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Lời Tiên Tri Về Thời Cuộc Của Nước Việt Nam
& Cả Thế Giới (Hộ Pháp Phạm Công Tắc)

Mấy tấm hình của Đức Hộ Pháp (ĐHP) rõ quá và giá trị
thì “vô giá”. Khó có thể tìm đâu ra các tài liệu lịch sử và
rất hiếm nầy. Nhân xem qua phần ĐHP đặt vòng hoa tại
Khải Hoàn Môn Chiến Thắng (L’Arc De Triomphe ở Paris,
Pháp), trong hình nầy ĐHP và Ngài Q. Bảo Đạo Hồ Tấn
Khoa mặc tiểu phục, với dây sắc lịnh Tam Thanh đã nói lên
cái tầm quan trọng của buổi lể (Quốc Lể) mà nước Pháp đã
dành cho Ngài. Nên viết vài hàng giới thiệu về chuyến công
du Pháp Quốc của Đức Hộ Pháp:
Năm 1954, Quốc Trưởng Bảo Đại mời Đức Hộ Pháp làm
Cố vấn tối cao để hoạch định cho chương trình Hội nghị

80

Taäp San Theá Ñaïo				

5

Génève. Đồng thời Đức Ngài sang Pháp để đáp lời mời của
Chánh Phủ Pháp trước kia mà Đức Ngài chưa có dịp đi.
Ngày 17.04 Giáp Ngọ (19.05.1954) các cơ quan đưa tiễn
Đức Ngài lên đường, Đức Ngài nói: “Hôm nay Bần Đạo lấy
sứ mạng Thiêng Liêng đem ngọn cờ cứu khổ đến Châu Âu.
Mong rằng cánh hạc huyền linh của Đức Chí Tôn sẽ đem
tình ưu ái vô biên của Ngài đặng an ủi tâm hồn các chủng
tộc Châu Âu. Quyền năng vô tận của Đức Chí Tôn sẽ làm
cho trường hỗn loạn trở nên thái bình.
“Một điều trọng yếu nữa là cả thảy cầu nguyện thế nào cho
ngọn cờ từ bi bao phủ trên mặt địa cầu nầy. Bần Đạo dám
chắc không có điều chi vui cho Đại Từ Phụ hơn điều đó.”
Khi máy bay đáp xuống phi trường Orly (Pháp) có rất đông
quan khách đến đón Đức Ngài. Về phía Chánh Phủ Việt
Nam, có Phó Thủ Tướng Nguyễn Trung Vinh, Tổng Trưởng
Tài Chánh Dương Tấn Tài, đại diện Cao Ủy Phủ Vương
Hồng Chương và Đỗ Hùng, rất đông Việt Kiều ra đón Đức
Ngài. Về phía chánh phủ Pháp, có ông Thị Trưởng thành
phố Paris, ông Plas và Mattei đại diện Bộ Trưởng Bộ Liên
Quốc.
Chiều ngày 21.05.1954, Đức Hộ Pháp mở cuộc họp báo tại
nhà hàng Hotel George V. Trong lúc dự tiệc, các đại diện
báo chí phỏng vấn Đức Ngài về đường lối chánh trị. Đức
Ngài trả lời: Bần Đạo sang Pháp với danh nghĩa Cố vấn tối
cao của Đức Quốc Trưởng Bảo Đại. Bần Đạo sẽ gặp Đức
Quốc Trưởng và sẽ thỉnh ý Ngài”.
Trưa hôm sau Trung Tướng Nguyễn văn Xuân, cựu Thủ
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Tướng, đến mời Ngài dùng cơm tại tư gia.
Ngày 23.05.1954, Đức Ngài đến Canne rồi tới điện Thorène
gặp Đức Quốc Trưởng, Đức Ngài tỏ vẻ hài lòng rồi trở về
Paris cùng ngày, được Thủ Tướng Bửu Lộc và các chánh
khách đưa ra tận ga Canne.
Trưa ngày 24.05.1954, ông Laniel, Thủ Tướng Pháp tiếp
Đức Ngài tại điện Matignon. Thủ Tướng Laniel đã tham
khảo ý kiến riêng với Đức Ngài.
Trước khi Đức Hộ Pháp sang Paris, bản Hiệp Ước Génève
đã được đăng tải trên các báo. Người ta phao tin đã ký rồi,
nhưng thật ra chưa ai ký. Các chánh khách đều trông vào
Đức Ngài.
Ngày 25.05.1954, ông Trần Vinh, Trưởng ban Nghi Lễ Cao
Ủy Phủ Việt Nam, sắp chương trình cho Đức Hộ Pháp đi
viếng và làm lễ ở Chùa thờ chiến sĩ trận vong Việt Nam
Nogent-Sur-Marne. Đến chiều tối Đức Ngài đặt tràng hoa
nơi mộ chiến sĩ trận vong Pháp ở Arc-De-Triomphe. Tướng
Collion, Tổng Trấn Paris thay mặt chánh phủ Pháp và quân
đội nghinh đón. Hai bên đài có đoàn Vệ quân bồng súng
chào, giàn nhạc trổi quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Pháp.
Sau khi đặt tràng hoa lên mộ chiến sĩ vô danh, Đức Hộ Pháp
trở ra. Các quan khách đưa tận xe. Việc đón tiếp như vậy là
long trọng lắm, vì Đoàn Vệ Quân (Garde Républicaine) và
giàn nhạc thường chỉ để đón tiếp các Quốc Trưởng mà thôi.
Chiều hôm ngày 27.05.1954, Bộ Trưởng Mécheri thay mặt
Tổng Thống Pháp René Coty đến viếng Đức Hộ Pháp. Ông
Mécheri hứa với Đức Hộ Pháp rằng ông sẵn sàng giúp đỡ
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Ngài trong công cuộc xây dựng một nước Việt Nam hùng
cường và thịnh vượng ngang hàng và làm bạn với Pháp.
Trước khi ra về, ông Mécheri nói Tổng Thống Coty mời
Đức Ngài sang viếng Điện Élysées.
Ngày 28.05.1954, Đức Hộ-Pháp và đoàn tùy tùng đến Điện
Élysées, được Tổng Thống René Coty đón chào tại cửa.
Tổng Thống Pháp đưa Đức Ngài vào phòng khách đàm luận,
sau đó dự tiệc rồi từ giã. Chủ khách rất quyến luyến nhau.

Hôm sau ngày 29.05.1954, Thủ Tướng Bửu Lộc mời Đức
Ngài đến Hotel Raphael, Thủ Tướng rất vui mừng trước
thành quả mà Đức Ngài ngoại giao đã đạt được và hứa sẽ
mời Quốc Trưởng Bảo Đại lên Paris hội kiến với Đức Ngài.
Chiều hôm đó, giáo sư Gustave Meillon đến thăm Đức Hộ
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Pháp. Ông đang nghiên cứu về Đạo Cao Đài, viết luận án
Tiến sĩ. Ông chăm chỉ lắng nghe từng câu từng chữ của Đức
Hộ Pháp khi Ngài giải thích về Đạo.
Chiều ngày 31.05.1954, Đức Ngài đi viếng Điện Panthéon.
Điện nầy là một tòa nhà đồ sộ lộng lẫy, những bức vẽ hàng
mấy trăm năm nay mà vẫn linh động. Phái đoàn xuống
hầm, khi đến mộ Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, Đức Phạm
Hộ Pháp đốt nhang cầu nguyện. Trước đó mấy ngày, ngày
27.05.1954, Đức Ngài cho ông Hồ Bảo Đạo hay: “đêm qua
Đức Ngài hội kiến với Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn
Nhơn (Victor Hugo). Đức Chưởng-Đạo có dạy nhiều việc
và cho một bài thi” (xem bài tiểu sử ĐHP, QS TS Nguyễn
Thanh Bình, 2018).
Ông Bộ Trưởng Mécheri hứa với Đức Hộ Pháp rằng ông
sẵn sàng giúp đỡ Ngài trong công cuộc xây dựng một nước
Việt Nam hùng cường và thịnh vượng ngang hàng và làm
bạn với Pháp.
Ngày 4.06.1954, nhân sinh nhật mồng 5 tháng 5 năm Giáp
Ngọ của Đức Phạm Hộ Pháp, phái đoàn có tổ chức tiệc tại
Hotel George V, thiết đãi quan khách Việt Pháp, lãnh sự các
nước và Việt Kiều hải ngoại. Giữa buổi tiệc, Đức Ngài được
thông báo Thủ Tướng Laniel đã ký hai bản hiệp ước về chủ
quyền độc lập của quốc gia Việt Nam đúng ngày mồng 5
tháng 5, để làm món quà sinh nhật của Đức Ngài. Người ta
thường nói, người Pháp lịch sự và tế nhị quả không ngoa.
Kính,
QS TS Nguyễn Thanh Bình
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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VIỆT NAM SẼ TỰ GIẢI QUYẾT SỐ PHẬN MÌNH
- Việt Nam tranh đấu để giành lại chủ quyền của mình bị
mất. Cộng Sản lợi dụng thời cơ chỉ huy cuộc tranh đấu ấy
để xoay sự thắng lợi về cho Đảng Cộng.
- Người Pháp vì muốn duy trì sự có mặt ở Đông Dương nên
không chịu sớm giải quyết ổn thỏa với người Việt, bởi chánh
sách lửng chừng của Pháp mà vấn đề Việt Nam đã trở thành
vấn đề Quốc Tế.
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- Chiến tranh đại qui mô sẽ bùng nổ ở Đông Dương, người
Mỹ vừa rút chơn ra khỏi ổ súng Cao Ly, nay phải lăn mình
vào máu lữa một lần nữa. Quyền lợi và thuộc địa của Pháp
bị ảnh hưởng đã đành, nhưng non sông Đất Việt bị tàn phá
là một điều rất ân hận? . . . .
- Người có sứ mạng đặt vào trách nhiệm cứu nước, cứu dân
không lẽ ngồi yên để nhìn cảnh gia vong, quốc phá…
- Trãi qua mấy ngàn năm lịch sử, biết bao cảnh vinh, nhục,
thăng, trầm, bao nhiêu cuộc tang thương biến đổi, dân tộc
Việt Nam vẫn chịu đựng các sự thử thách éo le.
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- Đã biết Bắc địch hiện nay có binh hùng, tướng mạnh, lực
lượng vô biên, nhưng đâu phải là lần đầu tiên giống Lạc
Hồng đương đầu với họ.
- Xưa những bậc Tiến Bối ta đã từng đả phá quân Nguyên,
danh tiếng lẫy lừng thuở ấy, đại bại Nhà Thanh, Nhà Minh,
oai chấn một cõi trời Đông, thì nay chúng ta há không đuổi
được kẻ thù ngàn năm đang lăm le diễn lại bổn tuồng cũ.
- Lợi dụng tình thế trong tám năm qua. Nhà lãnh Đạo Việt
Nam tương kế tựu kế, tập luyện binh sĩ thuần phục và tạo ra
cho Tổ Quốc một số khí giới không thể tưởng tượng.

- Thử hỏi? các nước lân bang có tiếng là độc lập từ lâu,
và những quốc gia đã bước lên võ đài quốc tế gần đây, có
một lực lượng khả dĩ nào so sánh với lực lượng Việt Nam
chăng?....
- Nước Pháp và các cường quốc khác đã giúp cho người Việt
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Nam phương tiện để quật cường, đó là cơ hội ngàn năm một
thuở…
- Nắm vững cái chìa khóa thành công trong tay, nhà lãnh
Đạo rất tin tưởng nơi tương lai tươi sáng của dân tộc.
- Nhơn hòa địa lợi là hai điều kiện sẵn có, chỉ có điều kiện
thứ ba là Thiên thời. Cái ngày mong mõi ấy sẽ đến, đem lại
sự vinh quang cho toàn dân !!!...
SẼ THÀNH CÔNG HOÀN TOÀN VỚI CHÁNH NGHĨA
- Ông Bảo Đại vì không được dân chúng bầu lên, và chánh phủ

của ông không có ý chí của toàn dân thành lập, sẽ bị sụp đổ
là lẽ dĩ nhiên. Chí như ông Hồ Chí Minh là người có thành
tích cách mạng, chánh phủ của ông có danh nghĩa kháng
chiến chống thực dân, giành độc lập nhưng ngày mà Trung
Cộng công khai đem binh vào đất Việt, ngôi sao của ông
cũng bị lu mờ.
- Các chiến sĩ tranh đấu trong hàng ngũ Việt Minh sẽ thấy rõ
mục đích đánh giặc của họ trong mấy năm qua rồi chán nãn
rồi quay về với Tổ Quốc thật sự.

AI LÀ NGƯỜI ĐÁNG TƯỢNG TRƯNG 		
CÁI TỔ QUỐC THẬT SỰ ẤY
- Ai là người đang ôm cái chủ nghĩa quốc gia với một tấm
lòng thanh bạch, với những hy sinh cao quí?...
- Ai là người không phản bội quyền lợi của Quốc Gia, và
không đi ngược lại nguyện vọng của nòi giống?...
- Ai có đủ những điều kiện ấy, toàn dân sẽ quí phục, thì sự
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thành công của Việt Nam cũng tùy thuộc nơi đó.
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- Trãi qua mấy thời kỳ lập quốc của các bậc anh hùng, đều
xuất thân trong hàng dân giả, áo vải, quần bô, ăn không
cần no, ngủ không cần yên, nằm gai nếm mật, khắc cốt ghi
xương chánh nghĩa của dân tộc để thực hiện cho kỳ được
mới thôi.
- Những tướng lãnh của các nước văn minh, tiên tiến, phải
chăng là bậc hiền triết tài năng, luôn luôn đem chí cả phụng
sự cho nước nhà, mưu cẩu hạnh phúc cho toàn dân và cho
đồng loại.
- Ông GEORGES WASHINGTON, đã mở một thế hệ mới
cho dân tộc Mỹ. Đại Tướng DE GAULLE hô hào giải phóng
quê hương bị người Đức chiếm đóng. Hai vị Thủ Tướng
ADENSURE và EDGARFAUR …đều nắm vững lèo lái
quốc gia để thụ hưởng.
- Nước Đức và nước Nhật bị bọn Quốc Xã và đám quân
phiệt đưa xuống hang sâu, vực thẳm. Các nhà lảnh Đạo đó
là bậc trượng phu vượt khỏi việc thường tình để làm tròn sứ
mạng mình.
- Tượng trưng cho một quốc gia có văn hiến dân tộc, đâu
phải là hạng phàm phu tục tử, chỉ biết vui say vật chất, sớm
mận, tối đào, nước mất mặc nước, dân khổ mặc dân.
- Lẽ Trời đã định cho giống Lạc Hồng thâu hồi quyền tự chủ
của mình để nở mặt cùng năm châu bốn biển.
- Một vị Thần Long đã mách bảo:
Mách cho đó Tây không còn ở,
Giùm làm công một thuở rồi đi.
- Rồi đây sẽ có một anh hùng áo vải mà quốc dân đang mong
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chờ, đứng ra cứu dân, cứu nước. Mặc dầu đi gió về mưa,
nhưng nước Việt Nam chưa chắc chắn sẽ được toại nguyện.
- Nhơn vật sẽ bị hao bớt rất nhiều, vì theo luật Thiên Điều,
kẻ làm lành sẽ được sống sót, còn kẻ dữ phải đền bồi tội lỗi.
- Chánh nghĩa sẽ cứu vãn dân tộc Việt Nam, và sẽ bảo đảm
cho dân tộc nầy một tương lai sáng lạn, một địa vị có một
không hai trên quả địa cầu nầy.

CƠ TẬN DIỆT
- Trận đại chiến kỳ ba không sao tránh khỏi, bị kẹt ở Triều
Tiên lần đầu, người Mỹ rất khổ tâm với trận giặc giả cù cưa,
cù nhẵn ấy, nó nuốt không biết bao nhiêu tiền bạc và còn
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làm tốn hao bao nhiêu xương máu.
- Rút được kinh nghiệm, người Mỹ sẽ không để cho con dân
mình làm mồi cho súng đạn lâu ngày, và tài chánh phung phí
dài hạn, nên các tướng lãnh Mỹ sẽ đánh mau và đánh mạnh.
Chiến tranh sẽ vô cùng ác liệt, khí giới tối tân sẽ đem đối
chọi khí giới tối tân, chiến sỹ, xâu xé với chiến sỹ. Để đương
đầu với đám người cuồng nhiệt vì lý tưởng, xem cái chết nhẹ
tợ lông hồng. Mỹ sẽ cho quân đội Nhựt đổ bộ, đem hết sức
mình tác chiến, để đổi lấy tự do cơm áo, tha hồ họ sẽ tàn sát,
tha hồ họ sẽ phá hoại.
- Trước cảnh sụp đổ tang tóc đau thương ấy, Thần Thánh
cũng phải châu mày ứa lệ. Nhưng cơ Trời đã định, con người
vì quá độc ác, chủ trương mưu sâu kế độc, giết hại lẫn nhau,
để tranh đoạt bả vinh hoa, mồi phú quí. Luật sửa phạt không
thiên vị một ai, khó mà tránh đặng.
- Cuộc giết chóc sẽ lan tràn từ Á sang Mỹ với trận bom
nguyên tử và khinh khí tích trữ, Nga và Mỹ sẽ hủy diệt các
thành phố lớn, các trung tâm kỹ nghệ của đối phương biến
đổi trong chốc lát, những nơi thị tứ phồn thịnh ra bãi tha
ma hoang vắng. Các nước nhỏ bị ảnh hưởng lôi cuốn trong
chiến tranh cũng dẫy đầy tai nạn.
- Ôi! Còn gì là nhơn loại, còn gì là văn minh, rõ thật là cơn
tận diệt. Sau trận giặc long trời lỡ đất ấy, con người còn lại
chẳng bao nhiêu, nhưng đó toàn là giống tốt, không tội lỗi,
không nhiễm trược trần.
- Vì đã chủ trương một thuyết vô nhân Đạo, làm cho nhơn
loại phải khổ đau, sanh linh đồ thán, cang thường xiêu đổ,
luân lý ngửa nghiêng, nước Nga sẽ bị xóa tên trên bản đồ
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Quốc Tế, nước Mỹ tuy bị một vết thương rất nặng, nhưng
tên tuổi vẫn còn. Các phần tử tinh hoa, ưu tú của Mỹ sẽ noi
gương của nước Việt Nam, lập lại một nước Mỹ Đạo đức,
nhơn nghĩa. Dân Mỹ sẽ sống một cuộc đời sung túc nhàn
lạc, không còn những tham vọng ích kỷ xấu xa nữa.

DHP Phạm Công Tắc cùng Vua Sư Sải
tiên tri về đất nước Cao Miên.

HÒA BÌNH VĨNH VIỄN
- Tạo hóa đã sắp bày, vì muốn lập lại đời Thánh Đức cho
muôn dân hưởng cảnh thái bình, an cư lạc nghiệp, cho nên
mới có cơ thưởng phạt.
- Thử hỏi: sau trận thư hùng quyết liệt ấy, Nga và Mỹ đem
lại những gì bổ ích cho chính mình? Chớ không nói chi cho
nhơn loại. Bại trận như kẻ chết, còn thắng trận cũng như kẻ
ngất ngư. Người Nga và Mỹ là hai giống dân tiến bộ nhứt
trong nhơn loại sao chẳng xét suy, để cho nhơn loại trên thế
giới và cho mình tránh được cơ tận diệt ghê gớm ấy? .........
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- Vì không thấu triệt cái lý nhiệm màu của hóa công, cho
nên thiên hạ mới tự đắc, tự hào với khoa học tối cao của
mình, chỉ biết có quyền lợi, chỉ nuôi những tham vọng ích
kỷ xấu xa mà không kể đến cái ác quả sẽ gánh lấy về sau.
- Cụ Trạng Trình đã có lời tiên tri:
“Mười phần hết bảy còn ba,
Hết hai còn một mới ra thái bình”
- Chiến tranh kỳ ba dứt, còn gì là Nga với Mỹ, còn đâu các
nhà lãnh Đạo khôn lanh, hăng hái, tranh hơn thua nhau từ
lời nói, từ ảnh hưởng nhỏ đến ảnh hưởng to, để rốt cuộc đưa
người vào chổ chết.
- Hai khối Nga Mỹ sẽ mạt, nhưng trước cảnh rùng rợn não
nùng của thời hậu chiến, còn ai dám tự xưng “Chỉ có ta
đây”, còn ai dám đứng ra kết phe lập đảng để tranh hùng
tranh bá nữa.
- Nhứt định không, không có ai cả. Chỉ còn lại những người
sống sót, tỉnh cơn ác mộng im lìm lo cho đấp đổi qua ngày,
họ sanh nơi đâu ở đó, sống một đời sống thanh đạm giản dị.
- Thấy rõ chiến tranh là tai hại chừng nào, còn ai điên cuồng
gì lại gây ra chiến tranh nữa. Bài học qua rất đắc giá, nhưng
nó thức tỉnh được lòng người ít nữa cũng hàng trăm thế kỷ.
Hòa bình từ đây sẽ được vĩnh viễn
- Nhơn loại sẽ tránh được nạn binh đao, một nguơn thanh
bình sắp lố dạng.
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AI SẼ LÃNH SỨ MẠNG TIẾN DẪN NĂM CHÂU?
- Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thấm nhuần Đạo đức từ
ngàn xưa, nhờ ảnh hưởng giáo lý của Đức Khổng Tử, Đức
Lão Tử, Đức Thích Ca, Đức Chúa Jésus, người Việt có một
nền tảng luân lý rất vững chắc, luôn luôn biết thờ Trời kỉnh
Phật, sùng bái Thánh, Thần, người Việt còn biết thương yêu
đồng loại như anh em một nhà, như con một cha, mà cha cả
là Đức Thượng Đế.
- Mặc dầu có một vài lầm lỗi, nhưng đã biết ăn năn tự hối.
Người Việt lo lập công bồi đức, công đức ấy đến hồi đơm
bông kết quả, để thưởng công xứng đáng mấy ngàn năm
lập quốc, mà không lúc nào được trọn quyền tự chủ. Đức
Thượng Đế sẽ ban ơn cho giống Lạc Hồng thâu hồi nguyên
vẹn quyền tự chủ của mình. Sống trong nước nô lệ bị mất
chủ quyền, cũng như các nước láng giềng khác. Các lãnh
tụ quốc gia Việt Nam sẽ lợi dụng sự đầu hàng của Nhựt để
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dành lại tự do cho dân tộc. Việc ấy sẽ dễ dàng hơn và đã kết
thúc từ lâu, nhưng thời cơ xui khiến Cộng Sản cướp chánh
quyền, rồi người Pháp trở lại hai bên đánh nhau:
Việt Minh thắng ư ?...Pháp thắng ư ?.....
Hai viễn ảnh đều tai hại cả hai………..
- Một bên là Cộng Sản phụng sự quyền lợi Nga Sô. Còn bên
khác là Pháp lo duy trì quyền lợi của mình, như thế còn gì là
quyền lợi của quốc gia, còn đâu là nền tự chủ.
- Muốn cứu dân cứu nước phải thoát ra khỏi gọng kìm
ấy:……..
Ai sẽ vạch đường mở lối cho dân tộc Việt Nam ?.......
Ai sẽ dìu dắt dân nầy ra khỏi bế tắc ?......

- Nhờ nhà lãnh Đạo, dân tộc Việt Nam sẽ mở lối ra cho mình,
sẽ tự vạch con đường sống cho mình, thật là một sứ mạng vô
cùng khó khăn, một việc làm không tiền khoán hậu.
- Vì sự thành công oanh liệt đó, mà nước Việt Nam được các
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nước trên thế giới yêu mến kính phục, sau những cuộc thử
thách liên tiếp. Đức Thượng Đế nhận thấy chí nhẫn nại, lòng
Đạo đức không dời đổi, óc thông minh khôn khéo của giống
Lạc Hồng, nên ban ơn cho giống dân nầy lãnh Đạo nhơn loại
còn sống sót ở Năm Châu, hầu lập lại một xã hội mới, lấy
Đạo đức nhơn nghĩa làm căn bản, loài người sẽ hưởng một
đời sống vui tươi, dưới sự hướng dẫn của nước Việt Nam
thuần nhứt, nước Việt Nam muôn đời…

ANH HÙNG DÂN TỘC
- Trước 80 chục năm dư mất chủ quyền, dân ba chục triệu sống
trong cảnh chim lồng cá chậu. Là người thương nước mến dân,
chẳng lựa là đấng mày râu hay hàng nhi nữ mỗi công dân phải
có nhiệm vụ tối cao, giải thoát cho non sông, giải thoát cho đồng
loại.
- Đi tận phương trời Tây, rồi trở về Đông, để hấp thụ cái chủ
nghĩa giết cha, chém chú, phản huynh đệ, đem nước nhà hiến nạp
cho người, coi đất trời như không có. Hành vi ấy có thể là hành
vi của anh hùng dân tộc chăng?...
- Trước nạn khói lửa, trước cảnh nồi da xáo thịt, nhơn loại điêu
đứng, quốc gia khuynh nguy, ngày đêm chỉ biết có gái đẹp, rượu

ngon, truy hoan trụy lạc vô chừng, con người như thế có
đáng làm nhà lãnh Đạo quốc dân chăng?....
- Dân tộc Việt Nam có tiếng là sáng suốt, phải nhận định cho
được, ai là vị cứu tinh của mình, ai là người có thật tâm với
Tổ Quốc, mới tránh khỏi họa thành cháy vạ lây…
- Từ ngày Việt Minh Cộng Sản hoạt động ráo riết, thâu thành
nầy, đoạt ải nọ, bao nhiêu cặp mắt đều chăm chú vào họ, bao
nhiêu tâm hồn đều nhìn vào họ, từ lao động, trí thức, công
chức, cho đến thương gia, kỹ nghệ gia, tất cả đều mong mỏi
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có một điều là: Tự do độc lập, nên có cảm tình với kháng
chiến mà họ được tha thứ những lỗi lầm đã qua.
Vì quá tin tưởng nơi sự thắng lợi của Việt Minh, mà vô tình
lại quên cái hại của dân là ở chổ đó. ! ! !
- Ngày mà quân Nhựt đổ bộ lên Đông Dương, những kẻ thân
Cộng, những người núp dưới “cờ đỏ sao vàng” sẽ bị chúng
tàn sát không hối tiếc. ! ! !
- Người Nhựt có phận sự chống Cộng, họ sẽ diệt trừ bất cứ
là ai, thuộc những đảng phái nào hay thân Cộng, kẻ tạo ra
cái cảnh thê thảm ấy cho dân, làm sai lệch sự nhận định của
dân, không phải là anh hùng mà là tội nhân của dân tộc vậy.
- Chiến tranh đã kéo dài trên tám chục năm, sự đau khổ chập
chồng, dân tộc Việt Nam phải sáng suốt tìm đường tự cứu.

- Nhà lãnh Đạo đã vạch sẵn một con đường cứu dân, con
đường sống duy nhất cho giống nồi, để đem lại vinh quang
cho đất nước.

80

Taäp San Theá Ñaïo				

23

- Từ chỗ không đi đến chỗ có…..Từ chỗ bị trói buộc đi đến
chỗ tự do…..Từ chổ phận tôi đòi đi đến chổ địa vị lãnh Đạo.
Ai giỏi tính toán, khéo hành động để nắm chặt sự thành công
trong tay, đó là anh hùng dân tộc vậy….

VÌ SAO VIỆT NAM ĐƯỢC ÂN HUỆ
LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI?
- Trên bốn ngàn năm lập quốc, nước Việt Nam chưa lúc nào
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được hoàn toàn tự chủ. Ở gần bên nước Trung Hoa hùng
mạnh, mặc dù đã nhiều lần đánh đuổi được kẻ thù, nhưng
sau đó muốn yên nhà lợi nước, hàng năm phải đem cống
hiến lễ vật.

- Nhờ đức tính kiên nhẫn và tinh thần bất khuất của giống
nòi, người Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang
oanh liệt, làm chấn động cả thế giới.
- Trên tám chục năm bị lệ thuộc của nước Pháp, dịp may đưa
đến để tháo củi sổ lồng, nhưng cuộc tranh đấu của toàn dân
lại bị Cộng Sản cướp công, làm lợi khí cho ngoại quốc.
- Vận dụng thế nào để đem lại sự thành công cho dân tộc,
ấy là một nhiệm vụ rất gay go, nhưng đó mới là cái bí quyết
của nhà lãnh Đạo.
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- Nhờ thắng được các sự thử thách, người Việt tỏ ra mình có
đủ khả năng để giải quyết mọi trở lực. Đức Thượng Đế mới
giao phó cho sứ mạng dìu dắt thế giới sau nầy…

THÀNH CÔNG VỚI LẬP TRƯỜNG
DÂN TỘC TỰ QUYẾT
- Việt Nam sẽ giúp các sắc dân trên mặt đất ứng dụng lập
trường ấy cho xứ sở mình, hầu xóa tan những nổi bất công,
buộc ràng áp bức, họ được hưởng một đời sống tự do đầy
đủ, vui tươi. Các sắc dân sẽ cảm mến dân tộc Việt Nam, xem
người Việt như anh cả.
- Nhờ đức tính chánh đáng mà Việt Nam cảm hóa được thiên
hạ, sau trận đại chiến kỳ ba, hai nước Nga và Mỹ sẽ bị tàn
phá tan tành, không còn địa vị nữa. Trung Quốc bị các nhà
lãnh Đạo Quốc Dân Đảng dắt đi lầm đường lạc lối, phải một
thời gian rất lâu mới gây dựng lại được sự nghiệp xưa.
- Còn Nhựt Bổn là căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương, hoàn
toàn bị sụp đổ dưới lửa bom mưa đạn.
- Chỉ có Việt Nam về mặt nhơn Đạo thực hiện được chánh
nghĩa.
- Về Thiên Đạo được nêu cao nhơn nghĩa, bác ái, đại đồng,
thuận thiên lý, hợp nhơn tâm. Nên nắm giềng mối cho chúng
sanh trên mặt địa cầu nầy đời đời, kiếp kiếp…..
HỘ PHÁP
(Ký Tên)
PHẠM CÔNG TẮC
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Dưỡng Đức,Tu Tâm.
(Nam Phương)

Muốn thành đại sự hãy thành Nhân,
Học cách làm người của cổ nhân.
Thành công vốn chẳng con đường tắt,
Thượng sách dưỡng Đức với tu Tâm.
Cổ ngữ có câu nói rằng: “Muốn làm nên sự nghiệp thì trước
hết phải biết làm người”. Vậy làm người như thế nào? Con
người cần phải có những tố chất nào để trở thành ‘Con
Người’ chân chính, làm nền tảng cho thành công, thành tựu
sự nghiệp? Người xưa đã đúc kết ra một số phép tắc cơ bản
rất đáng để chúng ta tham khảo.

THÀNH TÍN: Lời nói ắt phải giữ chữ TÍN
Khổng Tử có nói rằng: “Con người mà không có chữ Tín
thì không biết anh ta làm thế nào mà lập thân xử thế, có
chỗ đứng trong xã hội được. Như xe to không càng, xe nhỏ
không đòn, làm sao mà đi được?”. (Nguyên văn: Nhân nhi
vô tín, bất tri kì khả dã. Đại xa vô khẩu, tiểu xa vô ngột, kì
hà dĩ hành chi tai?)
Tăng Tử người nước Lỗ là học trò xuất sắc của Khổng Tử,
có nhiều cống hiến hoằng dương Nho học. Một hôm vợ ông
đi chợ, con trai nhỏ khóc đòi theo đi, thế là bà liền nói dỗ
con: “Con ở nhà, đợi mẹ đi chợ về mổ lợn cho con ăn”. Khi
bà đi chợ về, Tăng Tử bắt lợn thịt. Vợ ông thấy vậy vội ngăn
lại: “Tôi chỉ nói đùa để dỗ dành con thôi, sao ông lại tưởng
thật?”.
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Chuyện Tăng Tử giết lợn (Ảnh minh họa: Angie/EpochTimes)
Tăng Tử nói: “Không thể nói chơi với trẻ con được. Trẻ con chưa
có khả năng suy xét phán đoán, do đó cha mẹ phải dạy bảo, và
nghe theo cha mẹ dạy dỗ. Hôm nay bà nói dối lừa nó, chính là
dạy nó lừa dối người khác. Mẹ lừa dối con thì con sẽ không tin
vào mẹ nữa. Thế thì sao có thể dạy con thành chính nhân quân
tử được”.

ĐẠO HIẾU - Bách hiện hiếu vi tiên
Trong Luận Ngữ có viết: “Người hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính

anh chị, mà lại thích phạm thượng, chống đối cấp trên, thì
rất ít. Người không phạm thượng, chống đối cấp trên mà lại
thích tạo phản thì xưa nay chưa từng có. Người quân tử dốc
sức tu dưỡng cái gốc. Cái gốc đã vững, thì nguyên tắc đạo
đức mới hình thành. Hiếu thuận cha mẹ, tôn kính anh chị là
cái gốc của đạo Nhân”.
Vua Thuấn khi còn nhỏ, cha ông vừa mù vừa điếc, lại vô
cùng nóng nảy. Mẹ ông mất sớm, cha ông lấy vợ kế sinh
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được em trai kế là Tượng. Mẹ kế là người nhỏ nhen ích kỷ,
thường nói xấu Thuấn với cha, nên Thuấn thường bị cha
đánh mắng.

Lòng hiếu thảo của Ngu Thuấn làm cảm động trời đất.
(Ảnh minh họa qua sohu.com)
Nhưng Thuấn là người con đại hiếu, vẫn ân cần hiếu thuận với
cha mẹ, nhường nhịn em. Tuy nhiên, mẹ kế vẫn sợ Thuấn được
kế thừa một nửa gia nghiệp, nên nghĩ kế hãm hại Thuấn hết lần
này đến lần khác.
Thuấn lớn lên trong mắng chửi đánh đập của cha, trong ghen
ghét, hãm hại của mẹ kế và em trai, nhưng Thuấn vẫn không hề
có chút tâm oán hận họ, cũng chẳng để tâm đến lời nói hành vi
độc ác của họ đối với mình.
Đức hạnh hiếu thảo của Thuấn cuối cùng cũng đã khiến mẹ kế và
em trai cảm động, cả nhà hòa hợp vui vẻ. Sau này Thuấn được
vua Nghiêu nhường ngôi trị vì thiên hạ, và trở thành một Thánh
đế nổi tiếng trong lịch sử, gây dựng thái bình thịnh trị đời Nghiêu
– Thuấn.
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HỐI LỖI - Biết sai phải hối cải

Vua Trần Anh Tông trong bức “Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ”.
(Ảnh: Wikipedia)

Khổng Tử nói: “Lỗi mà không sửa mới thực sự là lỗi vậy”
(Nguyên văn: Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ). Đã là con người,
thì ai ai cũng sẽ liên tiếp mắc lỗi. Người thông minh là biết
tiếp thu ý kiến người khác, thừa nhận cái sai của mình, như
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thế họ sẽ không ngừng thăng tiến về phẩm đức và trí tuệ.
Một vị vua anh minh trong lịch sử nước ta là Trần Anh Tông,
ông tên là Trần Thuyên, là con cả của vua Trần Nhân Tông.
Thuở thiếu thời ông buông thả, phóng túng, tụ tập bạn bè
rượu chè tiệc tùng chơi bời. Được vua cha dạy bảo, ông hối
lỗi, quyết tâm khắc kỷ phục lễ, tu sửa mình. Sau này ông
được vua cha truyền ngôi, tự xưng là Anh Hoàng. Ông đã trở
thành vị vua anh minh sáng suốt, biết trọng dụng người tài.
Thời ông trị vì, nước Đại Việt đã phát triển rực rỡ, mở mang
bờ cõi về phía nam. Ông cũng là người tôn sùng Phật giáo,
và là một thi nhân tài hoa.

CHÍ HƯỚNG: Làm người không ai có thể tước đoạt
được chí hướng ý chí mình.
Mạnh Tử nói: “Nam nhi đại trượng phu dù sống trong cảnh
giàu sang phú quý mà tâm trí không mê loạn, trong cảnh
nghèo hèn cũng không làm tiết tháo thay đổi, bị người dùng
vũ lực đe dọa uy hiếp nhưng không thể khuất phục được”.
Hoa Hùng là đại tướng của Đổng Trác liên tiếp trảm liền
mấy viên tướng của liên quân, khi các tướng của các chư
hầu đều run sợ thì Quan Vũ vươn mình bước ra, trảm Hoa
Hùng khi chén rượu vẫn còn nóng. Trong trận chiến Tương
thành, Phàn thành, Quan Vũ dẫn nước nhấn chìm 7 cánh
quân, bắt sống Vu Cấm, trảm Bàng Đức, uy chấn Hoa Hạ.
Sau này vì Đông Ngô đột kích, Ngô Ngụy giáp công, Quan
Vũ bại trận chạy đến Mạch thành. Sau khi bị bắt, cha con
Quan Vũ khảng khái chết vì nghĩa. Đây chính là “vũ lực đe
dọa uy hiếp nhưng không thể khuất phục được” (Uy vũ bất
năng khuất).
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Quan Vũ trảm Hoa Hùng. (Ảnh minh hoạ: EpochTimes)

KẾT GIAO BẰNG HỮU: Giữ mức độ phù hợp khi
kết bạn
Có câu: “Người quân tử kết giao đạm bạc như nước”. Người
bạn có phẩm chất như nước thì không nhiệt liệt, không sôi
động, không phô trương, làm việc thiện mà không muốn
người khác biết, cứ lặng lẽ âm thầm. Người bạn như nước
khiến người ta có cảm giác không phụ thuộc nhưng lại không
thể rời xa. Bằng hữu chân chính là người có thể vui buồn có
nhau, đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn. Nhưng lúc
bình thường thì mối quan hệ giữa họ nhạt nhạt, nhẹ nhàng,
thanh đạm như nước vậy.
Đó là tình bạn giống như mối quan hệ giữa Quan Vũ và Lưu
Bị. Kết nghĩa vườn đào, thề cùng sinh tử, Quan Vũ là em, là
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trợ thủ đồng thời cũng là tri kỷ của Lưu Bị. Ở dưới trướng
Tào Tháo, dù hưởng vinh hoa phú quý, bạc vàng mỹ nữ,
được ấn phong hầu nhưng Quan Vũ trước sau vẫn một lòng
hướng về Lưu Bị khi ấy cũng đang phiêu dạt bốn bể, tay
trắng dựng nghiệp. Sau, nghe tin Lưu Bị đang ở chỗ Viên
Thiệu, Quan Vũ cưỡi Xích Thố không quản ngày đêm vượt
nghìn dặm tìm về.

