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Typesetting by Trí Löïc Quoác Theá and Minh Hieàn Ngoïc Nöông 

  Kyû thuaät trình baøy vaø ñaùnh maùy do Trí Löïc Quoác Theá vaø Minh Hieàn Ngoïc Nöông 
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Löïc taâm gìn giöõ gioáng Tieân Roàng 

Quoác hoàn muoân thuôû coøn ghi daáu 

Theá söï vaïn ñôøi veïn öôùc mong 

Minh chieáu löông taâm haønh lyù dieäu  

Hieàn taâm ñaïo ñöùc ñaït huyeàn khoâng 

Ngoïc huyeàn duø aån linh quang raïng 

Nöông theá dìu nhaân goäi phuùc hoàng. 

    Ngoïc Nöông 

Quoác Ñaïo 

    Quoác Ñaïo nhaø Nam gioáng Laïc Hoàng 

    Nhieäm maàu chan röôùi khaép Taây Ñoâng 

    Khai Taâm coõi theá qui nguyeân coäi 

    Môû loái thieân thai höôùng Ñaïi Ñoàng. 

        Ngoïc Nöông 
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                                     Lôøi Töïa 

Quoác Ñaïo Cao Ñaøi laø nguoàn chaân lyù voâ taän nhö vaàng Döông hieån loä soi saùng muoân loaøiù ñaùp 

öùng chu kyø “vaïn thuø quy nhaát baûn” cuûa caøn khoân vuõ truï, thöïc hieän Toân Chæ Qui Nguyeân Tam 

Giaùo (Nho, Phaät, Laõo) Hieäp Nhaát Nguõ Chi (Nhaân ñaïo, Thaàn ñaïo, Thaùnh ñaïo, Tieân ñaïo, Phaät 

ñaïo) môû roäng chaân trôøi veà vuõ truï quan vaø nhaân sinh quan cho nhaân loaïi bieát nhìn nhau coù 

cuøng moät ñaáng Cha chung, khoâng coøn phaân bieät, ñoá kî hay tranh chaáp laãn nhau, theå hieän Hoøa 

Ñoàng Toân Giaùo, thöïc thi Baùc AÙi Coâng Bình, taïo Ñôøi Thaùnh Ñöùc – Theá Giôùi Ñaïi Ñoàng 

Moãi ngöôøi ñeàu coù ñieåm linh quang 

Cuõng moät tình chung Ñaáng Ngoïc Hoaøng 

Taát caû quay veà Taâm Chí Thieän 

Theá gian seõ bieán caûnh Thieân Ñaøng 

        (TGST) 

Trong taäp saùch naøy chuùng toâi coá gaéng tìm hieåu veà nhöõng neùt ñaïi cöông cô baûn cuûa Nho giaùo, 

Phaät giaùo, Laõo giaùo, Thaùnh giaùo, cuoái cuøng ñöa ñeán Ñaïi Ñaïo Quy Nguyeân, môû roäng baàu trôøi 

Taâm Linh ñaùp öùng thôøi ñaïi “Toaøn Caàu Hoùa” hay “Caøn Khoân Dó Taän Thöùc”, thôøi ñaïi vaên 

minh Tình Thöông keát hôïp khoa hoïc vaø ñaïo hoïc. 
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Ngöôøi cöù töôûng Cao Ñaøi toân giaùo 

Naøo hay ñaâu Ñaïi Ñaïo hoaèng döông 

Phaùp taâm vaïch loái thieân ñöôøng 

Cöùu nhaân ñoä theá mieân tröôøng vónh sanh 

Bieåu töôïng Thieân Nhaõn cuûa Ñaïi Ñaïo ñöôïc Ñöùc Chí Toân giaûi thích” Nhaõn thò chuû Taâm” hay “ 

Taâm laø toøa sen Thöôïng Ñeá ngöï”, tieàm aån Taâm Phaùp Thieân Nhaân Hieäp Nhaát hay Taâm Phaùp 

Hieäp Thieân cuõng laø ñöôøng Bí Phaùp Ñaïo Taâm daãn daét nhaân loaïi ñeán Chaân Thieän Myõ. 

        Theá Nöông caån töø 
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TIEÅU SÖÛ TAÙC GIAÛ 

 

Trònh Quoác Theá –Nguyeãn Ngoïc Nöông 

 Chuùng toâicoù khoaûng  thôøi gian cuøng hoïc  ÑAÏO ÑÖÙC HOÏC ÑÖÔØNG, TRUNG HOÏC 

LEÂ VAÊN TRUNG (Taây Ninh) vaø ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM (Saigon), toát nghieäp ñöôïc boå nhieäm 

veà TRUNG HOÏC COÂNG LAÄP TAÂY NINH, Trònh Quoác Theá ñöôïc BOÄ GIAÙO DUÏC boå 

nhieäm laøm Hieäu Tröôûng kieâm Thanh Tra Tö Thuïc Tænh Taây Ninh (1963-1970), thôøi gian naøy 

vaän ñoäng xaây caát vaø thaønh laäp NÖÕ TRUNG HOÏC TAÂY NINH. 

 

 Chuùng toâi cuøng hoaït ñoäng Ñôøi Ñaïo song song: Hieàn Taøi BAN THEÁ ÑAÏO (cuøng döï 

thaûo NOÄI LUAÄT B.T.Ñ) – saùng laäp vieân ÑAÏI ÑAÏO THANH NIEÂN HOÄI – Hoäi Tröôûng vaø 

Hoäi Phoù HÖÔÙNG ÑAÏO CAO ÑAØI ( sau khi Hoà Thaùi Baïch löu vong sang Kieâm Bieân)- 

Nhieäm kyø ñaàu tieân cuûa B.T.Ñ., Trònh Quoác Theá laøm Ñeä II Phoù Toång Quaûn Nhieäm Trung 

Öông. 

 Hoaït ñoäng giaùo duïc trong Ñaïo: Trònh Quoác Theá kieâm Hieäu Tröôûng Trung Hoïc Baùn 

Coâng LEÂ VAÊN TRUNG (1963-1964). Nguyeãn Ngoïc Nöông Phuï traùch lôùp daïy Giaùo Lyù cho 

Thanh Nieân vaø Höôùng Ñaïo Sinh. Caû hai chuùng toâi coäng taùc VIEÄN ÑAÏI HOÏC CAO ÑAØI vôùi 

tö caùch Giaûng Vieân. 

 Sau 1975, hieän töôïng Ñaïo bò GIAÛI THEÅ chuyeån Qui Taâm, chuùng toâi hoaït ñoäng Ñaïo 

Taâm, do söï dìu daãn cuõa Voâ Vi vaø söï keát hôïp Höõu Vi qua böùc Taâm Thö cuûa Ngaøi Hoà Baûo Ñaïo 

Quyeàn Chöôûng Quaûn H.T.Ñ., phaûi bò tuø töø 1983-1985. 

 Sang Myõ (1992) chuùng toâi tieáp tuïc hoaït ñoäng Ñaïo Taâm, vieát baøi ñang raûi raùc treân caùc 

baùo Ñaïo, Ñôøi vaø vieát saùch (thuoäc Trung Taâm NCPHÑÑ). 
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Nguyễn Ngọc Nương 

 

 Giáo sư tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, Hiền Tài Ban Thế Đạo.  Thân phụ Tiếp Dẫn Đạo 

Nhơn Nguyễn Văn Hội, thân mẫu Lễ Sanh Đỗ Thị Tâm. 

 

 Thời gian Trung Học theo học các trường Calmette, Michelet, Saint Thérèse và Nữ Trung 

Học Gia Long (Saigon). 

 

 Sau khi toát ngieäp Ñaïi Hoïc: Duïng vaên thô phuïc vuï Ñaïo Phaùp laøm cöùu caùnh. Töø thaùng 

9/1999 ñaûm nhieäm Phoù Hoäi Tröôûng ñaëc traùch Trung Taâm Nghieân Cöùu Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo taïi 

Houston, Texas, Hoa Kyø (The Great Way Research & Development Center). 
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Giôùi thieäu saùch Trung Taâm Nghieân Cöùu Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo 

Saùch xuaát baûn cuøng taùc giaû Trònh Quoác Theá, Nguyeãn Ngoïc Nöông thuoäc Trung 

Taâm Nghieân Cöùu Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo( The Great Way Research & Development 

Center) 

 

- Taäp Thô Khai Taâm         1996 

(Enlightenment Poem) 

- Ñoâi doøng kyû Nieäm hay Ñöôøng leân Thieân Thai     1998 

(Memory or The Way to Fairyland) 

- Dieäu Duïng TAÂm Phaùp        2000 

(Esoterism Exertion) 

- Tìm ngoïc Taâm Linh         2002 

(Spiritual Diamond) 

- Bí Phaùp Ñaïo Cao Ñaøi        2003 

(Cao Ñaøi Esoterism) 

- Quoác Ñaïo hay Nguoàn Chaân Lyù (VietNam National Ethic                                    2004-2010 

or National Ethic CaoDaism is The Truth Source)                                                                                                                                                                                

Goàm 2 taäp: 

  Taäp I: Tinh thaàn Quoác Ñaïo trong ÑÑTKPÑ ( National Ethic CaoDaism)  

  Taäp II: Tinh thaàn Quoác Ñaïo theå hieän trong cuoäc soáng( Vieät Nam National Ethic) 

 -Taäp thô Höôùng Veà Nguoàn (The Poem of the Origin)                                            2010 
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QUOÁC ÑAÏO VIEÄT NAM THÔØI TIEÀN SÖÛ 

TIEÅU LUAÄN 

 Tröôùc ñaây caùc nhaø Söû hoïc vaø xaõ hoäi hoïc thöôøng thoâng qua nhanh giai ñoaïn Tieàn Söû vì Lòch 

Söû thì hoang ñöôøng, taøi lieäu khoâng coù hoaëc coøn quaù ít khoâng ñuû ñeå xaùc minh baát cöù ñieàu gì lieân quan 

ñeán ñôøi soáng con ngöôøi. Vieät Nam cuõng theá, nhöng coøn baát haïnh hôn laø suoát haøng ngaøn naêm bò Trung 

Hoa ñoâ hoä hoï vô veùt saïch nhöõng gì lieân quan ñeán goác tích, ñeán lòch söû vaø vaên hoùa daân toäc trong yù ñoà 

ñoàng hoùa, saùp nhaäp nöôùc ta vaøo Trung Hoa. Ngay nhöõng taøi lieäu lòch söû cuûa hoï phaàn lôùn cuõng bò thieâu 

ruïi qua caùc traän chieán keùo daøi trong thôøi Xuaân Thu Chieán Quoác, qua thôøi ñaïi nhaø Taàn noåi tieáng veà 

vieäc “ñoát saùch, choân hoïc troø!”. vaø cuõng coøn coù raát nhieàu khoaûng troáng ñeå ngöôøi ñôøi sau “chôùp” nhöõng 

caùi hay beân ngoaøi, ñaëc bieät laø cuûa VN ñeå ñieàn vaøo laøm lòch söû cuûa hoï. Theá maø moät soá nhaø söû hoïc 

tröôùc ñaây cöù laáy söû Taøu laøm trung taâm nghieân cöùu. Nhöõng meùo moù, sai leäch trong vieäc coi Taøu laø 

trung taâm khoâng theå keå xieát! 

 May maén thay cho daân toäc VN, nhôø söï thoâng minh kyø dieäu cuûa Toå Tieân, chæ qua truyeàn khaåu, 

Huyeàn Söû VN ñaõ laø nhöõng thoâng tin kyø dieäu hieän leân ñöôïc nhöõng neùt ñoäc ñaùo trí tueä VN. Caùi vöôït 

troäi hôn nöõa laø baèng vaøo neàn Vaên Minh Noâng Nghieäp ñöa ñeán neáp soáng ñaëc thuø cuûa daân toäc VN laøm 

neàn taûng cho nhöõng bieán ñoäng sau naày trong suoát chieàu daøi lòch söû cho ñeán ngaøy nay vaø mai sau. 

Ngoaøi ra nhôø moân khaûo coå vôùi phoùng xaï C14 vaø moân ngoân ngöõ hoïc, caùc nhaø baùc hoïc hieän ñaïi treân theá 

giôùi ñaõ chöùng minh VN laø moät trong nhöõng caùi NOÂI phaùt sinh ra loaøi ngöôøi sôùm nhaát, coù neàn noâng 

nghieäp coå xöa nhaát vaø ñaëc bieät laø ngheà luyeän kim ñoäc ñaùo nhaát. 

 Taát caû nhöõng khaùm phaù ghi treân seõ laàn löôït ñöôïc trình baøy trong chöông naày ñeå keát luaän laø: 

ÑAÏO LAØM NGÖÔØI vaø ÑAÏO THÔØ CUÙNG TOÅ TIEÂN ñöôïc coi laø NEÀN QUOÁC ÑAÏO Vieät Nam coù khaû 

naêng chuû ñaïo, dung hoùa, ñieàu hoaø vaïn bieán giuùp cho daân toäc tröôøng toàn, vöôït tieán treân ñöôøng khai 

saùng TAÂM LINH, xöùng danh laøm ngoïn côø ñaàu cho nhôn loaïi tieán vaøo neàn vaên hoùa ÑAÏI ÑOÀNG theá 

giôùi trong töông lai, laø maûnh ñaát lyù töôûng ñuû ñieàu kieän ñeå THÖÔÏNG ÑEÁ choïn khai neàn Ñaïi Ñaïo Tam 

Kyø Phoå Ñoä taïi ñaát nöôùc Thaùnh Ñòa naøy. 
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A- HUYEÀN SÖÛ VIEÄT NAM VAØ NHÖÕNG TRUYEÄN THAÀN THOAÏI 

I- TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA HUYEÀN SÖÛû, TRUYEÄN THAÀN THOAÏI VAØ CADAO, TUÏC 

NGÖÕ. 

Cuõng nhö haàu heát caùc daân toäc coå xöa, khi chöa coù chöõ vieát, moïi thoâng tin, vaên hoïc, ngheä thuaät 

ñeàu TRUYEÀN KHAÅU hoaëc duøng moät ít kyù hieäu ñeå dieãn ñaït. Vôùi thôøi gian daøi vaø khoâng gian chöa oån 

ñònh, lòch söû truyeàn khaåu laø nhöõng caâu chuyeän THAÀN THOAÏI hoang ñöôøng. Phaàn lôùn caùc caâu chuyeän 

ñöôïc keå ít lieân quan ñeán lòch söû, thöôøng laø nhöõng ñieàu nhaén nhuû, khuyeân daïy con chaùu ruùt töø kinh 

nghieäm soáng cuûa Toå Tieân, theo tín ngöôõng ña thaàn  thôøi tieàn söû. Rieâng VN nhöõng caâu chuyeän Thaàn 

Thoaïi goïi chung laø Huyeàn Söû, töùc laø caâu chuyeän coù ít nhieàu lieân quan ñeán lòch söû ñoùng moät vai troø voâ 

cuøng quan troïng, quyeát ñònh vaän maïng cuûa daân toäc. Ñoù laø nhöõng THOÂNG ÑIEÄP haøm chöùa nhöõng tuùi 

khoân cuûa Toå Tieân truyeàn khaåu laïi qua nhöõng caâu chuyeän thaàn thoaïi vaø ñaëc bieät nhaát laø nhöõng caâu ca 

dao tuïc ngöõ ñaäm ñaø trieát lyù soáng laáy TÌNH THÖÔNG laøm coát loõi cho vaïn söï , vaïn bieán trong cuoäc 

soáng voâ thöôøng. Ñoïc HUYEÀN SÖÛ vaø ca dao tuïc ngöõ laø tham nieäm yù hôn lôøi, noäi dung hôn hình thöùc, 

chuùng ta seõ thoâng ñaït ñöôïc chiều saâu thaâm thaåm caùi huyeàn dieäu, caùi sieâu vieät, caùi thoâng minh vöôït 

troäi cuûa Toå Tieân. Töø ñoù, chuùng ta seõ khoâng laáy laøm laï laø taïi sao Toå Tieân chuùng ta DÖÏNG NÖÔÙC vaø 

GIÖÕ NÖÔÙC thaønh coâng trong giai ñoaïn cöïc kyø gian khoå suoát doïc daøi lòch söû vaø chòu ñöïng ñöôïc suoát 

haøng ngaøn naêm bò Hoa Toäc ñoâ hoä maø khoâng bò ñoàng hoùa duø hoï ñaõ duøng traêm phöông ngaøn keá ñeå thöïc 

hieän nguïy yù cuûa hoï. 

II- SÔ LÖÔÏC VEÀ NGUOÀN GOÁC DAÂN TOÄC VN. 

 Theo nhö söï khaùm phaù môùi nhaát cuûa caùc nhaø khaûo coå theá giôùi, duø coøn ñang treân ñaø tieán trieån 

cuõng coù theå xaùc ñònh sô boä vieäc ñaøo tìm ñöôïc troáng ñoàng ÑOÂNG SÔN vôùi nhöõng hình töôïng ñöôïc 

ñieâu khaéc treân troáng ñoàng khaù tinh vi, baèng vaøo C14 xaùc ñònh nieân ñaïi ngang taàm thôøi tieàn söû VN töùc 

laø ñaõ treân döôùi 3 ngaøn naêm tröôùc CN töùc caùch nay vaøo khoaûng 5000 naêm. Söï xaùc ñònh naày cho ta bieát 

3 vieäc lieân heä quan troïng: thöù nhaát laø gioøng gioáng toäc Vieät ñaõ xuaát hieän töø thôøi aên loâng ôû loã tôùi thôøi 

hoï Hoàng Baøng coù theå phaûi traûi qua maáy chuïc ngaøn naêm tröôùc ñoù (hieän coøn ñang truy tìm) vì theo 

doøng tieàn söû töø thôøi haùi löôïm ñeán khi  coù caùi rìu baèng ñaù, ñeán tìm ñöôïc ñoà ñoàng roài bieát khaéc hình 

treân ñoù töùc laø ñaõ bieát luyeän KIM cuõng ñaõ kheá hôïp vôùi thôøi gian ghi treân. Thöù hai laø daân toäc VN vôùi 

4000 naêm vaên hieán, khoâng phaûi laø noùi quaù so vôùi nieân ñaïi treân, coù theå coøn laâu ñôøi hôn nöõa, nhöng vì 

söû vieát qua truyeàn khaåu khoâng chính xaùc nhaát laø veà nieân ñaïi. Thöù ba laø qua söï khaùm phaù cuûa caùc nhaø 

khoa hoïc khaûo coå veà rìu ñaù troáng ñoàng ñaõ xaùc nhaän VN laø moät trong nhöõng caùi NOÂI cuûa loaøi ngöôøi 

laâu ñôøi nhaát. Neàn vaên minh Noâng Nghieäp vaø TROÁNG ÑOÀNG laø coát loõi aûnh höôûng caùc vuøng chung 

quanh keå caû phöông Baéc. Roài ñaây qua moân khaûo coå vaø ngoân ngöõ hoïc seõ coøn khaùm phaù ra nhöõng baát 

ngôø thaät laø ngoaïn muïc, coù theå laät ngöôïc nhöõng thoâng tin tröôùc ñaây daønh cho Ñoâng Nam AÙ, ñaëc bieät laø 

VN ta. 

 

 Nguoàn goác daân toäc VN, theo keát quaû nghieân cöùu môùi ñaây cuûa caùc nhaø baùc hoïc treân theá giôùi, 

coù theå toùm taét: Vieät Nam thuoäc chuûng Indonesien, sau ñoù chuyeån bieán sang chuûng Nam AÙ Baùch Vieät 

do hôïp chuûng vôùi caùc toäc khaùc caùch khoaûng 5000 naêm veà tröôùc, cö truï raûi raùc ôû mieàn Nam Trung Hoa 

vaø Baéc VN hieän nay, töø phía Nam soâng Döông Töû ñeán löu vöïc soâng Hoàng Haø cuøng vôùi moät soá toäc 

ngöôøi khaùc. Sau ñoù vì söùc eùp cuûa Hoa Toäc mieàn Baéc Trung Hoa, Vieät Nam vaø moät soá toäc ít ngöôùi daàn 

daàn bò eùp xuoáng phía Nam khaép vuøng Ñoâng Nam AÙ, Vieät Nam vaø khoaûng 54 boä toäc ít ngöôøi khaùc ñònh 

cö taïi VN ngaøy nay vaø töû thuû taïi ñaây. Cuoäc di cö cuûa daân toäc VN, töø Nam Trung Hoa xuoáng VN ngaøy 

nay khoâng khaùc gì cuoäc di cö töø Baéc vaøo Nam naêm 1954: moät soá lôùn bò keït ôû laïi coá gaéng chòu ñöïng söï 
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haø khaéc cuûa Hoa Toäc du muïc, moät soá naêng ñoäng hôn, vöôït bao trôû ngaïi xuoáng ñònh cö taïi Mieàn Baéc 

VN ngaøy nay. Nhö vaäy giöõa daân toäc ta vaø daân toäc Nam Trung Hoa bò ñoàng hoùa, coù cuøng chung moät 

chuûng Indonesien, Nam AÙ, neân veà vaên hoùa vaø phong tuïc taäp quaùn coù nhieàu ñieåm gioáng nhau. Coù theå 

noùi giöõa Baéc vaø Nam Trung Hoa khoâng gaàn guõi vôùi nhau baèng giöõa Nam Trung Hoa vaø Vieät Nam, vì 

Baéc Trung Hoa thuoäc vuøng vaên hoùa Du Muïc, Nam Trung Hoa (Hoà Nam, Quaûng Ñoâng, Quaûng Taây) vaø 

VN cuøng chung goác Noâng Nghieäp. 

