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Ghi chú của Bản Tin Thế Đạo:
YỂM TRỢ:

*- Check hoặc money order xin vui lòng gởi về địa chỉ:

ASSOCIATION CULTURELLE CAODAISTE EN FRANCE
33 Rue Blandin 94190 Villeneuve St Georges
FRANCE
Trên check hoặc money order chỗ Pay to the order xin đề:
L’ ordre ACCF
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TÓM LƯỢC
SỰ HÌNH THÀNH THÁNH THẤT CAO ĐÀI PARIS-PHÁP
(Từ tháng 10-2013 đến ngày hôm nay)
Sau năm 1975, người Việt Nam ra đi tìm tự do bằng mọi phương tiện máy bay, tàu bè . . . . . . đến
khắp các quốc gia trên thế giới, đến những quốc gia nào chấp thuận cho người Việt tỵ nạn sinh
sống. Trong các quốc gia cưu mang người Việt Nam đó có các quốc gia ở Âu châu, trong đó có
Pháp Quốc.
Trong khoảng thời gian dài đến Pháp Quốc, những người Việt Nam tỵ nạn đều tất bật chú tâm vào
việc học hành, tìm kiếm công ăn việc làm để nuôi sống gia đình. Cuộc sống của những vị nầy rất
chật vật, lương bỗng tối thiểu vì vấn đề ngôn ngữ và nghề nghiệp. Tuy vậy, theo thời gian, người
Việt tỵ nạn quen dần với cuộc sống mới, với nền văn hóa mới và từ từ đi vào ổn định. Con cái đi
học, lớn lên có việc làm đủ ăn và thích hợp với cuộc sống nơi quốc gia tạm dung nầy.
Khi cuộc sống tương đối có nền nếp, ổn định thì đời sống tâm linh là một nhu cầu cần thiết và không
thể thiếu được nên những người trung và cao niên đã bắt đầu nghĩ đến vấn đề tôn giáo.Và đề giải
quyết vấn đề nầy họ phải nghĩ đến họ phải làm gì để tập trung một số đồng đạo lại để hàn huyên
tâm sự, tìm cách kết hợp nhau và làm thế nào để tạo dựng một ngôi thờ chung cho tôn giáo mình.
Người tín đồ Cao Đài tại Paris - Pháp cũng không ra ngoài lộ đồ nầy.
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1*- Bàn Trị sự và nơi thờ cúng đầu tiên:
Vào tháng 10 năm 2003, 33 đồng đạo Cao Đài đã tập họp tại nhà Hiền Huynh
Nguyễn Văn Phé để bàn luận đạo sự và cuối cùng, theo luật lệ đạo Cao Đài,
họ đã bầu ra một Bàn Trị Sự nam và một Bàn Trị sự nữ để điều hành đạo sự tại
Paris - Pháp. Hiền huynh Phé đã được bầu làm CTS nam, dùng nhà HH Phé đã có bàn thờ Thầy làm
nơi hội họp bàn việc đạo sự, cúng kiếng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng.
Sau đây là danh sách Bàn Trị sự đầu tiên tại Paris-Pháp:
1*- Bàn Trị Sự Nam:
Chánh Trị Sự:
Nguyễn Văn Phé
Phó Trị Sự:		
Nguyễn Trọng Minh
Thông sự:		
Gustave Tibo
2*- Bàn Trị sự Nữ:
Chánh Trị sự:		
Lý Thu Nga
Phó Trị sự: 		
Đặng Thị Me
Thông sự:		
Nguyễn Kim Thoa.
*- Phụ trách Lễ Vụ: Trần Văn Bình
				
Đặng Thị A
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2*- Tạo mại nơi làm Thánh Thất Paris-Pháp
Sinh hoạt được 1 năm, vào tháng 10-2004 Bàn Trị Sự Hương Đạo Paris-Pháp đã quyết định cùng
nhau mua khoảnh đất có nhà, diện tích đất là 500 m2 để làm nơi thờ phượng Đức Chí Tôn, và sau
nầy có nơi thờ phượng luôn Đức Phật Mẫu. Và kể từ đây đồng đạo ở Paris-Pháp đã có nơi thờ
phượng chính thức và giấy phép sinh hoạt với chánh quyền là “Association Culturelle Caodaiste en
France (CCCF) tiếng Việt gọi là Thánh Thất Cao Đài Paris-Pháp.