Kết nghĩa vườn Đào, cùng thề sinh tử của ba anh em: Lưu Bị,
Quan Vũ, Trương Phi. (Ảnh qua kknews.cc)

KHOAN DUNG - Cảnh giới của tâm nhân hậu
Một người có tấm lòng khoan dung thì nội tâm tự nhiên sẽ
yên tĩnh bình hòa. Khoan dung và tha thứ cho người khác
thực ra cũng chính là bao dung cho bản thân mình.
Liêm Pha là một vị danh tướng của nước Triệu, đã từng lập
rất nhiều công lao to lớn. Liêm Pha rất không phục, bất bình
khi Lạn Tương Như được phong tước cao hơn mình và công
khai thách thức Tương Như. Chính vì vậy mà Lạn Tương
Như thường xuyên tránh mặt Liêm Pha, thậm chí ngay cả
trong những buổi thiết triều.
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Tùy tùng của Lạn Tương Như cho rằng ông nhu nhược và
muốn rời bỏ ông. Lạn Tương Như biết chuyện bèn nói với
họ: “Ta nghĩ rằng nước Tần hùng mạnh nhưng lại không
đem binh đánh nước Triệu vì văn thần có ta, võ tướng có
Liêm Pha. Nếu như hai hổ tranh đấu tất sẽ có một con bị
thương, Tần quốc biết được sẽ nhân cơ hội này mà mang
quân đến xâm lược. Quốc gia mất, nếu so với đắc thất của cá
nhân ta thì còn quan trọng hơn nhiều, do đó ta không nhẫn
không được”.
Liêm Pha khi nghe được chuyện này thì vô cùng xấu hổ, nên
tự cầm theo roi đến quỳ tạ tội trước Lạn Tương Như. Hai
người sau đó trở thành bạn tri âm tri kỷ, cùng nhau giúp vua
nước Triệu giữ vững giang sơn xã tắc.

Liêm Pha tự cầm theo roi đến quỳ tạ tội trước Lạn Tương Như.
(Ảnh minh hoạ: EpochTimes)
***
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Người thời nay nôn nóng thành công, muốn làm giàu sau
một đêm, muốn một bước lên trời nên đã đi những con
‘đường tắt’ như quan hệ ‘cửa sau’, mua quan bán chức, tham
nhũng hối lộ, lừa đảo giả dối, thậm chí qua các con đường
buôn gian bán lận, cờ bạc đỏ đen, buôn bán ma túy, cho vay
nặng lãi. Nhiều trường hợp thậm tệ hơn còn đi trộm cắp
cướp giật, cướp của giết người, thuê giết người giành giật
mối làm ăn… Do đó đã hình thành tội phạm có tổ chức, xã
hội đen, băng nhóm, thậm chí có cả những người trong các
cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan công quyền.
Nhưng ‘dục tốc bất đạt’, những con ‘đường tắt’ đó có thể
mau chóng giúp một số người ‘thành công’, nhưng ‘bất
thành nhân’, không đủ tiêu chuẩn làm người. Chính vì thế
mà bị hủy hoại sự nghiệp, thậm chí tù đày, mất mạng, để lại
tiếng xấu muôn đời.
Nguyễn Thái Học, người khởi xướng Khởi nghĩa Yên Bái
năm 1930 đã nói rằng: “Không thành công cũng thành nhân”.
Do đó có thể thấy, làm người, thành nhân quan trọng như thế
nào, dẫu không thành sự nghiệp thì cũng đã nên người, đã
thành nhân, tiếng thơm lưu truyền sử sách.
Thế nên:
Muốn thành đại sự hãy thành Nhân,
Học cách làm người của cổ nhân.
Thành công vốn chẳng con đường tắt,
Thượng sách dưỡng Đức với tu Tâm.

(Nam Phương)
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Tình thần Ollin

Never again would I aspire to seek power and authority
through the donning of a lurid yellow raincoat - Tôi sẽ không
bao giờ khao khát tìm kiếm quyền lực và uy quyền thông
qua việc hiến tặng một chiếc áo mưa màu vàng hoa mỹ.
Chữ Ollin được phát âm là
“All-in”. Đó là một biểu
hiện của một chiều sâu bao
la truyền tải sự chuyển động
mạnh ngay cùng một thời
điểm. Xuất phát từ ngôn
ngữ Nahuatl cổ đại, Ollin có
nguồn gốc từ chữ “yollotl”,
có nghĩa là trái tim và chữ
“yolistli”, nghĩa là cuộc sống
Vì vậy, rốt ráo lại:
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Ollin có nghĩa là di chuyển và hành động ngay từ

bây giờ với tất cả trái tim của bạn.
Cuộc sống vốn là khách quan. Để có thể sống thảnh
thơi, yên bình, bạn nên chấp nhận cuộc sống như nó
vốn là thế. Căng thẳng, lo âu, và thất vọng là một phần
tất yếu của cuộc sống, nhưng đừng để chúng kiểm
soát cuộc sống của bạn. Chấp nhận những khía cạnh
gian nan của cuộc sống, tin tưởng vào chính bản thân
sẽ giúp bạn thêm mạnh mẽ đối diện với mọi vấn đề
một cách kiên cường nhất.
1- Kevin Hall

Qua tác phẩm “Discovering your purpose through the
power of words” hay “Khám phá mục đích của bạn thông
qua sức mạnh của ngôn từ”, Kevin Hall đã mang vào sách

80

Taäp San Theá Ñaïo				

37

với một từ “Aspire – Khao khát”, và chính từ nầy đã được
diễn giảng ra bao từ khác trong trọn cuốn sách trên.
KEVIN HALL là một nhà tư vấn kinh doanh, diễn giả và
huấn luyện viên rất được nhiều cơ quan ngưỡng mộ
và săn tìm. Ông là một đối tác trong Franklin Quest,
nhà sản xuất của Franklin Day Planner. Là Phó chủ
tịch bán hàng và đào tạo, ông đã giúp thúc đẩy sự tăng
trưởng trên toàn thế giới của Franklin.
Ông đã được công nhận như người có cung cách tiếp
cận đột phá của mình để khám phá những ý nghĩa bí
mật giấu kín trong các từ ngữ thông dụng.
2- Nội dung cuốn sách
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Ngay khi tôi (tác giả) phá vỡ nền tảng mới trong sự phát triển
của con người hơn hai mươi năm trước bằng cách khám phá
những thói quen tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa và hiệu
quả, Kevin Hall đang phá vỡ nền tảng mới bằng cách khám
phá và tiết lộ ý định và ý nghĩa thực sự của những từ ngữ tạo
nên những thói quen đó.
Từ ngữ có sức mạnh và là một sức mạnh đáng kinh ngạc!
Tôi có thể chờ đợi để xem phản ứng của thế giới đối với
ngôn từ “Aspire”!
Khả năng của Kevin Hall để mở chiếc khóa khả năng tiềm
ẩn của con người là rất hiếm và vô cùng có giá trị. Trong
Aspire, Ông tiết lộ một mô hình hoàn toàn mới cho sự phát
triển và phát triển cá nhân, đó là sự năng động và thay đổi
cuộc sống.
Một khi bạn chọn cuốn sách này, bạn sẽ thấy khó để đặt
xuống. Các lớp ví dụ và nguyên tắc bên trong một từ ngữ có
thể chứng minh sự thay đổi cuộc sống. Không chỉ là một sự
tham gia hấp dẫn vào từ nguyên thủy, Aspire có sức mạnh
để giúp các cá nhân hay nhóm tập trung vào mục đích thực
sự của họ và đạt được những khát vọng tốt nhất và cao nhất.
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Chúng ta thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của những từ ngữ
từ các công cụ mà chúng ta có thể xử dụng để hình thành
suy nghĩ và niềm tin mới, giúp chúng ta thay đổi và kiến
tạo ra một sản phẩm vật chất hay tinh thần tốt hơn cho bản
thân và nhân loại.
Cuốn sách này mang đến nguồn sáng cho sức mạnh của
ngôn ngữ để không chỉ thông báo mà còn nhận ra tiềm năng
của một cuộc sống được sống trọn vẹn. Và những tiết lộ
trong Aspire là những công cụ cần thiết để hỗ trợ mọi
bước đi trong cuộc sống - The revelations in Aspire are
necessary tools to aid every passage of life.
Một chuyên gia được công nhận vì đã phát hiện ra ý nghĩa
bí mật ẩn chứa của của một ngôn từ, và Kevin Hall là người
tìm ra những ẩn chứa ấy và chia xẻ cùng tất cả chúng ta.
Trong Aspire! ông hướng dẫn người đọc hiểu ý nghĩa của
mỗi từ theo nghĩa thuần túy nhất của chúng và khơi mở tầm
quan trọng của chúng khi con người khai triển một từ vựng
mới.
Như Stephen R. Covey đã làm sáng tỏ một cách tuyệt vời
trong lời nói đầu của mình, “cuốn sách được viết thành thạo
này sẽ giúp bạn hiểu rằng các từ có một sức mạnh vốn có,
một lực có khả năng thắp sáng những con đường và chân
trời mới:
• Nếu được sử dụng chính xác và tích cực, từ ngữ là
khối xây dựng đầu tiên cho sự thành công và hòa
bình tiềm ẩn;
• Nếu được sử dụng không chính xác và tiêu cực,
chúng có khả năng làm suy yếu ngay cả những ý định
tốt nhất”.
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Bằng cách tập trung vào mười một từ - mỗi từ một chương Khát vọng! cho thấy làm thế nào để xử dụng những từ này
như các nền tảng xây dựng để thành công và hòa bình tiềm
ẩn.

1. Aspire - Khát vọng - Khám phá mục đích của bạn thông
qua sức mạnh của ngôn từ.
2. Genshai - Bạn không bao giờ nên đối xử với một người
theo cách khiến họ trở nên nhỏ bé bao gồm cả chính bạn.
(Xem lại bài Genshai trên blog hay FB của người viết).
3. Pathfinder - Từ này có nguồn gốc Ấn-Âu, nhà lãnh đạo
về nguyên thủy có nghĩa là tìm đường (pathfinder). Các nhà
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lãnh đạo đọc ra các dấu hiệu và manh mối, và họ chỉ đường
đi.
4. Namaste - Tôi tôn vinh nơi bạn ở, nơi toàn bộ vũ trụ hiện
hữu. Tôi tôn vinh vị trí trong bạn, của ánh sáng, tình yêu,
sự thật, hòa bình và trí tuệ.
5. Passion - Đam mê – Từ niềm đau khổ lẫn ước muốn
nhằm đạt được mục tiêu. Những điều tuyệt vời chỉ đạt được
thông qua đam mê theo sau là hành động. Có thể có rất
nhiều người mới bắt đầu nhưng chỉ những người đam mê
mới đạt được mục tiêu của họ.
6. Sapere Vedere - Biết cách nhìn thấy. Chỉ bắt đầu một
hành trình nếu bạn có thể thấy đường đi cho đến khi kết thúc
rõ ràng. Tạo một hình ảnh rõ ràng về kết quả cuối cùng rồi
tiếp theo sẽ chuyển hóa thành tích của sự thành công trên.
7. Humility and Success Khiêm tốn và Thành công
có liên quan. Khiêm tốn
xuất phát từ tiếng Latin
Humus - có nghĩa là đất
màu mỡ. Trong tiếng Latin
Succeder có nghĩa là đi lên.
Từ giữa “cede - nhượng”
xuất phát từ chữ hạt giống
(seed). Điều này có nghĩa
là, khi bạn gieo một hạt
giống (những gì bạn muốn trở thành) trong mùn (humus khiêm tốn) (đất màu mỡ - fertile soil) sự thành công sẽ đạt
được.
8. Inspire – Truyền cảm hứng. Hít thở cuộc sống vào một
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người mà bạn gặp (Breathe life into one whom you meet).
9. Empathy - Đồng cảm. Đi trên con đường của người khác.
Để có sự đồng cảm, người ta cần tích cực lắng nghe và quan
sát. Chỉ khi chúng ta mở cửa lòng cho người khác bước vào,
chúng ta mới có thể đồng cảm và bước đi trên cùng một con
đường của người khác.
10. Coach – Huấn luyện viên. Đưa một người từ nơi anh ta
đến nơi anh ta dự định đi.
11. Ollin - Di chuyển và hành động với tất cả trái tim của
bạn.
3- Hãy lắng nghe điều này

Bắt nguồn từ người Hy Lạp, Enthousiasm - Nhiệt tình có
nghĩa là Thượng Đế hoặc quà tặng của Thượng Đế tiềm ẩn
bên trong (God and God’s gifts within). Nhiệt tình là nhiên
liệu của hạnh phúc và chân phúc (happiness and bliss).
Bạn chỉ cần hiểu những từ đó đến từ đâu và từ đó, có thể mở
mắt chúng ta nhằm mục đích hiểu sâu hơn và đi đến một kết
ước (commitment) mới để sống tốt đẹp hơn?
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Aspire là một cuốn sách
phi hư cấu (non-fiction)
được chia thành mười một
chương khác nhau, mỗi
chương tập trung vào một từ khác nhau (thực sự là từ ngữ)
và cách thực hành từ đó có thể thực sự thay đổi cuộc sống
của bạn tốt hơn. Những từ mà tất cả chúng ta nghe và biết
như đam mê, khiêm tốn và truyền cảm hứng… Và những từ
mà tất cả chúng ta không biết rõ như ollin và sapere vedere.
Mỗi chương bao gồm một số loại câu chuyện hoặc giai thoại
trong đó Hall giải thích cách ông học được ý nghĩa thực sự
của từng từ ngữ này.
Còn về phần chúng ta, mỗi người đọc trong một âm hưởng
khác nhau, nhìn vấn đề dưới những lăng kính khác nhau.
Tuy nhiên, dù dưới một góc độ nào, 11 từ ngữ trên cũng như
cung cách diễn giảng của Kevin Hall đã gợi ý cho chúng ta
những suy tư lắng đọng hơn, sâu thẩm hơn về ý nghĩa của
mỗi từ ngữ trên.

Cho dù nếu có mang một
định kiến cá biệt nào đi
nữa, tinh thần Ollin và
Aspire cũng vẫn còn lắng
đọng trong tâm tư của
mỗi chúng ta để cùng định
hướng về một thế giới hòa
bình và cảm thông với nhau
hơn.
Mai Thanh Truyết
Mùa Vu Lan 2019
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Vu Lan vaø Muøa Baùo Hieáu
(HT. Leâ Quan Lieâm) 1

Leã Vu Lan coù töø thôøi Ñöùc Phaät Thích ca, coøn hieän höõu taïi
theá giôùi voâ thöôøng naøy. Do söï tích Boà Taùc Muïc Kieàu Lieân
duøng thaàn thoâng ñi xuoáng taän Ñòa nguïc daâng côm cho meï
laø baø Thanh Ñeà bò thaát baïi.
I. Baø Thanh Ñeà
Baø Thanh Ñeà, laø vôï cuûa moät vò vieân ngoaïi (nghieäp chuû)
giaøu coù lôùn ñöông thôøi. Choàng maát sôùm, baø ôû vaäy nuoâi
con, khoâng taùi giaù. Con baø laø Muïc Kieàu Lieân, chuyeân taâm
tu haønh, sau naøy trôû thaønh Ñeä nhò ñeä töû trong soá Thaäp Ñaïi
ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät, thaàn thoâng ñeä nhaát laø Boà Taùt Muïc
Kieàu Lieân. Coøn baø Thanh Ñeà veà giaø, cuõng laø moät cö só taïi
gia, chuyeân trì tuïng kinh keä thöôøng tôùi lui caùc chuøa, leã laïy
Phaät vaø trai taêng, chuyeân haønh haïnh boá thí.
Töông truyeàn raèng, moät hoâm, töï tay baø Thanh Ñeà ñaõ loät
töøng haït thoùc, ñöôïc thaønh ba chung gaïo. Baø môùi ñem ba
chung gaïo naøy tôùi chuøa laøm leã phaåm cuùng döôøng Phaät. Baø
töï cho ba chung gaïo cuûa baø laø moät leå phaåm quyù giaù. Vì töï
baø ñaõ boû nhieàu coâng söùc vaø thôøi giôø quyù baùu ñeå thöïc hieän
neân coâng taùc naøy. Nhöng khi baø mang ba chung gaïo tôùi
chuøa ñeå daâng cuùng Phaät, thì baø ñöôïc tieáp nhaän baèng moät
thaát voïng eâ cheà traùi ngöôïc haún vôùi yù nghó cuûa baø ñaõ coù. Vì
khi caùc Taêng Ni trong chuøa ñöôïc bieát leã phaåm cuùng phaät
cuûa baø duy nhaát chæ coù ba chung gaïo, thì thaùi ñoä tieáp ñaõi
1-Baøi naày ñaêng trong Taäp San Theá Ñaïo soá 9 phaùt haønh
thaùng 9 naêm 2000.
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cuûa caùc Taêng Ni ñoái vôùi baø hoaøn toaøn khaùc haún. Thay vì aân
caàn, voàn vaõ, trôû thaønh thôø ô laïnh nhaït buoàn baõ.
Baø Thanh Ñeà voán laø moät cö só nhieàu naêm nhöng baø chöa
ñaït tôùi caùi taâm voâ chaáp. Baø coøn “chaáp ngaõ” naëng neà. Chaáp
ngaõ nghóa laø coøn thaáy caùi thaân naøy voán coù thaät. Ai chaïm
ñeán caùi thaân naøy (töùc caùi toâi cuûa mình) thì lo baûo veä noù,
neân giaän, neân hôøn. Coøn thaáy caùi taâm naøy voán thaät coù, ai
chaïm ñeán caùi taâm naøy thì lo “töï aùi, coá chaáp” neân buoàn maõi,
gheùt maõi khoâng thoâi. Nhöng thaân naøy voán khoâng thaät coù,
nay coøn mai maát. Vaø taâm naøy voán khoâng thaät coù, nay vui,
mai buoàn. Neân khi ñaõ böôùc vaøo con ñöôøng Ñaïo, theo luaät
voâ thöôøng daïy taâm vaø thaân naøy khoâng thaät coù, neân buoâng
boû töï aùi vaø coá chaáp. Neân soáng baèng caùi taâm “töø bi hæ xaõ”,
ñeå giaûi thoaùt heát phieàn naõo vaø khoå ñau, ñeå thaân vaø taâm
ñöôïc an vui vaø nheï nhaøng. Baø Thanh Ñeà, thaáy caùc Taêng Ni
trong chuøa ñoái ñaõi vôùi baø nhö vaäy neân Baø caûm thaáy giaän,
buoàn vaø gheùt caùc Taêng Ni. Giaän, buoàn vaø gheùt laâu ngaøy trôû
thaùnh oaùn vaø thuø. neân baø raáp taâm traû oaùn.
Moät hoâm, baø saém saün moät soá löôïng thaät nhieàu baùnh ích coù
nhaân baèng thòt choù, baø chuyeân chôû soá baùnh naøy tôùi chuøa
ñeå cuùng döôøng Taêng Ni. Vì soá löôïng baùnh nhieàu, neân thaùi
ñoä cuûa caùc Taêng Ni ñoái vôùi baø khaùc haún. Hoï toû roõ söï aân
caàn, voàn vaõ va vui veû hieän leân töøng khuoân maët. Hoï laõnh
thoï heát soá löôïng baùnh ích coù nhaân baèng thòt choù cuûa baø
mang tôùi. Nhöng vò Sö chuû, truïï trì ngoâi chuøa naøy laø moät vò
cao taêng, moät vò Thieàn Sö, ñaïo cao, ñöùc troïng. Ngaøi bieát
roõ thaâm yù vaø haønh ñoäng cuûa baø Thanh Ñeà neân Ngaøi ngaên
caám caùc Taêng Ni trong chuøa khoâng cho hoï thoï duïng soá
löôïng baùnh ích naøy. Ngaøi baûo hoï mang heát soá löôïng baùnh
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ích cuûa baø Thanh Ñeà ñem tôùi boû ngoaøi möông ñoän (nôi ñoå
raùc). Töông truyeàn raèng, choå möông ñoän, nôi boû soá löôïng
baùnh ích naøy, veà sau moïc leân naêm loaïi rau cay nhö haønh,
heï, toûi, neùn vaø rau raâm; laø loaïi rau coù tính kích duïc neân ôû
caùc nhaø chuøa, cho tôùi ngaøy nay, caùc vò Taêng Ni, ñeàu cöû aên
naêm loaïi rau cay naøy. Veà sau, vì taâm ñòa saâu ñoäc, baø Thanh
Ñeà cheát, luaân hoài vaøo ba ñöôøng döõ (ñoïa tam ñoà baát naêng
thoaùt tuïc), ñaàu thai laøm Ngaï Quyû (loaøi quyû ñoùi), döôùi Ñòa
nguïc 2.
II. Boà Taùt Muïc Kieàu Lieân cöùu meï.
Boà Taùt Muïc Kieàu Lieân laø con trai cuûa baø Thanh Ñeà, teân
thaät laø La Boác. Cha maát sôùm, soáng vôùi meï. OÂng laø ngöôøi
thoâng minh, taùnh tình hieàn hoøa. Lôùn leân, xin meï xuaát gia,
ñi tu. OÂng trôû thaønh baïn ñoàng tu vôùi Boà Taùt Xaù Lôïi Phaát.
Boà taùt Xaù Lôïi Phaát cuõng laø ngöôøi cöïc kyø thoâng minh. Veà
sau, moãi ngöôøi ñeàu laõnh ñaïo moät soá ñoâng ñeä töû ñi theo hai
oâng tu hoïc. Hai oâng ñi tu tröôùc khi Ñöùc Phaät Thích Ca ra
ñôøi khaù laâu.
Muc Kieàu Lieân vaø Xaù Lôïi Phaát nghe Ñöùc Phaät ra ñôøi
thuyeát phaùp ñoä sinh, hai oâng ruû nhau ñeán nghe Phaät thuyeát
phaùp. Sau khi nghe Phaät thuyeát phaùp, hai oâng ñeàu ñoàng yù
vôùi nhau raèng, ñaây quaû laø moät vò Phaät vó ñaïi, giaùng traàn
thuyeát phaùp, giaûng daïy chôn lyù vi dieäu thaäm thaâm. Chôn
lyù naày coù quyeàn naêng ñöa chuùng sanh ra khoûi phieàn naõo
vaø khoå ñau, ñi tôùi bôø giaùc ngoä vaø giaûi thoaùt. Sau khi nghe
2- Ngaï quyû laø loaøi quyû ñoùi, buïng to nhö troáng chaàu, coå
hoïng thì nhoû nhö thaân kim. Ñoùi thì nhieàu, maø thöùc aên thì
nuoát voâ ñöôïc raát ít, neân cam chòu noåi khoå cuûa côn ñoùi haønh
haï trieàn mieân.
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Phaät thuyeát phaùp laàn ñaàu, ngaøi Xaù Lôïi Phaát lieàn phaùt bieåu
“nhöõng lôøi Phaät thuyeát thì coù giaù trò nhö vaøng nhö ngoïc.
Nhöõng gì chuùng toâi hoïc laâu nay thì gioáng nhö caùt nhö ñaù”.
Roài sau ñoù hai oângXaù Lôïi Phaát vaø Muïc Kieàu Lieân, heïn
nhau cuøng daãn heát chuùng ñeä töû cuûa mình, ñeán xin qui y
Phaät. Veà sau, Ngaøi Xaù Lôïi Phaát trôû thaønh Ñeä Nhaát Ñaïi ñeä
töû, noåi tieáng laø baäc trí hueä ñeä nhaát. Coøn Ngaøi Muïc Kieàu
Lieân trôû thaønh Ñeä Nhò Ñaïi ñeä töû, noåi tieáng laø baäc thaàn
thoâng ñeä nhaát, trong haøng Thaäp Ñaïi ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät 3.
Boà taùt Muïc Kieàu Lieân, bieát meï mình, laø baø Thanh Ñeà, ñaõ
töø traàn, vaø bò ñaàu thai vaøo ba ñöôøng döõ ñaùng laøm loaøi Ngaï
Quyû döôùi ñòa nguïc neân Ngaøi xin Ñöùc Phaät ñi xuoáng ñòa
nguïc ñeå thaêm meï. Ngaøi duøng thaàn thoâng, mang côm xuoáng
ñòa nguïc thaêm meï vaø daâng côm cho meï. Khi baø Thanh Ñeà
nhìn thaáy Boà Taùt Muïc Kieàu Lieân, ngöôøi con ñaïo haïnh vaø
hieáu thaûo cuûa mình xuoáng tôùi ñòa nguïc thaêm mình, vaø daâng
côm cho mình thì loøng baø vui möøng khoân xieát vaø ñoàng thôøi
taâm baø luùc baáy giôø voâ cuøng hoái haän veà nhöõng haønh ñoäng
voâ cuøng ñoäc aùc cuûa baø khi baø coøn soáng ôû coõi traàn gian.
Nhìn thaáy baùt côm cuûa con, côn ñoùi cuøng cöïc cuûa baø noåi
leân, haønh ha baø döõ doäi hôn. Nhöng khi baø nuoát côm vaøo coå
hoïng, thì nhöõng mieáng côm lieàn bieán thaønh nhöõng quaû caàu
3- Möôøi hai ñaïi ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät:
1- Xaù Lôïi Phaát, Trí hueä Ñeä nhaát 2- Muïc Kieàu Lieân, Thaàn
thoâng ñeä nhaát 3- Phuù Laâu Na, Thuyeát phaùp Ñeä nhaát 4- Tu
Boà ñeà, Giaûi khoâng Ñeä nhaát 5- Ca Chieân dieân, Luaän nghò
ñeä nhaát 6- Ñaïi Ca Dieáp, Ñaàu Ñaø Ñeä nhaát 7- A Nan Luaät,
Thieân Nhaõn Ñeä nhaát 8- Öu Baø Ly, Trì Giôùi ñeä nhaát 9- A
Nan Ñaø, Ña Vaên Ñeä nhaát 10- La Haàu La, Maät Haïnh Ñeä
nhaát.

