiên sẽ
đến xứng đáng với sứ mạng mỗi người.” (55)
Thực hành công trình bằng cách lập chí tu thân luyện
kỷ, đây cũng là cách để mỗi người môn đệ Cao Đài báo
đáp lại thâm ân dạy dỗ của các Đấng thiêng liêng vậy.

DIEÄU NGUYEÂN
____________

VUA TAÀN QUAÛNG GIAÛNG CAÙCH TU HAØNH
(Trích “Hoài Döông Nhaân Quaû”)
(...)
Phaùn quan taâu raèng: “Hai möôi ba khoaûn aùc phaïm coäng
43 aùn ñaõ xöû roài. Coøn Thieän só Laâm Töï Kyø bò baét laàm baây
giôø tính leõ naøo?”
Vua Taàn Quaûng ñoøi hoàn Laâm Töï Kyø laïi, phaùn raèng:
“Nay ñöa ngöôi huôøn hoàn, phaûi raùng laáy loøng thaønh tu haønh
cho saán söôùt, traãm naõy giôø xöû caùc aùn ñoù, ngöôi ñeàu hieåu
chaêng?”
Töï Kyø taâu raèng: “Toâi thaáy ñuû.”
Phaùn: “Caùc sai dòch, ñöa hoàn thieän só qua vua Ñoâng
Nhaïc, laõnh pheâ hoài döông ñaëng thieän só thuaät laïi cho ñôøi
nghe caùc aùn traãm xöû ñoù.”
Töï Kyø taâu: “Toâi toái daï nhôù caùc aùn khoâng raønh.”

(55)

1986).