 

III- HUYEÀN SÖÛ VAØ NHÖÕNG CHUYEÄN THAÀN THOAÏI 

a/ Sô löôïc veà tieàn söû 

 Nhö vaäy nhöõng khaùm phaù môùi veà nguoàn goác VN cuõng coù phaàn phuø hôïp vôùi Huyeàn Söû thôøi 

Ñaïi Hoàng Baøng: Theo löôïc söû Vua Ñeá Minh chaùu 3 ñôøi  Vua Thaàn Noâng, ñi tuaàn thuù phöông Nam, 

ñeán nuùi Nguõ Lónh thuoäc tænh Hoà Quaûng (Hoà Nam, Quaûng Ñoâng, Quaûng Taây), gaëp ngöôøi ñeïp, laáy 

nhau, sinh ra ngöôøi con teân Loäc Tuïc. Sau Ñeá Minh truyeàn ngoâi cho con tröôûng laø Ñeá Nghi laøm vua 

Phöông Baéc vaø Loäc Tuïc laøm Vua Phöông Nam, xöng laø Kinh Döông Vöông, Quoác hieäu laø Xích Quó 

(Xích laø ñoû chæ phöông Nam, Quó laø quó thaàn töùc Thaàn phöông Nam) Bôø coõi Xích Quó baây giôø Baéc 

giaùp Hoà Quaûng, Nam giaùp Hoà Toân (Chieâm Thaønh), Taây giaùp Ba Thuïc (Töù Xuyeân), Ñoâng giaùp beå 

Nam Haûi. 

Kinh Döông Vöông laøm vua nöôùc Xích Quó laáy con gaùi Ñoäng Ñình Quaân laø Long Nöõ sinh ra 

Suøng Laõm, noái ngoâi vua xöng laø Laïc Long Quaân voán laø Roàng vaø keát hoân vôùi con gaùi vua Ñeá Lai laø 

Aâu Cô voán laø Tieân. Daân toäc VN döïa vaøo nguoàn goác Toå Tieân, neân choïn Roàng Tieân laøm bieåu töôïng cho 

daân toäc. Keå töø ñaây, daân toäc VN  raát haûnh dieän veà Toå Tieân cuûa mình, töï xöng laø con Roàng chaùu Tieân. 

Suốt 2622 năm theo söû hoïc, hoï Hoàng Baøng laõnh ñaïo VN töø ñôøi vua Ñeá Minh cho ñeán 18 ñôøi 

vua Huøng, VN ñeàu naèm trong tình traïng Huyeàn Thoaïi. Vôùi chuoãi thôøi gian daøi vaèng vaëc, söï truyeàn 

khaåu veà lòch söû ñöôïc gaïn loïc, coâ ñoäng vaø toàn taïi ñeán ngaøy nay quaû thaät quí hieám vaø coù giaù trò raát lôùn. 

Muoán tìm hieåu veà Huyeàn Thoaïi, Huyeàn Söû caàn naëng veà yù, caân nhaéc, suy tö ñeå naém baét cho ñöôïc yù 

chaùnh maø Toå Tieân muoán truyeàn laïi thay vì ñaén ño coi chuyeän ñoù coù thaät hay khoâng! 

Qua Huyeàn söû, Toå Tieân chuùng ta ñaõ löu laïi BIEÅU TÖÔÏNG ROÀNG TIEÂN ñaõ noùi leân nhöõng 

hoaøi baûo lôùn lao, nhöõng tö töôûng vó ñaïi, nhöõng sieâu lyù laøm ngoïn ñuoác soi ñöôøng cho daân toäc tröôøng 

toàn vaø phaùt huy caøng ngaøy caøng roäng lôùn, luoân coù tính thôøi ñaïi cho ñeán ngaøy nay vaø mai sau, nhaát laø 

veà phöông dieän TAÂM LINH, tö töôûng VN seõ oâm chaàm laáy Caøn Khoân Vuõ Truï. Ñeå laøm saùng toû vaán ñeà 

chuùng toâi xin giaûi maõ moät soá Huyeàn Söû sau ñaây ñeå thaáy raèng VN coù moät neàn Quoác Ñaïo raát sôùm laøm 

coát loõi cho moïi bieán chuyeån thaêng traàm cuûa ñaát nöôùc, ñeå bieát vì sao daân toäc ta vaãn tröôøng toàn maõi 

maõi: 

  *** Caëp Roàng Tieân 

  *** Gaäy Thaàn vaø Saùch Öôùc 

  *** Baùnh Chöng Baùnh Daày 

  *** Phuø Ñoång Thieân Vöông 
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  *** Tröông Chi Mî Nöông 

  *** Troïng Thuûy Mî Chaâu 

b/-Caëp Roàng Tieân vôùi toân yù ñaëc saéc cuûa Toå Tieân 

1/- Sô löôïc caâu chuyeän  

 Vua Laïc Long Quaân goác laø Roàng keát duyeân cuøng coâng chuùa Aâu Cô voán laø Tieân, sinh ra moät 

boïc 100 tröùng, nôû ra 100 con, 50 theo Cha xuoáng bieån laøm ROÀNG, 50 theo Meï leân nuùi laøm TIEÂN, sinh 

ra daân toäc VN thuoäc gioøng gioáng ROÀNG TIEÂN. Bieåu töôïng Roàng Tieân daïy cho chuùng ta bieát bao trieát 

lyù nhaân sinh coù tính bao haøm caû caøn khoân vuõ truï. 

2/- YÙ nghóa veà DÒCH LYÙ 

Caâu chuyeän  caëp Roàng Tieân  maø Toå Tieân truyeàn laïi ñöôïc coi nhö laø BIEÅU TÖÔÏNG cuûa daân 

toäc ta, coøn coù yù nghóa quan troïng laø nhaèm cuï theå hoaù moân dòch lyù, moät moân hoïc noåi tieáng ôû Ñoâng 

Phöông maø khaép theá giôùi ngaøy nay coøn ñang nghieân cöùu hoïc hoûi, baèng hình aûnh soáng ñoäng Roàng Tieân 

: Moät boïc chöùa 100 tröùng töôïng tröng cho THAÙI CÖÏC, 50 Roàng, cô DÖÔNG theo Cha xuoáng bieån, 50 

Tieân, cô AÂM theo Meï leân non töùc laø ñaõ phaân cöïc LÖÔÕNG NGHI. Taùc ñoäng cuûa Löôõng nghi, TÖÔNG 

HIEÄP thì sinh hoaù ra Caøn Khoân Vuõ Truï, TÖÔNG KHAÉC thì phuïc vuï cho cô TIEÁN HOAÙ cuûa Caøn 

Khoân. Hôn nöõa, Roàng töôïng tröng cô Döông laïi xuoáng bieån thuoäc Aâm. Tieân töôïng tröng cô Aâm laïi leân 

nuùi thuoäc Döông. Dieãn ñaït hieän töôïng naày, roõ raøng Toå Tieân ta ñaõ am töôøng dòch lyù: “trong döông coù 

aâm, trong aâm coù döông”, moät nguyeân lyù quan troïng vaøo baäc nhaát trong moân Dòch hoïc.  

3/-Tö töôûng Bình Ñaúng, Quyeàn Nghi, Linh Hoaït,Tröôøng Toàn… 

 Theo truyeàn thuyeát Roàng laø moät trong töù linh, caùc baäc vua chuùa ngaøy xöa töï ví mình laø Roàng 

(long theå, long nhan, long baøo….). Ñaëc tính cuûa Roàng laø soáng ôû ñaâu thích nghi ôû ñoù, soáng treân caïn , 

döôùi nöôùc, treân maây, tuyø luùc tuyø thôøi bieán lôùn nhoû tuyø yù vaø luoân tröôøng sanh baát töû. Roàng huøng duõng, 

ñeïp ñeõ, töôïng tröng cho nam nhaân anh huøng quaân töû, thuoäc cô DÖÔNG. Tieân ñeïp, dòu hieàn, teá nhò, 

thanh thoaùt, bieán hoaù voâ cuøng vaø tröôøng sanh baát töû nhö Roàng, luoân luoân ñem aân phöôùc cho theá nhaân. 

Tieân laø hình aûnh lyù töôûng cuûa ngöôøi phuï nöõ VN, thuoäc cô AÂM. Roàng Tieân laø moät caëp thö huøng aâm 

döông bieán hoaù voâ cuøng, tröôøng sanh baát töû, tuyø theo thôøi vò maø thích nghi tuyeät vôøi vôùi cuoäc soáng voâ 

thöôøng. Söï quyeàn nghi linh hoaït naày giuùp cho daân toäc ta luoân tröôøng toàn duø ñaõ traûi qua traêm ngaøn soùng 

gioù . Cuøng trong moät boïc sinh ra vaø cuøng laø Roàng Tieân neân daân toäc ta, töø vua cho tôùi daân ñeàu bình 

ñaúng. 

4/- YÙ nghóa HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG 

Ngoaøi ra, 100 con xuaát töø trong moät boïc, töùc cuøng trong moät BAØO THAI maø phaùt sinh ra daân 

toäc VN, töï ñieåm naày, chuùng ta thaáy roõ söï saùng suoát kyø dieäu cuûa Toå Tieân ta, vöøa gôïi yù quay veà nguoàn 

goác phaùt sinh ra caøn khoân vuõ truï, vöøa daïy con chaùu baøi hoïc saâu saéc lôùn lao laø daân toäc töø trong moät baøo 

thai maø ra, töùc coù nghóa laø anh em ruoät thòt, laø ÑOÀNG BAØO vôùi nhau, do ñoù söï thöông yeâu vaø ñoaøn 

keát laø töï nhieân. Töø yù nieäm HUYNH ÑEÄ ÑOÀNG BAØO laøm cô baûn ñöa ñeán tö töôûng HUYNH ÑEÄ ÑAÏI  

ÑOÀNG, moät nhaân sinh quan tieán boä vaø hieän ñaïi nhaát ngaøy nay.  Daân toäc VN xuaát töø trong moät baøo 

thai haøm yù moïi ngöôøi ñeàu BÌNH ÑAÚNG, tình ruoät thòt. nghóa ñoàng baøo gaén boù nhau deät neân Phong 
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Hoùa nhaø Nam heát söùc ñoäc ñaùo  laáy tình thöông laøm coát loõi coù khaû naêng trung hoøa moïi nguoàn tö töôûng 

khaùc bieät, taïo neân yù thöùc HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG. Ñaây laø yù thöùc maø Toå Tieân ta thai ngheùn töø ngaøn 

xöa maø theá giôùi ngaøy nay môùi baét ñaàu daán thaân trong cuoäc haønh trình ñaày nhaân baûn naày. Phaùt huy yù 

nghóa naøy roäng hôn nöõa chuùng ta seõ ñi tôùiõ chaân lyù laø khoâng rieâng gì daân toäc VN, khoâng rieâng gì nhôn 

loaïi maø taát caû caøn khoân vaïn vaät ñeàu coù chung nguoàn, töø ñoù loøng töø bi, baùc aùi, tính bao dung seõ laø aùnh 

haøo quang saùng choùi roäng lôùn hôn bao truøm caû vuõ truï trong nhöõng thieân nieân kyû tôùi! 

Huyền thoại của dân tộc chính là ĐẠO SỐNG của dân tộc đó gần chân lý nhất, là gia sản quí báu 

nhất vì tinh thần thiêng liêng và đầy ý nghĩa sống.  Diễn tả tinh thần dân tộc ở mức độ cao nhất và cũng 

là di sản thiên liêng của dân tộc là một mạch mối vô cùng quan trọng vào nguồn quá khứ xa xôi của dân 

tộc gắn liền với tương lai của dân tộc đó.  Như vậy huyền thoại là màn lược gạn lọc tinh hoa của tư 

tưởng dân tộc còn lưu lại, là nền minh triết, là túi khôn, là bản sắc, là tướng diện, là túi khôn của Tổ tiên. 

             5/- YÙ nghóa veà con soá 18 ñôøi vua HUØNG 

 Rieâng con soá 18 ñôøi vua Huøng naèm trong yù nghóa: “Cöûu cöûu caøn khoân dó ñònh” töùc laø boäi soá 

cuûa soá 9, seõ choáng  ñôõ caøn khoân luoân luoân beàn vöõng. Theo dòch lyù, soá 9 laø soá döông lôùn nhaát, soá ñaïi 

thaønh, neân boäi soá cuûa soá 9 chæ söï oån ñònh, vöõng maïnh, hoøa bình,may maén... Kinh nghieäm lòch söû Theá 

Giôùi vaø Vieät Nam trong theá kyû 20 naøy cho ta thaáy roõ: Hoøa bình ñeán sau ñeä I theá chieán rôi vaøo naêm 

1918 (18 = 9 x 2), ñeä Nhò theá chieán vaøo naêm 1945 (45 = 9 x 5) , chieán tranh Vieät Phaùp qua Hieäp Ñònh 

Geneve 1954  (54 = 9x6),  thay ñoåi cheá ñoä Ngoâ Ñình Dieäm vaøo naêm 1963 ( 63 = 9 x 7), giaûi theå cheá 

ñoä CS theá giôùi naêm 1990 (90 = 9 x 10).  

 Roõ raøng 18 vò vua Huøng choáng ñôõ san haø beàn vöõng neân VN vaãn tröôøng toàn nhö Roàng , nhö 

Tieân duø ñaõ traûi qua thöû thaùch hôn 1000 naêm bò ñoâ hoä vaø ñoái phöông coá yù duøng moïi thuû ñoaïn ñeå ñoàng 

hoùa. 

  6/- Toùm taét: 

   Qua huyeàn söû Con Roàng Chaùu Tieân chuùng ta nhaän thaáy Toå Tieân ta ñaõ ñaàu tö tim oùc vaøo vieäc 

vaän truø khai môû con ñöôøng theânh thang, ñoù laø ÑAÏI ÑAÏO ñeå chuùng ta quay veà nguoàn töø voâ cöïc, thaùi 

cöïc, löôõng nghi sinh ra caøn khoân vuõ truï, ñeán nguoàn goác cuûa vaïn vaät chuùng sanh  vaø cuûa daân toäc, trang 

bò cho chuùng ta tö töôûng Huynh Ñeä Ñaïi Ñoàng laáy BAÙC AÙI, COÂNG BÌNH laøm neàn taûng. Thaät khoù maø 

ño löôøng ñöôïc söï thoâng thaùi cuûa Toå Tieân! Ngay bieåu töôïng Roàng Tieân cuõng thaät laø kyø dieäu! Myõ laáy 

Chim Öng laøm bieåu töôïng, Phaùp choïn Gaø Troàng, Nga choïn Gaáu Traéng, Anh choïn  Sö Töû, UÙc choïn  

Ñaïi Thöû…  Ñoù laø nhöõng con vaät töôïng tröng cho söùc maïnh, cho vaên minh vaät chaát nhieàu hôn. Chæ coù 

VN choïn bieåu töôïng baét nguoàn töø hö voâ bieán hoùa voâ cuøng, theå hieän ra thöïc tieãn nghieâng haün veà con 

ñöôøng Taâm Linh, seõ laøm raïng rôõ cho daân toäc mai sau. 

 Huyeàn thoaïi cuûa daân toäc chính laø ÑAÏO SOÁNG cuûa daân toäc ñoù gaàn chaân lyù nhaát, laø gia saûn quí 

baùu nhaát vì tính chaát thieâng lieâng vaø ñaày yù nghóa soáng, dieãn taû tinh thaàn daân toäc ôû möùc ñoä cao nhaát vaø 

cuõng laø di saûn thieâng lieâng cuûa daân toäc, laø maïch noái voâ cuøng quan troïng vaøo nguoàn quaù khöù xa xoâi 

cuûa daân toäc, gaén lieàn vôùi töông lai cuûa daân toäc ñoù. Nhö vaäy huyeàn thoaïi laø maøn löôïc gaïn loïc tinh hoa 

cuûa tö töôûng daân toäc coøn löu laïi, laø neàn minh trieát, laø baûn saéc, laø töôùng dieän, laø tuùi khoân cuûa Toå tieân. 

c/- GAÄY THAÀN VAØ SAÙCH ÖÔÙC  
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1/- Löôïc truyeän 

Thaùnh Taûn Vieân teân thaät laø KYØ MAÏNG moät ngaøy kia leân röøng ñoán cuûi nuoâi meï, Kyø Maïng coá 

gaéng ñoán moät caây Ñaïi Thoï töø saùng ñeán toái maø caây chöa ngaõ, chaøng ñaønh trôû veà ñònh hoâm sau ñoán 

tieáp. Hoâm sau ñeán nôi, thaáy caây lieàn laïc y nguyeân. Tuy laáy laøm laï nhöng chaøng vaãn kieân nhaãn baét 

ñaàu laøm laïi. Hoâm sau, chaøng ñeán, caây vaãn lieàn nhö cuõ. Laàn thöù ba, sau khi ñoán caây tôùi chieàu, coøn dôû 

dang, chaøng nuùp nôi kín ñaùo rình xem, thì thaáy 1 baø laõo coù maùi toùc baïc phô caàm caây gaäy chæ vaøo choã 

daáu chaët ñi moät voøng, caây lieàn laïi nhö cuõ. Chaøng rôøi choã naáp, ngaïc nhieân hoûi baø laõo taïi sao laïi phaù 

coâng vieäc cuûa chaøng. Baø laõo noùi “ caây coå thuï naày laø choã nghæ ngôi cuûa ta. Taïi sao ngöôi laïi chaët noù? 

Ta chính laø thaàn linh taïi ñaây”. Kyø Maïng raàu ró noùi:”Neáu khoâng chaët ñöôïc caây thì laáy gì nuoâi meï giaø!” 

Caûm ñoäng tröôùc loøng hieáu thaûo vaø tính kieân trì nhaãn nhuïc hieàn löông cuûa chaøng, baø laõo lieàn  

taëng cho chaøng moät caây gaäy. Baø daën: ”Gaäy naày coù hai ñaàu, moät ñaàu sanh vaø moät ñaàu töû, chæ ñaàu töû thì 

soáng thaønh cheát, chæ ñaàu sanh thì cheát thaønh soáng.” 

Nhôø gaäy thaàn, chaøng ñem baùu vaät cöùu giuùp moïi ngöôùi. Moät hoâm chaøng gaëp moät con raén nhoû 

bò boïn chaên traâu gieát cheát quaêng beân veä ñöôøng, chaøng duøng ñaàu sanh cöùu soáng con raén. Khoâng ngôø 

con raén naày laø con cuûa thuûy Long Vöông. Ñeå taï ôn cöùu maïng Tieåu Long bieán thaønh ngöôøi, ñöa chaøng 

xuoáng Thuûy Cung giôùi thieäu vôùi Cha. Ñeå ñeàn ôn, Long Vöông taëng cho chaøng moät quyeån saùch öôùc, 

caùc trang saùch ñeàu traéng tinh khoâng coù chöõ, nhöng khi öôùc muoán ñieàu gì thì chöõ hieän ra vaø ñeàu ñaït 

ñöôïc muïc ñích. Chaøng duøng gaäy thaàn vaø saùch öôùc giuùp Vua trò nöôùc an daân. Khi ñaát nöôùc ñöôïc thanh 

bình thì töï chaøng lui veà soáng aån daät treân nuùi Taûn Vieân vôùi taâm hoàn thô thôùi,  khoâng maøng coâng danh 

phuù quí, khoâng nhaän baát cöù aân hueä  naøo cuûa Vua Huøng ban cho. Nhôù ôn chaøng ngöôøi daân phong chaøng 

laøm Thaùnh Taûn Vieân ñeå toân thôø. 

Gaäy thaàn vaø saùch öôùc laø moät caâu chuyeän thaàn thoaïi hieám hoi coøn löu laïi chuyeân chôû bieát bao 

trieát lyù nhaân sinh ñoäc ñaùo maø Toå tieân truyeàn laïi cho chuùng ta. Moät caâu chuyeän hö caáu bình daân moäc 

maïc nhöng haøm chöùa caùi ñaïo sinh toàn, ñoù laø moät ñaïo laáy tình thöông laøm caên baûn, laáy trí tueä ñeå theå 

hieän vieân dung tình thöông, laáy tri haønh hôïp nhaát vaän duïng thöôøng haèng. Thöû löôïc keâ veà yù nghóa 

chuyeän thaàn thoaïi naày. 

2/ Thaàn Linh maùch baûo 

Caùc caâu chuyeän coå tích hay thaàn thoaïi VN nhö chuyeän Phuø Ñoång Thieân Vöông, Baùnh Daøy 

Baùnh Chöng, Gaäy Thaàn Saùch Öôùc, thöôøng giaûi quyeát moïi khoù khaên ñeàu coù söï hieän dieän cuûa thaàn linh 

giuùp ñôõ. Cho tôùi baây giôø ña soá ngöôøi daân Vieät vaãn coøn tin töôûng vaø baét gaëp nhö hieän töôïng Ñöùc Meï, 

Ñöùc Phaät Quan Aâm. . . thöôøng hieän thaân ñeå hoã trôï khi chuùng ta laâm vaøo caûnh böôùc ñöôøng cuøng. Ñaây 

laø moät söï thaät chöa theå chöùng minh ñöôïc baèng khoa hoïc vaø hieän töôïng baét gaëp chæ daønh cho nhöõng caù 

nhaân hay moät taäp theå TAÂM THAØNH, VOÂ NGAÕ TRONG MOÄT PHUÙT CHOÁC NAØO ÑOÙ. Truyeàn 

thuyeát cuûa Toå Tieân veà vieäc naày noùi leân söï tin töôûng, söï chöùng nghieäm maø daân toäc ta ñaõ traûi qua nhieàu 

ngaøn naêm vaø toàn taïi ñeán ngaøy nay chöùng toû beân caïnh chuùng ta, coøn coù moät theá giôùi voâ hình ñang sinh 

hoaït nhö chuùng ta, coù khi cuøng chuùng ta lo chung moät coâng vieäc. YÙ nieäm Thaàn Linh naày daãn ñeán 

ÑAÏO THÔØ cuùng Toå Tieân, OÂng Baø, Cha Meï vaø nhöõng ngöôøi ñaõ khuaát trong doøng toäc, nhöõng vò coù 

coâng vôùi laøng xaõ, nhöõng vò coâng thaàn ñoái vôùi nöôùc nhö Thaùnh Taûn Vieân, Thaùnh Gioáng vaø cao hôn nöõa 

laø Ñöùc Toå Huøng Vöông, nhöõng vò TOÅ coù coâng khai cô laäp quoác. Thaêng hoa hôn nöõa chuùng ta seõ baét 
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gaëp vò thaàn linh taïo hoùa ra caøn khoân vuõ tru…ï Thông điệp của tổ Tiên cho ta biết là luôn luôn có thần linh 

hỗ trợ cho dân tộc ta đấy chính là mầm Quốc Đạo VN được Tổ Tiên thai nghén từ xa xưa. 