80

Taäp San Theá Ñaïo				

48

gai baèng saét ñang chaùy ñoû. Baø nuoát tôùi ñaâu thì coå hoïng baø
bò thieâu ñoát vaø gai nhoïn caøo xeù tôùi ñoù, coøn côm thì khoâng
sao tôùi ñöôïc buïng. Caùi buïng to ñang bò côn ñoùi haønh haï.
Nhöng vì côn ñoùi haønh haï neân baø laïi theøm côm vaø cöù tieáp
tuïc nuoát côm, neân baø cöù tieáp tuïc bò söï thieâu ñoát vaø caøo xeù
raùch naùt coå hoïng baèng nhöõng quaû caàu gai baèng saét ñang
chaùy ñoû. Khoâng coøn söï ñau khoå naøo hôn, chính taâm ñòa
ñoäc aùc cuûa baø ngaøy xöa ñang haønh haï baø baây giôø.
Vôùi quyeàn naêng coù thaàn thoâng ñeä nhaát cuûa Boà taùt Muïc
Kieàu Lieân, nhöng Ngaøi nhìn thaáy tình huoáng khoå ñau cuøng
cöïc cuûa meï mình nhö vaäy, Boà Taùt cuõng ñaønh boù tay, oâm
meï maø khoùc. Roài Ngaøi töø giaû meï trôû veà coõi döông traàn.
Ngaøi môùi baïch töï söï noãi nieàm cuûa meï Ngaøi nhö vaäy vôùi
Phaät vaø khaån caàu Phaät môû loøng Töø Bi ra tay cöùu ñoä meï
Ngaøi.
Phaät daïy raèng “Meï oâng khi coøn soáng taïi döông traàn ñaõ
phaïm nhöõng toäi aùc quaù naëng, coù chuû taâm laøm haïi nhöõng
ngöôøi tu haønh, ta ñaây cuõng ñaønh chòu thoâi. Nhöng ta coù
caùch chæ cho oâng, neáu oâng laøm y theo thì seõ cöùu meï oâng ra
khoûi kieáp Ngaï Quyû vaø sau ñoù tieáp tuïc tu haønh seõ ñaït quaû
giaûi thoaùt. Vaäy keå töø baây giôø, oâng nhaát muïc tònh taâm, duøng
thaàn thoâng cuûa oâng, nhìn thaáu suoát khaép taát caû nhöõng nôi
hang saâu, thaâm sôn, cuøng coác ñeå tìm kieám nhöõng vò thieàn
sö, cao taêng ñaïo cao ñöùc troïng. Roài oâng thænh hoï veà ñaây.
roài oâng thöïc hieän moät cuoäc trai taêng, thaät aân caàn vôùi hoï.
Roài oâng khaån caàu hoï, nhaát taâm vaø chí thaønh chuù nguyeän,
coäng vôùi nguyeän löïc cuûa chính oâng vaø söï saùm hoái roát raùo
cuûa meï oâng, ñeå caàu xin cho meï oâng ra khoûi kieáp Ngaï Quyû
vaø ñöa baø veà nôi Coân Loân Sôn, ñeå baø ôû ñoù tieáp tuïc tu haønh
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cho tôùi ngaøy giaûi thoaùt”. Boà taùt Muïc Kieàu Lieân laøm ñuùng
theo lôøi Phaät daïy vaø keát quaû cuõng ñuùng nhö lôøi Phaät ñaõ
chæ. Boà Taùt Muïc Kieàu Lieân ñaõ cöùu ñöôïc meï.
III. Söï tích Leã Vu Lan va muøa baùo hieáu.
Töø söï tích Boà Taùt Muïc Kieàu Lieân cöùu ñöôïc meï treân ñaây
ñöôïc truyeàn tuïng trong nhaân gian, khaép caùc nöôùc AÙ chaâu.
Neân moãi naêm vaøo ngaøy Raèm Trung Nguôn 15-7-AÂm lòch,
haàu heát caùc gia ñình cuûa caùc daân toäc thuoäc AÙ chaâu, ñeàu
laáy ngaøy naøy laøm ngaøy leã Baùo Hieáu cho Toå Phuï, OÂng baø
vaø Cha Meï ñaõ quaù vaõng. Ngaøy Raèm Trung Nguôn 15-7
AÂm lòch, ñöôïc goïi laø ngaøy “Leã Vu Lan”. Thaùng baûy AÂm
lòch ñöôïc goïi laø “Muøa Baùo Hieáu”. Ngöôøi ta coù theå töï laøm
leã caàu nguyeän taïi nhaø, neáu ôû nhaø coù baøn thôø Phaät hoaëc
baøn thôø Chí Toân. Hoaëc hoï laäp danh saùch cuûa Toå phuï, OÂng
Baø, Cha Meï vaø ngöôøi thaân, ñöa tôùi nhaø Chuøa, Toøa Thaùnh,
Thaùnh Thaát hoaêïc Thaùnh Tònh ñeå nhôø ôû ñaây daâng sôù vôùi söï
coâng hôïp nguyeän löïc cuûa boån ñaïo caàu xin cho vong linh
cuûa oâng baø, toå phuï, cha meï vaø ngöôøi thaân ñöôc sieâu thaêng
veà coõi tònh ñoä.
Vì truyeàn thoáng cuûa ngöôøi AÙ chaâu, ñeàu toân troïng Ñaïo lyù
cuûa Tam Giaùo: Phaät, Laõo,Khoång maø Phaät giaùo, Laõo giaùo
vaø Khoång giaùo ñeàu daïy raèng, trong taát caû haønh vi ñaïo ñöùc
cuûa con ngöôøi phaûi laáy hieáu haïnh ñoái vôùi cha meï laøm goác.
Trong Phaät giaùo, Phaät daïy “Vaïn haïnh dó hieáu di tieân”
(nghóa laø trong moïi haønh vi ñaïo ñöùc phaûi laáy haønh vi hieáu
thaûo vôùi cha meï laøm ñaàu). Trong Nho giaùo, Ñöùc Khoång Töû
daïy “Dó aùi töû söï thaân, toät hieáu” (nghóa laø haõy thöông yeâu
cha meï y nhö thöông yeâu con mình, thì môùi troïn hieáu) vì
haàu nhö taát caû con ngöôøi ñeàu daønh söï thöông yeâu, hy sinh
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vaø baûo boäc cho con mình leân haøng ñaàu. Con laø taát caû. Nho
giaùo coøn daïy “Hieáu thuaän huôøn sanh hieáu thuaän töû. Ngoã
nghòch huôøn sanh ngoã nghòch nhi” (nghóa laø muoán con ñaùp
traû hieáu thaûo laïi cho mình sau naøy, thì baây giôø mình phaûi
hieáu thaûo vôùi cha meï mình tröôùc. Coøn baây giôø mình khoâng
hieáu thaûo vôùi cha meï mình thì sau naøy, con seõ khoâng hieáu
thaûo traû laïi cho mình y nhö vaäy. Ñuùng theo söï coâng baèng
cuûa luaät nhaân quaû).
Kinh Nho giaùo cuûa Ñaïo Cao Ñaøi coù caâu “Khai nhôn taâm
taát boån ö ñoác thaân chi hieáu” (nghóa laø muoán môû taâm vaøo
ñöôøng Ñaïo, phaøi laáy söï hieáu thaûo vôùi cha meï laøm ñieàu öu
tieân). Bôûi vaäy cho neân, taïi maët tieàn Ñeàn Thôø Phaät Maãu,
taïi Toøa Thaùnh Taây Ninh coù veõ vaøo töôøng 24 böùc tranh, söï
tích Nhò Thaäp Töù Hieáu. Vaø taïi haäu ñieän cuûa Ñeàn Thôø Phaät
Maãu, Toøa Thaùnh Taây Ninh cuõng coù 24 böùc tranh, söï tích
Nhò Thaäp Töù Hieáu, ñöôïc loàng trong khung kính treo treân
töôøng, ñeå vaïn linh sanh chuùng suy ngaãm.
Xin trích daãn, gôûi tôùi quí vò moät vaøi söï tích Nhò Thaäp Töù
Hieáu nhö sau.
Phaàn thi vaên môû ñaàu:
Ngöôøi tai maét ñöùng trong Trôøi Ñaát,
Ai laø khoâng cha meï sanh thaønh.
Göông theo Ñaát nghóa Trôøi kinh 4,
ÔÛ sao cho xöùng chuùt tình laøm con.
Chöû hieáu nieäm cho troøn moät tieát,
Thôøi suy ra traêm neát ñeàu neân.
Chaúng xem thuôû tröôùc Thaùnh Hieàn,
Thaûo hai möôi boán thôm ngaøn muoân thu.
4-Trôøi kinh: Cha, Ñaát nghóa: Meï
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Phaàn söï tích:
1. Quaùch Cöï:
Quaùch Cöï töï laø Vaên Cöù sanh vaøo ñôøi nhaø Haùn, nhaø raát
ngheøo, moà coâi cha, phuïng döôûng meï raát hieáu thaûo. Quaùch
Cöï laáy vôï, sanh ñöôïc moät ñöùa con trai leân 3 tuoåi. Khi ñeán
böõa aên, Quaùch Cöï thöôøng thaáy meï mình nhòn bôùt phaàn
côm, sôùt qua cho con mình. Neân meï mình bò thieáu aên, laàn
laàn söùc khoûe sa suùt.
Quaùch Cöï môùi baøn vôùi vôï, vôï choàng mình ñöông thôøi coøn
sanh ñeû ñöôïc. Meï giaø thì chæ coù moät laàn. Mình ñaõ chaúng
phuïng döôõng meï ñaày ñuû, maø laïi ñeå cho con mình chia bôùt
phaàn côm cuûa meï, thì khoâng phaûi. Baøn nhau nhö vaäy roài,
hai vôï choàng Quaùch Cöï ra sau nhaø ñaøo moät caùi hoá choân
con. Khi ñaøo xuoáng hoá saâu ñoä moät thöôùc, thì gaëp moät caùi
huû, treân naép huû coù vieát haøng chöû “Thieân töù huyønh kim
Quaùch Cöï hieáu töû”. Nghóa laø Trôøi ban vaøng roøng cho ngöôøi
con hieáu töû Quaùch Cöï. Quan chaúng ñaëng ñoaït, daân chaúng
ñaëng laáy.
Hai vôï choàng Quaùch Cöï voâ cuøng möøng rôû, nhôø coù vaøng maø
ñôøi soáng gia ñình Quaùch Cöï ñöôïc sung tuùc, lo phuïng döôûng
meï giaø cho thoûa loøng hieáu ñaïo.
2. Ngoâ Maõnh.
Ngoâ Maõnh, sanh vaøo ñôøi nhaø Taán, môùi 8 tuoåi ñaõ bieát hieáu
thaûo vôùi cha meï. Nhaø Ngoâ Maõnh raát ngheøo, khoâng coù tieàn
mua muøng. Ñeâm heø noùng böùc, muoåi bay tieáng nghe vo vo,
Ngoâ Maõnh sôï cha meï nguõ bò muoãi ñoát, nhöng laïi khoâng
giaùm ñaäp muoãi, vì sôï nghe tieáng ñoäng, cha meï thöùc giaác.
Neân Ngoâ Maõnh lieàn côûi traàn ra, naèm phía ngoaøi ñeå muoãi
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ñoát moät mình anh cho no, seõ khoâng bay vaøo ñoát cha meï
anh ñang nguû phía trong.
3. Hoaøng Höông.
Hoaøng Huong, töï laø Vaên Cöôøng, ngöôøi ñôøi Haäu Haùn, môùi 9
tuoåi, thì meï anh maát. Hoaøng Höông thöông nhôù meï voâ haïn.
Hoaøng Höông cuõng thôø cha raát möïc cung kính thöùc khuya
daäy sôùm haàu cha, khoâng daùm xao laûng.
Vaøo muøa ñoâng, tieát trôøi giaù buoát, Hoaøng Höông naèm uû vaøo
meàm tröôùc ñeå truyeàn hôi aám cho cha khoûi laïnh. Vaøo muøa
heø, tieát trôøi noùng böùc, Hoaøng Höông quaït muøng, meàn goái
tröôùc cho cha ñöôïc maùt meû. Nhôø söï chaêm soùc chu ñaùo cuûa
anh, neân cha cuûa Hoaøng Höông soáng thoaûi maùi, vui töôi.
Quan Thaùi thuù laø Löu Hoä, chuû quaän ñòa phöông bieát ñöôïc
Hoaøng Höông laø ngöôøi con hieáu thaûo, neân laøm sôù taâu leân
vua Haùn Ñeá, xin ban thöôûng cho Hoaøng Höông ñeå laøm
göông toát cho moïi ngöôøi.
4. Söùu Kieàm Laâm.
OÂng Söùu Kieàm Laâm, ngöôøi Nam Teà, ñang laøm quan
Linh ñaát Bình Lang. Khi oâng ñeán traán nhaäm chöa ñöôïc
moät tuaàn, thì boång nhieân loøng oâng caûm thaáy hoaûng hoát laï
thöôøng, mình ñoå moà hoâi nhö taém. OÂng ñoaùn bieát coù vieäc
chaúng laønh xaûy ra cho cha meï oâng. OÂng lieàn xin töø quan,
veà nhaø môùi hay cha oâng bònh naëng ñaõ 2 ngaøy. Löông y noùi
vôùi oâng: OÂng muoán bieát cha oâng bònh naëng hay nheï thì
haõy neám thöû phaån cuûa cha oâng. Neáu vò ñaéng thì coøn chöõa
ñöôïc, neáu vò ngoït thì raát khoù chöõa. Söùu Kieàm Laâm lieàn
neám phaån cuûa cha oâng, ñeå cha oâng ñöôïc laønh bònh. Sau ñoù
oâng naèm mô, thaáy moät ngöôøi ñeán ñöa oâng moät theû vaøng
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coù haøng chöû “Saéc leänh Trôøi cho bình an”. Quaû nhieân, maáy
ngaøy sau, cha oâng laønh bònh. Quan Thaùi Thuù nghe oâng Söùu
Kieàm Laâm coù loøng hieáu thaûo, neân cho oâng phuïc chöùc trôû
laïi.
IV. Luïc ñaïo luaân hoài laø gì?
Chaân lyù nhaø Phaät daïy cho bieát, coù 6 neûo luaân hoài, ñöôïc
goïi laø ”Luc ñaïo luaân hoài”. Sau khi con ngöôøi buoâng boû
xaùc thaân taïi coõi ñôøi voâ thöôøng naøy, neáu chöa ñuû ñieàu kieän
giaûi thoaùt khoûi luaân hoài sinh töû, thì seõ ñaàu thai vaøo moät
trong saùu neûo luaân hoài, tuøy theo caùi nhaân (hay nghieäp haønh
ñoäng) cuûa hoï taïi theá giôùi voâ thöôøng. Saùu neûo luaân hoài naøy,
goàm coù ba ñöôøng laønh vaø ba ñöôøng döõ.
Ba ñöôøng laønh goàm coù:
1. Ñöôøng vaøo coõi Thieân.
Coõi Thieân laø coõi daønh cho loaøi ngöôøi coù ñaày ñuû phöôùc baùo.
Cuoäc soáng ôû ñoù an vui, haïnh phuùc, coù nhieàu khoaùi laïc.
Tuoåi thoï hay maïng soáng keùo daøi caû ngaøn naêm, nhöng khi
heát phöôùc coù theå bò ñaàu thai xuoáng coõi naëng.
2. Ñöôøng vaøo coõi Ngöôøi.
Coõi ngöôøi laø coõi voâ thöôøng naøy. Cuoäc soáng cuûa con ngöôøi
coù khoå, coù vui. Tuoåi thoï hay maïng soáng chæ ñöôïc keùo daøi
trong voøng traêm naêm.
3. Ñöôøng vaøo coõi A Tula
Coõi A Tula coøn goïi laø coõi Thaàn, daønh cho loaøi ngöôøi raát
noùng naûy, nhöng coù ñaày ñuû thaàn thoâng. Hoï coù theå bay cao,
chaïy xa khaép moïi nôi theo yù muoán. Tuoåi thoï hay maïng
soáng cuûa hoï cuõng daøi laâu.
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Ba ñöôøng döõ coøn goïi laø Tam Ñoà Khoå. Trong Thaùnh ngoân
Cao Ñaøi, Ñöùc Chí Toân thöôøng daïy raèng “Nhöõng keû phaïm
toäi naëng, seõ bò ñoïa vaøo coõi tam ñoà baát naêng thoaùt tuïc” Ba
ñöôøng döõ laø:
1. Ñöôøng vaøo coõi Ñòa nguïc.
Ñòa Nguïc laø coõi cöïc kyø toái taêm, khoâng heà coù aùnh saùng maët
Trôøi. Ñòa Nguïc laø coõi aâm, luoân luoân laïnh leõo, giaù buoát,
daønh cho loaøi ngöôøi soáng ôû ñaây phaûi gaùnh chòu nhöõng hình
phaït naëng neà lieân tuïc, do haäu quaû nhöõng toäi aùc maø hoï ñaõ
laøm luùc coøn mang xaùc traàn taïi theá gian naày.
2. Ñöôøng vaøo laøm loaøi suùc sanh.
Suùc sanh laø loaøi ñoäng vaät phaûi chòu thaân phaän mang loâng,
ñoäi söøng. Thaân phaûi bò ñaøy aûi, laøm vieäc naëng, khoâng coù thôøi
giôø nghæ ngôi. Chuùng phaûi chòu aên ñoùi, nhòn khaùt lieân tuïc.
Thaân chuùng phaûi chòu ñæa, vaét huùt maùu ban ngaøy. Muoãi,
moøng thieâu ñoát ban ñeâm. Coå mang aùch keùo caøy, chaân loäi
buøn laày khoâng lôi böôùc. Caû ngaøy, coù khi khoâng coù ñöôïc
moät naém rôm khoâ, nhö loaøi traâu, loaøi boø. Ñoù laø haäu quaû
cuûa haønh ñoäng cöïc kyø gian aùc khi hoï coøn ñöôïc laøm ngöôøi
taïi theá giôùi loaøi ngöôøi naày.
3. Ñöôøng vaøo laøm loaøi Ngaï Quyû.
Ngaï Quyû coøn goïi laø Quyû ñoùi. Ngaï laø ñoùi. NgaïQuyû laø loaøi
Quyû buïng to baèng caùi troáng chaàu, maø coå hoïng thì nhoû baèng
thaân kim, neân hoï khoù nuoát ñöôïc thöùc aên vaøo buïng. Hoï luoân
luoân bò côn ñoùi döõ doäi haønh haï lieân tuïc, vaø luoân luoân bò
thieâu ñoát coå hoïng baèng nhöõng mieáng aên hoùa thaønh nhöõng
vieân saét löûa. Nhöõng mieáng aên seõ bieán thaønh nhöõng quaû caàu
gai löûa, khoâng theå nhaû ra maø phaûi nuoát vaøo. Nuoát ñeán ñaâu,
côn noùng beùn nhoïn chaïy ñeán ñoù, caøo xeù vaø thieâu ñoát toaøn
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thaân. Khi côn noùng aáy taïm ngöng, côn ñoùi khuûng khieáp laïi
daâng leân, khieán toäi nhaân laïi ñoøi aên côm, ñeå chòu khoå hình
tieáp tuïc. Ñoù laø haäu quaû cuûa loaøi ngöôøi coù nhöõng haønh ñoäng
tham lam vaø ñoäc aùc, khi coøn soáng taïi theá gian naøy.
V. Taïi sao baø Thanh Ñeà bò ñaàu thai laøm loaøi Ngaï Quæ.
Baø Thanh Ñeà voán laø moät cö só taïi gia nhöng baø chöa giaùc
ngoä Phaät Phaùp roát raùo neân baø coøn taâm chaáp ngaõ naëng neà.
Chaáp ngaõ laø cho raèng “Taâm” mình laø thaät coù, Thaân mình
laø thaät coù nhöng ñoái tröôùc chaân lyù, taát caû moïi vaät thuoäc
theá giôùi voâ thöôøng naøy ñeàu khoâng thaät coù. Taát caû moïi vaät
ñeàu do nhaân duyeân, giaû hôïp hình thaønh. Lyù Nhaân Duyeân
daïy raèng, khi nhaân duyeân hoäi “tuï” ñaày ñuû thì vaät “taùn”.
Nhö thaân cuûa moät con ngöôøi, töø choå “khoâng”, khi hoäi tuï
ñaày ñuû nhaân duyeân, bieán thaønh moät haït maùu taïi loøng meï.
Haït maùu ñoù ñöôïc nuoâi döôõng, bôûi tình cha vaø huyeát meï,
roài töø töø taïo thaønh hình ngöôøi cho tôùi ngaøy nay (vaïn vaät
khôûi ñaàu bôûi nhaát khoâng). Hình ngöôøi xöông maùu thòt naøy,
ñöôïc nuoâi döôõng bôûi moät soá vaät chaát voâ thöôøng, nhö moät
môù rau muoáng, rau lang, töông chao... neáu cuûa ngöôøi aên
chay. Hoaëc moät môù caù, thòt, rau caûi, muoái, nöôùc maám...
neáu cuûa ngöôøi aên maën. Lyù Nhaân Duyeân, coøn ñöôïc keát
hôïp vôùi Lyù Voâ Thöôøng, neân vaïn vaät hieän höõu nôi theá giôùi
voâ thöôøng, thì baát ñònh, nay coøn mai maát. Phaät daïy raèng
“Maïng soáng cuûa con ngöôøi ñöôïc quyeát ñònh baèng moät hôi
thôû. Khi coù hôi thôû ra maø khoâng coù hôi thôû vaøo, thì maïng
soáng khoâng coøn”. Kinh Saùm Hoái cuûa Cao Ñaøi thì daïy raèng
“Coøn hôi hoùp tranh ñua bay nhaûy. Nhaém maét roài phuûi thaûi
lôïi danh”. Bôûi leõ, khi nhaân duyeân coøn hoäi tuï ñaày ñuû, thì
maïng soáng coøn. Khi nhaân duyeân khoâng coøn hoäi tuï ñaày ñuû,
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thì maïng soáng ra ñi. Roài caùi “Taâm” con ngöôøi cuõng vaäy.
Caùi Taâm cuõng voâ thöôøng, baát ñònh nay vui, nay buoàn; nay
yeâu mai gheùt. Nay yeâu thöông nhau thaám thieát, ngaøy mai
yeâu thöông ngöôøi khaùc vaø keùo nhau ra toøa xin ly dò... Khi
hieåu roõ caùi lyù nhaân duyeân vaø caùi lyù voâ thöôøng cuûa Thaân
vaø Taâm, thì haønh giaû seõ deã daøng tha thöù vaø chòu ñöïng söï
kích ñoäng töø beân ngoaøi hoaëc baèng lôøi noùi hoaëc baèng haønh
ñoäng saün saøng buoâng boû caùi taâm “töï aùi vaø coá chaáp”, ñöôïc
goïi laø caùi taâm “chaáp ngaõ”. Töø ñoù, phieàn naõo vaø khoå ñau
khoâng coøn choã ñöùng ôû nôi caùi taâm roãng rang, thanh nheï vaø
bình an cuûa haønh giaû. Cuõng vì coøn oâm chaët caùi taâm “chaáp
ngaõ’, neân baø Thanh Ñeà khoâng ñuû söùc chòu ñöïng ñoái vôùi
thaùi ñoä, ñoái ñaõi laïnh nhaït, reõ khinh cuûa caùc Taêng ni, khi baø
daâng cuùng Phaät chæ coù ba thuùng gaïo, do baø töï tay loät töø haït
thoùc. Roài baø Thanh Ñeà raép taâm traû oaùn, traû hôøn caùc Taêng
Ni baèng caùch baét hoï phaûi aên baùnh ích vôùi nhaân thòt choù. Do
caùi taâm ñoäc aùc cuûa baø, maø baø phaûi gaùnh chòu haäu quaû laø baø
bò ñaàu thai laøm loaøi Ngaï Quûy nôi ñòa nguïc, sau khi baø boû
xaùc thaân taïi theá giôùi voâ thöôøng naøy. Töôûng cuõng neân nhaéc
laïi nôi ñaây baøi hoïc cuûa vò Phaät soáng Chuøa Kim Sôn (Trung
Hoa) bò ngöôøi coá tình ñoå moät thuøng phaân töø ñaàu tôùi chaân
maø Ngaøi vaãn thaûn nhieân, ñi taém röûa vaø thay quaàn aùo khaùc,
khoâng moät lôøi phaøn naøn vì Ngaøi cho raèng thaân ngöôøi voán
ñaõ laø moät thuøng phaân, thì duø bò ñoå theâm moät thuøng phaân
nöõa cuõng chaúng coù sao. neân Ngaøi vaãn tònh maëc, khoâng heà
phaûn öùng chi caû. Vì Ngaøi ñaõ phaù boû döôïc caùi bònh “chaáp
ngaõ”, töùc laø “töï aùi vaø coá chaáp” neân Ngaøi ñöôïc theá nhaân toân
xöng laø Phaät soáng.
Toùm laïi, bònh “chaáp ngaõ”, töùc laø “töï aùi vaø coá chaáp”, laø
nguyeân nhaân gaây neân phieàn naõo, khoå ñau vaø sôï haõi cuûa
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con ngöôøi taïi theá giôùi voâ thöôøng naøy. Bònh “chaáp ngaõ”
cuõng laø nguyeân nhaân ñöa con ngöôøi vaøo saùu neõo luaân hoài,
coù quaù nhieàu khoå ñau ñôøi ñôøi kieáp kieáp, khoâng theå giaûi
thoaùt luaân hoài sanh töû, ñeå trôû veà cöïu vò nôi coõi Thieâng
lieâng haèng soáng. Bôûi vaäy cho neân, Thaùnh ngoân cuûa Cao
Ñaøi Ñaïi Ñao, Thaày daïy “Ngaøy naøo caùc con coøn troâng thaáy
moät ñieàu baát bình ôû ñôøi naøy, thì Ñaïo chöa thaønh vaäy” (yù
noùi ngaøy naøo taâm caùc con coøn troâng thaáy moät ñieàu baát bình
ñoái vôùi moät ngöôøi naøo, moät vaät naøo beân ngoaøi taâm caùc con
thì caùc con chöa ñaéc Ñaïo vì caùc con coøn chaáp ngaõ. Coøn
chaáp ngaõ neân coøn thaáy baát bình. Coøn thaáy baát bình thì coøn
phieàn naõo vaø khoå ñau. Coøn phieàn naõo vaø khoå ñau thì chöa
ñaéc Ñaïo).
Kinh Kim Cang, Phaät daïy “Öng voâ sôû truï, nhi sinh kyø taâm”
(yù noùi neân giöõ cho taâm troáng khoâng, roãng rang, khoâng bò
vöôùng maéc moät ñieàu gì. Noäi taâm khoâng coù choå cho phieàn
naõo vaø khoå ñau löu truù ôû ñoù. Buoâng boû töï aùi vaø coá chaáp
(chaáp ngaõ), ñeå taâm ñöôïc an vui vaø thanh nheï).
Kinh Baùt Nhaõ, Phaät daïy “Nguõ uaån giai khoâng, ñoä nhaát thieát
khoå aùch”. (yù noùi hieåu ñöôïc caùi lyù Nguõ uaån giai khoâng. Taâm
voâ thöôøng, Thaân voâ ngaõ, töùc taâm khoâng vaø thaân khoâng thì
phieàn naõo, khoå ñau vaø sôï haûi ñieàu tieâu tan).
Tam Nguôn Giaùc Theá, Quan Thaùnh daïy “Nguõ uaàn giai
khoâng gaàn Phaät Thaùnh” (yù noùi hieåu ñöôïc caùi lyù Nguõ uaån
giai khoâng seõ ñöôïc hoäi nhaäp vaøo coõi Phaät, coõi Thaùnh).
Nguõ uaãn laø Saéc, Thoï, Töôûng, Haønh vaø Thöùc.
Saéc laø Thaân. Phaät daïy “Thaân voâ ngaõ”. Thaân laø phaàn vaät
chaát khi hoäi ñuû nhaân duyeân thì noù hieän höõu; khi khoâng coøn
hoäi ñuû nhaân duyeân thì noù seõ raõ tan. neân söï hieän höõu cuûa
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thaân, thì baát ñònh, nay coøn mai maát, nay soáng mai cheát.
(nhö ñöôïc trình baøy ôû phaàn treân).
Thoï, Töôûng, Haønh vaø Thöùc laø Taâm. Phaät daïy “taâm voâ
thöôøng”. Taâm laø phaàn tinh thaàn (ñieån quang). Taâm cuõng
baát ñònh, nay vui mai buoàn, nay yeâu mai gheùt. Khi thaân
maát thì taâm cuõng ra ñi. (nhö ñöôïc trình baøy ôû phaàn treân).
Khi hieåu ñöôïc caùi “lyù khoâng’ cuûa Thaân vaø Taâm. Töùc thaân
thì giaû taïm, höõu haïn, baát ñònh nay coøn mai maát. Taâm thì
voâ thöôøng, thöôøng hay bieán ñoåi nay vui mai buoàn, nay yeâu
mai gheùt. Lyù khoâng ñaõ hieåu roài thì seõ phaù ñöôïc caùi bònh
“chaáp ngaõ’. Khi phaù ñöôïc caùi bònh chaáp ngaõ thì buoâng boû
ñöôïc “töï aùi vaø coá chaáp”. Khi buoâng boû ñöôïc töï aùi vaø coá
chaáp thì taâm troáng khoâng, roång rang. Khi taâm troáng khoâng,
roång rang thì phieàn naõo, khoå ñau, sôï haõi vaéng maët. Khi taâm
vaéng baët phieàn naõo, khoå ñau vaø sôï haõi thì taâm ñöôïc an vui
thanh nheï. Khi taâm ñöôïc an vui vaø thanh nheï thì Nieát Baøn
(Thieân Ñaøng) hieän tieàn. Vì tính cuûa Nieát Baøn laø Thöôøng
Laïc, Ngaõ Tònh.
Nguyeän caàu taát caû nhôn sanh maïnh daïng phaù boû caùi bònh
“chaáp ngaõ”, buoâng boû caùi bònh “töï aùi vaø coá chaáp”, ñeå taâm
ñöôïc an vui vaø thanh nheï taïi theá giôùi voâ thöôøng naøy, ñeå
khoûi phaûi ñaàu thai vaøo saùu neõo luaân hoài, sau khi töø giaû xaùc
thaân voâ thöôøng naøy, ñeå ñöôïc trôû veà ngoâi xöa choán cuõ nôi
coõi Thieâng Lieâng Haèng Soáng.
(HT Leâ Quan Lieâm)
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Thaùnh Ngoân Yeáu Löôïc
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LÔØI TÖÏA
Giöõa buoåi vaên minh vaät chaát naøy, con ngöôøi ngaøy caøng
quay cuoàng trong keá möu sinh. Nhö keû coù dö aên, thöøa tieàn
laém baïc laïi ñaém ñuoái trong quyeàn cao chöùc troïng. Coøn
haïng cuøng ñinh ngheøo khoå, ngaøy ñeâm phaûi chaïy ñua vôùi
côn ñoùi caøo thaét tim gan thì coøn thôøi giôø ñaâu maø töôûng ñeán
Phaät Trôøi hay chuyeän linh hoàn coù coù khoâng khoâng.
Trong toät cuøng thoáng khoå, daãu coù caát tieáng keâu than cuoäc
ñôøi voâ nghóa thì taám thaân traàn caáu vaãn phaûi leâ khaép ñoù
ñaây tìm moài sinh soáng. Ñieåm linh quang kia choân vuøi trong
thaân xaùc theo thaùng naêm moøn moûi, coøn bieát cô duyeân naøo
ñaâu ñeå roïi aùnh saùng nhieäm maàu giuïc khaùch phaøm traàn trôû
laïi ngoâi xöa. Con ñöôøng ñaõ laáp ngoõ thì beán ñeán ôû nôi nao?
AÁy vaäy kinh ñieån laø phöông hay dìu ngöôøi nhaäp loái. Coù
ñeå böôùc ñaêng trình môùi mong ñeán choán, coù gia coâng suy
nghieäm môùi hieåu thaáu leõ Trôøi. Lôøi Thaùnh ñaõ coù saün beân
tai, nhöng maét phaøm ñoùng laïi bôûi taám thaân quaàn quaät vôùi
aùo côm thì taâm hoàn cuõng hoùa ra lô ñaõng. Ñem lôøi xöa xeáp
goïn laïi cho thaønh trang nhaät tuïng laø vieäc laøm cuûa khaùch
ñöa duyeân göûi ngöôøi taàm Ñaïo. Mong thay!
Möôïn kinh ñieån laøm ñeà suy gaãm,
Laáy keä kinh giuïc thöùc taâm linh.
Ñöa chôn ñeå böôùc loä trình,
Queân kinh, queân ñieån, queân mình ñoaït ngoâi.
TOØA THAÙNH TAÂY NINH, ngaøy10 thaùng 04 Quí Söûu. (d1,
12-5-1973)
NGUYEÃN LONG THAØNH
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Nhöõng lôøi Thaùnh Giaùo sau ñaây : - Ñöôïc trích töø hai quyeån
Thaùnh Ngoân hieäp tuyeån do Hoäi Thaùnh Ñaïi Ñaïo Tam Kyø
Phoå Ñoä (Toøa Thaùnh Taây-Ninh) xuaát baûn Quyeån I naêm
1964, Quyeån II naêm 1963. - Vaø ñöôïc saép xeáp laïi theo
töøng chuû ñeà ñeå giuùp ngöôøi ñoïc deã daøng laõnh hoäi nhöõng yù
töôûng chính trong hoïc thuyeát Cao Ñaøi.

I- VUÕ TRUÏ QUAN
1. Khi chöa coù chi trong caøn khoân theá giôùi thì khí hö voâ
sanh coù moät Thaày vaø ngoâi cuûa Thaày laø Thaùi Cöïc. Thaày
phaân Thaùi Cöïc ra Löôõng Nghi, Löôõng Nghi phaân ra Töù
Töôïng, Töù Töôïng bieán Baùt Quaùi, Baùt Quaùi bieán hoùa voâ
cuøng môùi laäp ra caøn khoân theá giôùi. Thaày laïi phaân taùnh
Thaày maø sanh ra vaïn vaät laø vaät chaát, thaûo moäc, coân truøng,
thuù caàm goïi laø chuùng sanh. (Trang 62-Q.2)
2. AÂm quang laø khí chaát hoãn ñoän sô khai khi Chí Toân chöa
taïo hoùa, laèn aâm khí aáy laø Dieâu Trì Cung chöùa ñeå tinh vi
vaïn vaät, tæ nhö caùi aâm quang cuûa phuï nöõ coù tröùng cho loaøi
ngöôøi.
Khi Chí Toân ñem döông quang aám aùp maø laøm cho hoùa sanh
thì caùi khoaûnh aâm quang phaûi thoái traàm laøm tinh ñaåu laø cô
quan sanh hoùa vaïn linh. Song laèn aâm quang aáy coù giôùi haïn
nghóa laø nôi naøo aùnh linh quang cuûa Chí Toân chöa chieáu
giaùm ñeán thì phaûi coøn toái taêm mòt môø chaúng sanh chaúng
hoùa. Vaäy thì nôi khieám aùnh thieâng lieâng laø aâm quang nghóa
laø aâm caûnh hay ñòa nguïc, Dieâm ñình cuûa chö Thaùnh luùc
xöa ñaët hieäu.
Vaäy thì chính lôøi nhieàu toân giaùo, nôi aáy laø nhöõng choán phaït
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tuø nhöõng hoàn voâ caên voâ kieáp, nhôn quaû buoäc raøng, luaân hoài
chuyeån theá neân goïi laø aâm quang, ñaëng söûa chöõ Phong ñoâ
Ñòa phuû cuûa meâ tín gieo truyeàn chôù kyø thaät laø nôi ñeå cho
caùc chôn hoàn giaûi thaàn ñònh trí (moät nôi trung gian giöõa
Thieân Ñaøng vaø Ñòa Nguïc hay laø môø môø mòt mòt).
BAÙT NÖÔNG (Trang 85-Q.2)
3. AÂm-quang laø nôi Thaàn Linh Hoïc goïi Tröôøng Ñình laø nôi
cuûa chö hoàn giaûi theå hay nhaäp theå Ñaïi Töø Phuï ñaõ ñònh nôi
aáy cho Phaät goïi laø “Tònh Taâm Xaù” nghóa laø nôi cuûa chö
hoàn ñeán ñoù ñaëng tònh taâm xeùt mình coi trong kieáp sanh bao
nhieâu phöôùc toäi. Vaäy thì nôi aáy laø nôi xeùt mình. Chôù chi
caû nhôn sanh bieát xeùt mình tröôùc khi thoaùt xaùc thì töï nhieân
traùnh khoûi aâm quang.
THAÁT NÖÔNG (Trang 92-Q.2)
3. Traàn laø coõi khoå ñeå ñoïa baäc Thaùnh, Tieân coù laàm loãi. AÁy
laø caûnh saàu ñeå traû xong quaû, hoaëc veà ngoâi cuõ, hoaëc traû
khoâng xong quaû, phaûi maát caû chôn linh laø luaân hoài, neân keû
bò ñoïa traàn goïi laø khaùch traàn. (Trang3-Q.2)
4. Ñaøi Nghieät Caûnh laø nôi roïi saùng caùc vieäc loãi laàm.
(Trang 83-Q.1)

II- NGOÂI VÒ ÑÖÙC CHÍ TOÂN
1. Muoân kieáp coù Ta naém chuû quyeàn. (Trang 5-Q.1)
2. Nhieân Ñaêng Coå Phaät thò ngaõ, Thích Ca Maâu Ni thò ngaõ
Thaùi Thöôïng Nguôn Thæ thò ngaõ Kim vieát Cao Ñaøi (Trang
13-Q.1)
3. Khí hö voâ sanh coù moät Thaày …………………………
Neáu khoâng Thaày thì khoâng coù chi trong caøn khoân theá giaùi

80

Taäp San Theá Ñaïo				

64

naày, maø neáu khoâng coù hö voâ chi khí thì khoâng coù Thaày.
(Trang 31-Q.1)
4. Moät chôn thaàn Thaày maø sanh hoùa theâm chö Phaät, chö
Tieân, chö Thaùnh, chö Thaàn vaø toaøn caû nhôn loaïi trong caøn
khoân theá giaùi neân chi caùc con laø Thaày, Thaày laø caùc con.
(Trang 30-Q.1)
5. Khai Thieân Ñòa voán Thaày, sanh Tieân Phaät cuõng Thaày,
Thaày ñaõ noùi moät chôn thaàn maø bieán caøn khoân theá giaùi vaø
caû nhôn loaïi.
Thaày laø chö Phaät, chö Phaät laø Thaày, caùc con laø chö Phaät,
chö Phaät laø caùc con. Coù Thaày môùi coù caùc con, coù caùc con
roài môùi coù chö Thaàn, Thaùnh, Tieân, Phaät. (Trang 48-Q.1)
6. Thaày khai Baùt Quaùi maø taùc thaønh caøn khoân theá giaùi neân
môùi goïi laø Phaùp, Phaùp coù môùi sanh ra caøn khoân vaïn vaät roài
môùi coù ngöôøi, neân goïi laø Taêng.
Thaày laø Phaät chuû caû Phaùp vaø Taêng, laäp thaønh caùc Ñaïo maø
phuïc hoài caùc con hieäp moät cuøng Thaày. (Trang 48-Q.1)
7. Thaày laø Ñöùc Jeùhova cuûa daân Heùbreux, vò chuû teå cuûa
quaân löïc Israel, vò Thaùnh voâ danh cuûa daân Do Thaùi, Ñöùc
Ñaïi Töø Phuï cuûa chuùa Jeùsus cöùu theá. Con chæ caàn caàu
nguyeän Thaày vôùi danh hieäu Cao Ñaøi thì seõ coù söï caûm öùng
chaáp thuaän.
(Trang 124-Q.1.dòch)
8. Chi chi höõu sanh cuõng do bôûi chôn linh Thaày maø ra, heã
coù soáng aét coù Thaày. Thaày laø cha cuûa söï soáng, vì vaäy maø
loøng haùo sanh cuûa Thaày khoâng cuøng taän. (Trang 62- Q.2)
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9. Caùi maïng soáng laø Thaày. Maø gieát Thaày thì khoâng phaûi
deã caùc con gaéng daïy nhôn sanh ñieàu aáy. (Trang 62- Q.2)
10. Thaày cuûa caùc con laø oâng Thaày Trôøi, neân bieát moät oâng
maø thoâi, thì ñuû, nghe aø! (Trang 45- Q.1)
11. Nôi Baïch Ngoïc Kinh caû thaûy ñeàu laø con caùi Thaày töùc
laø anh em vôùi nhau. (Trang 57- Q.1)
12. Chaúng moät ai döôùi theá naøy coøn ñaëng pheùp noùi raèng theá
quyeàn cho Thaày maø trò phaàn hoàn cuûa nhôn loaïi. (Trang 18
Qi).
13. Caùc con phaûi hieåu raèng: Thaày laø huyeàn dieäu theá naøo?
(Trang 8- Q.1)

III- CON NGÖÔØI
1. Moãi keû phaøm döôùi theá naøy ñeàu coù hai xaùc thaân.
Moät phaøm goïi la øcorporel. Coøn moät thieâng-lieâng goïi laø
Spirituel. Maø caùi thieâng-lieâng do nôi caùi phaøm maø ra neân
goïi noù laø baùn höõu hình vì coù theå thaáy ñaëng maø cuõng coù
theå khoâng thaáy ñaëng. Caùi xaùc voâ hình huyeàn-dieäu thieânglieâng aáy do nôi Tinh, Khí, Thaàn maø luyeän thaønh. (Trang
29-Q1)
2. Phaøm xaùc thaân con ngöôøi, tuy maét phaøm coi thaân hình
nhö moät chô ùkyø trung nôi boån thaân voán moät khoái chaát chöùa
vaøn vaøn muoân muoân sanh vaät (la formation des cellules).
Nhöõng sanh vaät aáy caáu keát nhau maø thaønh khoái. Vaät chaát
aáy coù taùnh linh vì chaát nuoâi naáng noù cuõng ñeàu laø sanh vaät
tæ nhö rau, coû, caây, traùi, luùa, gaïo moïi löông vaät ñeàu cuõng
coù chaát sanh.
Caùc vaät thöïc vaøo tyø vò laïi bieán ra khí, khí môùi bieán ra
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huyeát.Noù coù theå huôøn ra nhôn hình môùi coù sanh sanh, töû töû
cuûa kieáp nhôn loaïi. Vì vaäy maø moät gioït maùu laø moät khoái
chôn linh. (Trang 33-Q.1)
3. Thaân theå con ngöôøi laø moät khoái chôn linh caáu keát laïi
nhöõng chôn linh aáy ñeàu haèng soáng, phaûi hieåu raèng nguõ
taïng luïc phuû cuõng laø khoái sanh vaät maø thaønh ra, nhöng maø
phaän söï chuùng noù laøm, hieåu bieát hay laø khoâng hieåu bieát,
ñeàu do nôi leänh Thaày ñaõ phaùn daïy. (Trang 78-Q1)
4. Caùi chôn thaàn laø nhò xaùc thaân caùc con, laø khí chaát noù bao
boïc thaân theå caùc con nhö khuoân boïc vaäy, nôi trung tim cuûa
noù laø oùc, nôi cöaû xuaát nhaäp cuûa noù laø moû aùc, goïi tieáng chöõ
laø Vi- Hoä. (Trang 78 – Q2)
5. Chôn thaàn laø gì ?
Laø nhò xaùc thaân, laø xaùc thaân thieâng-lieâng. Khi coøn ôû nôi
xaùc phaøm thì raát khoù xuaát rieâng ra ñaëng, bò xaùc phaøm níu
keùo. Caùi chôn thaàn aáy cuûa caùc Thaùnh, Tieân, Phaät laø huyeàn
dieäu voâ cuøng, baát tieâu, baát dieät. Baäc chôn tu khi coøn xaùc
phaøm nôi mình, nhö ñaéc ñaïo, coù theå xuaát ra tröôùc buoåi cheát
maø vaân du thieân ngoaïi. Caùi chôn thaàn aáy môùi ñaëng pheùp
ñeán tröôùc maët Thaày. (Trang 6-Q.1)
6. Nôi thaân phaøm caùc con, moãi ñöùa Thaày ñeàu cho moät chôn
linh gìn giöõ caùi chôn maïng sinh toàn . Ñaáng chôn linh aáy voâ
tö maø laïi ñaëng pheùp giao thoâng cuøng caû chö Thaàn,Thaùnh,
Tieân Phaät vaø caùc Ñaáng troïn laønh nôi Ngoïc Hö Cung nhöùt
nhöùt ñieàu laønh vaø vieäc döõ ñeàu ghi cheùp khoâng sai ñaëng
daâng vaøo toøa phaùn xeùt, bôûi vaäy neân moät maõi khoâng qua ,
döõ laønh ñeàu coù traû, laïi nöõa caùc chôn-linh aáy, taùnh thaùnh nôi
mình , ñaõ chaúng phaûi giöõ gìn caùc con maø thoâi maø coøn daïy
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doã caùc con thöôøng nghe ngöôøi ñôøi goïi loän “Löông taâm”laø
ñoù. (Trang 66-Q.2)
7. Thaày daïy caû kieáp luaân hoài thay ñoåi töø trong nôi vaät chaát
maø ra thaûo moäc, töø thaûo moäc ñeán thuù caàm, loaøi ngöôøi phaûi
chòu chuyeån kieáp ngaøn naêm muoân muoân laàn môùi ñeán ñòa vò
nhôn phaåm. Nhôn phaåm nôi theá naøy laïi coøn chia ra phaåm
giaù moãi haïng. Ñöùng baäc ñeá vöông nôi traùi ñòa caàu naøy,
chöa ñaëng vaøo böïc choùt cuûa ñòa caàu 67. (Trang 68-Q.1)
8. Caùc con phaûi bieát trong Trôøi Ñaát, nhôn sanh laø con quí
cuaû Thaày, neân Thaày haèng ñeå yù lo löôøng cho chuùng con bieát
hoái ngoä, haàu chung höôûng phöôùc laønh. (Trang 29-Q.2)
9. Chi Thaùnh duø bò ñoïa traàn , loøng haõy coøn nhôù hoaøi nôi
Tieân caûnh. (Trang 20-Q.1)

IV- XAÕ HOÄI
1. Thaày sanh ra moãi chuûng toäc ñeàu coù ñaëc bieät moät phaàn
linh dieäu rieâng, maø cuõng vì nhôn loaïi khoâng chòu khoù tìm
toøi cho ra leõ thieâng nhieâng cöù thaáy nhöõng ñieàu caän lôïi maø
queân haún löông taâm, chaúng hay thöông maø hay cheùm gieát
laãn nhau, sanh phöông tieän thoâng ñoàng khoâng muoán laïi tìm
keá saùt haïi laãn nhau . (Trang 85-Q1)
2. Lôïi, Thaày cuõng ñaõ daønh cho caùc con chung höôûng cuøng
nhau, maø cuõng vì tham , ñöùa chöùa nhieàu, ñöùa chòu ñoùi.
Quyeàn, Thaày cuõng ban cho caùc con in nhö Thaày ñaõ ban cho
caùc chö Thaàn, Thaùnh, Tieân, Phaät, haàu cho coù ñuû theá keàm
thuùc laáy nhau ñaëng giöõ veïn thaùnh chaát yeâu sanh cuûa Thaày,
maø quyeàn aáy trôû neân moät cô theå buoäc troùi nhôn sanh trong
voøng toâi moïi (Trang 63-Q.2)
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3. Caùc con coù hieåu vì sao maø caû nhôn sanh gian tham
chaêng?
Thì cuõng muoán cho nhieàu sanh maïng chòu phuïc döôùi quyeàn
theá lôïi loäc ñoù,Vaäy söï yeáu troïng cuûa con ngöôøi laø naïn côm
aùo, naém chaët quyeàn phaân phaùt côm aùo, thì chöa ai ñaõ chòu
thoï sanh nôi theá naøy laùnh khoûi ( Trang 63-Q.2)
4. Tham gian nhaäp vaøo nhaø thì nhaø khoâng chaùnh giaùo,
tham gian ñaõ nhaäp vaøo nöôùc thì nöôùc heát chôn trò , tham
gian ñaõ loäng toaøn theá giôùi thì theá giôùi heát Thaùnh Thaàn
(Trang 64-Q.2 )
5. Caùc con vì ñaïo laø vieäc coâng lyù, maø coâng lyù ñaùnh ñoå
cöôøng quyeàn, thì ñaïo môùi phaûi ñaïo. ( Trang 98-Q.1)
6. Ngaøy naøo caùc con coøn troâng thaáy moät ñieàu baát bình ôû
ñôøi naøy thì ñaïo chöa thaønh vaäy. (Trang 98-Q.1)
7.