Bàn Trị Sự Thánh Thất Paris-Pháp là một đơn vị Hành chánh Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh
duy nhất tại Âu Châu hoạt động chủ yếu là hội họp đồng đạo lại vào những ngày lễ vía, lễ kỷ
niệm của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh để cúng bái Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng
Thiêng Liêng cùng các bậc tiền khai, và thực thi quan hôn tang tế trong quan hệ với đồng đạo.
Tuy nhiên. kể từ năm 2014 Thánh Thất Cao Đài Paris-Pháp đã bắt đầu bước vào thời kỳ hội nhập
với các cơ sở Đạo Cao Đài khác tại hải ngoại để nắm tay cùng nhau một lòng một dạ đi truyền bá
Đạo Trời.
Vào tháng 9- năm 2014, CTS Nguyễn Văn Phé và HTDP Nguyễn Chí Hiền (nay là Hiền Tài) đã
thay mặt Thánh Thất Cao Đài Paris-Pháp tham dự “Đại hội Thượng Đỉnh Hòa Bình Thế Giới” tai
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Seoul Đại Hàn do Tổ Chức HWPL tổ chức và vào tháng 9-2017 Hiền Tài Đào Duy Linh, Phó Ban
đại diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại cũng đã đi trong Đoàn Cao Đài Hải Ngoại
tham dự Đại Hội “Lễ Kỷ Niệm Hàng Năm Lần thứ III Hội Nghị Thượng Đỉnh Liên Minh Thế giới
về Hòa Bình Tôn giáo (3rd Annual Commemoration of WARP Summit) do tổ chức Văn Hóa Thiên
Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL) tổ chức tại Thủ Đô Seoul, Hàn Quốc, vào
3 ngày 17-19/09/ 2017 và thăm Yeoju Temple của Giáo Hội Daesoon Jinrihoe, Hàn Quốc, vào ngày
20/ 09/ 2017.

Một cơn thử thách:
Vào ngày ngày 03 tháng 06 năm 2016,
(nhằm ngày mùng 09 tháng 05 Bính
Thân), cơn lũ lụt đã xảy ra tại Paris và
kéo dài khoảng 10 ngày. Vùng Thánh
Thất Cao Đài tọa lạc bị ảnh hưởng.
Nước ngập mọi nơi và dâng lên rât cao.
Trước thảm cảnh như vậy và Thánh
Thất Cao Đài bị ngập nặng Chánh Trị
Sự Nguyễn Văn Phé đã dùng thuyền
cao su bơi đến Thánh Thất thu nhặt kinh
sách và những tài liệu của Đạo.
Mực nước dâng lên dần dần và lúc đó
dâng cao đến 2m, và nước đã tràn đến
Chánh Điện dưới chân Thiên Bàn Đức
Chí Tôn khoảng nửa thước.Hiền Huynh
Nguyễn Văn Phé đã rất vất vả để thu
nhặt kinh sách, những vật dụng dùng
trong việc thờ cúng.
May mắn thay, những ngày kế tiếp, mưa nhỏ lại, nước bắt đầu rút và công việc dẹp dọn tại Thánh
Thất cũng bắt đầu từ đây. Tất cả Chức Sắc, chức việc Bàn Trị Sự, đồng đạo, ngoài ra còn có một vài
huynh tỷ gồm Chức sắc, tín đồ từ xa đến phụ giúp, như từ Đức Quốc, và ai ai cũng đều làm việc rất
cật lực từ sáng đến tối không thấy mệt mỏi. Và để tăng cường cường độ dọn dẹp cho nhanh Chánh
Trị Sự Phé đã kêu gọi thêm thân hữu đến phụ giúp.
Mặc dù tiền bảo hiểm chi trả rất kém, mặc dù đồng đạo đã góp công sức tiền bạc vào việc sửa chữa
Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu nhưng việc sửa chữa đã mất hơn một năm mới hoàn thành.
Tưởng cũng nên nhắc lại đa số đồng đạo tại Paris đều không khá giả, cuộc sống rất chật vật để có
cái ăn cái mặc hằng ngày và tiền cho con đi ăn học. Vì thế cho nên mãi đến năm 2003 tại Âu Châu
mới có một hương đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh duy nhất và đặt tại nhà Huynh Chánh Trị Sự
Nguyễn Văn Phé để có nơi hội họp và cúng kiếng. Vài năm sau đó mới mua ột miếng đất nhỏ, và
BTS mới di chuyển ra đó làm nơi thờ phượng Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng.
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Tháng 6-2017 nơi tọa lạc Thánh Thất đã bị cơn lụt thế kỷ như đã nói ở trên và nay đã sửa chữa
lại hoàn thành ngôi Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu với số tiền quá eo hẹp.