3/- Söï kieân trì vaø loøng hieáu thaûo 

 Kyø Maïng moät tieàu phu nhaãn nhuïc, hieàn laønh, chaát phaùc, hieáu thaûo: Sau 3 laàn ñoán caây cöïc khoå 

nhöng caây vaãn lieàn laïi moät caùch laï luøng, Kyø Maïng vaãn kieân trì nhöng naûy sanh ra yù môùi laø rình xem 

chuyeän gì seõ xaûy ra, khi bieát baø laõo phaù coâng vieäc laøm aên cuûa mình, chaøng chæ nheï nhaøng hoûi taïi sao 

chöù khoâng heà noãi giaän. Khi baø laõo töï giôùi thieäu vaø giaûi baøy lyù do thì chaøng chæ noùi nhö töï than: “Neáu 

toâi khoâng chaët ñöôïc caây thì laáy gì nuoâi meï.” Thöû thaùch naày baûo ñaûm cho baø laõo bieát chaéc chaén chaøng 

laø moät ngöôøi hieàn löông, coù taùnh nhaãn nhuïc, chôn chaát vaø ñaëc bieät laø coù loøng hieáu thaûo vôùi Meï, coù theå 

giao troïng traùch cho chaøng maø khoâng sôï haïi ngöôøi, haïi vaät. Ñoái vôùi toå tieân VN, ngay thôøi tieàn söû ñaõ 

coi ñaïo HIEÁU ñöùng ñaàu roài. Ñoù chính laø Ñaïo veà nguoàn vaäy. 

4/Gaäy Thaàn 

  Gaäy thöôøng duøng ñeå nöông töïa, gaäy thaàn laø caây gaäy coù pheùp thaàn thoâng do Thaàn Linh trao 

taëng. Gaäy coù 2 ñaàu, ñaàu sanh chæ vaøo bieán cheát thaønh soáng; ñaàu töû chæ vaøo bieán soáng thaønh cheát. 

Ñaàu sanh vaø ñaàu töû chæ ñaàu döông vaø ñaàu aâm. Nhö vaäy gaäy thaàn chính laø taùc ñoäng cuûa nguoàn 

lyù aâm döông. Moät laàn nöõa Toå Tieân VN ñaõ truyeàn yù theâm cho lyù Tieân Roàng Aâm Döông maø gaäy thaàn laø 

caùi “duïng” cuûa nguoàn lyù sieâu tuyeät naày! Ñaây laø lyù NHÒ NGUYEÂN AÂM DÖÔNG, khi töông hieäp thì 

sinh hoaù caùi môùi, khi kích ñoäng laøm maàm moáng cho cô tieán hoaù. Bieán theå cuûa guoàng maùy aâm döông 

laø nhöõng caëp ñoái töø: xaáu toát, dôû hay, toái saùng, ñeâm ngaøy, aùc thieän, nöõ nam….Ñieàu kyø dieäu nöõa laø 

“trong caùi naày coù caùi kia”, trong aâm coù döông, trong döông coù aâm, tuy hai maø moät, tuy mo ät maø hai. 

Moãi ngöôøi chuùng ta, Nam hay Nöõ ai cuõng coù Gaäy Thaàn trong ngöôøi. Ñoù laø caùi TAÂM CHÔN töùc laø ñaàu 

sanh, luùc naøo cuõng sanh ra nhöõng ñöùc taùnh toát. Ngöôïc laïi, ñaàu töû chæ TAÂM GIAÛ sanh ra nhöõng ñöùc 

taùnh xaáu. Khi ta duøng ñaàu sanh töùc laø nhöõng tö töôûng toát theå hieän ra lôøi noùi, vieäc laøm thì taùc duïng cöùu 

ñoä chuùng sanh voâ cuøng voâ taän. Ngöôïc laïi neáu duøng ñaàu töû  thì gaây tai hoaï cuõng khoâng töôûng töôïng 

noãi. Thí duï moät vì vua duøng ñaàu sanh thì aân phöôùc, hoaø bình, an laïc traøn ngaäp cho daân gian; neáu duøng 

ñaàu töû  thì gaây tai hoaï, chieán tranh, cheát choùc, ñau khoå bieát bao ngöôøi. 

Chæ moät caây Gaäy Thaàn maø Toå Tieân ta ñaõ vöøa noùi leân ñöôïc trieát lyù aâm döông vaø daïy cho 

chuùng ta baøi hoïc veà vieäc xöû duïng ñaàu sanh trong cuoäc soáng! Xöû duïng ñaàu sanh khoâng coù nghóa laø 

khoâng xöû duïng ñaàu töû maø ñoâi khi caàn xöû duïng ñaàu töû neáu laø ñeå phuïc vuï ñaàu sanh theâm höõu hieäu hôn. 

Ñoù laø trong döông phaûi coù aâm hoã töông môùi ñaït Ñaïo Toå Tieân. 

5/- Saùch Öôùc 

Saùch öôùc coù 3 trang giaáy traéng tinh, khoâng coù chöõ, nhöng öôùc baát cöù ñieàu gì ñeàu ñöôïc toaïi 

nguyeän. Gaäy thaàn laø nöông theo thaàn linh, nöông theo luaät aâm döông cuûa Ñaát Trôøi, nöông theo taâm yù 

Nguôøi ñeå cöùu ñoä ñaëc bieät veà sanh töû, naëng veà phaàn vaät chaát höõu theå, thaät söï chöa vieân maõn! Vì theá, 

Thaàn Linh ban theâm cho Saùch Öôùc ñeå boå tuùc, höôùng veà phaàn TAÂM LINH nhieàu hôn. Saùch Öôùc khoâng 

coù chöõ? Khoâng coù chöõ sao goïi laø saùch ñöôïc? Ñieàu nghòch thöôøng naày truøng hôïp vôùi truyeän TAÂY DU 

KYÙ khi thaày troø Tam Taïng ñi thænh kinh, sau khi ñaõ traûi qua 80 tai naïn ñaày gian nan khaûo ñaûo, ñeán 

ñöôïc Taây phöông Phaät, ñöôïc trao kinh, vì khoâng coù gì ñeå lo loùt neân bò Phaät traùc, trao cho maáy ngaøn boä 

kinh khoâng coù chöõ. Sau khi Thaày Troø Ñöôøng Taêng khaùm phaù ra, ñem loaïi kinh naày traû laïi, ñoøi kinh coù 
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chöõ. Töø Phaät Toå ñeán caùc vò Phaät khaùc ñeàu coù yù ñoøi hoái loä môùi trao kinh. Sau cuøng Ñöôøng Taêng phaûi 

baám buïng laáy chieác bình baùt baèng vaøng quí giaù maø vua Ñöôøng taëng luùc ra ñi thænh kinh trao cho Phaät. 

Ñoïc tôùi ñoaïn naày ta caûm thaáy quaùi laï: thöù nhaát laø cöûa Phaät laøm gì chöùa quaù nhieàu kinh voâ töï nhö vaäy? 

Thöù hai laø cöûa Phaät laøm gì coù vuï hoái loä? Neáu coù thì sao goïi laø Phaät? YÙ nghóa thaâm thuyù cuûa 2 söï vieäc 

naày ñöôïc toùm taét nhö sau: 

 

Muoán laáy kinh vaø muoán cho kinh taùc duïng höõu hieäu hôn, tröôùc tieân phaûi buoâng boû veà phaàn vaät 

chaát maø chieác bình Baùt Vu baèng vaøng laø vaät töôïng tröng. Coøn vöôùng víu danh lôïi quyeàn seõ bò trì keùo 

laøm sao tu ñöôïc! Coøn taïi sao chuøa cuûa Phaät Toå laïi chöùa nhieàu kinh khoâng chöõ quaù vaäy? Ñoái vôùi Phaät, 

loaïi kinh cao quí nhaát laø TAÂM KINH maø taâm laøm gì coù chöõ? Kinh coù chöõ chæ môùi laø khôûi ñieåm cho 

cuoäc haønh trình,  tu theo ñoù khoâng giaûi thoaùt ñöôïc, phaûi ñi vaøo bí ñaïo TAÂM KINH VOÂ TÖÏ. Ñoù môùi 

chính laø muïc tieâu cuûa cuoäc haønh trình. Trình ñoä nhôn loaïi thôøi ñoù cho tôùi ngaøy nay phaàn lôùn chæ vôùi 

tôùi kinh höõu töï maø thoâi neân thaày troø Tam Taïng môùi traû laïi kinh voâ töï, nhaän kinh höõu töï môùi phoå ñoä 

ñöôïc. 

Saùch Öôùc cuõng coù yù nghóa töông töï: Gaäy thaàn nhö laø kinh coù chöõ, ñaõ giuùp cho Kyø Maïng hoaøn 

thaønh Tam Laäp töùc laø laäp Ngoân, laäp Ñöùc, laäp Coâng laøm troøn theá söï thì “taâm an trí ñònh”, töø ñoù Phaät 

tính môùi hieån loä, noùi caùch khaùc laø chöøng ñoù coù hieän töôïng THIEÂN NHAÂN HIEÄP NHAÁT, chöõ LÖÔNG 

trong LÖÔNG TAÂM daãn daét môùi ñöa con ngöôøi laàn laàn tieán ñeán bôø giaùc trong tieán trình GIAÛI 

THOAÙT, chöøng ñoù öôùc gì chaúng ñöôïc muoán gì chaúng coù trong cô phuïng söï. 

Caâu chuyeän Gaäy Thaàn Saùch Öôùc coù töø thôøi Huøng Vöông, tröôùc khi Phaät Giaùo, Laõo Giaùo, 

Khoång Giaùo haøng ngaøn naêm maø Toå Tieân VN ñaõ naém  baét ñöôïc chaân lyù cuûa Tam Giaùo vaø löu truyeàn 

cho con chaùu quaû thaät khoâng theå naøo ngôø ñöôïc! Maàm chaân lyù naày ñaõ ñöôïc gieo töø ngaøn xöa, ñaõ coù 

saün trong daân toäc ta, neân caùc toân giaùo du nhaäp ñeàu ñöôïc hoan ngheânh ôû nöôùc ta sau naày.  

6/- TOÙM TAÉT   

Caâu chuyeän thaàn thoaïi Gaäy Thaàn Saùch Öôùc thaät laø moäc maïc, bình daân, laïi coù veû hoang ñöôøng 

hö caáu. Nhöng khi hieåu ñöôïc HUYEÀN YÙ cuûa Toå Tieân, ta raát haûnh dieän nhaän thaáy Taâm Thöùc cuûa Toå 

Tieân ta ñaõ vöôït tröôùc thôøi ñaïi maáy ngaøn naêm dö.  Ñieàu naày laøm cho chuùng ta thöïc söï ngaïc nhieân thích 

thuù voâ cuøng! Vôùi trình ñoä trí tueä taâm linh naày chaéc chaén höùa heïn nhieàu söï kyø dieäu chôø ñoùn chuùng ta 

suoát doøng thôøi gian töø ngaøn xöa cho tôùi ngaøn sau. “ Taâm kinh voâ töï” hay “Saùch Öôùc” chính laø chaân lyù 

: “Chôn khoâng dieäu höõu” hay Thieân Nhôn hieäp nhaát taïi TAÂM. Hieäp Thieân thöôïng ñeå trí hueä ñöôïc 

saùng roài ñem söï saùng naày Hieäp Thieân haï töùc laø phuïng söï vaïn linh. Treân ñöôøng phuïng söï seõ gaëp nhieàu 

thöû thaùch cam go, vaø cuõng chính nhôø theá, seõ ñöôïc taêng theâm söï saùng hôn nöõa vaø cöù theá maø hoã töông 

cho nhau ñeå kieän toaøn chaân lyù. Toå Tieân ñaõ sieâu vieät, daân toäc ta ñaõ coù moät nguoàn goác lôùn lao vöõng 

chaéc, neáu chuùng ta quay veà nguoàn ñeå hoïc cho nhuaàn nhuyeãn nôi goác, ñem ra phuïc vuï nhôn sanh vôùi 

taâm voâ ngaõ, thaønh tín, linh hoaït seõ caøng ngaøy caøng boài döôõng goác theâm vöõng chaéc hôn, thì daân toäc ta 

seõ caøng ñi vaøo con ñöôøng saùng cuûa chaân lyù, chaéc chaén moät ngaøy kia seõ: “Nam phong thöû nhöït bieán 

nhôn phong”. 

d/- BAÙNH DAØY BAÙNH CHÖNG 

1/- Löôïc Truyeän 
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Vua Huøng thöù VI coù 22 ngöôøi con trai. Ngaøi muoán choïn moät ngöôøi con ñeå truyeàn ngoâi baèng 

caùch ban leänh cho caùc hoaøng töû tìm leã vaät xöùng ñaùng vaø coù yù nghóa nhaát ñeå daâng cuùng Toå Tieân thì seõ 

ñöôïc truyeàn ngoâi. 

 

Caùc hoaøng töû laäp töùc cho ngöôøi raàn roä ñi tìm vaät quí, sôn haøo haûi vò, cuûa laï khaép nôi töø nuùi 

röøng ñeán bieån caû, töø ñoàng queâ ñeán chôï buùa. Rieâng hoaøng töû thöù 9 teân Tieát Lieâu vì sôùm moà coâi meï, bò 

coâ theá, khoâng coù tuyø tuøng giuùp ñôû. Hoaøng töû thao thöùc suy nghó ñeâm ngaøy nhöng voâ keá khaû thi. May 

maén thay, moät ñeâm ñang luùc chaøng buoàn raàu lo laéng khoâng bieát laøm sao tìm moùn ngon vaät laï ñeå kính 

hieáu Toå Tieân, chöù khoâng coù yù tranh ngoâi ñoaït vò, boãng coù moät cuï giaø raâu toùc baïc phô hieän ñeán  daïy 

Tieát Lieâu duøng loaïi neáp thaät toát laøm 2 caùi baùnh: moät caùi hình troøn töôïng tröng cho TRÔØI, goïi laø 

BAÙNH DAØY; caùi kia hình vuoâng töôïng tröng cho ÑAÁT, goïi laø BAÙNH CHÖNG. 

Tieát Lieâu theo lôøi daïy cuûa Thaàn Linh, töï tay laøm baùnh. Ñeán ngaøy heïn, caùc hoaøng töû ñem daâng 

khoâng thieáu baát kyø moùn ngon vaät laï, ñaét tieàn ñaét giaù. Rieâng Tieát Lieâu chæ coù baùnh chöng baùnh daøy. 

Vua cha neám qua taát caû vaø quan saùt töøng moùn. Moùn laï vaø reû tieàn nhaát ñoái vôùi nhaø vua laø Baùnh Daøy, 

Baùnh Chöng. Nhaø vua neám thaáy ngon mieäng, quan saùt hieåu roõ yù nghóa TRÔØI TROØN ÑAÁT VUOÂNG 

cuûa loaïi baùnh ñaëc bieät naày. Vua cha khen ngôïi vaø tuyeân boá truyeàn ngoâi choTieát Lieâu. 

Moãi laàn Teát ñeán, caùc ñôøi vua Huøng ñeàu duøng Baùnh Daøy Baùnh Chöng ñeå daâng cuùng Toå Tieân, 

vaø haàu heát daân toäc VN, cho tôùi ngaøy nay ñeàu duøng loaïi baùnh naày ñeå cuùng Oâng Baø Toå Tieân. 

2/- Thaàn linh maùch baûo 

Trong luùc Tieát Lieâu bí loái, vôùi taám loøng thaønh höôùng veà Toå Tieân, tha thieát muoán tìm vaät quí 

hieán daâng theo khaû naêng cuûa mình, chaéc chaén chaøng khoâng coá yù tranh ñoaït nhö caùc anh em khaùc cuûa 

chaøng. Nhôø taám loøng thaønh, nhôø khoâng coù yù tranh ñoaït neân TAÂM AN  vaø ñoù laø traïng thaùi thuaän lôïi 

cho Thaàn linh hieän ra giuùp ñôû. 

3/- YÙ nghóa veà taùc ñoäng AÂM DÖÔNG 

Cuõng gioáng nhö chuyeän Gaäy Thaàn Saùch Öôùc, ñaàu töû Aâm, ñaàu sanh Döông; ôû ñaây baùnh Chöng 

hình vuoâng, theo dòch lyù, töôïng tröng cho AÂM, baùnh Daøy hình troøn töôïng tröng cho DÖÔNG. Tuy 

nhieân ôû Gaäy Thaàn Saùch Öôùc taùc ñoäng cuûa Aâm Döông laø taïo neân  Quyeàn Phaùp vaø Taâm Kinh Voâ Töï 

coøn qua caâu chuyeän baùnh Daøy baùnh Chöng laø höôùng veà nguoàn goác Toå Tieân maø goác cao nhaát laø Ñaáng 

sinh hoaù ra Caøn Khoân Vuõ Truï.  

4/- YÙ nghóa quay veà nguoàn 

Qua caâu chuyeän Baùnh Daøy Baùnh Chöng, Toå Tieân ñaõ chæ roõ nguoàn goác cuûa vaïn vaät, cuûa daân 

toäc ta qua taùc ñoäng cuûa Aâm Döông ñeå daïy con chaùu quay veà nguoàn coäi töø thôøi Ñöùc Toå Huøng Vöông. 

Ngaøi duøng chieác ngai vaøng laøm ñieàu kieän trong vieäc thôø cuùng Toå Tieân laø coi söï vieäc naày quan troïng 

bieát chöøng naøo!!  Daâng cho Toå Tieân 2 loaïi baùnh Aâm Döông laø bieåu loä söï hieåu bieát veà nguoàn coäi vaø 

bieát ôn taát caû caùc Ñaáng sanh thaønh: 

Coâng Cha nhö nuùi Thaùi Sôn 
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Nghóa Meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra 

Moät loøng thôø Meï kính Cha 

Cho troøn chöõ HIEÁU môùi laø ÑAÏO con. 

 

Baøi ca dao naày nhö laø KINH NHAÄT TUÏNG cuûa daân toäc ta, töø treû ñeán giaø ñeàu thuoäc naèm loøng 

vaø thaám vaøo taän tim oùc cuûa ngöôøi VN chuùng ta. Cha meï ôû ñaây laø cha meï phaøm traàn vaø cha meï thieâng 

lieâng Trôøi Ñaát. Ñaïo con ôû ñaây laøø ÑAÏO HIEÁU ñoái vôùi Meï Cha vaø Ñaát Trôøi. Ñoái vôùi daân toäc ta ÑAÏO 

HIEÁU ñöùng ñaàu trong ÑAÏO LAØM NGÖÔØI vaø ÑAÏO THÔØ CUÙNG TOÅ TIEÂN chính là Hi‰u ñåo thaâm 

saâu nhaát. Ñaây chính laø baûn saéc cuûa daân toäc ta. Ñaây chính laø goác cuûa neàn Quoác Ñaïo Vieät Nam. Vì theá, 

daâng cuùng Toå Tieân, OÂng Baø, Cha Meï taïi tieàn khoâng gì coù yù nghóa hôn laø Baùnh Daøy Baùnh Chöng, laïi 

vöøa deã laøm, vöøa tieát kieäm. . . Töï ñieåm naøy söï Minh Trieát cuûa Toå Tieân ñaõ ñaït ñeán ñænh cao, ñuû soi 

saùng daân toäc ta suoát haønh trình theo doïc daøi lòch söû. 

            5/ YÙ nghóa khuyeán khích ngaønh Noâng 

Gaïo neáp do ngaønh noâng saûn xuaát, nuoâi soáng daân toäc ta, ai cuõng bieát vaø ai cuõng phaûi aên môùi 

soáng khoûe, soáng maïnh, aên hoaøi, aên suoát caû ñôøi khoâng chaùn. Baùnh Daøy Baùnh Chöng laøm baèng gaïo 

neáp, aên ngon vaø ñeå laâu khoâng bò thiu nhöùt laø neáu ñöôïc ngaâm döôùi nöôùc, laïi theâm coù yù nghóa cao quí 

ñoái vôùi ñaáng sanh thaønh. Veà vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn ñeàu kieâm bò. Coù theå noùi ngheà noâng laø QUOÁC 

SAÙCH cuûa daân toäc ta ngay töø thôøi tieàn söû cho ñeán ngaøy nay. 

6/ Toùm Taét:  

YÙ nghóa caâu chuyeän thaàn thoaïi BAÙNH DAØY BAÙNH CHÖNG laø QUOÁC SAÙCH cuûa daân toäc ta 

veà maët thöïc tieãn, vöøa laø QUOÁC ÑAÏO veà maët tinh thaàn. Nhö vaäy MINH TRIEÁT cuûa Toå Tieân ñaët neàn 

taûng treân caû hai maët höõu voâ, hoã tröông ñoàng nhòp tieán leân theo töøng giai ñoaïn tieán hoùa chung cuûa 

nhôn loaïi. Daân toäc ta coù nhöõng luùc voâ cuøng laâm nguy töôûng nhö khoâng theå naøo toàn taïi, coù nhöõng khi 

chieán thaéng laãy löøng kyø dieäu voâ cuøng “thaàn thoaïi” nhöng roài daân toäc ta döïng nöôùc, giöõ nöôùc duø trong 

gian khoå nhöng tröôøng toàn. Vaø vôùi söï minh trieát cuûa Toå Tieân truyeàn laïi daân toäc ta ñaõ vaø ñang vöõng 

maïnh vaø trong töông lai chaéc chaén seõ coù nhieàu baát ngôø laøm raïng rôõ gioøng gioáng Roàng Tieân. 

e/ PHUØ ÑOÅNG THIEÂN VÖÔNG 

1/Löôïc truyeän: 

         Vaøo ñôøi vua Huøng Vöông thöù VI, giaëc AÂn töø phöông Baéc traøn xuoáng xaêm laán nöôùc ta. Quaân 

giaëc quaù ñoâng, söùc quaù maïnh vaø quaù baïo taøn. Vua Huøng cuøng trieàu thaàn tìm ñuû moïi caùch ngaên giaëc 

nhöng khoâng thaønh coâng. Quaân giaëc tieán nhö vuõ baõo, neáu khoâng coù caùch, chaéc phen naày seõ bò maát 

nöôùc! 