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-10 Bính Dần (16-11-
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Vua ngoù phaùn quan maø phaùn raèng: “Cho thieän só moät
huôøn thuoác Phaùt Hueä ngaäm trong mieäng maø hoài döông, thì
nhôù ñuû ñieàu khoâng soùt.”
Töï Kyø laõnh huôøn thuoác Phaùt Hueä roài taâu raèng: “Toâi
caùm ôn Vöông gia cho soáng laïi, töø naøy tôùi, quyeát tu haønh,
song chöa bieát caùch tu haønh ñaïo ñöùc lôùp lang ñieàu naøo laøm
tröôùc cho truùng caùch?”
Taàn Quaûng Vöông phaùn raèng: “Ñaïo laø ñaïo nguõ ñaït:
chuùa toâi, cha con, choàng vôï, anh em, baèng höõu, cuõng trong
naêm baäc nguõ luaân chôù khoâng ñieàu chi laï.
Sao goïi ñaïo chuùa toâi: Phaøm laøm quan thì tröôùc phaûi
ngay chuùa thöông daân, ôû loøng heát söùc cöù leõ coâng bình maø
queân töï vò, lo vieäc nöôùc maø queân vieäc nhaø, aáy laø theo baäc
chöùc phaän. Coøn daân giaõ thì lo cho ñuû söu thueá, khoâng phaïm
pheùp nöôùc, giöõ boån phaän thaûo thuaän ngay chính, thieät thaø
chaéc chaén, giöõ theo leã nghóa nhaø ôû nhaân nhöôøng. Khuyeân
daïy queâ khôø, giöõ gìn phong hoùa, aáy laø tu baäc chuùa toâi.
Coøn ñaïo cha con: Laøm cha nuoâi con thì phaûi daïy,
thöông con phaûi cho noù caàn lao. Hoaëc daïy saùch kinh cho
thoâng ñaïo lyù, hoaëc daïy ruoäng raãy buoân baùn ngheà nghieäp
laøm aên; chaúng neân cöng hö, cho laäp luõ töûu saéc hoang ñaøng
baøi baïc. Coøn laøm con, lo nuoâi döôõng kính yeâu cha meï, vieäc
lôùn thì lo aên hoïc neân danh cho cha meï vinh hieån, ôû thanh
lieâm, ngay thaúng cho cha meï ñöôïc tieáng khen. Keá ñoù phaûi
raùng heát söùc, heát loøng maø nuoâi cha meï, aên maëc cho xöùng
ñaùng, tuøy theo söùc mình giaøu ngheøo; giaøu sang thì daâng muøi
ngon ngoït vaø chieàu loøng cho cha meï vui loøng, ñöøng ñeå cha
meï baát bình môùi troïn thaûo; neáu ngheøo khoù daàu muoái döa
haåm huùt, cuõng nuoâi cho cha meï ñeïp loøng, lieàu thaân traâu
ngöïa maø ñeàn cuùc duïc. Daãu ngheøo cuõng heát loøng cung kính
cha meï, chôù yû moät söï nuoâi, maø khoâng kính leã. Coøn phaûi bieát
thaân voùc naøy laø thòt xöông cuûa cha meï chia cho, neân phaûi
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thuû thaân chaúng daùm huûy hoaïi thaân theå, vaø cuõng khoâng daùm
laøm quaáy cho nhuïc caùi voùc cuûa cha meï sinh thaønh, môùi laø
troïn thaûo. AÁy laø ñaïo cha con nhö vaäy.
Coøn ñaïo choàng vôï: Phaûi phaân bieät choàng lo vieäc ngoaøi,
vôï lo vieäc trong cho truùng caùch. Choàng caàm quyeàn vôï, song
phaûi laáy leã nghóa maø ñaõi nhau ñöøng boû pheùp maø maøy tao mi
tôù. Hoaëc choàng yû quyeàn maø ñaùnh hieáp vôï, hoaëc vôï voâ leã maø
sæ nhuïc choàng. Choàng troïng vôï taïi ñöùc haïnh, chaúng neân meâ
saéc, vôï kính choàng nhö thôø chuùa phaûi giöõ ñaïo toâi. Vôï choàng
thuaän hoøa thì neân gia ñaïo. Choàng daïy vôï hieàn kính cha meï
choàng, cho daâu seõ baét chöôùc. Hoøa thuaän chò em baïn daâu thì
trong nhaø heát sanh nghi. Choàng daïy phaûi thì vôï nghe, môùi
goïi xöôùng tuøy troïn ñaïo, aáy laø tu vieäc choàng vôï.
Coøn nhö anh chò em cuõng moät choã maø ra, moät maùu moät
thòt nhö tay chaân, nhö theå caùc nhaùnh caây moät goác, neáu anh
ñau nhö em ñau, coi nhö moät voùc, daàu söï may söï ruûi, söï vui
söï buoàn, cuõng chung cuøng nhau moät theå. Nhö cha meï coøn
maø anh em hoaø thuaän thöông yeâu nhau, thì cha meï vui
möøng laém. Tuy cha meï ñaõ khuaát, ngoù thaáy anh em, cuõng
nhö thaáy cha meï, thöông anh em cuõng nhö thöông cha meï.
Bôûi vaäy tuy anh em baát hoøa maëc loøng, neáu ngöôøi döng ñaùnh
anh em, cuõng noùng ra maø beânh vöïc, laáy ñoù maø suy, thì anh
em laø thieát laém. Noùi taét moät ñieàu: cha meï anh em laø trôøi
ñònh, khoâng ñoåi dôøi ñaëng; coøn vôï con laø ôû sau, taïi nôi ngöôøi
ñònh, neân ñoåi dôøi ñaëng. Vì vaäy chaúng khaù troïng vôï con maø
khinh anh em, chôù khaù vò tình sau maø queân nghóa tröôùc, thì
tu vieäc anh em roài.
Coøn baäu baïn cuõng ñöùng voâ naêm baäc nhaân luaân laø côù
naøo vaäy? Mình chöa laøm vieäc loãi, nhôø baïn traùch môùi boû.
Vieäc neân hö lôïi haïi phaûi quaáy cuûa mình, coù khi cha meï vôï
con noùi khoâng ñöôïc, vì khoâng nôõ noùi, maø baïn daùm noùi. Vieäc
taâm phuùc cuûa mình, coù khi cha meï vôï con noùi khoâng ñöôïc,