Qua cơn khảo đảo
Trước kết quả tốt đẹp như trên, Chức Sắc, chức việc Bàn Trị Sự và đồng đạo Thánh Thất ParisPháp, để có nơi cúng kiếng sớm đã quyết định:
*- 1- Tổ chức Lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu tại Điện Thờ Phật Mẫu Paris-Pháp vào ngày 1-102017 vừa qua. Buổi lễ đã thành công mỹ mãn, được khoảng trên 100 người tham dự bao gồm cả
những vị đã đến từ Đức quốc cách xa Thánh Thất Paris-Pháp khoảng 1100 cây số.
(Xin xem thêm Bản Tin Thế Đạo số 93 ngày 28-10-2017)
Nguồn: http://www.banthedao.net/kinhsach/kinhsach.html
*-2- Sẽ Tổ chức Lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất Paris-Pháp vào ngày 17-122017 sắp tới. (Xin xem Thư mời nơi trang 2-3 Bản tin nầy)
Ngoài ra, để biết rõ những
vị trách nhiệm Thánh Thất
hiện tại, chúng tôi được
biết thành phần Bàn Trị sự
nam, Bàn Trị Sự nữ còn
trong nhiệm kỳ như sau:
Bàn Trị Sự Nam:
CTS Nguyễn Văn Phé
PTS Lê Văn Bằng
TS Nguyễn Văn Dung
Bàn Trị Sự Nữ:
CTS Nguyễn Kim Thoa
PTS Đặng Thị Me PTS Đặng Thị A
TS Nguyễn Kim Thanh
			Lễ Vụ:
		
Nguyễn Thị Diệp
Đặng Thị Anh		
Để có cái nhìn tổng quát hơn về địa điểm Thánh Thất Cao Đài Paris - Pháp, xin gởi đến quý đồng
đạo vài hình ảnh Thánh Thất sau cơn lụt tháng 6-2016 và hình ảnh đồng đạo sửa chữa Thánh Thất
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2 bức hình ‘hot’ nhất năm 2017 trên internet,
xin hãy xem vì sao mọi người lại chia sẻ nhiều như vậy?
Trong cuộc sống, con người có thể gặp rất nhiều bất ngờ. Có vui- buồn, hờn- giận… đan xen, và
cũng không thiếu những điều thú vị, đôi khi phải mở tròn xoe đôi mắt, để cố gắng tự mình giải
thích. Nhưng câu hỏi tại sao ấy vẫn còn để ngỏ chờ chúng ta câu trả lời…
Bạn giúp người ta cắt dây, nhưng người ta lại đá ghế dưới chân của bạn