 Nhaø vua lo laéng voâ cuøng, boãng moät cuï giaø toùc baïc phô xuaát hieän ñang ñuøa vôùi treû con. Thaáy 

oâng giaø tieân phong ñaïo coát, vua Huøng ñeán baùi kieán vaø xin cuï giuùp yù cöùu nöôùc. Cuï baûo: “ Nhaø vua haõy 

sai xöù giaû ñi khaép nôi caàu hieàn ñaùnh giaëc cöùu nöôùc”! 
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 Vua nghe lôøi vaø sai nhieàu söù giaû caáp toác ñi khaép nôi, môøi goïi ngöôøi taøi ñöùc ra giuùp nöôùc. Toaøn 

daân ñeàu hay bieát tình traïng khaån tröông, cuõng ñeàu troâng chôø vò cöùu tin nhö nhaø vua. Trong khi ñoù taïi 

laøng Phuø Ñoång coù  em beù ñaõ 3 tuoåi roài maø vaãn chöa bieát cöôøi noùi ñi ñöùng gì caû. Khi nghe söù giaû rao 

tìm ngöôøi  taøi ñaùnh giaëc cöùu nöôùc thì boãng döng caäu beù laøng Phuø Ñoång ngoài daäy, caát tieáng goïi Meï vaø 

yeâu caàu Meï môøi söù giaû vaøo gaëp. Caäu beù xin nhaø vua ñuùc cho moät con ngöïa saét cao 18 thöôùc, moät roi 

daøi 7 thöôùc, vaø moät boä giaùp saét ñeå ra traän. Duø hoaøi nghi, nhöng nhaø vua khoâng coøn caùch naøo khaùc, 

buoäc loøng ra leänh cho ñuùc ngöïa, roi saét vaø chieán baøo baèng saét cho caäu beù. Coù ngöïa vaø roi trong tay, 

caäu beù lieàn vöôn vai moät caùi, bieán thaønh moät thanh nieân cao lôùn huøng duõng. Caäu nhaûy leân ngöïa saét vaø 

vung roi ngöïa, theùt leân moät tieáng, ngöïa phun löûa vaø phi nhö gioù baõo. Caäu phoùng leân tröôùc ñaùm quaân 

ta, nhaém ngay quaân giaëc ñoùng quaân xoâng thaúng vaøo, tay vung roi saét, ngöïa saét phun löûa aøo aøo, laøm 

cho quaân giaëc hoaõng sôï, chaïy töù taùn ruùt lui veà nöôùc, boû laïi voâ soá binh só cheát oan vì tham voïng cuûa keû 

xaêm laêng. 

  Sau khi chieán thaéng ngöôøi anh huøng laøng Phuø Ñoång phi thaúng leân  Soùc Sôn vaø bieán maát, vua 

Huøng cho laäp mieáu thôø döôùi chaân nuùi vaø toân vinh laøm Phuø Ñoång Thieân Vöông vaø ngöôøi daân Vieät 

thöôøng goïi laø OÂng Thaùnh Gioáng. 

 Haøng naêm, cöù vaøo ngaøy muøng 8 thaùng tö, daân laøng ñeàu long troïng laøm leã kyû nieäm ñeå nhôù ôn 

ngöôøi anh huøng treû tuoåi cöùu nöôùc. 

             2/ Thaàn linh maùch baûo:         

 Cuõng nhö caùc chuyeän thaàn thoaïi khaùc, khi gaëp theá bí thì daân toäc ta luoân ñöôïc thaàn linh giuùp 

ñôõ. Ñaây khoâng phaûi laø chuyeän hoang ñöôøng maø laø moät huyeàn nhieäm do hoàn thieâng soáng nuùi cuûa ñaát 

nöôùc linh thieâng naày ung ñuùc neân. Neáu ai coù chöùng nghieäm huyeàn dieäu naøy, trong ñôøi mình, seõ caûm 

nhaän ñöôïc ngay. Ñaây laø hieän töôïng “Thieân Nhaân hieäp nhaát” maø Toå Tieân chuùng ta coù leõ ñaõ baét gaëp töø 

ngaøn xöa tuy nhieân chuyeän hö thöïc khoù luaän baøn:  

            Thöïc hö, hö thöïc khoù löôøng ño 

   Maâu thuaån trôøi xanh kheùo dieãn troø 

   Trong thöïc coù hö sinh bieán hoùa 

   Trong hö coù thöïc maáy ai ngôø 

   Cuoäc ñôøi aûo moäng cho laø thöïc 

   Coõi soáng mieân tröôøng thaáy töïa hö 

   Nhöôïc thieät, nhöôïc hö vi dieäu lyù 

   Naëng loøng phaân bieät roái ñöôøng tu. 

     Tập Thơ Khai Tâm 

 Như chúng ta đã biết, bất cứ dân tộc nào trên thế giới, trong giai đoạn còn "ăn lông ở lỗ" đều 

khiếp sợ các hiện tượng thiên nhiên vì các hiện tượng này vượt quá khả năng hiểu biết của họ như hiện 

tượng sấm sét, giông bão, lụt lội kể cả thú dữ! Do đó, họ coi sức mạnh đó như là các vị thần, nên thời 
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bấy giờ mới có tín ngưỡng đa thần.  Nếu cho tín ngưỡng là "hư" thì cái "thực" trong hư là giúp cho con 

người giải trừ bớt những sự kinh hoàng, "an tâm" đấu tranh để sinh tồn… rồi theo luật tiến hóa, sau vạn 

triệu năm, cho đến khi con người kể được những chuyện thần thoại thì tín ngưỡng đa thần nầy cũng 

theo dòng tiến hóa và chuyển thành các vị thần linh, các vị Thánh Tiên và hai đấng Phụ Mẫu thiên liêng 

tức là TRỜI ĐẤT.  Suốt dọc dài lịch sử, Tổ Tiên VN, nhờ tín ngưỡng nầy tăng thêm sức mạnh, hướng vào 

con đường chính đạo "uốn nước nhớ nguồn" tâm an huệ trưởng, đủ khả năng bảo tồn giống nòi, dựng 

nước và giữ nước dù trải qua biết bao cuộc thăng trầm bĩ thái.  Vì thế, Tổ Tiên luôn nhắc tới các vị thần 

linh, lúc nào cũng sẵn sàng giao cảm với con người chung lòng chung sức để cùng chung lo phụng sự 

quốc tổ.  Dù hiểu "hư hay thực" qua hiện tượng nầy, thì cái thực trong hư hay cài hư trong thực, đều 

hiện rõ ràng như vừa trình bày.  Đây chính là "túi khôn" của Tổ tiên, để lại nếu ta biết vận dụng sẽ thành 

công. 

  3/Vaän duïng toaøn daân: 

              Vieäc caàu hieàn ñaùnh giaëc cöùu nöôùc coù ba taùc duïng: moät laø tìm ngöôøi taøi ñöùc laõnh ñaïo cuoäc 

chieán; hai laø thoâng baùo cho toaøn daân bieát tình traïng laâm nguy cuûa ñaát nöôùc ñeå ñoaøn keát choáng ngoaïi 

xaâm ñeå  vua vaø daân treân döôùi ñoàng loøng; ba laø kích thích tinh thaàn daân toäc saün coù ñeå cuøng moät loøng 

baûo veä queâ höông chaáp nhaän hy sinh vì nöôùc. Phoái hôïp ba yeáu toá naày, yeáu coù theå thaéng maïnh, ít thaéng 

nhieàu huoáng chi laïi theâm moät töôùng tuoåi treû taøi cao xong pha traän maïc, khoâng maøng danh, lôïi, quyeàn. 

Moät ñieàu ñaùng ñeå yù nöõa laø khi ra traän, Phuø Ñoång Thieân Vöông duøng roi saét, ngöïa saét, theùt ra löûa 

gioáng nhö chieán tranh sau naày, duøng xe boïc saét, vaø vuõ khí  baèng saét nhö suùng ñaïn… phaûi chaêng Toå 

Tieân ta ñaõ coù vieãn töôûng, gôïi yù cho con chaùu neân xöû duïng caùc loaïi vuõ khí naày trong cuoäc chieán choáng 

ngoaïi xaêm? Raát tieác daân toäc ta khoâng khai thaùc kòp thôøi taøi nguyeân trí tueä naày! 

4/AÙp duïng vaøo thöïc tieãn:  

           Treân ñöôøng Nam tieán cuûa Hoa toäc phöông Baéc, Toå Tieân ta ñaõ traûi qua bieát bao chaëng ñöôøng 

soáng gioù vaø daøy daën kinh nghieäm trong vieäc döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc maø truyeän Phuø Ñoång Thieân 

Vöông laø thaønh quaûthaàn kyø ñeå töø ñoù caâu chuyeän nhö laø moät lôøi tieân tri löu laïi cho con chaùu, neáu bieát 

aùp duïng chieán löôïc cuûa Toå Tieân. 

- Giaëc AÂn töø phöông Baéc traøn xuoáng: haõy caûnh giaùc höôùng naày 

- Ñòch maïnh ta yeáu: giaëc traøn xuoáng nhö vuõ baûo. 

- Chieán löôïc aùp duïng: xöû duïng thoâng tin tuyeân truyeàn vua daân cuøng moät loøng vaø ñoäng vieân 

ñöôïc toaøn daân, vaø quan troïng hôn caû laø troïng duïng nhaân taøi, ñaëc bieät laø tuoåi treû.  

- Yeáu thaéng maïnh: VN luùc baáy giôø so vôùi phöông Baéc nhö ñöùa beù laøng Phuø Ñoång, khoâng bieát 

noùi, khoâng bieát ñi ñöùng, nhöng khi nghe lôøi rao khaån thieát cuûa trieàu ñình “quoác gia laâm nguy” 

thì ñöùa beù vuït ngoài, vuït ñi ñöùng, vuït bieát noùi vaø ñeà nghò vôùi Meï môøi söù giaû vaøo roài xin nhaän 

laõnh traùch nhieäm vaø ñeà nghò ñuùc ngöïa vaø roi saét. Khi coù ngöïa vaø roi ñöùa beù vuït vöôn vai moät 

caùi lieàn trôõ thaønh moät thanh nieân huøng duõng nhö Roàng thieâng vaø sau ñoù chieán thaéng keû thuø. 

 

Suoát doïc daøi lòch söû VN cho tôùi ngaøy nay, caâu chuyeän Phuø Ñoång Thieân Vöông nhö laø moät quyeån 

“saùch öôùc”, moät tieân tri cuûa tieàn nhaân daønh cho gioøng gioáng Roàng Tieân, moät tuùi khoân bieát aùp duïng 

nguyeân taéc “Roàng vaø Tieân” vaøo thöïc tieãn: khi caàn choáng ngoaïi xaêm thì maïnh nhö Roàng, nhö PÑTV, 

sau khi chieán thaéng thì haøi hoøa, nhaãn nhuïc, hieàn dòu nhö Tieân, khi bò leä thuoäc thì chaáp nhaän tö theá cuûa 

Nöôùc: “ôû baàu thì troøn, ôû oáng thì daøi” nhöng chaát nöôùc vaãn maõi maõi khoâng thay ñoåi, laïi coøn röûa saïch 

nhöõng bôïn nhô ñeå bieán caùi toái taêm cuûa hoaøn caûnh thaønh saùng, bieán nguy thaønh an. Moãi laàn bò ñoâ hoä 
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thì bieát caùch baûo toàn noäi löïc cuûa daân toäc nhö “ñaát neõ nöôùc luoàn” ñeå chôø Roàng vöôn  vi.  Chuùng ta coù 

theå löôïc keå hieän töôïng coù tính thaàn thoaïi bieán thaønh thöïc tieãn lòch söû nhö sau:  

Moät ngaøn naêm bò phöông Baéc ñoâ hoä vaø quyeát taâm ñoàng hoùa nhöng ñoái phöông hoaøn toaøn thaát baïi. 

Ñieàu naày gaây ngaïc nhieân cho taát caû nhöõng nhaø nghieân cöùu, khaûo coå, söû gia Ñoâng Taây treân theá giôùi 

ngaøy nay. Ngöôøi ta cuõng khoâng töôûng töôïng noãi, baèng lyù trí veà söï toàn taïi cuûa daân toäc VN. Trong suoát 

ba laàn Baéc thuoäc cuõng nhö coâng cuoäc choáng xaêm laêng phöông Baéc tröôùc nay vaø phöông Taây sau naày, 

daân toäc VN ñaõ chieán ñaáu quyeát lieät, nhieàu traän chieán thaéng oai huøng trong nhöõng tình huoáng voâ cuøng 

thaàn thoaïi nhö kieåu PÑTV. Nhöõng cuoäc ñoái ñaàu vôùi keû thuø thöôøng naèm trong tröôøng hôïp: “nöïc cöôøi 

chaâu chaáu ñaù xe, töôûng raèng chaáu ngaõ ai deø xe nghieâng”. Coù theå lieät keâ nhö cuoäc ñaïi thaéng quaân 

Ñoâng Haùn cuûa hai baø Tröng trong laàn Baéc thuoäc I (111 tr.cn – 39s.cn);  Cuoäc chieán ñaáu oai huøng vôùi 

quaân Ngoâ cuûa baø Trieäu trong laàn Baéc thuoäc II (43-544); Cuoäc chieán thaéng veû vang quaân Nam Haùn 

cuûa Ngoâ Quyeàn ñem laïi neàn töï chuû cho daân toäc  laàn Baéc thuoäc III ( 603-939); Leâ Ñaïi Haønh phaù quaân 

Toáng (980-1009), Lyù Thöôøng Kieät ñaïi thaéng quaân Toáng (1076); Traàn Höng Ñaïo ba laàn thaéng quaân 

Nguyeân (1257, 1271 vaø 1284); Leâ Lôïi 10 naêm khaùng chieán ñaùnh tan quaân nhaø Minh (1418 -1427); 

Nguyeãn Hueä ñaïi thaéng quaân Thanh (1788); Daân toäc VN chieán thaéng quaân Phaùp taïi Ñieän Bieân Phuû vaø 

chieán thaéng 500.000 quaân Myõ vaø Ñoàng Minh. 

 Trong haøng chuïc cuoäc chieán ñaáu choáng ngoaïi xaêm veû vang ghi treân, coù nhöõng ñaëïc ñieåm voâ cuøng 

kyø dieäu maø chæ coù ñaát nöôùc Roàng Tieân coù maø thoâi. Thöù nhaát laø ba vò Nöõ löu anh huøng Tröng Traéc, 

Tröng Nhò vaø Trieäu AÃu ñaõ laõnh ñaïo cuoäc chieán giaûi phoùng daân toäc, chöùng toû “Nam Nöõ bình quyeàn” 

ñaõ theå hieän trong thôøi ñaïi xa xöa ôû taïi VN. Ít  coù quoác gia naøo treân theá giôùi coù nhöõng vò nöõ löu leân laøm 

vua sau cuoäc chieán giaûi phoùng daân toäc, thöù hai laø cuoäc chieán thaénh laãy löøng cuûa Höng Ñaïo Vöông 

Traàn Quoác Tuaán vaø vua Quang Trung Nguyeãn Hueä. Nhaø Thanh vaø Nhaø Nguyeân ñaõ thoân tính nöôùc 

Taøu tröôùc sau coäng chung hôn 400 naêm, khi ñuïng vaøo daân toäc nhoû beù naày, ñeàu thaát baïi thaûm thöông 

nhaát laø quaân Nguyeân huøng maïnh ñaõ thoân tính gaàn nöûa theá giôùi luùc baáy giôø, laïi bò ba laàn thaát baïi döôùi 

tay Höng Ñaïo Vöông. Thöù ba laø traän Ñieän Bieân Phuû giaûi phoùng daân toäc thoaùt khoûi aùch ñoâ hoä cuûa giaëc 

Phaùp vaø cuoäc chieán thaéng 500.000 quaân Myõ cuûa daân toäc VN, laøm raïng rôõ cho daân toäc vaø cuõng naèm 

trong tröôøng hôïp “chaâu chaáu ñaù xe”. Ñaëc bieät hai cuoäc chieán thaéng sau cuøng naày ñeàu do loøng yeâu 

nöôùc vaø kinh nghieäm choáng ngoaïi xaêm cuûa daân toäc VN, nhöõng chieâu baøi khaùc chæ gaùn gheùp vaøo ñeå lôïi 

duïng maø thoâi chöù khoâng phaûi troïng taâm cuûa cuoäc chieán thaéng. 

             5/ Hy sinh vì daân vì nöôùc:  

Sau khi ñaõ giuùp vua chieán thaéng quaân giaëc, giuùp daân an höôûng thaùi bình, PÑTV khoâng nhaän 

baát cöù aân hueä naøo cuûa vua, lui veà nuùi Soùc Sôn aån tích mai danh. Haønh ñoäng naøy dieãn ñaït ñöôïc tính 

chaát Tieân cuûa daân toäc ta: hy sinh chieán ñaáu hoaøn toaøn vì daân vì nöôùc, khoâng maøng danh lôïi quyeàn vaø 

caù nhaân. Taâm hy sinh phuïng söï neân taâm an, chính taâm soi saùng giuùp cho theâm minh maãn, saùng taïo ñeå 

tìm ra chieán löôïc, chieán thuaät hay. Ñoù laø yeáu toá quan troïng ñöa ñeán thaønh coâng., Nghó saâu hôn, ta 

caøng thaáy Toå Tieân ta, thaät laø thoâng minh, quyeàn bieán: Ñaùnh giaëc hay trong thôøi chieán, chöa chaéc cai 

trò gioûi trong thôøi bình. Chuùng ta töôûng töôïng neáu PÑTV khoâng lui veà nuùi, nhaän chöùc quan cao toät 

phaåm trong trieàu, ñoù laø sôû ñoaûn cuûa Ngaøi lieäu coøn aùnh haøo quang röïc rôõ cuûa moät PÑTV nöõa chaêng? 

Baøi hoïc lôùn naày, Toå Tieân ta ñaõ giaùo huaán qua chuyeän thaàn thoaïi Thaùnh Taûn Vieân, PÑTV… Theá maø 

cho tôùi ngaøy nay con ngöôøi vaãn vaáp phaûi, roõ nhaát laø Cheá Ñoä CSVN sau khi chieán thaéng laãy löøng taïi 

Ñieän Bieân Phuû, sau ñoù chieán thaéng sieâu cöôøng quoác theá giôùi, töï cao töï ñaïi, ñöa nhöõng ngöôøi coù coâng 
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trong cuoäc chieán laõnh ñaïo veà kinh teá, giaùo duïc, xöû duïng sôû ñoaûn vaøo guoàng maùy cai trò thì “thaéng maø 

baïi” ñaõ thaáy roõ raøng tröôùc maét. Tieác thay hoaøi baûo cuûa Toå Tieân, khoù khaên laém môùi coøn löu truyeàn 

ñeán ngaøy nay maø con chaùu khoâng löu taâm vaø aùp duïng tuùi khoân naày! 

             6/ Uoáng nöôùc nhôù nguoàn 

Haàu heát caùc truyeän thaàn thoaïi VN, keát cuïc ñöôïc phaàn thöôûng TINH THAÀN xöùng ñaùng vaø 

ñoàng thôøi daïy chuùng ta uoáng nöôùc nhôù nguoàn. Daân toäc VN toân thôø vua Huøng trong chuyeän con Roàng 

chaùu Tieân, toân vinh Thaùnh Taûn Vieân giuùp vua an daân trò nöôùc, chuyeän Baùnh Chöng Baùnh Daøy bieåu 

töôïng ghi aân TRÔØI ÑAÁT vaø Toå Tieân, truyeän PÑTV thaéng quaân xaêm laêng ñeàu ñöôïc daân toäc VN toân 

vinh leân caáp baäc Thaàn Thaùnh, laäp mieáu thôø phöôïng muoân ñôøi. Ñaây laø baûn saéc cuûa daân toäc VN vun boài 

neàn Quoác Ñaïo caøng theâm raïng rôõ. 

f/- TRÖÔNG CHI MÎ NÖÔNG 

             1/  Löôïc truyeän: 

Ngaøy xöa coù moät tieåu thö ñaøi caùc con cuûa moät vò quan to, raát xinh ñeïp. Ngaøy ngaøy thöôøng 

quanh quaån treân laàu son, boãng moät hoâm thaáy chieác thuyeàn con lôø löõng troâi treân doøng soâng hoøa nhòp 

vôùi tieáng saùo cao vuùt taän trôøi maây. Tieáng saùo nhö coù ma löïc gôïi caûm, gôïi tình khieán ngöôøi nghe baøng 

hoaøng, meâ maån taâm hoàn. Haèng ngaøy Mî Nöông ñeàu troâng chôø nghe tieáng saùo quyeán ruõ ñoù nhöng chæ 

thaáy boùng maø khoâng roõ maët ngöôøi. Vôùi tuoåi ñoâi taùm ngaây thô cuûa naøng nöông theo tieáng saùo maëc söùc 

maø deät moäng! Tieáng saùo hay chaéc chaén phaûi töø moät chaøng trai tuaán tuù, haøo hoa phong nhaõ cuûa moät 

ngheä só taøi ba phoå ra!. . . 