Nôï nöôùc hai vai naëng gaùnh goàng
Thaàn daân phaän söï phaûi lo xong
Gaéng coâng ñaïo ñöùc trau haèng böõa
Chiu chít ñöøng queân gioáng Laïc Hoàng 			
				(Trang 136-Q.2)
8. Thaày ñaõ laäp Ñaïo nôi coõi Nam naày laø coát ñeå ban thöôûng
moät nöôùc töø thöû ñeán giôø haèng bò laém côn thònh noä cuûa
Thaày.
(Trang25-Q.2)
9. Ñaïo Trôøi môû ra cho moät nöôùc,taát laø aùch naïn cuûa nöôùc aáy
haàu maõn… (Trang 16-Q.2)
10. Chaúng caàn chi con lo laäp Thaùnh–Thaát cuûa Thaày vaø
suøng tu Phaät töôïng chi heát. Con hieåu boån nguyeân “Baûo
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Sanh” laø boån nguyeân “Thaùnh chaát Thaày” (Trang 6-Q.2)
11. Söï thöông yeâu laø gieàng baûo sanh cuûa caøn khoân theá
giaùi. Coù thöông yeâu nhôn loaïi môùi hoøa bình caøn khoân môùi
an tònh Ñaëng an tònh môùi khoâng thuø nghòch laãn nhau môùi
giöõ beàn cô sanh hoùa. (Trang 69-Q.2)
12.

Thieân thai naøo phaûi taïi traàn naøy
Chaúng phaûi giöõa trôøi, chaúng phaûi maây 			
Ñöa pheùp sanh toàn khuyeân treû ngoù 			
Theo chôn gioûi böôùc níu theo Thaày.			
				(Trang 115-Q.1)
13. Neáu caû theá gian naày bieát tu, thì theá gian coù leõ caõi lyù
Thieân Ñình maø laøm cho tieâu tai, tieâu naïn ñaëng, huoáng löïa
moãi caù nhaân bieát tu, thì laø Thieân Ñình caàm boä Nam Taøo
cuõng chaúng ích chi. (Trang 5-Q.2)

V- CUÛA CAÛI VAÄT CHAÁT
A. Giaøu sang laø do söï tom goùp vaø chaát chöùa cuûa caûi quí
giaù treân coõi ñôøi naøy. Cuûa caûi aáy goàm nhöõng gì ?
1-Vaøng baïc, vöông vò, nhung luïa ..v..v…
2- Vaøng baïc chæ laø loaïi kim khí bình thöôøng
3-Vöông vò hoaëc saéc hoàng töôi thaém chæ laø maøu thoâi
4- Nhung luïa chæ laø ñoà vaät laáy trong thuù chaát laøm ra. Caùc
con cho caùc vaät aáy laø cuûa caûi thaät sao. Xeùt töø choã xuaát xöù
cuûa noù thì cuûa caûi aáy khoâng coù gì ñaùng keå. (Trang 125-Q.1
dòch)
B. Phaåm töôùc laø gì ? Cuûa caûi danh voïng laø gì ? Phaåm
töôùc laø söï toång hôïp caùc chöùc töôùc ñaõ baøy ra ñeå quyeán ruõ
ngöôøi hoaëc ít hoaëc nhieàu. Nhöõng chöùc töôùc aáy do ngöôøi
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ñôøi taïo ra phong thöôûng keû khaùc. (Trang 125-Q.1 dòch)
3. Heã caùi gì ngöôøi phaøm ban cho chæ laø ñoà quaù phaøm. Caùi
gì do con ngöôøi laøm ra thì khoâng heà beàn bó Ngöôøi phaøm chæ
cho ñöôïc cuûa phaøm. Cuûa phaøm thì hö hoaïi 1 (1)
(Trang 125-Q.1 dòch)
4.

Heã muoán lôïi danh, mang thaát ñöùc
Thôø chung danh lôïi heát gaàn Trôøi
				(Trang 116-Q.1)
5. Lôïi Thaày ñaõ daønh cho caùc con chung höôûng cuøng nhau,
maø cuõng vì tham ñöùa chöùa nhieàu, ñöùa chòu ñoùi. (Trang 63Q.2)
6.

Moät mieáng ñænh chung traêm gioït thaûm
Phaûi toan lui goùt traùnh voøng tham. 			
				(Trang 113-Q.1)
7.

Cuûa nhieàu ít ñöùc söông treân coû
Giaønh giöït maø chi phaûi luïy mình. 			
				(Trang 128-Q.2)
8. Muøi chung ñænh, baû vinh hoa coù khaùc chi ngoïn coû phôi
söông, vöøng maây giöõa gioù. (Trang 12-Q.2)
9. Söï sang troïng vinh hieån cuûa caùc con chaúng phaûi nôi theá
giaùi naày. (Trang 77-Q.1)
10. Chim veà coäi nöôùc taùch nguoàn, töø xöa kieáp con ngöôøi
giöõa theá chaúng qua laø khaùch ñi ñöôøng. (Trang 74-Q.2).

VI- CAÙC TOÂN GIAÙO KHAÙC
1. Voán töø tröôùc Thaày ñaõ laäp ra Nguõ Chi Ñaïi Ñaïo laø:
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Nhôn Ñaïo Thaàn Ñaïo Thaùnh Ñaïo Tieân Ñaïo Phaät Ñaïo
(Trang17-Q.1)
2. Töø tröôùc ta giaùng sanh laäp Phaät giaùo gaàn saùu ngaøn naêm
thì Phaät Ñaïo chaùnh truyeàn gaàn thay ñoåi. Ta haèng nghe
chuùng sanh noùi Phaät giaû voâ ngoân. Nay nhaát ñònh laáy huyeàn
dieäu maø giaùo Ñaïo, chôù khoâng giaùng sanh nöõa ñaëng chuyeån
Phaät giaùo laïi cho hoaøn toaøn. (Trang 19-Q.1)
3. Thích Ca Maâu Ni Phaät. Chuyeån Phaät Ñaïo. Chuyeån Phaät
Phaùp Chuyeån Phaät Taêng Qui nguyeân Ñaïi Ñaïo Tri hoà chö
chuùng sanh (Trang 14-Q.1)
4. Thích ca Nhö Lai thò ngaõ, duïc cöùu chuùng sanh, taù danh
Cao Ñaøi Ñaïi Boà Taùt. Nhöõ tri hoà! (Trang 21-Q.1)
5. Voán töø Luïc Toå thì Phaät giaùo ñaõ bò beá laïi, cho neân tu höõu
coâng maø thaønh thì baát thaønh. Chaùnh phaùp bò nôi Thaàn Tuù
laøm cho ra maát chaùnh giaùo laäp rieâng phaùp luaät buoäc moái
Ñaïo Thieàn. (Trang 21-Q.1)
6. Chuùa Cöùu Theá ñaõ ñeán vôùi caùc con. Ngöôøi ñaõ phaûi chòu
ñoå maùu Thaùnh ñeå chuoäc toäi cho loaøi ngöôøi. Trong 2000
naêm vaéng maët Ngöôøi caùc con ñaõ laøm gì höõu ích ? Caùc con
truyeàn baù ñaïo Ngöôøi nhöng chính caùc con cuõng khoâng hieåu
chi caû. Caùc con laïi laøm sai laïc baûn chaát toân chæ cuûa neàn
Thaùnh giaùo, nhaân loaïi phaûi chòu ñau khoå vì söï bieán theå cuûa
caùc Thaùnh toâng ñoà. (Trang 120-Q.1)
7. La sainte doctrine du Christianisme ne sert qu’aø envenimer l’ambition des forts contre les faibles, et arme les
premiers contre les derniers.
Il faut une nouvelle doctrine capable de maintenir
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l’humanniteù dans l’amour des creùaturos. (Trang 46-Q.1)
DÒCH: Thaùnh ñaïo cuûa Chuùa cöùu theá (vì söï hieåu laàm) laøm
gia taêng duïc voïng cuûa keû maïnh ñoái vôùi ngöôøi yeáu vaø giuùp
giaùo cho boïn treân hieáp döôùi. Phaûi coù moät giaùo lyù môùi meû
ñuû khaû naêng keàm cheá nhaân loaïi trong söï thöông xoùt chuùng
sanh. (Trang 121-Q.1)
8. Cette doctrine(1) au lieu d’apporter aø l’humaniteù la
paixet la concorde, lui apporte la dissension et la guerre.
Voi laø pourquoi je viens vous apporter moi meâme la paixtant promise. (Trang 23-Q.1)
DÒCH: Giaùo lyù aáy(1) ñaùng leõ phaûi ñem laïi hoøa bình vaø
töông aùi cho loaøi ngöôøi, nhöng traùi laïi noù gaây maàm chia reõ
vaø chieán tranh. Bôûi theá neân nay chính Thaày phaûi ñeán ñeå
ñem laïi cho caùc con neàn hoøa bình ñaõ töøng höùa heïn. 2(2)
(Trang 120-Q.1)
9. Caùc moái Ñaïo Thaày ñaõ lieàu thaân laäp thaønh ñeàu vaøo tay
chuùa quæ heát. (Trang 100-Q.1) 1
10. Caùc con coù caû ba chaùnh Ñaïo laø Tam giaùo, caùc con bieát
toân troïng, ngaøy nay laïi theâm chaùnh Ñaïo nöõa caùc con bieát
ít nöôùc naøo ñaëng vaäy. (Trang 47-Q.1)
11. Chaúng moät ai döôùi theá naøy coøn ñaëng pheùp noùi raèng theá
quyeàn cho Thaày maø trò phaàn hoàn cuûa nhôn loaïi. (Trang
18-Q.1)
12. Phaåm vò Thaàn, Thaùnh, Tieân, Phaät töø ngaøy bò beá Ñaïo thì
luaät leä hôõi coøn nguyeân, luyeän phaùp chaúng ñoåi song Thieân
1- Chuù thích cuûa ngöôøi soaïn – Ñoaïn Thaùnh giaùo ñang

noùi veà Ñaáng Christ.
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Ñình moãi phen ñaùnh taûn “Thaàn” khoâng cho hieäp cuøng
“Tinh Khí”.(Trang 12-Q.1)
13. Thaàn laø khuyeám khuyeát cuûa cô maàu nhieäm töø ngaøy
Ñaïo bò beá. (Trang 12-Q.1)
14. Nguyeân töø buoåi beá Ñaïo, tuy chaùnh phaùp ra cuõ maëc daàu
chôù kyø trung thoï ñaéc kyø truyeàn.
Luaät leä tuy cuõ chôù Ñaïo vaãn nhö nhieân. Do coâng ñöùc maø
ñaéc Ñaïo cuøng chaêng. Nhöng maø coù moät ñieàu laø Ngoïc Hö
Cung baùc luaät, Loâi AÂm Töï phaù coå neân tu nhieàu maø thaønh
ít. (Trang 38-Q.1)
15. Ngöôøi soáng treân theá gian naày daàu thuoäïc gioáng daân naøo
cuõng chæ coù moät cha chung maø thoâi. AÁy laø Trôøi ñang cheá
ngöï soá maïng cuûa caùc con. Taïi sao caùc con laïi chia reõ nhau
vì söï baát ñoàng ñaïo lyù maø chính taát caû caùc con ñeàu phaûi
chung chòu ñau khoå ñeå röûa toäi cuûa caùc con ôû coõi theá gian
naày. (Trang 123-Q.1)
16. Coøn chaúng bao laâu nöõa thì Tam Giaùo Ñaïo ngöng laïi
heát, heã ai coù duyeân phaàn, thì coù Thaày ñoä luùc naày, neáu qua
khoûi thôøi kyø naày thì khoâng ai ñoä.
Thaùi Thöôïng (Trang 54-Q.1)

VII- TOÅ CHÖÙC TOÂN GIAÙO CAO ÑAØI
1. Thaày nhöùt ñònh ñeán chính mình Thaày ñoä roãi caùc con
chaúng chòu giao chaùnh giaùo cho tay phaøm nöõa. Nhöng maø
buoäc phaûi laäp chaùnh theå coù lôùn nhoû ñaëng deã theá cho caùc
con dìu daét laãn nhau anh tröôùc em sau maø ñeán nôi Boàng
Ñaûo. (Trang 18-Q.1)
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2. Thaày laïi qui Tam Giaùo laäp Taân Luaät …
Söï teá töï söûa theo “Tam Kyø Phoå Ñoä” cuõng nôi aáy maø xuaát
hieän ra, roõ aø! (Trang 43-Q.1)
3. Il faut que je me serve moi meâme maintenant d’un
moyen plus spirituel pour vous convaincre. Vous ne pourrez pas nier devant le Grand Jugement Geùneùral que je ne
sauve pas l’humaniteù partous moyens plausibles. (Trang
50-Q.1)
DÒCH : Nay Thaày phaûi töï tìm laáy moät phöông phaùp huyeàn
dieäu hôn ñeå thaâu phuïc caùc con. Caùc con seõ khoâng coøn choái
caûi nöõa ñöôïc tröôùc Toøa Phaùn xeùt chung raèng Thaày khoâng
cöùu vôùt nhôn loaïi baèng nhöõng phöông phaùp coâng hieäu.
(Trang 122-Q.1)
4. Ta vì loøng ñaïi töø, ñaïi bi, vaãn laáy ñöùc haùo sanh maø döïng
neân moái Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä, toân chæ ñeå vôùt nhöõng keû
höõu phaàn vaøo nôi ñòa vò cao thöôïng, ñeå traùnh khoûi soá maïng
luaân hoài vaø naâng nhöõng keû taùnh ñöùc böôùc vaøo coõi nhaøn cao
hôn phaåm heøn khoù ôû nôi traàn theá naày. (Trang 64-Q.1)
5. Nôi xöù naày daân tình raát thuaàn haäu oân hoøa neân Thaày ñeán
cuõng nhö Chuùa Cöùu Theá ñaõ ñeán vôùi chuùng con ñeå baøi tröø
taø thuyeát vaø truyeàn baù chôn ñaïo treân toaøn caàu. (Trang 123Q.1)
6. Thaày laïi ñeán laäp trong nöôùc caùc con moâït neàn chaùnh Ñaïo
ñuû tö caùch ñoä roãi chuùng sanh. (Trang 77-Q.1)
7- Traùi caàu saùu möôi taùm naày boãng nhieân coù moät laèn yeán
saùng thieâng lieâng ñeå thöùc tænh khaùch phaøm, chieáu daãn
ngöôøi höõu caên haàu cöùu khoûi hoïa Thieân ñieàu, seõ vì hung
baïo cuûa sanh linh maø dieät taän . (Trang 34-Q.2)
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8. La novelle doctrine que j’enseigne a pour but de vous
mettre une dans communauteù d’inteùreât et de vie. Soyez
done unis par mar volonteù et preùchez au monde la paix et
la concorde.(Trang 51-Q.1)
DÒCH: Giaùo lyù cuûa Thaày coù muïc ñích daïy doã caùc con hoøa
hôïp nhau trong söï soáng chung coäng ñoàng quyeàn lôïi vaø
sanh hoaït. Vaäy caùc con haõy chung hieäp nhau maõi maõi theo
yù muoán cuûa Thaày vaø haõy truyeàn baù khaép hoaøn caàu thuyeát
hoøa bình töông thaân töông aùi. (Trang 122-Q.1)
9. Haõy ñoïc Thaùnh Ngoân cuûa Thaày, giaùo lyù cuûa Thaày seõ laø
ñaïi ñoàng. Neán nhaân loaïi bieát tu haønh thì ñoù seõ laø neàn hoøa
bình höùa heïn chung cho taát caû caùc daân toäc. (Trang 122Q.1)
10. Chaùnh saùch coäng hoøa yeân tònh laø chaùnh saùch cuûa caùc
con ñaëng duøng laäp Ñaïo maø thoâi. (Trang 61-Q.2)
11. Môû moät moái Ñaïo chaúng phaûi laø söï thöôøng tình, maø
sanh nhaèm ñôøi ñaëng gaëp moät moái Ñaïo cuõng chaúng phaûi
deã. Muoán laäp thaønh taát phaûi coù ñieàu nghieâm chaùnh thöôûng
phaït. Coù thöôûng môùi giuïc loøng keû coù coâng , coù phaït môùi
raên ñaëng loøng taø vaïy. Thaùi Baïch (Trang 53-Q.1)
12. Khi Ngoïc Hö ñònh cho Hieäp Thieân Ñaøi caàm soá maïng
nhôn sanh, laäp thaønh chaùnh giaùo, thì Ñaïi Töø Phuï laïi trôû
phaùp, giao quyeàn aáy cho Cöûu Truøng Ñaøi.
Baùt Nöông (Trang 86-Q.2)
13. Töø ñaây trong nöôùc Nam duy coù moät Ñaïo chôn thaät laø
Ñaïo Thaày ñaõ ñeán laäp cho caùc con goïi laø “Quoác Ñaïo” hieåu
aø! (Trang 43-Q.1)

(Coøn tieáp)
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Email: dutani@comcast.net				
I- Ban Đại Diện BTĐHN @ Bắc CA - Hoa Kỳ
*- Trưởng Ban:
HT Nguyễn Đăng Khích		
ĐT: (408)926-9186 Email: tnndk4@gmail.com
II- Ban Đại Diện /BTĐHN @ Ohio - Hoa Kỳ
*- HT Nguyễn Ân Hồng ĐT: (937) 416-6519
		 Email: zthienan@yahoo.com
III-Ban Đại Diện/BTĐHN @ Georgia - Hoa Kỳ
		 *- HT Võ Ngọc Độ
ĐT: (770)377-9264
		 Email: usv_markdovo@yahoo.com
IV- Ban Đại Diện/ BTĐHN @ Vùng New England và
bang MI, NY, NJ, PA - Hoa Kỳ
		 *- QS Nguyễn Thanh Bình ĐT: (989)430-7243
		 Email: bovnguyen@ameritech.net
V- Ban Đại Diện /BTĐHN @ Âu Châu
*- HT Huỳnh Tâm ĐT: +33 6 6751 5343
VI- Ban Đại Diện /BTĐHN @ Úc Châu
		 *- Cố Vấn: QS Bùi Đông Phương
		 *- Trưởng Ban: HT Nguyễn Bán:
		 Email: banthuy@icloud.com ĐT: +61 4 0679 7993
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BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI
Danh sách yểm trợ Ban Thế Đạo Hải Ngoại
từ ngày 16-6-2019 đến ngày 15-9-2019
STT
Đồng đạo - Cơ Sở - Thân hữu
US$
I- Yểm Trợ TSTĐ
01 CTS Nguyễn Hữu Trường, Morroww GA. . . 50.00
02 DLT Collision & Service Center
San Jose, CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.00
03 Dương Minh Đức, San Jose, CA. . . . . . . . . . . 20.00
04 Dương Văn Ngừa, San Jose, CA. . . . . . . . . . 20.00
05 HT Hồ Văn Thôi, San Lorenzo, CA. . . . . . . . 20.00
06 HT Lê Ngọc Biết, Houston, TX . . . . . . . . . . 100.00
07 HT Lê Thành Hưng, Madison, Alabama.
542.98
08 HT Sam Nguyễn, San Jose, CA . . . . . . . . . . 100.00
09 HT Trần Văn Lào, Huntington Beach, CA. . . 30.00
10 Huỳnh Văn Thịnh, Chandler, AZ . . . . . . . . . . 20.00
11 Lê Văn Bé, Arlington, TX. . . . . . . . . . . . . . . . 30.00
12 Lưu Hữu Hạnh, San Jose, CA. . . . . . . . . . . . . 50.00
13 Lưu Văn Chỉ, San Jose, CA . . . . . . . . . . . . . . 20.00
14 Đặng Kim Sơn, San Jose, CA . . . . . . . . . . . . 500.00
15- Ngụy Thanh Sơn, San jose, CA. . . . . . . . . . 500.00
16 Nguyễn Vạn Năng, San jose, CA. . . . . . . . . . 20.00
17 Nguyễn Xuân Thu, San Jose, CA. . . . . . . . . . 20.00
18 Trần Kim Anh, Chamblee, GA. . . . . . . . . . . . 60.00
19 Tường Nguyễn, DDS & Huệ Tô, DDS
San Jose, CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00
20 Trần Minh Khiết, DDS, San Jose, CA . . . . . 200.00
		
______________________
Cộng (1). . . . . . . . 2652.98
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II- In Kinh Sách
1 Hồ Văn Thôi, San Lorenzo, CA. . . . . . . . . . . 30.00
2 Huỳnh Văn Nhựt, Renton, WA . . . . . . . . . . . . 50.00
3 Nguyễn Thị Thương (Lễ Sanh),
San Jose, CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00
4 Lưu Văn Chỉ, San Jose, CA . . . . . . . . . . . . . . 20.00
5 Đặng Văn Lo, San Jose, CA. . . . . . . . . . . . . . 10.00
6 Nguyễn Thị Định (Lễ Sanh). Houston, TX. . . 50.00
7 Đoàn Văn Giáp, Lake City, GA . . . . . . . . . . . 50.00
______________________
Cộng (2). . . . . . . . . 250.00
III- In Kinh Sách & TSTĐ
1 Võ Văn Phụng, Irving, TX. . . . . . . . . . . . . . . 50.00
______________________
Cộng (3). . . . . . . . . . 50.00
Tổng Cộng: Tiền yểm trợ thu được từ ngày 16-6-2019 đến
ngày 15-9-2019 là (1+2+3) Hai ngàn chín trăm năm mươi
hai đôla chín mươi tám xu (US$ 2952.98)
San Jose, ngày 15-9-2019
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
Đính chính: Trong TSTĐ số 79 nơi trang 125, số thứ tự
28 ghi là Thiếu Tướng Văn Thành Cao yểm trợ 200.00
đôla, nay xin ghi lại là QS TS Nguyễn Thanh Bình thay vì
ghi Thiếu Tướng Văn Thành Cao.
Chúng tôi thành thật xin lỗi Thiếu Tướng Văn Thành Cao
và QS TS Nguyễn Thanh Bình về việc ghi nhầm nầy.
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu
(Tham chiếu Thông báo số 02/HĐQT
ngày 25-12-2002 và các Tu chính kế tiếp)

A-Mục đích việc thành lập:
*-Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu là một tổ chức
xã hội bất vụ lợi (Non-Profit Organisation) được thành
lập nhằm mục đích thể hiện tình tương thân tương ái giữa
những người Tín đồ Cao Đài gia nhập Hội, tạo điều kiện
cho các thành viên trong Hội đóng góp nghĩa vụ vật chất
lẫn tinh thần để giúp đỡ về “Hậu sự” khi có thành viên
trong Hội qua đời ( Chương I- Mục đích Hội)
B- Nét đặc trưng của Hội Tương Tế Cao Đài &
Thân Hữu:
*- Không phân biệt sức khỏe đối với người xin gia nhập.
*- Những người điều hành quản lý Hội thực sự làm việc
thiện nguyện (công quả) không hưởng lương hay bất cứ
trợ cấp nào khác.
*-Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban
Giám Sát phải Minh Thệ trước Thiên Bàn Chí Tôn và Bàn
Thờ Hộ Pháp.
*-Đưa “Tinh thần Cao Đài” ra toàn xã hội, mời gọi cả
những người chưa phải là Tín đồ Cao Đài gia nhập Hội
nếu có nhu cầu và đuợc giới thiệu.
C- Tiêu chuẩn, điều kiện gia nhập Hội:
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*- Là Tín đồ Cao Đài từ 21 đến 80 tuổi hiện đang sống tại
Hoa Kỳ (Dưới 21 tuổi, phải có sự chấp thuận của cha mẹ
hoặc của người giám hộ hợp pháp). Thân hữu của Tín đồ
Cao Đài nếu được giới thiệu cũng được gia nhập Hội.
*- Đóng một lần 40 đôla vào Quỹ Dự Trữ Phúng điếu.
*- Đóng Niên liễm 20 đôla một năm, nếu gia nhập từ đầu
tháng 7 trở về sau chỉ đóng 10 đôla.
*- Phải hoàn tất Hồ sơ gia nhập Hội theo qui định chung.
Khi có Hội viên qua đời, đóng tiền Phúng điếu là (20) Mỹ
kim (Nếu ngừơi chết là Hội viên chính thức) và (10) Mỹ
kim (Nếu người chết là Hội viên Dự bị).
*- Tuân thủ quy định về thời hạn nộp tiền phúng điếu, niên
liễm, các qui định về nghĩa vụ của Hội viên.
D- Quyền lợi Hội viên:
Khi Hội viên qua đời, người thụ hưởng hợp pháp được
hưởng quyền lợi sau:
*- Hưởng trọn 100% tiền phúng điếu do Hội viên đương
nhiệm đóng góp theo mức do Điều lệ qui định (Mức đóng
góp nầy tùy theo người quá cố là Hội viên chính thức hay
Hội viên Dự bị).
*- Được Ban Điều Hành Hội thực hiện phân ưu và phúng
điếu trong điều kiện cho phép
*- Hưởng trọn 100% tiền phúng điếu do Hội viên đương
nhiệm đóng góp theo mức do Điều lệ qui định (Mức đóng
góp nầy tùy theo người quá cố là Hội viên chính thức hay
Hội viên Dự bị).
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*- Được Ban Điều Hành Hội thực hiện phân ưu và phúng
điếu trong điều kiện cho phép.
E- Gia nhập Hội:
Hồ sơ gia nhập Hội xin gởi về:
Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu
3267 Moreno Ave, San Jose, CA 95127-4213
G- Liên lạc:
Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc:
1*- Nguyễn Sam - Phone : (408) 759-9339
E-mail: duyvan2011@gmail.com
2*- Nguyễn Thành Hưng - Phone: 1(408) 621-4468
E-mail: henrynguyen07@hotmail.com
3*- Dương Văn Ngừa: Phone (408) 772-0989
E-mail: datthong2005@yahoo.com
4*- Nguyễn Đăng Khích: Phone: 408-926-9186
E-mail: tnndk4@gmail.com
HỘI TƯƠNG TẾ CAO ĐÀI VÀ THÂN HỮU
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PHÂN ƯU
Chúng tôi vừa nhận được Tin Buồn:
Nhạc Mẫu của HT Huỳnh Văn Bớt
Cố Vấn Thánh Thất Nashville bang
Tennessee - Hoa Kỳ là:

Lễ Sanh Hàm Phong

HƯƠNG NHÂN
(Thế Danh Lê Thị Nhân, sinh năm 1920)
Đã quy vị vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 3-7-2019 (nhằm ngày
1 tháng 5 năm Kỷ Hợi) tại Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh,
Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Hưởng Thương thọ 100 tuổi 		
Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng Hiền Huynh HT
Huỳnh Văn Bớt và phu nhân cùng tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng
Thiêng Liêng độ rỗi hương linh Cố Lễ Sanh Hàm Phong
Hương Nhân, thế danh Lê Thị Nhân, được sớm trở về và
dục tấn trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
San Jose, ngày 4-7-2019
*- Ban Quản Nhiệm / Ban Thế Đạo Hải Ngoại
*- Các Ban Đại diện / BTĐHN tại Hoa Kỳ, tại Âu châu
và tại Úc Châu
*- Hệ thống Truyền Thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng Thương tiếc nhận được
tin buồn:

Hiền Huynh

NGUYỄN VĂN NUÔI
Đã quy vị vào lúc 12 giờ 20 phút trưa ngày 10 tháng 7 năm
2019 (nhằm ngày mồng 8 tháng 6 năm Kỷ Hợi), tại tư gia
xã Long Thành Trung, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Việt
Nam.
Hưởng Trung Thọ 78 tuổi
Chúng tôi thành kính chia buổn cùng bà quả phụ Nguyễn
Văn Nuôi hiện là Hiền Tỷ Phó Tri Sự Võ Thị Ngọc tùng
sự tại Hương Đạo Atlanta, Thánh Thất Cao Đài GA - Hoa
Kỳ và tang gia hiếu quyến
Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật
Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi Hương Linh Cố
Đạo Hữu NGUYỄN VĂN NUÔI sớm về cõi THIÊNG
LIÊNG HẰNG SỐNG
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
*- Đại Diện BTĐHN @ bang GA (HT Võ Ngọc Độ.
---------------------------------------------------------*- Bàn Trị Sự Hương Đạo Nashville và đồng đạo
*- Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt Cố Vấn Hương Đạo
Nashville và gia đình.
*- HT Lê Thành Hưng và gia đình, bang AL - USA
*- HT Lê Thị Huệ Hường và gia đình, bang TX - USA
*- HT Nguyễn Ân Hồng và gia đình, bang OH - USA
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được Tin Buồn:
Thân Mẫu của Hiền Tỷ Bác Sĩ Đặng Cẩm Hồng và cũng là
Nhạc Mẫu của Hiền Huynh Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm là:

Bà Quả Phụ Bác Sĩ Đặng Văn Chiếu

Nhủ danh NGUYỄN NGỌC NGA
Đã quy vị vào ngày 14-7-2019 (nhằm ngày 12 tháng 6
năm Kỷ Hợi) tại Thành Phố Memphis bang Tennessee Hoa Kỳ.

Hưởng thượng thọ 97 tuổi 		
Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng Hiền Tỷ Bác Sĩ
Đặng Cẩm Hồng, Hiền Huynh Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm và
tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu Ơn Trên độ rỗi hương linh Cụ Bà Nguyễn
Ngọc Nga sớm về cõi Vĩnh Hằng.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
San Jose, ngày 1-8-2019
*- Ban Quản Nhiệm / Ban Thế Đạo Hải Ngoại
*- Hệ thống Truyền Thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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PHÂN ƯU
Chúng tôi vô cùng Thương tiếc nhận
được tin buồn:

			

Phu quân của Hiền Tỷ Lê Thị Đát hiện
ngụ tại thành phố Atlanta bang GA - Hoa
Kỳ là:

Đạo Hữu

NGUYỄN HỮU THANH

Khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Nguyên Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 30/PB Sư Đoàn 3 Bộ Binh
Đã quy vị vào lúc 5.55 AM ngày 16 tháng 7 năm 2019
(nhằm ngày 14 tháng 6 năm Kỷ Hợi), tại tư gia
Hưởng Thượng Thọ 90 tuổi
Chúng tôi thành kính chia buổn cùng Hiền Tỷ Lê Thị Đát
và tang gia hiếu quyến.
Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật
Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi Hương Linh Cố
Đạo Hữu NGUYỄN HỮU THANH sớm về cõi THIÊNG
LIÊNG HẰNG SỐNG
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
*- Bàn Trị Sự Thánh Thất Cao Đài GA - Hoa Kỳ.
*- Thanh Niên, Ban Lễ Nhạc Đồng Nhi & Đồng đạo
Thánh Thất Cao Đài GA - Hoa Kỳ.
------------------------------------------------------*- Đại Diện BTĐHN @ GA -USA (HT Võ Ngọc Độ)
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PHÂN ƯU
Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được
Tin Buồn:
Phu quân của Hiền Tỷ Đặng Kim Sơn ngụ
tại thành phố San Jose, bang California là:

Hiền Huynh

NGỤY THANH SƠN

Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu
Đã quy vị vào lúc 7 giờ 8 phút ngày 20-7-2019 (nhằm
ngày 18 tháng 6 năm Kỷ Hợi) tại Thành Phố San Jose, CA

Hưởng trung thọ 74 tuổi
Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng Hiền Tỷ Đặng
Kim Sơn cùng tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng
Thiêng Liêng độ rỗi hương linh Cố đạo hữu Ngụy Thanh
Sơn sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
San Jose, ngày 22-7-2019
*- Ban Quản Nhiệm / Ban Thế Đạo Hải Ngoại
*- Ban Đại diện / BTĐHN tại Bắc California.
*- Hệ thống Truyền Thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại
-----------------------------------------------------*- TM. Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Sam Nguyễn			
Trưởng Ban Điều Hành Hội: Nguyễn Thành Hưng
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PHÂN ƯU

Hương Đạo Cao Đài Nashville bang
Tennessee và Vùng Phụ Cận vừa nhận
được Tin Buồn:

Lễ Sanh

Thượng Bảo Thanh
(Thế danh Lâm Thái Bảo)

Là Nhạc gia của Thông Sự Huỳnh Văn Lành thuộc Thánh
Thất Đệ II Phận Đạo, Tây Ninh Việt Nam
Đã quy vị vào ngày 8-8-2019 (nhằm ngày 8 tháng 7 âm
lịch năm Kỷ Hợi) tại Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh
Việt Nam
Hưởng Đại Thọ 102 tuổi
Bàn Trị sự Hương Đạo Nashville bang Tennessee và Vùng
Phụ Cận thành thật chia buồn cùng Hiền Đệ Huỳnh Văn
Lành và Tang gia hiếu quyến,
Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các
Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát độ rỗi chơn
linh Lễ Sanh Thượng Bảo Thanh (thế danh Lâm Thái Bảo)
được cao thăng Thiên vị.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
*- Bàn Trị Sự Thánh Thất Cao Đài Nashville và đồng đạo
*- Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt Cố Vấn Hương Đạo Nashville
và gia đình.
*- HT Lê Thành Hưng và gia đình, bang AL - Hoa Kỳ.
*- HT Lê Thị Huệ Hường và gia đình, bang TX - Hoa Kỳ.
*- HT Nguyễn Ân Hồng và gia đình, bang OH - Hoa Kỳ.
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PICNIC HÈ NĂM 2019
TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI &
HỘI LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH BẮC CA
Vào ngày Chủ Nhật 18-8-2019, Tây Ninh Đồng Hương Hội
và Hội Liên Trường Tây Ninh Bắc California đã tổ chức
Picnic Hè năm 2019 tại địa điểm Emma Prush Farm Park
Multicultural Center, số 647 S. King Road, San Jose, CA
95116 . Hai ba ngày trước Picnic Hè, không khí tại San Jose
rất nóng bức và nhiệt độ trung bình từ 12 giờ trưa đến 4/5 giờ
chiều lên đến gần 100 độ F. Tuy nhiên đến ngày tổ chức Picnic thì nhiệt độ đã giảm xuống, không khí trong hội trường
trở nên dễ chịu. Mọi người cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Gần 10 giờ sáng thì Hội Trường mới được mở cửa. Tuy
nhiên khoảng 9.00 giờ sáng, anh em trong Ban Tổ chức
gồm có nhóm treo biểu ngữ chào mừng quan khách và đồng
hương, nhóm treo bản hướng dẫn từ ngoài đường King vào
Hội Trường cũng như nhóm phục vụ thức ăn thức uống cho

80

Taäp San Theá Ñaïo				

89

picnic cũng đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị mọi việc chờ giờ
mở cửa Hội Trường. Nhóm treo biểu ngữ và nhóm treo bản
hướng dẫn bên ngoài Hội Trường đã hoàn thành nhiệm vụ
khi cửa Hội Trường mở.
Sau khi cửa Hội Trường mở, nhóm nào làm việc theo nhóm
nấy. Hội Trường sống động. Nhóm treo biểu ngữ tiếp tục
treo biểu ngữ bên trong Hội Trường, nhóm phụ trách thức
ăn, nước uống lo chuyển thức ăn nước uống vào hội trường
và sắp xếp sẵn thức ăn vào các khay thức ăn. Nhóm lo dụng
cụ âm thanh lo phần của mình lo set up , nối điện vào các
ampli, micro, thử máy . . .Nhóm sắp xếp bàn ghế lo chuyển
và sắp xếp bàn ghế cũng như trải bàn và trang trí trên bàn ăn.
Có lẽ vì đã quen công việc tổ chức, sắp xếp, bày biện thức
ăn, ghi danh quan khách, đồng hương, . . .vv . . . nên công
việc các nhóm làm rất nhịp nhàng và nhanh chóng. Vào lúc
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Vào lúc 10.15 AM đồng hương, quan khách, thân hữu và
cựu sinh Liên Trường Tây Ninh đã lần lượt đến Hội Trường.
Tại cửa vào có đặt một cái bàn có ba cô đồng hương ngồi
giúp ghi danh người vào Hội Trường.

Trong số quan khách chúng tôi nhận thấy có:
1- Dân biểu Tiểu Bang CA: Ông Kansen Chu, đơn vị 5.
2- Dân Biểu Tiểu Bang CA: Ông Ash Kalra, đơn vị 27.
3- Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara: Ông Dave Cortese.
Tổng số người tham dự Picnic hôm nay khoảng trên 150
người.
Vào lúc 11.00 AM Buổi Họp Mặt Hè bắt đầu với chương
trình như thông lệ gồm có Chào Quốc Kỳ Mỹ, Việt và Một
Phút Mật Niệm do MC Nguyễn Cười đảm trách. Sau đó
đồng hương Trương Thị Vân Lan, Hội Trưởng, đã phát biểu
Lời Chào Mừng toàn thể Hội Trường..
Vì thời gian lưu lại Hội Trường tham dự Lễ có hạn nên Dân
Biểu Kansen Chu lên trước chào mừng tất cả quý vị trong
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Hội Trường và trao cho Cô Vân Lan, Hội Trưởng, Bằng
Tuyên Dương sự cống hiến của Tây Ninh Đồng Hương Hội
& Thân Hữu trong việc thúc đẩy tình thân hữu giữa những
người Tây Ninh và thân hữu trong cộng đồng chúng ta.
Sau đây là một số hình ảnh lưu niệm của Dạn biểu Kansen
Chu, Dân Biểu Ash Kalra và Giám Sát Viên Dave Cortese,
những vị dân cử đã tham dự Picnic Hè của Hội
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Kế tiếp chương trình là đồng hương Lưu Hữu Hạnh và cũng
là cựu sinh Liên Trường Tây Ninh đọc lời phát biểu chân
tình nhân dịp Picnic Hè nầy, Sau đây chúng tôi xin ghi lại
nội dung Bài Phát Biểu:
KHÔNG CÒN BAO LÂU NỮA
Chúng ta xa quê hương mang theo nỗi nhớ niềm đau và cứ
ngỡ nổi nhớ đó đi theo thời gian mờ dần, nhưng càng lúc lại
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càng khắc sâu trong tâm hồn chúng ta. Chính vì đó là động
lực để Hội Liên Trường Tây Ninh ra đời.