Người lương thiện giúp ai cũng không ngại, chỉ lo rằng mình vô ý làm gì đó gây phương hại đến
người khác. Họ luôn chỉ nhìn điểm tốt của người khác, nhìn nhận mọi người đều là người tốt,
luôn cởi mở không đề phòng ai, thậm chí làm gì cũng nghĩ cho người khác trước.
Người lương thiện làm vậy không sai, họ cũng không phải là người ngốc, mà họ hiểu rằng đối
xử tốt với người khác chính là đối tốt với bản thân mình. Nhưng xin hãy nhớ, khi bạn làm tổn
thương người lương thiện, họ sẽ không chọn làm tổn thương bạn, mà họ sẽ rời xa bạn, không tiếp
xúc với bạn nữa. Vì thế bất kể là trong tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình… Xin đừng chà đạp
những người lương thiện.
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Sau khi nổ súng, người chiến thắng là ai?
Có câu cửa miệng rằng: “Làm hại người khác chính là hủy diệt chính mình.”
Cũng có nhiều người không đồng ý với câu nói trên. Nhưng hãy nhìn kỹ 2 bức hình trong bài bạn
sẽ thấy được rõ ràng.
Con người sinh ra quý nhất ở chỗ lương thiện, người chiến thắng là người có đạo đức, có đức tin,
hiểu luật nhân quả.
Xin hãy lương thiện với tất cả mọi người, thế giới quá rộng lớn, nhìn thấy nhau thoáng qua cũng
không phải là ngẫu nhiên đâu, có thể gặp được nhau chắc chắn là do duyên phận.
Tại sao chúng ta đối xử với nhau càng ngày càng gay gắt, cố đề phòng?
Tại sao chúng ta ngày càng thận trọng với cuộc sống?
Tại sao cứ phải sống giả dối?
Mọi thứ tốt hay xấu là do chính mình tạo nên.
Hãy rộng lượng, khoan dung, và biết nghĩ cho người khác, bạn nhất định thấy cuộc sống
không giống như những gì đang thấy ngày hôm nay.
Nguồn: TinhHoa
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John D. Rockefeller
American business magnate
John Davison Rockefeller Sr. was an American oil industry business magnate, industrialist, and
philanthropist. He is widely considered the wealthiest American of all time, and the richest person
in modern history.
Born: July 8, 1839, Richford, NY
Died: May 23, 1937, Ormond Beach, FL
Education: Chancellor University (1855–1855), Owego Free Academy
Children: John D. Rockefeller Jr., Edith Rockefeller McCormick, MORE
Did you know: John D. Rockefeller is the wealthiest figure of the modern period (net worth
of $336 billion).