 Theá roài, con thuyeàn vaéng boùng, tieáng saùo im baët laøm cho naøng ra ngaån vaøo ngô troâng chôø, ñeå 

roài ngaõ beänh, cha naøng lo laéng voâ cuøng vì nhöõng danh y noãi tieáng nhaát trong vuøng cuõng khoâng tìm ra 

nguyeân nhaân caên beänh. Boãng moät hoâm moïi ngöôøi ñeàu ngaïc nhieân möøng rôõ khi thaáy göông maët cuûa 

Mî Nöông töôi saùng trôû laïi vaø laàn laàn khoûe haún nhö ñöôïc uoáng tieân döôïc. Thì ra con thuyeàn nhoû vaø 

tieáng saùo vang laïi trong gioù. Cha naøng laáy laøm laï veà beänh traïng cuûa con neân coá gaéng tìm hieåu vaø 

ngöôøi duy nhaát bieát roõ nguyeân nhaân laø coâ tì nöõ haàu caän naøng ñaõ thoá loä moïi söï tình. OÂng lieàn cho ngöôøi 

ñieàu tra thì ra tieáng saùo ñoù do moät chaøng trai ñaùnh caù teân laø Tröông Chi, maët maøy raát xaáu xí töông 

phaûn vôùi tieáng saùo laøm rung ñoäng loøng ngöôøi. OÂng lieàn cho vôøi Tröông Chi ñeán cho Mî Nöông gaëp 

maët. 

 Mî Nöông hoaøn toaøn bò vôõ moäng vì dung maïo Tröông Chi quaù xaáu xí vaø khoâng coøn mô töôûng 

nöõa. Toäi nghieäp thay cho chaøng, khi dieän kieán dung nhan kieàu dieãm cuûa Mî Nöông, thì chaøng laïi 

töông tö ñau khoå! Muoán caét cho ñöùt, muoán chaët cho lìa nhöng tô tình vaãn maõi vaán vöông, vaãn quaán 

chaët hôn tô nheän quaán moài, chaøng vuøng vaãy khoâng ra neân cheát daàn, cheát moøn, naøo ai bieát ai hay! 

 Maáy naêm sau, cha cuûa Mî Nöông tình côø thaáy khoái ñaù raát ñeïp laøm vaät trang trí treân muõi moät 

chieác thuyeàn, lieàn hoûi mua vaø ñöôïc chuû thuyeàn ñoàng yù baùn. OÂng ñem veà cho thôï ngoïc laøm thaønh moät 

taùch traø thaät ñeïp. Moãi khi roùt traø, ñaùy taùch hieän ra hình aûnh ngöôøi laùi ñoø ngheä só naêm xöa. 

 Mî nöông, moät hoâm tình côø roùt traø vaøo taùch, thaáy hieän töôïng laï luøng naày, naøng chôït  nhôù laïi 

chuyeän ngaøy xöa, xuùc ñoäng ñeå rôi gioït nöôùc maét vaøo taùch traø, cheùn ngoïc töï nhieân tan ra thaønh nöôùc. 

Thì ra khoái ngoïc ñoù chính laø khoái tình cuûa chaøng Tröông Chi keát tinh laïi sau khi qua ñôøi, maø tình côø 
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moät ngö phuû nhaän ñöôïc. Huyeàn dieäu thay, moät gioït nöôùc maét chaân tình hoøa nhaäp khoái tình thaønh moät 

chaát nöôùc thieâng cuûa tình yeâu, deät neân moät caâu chuyeän tình ñeïp, thaät ñeïp cuûa loaøi ngöôøi! 

            2/ Tình yeâu laø thieân tính:  

Töø nghìn xöa, Toå Tieân ta ñaõ quan nieäm tình yeâu laø quy luaät thieân nhieân phaùt nguoàn töø baûn 

naêng töï nhieân cuûa loaøi ngöôøi qua caùc truyeän thaàn thoaïi, ca dao tuïc ngöõ, qua cuoäc soáng hoàn nhieân cuûa 

nhaø noâng. Gaàn ñaây, qua khaûo coå ngöôøi ta tìm ñöôïc nhöõng troáng ñoàng  raûi raùc treân ñaát nöôùc VN vaø 

ÑNA, nhöõng hình töôïng ñöôïc ñieâu khaéc treân thaïp ñoàng, troáng ñoàng dieãn ñaït töï nhieân sinh hoaït tình 

duïc cuûa vaïn vaät, chöùng toû Toå Tieân yù thöùc ñöôïc tình yeâu nam nöõ, troáng maùi, ñöïc caùi, coù tính thieâng 

lieâng, quyeát ñònh söï toàn vong cuûa ngöôøi vaø vaïn vaät. Tình yeâu naày naèm trong uy löïc AÂm Döông cuûa 

TRÔØI ÑAÁT sinh ra maø trong caâu chuyeän con Roàng chaùu Tieân laø ñieån hình. Khoâng coù tình yeâu nhö quaû 

ñaát khoâng coù maët trôøi, nhö caây luùa khoâng coù nöôùc, taát caû sinh vaät, keå caû TRÔØI ÑAÁT cuõng khoâng toàn 

taïi vì khoâng coù söï keát hôïp cuûa AÂM DÖÔNG thì khoâng coù sinh hoùa. 

 Tình yeâu nam nöõ keát hôïp sinh con ñeû caùi noái doõi toâng ñöôøng, chung söùc chung loøng xaây döïng 

gia ñình, môùi coù oâng baø, cha meï, laøng xoùm, nöôùc non… Trong thieân nhieân , töø coân truøng thaûo moäc, 

caàm thuù, ñeán con ngöôøi ñeàu coù ñoâi coù caëp, khaùc nhau maø khaén khít hoøa hôïp, maâu thuaãn nhau maø haøi 

hoøa. Hieäp nhaát ñeå sinh hoùa, maâu thuaãn ñeå tieán hoùa, voøng luaân chuyeån qua laïi cöù theá ñeán voâ cuøng voâ 

taän. 

 Tình yeâu cuûa Tröông Chi Mî Nöông tuy coù traéc trôû, nhöng dieãn ñaït ñöôïc söùc maïnh cuûa tình 

yeâu, tình yeâu nhö vuõ baõo, raén chaéc nhö khoái ngoïc maø chæ coù tình yeâu môùi hoùa giaûi ñöôïc maø thoâi. Kyø 

dieäu thay, chæ moät gioït yeâu ñöông moûng manh laøm tan ñöôïc khoái ngoïc do tình yeâu keát ñoïng laïi! Neáu 

thieáu gioït nöôùc maét naày thì: 

 “ Nôï tình chöa traû cho ai,  

khoái tình mang xuoáng tuyeàn ñaøi chöa tan.”  

(Nguyeãn Du) 

 

            3/Vai trò thẫm mỹ trong tình yêu 

Vaïn söï seõ khaù veïn toaøn, neáu coù ñaày ñuû chaân, thieän, myõ. Rieâng ñoái vôùi tình yeâu nam nöõ, chöõ 

myõ ñi tröôùc vì Myõ thuoäc veà saéc, ngay caùi nhìn ñaàu tieân ñaõ baét gaëp moät caùch roõ raøng vaø thöïc teá. Chaân, 

Thieän thì veà laâu veà daøi môùi coù theå khaùm phaù ra. Ngöôøi con trai nhìn ñoái töôïng chuù yù veà neùt ñeïp, 

duyeân daùng beân ngoaøi, neáu “haïp nhaõn” môùi tieán tôùi nhöõng böôùc keá tieáp. Con gaùi nhìn  ñoái töôïng cuõng 

theá , nhöng ít quan taâm veà veõ ñeïp beân ngoaøi. Tuïc ngöõ: “ Trai taøi gaùi saéc” noùi raát roõ quan ñieåm naày. ÔÛ 

ñaây, tieáng saùo ru hoàn cuûa Tröông Chi khoâng ñuû buø ñaép khuyeát ñieåm xaáu xí cuûa chaøng, neân Mî Nöông 

tænh moäng. Ngöôïc laïi Tröông Chi khi ñöôïc ngaém dung nhan saéc nöôùc höông trôøi cuûa Mî Nöông lieàn bò 

tô tình buoäc chaët, khoâng thoaùt ra ñöôïc, maëc daàu tieàn nhaân thöôøng ñeà cao: “Caùi neát ñaùnh cheát caùi ñeïp” 

nhöng treân thöïc teá, caùi ñeïp vaãn coù phaàn quan troïng quyeát ñònh duø ñoái vôùi trai hay gaùi cuõng theá, nhaát 

laø trong giai ñoaïn ñaàu gaëp gôõ. Chaân, Thieän, Myõ laø chaân lyù maãu möïc, laø thöôùc ño maø ngöôøi ta döïa vaøo 

ñoù ñeå ñaùnh giaù baát cöù vaät gì hay baát cöù ngöôøi naøo. Ngoïc laø phaûi ngoïc thieät, chuûng loaïi toát vaø ñeïp thì 
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môùi coù giaù trò cao. Ngöôøi thì phaûi chaân thaät, coù loøng toát, saùng suûa ñeïp ñeõ duyeân daùng, khoûe maïnh môùi 

laø maãu ngöôøi lyù töôûng.           

            4/ Khoái tình mang xuoáng tuyeàn ñaøi chöa tan 

Traùi tim cuûa Tröông Chi gaén chaët hình boùng cuûa Mî nöông, khoâng giôø phuùt naøo lìa xa cho ñeán 

khi cheát, traùi tim thöông yeâu ñoù keát tuï thaønh ngoïc ñaù. Hình aûnh naày thaät laø laõng maïn, thaät laø thaàn kyø, 

thaät laø chung thuûy, noùi leân ñaày ñuû söùc maïnh cuûa tình yeâu nam nöõ! Laõng maïn thaàn kyø hôn nöõa laø khi 

tình yeâu ñaõ buoäc thì chæ coù tình yeâu môùi gôû noãi. Vôùi moät gioït nöôùc maét tình yeâu môùi laøm tan ñöôïc 

khoái ngoïc keát tinh bôûi tình yeâu! Tröôùc ñoù, tieáng saùo du döông cuûa Tröông Chi ñaõ laøm cho Mî Nöông 

ngaõ beänh töông tö  thì chæ coù tieáng saùo cuûa chaøng môùi chöûa laønh beänh cuûa naøng. Ñaây laø moät thöïc teá, 

moät chöùng nghieäm trong cuoäc soáng, moät toa thuoác giaûi tröø beänh töông tö. 

  

 Traùi tim keát thaønh ngoïc ñaù nhö tröôøng hôïp cuûa Tröông Chi coù thaät hay khoâng, coù töông töï vôùi 

ngoïc xaù lôïi cuûa Phaät khoâng, ñieàu naày chöa ai xaùc ñònh ñöôïc! Tuy nhieân, neáu cho ñaây laø moät hö caáu 

nhaèm ñeå dieãn ñaït söùc maïnh vaø söï kyø dieäu cuûa tình yeâu thì quaû  laø tuyeät dieäu, tuyeät buùt maø söùc töôûng 

töôïng cuûa Toå Tieân ta quaû laø tuyeät vôøi! Nghó xa hôn nöõa, neáu con ngöôøi cheát roài, hoàn xuoáng tuyeàn ñaøi 

nhö truyeàn thuyeát, mang theo moái tình si treân theá gian thì quaû thaät haäu quaû khoù löôøng, Coù theå coøn aûnh 

höôûng maïnh ñeán kieáp haäu lai!... 

5/ Tình yeâu cuûa ngöôøi bình daân, thoân daõ 

Trong caâu chuyeän, Mî nöông laø ngöôøi con gaùi treû, laàu son gaùc tía, coù keû haàu ngöôøi haï, ñöôïc 

cha meï cöng chìu, saùng toái soáng trong “thaùp ngaø” cuûa quyeàn quí, haøng ngaøy khoâng ñöôïc tieáp caän vôùi 

xaõ hoäi beân ngoaøi, thieáu thöû thaùch reøn luyeän neân thieáu kinh nghieäm soáng, taâm hoàn yeáu ôùt uûy mî. Chæ  

nghe ñöôïc moät gioïng saùo vu vöông, gôïi tình gôïi caûm cuõng ñuû ngaõ beänh töông tö khi vaéng noù. Tình 

yeâu cuûa naøng xaây treân oùc töôûng töôïng, nhö laâu ñaøi xaây treân baõi caùt chöù khoâng phaûi xaây baèng con tim, 

neân khi dieän kieán Tröông Chi, moät ngöôøi bình daân thoân daõ, xaáu xí lieàn vôõ moäng ngay, khoâng coøn  

nghó ñeán tieáng saùo, khoâng coøn nghó theâm veà chaân, thieän cuûa moät nam nhaân, troïng taâm cuûa moät ngöôøi 

choàng lyù töôûng. Trong luùc ñoù, Tröông Chi tieáp nhaän hình aûnh cuûa Mî Nöông, con tim buøng chaùy ngoïn 

löûa yeâu ñöông neân khoâng caùch naøo daäp taét ñöôïc, duø non coù moøn, beå coù caïn cuõng khoâng  thay ñoåi. Baûn 

saéc tình yeâu cuûa Tröông Chi chính laø tình yeâu cuûa ngöôøi bình daân, thoân daõ VN. Chung thuûy, vöõng 

vaøng, chaân thaät, saün saøng hy sinh cho tình yeâu. Ñoái vôùi Mî nöông, roõ raøng naøng yeâu gioïng saùo du 

döông chöù naøo phaûi yeâu con ngöôøi Tröông Chi, neân söï hôøi hôït ñoái vôùi chaøng cuõng khoâng coù gì quaù 

ñaùng. Ñieåm son cuûa naøng ôû ñaây laø sau khi bieát ñöôïc söï thaät , naøng xuùc ñoäng taän ñaùy loøng, vaø nhoû 

doøng nöôùc maét chaân tình laøm tan khoái ngoïc tình yeâu . 

 Ñoái vôùi ngöôøi bình daân VN, ñaëc bieät laø noâng daân, tình yeâu thaät laø moäc maïc nhöng saâu saéc vaø 

thuûy chung. Haèng ngaøy tieáp caän vôùi thieân nhieân, soáng hoøa nhaäp vôùi trôøi traêng maây nöôùc, vôùi baày gia 

suùc hieàn laønh, trung tín vôùi moïi ngöôøi trong coâng vieäc, ñoàng aùng, ñaëc bieät laø töông quan maät thieát vôùi 

ngöôøi khaùc phaùi qua caâu hoø, tieáng haùt, qua ñöôøng caøy, luoáng caáy. Taâm töø cuûa hoï raát hoàn nhieân vaø môû 

roäng. Hoï coù ñuû ñieàu kieän, nhieàu cô hoäi, ñuû bình tænh, saùng suoát vaø kinh nghieäm ñeå choïn ngöôøi yeâu lyù 

töôûng cuûa mình vaø ñuû nghò löïc ñeå traùnh nhöõng haønh vi khoâng phuø hôïp vôùi ñaïo laøm ngöôøi. Moät khi ñaõ 
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choïn ñuùng ñoái töôïng roài thì khoâng ñeå yù ñeán ngöôøi khaùc nöõa, moät loøng chung thuûy ñeán troïn kieáp gioáng 

nhö tình yeâu cuûa Tröông Chi vaäy. 

6/Tóm Tắt 

Nhöõng caâu chuyeän tình trong ca dao, tuïc ngöõ, trong chuyeän thaàn thoaïi cuûa Toå Tieân truyeàn 

khaåu laïi, ñaõ luaân chuyeån loïc löøa qua haøng ngaøn naêm vaãn maën maø, teá nhò, thô moäng, töï nhieân vaø ñaëc 

bieät laø quan ñieåm töï do hoân nhaân ñöôïc dieãn ñaït sinh ñoäng qua nhieàu tình huoáng, nhieàu khía caïnh khaùc 

nhau, TÖÏ DO HOÂN NHAÂN laø moät thoâng ñieäp quan troïng cuûa tieàn nhaân, töï do choïn löïa, nhöng khi ñaõ 

choïn roài thì phaûi chung thuûy, hy sinh cho nhau, yeâu thöông nhau suoát ñôøi. Chính quan ñieåm naày giöõ 

cho ñaïo vôï choàng beàn vöõng, gia ñình haïnh phuùc töùc nhieân xaõ hoäi seõ ñöôïc toát laønh… Raát tieác, vì aûnh 

höôûng ngoaïi lai, moät soá ñoàng baøo khoâng höôùng theo truyeàn thoáng cuûa daân toäc, hoaëc quaù khaét khe 

hoaëc quaù töï do, gaây ñieâu ñöùng cho xaõ hoäi ta. Cuõng may ñaïi ña soá daân toäc ta phaùt nguoàn töø noâng 

nghieäp, coøn giöõ vöõng truyeàn thoáng toát ñeïp naày cuûa Toå Tieân. 

 

g/ TROÏNG THUYÛ MÎ CHAÂU 

1/ Löôïc truyeän 

Thuïc vöông ôû phía Baéc nöôùc Vaên Lang, vì caàu hoân vôùi coâng chuùa Mî Nöông con cuûa vua 

Huøng khoâng thaønh neân töùc giaän daën con chaùu phaûi dieät Vaên Lang ñeå baùo thuø. Chaùu Thuïc Vöông laø 

Thuïc Phaùn, taøi trí hôn ngöôøi ñaùnh thaéng ñöôïc vua Huøng, saùp nhaäp hai nöôùc laïi, ñaët teân laø AÂn Laïc. 

Thuïc Phaùn leân laøm  vua töï xöng laø An Döông Vöông, roài xaây thaønh Coå Loa ñeå laøm kinh ñoâ nöôùc AÂu 

Laïc. Thaønh xaây ñeán ñaâu thì bò lôû ñeán ñoù, xaây hoaøi khoâng ñöôïc. Nhaø vua beøn trai giôùi, caàu nguyeän xin 

thaàn linh giuùp ñôû. Hoâm sau lieàn coù con RUØA VAØNG noåi leân maët nöôùc soâng gaàn cung ñieän. Ruøa vaøng 

chæ daãn nhaø vua xaây xong thaønh, hình xoaén nhieàu voøng nhö troân oác, neân goïi laø Coå Loa thaønh, hieän 

nay coøn veát tích ôû Huyeän Ñoâng Anh, Tænh Phuù Yeân. 

 Sau khi xaây xong Coå Loa Thaønh, nhaø vua xin thaàn Kim Quy ban cho pheùp ñeå giöõ nöôùc. Ruøa 

vaøng lieàn thaùo moät moùng vuoát trao cho vua vaø daën caùch thöùc laøm NOÛ THAÀN, moãi phaùt baén ra haèng 

traêm muõi teân bay, giaëc ñeán thì giaëc phaûi tan. Nhaø vua sai töôùng Cao Loã y lôøi daën, cheá ñöôïc noû thaàn. 

 Trieäu Ñaø laø moät vieân quan coù taøi thao löôïc kieâm bò cuûa nhaø Taàn traán thuû phöông Nam, gaàn 

bieân giôùi nöôùc AÂu Laïc, ñaõ cuøng moät soá boä toäc lieân keát phaûn Taàn vaø nhieàu laàn ñem quaân sang ñaùnh 

AÂu Laïc, ñeå nhaát thoáng Phöông Nam nhöng ñeàu bò thua traän vì noû thaàn vaø Coå Loa thaønh. 

 Trieäu Ñaø lieàn ñoåi saùch löôïc, xin giaûng hoøa vôùi An Döông Vöông vaø xin caàu hoân cho con trai 

laø Troïng Thuûy vôùi Mî Chaâu laø con gaùi cöng cuûa An Döông Vöông ñeå traùnh can qua. Trieäu Ñaø gôûi 

Troïng Thuûy sang ôû reã, An Döông Vöông an taâm. Voán taùnh hieáu hoøa nhaø vua möøng rôõ, nghó raèng 

Trieäu Ñaø thaät loøng, vì cho con sang ôû reã khoâng khaùc gì laøm con tin. Caû trieàu thaàn, nhaø vua vaø Mî 

Chaâu khoâng ai coù theå ngôø vai troø giaùn ñieäp cuûa Troïng Thuûy trong yù ñoà cuûa Trieäu Ñaø laø laáy caép chieác 

noû thaàn! Vì tin yeâu choàng, Mî Chaâu cho Troïng Thuûy xem noû thaàn vaø nôi caát giaáu. Sau ñoù, Troïng  

Thuûy laøm moät caùi noû giaû, thay vaøo noû thaàn vaø laáy vuoát ruøa thieät ñem veà trao cho Trieäu Ñaø nhaân 

chuyeán veà vieáng thaêm gia ñình. 
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 Tröôùc khi leân ñöôøng, Troïng Thuûy hoûi Mî Chaâu laø neáu khoâng may coù bieán coá gì ñaëc bieät, nhö 

chieán tranh chaúng haïn, thì laøm theá naøo lieân laïc vôùi nhau?  Mî Chaâu baûo: “ Thieáp coù chieác aùo loâng 

ngoãng, neáu coù chieán tranh, chaïy ñeán ñaâu thieáp nhoå loâng ngoãng boû xuoáng ñöôøng, chaøng theo daáu ñoù seõ 

gaëp ñöôïc thieáp.” 

 Laáy ñöôïc noû thaàn, dó nhieân Trieäu Ñaø cho tieán quaân ñaùnh AÂu Laïc, giaëc ñaõ ñeán taän thaønh Coå 

Loa roài maø nhaø vua vaø trieàu thaàn vaãn coøn vui chôi giaûi trí vì yû coù thaønh Coå Loa kieân coá vaø noû thaàn voâ 

ñòch. Khoâng ngôø tôùi chöøng xöû duïng thì khoâng coøn linh nghieäm nöõa, vaø quaân Trieäu Ñaø traøn vaøo chieám 

laáy thaønh. 