Anh Chị Lưu Hữu Hạnh
Sau 44 năm lìa xa đất Tổ như bầy chim lạc đàn bay khắp
bồn phương Trời, thế nên chúng tôi rất mong quý Thầy cô
cùng các Anh Chị Em Cựu Học Sinh hằng năm về tựu bên
nhau để biết được ai còn ai mất mà ngày xưa chúng ta cùng
quây quàn bên nhau tại những mái trường Tây Ninh yêu
dấu.
Cám ơn Ban Tổ Chức đã tạo cơ hội cho chúng ta có dịp
khơi lại tình Thầy Trò, tình bạn cũ. tôi mượn không gian
nầy để tỏ lòng thành kính cám ơn Thầy Cô đã tận tụy cả đời
để dạy dỗ chúng em , đồng thời cũng cám ơn quý bạn đồng
môn, đồng hương đang hiện diện nơi đây. Chúng ta hãy kết
tình thân ái trong không khí ấm áp của mùa hè rực rỡ nầy.
Các cháu có được ngày vui bên Ông Bà Cha Mẹ và mặc dù
là công dân Mỹ nhưng mình vẫn còn quê hương Tây Ninh
Việt Nam yêu dấu.

80

Taäp San Theá Ñaïo				

96

Các Bạn đồng hương và Cựu học sinh Liên Trường Tây
Ninh thân mến,
Chúng ta cũng đã trên dưới 70, thời gian cũng không còn
bao lâu nữa . Tuổi nầy là tuổi chúng ta phải xuất hết vốn
ra còn bao nhiêu cứ xài cho đã (vì ngày mai có muốn xài
cũng không được nữa) “ Ta không còn bao lâu nữa”. Vậy
ta tiết kiệm làm gì? có người rũ ta đi Ý để xem Tòa Thánh
Vatican, đi Pháp để coi tháp Eiffel, đi Phi châu để xem
Safari, ta đi liền không do dự (ngày mai ta có còn được
không?). . .tiền để làm gì? Bạn bè có cần giúp đỡ ta sẵn
lòng (Còn bao lâu nữa . . tiền để làm gì?)
Về chuyện yêu đương nếu có còn yêu được thì nên yêu hết
mình vì đến lúc mình không yêu được nữa có đòi yêu thì
than ôi đã muộn rồi. Chúng ta vẫn thường nghe “an hưởng
tuổi già” nhưng thực tế có người thì sống những năm tháng
vui vẻ, còn người thì lại u uất muộn phiền. Vậy nên để an
hưởng tuổi già đúng nghĩa chúng ta cần chuẩn bị:
1*- Có một thân thể khỏe mạnh để không gây phiền phức
cho con cháu.
2*- Bên mình có người dìu bước, chung chăn gối là người
bạn đời. Dân gian thường nói “Con cháu đầy nhà không
bằng bạn già bên thân (Con chăm Cha không bằng Bà
chăm Ông).
3*- Cuộc sống cần có quy luật (nghĩ ngơi ăn uống vui chơi
và nhất là cần phải có thời gian của riêng mình.
4*- Dành đủ tiền chi tiêu cho mình (không cần phải xin con
cháu).
5*- Một trái tim vui vẻ. Nhất định cần phải trân quý quảng
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thời gian cuối cùng. Đời có bao lâu mà hửng hờ mà ngu dại
dành cho buồn khổ. đôi khi phải dừng lại một chút cho thời
gian qua, dừng lại một chút cho người ta yêu, dừng lại một
chút cho quá khứ cào xé và dừng lại một chút để ta biết ta
cần gì và cần ai trong cuộc đời nầy. Đôi khi dừng lại cũng
là một cách để bước đi khôn ngoan.
Cuộc sống thật sự đơn giàn nhưng chúng ta cứ làm nó thành
phức tạp.
Buổi sinh hoạt Hè hằng năm là dịp để chúng ta kết tình thân
ái giữa những người sinh quán tại Tây Ninh vì vậy cứ trông
đến ngày họp mặt Hè, ngày Tân Xuân Hội Ngộ để có dịp
gặp lại nhau.Cho dù ở nơi đâu, phương Trời hay gốc Biển
nhưng chúng ta đừng quên 4 chũ “Đồng Hương Tây Ninh”
hay “ Liên Trường Tây Ninh”
Kính cháo quý vị và các bạn. Kính chúc sức khỏe.
TM. Tây Ninh Đồng Hương Hội & Liên Trường Tây
Ninh Bắc California.
Cựu học sinh Lưu Hưu Hạnh.
Sau đây là một số hình ảnh trong Hội Trường:
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Trong Phần Ca Nhạc Buổi Sinh hoạt Picnic Hè hôm nay có
anh La Vân đành đàn, âm thanh do Anh Trường phụ trách.
Còn những vị ca sĩ giúp vui hôm nay gồm toàn là Những
Ca Sĩ “Cây Nhà Lá Vườn”
Sau đây là một số ca sĩ và những Bài Hát đã được trình
bày:
1*- Chị Hoàng Anh:
Chiều Làng Em
2*- Anh Hoàng Đoàn:
Hải Ngoại Thương Ca 		
(Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông)
3*- Chị Ngọc Sương:
Biết đâu tìm (Hoàng Thi Thơ)
4*- BS Trần Minh Khiết: Phượng Hồng
5*- Anh Quang Hùng:
Đường Về Quê Hương
6*- Anh Cẩm:		
Cao dao Em và Tôi
7*- Chị Kim Hoa:		
Hồi Tâm Hướng Thiện
8*- Anh Nguyễn Cười:
Lính mà Em.
9*- Chị Loan:		
Bóng Chiều Xưa
10*- Anh Hoàng Vinh:
Nỗi Buồn Hoa Phượng
11*- Chị Mỹ Thể:		
Khóc Thầm.
12*- Anh Duy Cường:
Tuổi học Trò
13*- Anh Duy Văn:		
Chiều Hạ Vàng
14*- Anh Lâm Bình:
Hoa Cài Mái Tóc. . . .vv . . . . .
Và sau đây là một số hình ảnh các Ca sĩ và MC:
Ghi Chú:
Trong phần ghi tên anh chị ca sĩ hôm nay và tên các Bài
hát nêu trên, nếu có sự sai sót, xin quý vị niệm tình tha thứ
cho. Thành thật cám ơn.
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KẾT LUẬN
Qua Buổi sinh hoạt Picnic Hè năm 2019 của Tây Ninh Đồng
Hương Hội & Hội Liên Trường Tây Ninh Bắc CA chúng tôi
có những niềm vui và nhận định như sau:
1- Sự kết hợp hoạt động giữa Tây Ninh Đồng Hương Hội và
Hội Liên Trường Tậy Ninh Bắc CA là một điểm son của hai
Hội nhất là tinh thần thương yêu gắn bó của tất cả anh em
trong hai Hội.
2- Nhờ sự liên kết của hai Hội cùng nhau trong một tên
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chung nên trong tương lai Hội sẽ có những hoạt động mạnh
mẽ, khởi sắc hơn không những trong sinh hoạt thường xuyên
như Picnic Hè hằng năm hay Họp Mặt Cuối Năm hay Đầu
Năm mà Sinh hoạt Hội có thể tiến xa hơn nữa vào các sinh
hoạt khác như xã hội, giáo dục . . . vv. . . . . .
3*- Nhờ sự liên kết hợp nhất giữa hai Hội nên việc tổ chức
Picnic như trang trí, treo biểu ngữ, sắp xếp bàn ghế, dọn dẹp
sau khi bế mạc đã được thực hiện một cách có trật tự, nhịp
nhàng, nhanh nhẹn. Thức ăn do các anh chị thực hiện, nhất
là Anh Chị Lưu Hữu Hạnh, rất là ngon và ai ai cũng khen
ngợi.
4*- Nhờ sự liên kết hợp nhất giữa hai Hội nên trong việc tổ
chức Picnic Hè kỳ nầy, Tinh thần mọi người trong Ban Tổ
Chức rất phấn chấn, vui vẻ nên kết quả Buổi sinh hoạt Pinic
Hè đã thành công rất mỹ mãn.
5*- Ban Tổ Chức Picnic Hè đã có mặt tại Hội Trường từ lúc
9.00 AM. Cửa Hội Trường được mở lúc 9.45 AM. Buổi sinh
hoạt Picnic Hè được bắt đầu lúc 11.00 AM và chấm dứt lúc
2.15 PM cùng ngày.
Trong niềm vui của Hội hôm nay, trong niềm vui của tất cả
anh chị em đồng hương Tây Ninh và anh chị em trong Hội
Liên Trường Tây Ninh Bắc CA chúng tôi tin chắc rằng sinh
hoạt của Hội đã và đang được chấp cánh sẽ được nới rộng
hơn, sẽ được bay xa hơn và cao hơn.
Chúng tôi xin chúc lành tất cả quý anh chị em và hẹn gặp
nhau trong những sinh hoạt của Hội sắp tới.
San Jose, ngày 20-8-2019
Dũng -Uyễn
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LÒNG TIN

(Toàn Không)
Lòng tin là không nghi ngờ, không thắc mắc, không do dự,
trung thành, tín cẩn. Khi nói chuyện với một người, có khi
chúng ta tin liền điều người ấy nói, vì người ấy nói điều
hợp lý, hoặc người ấy chẳng bao giờ nói dối nói sai. Có hai
trường hợp: Một là ta đang nói chuyện với một người đáng
tin cậy, tức là người này không nói sai những gì đã thật sự
xảy ra, hai là người mà ta đang nói chuyện không đáng tín
cẩn, nên lời nói có thể đúng hoặc sai với sự thật.

1). PHÂN LOẠI LÒNG TIN:
Có mấy loại lòng tin? Có hai loại: Lòng tin mù quáng và
lòng tin đúng đắn.
1. Lòng tin mù quáng:
Là tin không cần suy nghĩ thật giả, chân ngụy, không cần
biết điều mình tin có chỗ sai hay vô lý. Người tin mù quáng
thì ai nói gì cũng tin nên dễ bị gạt về nhiều phương diện
trong cuộc sống, có khi những điều tin ấy vô lý đã được
truyền từ nhiều đời rồi vẫn tiếp tục truyền lại nhiều thế hệ
sau, như trước kia có quan niệm cho rằng mặt đất phẳng,
mặt đất vuông chẳng hạn. Sự tin tưởng sai lầm lui dần khi
khoa học tiến lên, bấy giờ ta mới thấy rằng sự tin tưởng phải
cần chứng minh, so sánh, chiêm nghiệm.
2. Lòng tin đúng đắn:
Là lòng tin đã được tư duy, kiểm chứng, áp dụng, lòng tin
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dựa trên chính kiến, suy xét tường tận trên mọi phương diện,
mọi khiá cạnh; được tư duy kiểm chứng bởi chính mình,
không bởi người khác nói lại, không bởi sách vở, không
bởi tục lệ. Cũng không bởi cha ông đã theo đã làm như thế.
Khi thấy đúng hoàn toàn rồi mới tin, đó mới là lòng tin
đúng đắn, lòng tin đúng sự thật; khi đã biết thật chắc chắn
rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, dù ai có nói ngược nói xuôi
cũng không bị lay chuyển.

2). CHUYỆN VỀ LÒNG TIN:
1. Câu chuyện thứ nhất:
Thời Đức Phật còn tại thế, đa số các đệ tử của Đức Phật đều
tin Ngài một cách tuyệt đối, tuy nhiên, đọc trong Kinh sách,
chúng ta vẫn tìm thấy có trường hợp một đệ tử của Đức Phật
không có lòng tin vững chắc, câu chuyện trích phỏng theo
bộ Tăng Nhất A Hàm, quyển một, trang 126 như sau:
Bấy giờ trước đại chúng đông đảo Tỳ Kheo (Tăng) tại thàmh
La Duyệt vườn Ca Lan Đà, Đức Phật bảo các Tỳ Kheo:
   “Các Thầy có thấy pháp (suy nghĩ, nói năng, việc làm) của
Đề Bà Đạt Đa (Em con người Chú của Đức Phật) là thanh
tịnh chăng?, ngược lại Đề Bà Đạt Đa tạo ác sâu nặng, sẽ
chịu tội nhiều kiếp không thể chữa trị. Ta chẳng thấy Đề
Bà Đạt Đa có một tí điều lành có thể kể ra được. Ví như có
người rơi xuống cầu tiêu sâu, thân hình chìm lỉm, không còn
một chỗ nào sạch, người khác muốn vớt cứu lên, đứng ngó
xem thấy người đó chẳng còn có một chỗ nào sạch để có thể
nắm kéo lên, liền bỏ đi, này các Tỳ Kheo, tại sao như thế?
Vì Đề Bà Đạt Đa một mực ngu si, tham đắm lợi dưỡng (Đồ
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ăn, vật dụng v.v… của Thái tử A Xà Thế), tạo tội ngũ nghịch
(tội ngũ nghịch gồm: giết cha, giết mẹ, muốn hại Phật, phá
rối Tăng đoàn, giết Tăng Ni). Khi chết sẽ đọa Địa ngục chịu
tội nhiều kiếp (mỗi kiếp khoảng hơn 16 triệu năm), này các
Tỳ Kheo, đã sinh tâm ưa lợi dưỡng hãy lìa bỏ, nếu chưa sinh
tâm dính mắc lợi dưỡng đừng cho sinh khởi”.
Khi nghe Đức Phật nói như thế, một Tỳ Kheo đi đến gặp
Tôn giả A Nan là Thị giả của Đức Phật, sau khi chào hỏi rồi
nói:
“Thưa Tôn giả, hôm nay trước đại chúng, Thế Tôn nói đã
xem hết nguồn gốc của Tỳ Kheo Đề Bà Đạt Đa, rồi sau đó
thọ ký cho ông ta phải chịu tội nhiều kiếp vì không thể chữa
trị được, lại có thể thọ ký việc này được ư?”
Tôn giả A Nan trả lời: “Những lời nói của Thế Tôn không
thể hư dối được”.
Sau khi Tỳ kheo ấy rời khỏi, Tôn giả A Nan đến chỗ Đức
Phật, vái lạy rồi thưa:
“Có một Tỳ Kheo đến chỗ con nói rằng: “Hôm nay trước
đại chúng Thế Tôn nói đã xem hết nguồn gốc tạo tội của Tỳ
Kheo Đề Bà Đạt Đa, rồi sau đó thọ ký cho ông ta phải chịu
tội nhiều kiếp vì không thể chữa trị đưọc”, lại có thể thọ ký
việc này được ư?”
Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: “Thầy đi bảo Tỳ Kheo ấy là
Ta gọi”, Tỳ Kheo đó tu học chưa được bao lâu, lời Như Lai
trọn không hư vọng, tại sao lại nghi ngờ?
Chẳng bao lâu, Tỳ kheo ấy đến trước Đức Phật vái lạy xong,
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Đức Phật bảo:
“Này Tỳ Kheo, Thầy không tin lời Như Lai nói sao, Như Lai
tuyệt đối không hư dối, nay Thầy lại muốn tìm hư vọng của
Như Lai sao?”
Tỳ Kheo ấy thưa: “Tỳ Kheo Đề Bà Đạt Đa có đại thần lực,
có đại oai đức, làm sao Thế Tôn thọ ký cho ông ta chịu tội
nặng nhiều kiếp được?”
Đức Phật bảo: “Hãy giữ miệng của Thầy chớ để mãi mãi
chịu khổ vô lượng”, rồi Đức Phật nói kệ trách cứ:
		

“Dạo Thiền thế tục không,
Rút cục không giải thoát,
Chẳng đến chỗ diệt tận,
Trở lại đọa Địa ngục”.

Đức Phật nói tiếp:
“Giả thử Ta thấy Đề Bà Đạt Đa có một chút pháp lành, Ta
đã không thọ ký phải chịu tội nhiều kiếp, thế nên, này Tỳ
Kheo si mê, sở dĩ như thế vì Đề Bà Đạt Đa ngu si tham đắm
lợi dưỡng lại còn tạo điều nghịch ác, này các Tỳ Kheo, hãy
học điều này”.
Khi ấy, Tỳ Kheo ấy vái lạy Đức Phật rồi thưa: “Con tự hối
lỗi, cúi mong Thế Tôn rủ lòng tha thứ, vì con u mê, ngu si,
tạo hạnh chẳng lành. Thế Tôn không nói thêm bớt mà con
khởi nghi ngờ, cúi mong Thế Tôn nhận cho con sám hối, con
sẽ không tái phạm nữa”
Đức Phật bảo: “Lành thay, Thầy biết hối lỗi về ý niệm sai
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của mình, Ta tha cho Thầy, chớ nên nghi ngờ đối với Như
Lai. Nay Ta nhận cho Thầy hối lỗi, sau chớ phạm lại nữa”,
rồi Đức Phật nói kệ chứng cho sự sám hối:
		

“Dù có làm tội nặng,
Hối lỗi rồi không phạm,
Người ấy giữ cấm giới,
Nhổ căn nguyên tội này”.

LỜI BÀN:
Trên đây, chúng ta thấy vị Tỳ Kheo kia vì không có lòng tin
vững chắc đối với bậc đại Giác, đại Sư của mình, nên đã tỏ
ra nghi ngờ. Sau khi được Đức Phật giảng giải xác quyết
đã làm tan mây si mê, nên vị Tỳ Kheo ấy đã hối lỗi và cầu
xin Đức Phật nhận cho được sám hối, và Đức Phật đã chấp
thuận.
Chúng ta được biết có trường hợp tương tự, Tỳ Kheo tên Cù
Ba Ly, vì vào phe với Đề Bà Đạt Đa mà đến tố cáo hai Tỳ
Kheo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên làm việc ác. Đức Phật
giải thích rằng hai Tỳ Kheo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên
không làm việc ác, nhưng Tỳ Kheo Cù Ba Ly không tin lời
Ngài, do đó Đức Phật thọ ký Cù Ba Ly sẽ chịu qủa báo về lời
nói ác, và sau một thời gian Tỳ Kheo này bị bệnh mụn nhọt
đau đớn qua đời và bị đọa Địa ngục.
Về vấn đề tin lời Đức Phật nói, có lần Tôn giả Mục Kiền
Liên trông thấy một người cao to như cái nhà lầu, khi đến
thưa với Đức Phật, Ngài xác nhận là đúng, Ngài đã không
nói vì sợ mọi người không tin, rồi Đức Phật nói: “Những kẻ
không tin lời Như-Lai nói là những kẻ ngu si, mãi mãi thọ
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khổ”; tại sao không tin lời Phật sẽ khổ? Vì những điều Đức
Phật nói ra đều là sự thật giúp chúng ta đi đến chân hạnh
phúc, thí dụ: Phật tử tại gia muốn kiếp sau được tái sinh làm
người giàu sang sung sướng khỏe mạnh sống thọ phải thực
hành Năm Giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà
dâm, không nói dối, và không uống rượu (và Ma túy). Nếu
những ai tin lời Phật mà thực hành đầy đủ thì kiếp sau sẽ có
kết quả, còn những ai không tin lời Ngài nói tức không thực
hành mà còn phạm một vài điều trên, thì chắc chắn người ấy
kiếp sau sẽ vào cảnh khổ vậy.
2. Câu chuyện thứ hai:
Một trường hợp khác về lòng tin những lời bàn tán, tin đồn,
lúc ấy người nghe nếu không có lòng tin vững chắc, sẽ gây
sự nghi ngờ vô cùng tai hại; còn nếu đã có sự tin tưởng tuyệt
đối rồi, dù có đồn đại thế nào, có người nói ra nói vào thế
nào đi nữa cũng không làm thay đổi được lòng tin của mình.
Một câu chuyện liên quan tới lòng tin vững chắc mà chúng
ta nên biết cũng trong quyển một bộ Tăng Nhất A Hàm,
trang 154 như sau:
Thời bấy giờ tại nước Xá Vệ, có một Trưởng giả kia có một
đứa con, ông rất thương yêu, nhưng đứa con lại bị chết bất
ngờ, ông rất sầu khổ đâm ra phát cuồng điên đi lang thang
khắp nơi, gặp ai cũng hỏi: “Có thấy con tôi không?”  
Một hôm ông đi lang thang lần tới đạo tràng Kỳ Hoàn, có
Đức Phật đang ngự tại đó, gặp Phật, ông ta cũng hỏi: “Sa
Môn! Có thấy con tôi không?”. Đức Phật bảo: “Vì sao ông
không vui? Mặt mũi bơ phờ tâm trí rối loạn như thế?”
Trưởng giả trả lời: “Tôi như vầy vì con tôi chết, nó bỏ tôi,
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tôi nhớ nó, tôi buồn khổ, nay tôi hỏi Sa Môn có thấy con tôi
không?” Đức Phật trả lời: “Đúng vậy, sinh già bệnh chết là
thường ở đời, ái ân biệt ly khổ, đứa con vì vô thường mà bỏ
ông, há không nhớ nghĩ được sao?” Ông ta nghe Đức Phật
nói thế, không bằng lòng bèn bỏ đi.
Đi đường gặp người ông liền nói: “Sa Môn Cù Đàm nói
rằng: “Ái ân biệt ly liền có khoái lạc”, như vậy có đúng
không?” Người kia đáp: “Ái ân biệt ly mà vui cái gì?”
Rồi Trưởng giả ấy đi dần đến thành Xá Vệ, gần chỗ đánh
bạc, lại nghĩ rằng: “Các người đánh bạc đều thông minh,
không việc gì chẳng biết, ta nên đến hỏi họ”, ông bèn đến
vào chỗ ấy, trong khi mọi người đang tụ họp đông đảo đánh
bạc, ông bèn cất tiếng to hỏi: “Sa Môn Cù Đàm bảo tôi
rằng: “Ân ái biệt ly khổ, oán ghét gặp gỡ khổ”, đây là khoái
lạc, các ông nghĩ sao?” Mọi người đều nói: “Ân ái biệt ly,
oán ghét gặp gỡ”, có gì mà vui, có gì mà khoái lạc? Không
đúng” Ông ta lại nghĩ: “Sao lià ân ái lại có vui ư?, không
đúng, không đúng”.
Rồi ông đi vào thành Xá Vệ, đứng ở chỗ cửa thành hoàng
cung la to lên rằng: “Sa Môn Cù Đàm bảo rằng: “Ân ái biệt
ly, oán ghét hội họp là khoái lạc””. Bấy giờ, trong thành từ
người này truyền qua người khác cho tới trong cung; ngay
lúc đó, đại vương Ba Tư Nặc và phu nhân Mạt Lợi đang
ở trên lầu các, được tùy tùng bẩm lại sự việc như thế, Vua
bảo Phu Nhân: “Sa Môn Cù Đàm thật có nói: “Ân ái biệt ly,
oán ghét hội họp đều là khoái lac chăng?”, Phu Nhân nghĩ
sao?”. Phu Nhân trả lời: “Thiếp không nghe Thế Tôn dạy lời
này, nhưng nếu Ngài có dạy như thế cũng chẳng phải là lời
hư dối”. Vua bảo: “Ví như thầy dạy đệ tử” làm điều này, bỏ
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điều kia”, đệ tử đáp: “Xin vâng, đại Sư”. Nay bà cũng như
thế, Sa Môn Cù đàm nói lời như thế mà bà vẫn đồng ý nói
rằng “không có hư dối”, vậy bà hãy đi mau, đừng ở trước
mặt ta nữa”.
Sau khi ấy, bà la môn Trúc Bác đến Kỳ Hoàn chỗ Đức Phật
ngự, sau khi vái lạy ông bạch lên Đức Phật những điều Phu
Nhân Mạt Lợi đã dặn bảo rằng: “Thưa Đức Thế Tôn, phu
nhân Mạt Lợi cúi lạy Đức Thế Tôn và kính chúc Thế Tôn
luôn mạnh khỏe, giáo hóa người mê muội không mệt mỏi.
Phu Nhân trình lên Thế Tôn một việc mà người trong cung
thành bàn luận điều Thế Tôn đã nói rằng: “Ân ái biệt ly, oán
ghét hội họp đều là khoái lạc”. Chẳng hay Thế Tôn có dạy
như thế không? Xin Thế Tôn chỉ dạy để con về thưa lại với
Phu Nhân”.
Đức Phật bảo bà la môn Trác Bát: “Trong thành Xá Vệ có một
Trưởng giả bị chết mất một đứa con mà ông ta rất thương
yêu, vì thế, ông ta đâm ra điên cuồng loạn trí, đi lang thang
khắp nơi gặp ai cũng hỏi: “Có thấy con tôi không?”” Vậy
thì ông nên biết: “Ân ái biệt ly khổ, oán ghét hội tụ khổ, đều
không có hoan lạc cả”.
Ngày xưa trong thành có người mất mẹ già, có người mất
cha già, có người mất anh chị em, hết thảy đều vô thường, họ
thấy sự vô thường này sinh ra cuồng loạn chẳng biết phương
hướng; cũng trong thành Xá Vệ, ngày xưa một Trưởng giả
gả chồng cho con gái, hai vợ chồng con gái rất thương yêu
hòa thuận, rủi người chồng làm ăn sa sút nghèo khó, ông bà
Trưởng giả bàn luận định bắt con gái gả cho người khác,
người chồng biết được việc ấy, nên nói với vợ “cả hai cùng
chết”, rồi dùng dao bén đâm vợ và tự đâm vào bụng mình

80

Taäp San Theá Ñaïo				

126

mà chết. Này Bà La Môn, xét vậy mà biết ân ái biệt ly, oán
ghét hội tụ khổ, đây đều là buồn khổ chẳng thể nói hết được.
Bà la môn Trúc Bác thưa: “Đúng vậy Thế Tôn! Có các thứ
khổ não này thật chẳng vui, Sa Môn Cù Đàm nói thật đúng
như thế, con xin cảm tạ Thế Tôn, và xin kiếu từ”.
Bà la môn liền đứng dậy vái chào, đi quanh Phật ba vòng,
rồi đi đến chỗ Phu Nhân Mạt Lợi, tâu trình đầy đủ những lời
Đức Phật đã nói.
Phu Nhân liền đến chỗ vua Ba Tư Nặc thưa:
“Thiếp có chỗ muốn hỏi, mong Đại vương nghe rồi xin trả
lời từng việc một, xin hỏi: “Đại vương có thương yêu vương
tử Lưu Ly, vương tử Y La chăng?”
Vua đáp: “Ta rất thương yêu các Vương Tử”.
Phu Nhân hỏi: “Nếu các Vương tử bị chết đi, Đại vương có
sầu khổ không?”
Vua trả lời: “Đúng vậy, ta sẽ rất buồn khổ”.
Phu Nhân nói: “Như vậy ân ái biệt ly đều gây buồn khổ”.
Phu Nhân lại hỏi: “Đại vương có nhớ phu nhân Tát La Đà
dòng Sát Lợi không?”
Vua đáp: “Rất nhớ”..
Phu Nhân lại hỏi: “Giả thử phu nhân Tát La Đà có sự biến
đổi Đại vương có lo không?”
Vua Trả lời: “Ta rất sầu lo”.
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Phu Nhân nói: “Hãy lấy thí dụ này mà biết ân ái biệt ly khổ,
oán ghét hội họp khổ, đều là buồn lo chẳng thể vui được”.
Rồi Phu Nhân lại hỏi tiếp: “Đại vương có yêu qúy nhân dân
Ca Thi Câu Tát La không, giả thử trong nhân dân có biến
đổi Đại vương có lo buồn không?”
Vua nói: “Ta rất yêu thương tất cả nhân dân, nếu có biến đổi
thì mạng ta cùng chẳng còn, vì sao? Ta nhờ nhân dân mới
được tồn tại, huống là chẳng lo buồn ư?”
Phu Nhân nói: “Lấy thí dụ mà biết ân ái biệt ly đều là lo
buồn sầu khổ, không vui vẻ”.
Lúc ấy vua Ba Tư Nặc qùy gối phải chắp tay hướng về phiá
đạo tràng Kỳ Hoàn mà nói: “Thật kỳ lạ! Thật kỳ lạ! Thế Tôn
nói pháp này, không phải pháp trước đây người ta nói tin
nhảm, nên đã có sự hiểu lầm đáng tiếc xảy ra!”
Bấy giờ Đức Phật nghe (bằng Thiên nhĩ) phu nhân Mạt
Lợi cùng vua Ba Tư Nặc bàn luận, liền bảo các Tỳ Kheo:
“Phu nhân Mạt lợi rất thông minh, nếu Ta bàn luận cũng
lấy nghĩa như thế nói cho Vua, giống như Phu Nhân đã nói
không khác”.
LỜI BÀN:
Xuyên qua câu chuyện, chúng ta thấy cùng là một sự việc
nghe lời người đồn đãi, vua Ba Tư Nặc có ngay kết luận
rằng lời Phật nói như thế là không phải, không thể chấp
nhận được. Còn phu nhân Mạt Lợi lại khác, bà cho rằng nếu
qủa thật Đức Phật có nói như thế thì phải có lý do để nói,
nên bà đã nói: “Thiếp không nghe Thế Tôn dạy lời ấy, nhưng
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nếu Ngài có dạy như thế cũng chẳng phải lời hư dối”, Phu
nhân đã đặt lòng tin tuyệt đối vào Đức Phật, vì sao? Vì từ
bấy lâu bà đã từng nghe rất nhiều lần Đức Phật thuyết pháp,
bà đã học hỏi được rất nhiều ở nơi Ngài và không hề thấy
một lời nói nào sai trái cả. Bà đã có tín tâm kiên cố đối với
Đức Phật, tức là lòng tin của bà đã có bằng chứng rõ ràng
rồi, chứ không phải là lòng tin mù quáng không thể chứng
minh. Khi thấy Vua chê bai, bà không phản ứng mà liền cử
người đi gặp Đức Phật để hỏi cho rõ sự việc thực hư, khi đã
biết chắc chắn sự việc rồi bà liền gặp Vua. Bà nói về nghĩa
yêu thương chia ly khổ, oán ghét hội họp khổ không vui, để
giải thích cho Vua một cách khéo léo làm cho Vua tỉnh ngộ,
đó là việc làm của người trí tuệ vậy.
Toàn Không

Ban Biên Tâp:
Vì không biết địa chỉ/email của tác giả Toàn Không (Bài
Lòng Tin trang 119) và tác giả Kim Sơn (Bài Cơ chế kết
hợp tư tưởng Tam giáo của Trịnh Tuệ trong Tam giáo nhất
nguyên thuyết trang 130) nên chúng tôi không xin phép
các tác giả được khi đăng phổ biến bài của quý vị nầy.
Chúng tôi xin quý tác giả nêu trên vui lòng thông cảm
lượng thứ cho và xin quý đọc giả có biết địa chỉ của quý vị
nầy, xin giúp gởi địa chỉ cho chúng tôi.
Thành thật cám ơn

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
TẬP SAN THẾ ĐẠO
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(Tài liệu tham khảo - nghiên cứu)

Cơ chế kết hợp tư tưởng Tam giáo của Trịnh
Tuệ trong “Tam giáo nhất nguyên thuyết”
(Nguyễn Kim Sơn - February 10, 2017)
Tóm tắt:
Tam giáo đồng nguyên, Tam giáo hợp nhất, Tam giáo
hòa đồng và cùng ảnh hưởng là khung cảnh chung của lịch
sử tư tưởng Việt Nam, đó là điều đã được nhiều nhà nghiên
cứu đề cập và tán thành. Tuy nhiên Tam giáo đã hội nhập và
hòa dòng cùng nhau như thế nào? Chúng kết hợp với nhau
theo cơ chế nào? Việc kết hợp đó có gì khác nhau ở các giai
đoạn lịch sử và ở từng chủ thể tư tưởng, ở những người đứng
ra làm công việc hội nhập Tam giáo? Thế kỷ XVIII có xuất
hiện tác phẩm Tam giáo nhất nguyên thuyết, của Trịnh Tuệ.
Đây là tác phẩm thể hiện khá tiêu biểu phương thức kết hợp
Tam giáo thời kỳ này. Tác giả bài viết thông qua việc phân
tích cơ chế kết hợp tư tưởng Tam giáo của Trịnh Tuệ trên
các phương diện động cơ, mục tiêu, chỗ dựa kinh điển, tâm
tính học … để chỉ ra đặc điểm của việc hội nhập tam giáo
thế kỷ XVIII nói riêng và của lịch sử tư tưởng Việt Nam nói
chung. Tam giáo nhất nguyên thuyết được lựa chọn làm một
nghiên cứu trường hợp.
Từ khóa: Tam giáo; Tam giáo hợp nhất; Tam giáo đồng
nguyên; Tâm tính học; thuyên thích văn bản.
1. Văn bản và tác giả
*- Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam nói chung và lịch sử
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dung hợp tư tưởng Tam giáo ở Việt Nam nói riêng Tam giáo
nhất nguyên thuyết của Trịnh Tuệ là một văn bản rất được
các nhà nghiên cứu chú ý. Người ta chú ý tới nó vì nhiều
lý do, nhưng chủ yếu là vì nó là văn bản thảo luận rất tập
trung, tiêu biểu về một vấn đề tư tưởng. Tác giả của nó, một
trạng nguyên Nho học, người có sức đại diện lớn cho tầng
lớp nho sĩ đương thời. Tam giáo nhất nguyên thuyết là một
văn bản chữ Hán, chép tay hiện lưu giữ ở Viện Nghiên
cứu Hán Nôm với ký hiệu A1183 với 15 trang viết, đây
là bản duy nhất không có dị bản nào khác. Tác giả của
nó tự đề thời điểm biên soạn là năm Cảnh Hưng thứ 5
(1744). Dĩ nhiên bản chúng ta hiện được biết tới là một bản
sao. Ngoài bản chữ Hán nêu trên, hiện chúng ta còn biết tới
một bản dịch Hán sang Nôm do Phúc Điền Hòa thượng tiến
hành dịch và in vào giữa thế kỷ XIX với tên văn bản là Tam
giáo nhất nguyên giải âm. Bản dịch Nôm này được in năm
Tự Đức thứ 18 và đóng chung cùng quyển với cuốn Thái
căn đàm. Phúc Điền Hòa thượng đã diễn Nôm theo nội dung
văn bản A1183, có lược bớt mấy dòng tự thuật cuối cùng
và không dịch Nôm hai bài kệ. Các nội dung khác hầu như
hoàn toàn trùng khít giữa hai phần chữ Hán.
Tam giáo nhất nguyên thuyết ghi lại việc Trịnh Tuệ nhân có
các vị sư ở chùa gần đó sau khi hoàn thành việc đúc tượng
Tam giáo, cho soạn bài văn tế để khánh thành các tượng,
các vị này tới nhờ Trịnh Tuệ nhuận sắc cho bài văn tế đó.
Trịnh Tuệ nhận lời và cùng ngồi bàn bạc, giảng giải cho các
vị sư về Tam giáo. Tác giả bài thuyết đi từ việc tóm lược
giáo nghĩa căn bản của Tam giáo, mục tiêu của Tam giáo, về
ba nhân vật sáng giáo, việc tu dưỡng của các môn đồ Tam
giáo… đi tới khẳng định Tam giáo vốn cùng một nguồn,