John D. Rockefeller
Vài năm trước, một thành viên Ban giám đốc khá cao tuổi của một công ty dầu lửa đã đưa
ra một quyết định sai lầm làm công ty thiệt hại hơn 2 triệu đôla. John D. Rockefeller lúc đó
là người đứng đầu tập đoàn dầu lửa này.
Vào cái ngày đen tối khi mà tin tức khủng khiếp về sự thiệt hại trên được lan truyền ra, hầu hết
các nhân viên công ty và các thành viên Ban giám đốc đều lo lắng và muốn tránh mặt Rockefeller,
không ai muốn bị liên lụy gì. Chỉ trừ có một người, đó chính là người đã đưa ra quyết định
sai lầm kia. Ông ta là Edward T. Bedford.
Rockefeller ngay hôm ấy hẹn gặp Bedford và Bedford đã đến rất đúng giờ. Ông ta đã sẵn sàng
nghe một “bài diễn thuyết” nghiệt ngã từ Rockefeller.
Khi Bedford bước vào phòng Rockefeller, ông vua dầu lửa đang ngồi cạnh bàn và đang cắm cúi
viết lên một tờ giấy. Bedford đứng yên lặng không muốn quấy rầy. Sau vài phút, Rockefeller
ngẩng lên:
- À, anh đấy hả, Bedford?- Rockefeller nói rất bình tĩnh - Tôi nghĩ là anh đã nghe tin về tổn thất
của công ty chúng ta rồi chứ?
Bedford đáp:
- Vâng, tôi đã biết. - Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này.
Rockefeller nói:
- Và trước khi tôi nói chuyện với anh, tôi đã ghi ra tờ giấy này vài dòng.
Sau này, Bedford kể lại cuộc nói chuyện của ông với Rockefeller như sau: Tôi thấy rõ dòng đầu
tiên của tờ giấy mà ông chủ đã “viết vài dòng” là: “Những ưu điểm của Bedford”. Trong tờ giấy
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đó liệt kê một loạt những đức tính tốt của tôi, kèm theo là mô tả vắn tắt về việc tôi đã giúp công ty
đưa ra quyết định đúng đắn được 3 lần và giúp công ty kiếm được gấp nhiều lần số tiền tổn thất 2
triệu đô la lần này. Tôi không bao giờ quên bài học ấy.
Trong nhiều năm sau, bất kỳ khi nào tôi định nổi cáu với người khác, tôi đều bắt mình phải
ngồi xuống, nghĩ và viết ra một bảng liệt kê những ưu điểm của người đó, dài hết sức có thể.
Khi tôi viết xong bản danh sách đó thì thường tôi cũng thấy bớt tức giận rồi. Không biết là
thói quen này đã giúp tôi bao nhiêu lần tránh được những sai phạm tôi có thể có: đó là nổi
cáu một cách mù quáng với người khác.
Tôi biết ơn ông chủ tôi vì thói quen này, và bây giờ tôi muốn giới thiệu nó cho tất cả các bạn.

PHONG THỦY TỐT NHẤT ĐỜI NGƯỜI
		

Thầy phong thủy đã chỉ ra cái “phong thủy” tốt nhất đời người, 				
ai cũng nên biết để tận dụng!

Câu chuyện thú vị và thâm thúy này đã được rất nhiều người Trung Quốc chuyền tay nhau, chia
sẻ cho nhau như cách để truyền cảm hứng, chỉ bảo nhau khai thác thật triệt để cái gọi là “phong
thủy tốt» ở mỗi người.
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Nội dung câu chuyện như sau:
Triệu Tử Hào làm ăn kinh doanh rất phát đạt. Anh quyết định mua một mảnh đất rộng ở ngoại ô,
xây một biệt thự ba tầng, bên trong có vườn hoa cây cảnh ao cá, kết hợp rất đẹp mắt.
Đằng sau vườn còn có một cây vải cổ thụ trăm tuổi. Sở dĩ vì nhắm đến cây vải mà Triệu mới
mua mảnh đất này, nguyên nhân là bởi vợ anh thích ăn vải.
Trong thời gian sửa sang nhà cửa, bạn bè khuyên anh tìm một thầy phong thủy về xem giúp để tránh
phạm phải những điều kiêng kỵ.
Triệu Tử Hào tự lái xe đến Hồng Kông mời một đại sư. Vị đại sư này họ Tào, đã có hơn 30 năm
kinh nghiệm, rất có tiếng trong giới phong thủy.
Sau khi trình bày mọi chuyện, Triệu Tử Hào lái xe đưa thầy phong thủy về biệt thự nhà mình.Trên
đường đi, gặp bất cứ xe nào muốn vượt, anh đều nhường.
Vị đại sư cười nói: “Ông chủ Triệu lái xe thật chậm rãi.”
Triệu Tử Hào cười lớn, đáp: “Những người vượt phần lớn đều là đang có chuyện gấp, không nên
cản trở, làm mất thời gian của họ.”
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Xe về đến thị trấn, một đứa trẻ đang vừa cười vừa từ trong ngõ nhỏ chạy thẳng ra đường.
Triệu Tử Hào vội phanh xe tránh, đứa trẻ cười tít mắt chạy qua rồi, anh vẫn chưa nhấn ga đi tiếp mà
ngó vào trong ngõ, dường như đang đợi điều gì. Một lát sau, lại có một đứa trẻ khác chạy ra, đuổi
theo đứa trẻ lúc trước đã đi khá xa.
Tào đại sư ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết phía sau vẫn còn một đứa trẻ nữa?”
Triệu nhún vai: “Trẻ nhỏ đều thích chơi trò đuổi bắt, nếu chỉ chơi một mình, đứa trẻ chẳng thể
cười vui như thế được.”
Vị đại sư giơ ngón tay cái ra trước mặt khách hàng của mình, tỏ ý tán dương: “Có tâm”.