40

Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân, soá 16, Xuaân Quyù Tî

maø baïn daùm noùi. Coù vieäc caáp naïn, cha meï vôï con cöùu
khoâng ñöôïc, maø baïn lo ñöôïc cöùu ñöôïc. Cho neân con ngöôøi
khoâng neân chaúng coù baïn ñaïo nghóa. Cho neân keát baïn, noùi
phaûi chaéc chaén nhìn lôøi: laâu ngaøy cuõng chaúng queân nhau.
Lo vieäc cho baïn, cöùu caáp cho baïn. Mình ôû cho troïn ñaïo vôùi
baèng höõu, töï nhieân baèng höõu giuùp ích lôïi cho mình. Tu xong
caùi ñaïo baèng höõu thì naêm baäc ñaïo nhaân luaân troïn roài.
Xin thieän só raùng leân moät baäc. AÁy laø lôøi queâ caïn cuûa
traãm, truyeàn daïy ngöôøi ñôøi, nghe cho mau hieåu raùng söùc maø
laøm. Noùi taét moät ñieàu, ngöôøi tu haønh chaúng luaän boû nhaø hay
ôû nhaø, gaùi trai giaø treû, cuõng khoâng luaän sang heøn giaøu
ngheøo, hoaëc troâi noåi hoaïn naïn, khoâng ngöôøi naøo maø tu
chaúng ñöôïc, khoâng choã naøo maø tu chaúng ñöôïc, khoâng thuôû
naøo maø tu chaúng ñöôïc. Taïi nôi mình tuøy theo boån phaän,
trong loøng cho an. Mình coù dö, coi nhö coøn thieáu, chôù sanh
loøng kieâu caêng xaøi phí quaù chöøng. Mình tuy thieáu, coi nhö
coù dö, ñöøng sanh daï tham lam öôùc mô quaù leõ. ÔÛ vôùi ngöôøi,
cöù moät chöõ DUNG, trò trong nhaø nhôù traêm caâu NHÒN.
Neáu ai ôû ñieàu chi quaáy quaù, mình heát loøng tìm kieám
cho ra choã phaûi cuûa ngöôøi. Mình ôû ñieàu chi phaûi nhieàu,
mình heát söùc xeùt suy cho ra choã coøn thieáu [ñeå raùng laøm toát
theâm]. Lo caàn kieäm laø ñaàu sanh lyù, giöõ hieáu ñeã laø coäi tu
thaân. Laïi coøn boá thí giuùp ñôøi, laøm laønh chaúng moûi. Laøm
ñaëng vaäy troïn ñôøi; gìn chay toát, khoâng gìn cuõng toát, nieäm
Phaät linh, khoâng nieäm cuõng linh.”
Töï Kyø: “Phaûi coù cuûa môùi boá thí ñaëng, ngheøo môùi bieát
laøm sao?”
Phaùn raèng: “Söï boá thí chaúng phaûi raët roøng coù cuûa, laáy
cuûa boá thí laø thí cho keû ngheøo ngaët. Neáu söùc mình khoâng
dö, maø cho keû ñoùi moät cheùn côm, cho keû khaùt moät baùt nöôùc,
cuõng goïi laø boá thí. Haõy coøn nhieàu caùch boá thí maø khoâng toán
cuûa. Nhö keû ñang lo sôï, mình duøng lôøi dòu giaûi khuyeân cho
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heát sôï, goïi laø voâ uùy boá thí. Coøn nhöõng ngöôøi meâ ñaém,
khoâng bieát aên naên, mình khuyeân giaûi cho tænh laïi heát laàm,
goïi laø vi phaùp boá thí. Neáu coù vieäc chi tieän cho ñôøi, thì mình
ra söùc, vieäc baát tieän mình lo duøm cho eâm, goïi laø phöông
tieän boá thí. Neáu ngöôøi ta tranh ñua, thöa kieän, maø mình
thích giaûi hoaø, goïi laø giaûi kieát boá thí. Trong loøng baát nhaãn
hay thöông ngöôøi, goïi laø taâm ñieàu boá thí. Caùc ñieàu ñaõ noùi
ñoù, laø boá thí lôøi noùi vôùi coâng laøm, löïa phaûi coù tieàn boá thí.”
Töï Kyø taâu: “Cöù theo thaày chuøa noùi: phaûi aên chay nieäm
Phaät môùi goïi laø tu haønh?”
Phaùn raèng: “AÊn chay nieäm Phaät, laø eùp xaùc söûa loøng.
Chôù aên chay coù ích chi cho Phaät. Coøn nieäm Phaät laïi lôïi chi
cho ñôøi. Mieãn laø laøm möôøi ñieàu laønh, laùnh möôøi ñieàu döõ thì
ñuû roài. Neáu aên chay nieäm Phaät maø möôøi ñieàu döõ khoâng boû,