 An Döông Vöông ñôõ Mî Chaâu ngoài phía sau, cho ngöïa phoùng nhö bay chaïy troán veà phöông 

Nam. Nhöng chaïy ñeán ñaâu thì quaân cuûa Trieäu Ñaø theo saùt nuùt. Nhaø vua chaïy tôùi bôø bieån töùc laø ñeán 

ñöôøng cuøng roài, nhaø vua caàu xin thaàn Kim Qui cöùu giuùp. Ruøa Vaøng hieän leân vaø noùi: “ Keû ngoài sau 

löng chính laø giaëc ñoù” nhaø vua chôït hieåu vì chieác aùo loâng ngoãng cuûa Mî Chaâu khoâng coøn loâng nöõa, 

beøn ruùt göôm ñònh gieát Mî Chaâu roài töï töû. Mî Chaâu van xin vua cha, tröôùc khi cheát ñöôïc khaán vaùi vôùi 

trôøi cao: “Neáu thieáp coù loøng phaûn nghòch vua cha thì cho thaønh caùt buoâïi sau khi cheát, neáu thieáp moät 

loøng trung hieáu nhöng bò löøa gaït thì xin cho thaønh ngoïc ñeå toû loøng trong saïch.” Cheùm Mî Chaâu, An 

Döông caàm söøng teâ giaùc nhaûy xuoáng bieån ñöôïc thaàn Kim Qui ñöa veà thuûy cung, coøn Mî Chaâu maùu 

chaûy xuoáng bieån, loaøi trai aên vaøo, moãi gioït maùu bieán thaønh vieân ngoïc, goïi laø ngoïc trai. 

 Troïng Thuûy chaïy ñeán nôi chæ coøn xaùc cuûa Mî Chaâu, ñöa veà Loa thaønh choân caát. Choân caát 

xong thì trôøi noåi côn phong ba, caùt bay ñaù chaïy, möa gioù aàm aàm. Khi trôøi quang maây taïnh moä cuûa Mî 

Chaâu suïp xuoáng thaønh moät caùi gieáng saâu, nöôùc trong vaét. Troïng Thuûy aân haän veà vieäc laøm giaùn ñieäp 

cuûa mình, löøa gaït tình yeâu trong saùng cuûa ngöôøi vôï hieàn neân chaøng nhaûy xuoáng gieáng töï töû. Ñoù laø 

gieáng Troïng Thuûy coøn veát tích cho ñeán ngaøy nay. Ai moø ñöôïc ngoïc trai döôùi bieån, röûa nöôùc gieáng 

Troïng Thuûy, ngoïc trai seõ trong saùng voâ ngaàn. 

2/ Vaøi ñieàu minh ñònh khi ñoïc Huyeàn Söû 

Taát caû huyeàn söû ñeàu coù nhöõng huyeàn thoaïi maø ngöôøi ta cho laø hö caáu trong caâu chuyeän.  Nhaän 

ñònh naày ñuùng hay sai khoâng ai coù theå xaùc ñònh ñöôïc. Ñieàu quan troïng laø tìm caùi thöïc trong caùi maø 

ngöôøi ta cho laø hö ñoù ñeå hoïc hoûi, ñeå moi tìm nhöõng thoâng ñieäp maø Toå Tieân ta löu laïi. Ngoaøi ñieàu naày 

coøn phaûi bieát laø caùc taùc giaû söu taäp truyeän truyeàn khaåu vieát ra nhö trong “Lónh Nam Trích Quaùi” ñeàu 

bò theâm bôùt nhieàu do aûnh höôûng ngoaïi lai töø phöông Baéc ñöa tôùi trong caùc thôøi kyø Baéc thuoäc. 

 Vì theá, khi ñoïc Huyeàn Söû caàn thanh loïc nhöõng tö töôûng ngoaïi lai, vaø tìm hieåu nhöõng ñieàu ñaëc 

bieät maø Toå Tieân ta muoán nhaén göûi laïi cho con chaùu. Ñoù laø troïng taâm cuûa vaán ñeà maø chuùng ta caàn 

phaûi hoïc hoûi vaø quan taâm. Ñaõ ñeán luùc huyeàn söû “cuûa daân toäc ta laàn laàn bieán sang “thöïc söû” nhôø khoa 

khaûo coå tieán boä thí duï nhö: naêm 1959, ngöôøi ta tìm ñöôïc moät kho teân ñoàng goàm haøng vaïn caây teân 

caùch thaønh Coå Loa vaøi traêm thöôùc vaøvôùi C14 ño thôøi gian phuø hôïp vôùi thôøi gian trong caâu chuyeän 

Troïng Thuûy Mî Chaâu. Ñieàu naày chöùng minh raèng taát caû caâu chuyeän huyeàn söû, huyeàn thoaïi do Toå 

Tieân ta löu laïi ñeàu coù thaät nhöng ñöôïc nguïy trang döôùi hình thöùc huyeàn thoaïi ñeå keû ñòch xem thöôøng 

vaø khoâng bò caám ñoaùn trong thôøi Baéc thuoäc chaêng? 
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 Hieåu ñöôïc troïng taâm cuûa huyeàn söû ta raát vui möøng nhaän thaáy Toå Tieân ta thaät laø minh trieát, ñaát 

nöôùc ta linh thieâng, daân toäc ta xuaát hieän vôùi neàn vaên minh noâng nghieäp vaø kyû thuaät sôùm nhaát theá giôùi. 

Ñoù laø nhöõng lyù do khieán cho chuùng ta coù yù thöùc veà nguoàn! Höôùng veà töông lai raïng rôõ ñang chôø ñôïi. 

 3/ Vaøi neùt lieân heä ñeán lòch söû 

Caùc söû gia ñaõ coá tìm toøi söû lieäu veà thôøi kyø naày, nhöng hoï khoù maø ñoàng yù vôùi nhau vì raát hieám 

taøi lieäu tham chieáu. Ngay caû nôi xuaát thaân cuûa Thuïc Phaùn, vò anh huøng döïng nöôùc AÂu Laïc, cuõng raát 

mô hoà. Söï chuyeån quyeàn haønh töø vua Huøng sang nhaø Thuïc baèng caùch naøo cuõng khoâng coù söû saùch naøo 

ghi roõ! Nhôø vaøo huyeàn söû vaø nhôø vaøo caùc cuoäc khaûo coå gaàn ñaây xaùc nhaän ñöôïc laø daân toäc ta ñaõ coùmoät 

neàn vaên minh raïng rôõ trong caùc thôøi ñaïi vua Huøng, ñoù laø giai ñoaïn vaên hoùa Vaên Lang: VN phaùt trieån 

ngaønh canh noâng sôùm nhaát! Ngaønh luyeän kin qua troáng ñoàng ñoäc ñaùo nhaát vaø töø ñoù truyeàn sang caùc 

nöôùc chung quanh keå caû Hoa Baéc; vaø VN laø moät trong nhöõng caùi noâi laâu ñôøi nhaát sinh ra loaøi ngöôøi. 

Thöøa keá neàn vaên minh naày, Thuïc Phaùn sau khi chieám laáy Vaên Lang vaø keát hôïp vôùi boä toäc cuûa mình 

laäp thaønh nöôùc AÂu Laïc. Ñaây laø giai ñoaïn vaên hoùa cao nhaát raïng rôõ nhaát cuûa boä toäc VN thôøi tieàn söû. 

VN luùc baáy giôø ñaõ ñuû söùc choáng laïi giaëc ngoaïi xaêm phöông Baéc, oån ñònh phöông Nam. Keá tieáp laø nhaø 

Trieäu sau khi chieám ñöôïc AÂu Laïc laäp thaønh nöôùc Nam Vieät. Vua Nam Vieät laø Trieäu Ñaø moät vieân 

quan nhaø Taàn traán thuû  Hoa Nam, coù taøi thao löôïc, ngoaøi maët hoøa hoaûn vôùi Taàn, nhöng luùc naøo cuõng 

phoøng thuû, saün saøng choáng laïi neáu Taàn xaêm laêng. Ñoái vôùi mieàn Nam, Trieäu Ñaø vaãn giöõ nguyeân heä 

thoáng cai trò vaø caùc quan vieân thôøi AÂu Laïc nhaø Thuïc. Nhôø theá , toaøn daân ñöôïc oån ñònh, Nam Vieät luùc 

baáy giôø huøng cöôøng ngang ngöûa vôùi nhaø Taàn phöông Baéc, neân Taàn duø bieát yù ñoà cuûa Trieäu Vuõ Vöông 

nhöng ñaønh laøm ngô khoâng daùm ñuïng tôùi. Vôùi thaùi ñoä khoân ngoan cuûa Trieäu Ñaø ñoái vôùi AÂu Laïc cuõ, 

khoái daân VN ñöôïc ñoái xöû bình ñaúng, trôû thaønh moät khoái daân toäc thoáng nhaát neân ñöôïc coi nhö laø moät 

cuoäc chuyeån quyeàn töø nhaø Thuïc sang nhaø Trieäu, chöù khoâng coi nhaø Trieäu nhö keû xaêm laêng, nhaát laø 

khoâng theå coi nhö bò Baéc thuoäc vì nhaø Trieäu ñaõ choáng laïi nhaø Taàn phöông Baéc vaø caû trieàu ñình cuûa 

nhaø Trieäu ñeàu laø ngöôøi phöông Nam. ( Raát tieác, nhaø caàm quyeàn CS mieàn Baéc, sau khi chieán thaéng 

mieàn Nam bieát hoïc hoûi vaø aùp duïng chính saùch ñoái xöû nhö Trieäu Ñaø thì VN ñaâu ñeán ñoåi tuït haäu nhö 

ngaøy nay!!!) 

 4/ Coå Loa Thaønh vaø Noû Thaàn  

Con ngöôøi soáng treân ñôøi ñeàu phaûi traûi qua nhöõng thaêng traàm, aám laïnh, vui khoå… Ñoù laø nhöõng 

thöû thaùch phaûi coù, laø ñoäng cô cuûa söï tieán hoùa voâ cuøng voâ taän. Haïnh phuùc ñeán vôùi con ngöôøi khoâng 

phaûi töø giaøu sang danh voïng maø laø con ngöôøi coù taâm an thöôøng truï. Ngöôøi noâng daân VN thaân taâm 

thöôøng an laïc do ñôøi soáng gaàn guõi vôùi thieân nhieân, hoøa ñoàng vôùi vuõ truï neân taâm cuûa hoï deã caûm nhaän 

vôùi thaàn linh. Moãi khi coù “traùi gioù trôû trôøi”  hoï tha ønh taâm nguyeän caàu roài moïi vieäc ñeàu thoâng qua duø 

ñöôïc ñaùp öùng hay khoâng. Qui luaät “ñoàng thanh töông öùng, ñoàng khí töông caàu” , khi an taâm trí ñònh 

vaøo vieäc gì thì hoï thöôøng ñöôïc khoái linh cuûa caøn khoân vuõ truï giuùp ñôû, daãn daét. Ñaây laø nhöõng chöùng 

nghieäm maø Toå Tieân ta ñaõ traûi qua vaø löu truyeàn laïi. Vì theá, haàu heát nhöõng truyeän truyeàn khaåu trong 

daân gian ñeàu lieân heä ít nhieàu ñeán thaàn linh maø ngöôøi sau, thöôøng laø trí thöùc taân hoïc cho laø hoang 

ñöôøng, meâ tín. Ñieàu naày khoâng coù gì laï laø vì hoï laø nhöõng ngöôøi taâm trí luùc naøo cuõng baän roän, voäi vaõ, 

leä thuoäc vaøo danh lôïi quyeàn thì khoâng theå chöùng nghieäm ñöôïc!. Trôû laïi caâu chuyeän, khi Thuïc Phaùn 

cho xaây thaønh Coå Loa, thaønh xaây gaàn xong thì bò  saäp, coù leõ veà maët höõu hình thì do khoâng ñuùng kyû 

thuaät, veà maët voâ vi thì do “taø ma” phaù phaùch neân nhaø vua thaønh taâm caàu xin thaàn linh giuùp ñôû. Söï 
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hieån linh öùng nghieäm qua Thaàn Kim Qui, chæ baûo phöông phaùp xaây thaønh ñuùng kyû thuaät vaø khi coù linh 

ñieån cuûa thaàn ñeán thì taø ma quyõ quaùi phaûi lui. Veà noû thaàn cuõng laø moät nguyeân lyù nhö Coå Loa thaønh. 

 Ñieàu kyø dieäu laø cuøng trong thôøi ñieåm, Taàn Thæ Hoaøng sau khi duøng baïo löïc goàm thaâu Luïc 

Quoác roài, ñoái ngoaïi thì cho xaây Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh ñeå ngaên chaën söï xaêm laêng cuûa phöông Baéc vaø 

doøm ngoù phöông Nam vôùi yù ñoà xaêm löôïc ñeå môû roäng bôø coõi! Ñoái noäi thì sôï daân chuùng, nhaát laø nhöõng 

ngöôøi trí thöùc noãi loaïn vì haønh vi baïo löïc cuûa mình neân moät chính saùch taøn aùc laø: “ ñoát saùch choân hoïc 

troø” ñeå dieät tröø maàm moùng choáng ñoái. Ñoù laø chính saùch ngu daân ñeå deã cai trò. Chính saùch cöïc kyø ñoäc 

aùc naày chæ xaûy ra moät laàn nöõa do cheá ñoä CS laõnh ñaïo trong thôøi kyø ñaàu taïi Lieân Xoâ, Trung Quoác, Vieät 

Nam vaø Campuchia döôùi thôøi Boân Poát. Trong khi ñoù taïi AÂu Laïc, Thuïc Phaùn cuõng cho xaây Coå Loa 

thaønh ñeå choáng xaêm laêng, keát hôïp ñöôïc boä binh vaø thuûy chieán vôùi vuõ khí ñaëc bieät laø noû thaàn, töùc caây 

noû moãi laàn baén ra haøng chuïc muõi teân bòch ñoàng cuøng moät luùc, gioáng nhö suùng lieân thanh ngaøy nay. 

Vieäc xaây Coå Loa thaønh cuûa daân quaân mieàn Nam dieãn tieán trong eâm ñeàm, treân thuaän loøng trôøi döôùi 

thuaän loøng ngöôøi, khoâng heà duøng saét maùu vaø baïo löïc nhö phöông Baéc. Rieâng vieäc xaây döïng Vaïn Lyù 

Tröôøng Thaønh ñaõ veùt caïn tieàn cuûa taøi saûn cuûa daân, quan troïng nhaát laø haøng vaïn sinh linh bò hy sinh voâ 

nghóa. Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh tuy ñoà soä chæ ñaùng laø moät di tích lòch söû ñaãm maùu, naøo coù ngaên chaën 

ñöôïc gì khi maø loøng daân phaån uaát cöïc ñoä! Qua lòch söû Trung Hoa, trieàu ñaïi hung baïo nhaát laø trieàu ñaïi 

nhaø Taàn, ngaén nguûi nhaát cuõng laø trieàu ñaïi naày! Thaät laø kheá hôïp vôùi thieân lyù vaäy. Ñoàng thôøi taïi nöôùc 

AÂu Laïc ta, treân döôùi cuøng moät loøng, laáy nhaân nghóa laøm ñuoác soi ñöôøng neân dieäu duïng cuûa Coå Loa 

thaønh vaø Noû Thaàn ñaõ ñöôïc höõu hieäu trong vieäc choáng 50 vaïn quaân Taàn xaêm laêng vaø nhieàu laàn ñaùnh 

lui ñöôïc quaân Trieäu Ñaø phöông Baéc, taïo neân thôøi kyø vaøng son cho daân toäc Vieät. Coå Loa thaønh vaø Noû 

thaàn cuõng laø nhöõng chöùng tích ghi ñaäm neàn vaên minh raïng rôõ thôøi AÂu Laïc, vaø ñoàng thôøi cuõng laø di 

tích lòch söû chöùng toû söï thoâng minh kyø dieäu cuûa Toå Tieân Vieät Nam, cuûa gioøng gioáng Roàng Tieân thôøi 

tieàn söû AÂu Laïc. Tieác thay, vì thieáu caûnh giaùc, vì quaù tin ngöôøi neân bò maéc möu trong maët traän giaùn 

ñieäp cuûa ñoái phöông, neân neàn vaên minh AÂu Laïc chuyeån ñoåi sang giai ñoaïn môùi. Ñaây cuõng chính laø 

nhöôïc ñieåm chung cuûa mieàn Nam, ñaïo ñöùc, tình caûm, chaân thaät coù thöøa nhöng tính tình quaù deã daõi, 

tuøy tieän, deã tin ngöôøi neân tröôùc maét deã bò thaát baïi nhaát laø trong lónh vöïc chính trò. 

5/ Tình yeâu trong thôøi chieán 

Trieäu Ñaø taán coâng AÂu Laïc nhieàu laàn nhöng khoâng tieán chieám ñöôïc thaønh Coå Loa vì Noû thaàn 

quaù lôïi haïi, sau cuøng phaûi duøng chieán thuaät giaùn ñieäp môùi chieán thaéng. Troïng Thuûy vì quyeàn lôïi cuûa 

Boä Toäc vaø leänh cuûa vua cha khoù caûi neân baát ñaéc dó phaûi phaûn boäi ngöôøi yeâu. Beân trung vaø hieáu, moät 

beân tình dó nhieân moät Nam Nhi thôøi ñoù choïn löïa nhö Troïng Thuûy khoâng coù gì quaù ñaùng! Toäi nghieäp 

thay cho chaøng trai, ñau loøng bieát maáy! Rieâng Mî Chaâu, moät coâng chuùa treû, khueâ caùc, ngaây thô, tin 

yeâu choàng, laøm sao coù theå bieát ñöôïc möu moâ, thuû ñoaïn ñoäc aùc cuûa nhöõng ngöôøi laøm chính trò nhöùt laø 

trong thôøi bieán loaïn? Ñeán giôø choùt, tröôùc khi cheát môùi bieát mình bò ngöôøi choàng yeâu thöông löôøng gaït 

ñeán noãi phaûi maát nöôùc, haïi nhaø! Coøn gì ñau ñôùn vaø aân haän hôn!? Ñoái vôùi cha giaø, coøn gì bieän baïch? 

Chæ coøn moät taám loøng, neáu coù loøng phaûn boäi ñaát nöôùc vaø baát hieáu vôùi cha xin tim naøng bieán thaønh haït 

buïi, neáu ngöôïc laïi xin bieán thaønh haït ngoïc trong ngaàn ñeå chöùng minh loøng trong saùng voâ toäi cuûa naøng. 

OÂi thöïc hö, toát xaáu, ñuùng sai … ôû coõi theá chæ coù taâm mình môùi xaùc ñònh ñöôïc maø thoâi! Troïng Thuûy vì 

quaù aân haän vaø yeâu thöông ngöôøi vôï chung tình nhaûy xuoáng gieáng saâu maø xaùc cuûa Mî Chaâu vöøa suïp 

xuoáng ñeå bieán thaønh nöôùc chung tình, hieäp nhaát vôùi taâm cuûa Mî Chaâu laøm saùng ngoïc Mî Chaâu ñeå 

giaûi moái oan tình cuûa ñoâi vôï choàng treû khoâng may soáng trong thôøi chieán! 
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 Loãi laàm cuûa Trieäu Ñaø, vì tham danh lôïi quyeàn hay duøng baïo löïc ñaõ ñaùnh maát ngöôøi con trai 

ngoan vaø sau naày con chaùu doøng hoï baát taøi ñeå maát nöôùc vaø daân toäc VN phaûi chòu leä thuoäc haøng 1000 

naêm. Tuy raèng trong gaàn 1000 naêm ñoù coù cuoäc vuøng vaãy cuûa hai vò Nöõ anh huøng Tröng Traéc vaø Tröng 

Nhò laáy laïi chuû quyeàn ñöôïc 3 naêm (40-43) vaø 48 naêm cuûa nhaø Tieàu Lyù (544-602).  

 Loãi laàm cuûa Thuïc Phaùn vaø trieàu thaàn laø quaù chuû quan, töïa vaøo söùc maïnh cuûa vuõ khí vaø thaønh 

luõy maø thieáu ñeà cao caûnh giaùc caùc maët khaùc cuûa chính trò neân bò baïi vong. Ñaây laø moät loãi laàm thaät lôùn 

maø daân toäc VN thöôøng vaáp phaûi thôøi tieàn söû: “Troïng tình hôn lyù”. Vaø ñaây cuõng laø baøi hoïc maø Toå Tieân 

VN ñaõ daïy qua caâu chuyeän huyeàn thoaïi naày. 

6/ Toùm Taét 

Qua chuyeän huyeàn thoaïi Troïng Thuûy Mî Chaâu Toå Tieân VN daïy chuùng ta baøi hoïc : 

- Khi ñaõ taän söùc vaø coù loøng thaønh, coù taâm trong saùng vì ñaïo nghóa thì luoân luoân coù thaàn linh hoã 

trô, daãn ñaét. 

- Chöùng minh neàn vaên minh cuûa VN phaùt trieån raát sôùm vaø raát cao, töø noâng nghieâp, luyeän kim 

cho ñeán vieäc xaây thaønh ñaáp luõy vaø vuõ khí lôïi haïi ñeå giöõ nöôùc. 

- Chöùng minh cho ta thaáy duø vuõ khí maïnh, thaønh luõy chaéc maø thieáu caûnh giaùc, thieáu söï keát hôïp 

vôùi daân, khoâng bieát lôïi duïng ñòa hình ñòa vaät cuûa ñaát nöôùc laøm bình phong trong thôøi chieán thì 

duø maïnh ñeán ñaâu cuõng laø nhaát thôøi roài cuõng ñi ñeán thaát baïi chua cay. 

- Trong theá giôùi nhò nguyeân, voán vaïn bieán, thöïc hö, toát xaáu, thieän aùc … khoù maø phaân bieät, chæ coù 

löông taâm môùi töï ñaùnh giaù chính xaùc maø thoâi. Taâm cuûa Mî Chaâu bieán thaønh ngoïc quí, taâm 

cuûa Troïng Thuûy bieán thaønh nöôùc trong, chöùng toû söï voâ toäi cuûa hai ngöôøi. Hieäp ñoâi laïi ngoïc vaø 

nöôùc töùc laø chuyeån sang nhaát nguyeân thì khoâng coøn phaân bieät nöõa, caùi naày laøm saùng caùi kia, 

caùi kia laøm raïng rôõ caùi naày. Caùi naày caùi kia laø moät! 