80

Taäp San Theá Ñaïo				

131

không gì mâu thuẫn. Các vị sư bày tỏ sự khâm phục và tán
thành với các quan điểm của Trịnh Tuệ. Văn bản là một
ghi chép tường thuật cuộc trò truyện liền mạch, không chia
thành chương mục.
Trịnh Tuệ, hiệu là Cúc Lâm cư sĩ, người xã Bất Quần,
huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, nay thuộc xã Trường
Xuân, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Các tài liệu còn lưu giữ
cho biết ông sinh năm 1703 đỗ trạng nguyên khoa Bính Thìn
niên hiệu Lê Vĩnh Hựu năm thứ 2 (1736). Ông thuộc dòng
dõi của chúa Trịnh, cháu 5 đời của Triết Vương Trịnh Tùng.
Đến đời cha ông gia cảnh sa sút, lưu lạc thôn quê, bằng con
đường học vấn, khoa cử mà thành danh. Đương thời ông có
tham chính và từng giữ một số chức vụ quan trọng trong phủ
Chúa, sau vì dính líu với một số việc bè đảng nên bị biếm
chức. Ông về quê dạy học. Tác phẩm Tam giáo nhất nguyên
thuyết được ông viết tại quê nhà, với hoàn cảnh viết được
trình bày rõ ràng sinh động trong phần đầu của bài thuyết.
Đây là lần đầu tiên, tư tưởng hội nhập Tam giáo được trình
bày trực diện, tập trung từ góc độ lý luận. Trước đó có một
vài tấm bia, và lẻ tẻ có vài văn bản đề cập tới vấn đề Tam
giáo đồng nguyên, nhưng một văn bản có lập luận chặt chẽ
đầy đủ thì đây là tư liệu đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
Đây cũng là một cứ liệu chắc chắn và tập trung để nghiên
cứu về tư tưởng của Trịnh Tuệ nói riêng và tầng lớp sĩ phu
đương thời nói chung, đặc biệt là thái độ ứng xử với Tam
giáo. Chúng tôi chọn nghiên cứu tác phẩm này là một nghiên
cứu trường hợp để tìm hiểu về tư tưởng Tam giáo hợp nhất
thế kỷ XVIII nói chung.
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2. Nhân vật và sự kiện trong văn bản
Mở đầu tác phẩm, tác giả kể lại một nguyên cớ, một bối
cảnh, rất sinh động, cụ thể: “Nhĩ thời ngu tự kinh sư quy
vu sở cư chi điền xá. Nhất nhật dữ môn nhân giảng Càn
quái, chỉ Quân tử thể nhân chương, thích tiểu tử báo vân
‘hữu khách, hữu khách’, sử nhân thi chi, tắc khôi ngô nhị
tam đại phu, thủ bổng phạm khoa dĩ viễn lai đãi giáo vi từ.
Ngu diên chi tọa, khấu kỳ sở tự. Viết: “Hồng Phúc tự sa
môn tính  Chúc, dữ đại chúng đẳng, phụng chỉ trú Tam giáo
thánh tượng, nghĩ soạn cung thỉnh lục khoa, tuyên hành
phúng tụng. Thích văn tiên sinh thâm ư Lý học, sử tẩu  sinh
Hằng, Trung tử tự cầu yên hứa đại thủ bút, trùng gia nhuận
sắc, thỉnh vô dĩ Thiền tông kiến ngoại khả hồ”. Ngu tiếu
nhi duyệt chi, tắc chân ngôn nhất tu, thập hữu dư trương.
Nhan viết “Cung thỉnh Tam giáo khoa”, ngu phủ nhiên hữu
cảm…” (Trịnh Tuệ 1744: 1).
(Khi ấy tôi từ kinh đô về ở nơi thôn quê. Một hôm đang
giảng cho học trò nghe về quẻ Càn, chương Quân tử thể
nhân, thì có tiểu tử vào báo rằng “có khách tới có khách tới”.
Tôi sai người ra xem thì thấy vài ba vị trượng phu cao lớn,
tay bưng khoa phạm 1 từ nơi xa đi lại xin lời chỉ giáo. Tôi
mời ngồi, và hỏi về nguyên cớ. Họ đáp: “Sư cụ chùa Hồng
Phúc họ Chúc, cùng với chúng dân, phụng chỉ đúc các tượng
Tam giáo, lại soạn bài văn cúng để ca ngợi. Nghe nói tiên
sinh là người Lý học thâm áo, sai chúng tôi là bon Hằng,
Trung đến xin ngài gia ân mà sửa chữa nhuận sắc cho, xin
đừng cho Thiền tông là đạo khác”. Ta nghe thấy vui vẻ mà
1- Khoa phạm: Bài văn cúng
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cầm xem, thấy đó là một cuộn viết những lời chân ngôn 2
khoảng trên mười trang giấy, đề mục viết: “Bài văn cúng
Tam giáo khoa”. Tôi bỗng nhiên cảm động…).
Trong đoạn văn có tính chất giới thiệu hoàn cảnh ở trên,
chúng ta thấy nó nhắc tới một số sự kiện và nhân vật rất
đáng chú ý. Bản thân sự xuất hiện và hành động của các
nhân vật trong đó đã cho thấy nhiều thông tin hữu ích về
phương diện tư tưởng.
Văn bản có nhắc tới một vài vị sư ở chùa Hồng Phúc “phụng
chỉ”, tức vâng theo chiếu lệnh của triều đình đúc ba tượng.
Điều này rất đáng lưu ý. Nó thể hiện một thái độ của lực
lượng chính trị cao nhất. Trước đó, những người trong hoàng
tộc, các bà hoàng hậu, cung phi tới chùa cầu cúng, lập tự…
cũng nhiều, nhưng đó chưa phải là một thái độ chính thống.
Tư tưởng khoan hòa Tam giáo như vậy là có từ lực lượng
chính trị cao nhất.
Ông Trịnh Tuệ một trạng nguyên Nho học, người dòng dõi
của phủ chúa lại viết văn bản Tam giáo nhất nguyên thuyết
này, và nhiều nhà nho khác cũng không ngần ngại đứng ra
làm công việc hợp nhất Tam giáo. Việc đúc ba pho tượng
được giao cho nhà chùa, điều này hợp với việc tổ chức thờ
tự. Chiếu chỉ giao cho nhà chùa chứ không giao cho đạo
quán, hay giao cho các nhà Nho để đưa vào Văn miếu. Điều
này dễ được chấp nhận nhất vì hệ thống thờ tự của chùa
chiền khá cởi mở, độ dung nạp cao. Trong thực tế hệ thống
chùa chiền Việt Nam đã mở rộng để dung nạp thêm việc thờ
mẫu và thờ cúng các thần bản địa. Trong khi việc đưa thờ
2- Chân ngôn: Những lời ngữ mật, hay thần chú.
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phụng có dấu ấn Phật giáo hay Đạo giáo vào văn miếu hay
văn từ văn chỉ là việc khó hơn nhiều. Nhà nho có thể lập
tượng tam vị thánh tổ, nhưng đặt ở chùa hay đạo quán lại là
hợp hơn.
Bài văn tế viết xong được đưa cho một ông trạng nguyên
nho học để đọc duyệt, phủ chính, đó lại là một thái độ. Các
nhà sư cũng tự thấy công việc lập ba pho tượng Tam thánh
tổ và soạn văn tế cả ba. Bài văn tế này sẽ đọc trong dịp
khánh thành ba pho tượng. Chúng ta không được biết tới nội
dung của bài văn tế này một cách cụ thể, nhưng thông qua
lời giới thiệu sơ lược của Trịnh Tuệ thì bài văn tế có nhắc tơi
những mật ngữ của Phật giáo. Có thể các sư đã không thật
tự tin khi bài văn tế cúng có đề cập tới cả hai vị thánh đạo
của Nho, Đạo mà vốn dĩ họ không quen cúng tế. Đó cũng
chính là lý do mà họ cần tới ông trạng nguyên họ Trịnh đọc
và cho ý kiến. Từ hành động đúc tượng, ông sư soạn văn tế
thâu tóm tư tưởng Tam giáo, đưa cho ông Nho đọc duyệt,
ông nhà Nho đọc và nhân đó thuyết giảng về lẽ không phân
chia của Tam giáo, những hành động đó cho thấy một khung
cảnh giao hòa tư tưởng và trong hành động thực tiễn của
những người thực hành các tôn giáo rất sống động, cụ thể.
Nó không chỉ là hành động của một người mà có hệ thống.
Phúc Điền hòa thượng giữa thế kỷ XIX cho diễn Nôm và
khắc in bài Tam giáo nhất nguyên thuyết của Trịnh Tuệ.
Việc cho khắc in và diễn Nôm này thể hiện sự đồng tình
và đánh giá cao của hòa thượng đối với bài thuyết giáo
của Trịnh tiên sinh. Đồng thời cũng thể hiện ý tưởng muốn
truyền bá rộng rãi thêm tư tưởng này trong giới tu hành Phật
giáo và dân chúng. Nó chứng tỏ việc tiến hành hội nhập Tam
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giáo các thế kỷ XVIII-XIX được thực hiện từ nhiều phía, cả
Tăng lữ và Nho sĩ. 3
Việc đề xướng Tam giáo hợp nhất, Tam giáo đồng nguyên,
Tam giáo nhất nguyên không phải chỉ là đại diện của một
giáo nào đứng ra làm việc này, mà trong Tam giáo đều có đại
diện thảo luận và tán thành chủ trương lớn này. Nhiệm Kế
Dũ cũng đã từng đưa ra quan điểm cho rằng, dung hợp Tam
giáo là điểm quy kết cuối cùng của tư tưởng Trung Quốc
(Nhiệm Kế Dũ 1996).
Trong Tam giáo nhất nguyên thuyết, Trịnh Tuệ đã tích hợp
các yếu tố tư tưởng từ quá khứ lịch sử, có sự hội tụ tư tưởng
từ rất nhiều nguồn, từ tư tưởng do các Phật gia cần hội nhập
Tam giáo đề xuất, tới tư tưởng của Đạo sĩ, tư tưởng của tiên
Nho, các đế vương, những chứng cứ trong kinh điển Nho
gia… để cung cấp chứng lý cho việc khẳng định Tam giáo
là hòa đồng, cùng dòng, là đồng quy, là quy nhất, là không
mâu thuẫn. Bài viết có nhiều tầng thứ, nhiều lớp tư tưởng,
nhiều chứng lý khác nhau được viện dẫn. Bài viết này bước
đầu bóc tách các lý lẽ, phân chia các tầng tư tưởng, và cũng
có thể nói là bước đầu làm công việc đọc và lý giải tư tưởng
trong văn bản thuyết về lẽ Tam giáo nhất nguyên của Trịnh
Tuệ.
Về từ ngữ được Trịnh Tuệ dùng trong nhan đề bài thuyết cũng
đáng chú ý. Ông nói Tam giáo nhất nguyên, nhất nguyên hay
3- Bản diễn Nôm của Phúc Điền Hòa Thượng không diễn
Nôm 2 bài kệ một của các vị sư và một của Trịnh Tuệ ca
ngợi lẫn nhau. Việc đối chiếu bản diễn Nôm và nguyên bản
Hán cũng có thể đem lại nhiều điều lý thú, tuy nhiên bài viết
này chưa thể đề cập tới.
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quy nhất hay hội nhập, hay tịnh hành, đỉnh lập, hợp nhất là
những từ ngữ mà những người thảo luận về tương quan Tam
giáo trong lịch sử đã từng dùng và chúng cũng có những
sắc thái khác nhau. Tam giáo nhất nguyên, thể hiện đánh
giá thiên về nguồn gốc, xét về mục tiêu, xét về đặc chất tư
tưởng. Cách đặt tên cho văn bản cũng hoàn toàn thống nhất
với tư tưởng được thể hiện. Trịnh Tuệ đã viện dẫn các lý lẽ,
tư liệu, lập luận để chứng minh và thuyết phục người khác
rằng Tam giáo là một dòng, một nguồn, không mâu thuẫn.
Tuy nhiên, ngoài tinh thần chứng minh chúng cùng nguồn
ra, người viết nhận thấy tư tưởng của văn bản cũng thể hiện
tinh thần Tam giáo quy nhất, do đó trong quá trình phân tích,
người viết có thể dùng cách nói này nhằm gọi tên chính xác
tư tưởng của ông trong những trường hợp cụ thể.
3. Chứng minh Tam giáo đồng nguyên từ góc độ
luân kiếp của người sáng giáo và sự duy trì một
nguyên lý nhất quán
Trong Tam giáo nhất nguyên thuyết, Trịnh Tuệ đã dựa vào
tư tưởng từng lưu truyền trong một số vị cao tăng rằng Nho,
Lão vốn từ một nguồn Phật giáo mà ra, người sáng giáo của
Nho và Đạo xét về góc độ tiền thân, tiền kiếp đều là những
nhân vật giác ngộ quan trọng của Phật giáo:
[“Lão tử tiền thân Ca Diếp bồ tát,  lũy thế thần tái đầu thai
ư Huyền Diệu Ngọc nữ tại phúc trung bát thập nhất niên,
chí Thương, Vũ Đinh Canh Thìn chi tuế nhị nguyệt thập ngũ
nhật Mão thời đản sinh ư mẫu chi tả hiệp Quyết ấp Khổ
huyện Khúc Nhân lý thụ hạ, tính Lý danh Nhĩ, tự Bá Dương,
trụ thế cửu bách cửu thập lục niên. Thị vị Đạo chi tổ yên”
(Trịnh Tuệ 1744: 6). “Tiền thân của Lão tử là bồ tát Ca Diếp,
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trải qua hóa thân nhiều đời,“
Còn về tiền thân của Khổng tử:
[“Thánh sư Khổng tử danh Khâu, tự Trọng Ni, tiền thân vi
Nho Đồng bồ tát, tái đầu thai ư Đông Lỗ Khải thánh vương
Thúc Lương Ngột, Nhan thị Trưng Tại chi gia, dĩ Chu Linh
vương Canh Tuất chi tuế thập nguyệt sơ tam nhật.  Nhất vân
thập nhất nguyệt sơ tứ nhật đản sinh ư Lỗ Xương Bình chi
Trâu ấp. Trụ thế thất thập tam niên, thị vi vạn thế Nho giáo
chi tổ yên” (Trịnh Tuệ 1744: 7)].
Riêng Phật Thích Ca, tiền thân được nhắc tới là một vị tên
gọi Hộ Minh Đại Sĩ 4 , một nhân vật được nhắc tới trong
Phật điển, là một trong các kiếp tu hành của Phật. Như vậy
cả Lão tử và Khổng tử đều là hậu thân của hai nhân vật tu
hành chứng quả vị bồ tát theo giáo lý Phật giáo và là môn
đồ của Phật Thích Ca. Theo lý tưởng bồ tát của Phật giáo,
bồ tát là người đã tu hành ngộ đạo, nhưng từ chối nhận quả
vị Phật, tự nguyện gắn bó với trần thế để đem công đức của
mình san sẻ cho chúng sinh, lấy tế nhân độ thế, làm cho tất
thảy chúng sinh đều giác ngộ và chứng quả cuối cùng làm
lý tưởng. Và như vậy Lão tử và Khổng tử chẳng qua cũng
chỉ là người tiếp tục thực hiện lý tưởng của Phật giáo nhưng
bằng con đường và phương tiện khác mà thôi. Nho và Đạo
cũng là không ngoài lý tưởng của Phật giáo. Họ có thấp hơn
Phật Thích Ca một bậc nhưng cũng là một dòng một mối
mà ra, và như vậy Tam giáo là đồng nguyên xét về tư cách
người sáng giáo và mục đích sáng giáo của họ: Cứu nhân
độ thế. Sự giải thích này cũng có nghĩa Lão tử và Khổng tử
4- Hộ Minh Đại Sĩ đầu thai từ cung Đâu Suất, là một hiện

kiếp sau khi đã trải nhiều kiếp tu của Phật.
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sinh ra ở đời, lập ra hai giáo, cũng chẳng qua chỉ là thực hiện
tiếp việc khuyến dân hành thiện, theo thiện và tế độ theo các
cách riêng mà thôi.
Ta có thể nhận thấy cách giải thích hoang đường về nguồn
gốc xuất thân của hai vị sư tổ Nho, Đạo mà Trịnh Tuệ nêu ra
là nhắc lại quan điểm Tam giáo đồng nguyên do các vị Phật
học gia đề xuất 5 . Nó có từ khi Phật giáo đang tìm mọi cách
tạo ảnh hưởng ở Trung Quốc giai đoạn Ngụy Tấn, Nam Bắc
Triều. Cách hội nhập Tam giáo này lấy Phật giáo làm bản vị.
Họ đem thuyết luân hồi của Phật giáo để giải thích về tiền
kiếp của hai vị sư tổ Nho, Đạo. Chúng ta khó đánh giá được
hiệu quả của chúng tới đâu, nhưng đối với người tu Phật thì
quan điểm này không xa lạ, còn với môn đồ của hai giáo còn
lại vốn không có quan niệm luân hồi, tiền kiếp thì điều đó
cũng không có gì để kiểm chứng.
Trịnh Tuệ vừa lấy việc lý giải nguồn gốc xuất sinh của các
vị tổ sư, kết hợp với việc tìm và đưa ra một điểm tư tưởng
được xem là chung tiêu biểu nhất để chứng minh tính không
mâu thuẫn, tính thống nhất của Tam giáo. Điểm quy nhất
này theo như ông nói là “sử nhân vi thiện”, đây cũng được
xem là điểm đồng quy của Tam giáo, mặc dù chúng là thù
đồ. Ông kế tục truyền thống tư tưởng của những người chủ
trương Tam giáo hợp nhất của Trung Quốc, lấy một điểm có
tính nguyên lý để quy nhất Tam giáo, lấy mục đích, lấy cứu
cách để gạt đi mọi sự khác biệt về tư tưởng và phương pháp.
Ở đây, điểm quy nhất của Tam giáo cũng là ở chỗ công dụng
5- Cách giải thích về tiền thân tiền kiếp của các vị tổ Nho,

Phật, Đạo được nói tới từ rất sớm, có thể thấy chúng được
nhắc tới trong các tư liệu của Trung Quốc như…
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xã hội, đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân để kết nối, quy
đồng. Với các kiến giải trên của Trịnh Tuệ về nguồn gốc các
vị sáng giáo và lấy một nguyên lý tổng quát nhiếp thông làm
căn cứ và chỗ dựa cho hội nhập Tam giáo, ta có thể thấy ông
đã vận dụng các chất liệu tư tưởng, các quan niệm và chỗ
dựa để hội nhập Tam giáo từ rất nhiều nguồn, từ nhiều góc
độ để phục vụ cho lập luận của mình. Trong đó có tư tưởng
hội nhập Tam giáo do Phật giáo, Đạo giáo và cả Nho giáo đề
xuất. Trong văn bản của ông tích hợp lại nhiều tầng lớp tư
tưởng, và ngưng tụ, trầm tích của rất nhiều yếu tố. Nó cũng
có tính chất đối thoại siêu thời gian và không gian.
Việc coi các vị sáng giáo của Nho, Đạo là từ Phật giáo mà
ra không có nghĩa Trịnh Tuệ cho rằng Phật giáo cao hơn tất
cả, ở đây chỉ có ý nghĩa khẳng định sự đồng nguyên, cùng
nguồn của Tam giáo. Nó triển khai phù hợp với giáo lý luân
hồi luân kiếp của Phật giáo.
4. Sự cộng hưởng của các mô thức tư duy
Như trên đã trình bày, khi cố gắng chứng minh Tam giáo tuy
là thù đồ, nhưng đồng quy ở mục đích. Mục đích nhất quán
này có thể xóa đi mọi khác biệt về phương thức tiến hành
và công cụ thực hiện. Điều này có gốc từ tư duy của cả Tam
giáo. Phật giáo coi đích chung cục cuối cùng là quan trọng
nhất: Giải thoát. Mọi cách thức và công cụ để đạt tới giải
thoát đều được nhìn nhận là công cụ là phương tiện. Giống
như chiếc bè để chở người sang sông, sang được sông thì
quên bè, được lưới quên cá. Vì vậy, nếu mục đích chung cục
của Tam giáo là giống nhau, là quy nhất thì sự khác biệt của
phương tiện không phải là sự khác biệt chân thực và hoàn
toàn không phải là việc đáng quan tâm. Còn đối với Đạo gia
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(sau là Đạo giáo), đắc ý vong ngôn cũng là loại tư duy quen
thuộc. Còn đối với Nho gia, lý tính thực dụng là một mô
thức tư duy quan trọng (Lý Trạch Hậu…). Nhà Nho cũng có
thể lấy hiệu quả để phán xét cho toàn bộ quá trình.
Luân hồi quả báo, tích thiện nhiều kiếp cũng là một loại tư
duy tiêu biểu của Phật giáo. Chính loại tư duy này đã sinh
ra quan niệm cho rằng Tiền thân của Khổng tử và Lão tử
đều là các vị bồ tát như vừa nêu ở trên. Mô thức tư duy này
có thể làm xóa đi những khác biệt giữa những con người cụ
thể, những thời điểm lịch sử khác nhau hình thành nên các
tư tưởng gắn với người khởi xướng.
Mô thức tư duy thiên nhân của Nho gia cũng có ảnh hưởng
rất lớn tới việc nhìn nhận về tương quan Tam giáo:
Trịnh Tuệ cho rằng: Sự phân chia đỉnh lập Tam giáo 6 (thế
chân vạc) chẳng qua cũng là một việc pháp thiên, theo lẽ
trời mà thôi. Ông nói: “Tại Nho vi Tam tài, tại Phật vi Tam
thế, tại Đạo vi Tam Thanh. Diệc do thiên chi hữu tam quang,
đỉnh chi hữu tam túc khả tương hữu nhi bất khả tương vô
dã” (Trịnh Tuệ 1744: 2).
(Nho có Nhật nguyệt tinh; Phật có quá khứ, hiện tại và vị lai.
Lão có Tượng thanh, trung thanh và hạ thanh. Trời cũng có
tam quang, vạc có ba chân, chúng đều cùng dựa nhau tồn tại
mà không thể không có nhau vậy).
6- Tư tưởng Tam giáo đỉnh lập, tức Tam giáo thành thế chân

vạc, nương tựa bổ sung bình đẳng với nhau xuất hiện từ thời
Ngụy Tấn trở về sau, từ khi Phật giáo và Đạo giáo mạnh lên,
sánh cùng Nho giáo ở Trung Quốc.
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Mô thức tư duy “tượng thiên”, “pháp thiên”, lấy thiên là
chuẩn tắc, từ hình mẫu tự nhiên là suy ra, mà lấy làm chỗ
dựa cho các vấn đề xã hội, tư tưởng, đạo đức. Hán Nho từng
lấy trời cao đất thấp, dương tôn âm ty, để biện luận cho tính
tuyệt đối vĩnh hằng của loại thiên lý tam cương. Việc cho
rằng đỉnh có ba chân mới vững, tự nhiên có tam tài, tam
quang, tam thanh, thì cũng phải có Tam giáo, cũng là mô
thức thiên nhân. Ông cũng cho rằng Tam giáo đều có ba thứ
hệ trọng là sự thể hiện từ trong nguyên lý cái thế chân vạc
của Tam giáo. Đây là sự phát huy mô thức tu duy thiên nhân
của chính Nho gia.
Sự tìm kiếm lấy một nhân tố để “nhất”, “nhất quán” cho tư
tưởng của Tam giáo cũng là mô thức tư duy của cả Nho và
Đạo. Khổng tử từng dạy học trò: “Ngô đạo nhất dĩ quán
chi”. Tống Nho cho “Lý nhất phân thù” là loại tư duy như
vậy. Còn Đạo gia, chủ trương vạn vật quy nhất, vạn vật nhất
thể ở đạo, đạo vốn là Nhất như.
Cái “nhất lý” (điểm nguyên tắc nhất quán) này được nêu
ra với ý chứng minh rằng, có một vấn đề thuộc về linh hồn,
thuộc về bản chất của Tam giáo là tương thông với nhau
chứ không phải tương thông về vấn đề hình thức, giống như
Khổng tử từng nói về đạo của mình: “Ngô đạo nhất dĩ quán
chi” vậy. Từng đạo có cái nhất quán của đạo mình, Tam giáo
lại có một cái lý để quán thông cả ba đạo. Điều này khá dễ
dàng để thuyết phục người đọc về mặt lý lẽ. Dĩ nhiên nếu
tiềm sâu phân tích, tư tưởng của Tam giáo, người ta đều có
thể nhận thấy tuy các giáo đều khuyên thiện, nhưng quan
niệm về thiện, phương pháp thực hành, mục tiêu, và thậm
chí là cả bản chất quan niệm về khuyên thiện của Tam giáo
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là khác nhau. Trịnh Tuệ đã gạt bỏ mọi sự khác biệt đó để
hướng tới một sự đồng nhất, và việc làm này có mục tiêu
rõ ràng, cũng có thể ông thực tin là như vậy và bỏ qua mọi
khác biệt.
Ngoài sự thể hiện của các mô thức tư duy như nên ở trên,
trong bài thuyết của mình, Trịnh Tuệ còn vận dụng mô thức
dĩ sử chứng kinh vốn rất quen thuộc của Nhà Nho để luận
bàn về sự đắc thất của các nhân vật lịch sử. Đối với nhà Nho
đây là phần rất có sức thuyết phục, vì lẽ huyền vi không hư
tịch mịch luân hồi quả báo của Phật giáo rất khó trắc lường,
lẽ vi huyền của Đạo cũng khó kiểm chứng, nếu không có sự
kiểm nghiệm của thực tế lịch sử, mọi điều không có gì đáng
tin. Trịnh Tuệ nêu một loạt tấm gương lịch sử, chuyện họa
phúc rõ ràng để chứng minh cho Tam giáo vốn không phải
khác biệt. Phần này người viết sẽ đề cập trong một phần viết
riêng ở sau.
Có thể thấy tác giả của Tam giáo nhất nguyên thuyết đã vận
dụng tới nhiều mô thức tuy duy, bao gồm cả Phật, Nho, Đạo,
nhưng quán xuyến nhất vẫn là các mô thức tư duy của nhà
Nho. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi nguồn gốc tri thức và môi
trường rèn luyện tinh thần của Trịnh Tuệ vẫn là Nho học.
Ông dẫu có mở rộng khoảng nhìn ra Tam giáo, tìm cách
chứng minh chúng vốn là một thì việc vận dụng tất cả kinh
nghiệm và thói quen tư duy của nhà Nho cũng là điều dễ
hiểu.
5. Tâm tính học, phương diện quan trọng nhất để
quy nhất Tam giáo
Để chứng minh cho tính không mâu thuẫn, cao hơn nữa là
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sự tương thông, sự nhất quán trong tư tưởng của Tam giáo,
Trịnh Tuệ đi vào phân tích từ góc độ Tâm tính học, tức ở
chiều sâu nhất của triết lý Tam giáo để thảo luận: Ông lấy
Đạo, lấy Lý, tức giáo lý phổ biến, cũng là tư tưởng có tính
nền tảng của cả Tam giáo làm nguyên tắc nền có tính trục
tâm: Ông nói:
“Phù thiên hạ chi Lý, duy kỳ thị nhi dĩ. Cái tồn tâm dưỡng
tính nhi thôi vi kiến tập. Đại kinh di luận đại hóa giả Nho
chi lý dã. Minh tâm kiến tính nhi chí ư phả độ chúng sinh,
thoát ly khổ hả giả, Phật chi lý dã. Tu tâm luyện tính nhi chí
ư siêu nhiên vật biểu quýnh xuất trần hoàn, Đạo chi lý dã”
(Trịnh Tuệ 1744: 2).
Về đoạn lập luận trên, Phúc Điền hòa thượng diễn Nôm rất
chính xác rằng: “Đạo giáo dẫu ba chí lý vốn một. Chưng
chí lý thiên hạ chỉ thấy phải mà chớ, tượng giữ ý nuôi tính,
mà làm gây dựng đạo cả mối cao pháp lớn, ấy là đạo Nho
vậy. Sáng lòng dạ, thấy chân tính mà chưng khắp mọi loài
ra ngoài bể khổ, ấy là đạo Phật vậy. Tu được tâm luyện được
tính ấy mà đến chưng vượt ra ngoài vật dục ý ra ngoài đời
là đạo Lão vậy”  (Trịnh Tuệ 1744: 3).
Lý hay Đạo quán xuyến lấy là tâm tính, dẫu là tồn tâm dưỡng
tính, hay minh tâm kiến tính, hoặc tu tâm luyện tính thì vẫn
là tâm tính. Sự tồn tại là nơi tâm và đều có liên quan tới tiên
thiên, nhân dục và tu dưỡng. Đạo nào giáo nào cũng là tu
dưỡng thân tâm. Cách nhìn này khá có sức thuyết phục vì nó
nhằm vào vấn đề hạt nhân tư tưởng của cả Tam giáo.
Trong cách nói trên của Trịnh Tuệ, nó tái hiện một cách vắn
tắt lịch trình thâm nhập rất lâu dài trong lịch sử về giáo lý
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của Tam giáo. Trong mỗi mệnh đề, tồn tâm dưỡng tính 存
心 养 性 (Nho) hay tu tâm luyện tính 修心练性 (Đạo);  
minh tâm kiến tính 明 心 见 性 (Phật), đều có ít nhiều sự bao
hàm thẩm thấu tư tưởng của các mệnh đề kia, chúng đều có
khoảng giao thoa lẫn nhau. Ba cái đó khó có thể phân định
rạch ròi, mặc dù chúng vốn dĩ là khác nhau cả về bản chất,
khuynh hướng lẫn phương pháp tu dưỡng.
Chúng ta cần thiết phải điểm qua lịch trình hình thành quan
điểm có tính cốt lõi trong cả triết học nhân sinh lẫn tu dưỡng
luận này của Tam giáo để thấy được tại sao Trịnh Tuệ lại lấy
nó làm căn cứ lý luận để khẳng định chúng là nhất lý. Trước
hết cần khẳng định ngay rằng, tâm tính luận vốn là tư tưởng
của Nho gia, được đề xuất từ thời Khổng tử và các nhà nho
thuộc dòng chính thống Tăng-Tư-Mạnh. Tâm và Tính vốn
được bàn luận riêng biệt, Mạnh tử là người thực hiện sự
liên kết tư tưởng giữa hai phạm trù này. Ông lấy tính thiện
ở trong tâm để giải thích về nhân (仁), lại lấy “thiện” với
tư cách là thiên phú dự cho con người làm bản tính của con
người và từ góc độ của tư tưởng thiên nhân hợp nhất, tiên
thiên hậu thiên hợp nhất để bàn về tâm tính luận. Trong suốt
lịch sử lâu dài ảnh hưởng, mức độ thể hiện có khác nhau như
tâm tính luận của Nho gia vẫn luôn là đặc sắc và là cốt lõi tư
tưởng của Nho học. Thời kỳ Ngụy Tấn, Nam Bắc triều đến
Tùy Đường, quá trình hình thành tư tưởng Phật tính luận
của Phật giáo chính là quá trình kết hợp của triết học Phật
giáo với tâm tính luận Nho học. Đến thời Tống, Nhị Trình
và Trương Tái chấn hưng và phát huy triệt để tâm tính luận.
Trương Tái đề xuất “đại kỳ tâm” để “hợp thiên tâm”, mà
“đại kỳ tâm” không gì khác chính là mở rộng bản tâm để
“tri tính”, “tri thiên”. Nhị Trình quan niệm “Tâm tức tính”,
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“tính tức lý”, nhấn mạnh các phương pháp dưỡng tâm, cư
kính, hàm dưỡng. Đến Chu Hy thì lấy Lý làm gốc, dung hợp
tư tưởng “tâm thống tính tình” của Trương Tái với “tính tức
lý” của Nhị Trình để hình thành nên quan niệm về thiên
lý của mình.
Thiên lý của Chu Hy không gì khác chính là tính tất yếu
khách quan của nhu cầu chế ước điều tiết thế giới tinh thần
theo chuẩn mực bất di bất dịch của đạo đức. Đạo đức ấy là
chí thiện có sẵn, là tiên thiên, tồn tâm dưỡng tính là một thực
tiễn đạo đức nhằm giữ gìn thiên tính chí thiện và phát huy
nó đầy đủ sung mãn trong thực tế. Tu dưỡng luận hay Tâm
tính học của Nho gia là quá trình biết chính trị và đạo đức
thành những bản thể, bản thể đó được xem là có sẵn trong
tâm, nó là tiên thiên. Người ta cần hướng nội tu dưỡng, tìm
kiếm mọi điều tốt đẹp của đạo đức của xã hội từ chính tâm
nội tại của mình. Nó là thực tiễn đạo đức, thực tiễn chính
trị những được đẩy tới độ siêu việt nội tại mang tính tôn
giáo. Mô thức này của Nho gia có ảnh hưởng lớn tới Phật
giáo về phương diện đường hướng để hình thành tu dưỡng
luận của tôn giáo này và khiến chúng mang màu sắc Trung
Quốc cũng tức quá trình Trung Quốc hóa Phật giáo. Các
quan niệm về Phật tính, về việc quy hồi tâm tính để chứng
ngộ… là sự ảnh hưởng giao thoa giữa tâm tính học Nho gia
và Phật tính luận Phật giáo.
Lấy Tâm Tính luận làm giáo lý quán xuyến liên kết, coi Tam
giáo không phải là khác từ trong đạo tu dưỡng, từ trong tâm
tính trong triết lý nhân sinh, trong nhận thức luận không
phải Trịnh Tuệ là người đầu tiên. Nhiều nhân vật đại diện
cho giới tu hành của cả Nho, Phật, Đạo cũng như các đế
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vương Trung Quốc đã nói tới 7 . Tam giáo đều có tu dưỡng
luận. Do mục đích tu dưỡng khác nhau nên phương pháp tu
dưỡng của Tam giáo vốn khác nhau. Tuy khác nhau nhưng
nó lại đều là hoạt động điều chỉnh tinh thần, là đối đãi với
nhân dục, điều chỉnh hành vi, sử kỷ tiếp vật điều luyện thế
giới tinh thần. Cái đó được gọi tên là Tâm tính học. Tâm tính
học vốn chỉ là phạm vi của thuyết tu dưỡng Nho gia. Nhưng
khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, nó dần được Trung
Quốc hóa và rất nhiều thuật ngữ của Nho gia được Phật giáo
dùng để diễn đạt giáo lý của mình cho phù hợp với nhận
thức của người Trung Quốc. Còn Đạo gia, muốn hay không
muốn trong lịch sử dung hợp cũng đã chia sẻ nhiều vấn đề
của Nho giáo. Nhìn về hình thức Tam giáo đều có vẻ giống
nhau ở hai chữ Tâm tính, thậm chí còn giống ở chỗ làm chủ
và tác động tu dưỡng chủ thể tới tâm tính, nhưng nếu phân
tích kỹ đương nhiên chúng là khác nhau.
7- Từ góc độ lấy Đạo giáo làm bản vị, thời kỳ NguyênMinh có xuất hiện tác phẩm Tính mệnh khuê chỉ (性命圭
旨), Quyển I “Nhân Đạo thuyết” có viết: “Yếu nhi ngôn chi,
vô phi thử tính mệnh chi đạo dã. Nho viết Tồn tâm dưỡng
tính. Đạo viết: Tu tâm luyện tính. Thích viết: Minh tâm
kiến tính. Tâm tính giả, bản thể dã”. Gần thời với Trịnh Tuệ
nhất, hoàng đế Ung chính năm 1731 đã ban bố một đạo dụ
khẳng định: “Vực trung hữu Tam giáo, viết Nho, viết Thích,
viết Đạo, Nho giáo bản hồ thánh nhân, vị sinh dân lập mệnh
nãi trị thế chi đại kinh đại pháp, nhi Thích thị chiminh tâm
kiến tính, Đạo gia chi luyện khí ngưng thần, diệc vu ngã
Nho,  Tồn tâm dưỡng khí cái chi bất bội, thả kỳ giáo giai
vu khuyến nhân vi thiện, giới nhân vi ác, diệc hữu bổ vu trị
hóa” (Long hổ sơn chí. Quyển 1)
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Trịnh Tuệ lấy mục tiêu hướng thiện, trừ ác, phòng phạm
nhân tâm, đều tác động ngăn chặn nhân dục để làm lý nhất
quán thống suất và loại bỏ sự khác biệt giữa tâm tính học
của Tam giáo. Đây là cuộc tìm kiếm chỗ dựa cho sự dung
hợp ở tầng giáo lý, ở tu dưỡng luận, khâu đặc biệt quan
trọng trong triết giáo của Tam giáo. Điều này khá dễ dàng
thuyết phục người nghe, nếu như người ta hoặc là không
thấu đáo về giáo lý cả ba, hoặc là dễ dàng chấp nhận lấy
mục tiêu nhất quán để loại trừ khác biệt về phương pháp và
quá trình. Thao tác này đã từng được các nhà Nho cũng như
Phật gia Trung Quốc trong lịch sử áp dụng. Các nhà Lý học
đời Tống trong cách tư duy triết học và sự ứng đối trong
việc thu thập tinh hoa các dòng tư tưởng khác cũng đã từng
áp dụng mô thức này. Lấy việc đồng nhất mục đích để loại
bỏ sự khác biệt về phương tiện cũng là mô thức lý tính thực
dụng vốn có trong tư duy của Nho gia mà chúng tôi đã đề
cập ở phần trên.
6. Đồng quy nhi thù đồ, lấy mục đích chung cục, cứu
cánh để loại bỏ khác biệt.
Thao tác quen thuộc và phổ biến nhất trong việc kiến tạo cơ
sở tư tưởng cho Tam giáo đồng nguyên, Tam giáo hợp nhất,
hay Tam giáo quy nhất chính là tư tưởng đồng quy nhi thù
đồ, lấy cứu cách, mục tiêu chung cục để cho rằng Tam giáo
là quy nhất.
Tiếp ngay sau khi thuật lại nguồn gốc của cả ba vị thánh tổ
như đã đề cập ở phần trên, Trịnh Tuệ cho rằng: “Cố tự giáo
nhi ngôn, kỳ biệt vi tam, dĩ Lý nhi ngôn, kỳ quy tắc Nhất.
Nhất giải hà? Viết sử nhân vi thiện nhi dĩ” (Trịnh Tuệ 1744:
8). (Cho nên, từ giáo phái mà nói thì chúng phân biệt ra làm
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ba, nhưng về Lý mà nói, thì chúng quy về Một, một đó là gì?
Rằng khiến người làm theo điều thiện mà thôi).
Mục tiêu chung cục đó là: Hướng thiện, quy thiện, giáo
thiện. Mục đích tu dưỡng của Tam giáo đương nhiên là ở
một chữ Thiện, hay thiện tâm. Điều này có vẻ dễ được chấp
nhận nhất, vì Nho gia vốn chủ trương nhân tính bản thiện,
Phật giáo cũng chủ trương khuyến thiện trừng ác. Đạo gia
cũng chủ trương khuyến thiện, quả dục, trừ tham. Đây chính
là lấy mục tiêu đạo đức, tác dụng xã hội mục tiêu xã hội để
quy đồng Tam giáo.
“Cái Nho chi lễ nhạc hình chính, phòng phạm nhân tâm,
sử nhân thiên thiện nhi cấm phi. Thích hồi nhi tằng mỹ kỳ
hiển dã. Phật chi thanh tịnh từ tâm, liễn trừ nghiệp chướng,
tế nhân lợi vật, đồng chứng bồ đề, tắc vi chi hữu vi giả dã.
Nho chi điển đôn, tự luân duy trì thế giáo, sử nhân phản
bạc chi nhi quy hậu, khử bạo nhi hưng nhân, kỳ trước dã.
Đạo chi tẩy địch trần lao, trừ tham dục siêu phàm nhập
thánh cộng một thiên duyên tắc huyền chi hựu huyền giả
dã.” (Trịnh Tuệ 1744: 3).
“Cố tự giáo nhi ngộ kỳ việt tam, dĩ lý nhi ngôn kỳ quy tắc
nhất, nhất giả hà viết: Xử nhân vi thiện nhi dĩ” (Trịnh Tuệ
1744: 8).
7. Lấy chỗ dựa từ kinh điển
Trịnh Tuệ tìm kiếm những nội dung trong kinh điển của Tam
giáo để luận chứng rằng, trong kinh điển của Tam giáo vốn
hàm chứa những nguyên lý cho sự hội nhập Tam giáo, ở đó
có những tư tưởng chung, rằng các vị sáng giáo của ba giáo
cũng chưa hề có phê phán lẫn nhau, việc phê phán quả là sai
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lầm của hậu thế mà thôi. Kinh điển vốn thiêng liêng và vốn
có sức thuyết phục với người tu hành của cả Tam giáo, vì
thế quan điểm này của tác giả tỏ ra có sức thuyết phục và là
khâu quan trọng của việc biện luận hội nhập Tam giáo.
Trịnh Tuệ lập luận:
“Đại học chi truyện viết: Minh minh đức, thân dân, chỉ ư
chí thiện. Phật kinh viết Kim cương Bát nhã ba la mật, viết
Bồ đề viết Bồ tát đỏa, viết Ma ha tát, viết Ma ha tát. Kỳ hữu
bội trì hồ.
Mạnh tử viết: Quân tử thân nhân, nhi nhân dân. Nhân dân
nhi di vật, hữu viết: Quân tử chi ư cầm thú dã, văn kỳ thanh
bất nhẫn thực kỳ nhục. Đạo kinh tắc viết: Côn trùng thảo
mộc do bất khả thương, hựu giới phù điền huyệt phúc sào,
thương thai phát noãn xạ trục tẩu, phát chập kinh thê kỳ ý
hữu thù lệ hồ?” (…)
Đoạn trên chứng minh kinh điển của Tam giáo đều khuyến
thiện trừng ác, sửa đức chăn dân, thân nhân ái vật. Phật giáo
phổ độ chúng sinh, đạo giáo chủ trương không làm phương
hại tới công trùng thảo mộc…Vẫn là việc dẫn dụ kinh điển
chứng minh cho việc Tam giáo quy hồi nhân tâm hướng
thiện đã trình bày ở trên.
Trịnh Tuệ dẫn dụ kinh Dịch, cho rằng Dịch của Nho gia đã
chủ trương khuyến thiện trừng ác:
“Dịch viết: Tích thiện chi gia, tất hữu dư khương. Tích bất
thiện chi gia, tất hữu dư ương” (Trịnh Tuệ 1744: 8).
(Kinh Dịch có nói: Nhà làm điềm thiện, ắt điềm lành có
thừa. Làm điều bất thiện, tất có thừa tai ương).
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Còn trong kinh Phật đã lưu ý dạy người hiếu đễ trung tín:
“Địa Tạng lễ Phật nhi mẫu thoát trầm luân. Mục Liên cứu
mẫu hoạch sinh Tịnh độ. Tha như Báo ân, Niết bàn đẳng
kinh, giai dĩ từ nhân trung hiếu, hiếu thuận phụ mẫu vi ngôn,
nhị vị chi bất trung bất hiếu khả hồ. Thiên địa chi gia, duy
cảm ứng vị thậm tốc” (Trịnh Tuệ 1744: 8).
(Đức Địa Tạng lễ Phật mà mẹ khỏi trầm luân….)
Trịnh Tuệ cũng giải thích lại, phê phán những chỗ hiểu sai,
dẫn sai kinh điển, trong đó nổi bật nhất là mệnh đề: “Công
hồ dị đoan, tư hại dã dĩ” trong sách Luận ngữ:
“Phù Khổng tử chi xích dị đoan 8 , tịch tà thuyết dã, phi dĩ
Phật vi dị đoan dã. Mạnh tử chi cự Dương Mặc phóng dâm
từ dã, phi dĩ Phật vi dị đoan dã. Dĩ Khổng thánh Mạnh hiền
nhi vất văn phỉ báng” (Trịnh Tuệ 1744: 12).
(Khổng tử bài xích dị đoan, phê phán tài thuyết, dị đoan đó
8- Nguyên văn lời Khổng tử trong thiên Vi Chính, sách Luận