Đến biệt thự, vừa xuống xe, vài con chim bất giác bay từ sân sau ra phía trước. Nhìn thấy
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vậy, Triệu Tử Hào liền dừng xe trước cổng và nói với thầy phong thủy: «Phiền đại sự đợi ở
đây một lát.»
«Có chuyện gì vậy?» – vị đại sư lại một lần nữa ngạc nhiên.
“Sau vườn chắc chắn là có trẻ con đang hái trộm vải, bây giờ mà chúng ta vào, chúng sẽ hoảng
sợ, không may rơi từ trên cây xuống đất sẽ rất nguy hiểm”, Triệu Tử Hào cười đáp.
Thầy phong thủy họ Tào trầm ngâm trong giây lát và nói: “Phong thủy nhà anh không cần phải
xem nữa.”
Lần này, đến lượt Triệu ngạc nhiên: “Đại sư, sao ông lại nói như vậy?”
«Những nơi có anh ở đều là những nơi có phong thủy tốt cả rồi», Tào đại sư đáp.
Nhân kiệt địa linh, phong thủy tốt nhất đời người chính là tâm của mỗi người!
Con người nếu có tâm, có phúc, sống tại nơi có phong thủy xấu rồi cũng sẽ có ngày chuyển thành
đẹp. Ngược lại, nếu sống tại nơi có thế phong thủy đẹp, thế đó rồi cũng sẽ tự bị phá vỡ.
Nói như vậy để thấy rằng, không phải cứ ở nơi có phong thủy tốt, cuộc sống của chúng ta khắc sẽ
thuận lợi viên mãn. Phong thủy tốt hay xấu phụ thuộc vào tấm lòng, vào tâm đức, phúc phận của
con người. Và để có được những thứ đó, chúng ta cần không ngừng tu dưỡng mỗi ngày.
Tu dưỡng để sống thiện lương, tu dưỡng để sống hiếu thuận, đặt mình ở vị trí thấp hơn người khác
để thấu hiểu, bao dung và cảm thông, tu dưỡng để biết đủ, hài lòng với những gì mình có, không
tham sân si, không oán trách, thuận theo lẽ tự nhiên...
Bất cứ ai, một khi trong lòng đã tiếp nhận niềm vui, an lạc của người khác, biết nghĩ cho người khác
thì người có lợi, không chỉ là người khác mà còn bao gồm cả bản thân chúng ta!
(Nguồn Internet)
***
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Cổ nhân dạy:
Nhất định phải kết giao được 3 loại tri kỷ này trong đời
Cổ nhân dạy, người bạn tốt có 3 phẩm chất như nước, như cháo và như trà. Nếu gặp được họ,
hãy giữ thật chặt bởi đó chính là may mắn và phúc báo của bạn.

Người bạn có phẩm chất như nước
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.
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 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.