 

h/ KEÁT LUAÄN VEÀ HUYEÀN SÖÛ VIEÄT NAM 

 Huyeàn Söû  laø Huyeàn Thoaïi gaén lieàn ít nhieàu vôùi lòch söû cuûa moät daân toäc. Caùc caâu chuyeän naày 

ñaõ xuyeân qua bieát bao nhieâu maøn löôïc cuûa thôøi gian vaø khoâng gian qua truyeàn khaåu, phaûi thaät laø quí 

hieám vaø nhieàu yù nghóa môùi toàn taïi cho tôùi ngaøy nay. Coù theå noùi, huyeàn thoaïi cuûa moät daân toäc laø di saûn 

thieâng lieâng , laø maïch noái cuûa quaù khöù xa xoâi, gaén lieàn vôùi töông lai cuûa daân toäc ñoù. Tìm hieåu caùc caâu 

chuyeän thaàn thoaïi cuûa moät daân toäc coù theå bieát ñöôïc baûn saéc, töôùng dieän, tuùi khoân möùc ñoä thoâng minh 

saùng taïo vaø ñôøi soáng taâm linh cuûa Toå Tieân hoï.  

 Huyeàn söû VN coøn coù taàm quan troïng hôn nöõa laø quyeát ñònh söï toàn vong, laø then choát baûo toàn 

noäi löïc, laø ñieån hình cho vuõ truï quan, nhaân sinh quan vaø cho huyeàn linh quan cuûa daân toäc VN. Vuõ truï 

quan, theo Haø Ñoà Laïc Thö maø caùc nhaø khaûo cöùu theá giôùi ngaøy nay döï kieán goác phaùt xuaát taïi VN vaø 

ngöôøi Hoa chæ coù coâng heä thoáng hoùa maø thoâi. Bieåu töôïng cuûa daân toäc VN laø caëp ñoâi Roàng Tieân, ñaïi 

dieän cho thuyeát aâm döông, sinh hoùa ra caøn khoân vuõ truï, ñaïi dieän cho Cha Trôøi Meï Ñaát, nguoàn goác cuûa 

vaïn vaät. Veà nhaân sinh quan coù tính Ñaïi Ñoàng, sinh ra cuøng chung moät boïc laø huynh ñeä, laø ñoàng baøo 

ruoät thòt, noùi rieâng laø daân toäc VN, tö töôûng khôi roäng ra laø chung cho nhaân loaïi vaïn vaät: cuøng chung 

goác, chung nguoàn. Ñaây môùi chính laø goác phaùt xuaát tình thöông vaø traùch nhieäm lôùn ñoái vôùi gia ñình, 

quoác gia xaõ hoäi, ñoái vôùi coäng ñoàng nhôn loaïi, vaïn vaät v…v… Cuõng töø nguoàn lyù naày sinh ra ñaïo: “uoáng 

nöôùc nhôù nguoàn, aên traùi nhôù keû troàng caây” neân vieäc thôø cuùng Toå Tieân, Ñaát Trôøi ñoái vôùi VN laø moät 

ñaïo lôùn coù theå coi laø Quoác Ñaïo VN. Veà huyeàn linh quan cuõng töø taâm bieát: “ Uoáng nöôùc nhôù nguoàn” 
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neân daân toäc VN quan ñieåm TRÔØI ÑAÁT NGÖÔØI  laø nhaát theå töø voâ cöïc sinh ra neân toaøn theå chuùng sanh 

ñaïi ñoàng veà phöông dieän linh hoàn! 

 Taát caû nguoàn lyù keå treân, xuaát phaùt töø huyeàn söû, thaàn thoaïi, nhöng thaät ra noù lieân quan chaët 

cheõ vôùi thöïc tieãn cuûa nguoàn soáng NOÂNG NGHIEÄP maø daân toäc ta coù cô duyeân soáng trong nhöõng vuøng 

trôøi nhieät ñôùi, nguoàn nöôùc möa nhieàu nhaát theá giôùi. Chuùng ta thuû tìm hieåu veà ñôøi soáng noâng nghieäp 

cuûa daân toäc vaø nhöõng aûnh höôûng saâu ñaäm tôùi neàn vaên minh saùng choùi cuûa Toå Tieàân thôøi tieàn söû. 

B- VAÊN MINH VIEÄT NAM THÔØI TIEÀN SÖÛ 

I- VAÊN MINH NOÂNG NGHIEÄP 

a/ Lòch söû phaùt trieån 

 Nhö treân ñaõ trình baøy, VN thôøi Hoàng Baøng cuøng vôùi caùc daân toäc khaùc trong vuøng Ñoâng Nam 

AÙ, soáng mieàn ñoàng baèng phía Nam soâng Döông Töû chaïy daøi xuoáng phía Nam,. Taát caû daân toäc thuoäc 

vuøng  ÑNA ñeàu soáng baèng ngaønh noâng nghieäp. Ñaây laø vuøng nhieät ñôùi, möa nhieàu vaø soâng ngoøi chaèng 

chòt thuaän lôïi cho ngheà noâng. Phía Baéc nöôùc Taøu, khí haäu gioáng nhö Taây Phöông thuoäc vuøng oân ñôùi, 

ñoài nuùi, röøng ruù nhieàu, chuyeân soáng baèng ngheà saên baén, buoân baùn, du muïc, neân coù neàn vaên minh khaùc 

haún mieàn Nam. 

 Daân toäc VN, do söùc eùp cuûa Hoa Baéc, neân töø töø boàng troáng nhau xuoáng taän ñoàng baèng soâng 

Hoàng, soâng Maõ. Ñieàu ñaëc bieät laø löôïng nöôùc möa vuøng naøy raát cao so vôùi caùc nôi treân theá giôùi, neân laø 

vuøng troàng luùa, chaên nuoâi, caây troàng sôùm hôn caùc nôi khaùc. Gaàn ñaây caùc nhaø khaûo coå ñaõ tìm thaáy voõ 

traáu, gaïo chaùy, ñoà nghieàn haït .v.v. taïi VN vaø vôùi C14 ño thôøi gian, ñaõ xaùc ñònh VN laø moät trong 

nhöõng trung taâm troàng luùa coå xöa nhaát theá giôùi. Ñieàu naày chöùng toû Toå Tieân chuùng ta ñaõ chòu aûnh 

höôûng cuûa ngheà noâng, haèng ngaøy ñeâm soáng vôùi trôøi, traêng, maây, nöôùc, vôùi ñaát ñai, vôùi thieân nhieân kyø 

dieäu, vôùi moïi bieán chuyeån cuûa thôøi tieát naéng möa. Taâm hoàn ngöôøi Vieät soáng gaàn guõi vôùi thieân nhieân 

ñeán ñoä khoâng coøn phaân bieät giöõa mình vaø thieân nhieân ñeå roài coù neáp soáng ñaëc thuø voâ cuøng kyø dieäu. 

b/ Nöôùc kieán taïo tö duy vaø ñôøi soáng daân toäc VN 

1- Theå traïng cuûa Nöôùc 

 

Trong thieân nhieân, daân toäc ta gaén boù gaàn guõi lieân heä nhieàu nhaát vôùi nöôùc, vì nöôùc coù nhieàu 

nhaát taïi VN so vôùi caùc nöôùc khaùc, NÖÔÙC laø chaát coù theå nhìn thaáy, rôø ñuïng ñöôïc neân raát laø thöïc teá, 

NÖÔÙC ôû moïi theå traïng: theå loûng, theå ñaëc vaø theå khí. ÔÛ theå loûng thì luaân löu khaép moïi nôi, khoâng bao 

giôø ngöøng nghæ, lan traøn khaép soâng hoà, bieån caû, trong loøng ñaát, treân maây trong gioù, trong thaân theå con 

ngöôøi vaø vaïn vaät. Khi thôøi tieát laïnh tôùi möùc ñoä naøo ñoù thì nöôùc bieán thaønh theå nöôùc ñaù, raén chaéc nhö 

ñaù, keát thaønh baêng troâi treân bieån caû, soâng, hoà. Ñoâi khi nöôùc keát baêng treân maây thaønh Ñaù rôi xuoáng ñaát 

hoaëc thaønh boâng tuyeát bay traéng xoùa caû moät vuøng trôøi. Khi thôøi tieát noùng thì nöôùc Ñaù tan thaønh Nöôùc 

ôû theå loûng vaø töø theå loûng bieán thaønh hôi nöôùc traøn ngaäp caû vuøng khí quyeån cuûa traùi ñaát. Khi gaëp gioù 

laïnh thì töø theå khí bieán thaønh nöôùc rôi xuoáng maët ñaát v..v… 

 Nöôùc roõ raøng coù tính LUAÂN HOÀI: Qua theå traïng ñaëc bieät cuûa NÖÔÙC, so saùnh vôùi con ngöôøi, 

ta nhaän bieát coù nhöõng ñieåm töông ñoàng veà luaân hoài. Hay noùi khaùc, nhôø ñaëc tính kyø dieäu naày cuûa nöôùc 

giuùp ta hieåu ta nhieàu hôn. Theo Ñaïo Cao Ñaøi, con ngöôøi do 3 theå traïng keát hôïp maø thaønh: Linh hoàn, 

chôn thaàn vaø theå xaùc. Theå xaùc do cha meï traàn gian sinh ra ví nhö nöôùc ñaù; chôn thaàn do Phaät maãu töùc 
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baø MEÏ Thieâng Lieâng sanh ví nhö nöôùc loûng; Linh Hoàn Do Chí Toân töùc Cha Thieâng Lieâng sanh ví nhö 

Nöôùc ôû theå khí. Khi con ngöôøi cheát töùc laø theå xaùc con ngöôøi bò raõ tan chæ coøn coù chôn thaàn luaân löu töø 

kieáp naày sang kieáp khaùc gioáng nhö nöôùc ôû theå loûng, luaân löu treân traùi ñaát ñeán khi naøo ñuû ñieàu kieän thì 

veà hoøa nhaäp vôùi Thöôïng Ñeá töùc laø ôû theå linh hoàn. Khi linh hoàn coù cô duyeân thì bieán thaønh chôn thaàn 

gioáng nhö theå loûng cuûa nöôùc, neáu coù cô duyeân thì möôïn theå xaùc ñeå haønh ñaïo taïi theá gian nhö nöôùc ôû 

theå loûng bieán thaønh nöôùc ñaù. ÑOÙ LAØ SÖÏ LUAÂN HOÀI CUÛA MOÄT KIEÁP NGÖÔØI. 

2-  Vai troø cuûa Ñaát vaø Nöôùc. 

Nhö ta ñaõ bieát söï luaân hoài cuûa nöôùc heát söùc ñaëc bieät: Nöôùc boác hôi leân baàu khí quyeån cuûa traùi 

Ñaát thaønh maây, gaëp gioù laïnh thaønh möa. Nöôùc möa rôi xuoáng khaép nôi treân Ñaát, Ñaát chöùa heát vaø 

phaân phoái cho taát caû vaïn vaät,  coû caây, vi khuaån, caàm thuù, con ngöôøi, nuoâi soáng taát caû vaø luaân löu trong 

cô theå cuûa vaïn vaät, chuyeån vaän trong ao hoà soâng raïch, taát caû caùc loaïi nöôùc naày ñuû theå loaïi, ñuû maøu 

saéc, dô, saïch, ñuïc, trong. Tuøy duyeân moät soá chuyeån sang theå hôi bay leân trôøi thaønh theå khí, moät soá 

laéng xuoáng ñaát vaø do ñaát caùt thanh loïc treân ñöôøng vaän chuyeån ra bieån, ñaây laø traïng thaùi nhaát baûn taùn 

vaïn thuø. Taïi nôi ñaây, Ñaát coù saün chaát muoái, hoøa tan vaøo nöôùc saïch ñeå bieán thaønh moät thöù nöôùc bieån 

duy nhaát cuøng moät maøu xanh xanh, taát caû nhöõng khaùc bieät neâu treân ñeàu bieán maát! 

 Nhö vaäy Ñaát vaø Nöôùc töông quan thoáng nhaát laøm moät, khoâng bao giôø chia lìa, trong Ñaát coù 

Nöôùc, trong Nöôùc coù Ñaát, caùi naày chöùa ñöïng, thanh loïc caùi kia, caùi kia laøm töôi maùt caùi naày. Söï thoáng 

nhaát naày töùc laø VAÏN THUØ QUI NHAÁT BAÛN. Tan roài hôïp, hôïp roài tan. Toå Tieân chuùng ta sôùm bieát lyù 

töï nhieân naày cuûa Trôøi Ñaát, neân taâm hoàn raát bình thaûn tröôùc vaïn bieán, ñuû saùng suoát ñeå öùng xöû thích 

hôïp vôùi moïi tình huoáng, nöông theo töï nhieân ñeå taïo moät cuoäc soáng vaên minh, tieán boä, nhaát laø veà noâng 

nghieäp, chaúng nhöõng ñuû no côm aùo aám maø tinh thaàn ñöôïc thaêng hoa vöôït troäi, chæ coù Toå Tieân Vieät 

Nam môùi goïi khoâng gian mình ñang soáng laø ÑAÁT NÖÔÙC, laø TOÅ QUOÁC (Nöôùc do Toå Tieân taïo döïng). 

Nhöõng töø thaân thöông naày khi goïi leân nhö coù tieáng goïi cuûa HOÀN THIEÂNG SOÂNG NUÙI vang leân. Quaû 

thaät vaäy, moãi taác ñaâát cuûa daân toäc VN laø keát tuï cuûa moà hoâi, nöôùc maét, maùu xöông cuûa bao ngaøn ñôøi 

trong cuoäc soáng ñaày ñaáu tranh gian khoå cuøng cöïc. Ñaây laø nhöõng thöû thaùch, trui reøn nhö löûa thöû vaøng, 

ñeå daân toäc naày sôùm tröôûng thaønh, xöùng ñaùng laø con Roàng chaùu Tieân. Nhöõng caâu ca dao hoaëc nhöõng 

baøi thô ñaày xuùc caûm veà non nöôùc VN cuûa tieàn nhaân ñeå laïi thaät laø ñaäm ñaø tình nöôùc non: 

   Ta veà ta taém ao ta 

   Duø trong duø ñuïc ao nhaø vaãn hôn 

Hoaëc baøi theà non nöôùc cuûa thi só Taûn Ñaø Nguyeãn Khaéc Hieáu. 

   Nöôùc non naëng moät lôøi theà, 

   Nöôùc ñi ñi maõi khoâng veà cuøng non, 

   Nhôù lôøi nguyeän öôùc theà non,  

Nöôùc ñi chöa laïi non coøn ñöùng khoâng, 

Non cao nhöõng ngoùng cuøng troâng, 

Suoái tuoâng doøng leä chôø mong thaøng ngaøy, 
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Xöông mai moät naém hao gaày, 

Toùc maây moät maùi ñaõ gaày tuyeát söông, 

Trôøi Taây ngaû boùng taø döông, 

Caøng phôi veû ngoïc neùt vaøng phoâi pha, 

Non cao tuoåi vaãn chöa giaø, 

Non thôøi nhôù nöôùc nöôùc maø queân non, 

Duø cho soâng caïn ñaù moøn, 

Coøn non, coøn nöôùc, haõy coøn theà xöa, 

Non cao ñaõ bieát hay chöa? 

NÖÔÙC ÑI RA BEÅ LAÏI MÖA VEÀ NGUOÀN, 

Nöôùc non hoäi ngoä coøn luoân, 

Baûo cho non chôù coù buoàn laøm chi!  

Nöôùc kia duø haõy coøn ñi, 

Ngaøn daâu xanh toát, non thì cöù vui, 

Nghìn naêm giao öôùc keát ñoâi, 

Non non, nöôùc nöôùc, chöa nguoâi lôøi theà. 

Caùc caâu ca dao neâu treân roõ raøng laø cuûa daân toäc “ñònh canh ñònh cö” môùi tha thieát noàng naøn vaø 

khaúng ñònh nhö vaäy. Ao ta laø ao ñaày tình nhaân aùi, coâng baèng, nhaãn nhuïc, hieàn hoøa … Ai taém ao naày thì 

taâm bình laëng, haïnh phuùc, noäi taâm trong saùng, giaûn dò, nhaø yeân, beå laëng. Ao nhaø do Toå Tieân anh minh 

xaây ñaép ñaõ laø thaønh trì baát khaû xaâm phaïm, baûo veä troïn veïn truyeàn thoáng, khoâng bò ñoàng hoùa do Hoa 

toäc xöa kia, do caùc tín ngöôõng, do tö töôûng ngoaïi lai Taây Phöông vaø Coäng Saûn du nhaäp. Ngöôïc laïi “ao 

nhaø” naày chöùa ñaày tinh hoa öu vieät cuûa Toå Tieân coù khaû naêng “dung hoùa” moïi tín ngöôõng du nhaäp, 

moïi tö töôûng ngoaïi lai ñeå laøm phong phuù cho tieàn ñoà daân toäc. Noâng thoân VN töø ngaøn xöa cho tôùi ngaøy 

nay khoâng thay ñoåi  bao nhieâu, vaãn laø: 

“Troâng trôøi troâng ñaát, troâng maây troâng möa, troâng  gioù, troâng ngaøy troâng ñeâm, troâng cho chaân 

cöùng ñaù meàm,  trôøi yeân beå laëng môùi yeân taám loøng” hoaëc “ Choàng caøy, vôï caáy con traâu ñi böøa”. Tuy 

nhieân, qua doøng lòch söû, nhöõng cuoäc chieán thaéng veû vang choáng ngoaïi xaâm, vaãn ñaët thaønh trì treân ñòa 

baøn noâng thoân. Yeâu nöôùc chaân thaønh nhaát vaãn laø noâng daân, hy sinh chieán ñaáu sa tröôøng, khoâng tín 

toaùn vaãn laø noâng daân, phoøng thuû giöõ gìn bôø coõi höõu hieäu nhaát, theo kieåu “giaëc ñeán nhaø ñaøn baø cuõng 

ñaùnh”, theo göông Baø Tröng Baø Trieäu cuõng vaãn laø noâng daân. Ñaây chính laø “ao nhaø” tuyeät dieäu cuûa 

daân toäc VN. Ñaây khoâng phaûi laø “baûo thuû, laø beá moân toûa caûng”  nhö moät soá ngöôøi hôøi hôït chòu aûnh 

höôûng neáp soáng vaên hoùa ngoaïi lai nghó, maø laø söï minh trieát thaáy xa hieåu roäng cuûa Toå Tieân VN löu 

truyeàn. Roài Ñaây, trong töông lai daân toäc ta, sau khi ñaõ hoøa mình, thanh loïc caùc neàn vaên hoùa theá giôùi, 
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seõ quay veà nguoàn cuûa neàn QUOÁC ÑAÏO VN, maø Toå Tieân ñaõ daønh saün cho con chaùu, laø taám göông 

saùng ñeå nhôn loaïi cuøng soi chung. 

Cuõng nhö baøi thô “Theà non nöôùc” cuûa thi só Taûn Ñaø thaät laø moät böùc tranh ñeïp ñeõ, huøng traùng, 

dieãn taû caûnh thieân nhieân kyø dieäu, tình caûm ñaäm ñaø cuûa NON vaø NÖÔÙC, dieãn ñaït caûnh hôïp tan, tan 

hôïp töï nhieân, dieãn ñaït tö töôûng luaân hoài: “Nöôùc ñi ra beå laïi möa veà nguoàn” vaø troïn baøi thô goùi gheùm 

tình caûm ñaäm ñaø cuûa taùc giaû ñoái vôùi nöôùc non . 

3/ Tính cuûa Nöôùc. 

 Nhìn doøng nöôùc chaûy qua caàu, aùng maây troâi, caùnh buôøm leû loi treân bieån roäng, nghe gioït möa 

rôi tí taùch treân laù … gôïi bieát bao caûm höùng eâm ñeàm, tö töôûng ñoäc ñaùo, taâm ñaïo hieån loä cho bieát bao thi 

só, nhaïc só, vaên só, caùc nhaø tö töôûng, ñaïo hoïc töø ngaøn xöa ñeán ngaøn sau. Söï uyeån chuyeån, linh ñoäng, 

nhu hoøa, ôû baàu thì troøn, ôû oáng thì daøi, nöôùc chaûy ñaù moøn, ñaát neõ nöôùc luoàn, nöôùc laáp ñaày choã truõng ñeå 

caân baèng maët nöôùc … Taát caû ñöùc tính naày cuûa nöôùc daïy cho daân toäc ta bieát bao trieát lyù nhaân sinh, bieát 

bao loái öùng xöû thích nghi, trung dung, nhu thaéng cöông, nhöôïc thaéng cöôøng, toån höõu döï boå baát tuùc, 

nhaãn nhuïc, hieàn hoøa chòu khoù len loûi sao cho thoâng suoát, duø ôû traïng theå naøo, nöôùc vaãn luoân giöõ baûn 

chaát nguyeân thuûy cuûa mình, khoâng heà dôøi ñoåi. 

4/ Aùp duïng tính cuûa nöôùc vaøo ñôøùi soáng thöïc tieãn 

Taâm hoàn ngöôøi daân Vieät nhö thaám nhuaàn vaøo tim oùc caùc ñöùc tính treân cuûa nöôùc, theå hieän ra 

haønh ñoäng, lôøi noùi nhu hoøa, chôn chaát, uyeån chuyeån, hieàn löông, ñaïo ñöùc. Ngöôøi noâng daân xöa kia tuy 

khoâng coù hoïc theo tröôøng lôùp naøo, nhöng loái öùng xöû teá nhò kheùo leùo, khoân ngoan, coù khaû naêng toå 

chöùc, phaân coâng hôïp tình hôïp lyù, ña naêng, ña duïng, thaùo vaùt, caàn cuø. 