ngữ là “Công hồ dị đoan, tư hại dã dĩ (攻乎异端，斯害也
已)“, câu này với tất cả tính lịch sử và lôgic của nó thì dị
đoan ở đây không phải là các học phái khác, và cũng không
phải phải dịch là: “Cần công kích loại trừ các học phái khác
vì chúng rất có hại”, mà nên hiểu theo nghĩa diễn dịch là
“không nên dồn tâm trí, sức lực vào những nội dung, những
tri thức không phục vụ cho việc học tâm tính đạo đức, cần
chuyên tâm nhất trí, nếu không thì sẽ không có lợi cho việc
học”. Thời Khổng tử, các học phái đã bắt đầu hình thành,
nhưng chưa có cục thế cạnh tranh như thời Chiến Quốc.
Việc giải thích Công hồ dị đoan, dị đoan chỉ các học phái
khác là việc của hậu Nho cố ý giải thích khác.
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không phải nhằm vào Phật giáo. Mạnh tử chống những lời
buông không chính đính của Dương Mặc, cũng không phải
cho Phật là dị đoan. Chưa từng nghe Khổng Mạnh có phỉ
báng Phật vậy).
Về phương diện Khổng Mạnh chưa từng phê phán Phật
giáo, chưa từng coi Phật giáo là dị đoan thì điều đó là hoàn
toàn đúng, vì thời Khổng tử và cả thời Mạnh tử Phật giáo
còn chưa truyền vào Trung Quốc, các vị đại Nho đó còn
chưa biết tới một đối thủ tư tưởng cực lớn sẽ làm thay đổi
cả Nho gia và đời sống tinh thần Trung Quốc mấy thế kỷ
về sau. Tuy nhiên cũng cần hiểu ý Khổng Mạnh phê phán
dị đoan tà thuyết tức đứng trên quan điểm cho chỉ Nho gia
mới là chính đạo, tất cả mối khác không phải Nho gia đều là
dị đoan. Sự khai thác chỗ dựa rằng Trong kinh điển Khổng
Mạnh chưa từng phê phán Phật vừa là một cố gắng tìm kiếm
chỗ dựa tư tưởng để loại trừ quan niệm về sự khác biệt giữa
Tam giáo, bài xích Phật giáo, nhưng phần quan trọng nữa
cũng cho thấy, đối tượng để biện luận, đối thoại và nhằm
điều chỉnh phần quan trọng nhất chính là Nhà Nho. Trong
lịch sử phê Phật chủ yếu cũng là xuất phát từ Nho gia, từ
dẫn chứng lịch sử các nhân vật cũng như cách dẫn tư liệu,
tìm chỗ dựa và bằng chứng, đối thoại với nhà Nho vẫn được
xem là đối tượng chính của phát ngôn này.
8. Dĩ sử chứng lý, bình luận về đắc thất ở các nhân
vật lịch sử
Như trên đã đề cập, “dĩ sử chứng kinh” là một mô thức tư
duy của nhà nho. Căn cội sâu xa của nó chính là việc trọng
kinh nghiệm, trọng thực tiễn, chỉ có gì tai nghe mắt thấy, trải
nghiệm được mới đáng tin cậy. Để chứng minh cho sự đúng
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đắn, cho những chân lý của thánh hiền trong kinh điển, nhà
nho lấy những dẫn chứng lịch sử, sự được thua, đắc thất,
vinh nhục của nhân vật lịch sử, sự thành bại của những sự
kiện, việc làm… để chứng minh cho kinh điển. Trịnh Tuệ đã
vận dụng cách làm này của Nho gia, nhưng không phải để
chứng minh cho kinh điển nào mà là để chứng minh cho các
luận điểm của mình về sự không mâu thuẫn của Tam giáo.
Trước hết Trịnh Tuệ dẫn việc Đại Tạng lễ Phật mà mẹ thoát
khỏi trầm luân. Đức Mục Liên cứu mẹ mà sinh cõi tịnh.
Những nhân vật này được dẫn để chứng minh Phật giáo
cũng có nói tới đức trung đức hiếu. Hiếu của Nho gia nhưng
cũng là việc quan trọng làm nên nhân quả báo ứng. Ông
dùng phương pháp sử luận, sử bình để đánh giá về các nhân
vật lịch sử. Việc bình và việc luận này nhằm chứng cho lẽ
nhân quả báo ứng, cùng chứng minh cho tính chân lý cùng
lưu hành không mâu thuẫn của Tam giáo, gồm “từ bi bất
sát giả”, của Phật giáo, “thanh tịnh vô vi giả”, của Đạo
giáo, “cùng lý cách vật” của Nho gia. Về nhân vật lịch sử
Lương Vũ đế, ông nói:
“Thả từ bi bất sát giả, Phật chi giáo dã giáo dã. Lương Vũ
soán Tề xâm Ngụy, tranh địa hưng binh. Nhị thập vạn nhân
táng ư Hoài Hà chi nhất yển, kỳ thương tàn nhân mệnh thậm
hỹ. Đài thành chi nhục kỳ năng vọng Phật cứu hồ?Nhiên bát
thập lục tuế chi hưởng linh, diệc do ư bình nhất chi nhất tiểu
thiện nhân nhĩ” (Trịnh Tuệ 1744: 9).
(Giáo lý của nhà Phật từ bi bất sát. Lương Vũ Đế chiếm Tề,
xâm Ngụy, tranh đất hưng binh, chôn người một đống hai
mươi vạn nơi Hoài Hà, làm thương tàn mệnh người quá
lắm. Cái nhục lớn xảy nơi Đài thành mà còn mong Phật cứu
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được chăng? Nhưng sống thọ 86 tuổi có thừa, đó cũng là do
thường nhật có chút thiện nhân tích lũy vậy).
Còn về Tống Huy Tông: “Thanh tịnh vô vi giả, Đạo chi giáo
dã. Huy Tông cùng đồ cực dục tuấn vũ điều tường, tứ hải
cửu châu bì ư Cấn sơn chi nhất trúc, kỳ cùng nhiễu chúng
sinh thậm hỹ. Mạc Bắc chi nhục kỳ năng đắc Đạo chi trợ hồ,
nhiên Nam độ cận tồn chi nhất mạch, diệc do nang thời chi
nhất điểm thiện tâm hỹ” (Trịnh Tuệ 1744: 9).
(Giáo lý của Đạo trọng thanh tịnh vô vi. Vua Huy Tông đời
Tống cùng đường xa xỉ hoang dục, nhà cao tường vẽ, bốn
biển chín châu lao khổ đắp núi Cấn sơn, cùng nhiễu chúng
sinh hết mực. Khi bị nhục ở Mạc Bắc so còn có thể mong
Lão tử trợ giúp. Nhưng việc xảy chốn Nam độ cũng là do
thủa trước có chút thiện tâm).
Các nhân vật lịch sử như Sở Vương Anh, cũng được dẫn
làm minh chứng cho trường hợp hủy báng Phật sau lại quy
y Phật. Hàn Dũ từng viết văn chỉ trích đạo Phật, sau quy y
Phật mà suốt đời vẫn không hổ là bậc danh Nho…
9. Phê phán quan điểm lấy phân biệt Hoa-Di để bài
Phật
Vấn đề Hoa-Di (Di-Hạ) trong tranh luận về quan hệ NhoPhật, thái độ bài Phật là một vấn đề lớn trong lịch sử tương
quan Tam giáo. Trong việc bài xích Phật giáo, phần quan
trọng chưa phải ở giáo lý, ở tư tưởng mà vì một sự kỳ thị
văn hóa, tức quan điểm Hoa-Di vốn tồn tại rất nặng nề trong
văn hóa tư tưởng Trung Quốc. Sự kỳ thị này là chỗ dựa tinh
thần, chỗ dựa tâm lý và văn hóa để những người bài xích
Phật giáo khai thác, khuếch đại. Giai đoạn Tống mạt-Tề sơ,
từng diễn ra trào lưu bài xích Phật giáo rất mạnh mẽ mà vấn
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đề tranh luận và tư tưởng trung tâm lại chính là vấn đề HoaDi. Trong các tranh biện này, đương nhiên, Nho, Đạo văn
hóa bản địa được nhìn nhận là đại diện cho văn hóa Hoa Hạ,
còn Phật giáo ngoại lai Tây truyền liệt vào văn hóa Di Địch,
bị xem thường bài bác…
Dấu hiệu của các đại diện Nho, Đạo khai thác để bài xích
Phật giáo chính là nguồn gốc xa xôi ngoài Trung Quốc (cứ
ngoài Trung Quốc đã bị coi là man di); thứ nữa là sự khác
biệt về chữ viết, tiếng nói, ngôn ngữ dùng để soạn kinh điển.
Các tiếng nói và chữ viết khác người Hán đều bị nhìn nhận
là Di.
“Bỉ Tu Di sơn túc, hữ tứ thiên hạ kỳ nhất viết: Đông Thắng
Thần châu, kỳ nhị viết: Tây Ngưu Hóa châu, kỳ tam viết
Nam Thiệm Bộ Châu, kỳ tứ viết: Bắc Câu Lư châu, cộng thử
sa bà thế giới. Tây thiên chi cương vực dữ Chấn Đán chi
đề phong, giai tại Mân Quế Càn Khôn chi nội. Nhật Nguyệt
đồng chi chiếu lâm, sơn xuyên đồng kỳ lưu trì, huống Tây
Trúc chi cảnh, vô đồng vô hạ, bất nhiệt bất hàn, đăc thiên
hạ trung hòa chi chính khí. Tích Tấn tăng Pháp Hiển, tự
Trường An nhi tây, lục niên thủy chí Phật độ, kiến kinh thư
giới luật tăng chúng uy nghiêm, chiếp hân mộ y, nguyện lai
thế thử thân vật phục thụ sinh biên địa. Dĩ nhược tư ngôn,
thục vi Trung Quốc, thục vi Di Địch hồ?” (Trịnh Tuệ 1744:
11).
(Dưới chân núi Tu Di có bốn thiên hạ, thứ nhất có tên là
Đông Thắng Thần châu; thứ nhì có tên là Tây Ngưu Hóa
châu; thứ ba có tên là Nam Thiệm Bộ châu; thứ tư là Bắc
Câu Lư châu, gộp lại là cả Sa bà thế giới, cùng là cương
vực của Tây Thiên, cùng với nước Chấn Đán, đều là trong
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khoảng trời đất cả. Lại cũng đều là trong khoảng càn khôn
Mân Quế được mặt trăng mặt trời cùng soi chiếu, cùng một
dòng sông mạch núi cả, huống hồ cõi Tây Trúc không phân
mùa đông mùa hạ không nóng không lạnh, được chính khí
của trung hòa trời đất. Xưa tăng Pháp Hiển 9 đời nhà Tấn từ
Trường An mà đi về phía Tây, mất 6 năm mới tới được Phật
quốc, thấy kinh thư giới luật, tăng chúng uy nghiêm, bèn
mừng vui khôn xiết, nguyện kiếp sau không tái sinh ở đất
biên viễn (chỉ Tràng An Trung Quốc). Theo những lời này
thì đâu là Trung Quốc, đâu là Di Địch đây?).
9- Sư Pháp Hiển người Vũ Dương, họ Cung. Năm Kỷ Hợi
niên hiệu Hoằng Thủy nhà Tần, sư cùng bạn đồng học đi
về phía Tây tới nước Phật, sáu năm mới tới nơi. Sư lưu lại
học tập kinh luật và tiếng Phạn. Khi trở về cũng phải mất
3 năm mới tới Tràng An. Sau sư tu ở chùa Đạo Tràng, dịch
kinh, luật, sau tịch ở chùa Tân thuộc Kinh Châu, hưởng thọ
86 tuổi.
Trạng nguyên TRỊNH TUỆ
Trịnh Tuệ (nhiều sách gọi là Trịnh Huệ, tên hiệu là Cúc Lam;
1701–?) là trạng nguyên trong lịch sử Việt Nam. Ông quê
ở Biện Thượng (nay thuộc xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc,
tỉnh Thanh Hóa), trú quán tại xã Bất Quần (nay là xã Quảng
Thịnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Ông đỗ trạng
nguyên khoa Bính Thìn – Vĩnh Hựu 2 (tức năm 1736), đời
Lê Ý Tông. Ông là trạng nguyên cuối cùng của lịch sử khoa
cử Nho giáo Việt Nam. Ông từng làm Tham tụng, Thượng
thư bộ Hình, Quốc tử giám tế tửu (hiệu trưởng). Khi mất
được phong Hữu thị lang
http://trinhtoc.com/trang-nguyen-trinh-tue.html
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Đoạn nghị luận trên, Trịnh Tuệ dựa vào các tài liệu cổ thư
tịch ghi chép địa lý của Trung Quốc và ngôn luận của các
đại sư Trung Quốc để phê phán quan điểm của người Trung
Quốc cho rằng Trung Quốc là Trung Nguyên, là Hoa hạ
trung tâm của trời đất là văn minh còn bốn phương là Di
Địch. Nếu dịch chuyển góc nhìn, lấy trung tâm Phật giáo
Ấn Độ làm trung tâm thì Trung Quốc cũng chỉ là biên viễn
man di về văn hóa Phật giáo. Trịnh Tuệ phê phán quan điểm
địa lý và kỳ thị văn hóa để bài xích Phật giáo, một xu hướng
đã từng tồn tại và ảnh hưởng khá mạnh tại Trung Quốc từ
khoảng Ngụy Tấn cho tới tận Đường Tống.
“Nhược phù! thanh âm tự nghĩa chi kỳ, tắc do phong khí thổ
địa chỉ sử nhiên. Cái tứ phương chi âm hữu tự hầu thiệt, xỉ
thiệt, hữu tự trần thiệt ngạc thiệt, cố kỳ đại tiểu thanh cao
hạ phản thiết bất dung nhất thể tương tự huống kinh văn chú
ngữ nãi Phật dữ Phật thuyết, phi phàm nhân chi sở năng
giải” (Trịnh Tuệ 1744: 12).
(Phàm là, thanh âm nghĩa của từ ngữ khác nhau, đều do thủy
thổ phong khí khác nhau mà tạo nên vậy. Tiếng nói của bốn
phương có âm họng lưỡi, âm răng lưỡi, âm.
Như trên đã trình bày, trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc, đã
từng diễn ra những làn sóng bài Phật xuất phát từ tư tưởng
kỳ thị văn hóa và tôn giáo. Người Trung Quốc vốn coi mình
là Hoa Hạ, mọi chữ viết, tiếng nói khác Hoa Hạ (Hán) đều
là man di. Trịnh Tuệ chứng minh sự khác biệt tiếng nói và
chữ viết không thể là căn cứ để coi Phật giáo là thuộc văn
hóa Man Di được.
10. “Phật bản Nho hề Đạo diệc Nho” phán ngôn cuối
cùng về hội nhập Tam giáo
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Sau một chuỗi các lập luận, tác giả coi như việc thảo luận
đã xong, ông dùng hai bài kệ một của những người tu hành
tới xin chỉ giáo và một của chính tác giả. Hai bài kệ này có
tính chất yết hậu, nêu những quan điểm có tính chất tổng
quát, xâu chuỗi những vấn đề đã trình bày. Chúng ta xét kỹ
hai bài kệ này:
“Ngu thuyết thử ngữ dĩ, khách văn kỳ ngôn, nhân ngâm nhất
kệ vân: (Ta nói xong những lời đó, khách nghe xong, nhân
đó ngâm bài kệ rằng):
Điều điều sách mã việt trường đồ,
Nhĩ  hướng văn phong khấu đại nho.
Nhất tịch diện đàm thiên cổ áo,
Đại phu tín thị bất phàm phu.
(Từ xa xôi cưỡi ngựa vượt đường dài,
Tới gần đỉnh văn chương khấu kiến bậc đại Nho.
Cùng chiếu ngồi bàn điều thâm áo ngàn xưa,
Bậc đại phu quả thực khác kẻ phàm phu).
Bài kệ này tỏ ý ca ngợi Trịnh Tuệ là bậc hiểu được một cách
sâu sắc thấu triệt Tam giáo, khắc hẳn kẻ phàm phu (tức
những kẻ chỉ theo giáo nào biết giáo đó). Bài này cũng thể
hiện cách đánh giá khá cởi mở của những người tu Thiền đối
với nhà Nho. Tuy nhiên đáng chú ý nhất chính là ở bài họa
lại của Trịnh Tuệ. Ngoài ý thù tạc, xướng họa, nó còn thể
hiện ngắn gọn và tập trung nhất tư tưởng về Tam giáo hợp
nhất của ông:
“Ngu hựu tục ngâm nhất kệ vân:
Thùy vân Tam giáo hữu thù đồ,
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Phật bản Nho hề Đạo diệc Nho.
Tựu chính ký quân cầu ý đốc,
Quỹ dư thiển kiến nhất dung phu”
(Ai bảo rằng Tam giáo là ba đường khác nhau,
Phật vốn là Nho, Đạo cũng Nho.
Ghi nhớ ý các anh dốc lòng đến cầu lẽ chính đính,
Thẹn nỗi ta chỉ là kẻ phàm phu hiểu biết nông cạn).
“Phật bản Nho hề, Đạo diệc Nho”, là điều mà ông không
cần giấu diếm, không cần úp mở. Tam giáo quy nhất nhưng
thực chất là quy nhất ở nơi Nho giáo. Phật vốn là Nho mà
Đạo cũng là Nho thôi. Ông mở rộng tầm nhìn, đi lệch ra
ngoài quỹ đạo chính thống của Nho giáo, nhưng ông vẫn
là người lấy Nho học làm bản vị để thảo luận, để quy nhất
Tam giáo. Đây là quan điểm của riêng Trịnh Tuệ, nhưng
nhìn rộng thêm tư tưởng của nhiều sĩ phu khác ta cũng thấy
điểm tương đồng, nó là xu hướng lớn của thời đại. Thế kỷ
XVIII, nhà Nho chủ động đứng ra làm cuộc hội nhập tư
tưởng. Nó cho thấy một sự lựa chọn mới, một điều chỉnh
trong tư tưởng của nhà Nho. Nó là một cách để tăng cường
sức ảnh hưởng và chế ước nhân tâm của Nho giáo trong thời
loạn. Nó cũng là một xu thế của quá trình tìm kiếm mô thức
tư tưởng phù hợp nhất với văn hóa và tinh thần Việt Nam.
Khác với thời kỳ Lý-Trần, hội nhập Tam giáo lấy Phật giáo
làm bản vị và được thực hiện bởi các nhà sư, thế kỷ XVIII,
các nhà Nho chủ động đứng ra làm cuộc hội nhập và họ đã
lấy Nho học làm bản vị để thực hiện sự dung hợp tư tưởng,
“khu Thích dĩ nhập Nho, khu Đạo dĩ nhập Nho”.
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11. Lời kết
Bài Thuyết tuy nói “Tam giáo nhất nguyên”, nhưng thực
chất và quán xuyết trong nội dung không chỉ là việc chứng
minh vấn đề nguồn gốc chung của Tam giáo, mà nó thể hiện
tư tưởng “Tam giáo hợp nhất”, một tư tưởng khá được nhiều
người hưởng ứng giai đoạn thế kỷ XVIII.
Việc chứng minh Tam giáo không mâu thuẫn, Tam giáo cùng
một nguồn, Tam giáo đồng quy, Tam giáo hội thông… của
ông về mặt triết học, mặt logic có nhiều điểm gượng gạo và
mâu thuẫn. Ba dòng tôn giáo và tư tưởng trong Tam giáo có
những nguồn gốc hình thành, mục tiêu và bản chất rất khác
nhau. Trong con mắt của người nghiên cứu hiện đại, chúng
ta không khó chỉ ra những điểm lập luận thiếu thuyết phục
và không căn cứ xác đáng của quá trình lập luận về Tam
giáo nhất nguyên của Trịnh Tuệ. Tuy nhiên, việc hội nhập
Tam giáo của Trịnh Tuệ lại cho chúng ta thấy nhiều vấn đề
của tư tưởng thời đại của ông. Quan sát thêm tư tưởng của
Lê Quý Đôn (thể hiện tập trung trong thiên Thiền dật sách
Kiến văn tiểu lục), tư tưởng Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm và
của nhiều người khác, chúng ta thấy hội nhập Tam giáo là
một dòng lớn của tư tưởng thế kỷ XVIII.
Trong một bài thuyết ngắn gọn, Trịnh Tuệ đã thực hiện một
cuộc đối thoại tư tưởng. Cuộc đối thoại này xuyên không
gian và thời gian. Trong đó ta thấy ông đối thoại với những
tư tưởng lớn có liên quan tới tương quan Tam giáo trong
lịch sử Trung Quốc, từ việc bài xích dị đoan thời Khổng
Mạnh cho tới các xu hướng hội nhập Tam giáo xuất phát từ
các chủ thể khác nhau trong Tam giáo ở các thời kỳ Ngụy
Tấn, Tùy Đường, Tống Nguyên Minh và thấy cả tư tưởng
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đời Thanh. Cuộc đối thoại này cũng hướng tới chính những
người đồng đạo của ông-các nhà Nho. Có thể xem đấy là
cuộc phản tỉnh tư tưởng. Quan điểm chính của ông là nhà
Nho không nên hẹp hòi, không nên bài xích Phật Đạo. Ông
phê phán sai lầm trong thái độ của Nhà Nho với Phật Đạo,
chứ không phải ông rời xa tư tưởng Nho gia. Ông vẫn là nhà
nho, nhưng với tư tưởng đó đương nhiên ông không còn là
một nhà nho thuần khiết và chính thống theo quan điểm cả
Khổng Mạnh và Trình Chu. Trịnh Tuệ đã vận dụng cả vốn
văn hóa, tư tưởng, cả thói quen tư duy và phương pháp của
nhà nho trong sử học, triết học, tâm tính học để thực hiện
việc hội nhập
Đây là một văn bản thể hiện việc hội nhập Tam giáo từ góc
độ lý luận một cách có hệ thống và trực diện nhất trong lịch
sử tư tưởng Việt Nam.
( Bài viết hoàn thành năm 2011, sửa chữa và đăng trên tạp
chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn tháng 12 năm 2016.)
Tài liệu trích dẫn
Lý Trạch Hậu. Lý tính thực dụng dữ lạc cảm văn hóa. Bắc
Kinh: Tam liên thư điếm.
Nhiệm Kế Dũ. 1996. Trung Quốc triết học sử. Bắc Kinh:
Nhân dân xuất bản xã. Bắc Kinh.
Trịnh Tuệ. 1744. Tam giáo nhất nguyên thuyết. Bản chữ
Hán chép tay hiện lưu giữ ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm với
ký hiệu A1183.

HẾT
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THIÊN THỨ BẢY

DÂNG TAM BỬU
Trời đất tạo nên vạn vật hữu hình đều do ba thể: Vật thể, Khí
thể và Thần thể. Ba thể được gọi là Tam bửu 三 寶 (Ba báu).
Trời có Tam bửu là Nhật 日, Nguyệt 月, Tinh 星. Đất có Tam
bửu là Thủy 水, Hỏa 火, Phong 風. Người có Tam bửu là
Tinh 精, Khí 氣, Thần 神.
Tam bửu Tinh, Khí, Thần là ba món báu tạo nên tinh thần,
thể xác của con người.
TINH: Là một chất nước rất tinh anh của nhục thể. Nhờ có
tinh, con người mới có sức lực, tạo ra nòi giống, và nhứt là
người tu nếu biết bảo tinh thì có thể tạo ra đệ nhị xác thân
hay tượng hình Linh thể đắc Đạo.
Vật thực như ngũ cốc, hoa quả nuôi sống con người bằng
cách sinh tinh hóa huyết. Nếu vì tư tưởng dục tình, tinh bị
trót lọt ra ngoài theo dòng thuận chuyển để nảy sanh nòi
giống; còn nếu tinh chưa bị dục niệm thì là phần trong sạch
gọi là ngươn tinh, người tu sẽ luyện tinh này theo nghịch
chuyển để hóa ra khí rồi hiệp với thần mà ngưng kết thành
nhị xác thân.
Nói cách khác, tinh là hình hài, thể xác của con người được
tượng trưng bằng hoa.
KHÍ: Là chất sinh để bảo tồn sự sống, gọi là sinh khí, cũng
là nguồn sinh lực của con người. Nguyên khí này nếu ở
ngoài là thanh khí, thuộc khí tiên thiên từ khí hư vô của Trời

80

Taäp San Theá Ñaïo				

162

đất, qua sự hô hấp, đi vào phổi để lưu thông huyết mạch, nên
khí này bị nhiễm lấy vật chất xác phàm mà hóa ra trược khí,
hay khí hậu thiên. Hễ khí này mạnh thì thân thể cường tráng,
hễ khí yếu thì thân thể suy nhược.
Khí là Chơn thần của con người, được tượng trưng bằng
ruợu.
THẦN: Là phần chủ tể của con người, là điểm linh của Trời
phú cho mà Đạo Cao Đài gọi là Tiểu linh quang hay Thiên
tánh. Thần cũng là phần rất thiêng liêng, cai quản phần trí
não, là linh hồn của con người mà bên Phật gọi Bản lai diện
mục, Chơn như Phật tánh. Thần thường ở tại mắt (Thần cư
tại nhãn), chính vì thế mà người tu luyện cao thâm, đôi mắt
rất tinh anh và sáng quắc.
Thần là Chơn linh của con người được tượng trưng bằng trà.
Theo Đạo học, Tinh của hậu thiên nhờ khí tiên thiên đủ
mà sinh tinh, bởi khí có thể hóa thủy. Khí tiên thiên nhờ
Tinh hậu thiên thịnh mà dưỡng khí, bởi tinh có thể hóa khí.
Thần hậu thiên nhờ khí tiên thiên sung mà nuôi thần, bởi khí
tiên thiên có thể hóa thần. Như vậy, người tu phải bảo tinh,
dưỡng khí, và tồn thần.
Tóm lại, người tu hành muốn được siêu phàm nhập Thánh
thì phải biết luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện
Thần huờn hư, tức là luyện ba báu đó hiệp lại làm một điểm
linh quang rồi hiệp một với khối Đại linh quang của Tạo
Hóa mà đắc Đạo.
Người luyện Đạo phải ăn chay để tinh huyết trong sạch, như
lời Đức Chí Tôn đã giải thích: “Mỗi kẻ phàm dưới thế này
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đều có hai xác thân, một phàm gọi là Corporel, còn một
thiêng liêng gọi là Spirituel, mà cái thiêng liêng đó do cái
xác phàm mà ra, nên gọi là bán hữu hình vì nó có thể thấy
đặng. Cái xác vô hình huyền diệu thiêng liêng ấy do nơi
Tinh Khí Thần mà luyện thành, nó nhẹ nhàng hơn không
khí, nơi xác phàm xuất ra thì lấy hình ảnh của xác phàm như
khuôn in rập.
Còn khi đắc Đạo mà có Tinh Khí không có Thần thì không
thể nhập mà hằng sống đặng. Còn có Thần mà không có
Tinh Khí thì khó huờn đặng nhị xác thân. Vậy ba món báu ấy
phải hiệp mới đặng. Nó vẫn là chất tức hiệp với không khí
Tiên thiên, mà trong khí Tiên thiên thì hằng có điển quang.
Cái Chơn thần buộc phải tinh tấn, trong sạch mới nhẹ nhàng
hơn không khí, ra khỏi ngoài Càn khôn đặng, nó phải có bổn
nguyên chí Thánh, chí Tiên, chí Phật mới xuất Thánh Tiên
Phật đặng. Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chơn
thần tinh khiết. Nếu các con còn ăn mặn luyện Đạo, rủi có
ấn chứng thì làm sao giải tán cho đặng, rủi bị huờn thì đến
khi đắc Đạo cái trược khí ấy vẫn còn, mà trược khí thì lại
là vật chất tiếp điển thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị sét
đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn ẩn nấp tại thế, mà làm một
bậc nhơn Tiên thì kiếp đọa trần cũng chưa mãn. Vậy Thầy
buộc các con trường trai mới luyện Đạo đặng”.
I/ NGUỒN GỐC BA BÀI KINH DÂNG TAM BỬU
II/ Ý NGHĨA DÂNG TAM BỬU
III/ KINH VĂN
IV/ VIẾT RA HÁN TỰ
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V/ CHÚ THÍCH
VI/ GIẢI NGHĨA

I/ NGUỒN GỐC BA BÀI KINH DÂNG TAM BỬU:
Những năm đầu của nền Đại Đạo, ba bài Dâng Tam bửu
được Đức Chí Tôn chỉ dạy ba vị Lê Văn Trung, Cao Quỳnh
Cư, Phạm Công Tắc qua thỉnh nơi Quan phủ Ngô Văn Chiêu
về tụng niệm.
Ba bài Dâng Tam Bửu cũ (trước năm 1929) là do Quan Phủ
Ngô văn Chiêu trao cho, xin được chép ra như sau:
                                    DÂNG TIÊN HOA
                        Hoa tươi năm sắc, sắc thiên nhiên,
                        Đầu cúi xin dâng lễ kỉnh thiềng.
                        Cảm đức Cao Đài lòng đoái tưởng,
                        Từ bi cứu thế giáng đàn tiền.
        DÂNG TIÊN TỬU
                        Tửu vị hương hề, tửu vị hương,
                        Khấu đầu cung hiến chước hồ tương.
                        Cao Đài hứng cảnh nhàn quan nhã,
                        Đệ tử cung trần mỹ vị hương.
                                    DÂNG TIÊN TRÀ
                        Đông thổ thanh trà mỹ vị hương,
                        Khấu đầu cung hiến chước hồ trường.
                        Cao Đài hứng cảnh nhàn quan nhã,
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                        Đệ tử cung trần mỹ vị hương.
Ba bài Dâng Tam bửu hiện nay trong quyển “Kinh Thiên
Thế Đạo” do Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh xuất
bản, nguồn gốc từ Đức Hộ Pháp chỉ định Ngài Bảo Văn
Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu đặt ra, rồi dâng lên Bát Nương
Diêu Trì Cung nhờ chỉnh văn lại. Đến ngày 17-06-Canh
ngọ (Dl 12-07-1930), Ngài Đầu sư Thượng Trung Nhựt ban
hành ba bài Dâng Tam bửu này cùng với quyển “Nghi Tiết
Đại Đàn Tiểu Đàn tại Tòa Thánh và Thánh Thất các nơi”. Ba
bài kinh dâng Tam bửu này được Hội Thánh chỉ định dùng
để thài dâng Hoa, Rượu, Trà khi cúng Chí Tôn và Phật Mẫu
từ lúc ban hành cho đến nay (Xem phần kinh văn).

II/ Ý NGHĨA DÂNG TAM BỬU:
Đức Hộ Pháp có dạy: “Trong một thời cúng, Bần đạo đã
căn dặn nhiều phen trọng hệ hơn hết, là khi dâng Tam bửu,
dầu cho tinh thần suốt buổi cúng có nhiều lúc lo ra đi nữa,
đến khi dâng Tam bửu, khuyên cả thảy định thần đặng mật
niệm, dâng Tam bửu trọng hệ cho Chí Tôn”.
Dâng Tam bửu là một bí pháp trong thời Tam Kỳ Phổ Độ
nhằm nhắc nhở người tu phải biết bảo tinh, dưỡng khí, tồn
thần để sao cho tinh khí thần hiệp nhứt mà đắc Đạo vậy.
Bảo tinh: Gìn giữ và nuôi dưỡng đệ nhứt xác thân cho được
tinh khiết, nghĩa là phải tuyệt dục, và phải ăn chay. Trong
Đại Thừa Chơn Giáo, Thầy có giảng về sự ăn chay như sau:
“Sự ăn chay là bổ cho Tiên thiên, còn ăn mặn lại bổ cho Hậu
thiên. Các con nếu ăn mặn mà luyện Đạo thì chơn thần bị
khí Hậu thiên làm nhơ bẩn nặng nề mà khó thể xuất ra cho
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khỏi vùng trung giới được”
Dưỡng khí: Khí là đệ nhị xác thân, tức là trí não hay phách
của chúng ta. Khí rất cần thiết cho cơ thể, sự sống, cho tinh
thần và nghị lực của con người. Muốn nuôi dưỡng khí thì
phải biết cách luyện tập để khí Âm dương lưu hành khắp
ngũ tạng lục phủ con người. Luyện khí đúng cách sẽ làm
cho người ta khoẻ mạnh, tinh thần sáng suốt, minh mẫn,
nghị lực dồi dào, và nhứt là đạt được một thần lực hay một
năng lực huyền diệu mà một người thường không thể có
được.
Tồn thần: Hay định thần là rèn luyện cho tâm hồn tỉnh thức,
an ổn và tiêu trừ hết mọi thất tình lục dục, không để cho
ngoại vật chi phối, rồi sau đó thu nhiếp tư tưởng vào một
đối tượng không cho tán loạn. Khi tâm vắng lặng, các phiền
não dần dần lắng xuống, làm lóng sạch cái tâm vọng tưởng
của mình được sáng tỏ mạnh mẽ quán chiếu nhìn thấy sự vật
như thật. Thần có định mới phát sinh trí tuệ, minh tâm kiến
tánh, phá trừ được vô minh mê hoặc.
Ngoài ra, dâng Tam bửu còn được thể hiện tinh thần phụng
sự vạn linh bằng lời nguyện dâng trọn cả thể xác, chơn thần
và linh hồn cho Đức Chí Tôn để làm tôi tớ cho vạn linh, như
lời của Đức Hộ Pháp đã dạy: “Đức Chí Tôn biểu chúng ta
không phải là chúng ta, mà chúng ta không phải là chúng ta
thì quả kiếp ấy không phải là của chúng ta, tức nhiên ta đã
đoạt cơ giải thoát”.
Khi thuyết về Hành pháp mỗi khi vô cúng Đàn, Đức Hộ
Pháp có giải thích như sau: “Đang khi dâng bông, cả thảy
hình thể con cái của Chí Tôn tức là Thánh thể của Ngài, trụ
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hết xác Thánh đó dâng cho Ngài đặng Ngài làm phương cứu
thế. Đó là dâng bông.
Tới dâng rượu, cả thảy, khi dứt câu kinh, nín lặng hết, Bần
Đạo vận dụng trí não tinh thần, đem đức tin của cả thảy
dâng vào Bát Quái Đài.
Tới dâng trà, là dâng cả linh hồn cho Chí Tôn. Bần Đạo để
cả tinh thần trụ lại, đem linh hồn của con cái Chí Tôn dâng
cho Ngài”.
Về cách cầu nguyện khi dâng Tam bửu cúng Đức Chí Tôn
và Phật Mẫu, Đức Hộ Pháp cũng có dạy như sau:
- Khi thài Dâng Hoa thì ta cầu nguyện: “Con xin dâng mảnh
hình hài của con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”.
- Khi thài Dâng Ruợu thì ta cầu nguyện: “Con xin dâng cả
trí thức tinh thần của con cho Chí Tôn dùng phương nào thì
dùng”.
- Khi thài Dâng Trà thì ta cầu nguyện: “Con xin dâng cả
linh hồn con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”.
Ở câu này, ta có thể gộp chung nguyện một lần như vầy: “Cả
Linh hồn, Cả Trí não, cả Hình hài, Thầy đào tạo, đó là của
Thầy thì do quyền hành độc đoán của Thầy định”.