Quan Vũ, Lưu Bị và Trương Phi. Kết nghĩa vườn đào, thề cùng sinh tử.
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Sự kết giao của người quân tử thoạt nhìn thì nhạt như nước lã. Sự kết giao của kẻ tiểu nhân mới đầu
tưởng ngọt nồng như rượu ngon mới cất. Nhưng cái nhạt của người quân tử sẽ dẫn đến thân tình,
còn cái ngọt nồng vồ vập của kẻ tiểu nhân lại dẫn đến sự tuyệt giao. Đời người ta hội tụ vô cớ, dễ
dãi thì cũng ly tan vô cớ.
Tiết Nhân Quý (613-683) là danh tướng thời nhà Đường. Từ nhỏ, ông đã chuyên tâm luyện văn
luyện võ nhưng gia cảnh lại vô cùng bần hàn. Thuở hàn vi, vợ chồng Tiết Nhân Quý sống trong
cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. May có vợ chồng người bạn là Vương Mậu Sinh thường
xuyên tiếp tế cho họ. Tiết Nhân Quý và Vương Mậu Sinh bởi thế kết nghĩa làm anh em, tình như
thủ túc.
Về sau, Tiết Nhân Quý theo Đường Thái Tông chinh chiến nhiều năm, lập được chiến công hiển
hách, được phong làm Bình Liêu Vương. Ngày ông nhậm chức, văn võ bá quan trong triều đến chúc
mừng. Nhưng Tiết Nhân Quý đều khước từ không nhận quà của mọi người, chỉ nhận hai vò rượu
ngon của Vương Mậu Sinh đưa đến.
Vừa mở vò rượu thì quan chấp sự Khải Phong sợ hãi, bởi ông phát hiện ra vò rượu bề ngoài nhìn
như rượu ngon nhưng bên trong lại là nước lã. Vị quan nói: “Khởi bẩm Vương gia, người này thật
lớn mật, dám trêu đùa cả Vương gia, xin Vương gia trừng phạt thật nặng!”.
Tiết Nhân Quý nghe xong chẳng những không tức giận mà còn lệnh quan chấp sự mang chén lớn
ra, trước mặt mọi người uống ba bát nước trong mà Vương Mậu Sinh đưa tới.
Văn võ bá quan thấy vậy, lấy làm khó hiểu. Tiết Nhân Quý mới nói: “Thuở trước, ta gặp khó khăn,
tất cả đều nương tựa vào vợ chồng Vương Mậu Sinh. Nếu không có họ cũng không có ta ngày hôm
nay. Giờ đây hậu lễ của các vị ta không nhận, lại cố tình lấy nước lã mà Vương huynh đưa tới, bởi
ta biết Vương huynh bần hàn. Tặng ta nước trong cũng là tâm ý tốt của Vương huynh, đây gọi là
quân tử kết giao đạm bạc như nước”.
Từ đó về sau, mối quan hệ giữa Tiết Nhân Quý và Vương Mậu Sinh càng thêm gắn bó. Giai thoại
“Quân tử chi giao đạm nhược thủy” (quân tử kết giao đạm bạc như nước) cũng bắt đầu lưu truyền
từ đây.
“Quân tử kết giao đạm bạc như nước” chính là có ý rằng mối quan hệ kết giao giữa những người
quân tử nên dựa theo Đạo. Tình bạn ấy phải giống như sự thuần khiết, cao thượng của nước. Nó
không trộn lẫn với những tạp niệm về lợi ích vật chất ở nơi thế tục và tình cảm riêng tư. Mối quan
hệ giữa bạn bè nếu được thuần khiết, không vụ lợi như vậy thì mới có thể gắn bó lâu dài.