möôøi ñieàu laønh khoâng laøm, chaúng nhöõng khoâng phöôùc
khoâng coâng maø laïi nhieàu toäi nhieàu loãi. Vaäy chôù möôøi maáy
saõi hoài naõy, cuõng aên chay nieäm Phaät, maø cuõng bò giam ñòa
nguïc, aáy laø khoâng phaûi chaân tu. Neáu chaân tu thì söûa mình
giöõ ñaïo laø thöù nhaát, boá thí aên chay thöù nhì. Caùi naøo cuõng
quyù taïi chöõ taâm: boá thí khoù taïi loøng nhaân, khoâng khoù ñieàu
ra cuûa, aên chay khoù taïi loøng chaùnh, khoâng khoù mieäng cöõ
kieâng. Cho neân nhaø ngheøo boá thí moät ñoàng tieàn, caàm ñaùng
ngaøn ñoàng nhaø giaøu coù. Nhaø giaøu coù aên chay moät böõa, cuõng
baèng chay moät thaùng nhaø ngheøo, laø laáy choã khoù ít nhieàu maø
tính phöôùc, neáu raùng chòu khoù cho laém, môùi thieät loøng thaønh
tu haønh.”
Töï Kyø taâu: “Sao goïi trong Kim Cang coù boán caâu keä
quyù?”
Phaùn: “Nghóa naøy maéc laém, traãm giaûng kyõ, thieän só nhôù
cho raønh. Kinh Kim Cang 32 phaàn, phaàn thöù naêm:

“Phaät caùo Tu Boà Ñeà: Phaøm sôû höõu töôùng giai thò hö
voïng. Nhöôïc kieán chö töôùng phi töôùng, töùc kieán Nhö Lai.”
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Nghóa laø: Phaät Thích Ca daïy oâng Tu Boà Ñeà raèng:

“Phaøm vieäc chi coù hình töôùng ñeàu laø söï huyeãn söï doái. Neáu
thaáy caùi töôùng naøo khoâng phaûi töôùng, thì laø thaáy Phaät Nhö
Lai.” Bôûi Phaät khoâng chòu hình töôùng, khoâng baøy bieän, cöù
khoâng khoâng laø quyù.

Phaàn thöù ba daïy pheùp khoâng taâm (trong loøng khoâng):

“Tu Boà Ñeà, nhöôïc Boà Taùt höõu ngaõ töôùng, nhaân töôùng,
chuùng sanh töôùng, thoï giaû töôùng, töùc phi Boà taùt.”
Nghóa laø: “Naøy Tu Boà Ñeà, neáu baäc Boà Taùt maø coù ngaõ
töôùng laø loøng tham, nhaân töôùng laø loøng saân giaän, chuùng
sanh töôùng laø loøng si meâ baát thoâng, thoï giaû töôùng laø loøng
nònh aùi ñaém sa, thì khoâng phaûi laø baäc Boà Taùt.” Vì baäc Boà
Taùt trong loøng khoâng 4 ñieàu aáy.

Phaàn thöù 26 giaûng pheùp khoâng coù thaân (mình khoâng).

“Nhó thôøi Theá Toân, nhi thuyeát keä ngoân:
Nhöôïc dó saéc kieán ngaõ,
Dó aâm thinh caàu ngaõ.
Thò nhôn haønh taø ñaïo,
Baát naêng kieán Nhö Lai.”
Nghóa laø: Khi aáy Phaät Theá Toân (Thích Ca) ngaâm boán
caâu keä raèng: “Neáu laáy hình töôùng coù saéc maø muoán thaáy ta,
hoaëc laáy aâm nhaïc tieáng ca ngaâm maø muoán thaáy ta thì ngöôøi
aáy laøm ñaïo taø, chaúng thaáy Phaät Nhö Lai ñaëng.” Phaät duïng
caùi taâm thanh tònh voâ hình, chôù khoâng öa hình töôùng.
Phaàn 32 (phaàn roát) daïy pheùp khoâng vieäc ñôøi:

Nhaát thieát höõu vi phaùp,
Nhö moäng huyeãn baøo aûnh,
Nhö loä dieäc nhö ñieån,
Öng taùc nhö thò quaùn.
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Nghóa laø: “Heát thaûy caùc vieäc coù hình laøm ra thì giaû nhö

chieâm bao, boït nöôùc, nhö caùi boùng cuûa mình, nhö moùc sa
treân ngoïn coû, nhö chôùp nhaùng ñeàu khoâng beàn laâu, thaáy ñoù
maát ñoù.” Caùc vieäc höõu hình, ñeàu hö huyeãn nhö vaäy, neân
Phaät troïng voâ hình.