III/ KINH VĂN
                                    1.- BÀI DÂNG HOA
                           Từ bi giá ngự rạng môn thiền,
                           Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên.
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                           Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
                           Cúi mong Thượng Đế rưới Ân Thiên.
              2.- BÀI DÂNG RƯỢU
                           Thiên Ân huệ chiếu giáng thiền minh,
                           Thành kỉnh trường xuân chước tửu quỳnh.
                            Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ,
                            Thoát tai bá tánh ngưỡng Ân sinh.
           3.- BÀI DÂNG TRÀ
                            Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
                            Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương.
                            Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước,
                            Khai minh Đại Đạo hộ thanh bường.

IV/ VIẾT RA HÁN TỰ:
                           

(二)

獻

仙

酒

                  天 恩 惠 照 降 禅 明
                  誠 敬 長 春 酌 酒 瓊
                  樂 興 叩 躬 皆 勉 禮
                  脫 災 百 姓 仰 恩 生
                 
           

三) 獻 仙 茶

梅春月菊味茶香

                  敬 禮 誠 心 獻 寳 漿
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                 仰 望 慈 悲 加 濟 福
                 開 明 大 道 護 清 平

V/ CHÚ THÍCH
                                 1.-BÀI DÂNG HOA:
Bài Dâng Hoa này được viết bằng thể chữ Nôm, nên chúng
tôi không viết ra Hán tự hết bài được, chỉ viết những từ Hán
Việt khi chú thích mà thôi
Từ bi giá ngự rạng môn thiền,
Từ bi 慈 悲: Lòng từ bi.
Từ bi là lòng thương yêu, lo lắng mong giúp đỡ cho chúng
sanh được an lành và cứu vớt chúng sanh ra khỏi tai ương
khổ não. Lòng từ bi phải là một chân tâm, xuất phát từ lòng
trắc ẩn thành thật, không vụ lợi, không phân biệt thân sơ hay
sang hèn. Từ bi là một thứ tình thương đem đến niềm an vui
cho kẻ khác. Người có từ tâm, thì lúc nào cũng muốn tạo và
dâng hiến sự an lành, hạnh phúc cho kẻ khác, còn người có
lòng từ bi thì bao giờ cũng mong xoa dịu hay làm vơi bớt
những nỗi khổ đau của kể khác.
Ban cho điều sung sướng, cứu giúp sự khổ não, mà làm sao
ta tự không thấy mình là người ban ơn, người là kẻ thọ ơn,
như thế mới thực là lòng từ bi.
Chữ Từ bi ở đây là chỉ Đức Chí Tôn.
Giá ngự 駕 御: Hay Ngự giá, nghĩa bóng là xe vua đến một
nơi nào. Xe của vua gọi là xa giá, vua đi gọi là ngự. Theo
nghĩa ở đây, ý chỉ Đức Chí Tôn ngự xuống phàm.
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Trong Thánh ngôn hiệp tuyển có bài thi như sau:
                           Hảo Nam bang! Hảo Nam bang!
                                 好 南 邦 ! 好 南 邦 !
                       

Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn.

                                 小 國 早 開 會 涅 槃
                       

Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo,

                                 幸 遇 高 臺 傳 大 道
                       

Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian.

                                 好 逢 玉 帝 御 塵 間
Rạng: Sáng rực, làm cho sáng.
Môn thiền: Hay thiền môn 禪 門: Cửa thiền, chỉ nơi chùa
chiền của Phật, nghĩa bóng là cửa Phật, nơi tu học các pháp
môn của Đạo Phật.
Ở đây mượn từ thiền môn để chỉ nơi thờ tự Đấng Cao Đài
Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma, tức là Đền Thánh hay Thánh Thất.
Từ bi giá ngự rạng môn thiền: Đức Chí Tôn giáng xuống
phàm trần, tỏa sáng ngời ngôi Thánh Thất.
Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên.
Đệ tử 弟 子: Là học trò. Đây là một từ đặc biệt trong Đạo
Cao Đài, lời tự xưng của các tín đồ đối với Đức Chí Tôn.
Bởi Ngài thường giáng cơ tự xưng là Thầy, gọi chư tín đồ là
môn đệ hay đệ tử.
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Hữu 有: Có.
Huệ 惠: Ân, ơn huệ.
Duyên 緣: Nhân duyên, nguyên nhân, noi theo.
Hữu huệ duyên 有 惠 緣: Có được cái duyên hưởng ân huệ.
Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên: Đệ tử ngày nay vui mừng
được may duyên hưởng ân huệ của Thầy ban cho.
Gặp được thời Tam Kỳ Phổ Độ, Chí Tôn giáng cơ khai nền
Đại Đạo mở ra một thời kỳ đại ân xá cho toàn vạn linh là
một duyên may rất lớn đối với chúng sanh. Thánh giáo Đức
Lý Đại Tiên Trưởng có dạy: “Mở một mối Đạo chẳng phải
là thường tình, mà sanh nhằm đời đặng gặp mối Đạo cũng
chẳng phải dễ”.
Trong Thánh thi cũng có câu:
                        Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo,
                                幸 遇 高 臺 傳 大 道
                        Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian.
                                好 逢 玉 帝 御 塵 間
Nghĩa là:
              May mắn gặp được Cao Đài truyền nền Đại Đạo,
             Duyên lành gặp lúc Ngọc Đế ngự xuống trần gian.
Sở dĩ chúng ta được hưởng cái duyên lành (tức có duyên
phần) là do kết quả của việc làm đạo đức từ trong kiếp trước.
Do vậy, kiếp nầy ta cũng lo tạo lập công đức để dành cho kiếp
lai sinh. Thánh giáo Chí Tôn dạy: “Thầy vì đức háo sinh, nên
chẳng kể bực Chí Tôn cầm quyền thế giới, đến lập Đại Đạo
Tam Kỳ trong lúc hạ nguơn nầy mà vớt sinh linh khỏi vòng
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khổ hải. Ai biết Đạo tức là có duyên phần, ai vô Đạo tức là
số chịu hình khổ luân hồi”.
Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ
Năm sắc hoa tươi: Hoa tươi tốt gồm đủ năm màu.
Năm sắc hay ngũ sắc hoa là năm màu bông gồm trắng, xanh,
đen, đỏ, vàng, ứng với ngũ hành, ngũ khí, ngũ tạng và ngũ
quan.
              NGŨ HÀNH    NGŨ TẠNG     NGŨ QUAN
              Trắng: Kim       Phế (phổi)        Tỷ (mũi)
              Xanh: Mộc        Can (gan)         Mục (mắt)
              Đen: Thủy          Thận (thận)     Nhĩ (tai)
              Đỏ: Hỏa             Tâm (tim)         Thiệt (lưỡi)
              Vàng: Thổ         Tỳ (lá lách)      Khẩu (miệng)
Kỉnh lễ: Hay kính lễ 敬 禮: Kính cẩn dâng lễ.
Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ: Kính cẩn dâng lên năm màu
hoa tươi tốt.
Dâng Tam bửu là dâng bông, rượu, trà tượng trưng cho
Tinh, Khí, Thần là ba báu của người tu hành cần phải gìn
giữ, bởi lẽ muốn đắc đạo phải bảo Tinh, dưỡng Khí và tồn
Thần, rồi phải luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần,
luyện Thần huờn hư. Hay nói cách khác, luyện Tinh, Khí,
Thần hợp nhứt và quy về kim đảnh mà Đạo học gọi là luyện
cho Tam huê tụ đảnh là thành Đạo.
Như ta biết bình hoa thuộc Dương, đĩa quả thuộc Âm và
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mượn việc dâng bông ngũ sắc tương quan với ngũ khí hay
ngũ hành nhằm để thể hiện lẽ bí nhiệm của Âm Dương và
Ngũ Hành vận chuyển và tác động lẫn nhau một cách linh
động, tinh vi để vạn vật được sinh hóa, muôn loài được tồn
tại, khí hậu bốn mùa được điều hòa, thảo mộc tươi tốt, đơm
hoa kết quả.
Ngoài ra, khi cúng Chí Tôn, dâng bông năm màu cũng được
thể việc luyện Tam bửu sao cho Ngũ khí triều nguyên, Tam
huê tụ đảnh thì đắc đạo, tức là biến con người phàm phu
thành con người siêu việt, hay biến người thành Trời thì đắc
Đạo.
Cúi mong Thượng Đế rưới Ân Thiên
Thượng Đế 上 帝: Tức là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà
Đạo Cao Đài gọi là Đức Chí Tôn.
Khi cúng tại Điện thờ Phật Mẫu, thì từ “Thượng Đế” thay
bằng từ “Phật Mẫu”, câu kinh đó sẽ đọc như sau:
Cúi xin Phật Mẫu rưới ân Thiên.
Cúi mong Thượng Đế rưới Ân Thiên: Cúi xin Đức Chí Tôn
chan rưới ơn Thiêng liêng.
                                    2.-BÀI DÂNG RƯỢU:
Thiên Ân huệ chiếu giáng thiền minh
天恩惠照降禅明

Thiên Ân 天 恩: Ơn Trời. Đây chỉ Ơn Đức Chí Tôn Ngọc
Hoàng Thượng Đế.
Ơn Trời hay ơn Tạo Hóa, tức là ơn của Đấng sinh hóa ra Càn
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Khôn Vũ Trụ và vạn vật. Đấng Tạo Hóa ấy là Đấng toàn
tri, toàn năng, vô thủy, vô chung, biến hóa không cùng, nên
mới sinh ra muôn loài, vạn vật. Thánh giáo Đức Chí Tôn có
dạy: “Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn Khôn
Thế Giái”. Ngoài việc sinh hóa ra, Đấng Tạo Hóa còn nuôi
dưỡng, giáo hóa chúng sanh. Vì vậy, công ơn của Trời đất
xét ra thì vô cùng vô tận, không thể nào nghĩ bàn cho thấu
đặng. Do vậy, người tu hành cần phải hiểu rõ nguồn ân đức
đó mới có thể gần Đạo được: “Vật hữu bổn mạt, sự hữu
chung thủy, tri sở tiền hậu, tắc cận Đạo hỹ 物 有 本 末, 事
有 終 始, 知 所 前 後, 則 近 道 矣”: Vật có gốc ngọn, việc
có trước sau, nếu mình biết được gốc ngọn trước sau thì gần
Đạo vậy.
          Huệ chiếu 惠 照: Ơn huệ soi rọi xuống.
          Giáng 降: Xuống, như giáng hạ: Giáng xuống.
          Thiền minh 禅 明: Cửa Thiền hay cửa Chùa sáng rực.
Đây chỉ ngôi Thánh Thất của Đạo Cao Đài.
Thiên Ân huệ chiếu giáng thiền minh 天 恩 惠 照 降 禅 明:
Ơn huệ của đức Chí Tôn soi sáng ngời ngôi Thánh Thất.
Thành kỉnh trường xuân chước tửu quỳnh.
誠敬長春酌酒瓊

Thành kỉnh: Hay thành kính 誠 敬, là lòng thành thật kính
trọng.
Trường xuân 長 春: Xuân lâu dài, xuân mãi mãi, vì thế
người ta dùng chữ Trường xuân để chỉ Trời đất, đây ý chỉ
Đức Chí Tôn. Trường xuân còn có nghĩa là cảnh Thần Tiên,
vì bốn mùa đều là mùa xuân luôn.
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Chước 酌: Mời rượu, rót rượu, uống rượu.
Tửu 酒: Rượu.
Quỳnh 瓊: Một thứ ngọc đỏ, đẹp tốt. Quỳnh bôi: chén uống
rượu bằng ngọc quỳnh. Quỳnh tương 瓊 醬: Rượu làm bằng
nước ngọc quỳnh. Rượu ngon.
Trong Kim Vân Kiều có câu:
Chén hà sánh giọng quỳnh tương.
Tửu quỳnh: Hay quỳnh tửu 瓊 酒, ý chỉ rượu quí, rượu ngon
mà các vị Thần Tiên thường uống.
Thành kỉnh trường xuân chước tửu quỳnh 誠 敬 長 春 酌
酒 瓊: Lòng thành thật kính rót ly rượu quí dâng lên Đức
Chí Tôn.
Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ
樂興叩躬皆勉禮

Lạc hứng 樂 興: Trong lòng cảm thấy phấn chấn, vui vẻ.
Khấu cung 叩 躬: Kính cẩn khấu đầu, cung kính cúi đầu.
Giai 皆: Đều, cùng.
Miễn lễ 勉 禮: Cố gắng hành lễ, gắng sức làm lễ.
Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ 樂 興 叩 躬 皆 勉 禮:
Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh
脫災百姓仰恩生

Thoát tai 脫 災: Tránh khỏi tai họa.
Bá tánh 百 姓: Hay bách tính, tức là trăm họ, dùng để chỉ số
đông dân chúng, hoặc quần chúng.
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Ngưỡng 仰: Ngửa trông lên, kính mến.
Ân sinh 恩 生: Nhờ ơn được sống còn, ơn bảo dưỡng sự
sống.
Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh 脫 災 百 姓 仰 恩 生:
Chúng con cầu xin cho bá tánh thoát khỏi tai nạn và ban ơn
lành cho được sống còn.
                                    3.- BÀI DÂNG TRÀ:
Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương
梅春月菊味茶香

Mai xuân 梅 春: Hoa mai trong mùa xuân.
Nguyệt cúc 月 菊: Hay cúc nguyệt 菊 月 là tháng cúc, tức là
tháng có hoa cúc nở. Mỗi năm hoa cúc nở vào tháng 8 âm
lịch, nên người ta gọi tháng 8 âm lịch là cúc nguyệt. Như
vậy, nguyệt cúc là cúc tháng tám, đồng nghĩa với thu cúc.
Vị 味: Là mùi do lưỡi nếm mà biết được.
Trà hương 茶 香: Mùi thơm của trà.
Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương 梅 春 月 菊 味 茶 香: Trà
như hoa mai mùa xuân, hoa cúc mùa thu tỏa ngát hương vị
thơm ngon.
Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương
敬禮誠心獻寳漿

Kỉnh lễ 敬 禮: Thành kính dâng lễ.
Thành tâm 誠 心: Lòng thành thật.
Tâm của con người có tâm thật còn gọi là chân tâm hay Phật
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tánh và tâm giả là tâm chúng ta đem ứng xử hằng ngày trong
cuộc sống.
Sống trên thế gian, trong vô số kiếp chúng ta không dùng
chơn tâm ra để sống ở đời, mà chỉ dùng tâm giả. Vì vậy,
chúng ta mới bị luân hồi trong sinh tử.
Như vậy, khi dâng lễ cúng Chí Tôn, chúng ta phải thật “thành
tâm”, tức là tìm lại cái chơn tâm Phật tánh của chúng ta vậy.
Sách Trung Dung rất coi trọng “lòng thành” hơn các đức
tính khác, và cho rằng “chí thành” có thể giúp vào việc hóa
dục của Trời đất nên có thể sánh cùng Trời đất: Người có
thành tâm mới có thể phát huy đến cùng cực cái bản tính của
mình; mà hễ phát huy đến cùng cực cái bản tính của mình thì
có thể phát huy đến cùng cực cái bản tính của người; có thể
khiến người phát huy đến cùng cực cái bản tính của người
thì có thể khiến vật thực hành đến cùng cực bản tính của vật,
có thể khiến vật thực hành đến cùng cực bản tính của vật, thì
có thể giúp vào việc hóa dục của Trời đất; có thể giúp vào
việc hóa dục của Trời đất thì có thể sánh cùng Trời đất: “Duy
Thiên địa chí thành vi năng tận kỳ tính; năng tận kỳ tính tắc
năng tận nhân chi tính; năng tận nhân chi tính tắc năng tận
vật chi tính; năng tận vật chi tínhtắc khả dĩ tán Thiên địa
chi hóa dục, khả dĩ tán Thiên địa chi hóa dục tắc khả dĩ dữ
Thiên địa tham hỹ 唯 天 地, 至 誠 為 能 盡 其 性; 能 盡 其 性,
則 能 盡 人 之 性; 能 盡 人 之 性, 則 能 盡 物 之 性; 能 盡 物
之 性, 則 可 以 贊 天 地 之 化 育 ; 可 以 贊 天 地 之 化 育, 則
可 以 與 天 地 參 矣”.

Hiến 獻: Dâng hiến.
Bửu tương 寳 漿: Nước quí báu. Đây chỉ nước trà thơm quý
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báu.
Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương 敬 禮 誠 心 獻 寳 漿:
Kính dâng chung trà quí báu với tấm lòng chân thành để
làm lễ hiến.
Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước
仰望慈悲加濟福

Ngưỡng vọng 仰 望: Thành kính mong chờ.
Từ bi 慈 悲: Lòng thương, lòng từ bi. Đây có ý chỉ Đức Chí
Tôn.
Gia 加: Thêm.
Tế 濟: Cứu giúp.
Phước 福: Điều tốt lành, phúc đức.
Tế Phước 濟 福: Cứu giúp cho điều phước đức.
Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước 仰 望 慈 悲 加 濟 福: Kính
mong ơn Đức Chí Tôn cứu giúp thêm cho điều phước đức.
Khai minh Đại Đạo hộ thanh bường
開 明 大 道 護 清 平.

Khai minh 開 明: Khai mở cho sáng.
Đại Đạo 大 道: Đạo lớn. Đây là nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ, tức là Đạo Cao Đài, được khai sáng vào thời Hạ ngươn
mạt pháp để tận độ toàn thể chúng sanh.
Hộ 護: Che chở, giữ gìn.
Thanh bường: Tức là “thanh bình” 清 平, vì vần của bài thài
nên đọc thành “bường”. Thanh bình hay thái bình là thời mà
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người dân được hưởng cảnh yên ổn, lạc nghiệp.
Khai minh Đại Đạo hộ thanh bường 開 明 大 道 護 清 平:
Khai mở nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cho sáng tỏ để hộ trì
cho đời được thái bình thạnh trị.

VI/ GIẢI NGHĨA
1.- BÀI DÂNG HOA:
Câu 1: Đức Chí Tôn giáng xuống phàm trần, tỏa sáng ngời
ngôi Thánh Thất.
Câu 2: Ngày nay, Đệ tử  vui mừng được may duyên hưởng

ân huệ của Thầy ban cho

Câu 3: Nên kính cẩn dâng lên năm màu hoa tươi tốt.
Câu 4: Cúi xin Đức Ngài chan rưới ơn Thiêng liêng cho

chúng con.

2.-BÀI DÂNG RƯỢU:
Câu 1: Ơn huệ của đức Chí Tôn soi sáng ngời ngôi Thánh
Thất.
Câu 2: Lòng thành thật kính rót ly rượu quí dâng lên Ngài.
Câu 3: Chúng con gắng sức hành lễ với tấm lòng hăng hái
vui vẻ.
Câu 4: Chúng con cầu xin cho bá tánh thoát khỏi tai nạn và
ban ơn lành cho được sống còn.
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3.-BÀI DÂNG TRÀ:
Câu 1: Trà như hoa mai mùa xuân, hoa cúc mùa thu tỏa
ngát hương vị thơm ngon.
Câu 2: Kính dâng chung trà quí báu với tấm lòng chân
thành để làm lễ hiến.
Câu 3: Kính mong ơn Đức Chí Tôn cứu giúp thêm cho điều
phước đức.
Câu 4: Khai mở nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cho sáng tỏ

để hộ trì cho đời được thái bình thạnh trị.

THIÊN THỨ TÁM

NGŨ NGUYỆN
I/ KINH VĂN/
II/ VIẾT RA HÁN TỰ.
III/ CHÚ THÍCH
IV/ GIẢI NGHĨA

I/ KINH VĂN:
                                        NGŨ NGUYỆN
        Nam Mô     Nhứt nguyện: Đại Đạo hoằng khai,

                            Nhì nguyện : Phổ độ chúng sanh,
                            Tam nguyện : Xá tội đệ tử
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                            Tứ nguyện : Thiên hạ thái bình.
                            Ngũ nguyện : Thánh thất an ninh.

II/ VIẾT RA HÁN TỰ:
                                    五 願
          南無  一

願: 大 道 弘 開

                                      二 願: 普 度 衆 生
                                `     三 願: 舍 罪 弟 子
                                      四 願: 天 下 太 平
                                      五 願: 聖 室 安 寧

III/ CHÚ THÍCH:
Nhứt nguyện: Đại Đạo hoằng khai
一 願: 大 道 弘 開

Nhứt nguyện 一 願: Điều cầu nguyện thứ nhứt.
Đại Đạo 大 道: Tức là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hay Đạo
Cao Đài.
Hoằng khai 弘 開: Mở mang cho rộng khắp.
Nhứt nguyện: Đại Đạo hoằng khai 一 願: 大 道 弘 開: Điều
cầu nguyện thứ nhứt là con cầu xin và quyết lòng mở mang
nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được rộng khắp.
Bất cứ con người tu theo Đạo nào, cũng phải thành tâm mới
được. Nếu không có lòng thành thì dẫu Đạo ấy có cao thế
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mấy, cũng không ích gì cho bản thân. Có lòng thành, con
người mới thực sự tu tập để tự độ và độ tha. Trong sách
Luận Ngữ có viết: Con người có sự hiểu biết nên mới có thể
làm cho Đạo rộng lớn ra, chứ Đạo bản thể là vô vi, nên tự nó
không làm cho người rộng lớn ra được (Nhân năng hoằng
Đạo, phi Đạo hoằng nhân 人 能 弘 道, 非 道 弘 人).
Người Tín đồ Cao Đài , mỗi thời cúng đều tụng lời nguyền
thứ nhứt là cầu xin nền Đại Đạo được hoằng khai, nhưng
chính bản thân phải tích cực hoằng khai nền Đại Đạo bằng
cách tự tu rèn năng lực và phẩm cách, rồi sau đó mới lo phổ
độ chúng sanh.
Nhì nguyện: Phổ độ chúng sanh
二 願: 普 度 衆 生

Nhì nguyện 二 願: Điều cầu nguyện thứ nhì.
Phổ độ 普 度: Cứu độ chúng sanh rộng khắp
Chúng sanh 衆 生: Mọi loài sanh vật, gồm con người, cầm
thú và cây cỏ.
Nhì nguyện: Phổ độ chúng sanh 二 願: 普 度 衆 生: Điều
nguyện thứ nhì là cầu xin cứu độ chúng sanh khắp mọi nơi.
Độ: 度 Là Ba la mật đa, Hán dịch đáo bỉ ngạn, là đến bên kia
bờ giác hay bờ giải thoát. Như vậy phổ độ có nghĩa là cứu
giúp chúng sanh vượt qua bờ sinh tử luân hồi. Trong lời cầu
nguyện thứ nhì, chúng ta cầu xin Đức Chí Tôn cứu độ cho
toàn chúng sanh, thì tự bản thân mình phải tu sửa thân tâm,
đó là tự độ, rồi sau phải có lòng tích cực tìm cách độ người
khác, đó là tha độ. Ví như muốn cứu vớt người sắp bị đuối
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nước, nếu ta chưa biết lội thì phải tìm mọi cách vớt người
để khỏi bị chết chìm. Nhưng tự thân cũng phải lo tập lội để
mình tránh được chết chìm (tự độ), mà lại có thể cứu giúp
người khác (tha độ).
Bản thân chưa tốt thì làm sao có thể sửa người khác được.
Mạnh Tử nói: Chính mình cong queo thì không thể nào sửa
cho người ngay thẳng được. (Uổng kỷ giả, vị hữu năng trực
nhân giả dã 枉 己 者, 未 有 能 直 人 者 也).
Tam nguyện: Xá tội đệ tử
三 願: 舍 罪 弟 子.

Tam nguyện 三 願: Điều cầu nguyện thứ ba.
Xá tội 舍 罪: Tha tội.
Thế gian là nơi chứa nhiều tội lỗi. Bởi vô minh, con người
mới tạo ra tội ác, tội ác tạo thành nghiệp quả, nghiệp quả đó
lại tạo nên những chướng ngại, gọi là nghiệp chướng. Nghiệp
chướng mới che mờ Chân tâm, bản tánh của chúng ta.
Do vậy, người tu hành, trước hết phải biết sám hối ăn năn tội
lỗi của mình, lo lập công bồi đức để được xá tội hiện tại và
tội tiền khiên
Đệ tử 弟 子: Ý chỉ lời tự xưng của toàn tín đồ trong Đạo Cao
Đài.
Tam nguyện: Xá tội đệ tử 三 願: 舍 罪 弟 子: Điều nguyện
thứ ba là xin Đức Chí Tôn tha tội cho toàn thể chúng con.
Chúng ta phải hiểu sống ở thế gian, mỗi con người đều phải
mang nghiệp quả nặng nhẹ khác nhau, do nghiệp đó mà họ
bị mê mờ gây ra tội lỗi. Nếu chúng ta, mỗi thời cúng đều
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cầu xin Đức Chí Tôn tha tội cho mình thì trước nhứt tự bản
thân mình phải biết ăn năn sám hối, tức là tự mình độ rỗi cho
chính mình. Ngoài ra, mình nguyện Chí Tôn tha thứ tội lỗi
cho mình, thì mình cũng dụng từ tâm mà thứ tha cho người
khác, đó là lòng hỷ xả.
Hỷ là vui không cho riêng mình, mà là vui cho người khác.
Hoan hỷ trước sự thành công, hạnh phúc của người khác.
Muốn có hỷ tâm ta phải diệt trừ lòng ganh tỵ, đố kỵ. Chính
lòng ganh tỵ khiến tâm hồn ta trở nên xấu xa, đê hèn.
Xả là tâm buông bỏ, tâm bình đẳng, vượt qua mọi phân biệt,
không chấp trước không bị vướng mắc vào phiền não. Tâm
bình thản, không giận dữ, phẫn nộ, chán nản, buồn phiền hay
lo âu. Người có tâm xả thì bỏ được tính kiêu căng, ngã mạn,
tiếp nhận những lẽ đúng đắn để tiến bộ trên đường giác ngộ.
Có được tâm hỷ xả thì lòng ta mới an vui, bình thản, và thanh
tịnh mà sám hối để Chí Tôn tha thứ tội tình.
Trong cùng tôn giáo, ngoài xã hội, nếu mọi người đều làm
được như thế, thì nội bộ sẽ đoàn kết, hòa thuận anh em cùng
một cha, và góp phần xây dựng cho xã hội được trật tự, yên
ổn.
Tứ nguyện: Thiên hạ thái bình
四 願: 天 下 太 平

Tứ nguyện 四 願: Điều cầu nguyện thứ tư.
Thiên hạ 天 下: Dưới Trời, chỉ toàn thể nhân loại.
Thái bình 太 平: Thời rất bình yên, không có loạn lạc.
Tứ nguyện: Thiên hạ thái bình 四 願: 天 下 太 平: Điều
nguyện thứ tư là cầu xin nhân loại trên thế gian nầy được
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sống cảnh hòa bình thạnh trị.
Muốn thiên hạ thái bình, tức là thế giới không có chiến
tranh, trước nhứt, mỗi con người tín đồ của Đại Đạo phải
tự tu sửa để làm một phần tử tốt đẹp trong gia đình, rồi lấy
tình thương mà xây dựng một xã hội tốt đẹp. Mọi Tín đồ
phải nghĩ rằng nhân loại là cùng một gia đình Thượng Đế,
con chung một cha, anh em một nhà, nên phải có một tình
yêu thương nhau như ruột thịt, điều này Thánh giáo Đức Chí
Tôn cũng có dạy: “Sự thương yêu là giềng bảo sanh của Càn
khôn Thế giới. Có thương yêu nhân loại mới hoà bình, Càn
khôn mới an tịnh. Đặng an tịnh mới không thù nghịch lẫn
nhau, mới giữ bền cơ sanh hóa. Vì ghét nhau, vạn loại mới
khi nhau, khi lẫn nhau mới tàn hại nhau, mà tàn hại nhau là
cơ diệt thế. Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức
thương yêu nhau, thì cũng dừng ghét nhau. Nghe à!”. Tình
thương yêu làm thắt chặt sợi dây thân ái giữa con người với
nhau, nó là nền tảng của đời thái bình thịnh trị.
Ngũ nguyện: Thánh thất an ninh
五 願: 聖 室 安 寧.

Ngũ nguyện 五 願: Điều cầu nguyện thứ năm.
Thánh Thất 聖 室: Ngôi thờ Đức Chí Tôn và chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật.
Thánh Thất ở đây còn có thể hiểu là Tâm. Bởi vì Chí Tôn
ngự nơi Thánh Thất cũng chính là ngự nơi Tâm của con
người. Mạnh Tử nói rằng: Giữ gìn cho còn cái Tâm của
mình, nuôi dưỡng cái tính của mình là thờ Trời vậy (Tồn kỳ
tâm, dưỡng kỳ tính, sở dĩ sự Thiên dã 存 其 心, 養 其 性, 所
以 事 天 也).
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An ninh 安 寧: Yên ổn.
Ngũ nguyện: Thánh thất an ninh 五 願: 聖 室 安 寧: Điều
nguyện thừ năm là cầu xin cho Thánh Thất được an ninh.
Thánh Thất hay Tòa Thánh là nơi thờ tự Đức Chí Tôn, Ngọc
Hoàng Thượng Đế, chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, và là nơi
để mọi Tín đồ đặt trọn đức tin, nơi tu học hoặc hành Đạo.
Vì vậy, khi chúng ta cầu xin Ơn Trên ban cho Thánh Thất
an ninh, thì tự mỗi cá nhân Tín đồ cũng phải góp phần xây
dựng Thánh Thất an ninh. Mỗi Họ Đạo có Tín đồ hoà thuận,
đồng giữ an ninh, thì góp phần yên ổn cho toàn tỉnh Đạo, các
Tỉnh Đạo cũng vậy thì Hội Thánh và toàn Đạo đều được trật
tự, yên ổn. Nhưng người tu không chỉ giới hạn trong Tôn
giáo mình, mà còn phải với Tôn giáo bạn cùng xây dựng trật
tự, an ninh cho xã hội. Muốn được vậy, mỗi cá nhân Tín đồ
đều phải tự giữ an ninh cho chính mình và giữ gìn an ninh
cho người khác.
Ngoài ra, còn có thể hiểu, Tâm là nơi ngự của Chí Tôn,
Thánh thi có bài dạy như sau:
                            Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi,
                            Chẳng kỳ hạ giới vọng cao ngôi.
                            Bần sang trối mặc, tâm là quí,
                            Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi.
Thầy ngự nơi Thánh Thất cũng là ngự nơi tâm của mỗi con
người chúng ta. Như vậy, cầu cho Thánh Thất an ninh cũng
chính là cầu cho tâm của chư môn đồ được an ninh.
Người ta thường nói “tâm viên ý mã 心 猿 意 馬”, tức là chỉ
tâm ý cũng như con vượn và ngựa, lúc nào cũng chạy nhảy
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lăng xăng, không an định.
Lại nữa, con người thường bị hoàn cảnh và vọng niệm sai
sử, tâm ý không yên ổn, lúc nào cũng bị phân tán, cho nên
thường sống trong lãng quên, thất niệm. Cầu cho tâm thức
được an ninh là cầu cho tâm không bị tán loạn, điên đảo, hay
phiền não. Tâm có an ổn thì mới giúp cho con người sáng
suốt, sống tỉnh thức, không còn đeo đuổi vọng niệm. Cầu cho
tâm thức an ninh không có nghĩa là cầu Chí Tôn ban huyền
diệu cho ta, mà nhờ Ngài chứng chiếu để ta tự phát tâm tu
sửa, trau giồi tâm tánh cho được bình thản, an tịnh.

IV/ GIẢI NGHĨA:
NGŨ NGUYỆN
Điều cầu nguyện thứ nhứt là con cầu xin và quyết lòng mở
mang nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được rộng khắp.
Điều nguyện thứ nhì là cầu xin cứu độ chúng sanh khắp mọi
nơi.
Điều nguyện thứ ba là xin Đức Chí Tôn tha tội cho toàn thể
chúng con.
Điều nguyện thứ tư là cầu xin nhân loại trên thế gian nầy
được sống cảnh hòa bình thạnh trị.
Điều nguyện thứ năm là cầu xin cho Thánh Thất được an
ninh và tâm của chúng sanh không bị tán loạn, điên đảo,
hay phiền não, tức là được bình thản, an tịnh.
(Còn tiếp)
HT Quách Văn Hòa
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COMPLETE AUTO BODY & REPAIR
60 Stockton, San Jose, CA 95126
Tel: (408)288-8856 FaX# (408)288-8855

ÑAËC BIEÄT
Coù giaù thöông löôïng
cho thaân chuû
khoâng coù baûo hieåm
*- Coù nhaän laøm Ñeøn bò
vaøng vaø scratch laøm ra
nhö môùi.
GIÔØ MÔÛ CÖÛA
Thöù Hai - Thöù Baûy:
9.00 AM - 6.00 PM

*- Chuyeân laøm ñoàng, keùo söôøn
& sôn taát caû caùc loaïi xe.
*- Coù phoøng sôn haáp ñaëc bieät &
Giaøn keùo söôøn toái taân.
*- Sôn ñuùng maøu, ñeïp, laùng nhö môùi.
*- Chuû vaø thôï ñeàu coù baèng taïi Myõ, coù
nhieàu naêm kinh nghieäm trong ngheà.
*- Free estimate, deductible, towing.
*- Nhaän taát caû caùc loaïi baûo hieåm vaø coù
nhaân vieân lo moïi thuû tuïc tröïc tieáp vôùi
haûng baûo hieåm.
TAÁT CAÛ CAÙC COÂNG VIEÄC
ÑÖÔÏC CHUÛ BAÛO ÑAÛM

NHAÄN SÖÛA CAÙC LOAÏI XE MYÕ & NGOAÏI QUOÁC
GIAÛI QUYEÁT MOÏI TRÔÛ NGAÏI VEÀ MAÙY & HOÄP SOÁ
*- Engine tune-up.
*- Thay Maùy, Hoäp Soá.
*- Thay nhôùt maùy,
*- Thay Axle, Saft.
hoäp soá. Thay thaéng
*- Thay Catalytic.
tieän dóa.
*- Söûa taát caû ñieän xe.
*- Thay timing belt.
*- Computer Diagnostic.
*- Complete clutch job.*- Scanner set up Check engine light.
REBUILT MAÙY, HOÄP SOÁ, BAÛO ÑAÛM 6 THAÙNG HAY 1 NAÊM
CHO MOÏI VIEÄC LAØM NHANH CHOÙNG & THAØNH THAÄT
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FINANCIAL SERVICES

6947 Linda Vista Road, Suite C, San Diego, CA 92111
(Trong khu chôï Thuaän Phaùt, sau löng Mc Donald)
Telephone: (858)467-0833 (858)277-3999

GIÖÕ SOÅ SAÙCH VAØ KHAI THUEÁÕ
(BOOKKEEPING & TAX SERVICES)
*- Giöõ Soå Saùch Keá Toaùn
(Bookkeeping Services)
*- Laøm Löông Boãng
(Payroll Services)
*- Khai Thueá
(Tax Services for
individual, Partnership,
LLC, Corporation, etc).
*- Giuùp thaønh laäp Coâng Ty vaø caùc Dòch Vuï Thöông Maïi
(Form Parnership, Corporation & Businesses).
*- Giuùp sang Tieäm Nail, Toùc, Shop söûa xe, Nhaø Haøng vaø caùc
Cô Sôû Thöông Maïi.
*- Laøm caùc Hôïp Ñoàng Mua Baùn Tieäm, Möôùn Maët Baèng,
Thöông löôïng vôùi chuû ñaát, Trung Taâm Thöông Maïi ñeå
hoaøn taát thuû tuïc sang nhöôïng hoaëc möôùn tieäm.
*- Thò Thöïc chöõ kyù (Notary Public) vaø phieân dòch caùc
loaïi ñôn töø.

VAÊN PHOØNG THUEÁ CHUYEÂN NGHIEÄP
HOAÏT ÑOÄNG QUANH NAÊM
Thaønh Thaät - Taän Taâm - Uy Tín - Leä Phí phaûi chaêng
Ñeå bieát theâm xin Lieân Laïc:
NHÖÏT TÖÔØNG & THUØY TRANG
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LISA’S
FLORIST
2424 Quimby Rd
San Jose, CA 95148

ĐT: (408)528-7675 Cell: (408)828-5833

Ñaûm traùch moïi dòch vuï veà:
*- Hoa Töôi,
*- Hoa Ñaùm cöôùi,
*- Ñaùm hoûi,			
*- Ñaùm hoûi,
*- Sinh Nhaät,
*- Thaêm vieáng,
*- Ra Tröôøng			
*- Ñeo Coå
*- Ñeo Tay			
*- Chuùc Thoï
*- Taân Gia
v. . v. .
*- Free Delivery

*- Hoa Ñaùm
*- Hoa phuû
treân Quan taøi
*- Hoa Phuùng
Ñieáu
		
*- Trang hoaøng
Thaùnh Ñöôøng
*- Baøn Thôø
Gia Tieân
*- Ñaëc bieät
Coù nhaän may
tang phuïc
mieãn phí.

ÑAËC BIEÄT

*- Voøng hoa Phuùng Ñieáu $89.00
Nhaän ORDER 24/24
*- Bôùt 15% cho caùc gia ñình H.O
& caùc Hoäi Ñoaøn
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THÔNG BÁO
Bản Tin Thế Đạo (phổ biến qua email) và Tập San Thế
Đạo ( phát hành 3 tháng 1 số ) xin thông báo:
*- Quý Cơ sở đạo có nhu cầu phổ biến tin tức sinh hoạt
Đạo Sự - Chúc mừng - Phân Ưu,
*- Quý đồng đạo có nhu cầu biết về Tin tức Đạo sự,
*- Quý đồng đạo và thân hữu tham gia vào việc phổ biến
giáo lý Tam Giáo,
Xin vui lòng liên lạc banthedao@comcast. net, chúng
tôi rất hân hạnh tiếp nhận và sẽ sắp xếp để đăng tải, phổ
biến.
Trân trọng

Bản Tin Thế Đạo & Tập San Thế Đạo

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
BẢN TIN THẾ ĐẠO - TẬP SAN THẾ ĐẠO
Web: www.banthedao.net
Email: banthedao@comcast.net
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