Người bạn có phẩm chất như cháo
“Cháo làm ấm thân ấm lòng”. Người bạn có phẩm chất như cháo sẽ không thân thiết, xiểm nịnh
khi nghèo hèn, không vồn vã, xa lạ khi giàu sang. Người bạn như cháo, mặc dù không tinh tế, khéo
léo, không tao nhã, thanh lịch nhưng lại chứa một dư vị vô cùng đặc biệt, khó quên.
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Khi bạn mệt mỏi, bị ngã lòng, thất ý hay khi chùn bước, họ sẽ luôn ở bên bạn trợ giúp, khiến bạn
tỉnh ngộ ra. Tình bạn ấy giống như tình bạn tri kỷ, tự nhiên giữa Bão Thúc Nha và Quản Trọng vậy.
Chuyện kể rằng, Bão Thúc Nha và Quản Trọng lúc nhỏ là bạn nối khố, vô cùng thân thiết. Nhà
Quản Trọng nghèo còn gia cảnh Bão Thúc Nha có phần khá giả hơn.

Người bạn như cháo, mặc dù không tinh tế, khéo léo, không tao nhã, thanh lịch nhưng lại chứa
một dư vị vô cùng đặc biệt, khó quên.
Sau này, khi hai người góp vốn đi buôn, Quản Trọng thường chiếm lấy phần lời lãi nhiều hơn dù bỏ
ít vốn hơn. Bão Thúc Nha thấy vậy cũng vẫn vui vẻ nhận phần thiệt về mình. Có người đem chuyện
này phàn nàn với Thúc Nha, ông chỉ nói: “Nhà Quản Trọng nghèo, lấy phần nhiều hơn là đúng. Đó
là ta cam tâm tình nguyện“.
Sau này, Tề Hoàn Công lên ngôi, cho mời Bão Thúc Nha ra làm Tể tướng phò tá việc nước. Thúc
Nha lại tiến cử Quản Trọng, cho rằng Trọng giỏi hơn mình. Tề Hoàn Công tỏ ra do dự vì hồi trẻ
Quản Trọng từng đầu quân dưới trướng địch thủ của mình và một lần ám sát hụt ông. Tuy nhiên Bão
Thúc Nha lại thẳng thắn đáp rằng: “Quản Trọng tuy bắn trúng đai lưng của Chúa công nhưng đó là
lòng trung thành với chủ. Nếu bệ hạ dùng Quản Trọng thì sẽ nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay“.
Tề Hoàn Công nghe lời, bèn phong Quản Trọng làm Tể tướng. Quả nhiên sau này chỉ trong vài năm,
nước Tề trở nên hùng cường, xưng bá thiên hạ. Xưa nay người ta vẫn cho việc đó là do Tề Hoàn
Công có con mắt nhìn người tinh tường. Rất ít người biết rằng nếu không có lòng tiến cử và tình
bạn vô tư, chân thành của Bão Thúc Nha thì cũng không có một Quản Trọng thơm danh sử sách.
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Người bạn có phẩm chất như trà
Trà vừa có vị thanh nhã vừa có vị cao quý. Người bạn có phẩm chất như trà có thể hun đúc, bồi
dưỡng bạn, đề bạt bạn. Hai người không cần nói nhiều lời cũng hiểu nhau và hòa hợp cùng nhau.
Tình bạn ấy giống như tình bạn giữa Bá Nha và Tử Kỳ.

“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.
Lúc Bá Nha đánh đàn, khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Chung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói: “Ôi núi
cao như Thái Sơn!“. Khi Bá Nha đàn đến khúc miêu tả nước chảy, Tử Kỳ liền nói: “Ôi nước chảy
cuồn cuộn như sông!“. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha bèn đập vỡ cây đàn, bỏ đi ngón đàn tài tử của
mình. Ông cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của mình bằng Tử Kỳ nữa. Sau này chữ “tri âm”
dùng để chỉ người bạn hiểu được “tiếng lòng” của mình.
Một người bạn có phẩm chất như nước chính là bạn “thượng phẩm”, có phẩm chất như cháo chính
là bạn “tinh phẩm” và có phẩm chất như trà thì đó là người bạn “tuyệt phẩm” vậy.
Chân Tâm (Nguồn Internet)
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