Trong phaàn aáy, Phaät coù daïy caâu naøy:

Baát thuû ö töôùng, nhö baát ñoäng.
Nghóa laø: “Chaúng duøng binh töôùng, trô trô chaúng baän
loøng.”
Laïi trong phaàn 18, Phaät daïy boû ba loøng:

Tu Boà Ñeà,
Quaù khöù taâm, baát khaû ñaéc.
Hieän taïi taâm, baát khaû ñaéc.
Vò lai taâm, baát khaû ñaéc.
Nghóa laø: “Naøy Tu Boà Ñeà, khoâng neân nhôù chuyeän ñaõ
qua. Coøn hieän taïi baây giôø, khoâng neân voïng töôûng. Seõ ñeán
ñöøng mô öôùc.” Phaûi ñeå taâm cho thanh tònh thì khoâng toäi,

môùi ñaëng theo Phaät Nhö Lai. Phaät xöng laø Nhö Lai vì trong
phaàn 29, Thích Ca noùi: “Nhö Lai giaû, voâ sôû tuøng lai, dieäc voâ

sôû khöù, coá danh Nhö Lai.” Chöõ Nhö Lai laø töï nhieân caùi taâm,
khoâng phaûi ôû ñaâu maø ñeán vaø cuõng chaúng ñi ñaâu. Neân goïi töï
nhieân nhö vaäy.”

Vua Taàn Quaûng thích nghóa caùc baøi keä vaø caùc caâu yeáu
lyù trong kinh Kim Cang, roài phaùn raèng: “Neáu thieän só veà
tuïng theâm cho ñuû moät taïng kinh Kim Cang (5818 bieán) vaø
ñem caùc baøi keä aáy giaûi nghóa cho ngöôøi nghe hieåu ñaïo Phaät,
khoâng caàn cuùng chuøa, quyù taïi chöøa tham saân si boán toäi vaø
boû ba caùi loøng voïng töôûng taø vaïy, laø söûa loøng tu mình, khoûi
toäi ñaëng thaønh chaùnh quaû, ít nöõa cuõng ñöôïc höôûng phöôùc
kieáp sau. Neáu ngöôøi nghe maø caûi aùc tuøng thieän, thì coâng
cuûa thieän só löôøng khoâng xieát, seõ ñaëng sieâu thaêng.”
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Töï Kyø taï ôn, roài taâu raèng: “Toâi caùm ôn vöông gia cho
soáng laïi vaø nhôø ôn daïy baûo, thaép höông maø laïy hoaøi ñeàn ôn
cuõng khoâng xöùng. Coøn caùc vò thaàn sôû taïi chæ laàm, e bò toäi loãi
xin vöông gia roäng dung cho chö thaàn.”
Phaùn: “Traãm y lôøi mieãn chaáp. Thieän só hoài höông raùng
heát loøng laøm laønh, nhôù lôøi traãm daën.” Phaùn roài truyeàn boán
quyû söù ñöa hoàn Töï Kyø veà tôùi coõi döông gian, giao cho caùc
thaàn sôû taïi, ñem hoàn cho nhaäp xaùc.
Khi aáy Laâm Töï Kyø soáng laïi, nhö tænh giaác chieâm bao,
keâu tieåu ñoàng, ngöôøi nhaø xuùm laïi cho uoáng nöôùc traø, trong
mieäng Töï Kyø bay ra muøi thôm laï (aáy laø hôi thuoác Phaùt
Hueä). Xoùm laøng tôùi thaêm ñoâng laém, ñeàu hoûi thaêm vieäc aâm
phuû maø nghe, vì töø xöa ñeán nay, chöa thaáy ai thaùc ñi soáng
laïi. Töï Kyø baûo ñem giaáy möïc laïi, veõ hình vua Taàn Quaûng
vôùi phaùn quan xöû 42 aùn. Roài ñeå caùc aùn theo hoïa ñoà, goïi laø
cuoán Hoài Döông Nhaân Quaû. Ai naáy xem ñeàu thaáy haõi kinh,
noäi chaâu huyeän quan daân ñeàu ñeán xem söï laï, thaáy xöû caùc
aùn coâng bình, môùi bieát töø xöa ñeán nay, söï baùo öùng khoâng
sai moät maûy, môùi tin ñòa nguïc roõ raøng, khoâng phaûi hoà nghi
huyeãn hoaëc, neân nhieàu ngöôøi caûi aùc tuøng thieän. Trong luùc
aáy nhaèm ngaøy muøng chín thaùng ba, naêm Maäu Nguõ, trong
nieân hieäu vua Gia Khaùnh traøo Thanh.
Laâm Töï Kyø vôùi ngöôøi haùo thieän sao luïc cuoán naøy cho
thieân haï coi, ñöa ñaäu tieàn möôùn khaéc baûn, v.v...
(Ñoaïn kinh treân ñöôïc trích töø

“Hoài Döông Nhaân Quaû & Ngoïc Lòch Minh Kinh”
Neáu muoán thænh kinh naøy, xin lieân laïc
vôùi chuùng toâi theo ñòa chæ ôû bìa taäp san.)