5/ Nöôùc coøn theá giôùi coøn, nöôùc maát caû theá giôùi maát 

Nhö chuùng ta ñaõ bieát, Nöôùc ôû ngay trong cô theå con ngöôùi vaø vaïn vaät, khoâng coù Nöôùc, taát caû 

ñeàu cheát khoâ, soâng, hoà, bieån caû khoâng coøn, trôøi khoâng coù maây, ñaát bò caïo troïc … toùm laïi khoâng coù 

NÖÔÙC thì khoâng coù gì caû! Nöôùc röûa saïch moïi dô baån, laøm töôi maùt moïi vaät. Ñaëc bieät taïi VN, Nöôùc 

nuoâi soáng, tröôõng döôõng CAÂY LUÙA, maàm soáng cuûa daân toäc. 

c/ ÑÔØI SOÁNG NOÂNG DAÂN VN 

1/ Ngöôøi noâng daân thuaàn thaønh VN 

 Nhö treân ñaõ trình baøy, neáp soáng cuûa ngöôøi noâng daân VN töø ngaøn xöa ñeán nay khoâng thay ñoåi 

bao nhieâu vaø NÖÔÙC quyeát ñònh maïng soáng vaø ñôøi soáng cuûa toaøn theå vaïn vaät. Ñieàu quan troïng ñoái vôùi 

noâng daân laø NÖÔÙC nuoâi soáng, laøm phaùt trieån caây luùa, saûn xuaát ra loaïi thöïc phaåm kyø dieäu, loaïi gaïo boå 

döôõng, aên hoaøi khoâng bieát chaùn (ai chaùn côm laø gaàn ñaát xa trôøi roài!) Ñaây laø thöùc aên chaùnh, khoâng coù 

khoâng ñöôïc cuûa daân toäc ta. NÖÔÙC laïi coøn laø vò sö phuï laï ñôøi nhaát cuûa daân toäc ta, ñi vaøo thaân theå ta 

thoâng suoát theo ñöôøng gaân, thôù thòt, ñi vaøo taâm hoàn ta ñeå aâm thaàm daïy ta leõ soáng, loái öùng xöû tuyeät vôøi 

nhö ñaõ trình baøy phaàn treân. Nhöõng baøi hoïc caên baûn ñuû tình ñuû leõ khoân ngoan ñöôïc Toå Tieân ta truyeàn 

laïi töø ngaøn xöa qua truyeàn khaåu veà caùc caâu chuyeän thaàn thoaïi, ca dao tuïc ngöõ, khieán ngöôøi noâng daân 

VN hoïc tröïc tieáp nhieàu kinh nghieäm soáng, nhieàu loái öùng xöû thích ñaùng. 
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Haàu heát gia ñình noâng daân VN soáng chung ba theá heä trong moät maùi nhaø: Oâng baø, cha meï vaø 

con caùi. Lyù töôûng nhaát laø ngoâi nhaø ñöôïc caát ngay treân ñaát goø lieàn phía sau laø ruoäng cuûa mình. Phaàn 

lôùn nhaø naøo cuõng coù giaäu tre hoaëc moät loaïi caây soáng naøo ñoù laøm haøng raøo, caïnh nhaø thöôøng coù ao 

nuoâi caù, xung quanh nhaø laø ñaát goø coù theå troàng hoa maøu quanh naêm, tuøy muøa, tuyø khí haäu. Moät 

chuoàng boø hoaëc traâu, thöôøng chæ coù hai con laø chaùnh ñeå caøy böøa hoaëc chuyeân chôû thoùc gaïo… Ñaây laø 

gia ñình moät noâng daân sau thôøi kyø thuaàn hoùa ñöôïc gia suùc, coù löôûi caøy, xe boø hoaëc xe traâu baùnh saét 

cho tôùi ngaøy nay. 
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2/ Ngheà laøm ruoäng ngaøy xöa coù raát nhieàu coâng ñoaïn:  

Luùa coù nhieàu gioáng, sau khi gaët haùi xong, ngöôøi noâng daân phaûi quyeát ñònh choïn gioáng luùa 

thích hôïp, laøm cho thaät saïch, phôi thaät khoâ vaø cho vaøo bao boá hoaëc thuøng goå ñeå choã thaät khoâ raùo goïi 

laø tröû luùa gioáng. Tôùi muøa cho luùa gioáng vaøo bao ngaâm xuoáng ao nöôùc, caøy nhuaàn nhuyeãn thuôû ruoäng 

ñònh gieo maï, böøa thaät phaúng, raûi neàn moät ít phaân tro, töôùi nöôùc thaám ñeàu, khi gioáng vöøa naåy maàm laø 

ñem ra xaï gieo ngay. Trong luùc ñoù, thì ruoäng ñaõ ñöôïc caøy laàn nhaát ñeå cho aùnh naéng maët trôøi chieáu 

vaøo, taïo vi khuaån laøm xoáp ñaát vaø toát cho caây luùa. Khi maï ñaõ leân ñuùng tuoåi roài thì phaûi caøy laàn thöù hai, 

raûi phaân tro neàn vaø böøa cho baèng phaúng, nhaët heát coû vaø cho nhoå maï, boù töøng boù vöøa tay, xe boø chôû ra 

ruoäng vaø ñeå boù maï töøng khuùm sao cho vöøa ñuû caáy ñaùm ruoäng ñoù. Tröôùc khi nhoå maï, phaûi heïn ngaøy 

vôùi ngöôøi huy ñoäng coâng caáy goïi laø “Truøm Vaïn”. Tôùi ngaøy caáy, vaøo 4 giôø khuya, oâng truøm vaïn ra 

ñoàng tu “tuø vaø” reàn caû xoùm ñaùnh thöùc thanh thieáu nieân nam nöõ trong laøng, tuùc tuø vaø laàn hai laø baùo 

hieäu phaûi saün saøng ra ruoäng, laàn thöù ba laø tuï hôïp taïi choã ruoäng caáy (Tuø vaø laø caùi söøng traâu hình cong 

ñöôïc ñeõo goït boùng vaø ñeïp thoåi gioáng nhö caùc loaïi keøn ngaøy nay) Ñeán ruoäng truøm vaïn cho saép haøng 

ngang, chuû ruoäng raûi ñeàu caùc boù maï theo haøng vaø canh laøm sao khi coâng caáy, caáy heát boù maï naày thì 

phía sau coù lieàn boù keá tieáp ñeå khoûi maát thì giôø ñi tìm laáy. Tö theá ngöôøi coâng caáy laø luoân luoân khum 

xuoáng, tay traùi caàm boù maï, tay phaûi kheùo leùo taùch vaøi ba teùp maï, duøng ngoùn caùi tay maët aán goác maï 

xaâu xuoáng ñaát. Moãi coâng caáy, caáy naêm haøng luùa, ngay haøng thaúng loái, vöøa caáy vöøa lui tôùi bôø ruoäng 

môùi ñöùng daäy, qua maûnh ruoäng khaùc tieáp tuïc. Hoï caáy raát nhanh vaø mieäng thì hoï ñoái ñaùp nhau raát vui 

vaø raát coù yù nghóa. Thöôøng thì hoï caáy töø 5 giôø saùng, ñeán khoaûng 9 giôø thì chuû ruoäng ñem côm vaø thöùc 

aên xuoáng ñoàng, töùc laø doïn côm treân nhöõng taám ñeäm ñöôïc xeáp treân goø cao. Côm phaûi thaät nhieàu, thöùc 

aên thöôøng laø moùn gaø hoaëc thòt heo kho maën, chaám rau ñoàng töùc laø ñuû thöù rau troàng quanh nhaø hoaëc 

rau thieân nhieân nhö rau heï, rau choác moäc ôû ñoàng ruoäng. Hoï aên nhö roàng nhö hoã, aên ngon laønh vaø thaät 

laø vui, ñoâi khi coù xoâi côm neáp aên vôùi ñaäu phoïng. Toå chöùc caøy, caáy, gaët cuûa nhaø noâng ñeàu “vaàn coâng” 

vôùi nhau, chæ tröø nhöõng coâng caáy khoâng coù ruoäng nhaø hoaëc coù so le coâng giöõa hoä naày vôùi hoä khaùc môùi 

ñònh giaù traû baèng luùa, tôùi muøa môùi ñöôïc nhaän. 

Sau khi caáy xong thì chuû ruoäng ngaøy ñeâm ra ñoàng, khi thì khai “loã troã” cho nöôùc ñi bôùt, luùc thì 

phaûi ñaép troã giöõ nöôùc, tuøy theo thôøi tieát, mieãn sao cho coù nöôùc ñaày maø khoâng ngaäp luùa laø toát. Ñoâi khi 

trôøi haïn haùn, noâng daân phaûi khai möông thoâng vôùi soâng raïch hoaëc ao hoà vaø taùt nöôùc baèng thöù gaøo ñaëc 

bieät goïi laø “gaøu giai”, caàn phaûi coù 2 ngöôøi, taùt raát nhòp nhaøng, uyeån chuyeån. Nhìn hoï taùt nöôùc, thi 

nhaân caûm höùng, thoát ra nhöõng caâu thô ñeïp tuyeät vôøi: 

   Coâ kia taùt nöôùc beân ñöôøng 

   Sau coâ muùc aùnh traêng vaøng ñoå ñi! 

Hoaëc khi thi nhaân nhìn ruoäng nöôùc trong ngaàn phaûn chieáu aùnh traêng xuùc caûm: 

   Vaàng traêng ai xeû laøm hai 

   Nöûa in ñaùy nöôùc nöûa caøy treân khoâng. 

Sau gaàn boán thaùng chaêm soùc boùn phaân, luùa troå ñoøng ñoøng thôm phöùc caû ñoàng ruoäng roài töø töø 

naëng hoät, chín vaøng töôi, ñeàu nhö traûi thaûm. Neáu ai ra ruoäng luùc naày seõ ngöûi ñöôïc muøa luùa chín phaûng 

phaát theo gioù ban mai vaø chæ coù ban mai, tröôùc khi maët trôøi loù daïng môùi ngaây ngaát ñöôïc muøi naày. Roài 

muøa gaët ñeán, cuõng gioáng nhö muøa caáy, cuõng vaàn coâng… gaët xong, taùch haït luùa ra khoûi veù baèng nhieàn 
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caùch, xöa nhaát laø tuoát baèng tay, tieán boä hôn laø ñaùnh traâu boø ñaïp xoay voøng, caøo veù luùa ra, ñem veâ luùa 

cho saïch, phôi khoâ, ñoå vaøo boà, töø töø xay luùa, giaû gaïo, naáu côm… Ñeán coâng ñoaïn cuoái cuøng naày ngöôøi 

noâng daân môùi raûnh roåi. Khoaûng thôøi gian thaùng Chaïp, chuaån bò aên Teát, thaùng Gieâng, thaùng Hai, thaùng 

Ba, thaùng Tö, thaùng Naêm thì tuøy theo moãi hoä, coù theå nghæ ngôi, aên chôi, troàng khoai, troàng caø .v…v… 

Caùc coâng ñoaïn ghi treân ñöôïc theå hieän toång quaùt trong baøi ca dao: 

   Thaùng gieâng laø thaùng aên chôi 

   Thaùng hai troàng ñaàu troàng khoai troàng caø… 

   Thaùng ba thì ñaäu ñaõ giaø 

   Ta ñi ta haùi veà nhaø phôi khoâ … 

   Thaùng tö ñi taäu traâu boø 

   Ñeå ta saém söûa laøm muøa thaùng naêm 

   Saùng ngaøy ñem luùa ra ngaâm, 

   Bao giôø moïc maàm ta seõ vôùt ra 

   Gaùnh ñi ta neùm ruoäng ta, 

   Ñeán khi leân maï thì ta nhoå veà 

   Saép tieàn möôïn keû caáy thueâ 

   Caáy xong roài môùi trôû veà nghæ ngôi, 

   Coû luùa doïn ñaõ saïch roài 

   Nöôùc ruoäng vôi möôøi coøn ñoä moät hai 

   Ruoäng thaáp ñoùng moät gaøu giai 

   Ruoäng cao thì phaûi ñoùng hai gaøu soøng 

   Chôø cho luùa coù ñoøng ñoøng 

   Baáy giôø ta seõ traû coâng cho ngöôøi 

   Bao giôø cho ñeán thaùng möôøi 

   Ta ñem lieàm haùi ra ngoaøi ruoäng ta 

   Gaët haùi ta ñem veà nhaø 

   Phôi khoâ quaït saïch aáy laø xong coâng. 

 Qua caùc coâng ñoaïn ghi treân, ngöôøi noâng daân VN phaûi chòu cöïc khoå traêm beà môùi saûn xuaát ra 

luùa gaïo ñeå nuoâi soáng gia ñình, phuïng söï xaõ hoäi. Caùc baøi ca dao sau ñaây dieãn taû noãi nhoïc nhaèn naøy: 
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   Lao xao gaø gaùy raïng ngaøy, 

   Vai vaùc caùi caøy, tay daét con traâu, 

   Böôùc chaân xuoáng caùnh ñoàng saâu 

   Maét nhaém maét môû, ñuoåi traâu ra ñoàng. 

  Hoaëc: Ai ôi böng baùt côm ñaày, 

   Nhôù coâng hoâm sôùm caáy caøy cho chaêng 

   Ai ôi böng baùt côm ñaày  

   Deûo côm moät haït ñaéng cay muoân phaàn. 

  Hoaëc Caøy ñoàng ñang buoåi ban tröa 

   Moà hoâi thaùnh thoaùt nhö möa ruoäng caøy 

  Hoaëc  Chuù kia nhoå maï treân coàn 

   Nöôùc noâi khoâng coù, mieäng moàm laám lem. 

Ngoaøi söï cöïc khoå, nhaø noâng coøn laém noãi lo aâu veà thôøi tieát, naéng möa gioù baõo: 

   Ngöôøi ta ñi caáy laáy coâng 

   Toâi nay ñi caáy coøn troâng nhieàu beà 

   Troâng trôøi, troâng ñaát, troâng maây, 

   Troâng möa, troâng gioù, troâng ngaøy, troâng ñeâm, 

   Troâng cho chaân cöùng ñaù meàm, 

   Trôøi eâm beå laëng môùi yeân taám loøng. 

3/ Söï phaân coâng trong gia ñình vaø haøng xoùm: 

 Qua caùc coâng ñoaïn laøm ruoäng ghi treân, vaø ñeå hoaøn taát caùc coâng ñoaïn naày, noâng daân VN töï 

nhieân coù söï phaân coâng thaät laø lyù töôûng trong gia ñình cuõng nhö laøng xoùm. Nhö ñaõ trình baøy, gia ñình 

noâng daân thöôøng soáng chung ba theá heä, ñöôïc phaân coâng ñieån hình nhö laø moät coâng thöùc: 

OÂng baø giaø yeáu: Coi nhaø vaø giöõ chaùu nhoû 

 Cha meï:       Lo vieäc ñoàng aùng 

Con caùi:               Lôùn phuï vieäc cha meï, nhoû chaên traâu chaên boø, ngoaøi giôø hoïc     

                             neáu coù tröôøng daïy chöõ. 
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 Xoùm laøng:           Vaàn coâng vôùi nhau trong vieäc ñoàng aùng, giuùp nhau trong vieäc   

                                        gioã chaïp, cöôùi hoûi, tang ma.v…v… 

 

 Söï phaân coâng hôïp tình hôïp lyù naøy phaùt sinh nhieàu ñöùc taùnh voâ cuøng quí baùu, nhieàu traïng 

huoáng tình caûm thaâm saâu, xaây döïng phong hoùa ñaëc thuø nhaø Nam vaø tinh thaàn ñaïo hoïc VN. Tröôùc heát 

ta thaáy taát caû moïi thaønh vieân trong gia ñình ñeáu cöïc löïc laøm vieäc: 

Laïy trôøi möa xuoáng     Traâu ôi ta baûo traâu naày 

Laáy nöôùc toâi uoáng     Traâu ra ngoaøi ruoäng traâu caøy vôùi ta 

Laáy ruoäng toâi caøy     Caáy caøy voán nghieäp noâng gia 

Laáy ñaày baùt côm    Ta ñaây traâu ñaáy ai maø quaûn coâng! 

Laáy rôm ñun beáp,    Bao giôø caây luùa coøn boâng 

      Thì coøn coäng coû ngoaøi ñoàng traâu aên. 

 

Ôn trôøi möa naéng phaûi thì    Ruõ nhau ñi caáy ñi caøy 

Nôi thì böøa caïn nôi thì caøy saâu  Baây giôø khoù nhoïc coù ngaøy phong löu 

Coâng leânh chaúng quaûn bao laâu  Treân ñoàng caïn döôùi ñoàng saâu 

Ngaøy nay nöôùc baïc ngaøy sau côm vaøng Choàng caøy vôï caáy con traâu ñi böøa 

   Ai ôi ñöøng boû ruoäng hoang 

   Bao nhieâu taác ñaát taác vaøng baáy nhieâu. 

 Taát caû ñeàu caàn nhau, kinh teá gia ñình khoâng phuï thuoäc vaøo rieâng ai neân moïi thaønh vieân trong 

gia ñình ñeàu BÌNH ÑAÚNG, THÖÔNG YEÂU, vaø ÑOAØN KEÁT nhau moät caùch töï nhieân. Ñaëc bieät laø tinh 

thaàn NAM NÖÕ BÌNH QUYEÀN taïi VN phaùt trieån raát sôùm, töùc laø töø khi coù caây luùa. 

 Treân caùnh ñoàng bao la muoán bieán thaønh bieån luùa, caàn taát caû nhöõng baøn tay khoái oùc cuûa moãi 

ngöôøi, khoâng phaân bieät giaø, treû, nam, nöõ töø trong nhaø, trong laøng xoùm, ñoàng taâm nhaát trí goùp phaàn 

vaøo, deät neân phong hoùa nhaø VN ñaày tình ngöôøi, thöông yeâu vaø ñoaøn keát keo sôn gaén chaët nhau nhö 

tình ruoät thòt, nhö nghóa ñoàng baøo, caâu ca dao: 

  Baàu ôi thöông laáy Bí cuøng 

  Tuy raèng khaùc gioáng nhöng chung moät giaøn! 

Quaû thaät laø ngoït ngaøo, tình caûm ñaäm ñaø vaø coù nhieàu yù nghóa töø heïp ñeán roäng. Baàu Bí xuaát töø 

nhaø noâng, khaùc gioáng nhöng cuøng moät hoï neân nhaø noâng thöôøng troàng laãn loän vaø cho leo chung moät 

giaøn. Theo qui luaät sinh toàn, caây coû vaãn tranh soáng, laán löôùt vôùi nhau, neân môùi coù lôøi keâu goïi thaém 
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thieát naày. Chung moät giaøn laø cuøng chung moät hoaøn caûnh, cuøng chung moät goác, “moâi hôû raêng laïnh” 

neân caàn phaûi thöông yeâu, ñoaøn keát nhau, chaáp nhaän söï dò bieät Baàu Bí nhöng ñoàng nhau ôû hoaøn caûnh 

töø ñoù phaùt sinh ra tö töôûng lôùn:”HOØA NHI BAÁT ÑOÀNG” maø nhôn loaïi ñaõ hoïc töø bao nhieâu ngaøn naêm 

nay vaãn chöa thoâng! Töø ñoù ngöôøi noâng daân VN sôùm bieát toå chöùc laøng xaõ töï trò: “Pheùp vua thua leä 

laøng”, moät toå chöùc vaø phaùt huy tinh thaàn DAÂN CHUÛ raát sôùm vöøa laø thaønh trì ñoäc ñaùo choáng ngoaïi 

xaâm, choáng ñoàng hoùa, choáng baát coâng xaõ hoäi raát höõu hieäu. 

Trong laøng, vieäc quan hoân tang teá cuûa moät gia ñình, giaøu hay ngheøo, ñeàu laø vieäc chung cuûa 

xoùm laøng. Hoï huøng haïp nhau ñeán chung vui hoaëc chia buoàn. Hoï ñem hoa, quaû, vòt, gaø … hoaëc chung 

goùp tieàn baïc giuùp ñôû, phuï döïng raïp, naáu aên, böûa cuûi, xaùch nöôùc v…v… coi nhö vieäc nhaø cuûa hoï. Quaû 

thaät ñaáy laø hình aûnh tuyeät ñeïp veà tinh thaàn laãn vaät chaát hieám thaáy ôû xaõ hoäi du muïc phöông Baéc cuõng 

nhö Taây Phöông! Tình thöông, caên baûn cho taát caû caùc thöù tình cuûa loaøi ngöôøi naûy sanh, deät leân nhöõng 

caâu ca dao voâ cuøng thaâm thuùy: 

  “ Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân” 

 Hoaëc “ Thöông ngöôøi, ngöôøi laïi thöông ta 

  Gheùt ngöôøi, mình laïi hoùa ra gheùt mình” 

 Hoaëc “ Nhieãu ñieàu phuû laáy giaù göông 

  Ngöôøi trong moät nöôùc phaûi thöông nhau cuøng” 

 Hoaëc “ Anh em nhö theå tay chaân 

  Nhö chim lieàn caùnh nhö caây lieàn caønh” 

Ruoäng vöôøn cuûa ngöôøi noâng daân laø ÑAÁT NÖÔÙC cuûa hoï, hoï quí noù hôn vaøng baïc, hôn maïng 

soáng cuûa chính mình: 

  “ Ai ôi ñöøng boû ruoäng hoang  

  Bao nhieâu taác ñaát taác vaøng baáy nhieâu” 

Caùnh ñoàng ruoäng bao la laø ÑAÁT, NÖÔÙC cuûa laøng xoùm hoï vaø toaøn theå ruoäng vöôøn  laø ÑAÁT 

NÖÔÙC cuûa daân toäc hoï, cho neân ngöôøi noâng daân Vieät Nam thaät laø hieàn hoøa nhö doøng nöôùc chaûy qua 

caàu, nhaãn nhuïc, uyeån chuyeån nhö nöôùc “ ôû baàu thì troøn, ôû oáng thì daøi”, yeáu meàm nhö gioït söông ñoïng 

treân caønh lieãu, nhöng baát cöù ai ñuïng ñeán ÑAÁT NÖÔÙC  cuûa hoï thì soáng daäy ba ñaøo, töùc nöôùc vôõ bôø coù 

theå xoâ saäp caû thaønh trì cuûa keû xaêm laêng, giaûi tröø caùc tö töôûng ñoàng hoùa, dung hoùa nhöõng tö töôûng du 

nhaäp, ñeå  thaønh tö töôûng coù theå dung chöùa ñöôïc trong ÑAÁT NÖÔÙC cuûa daân toäc hoï. Qua doøng lòch  söû, 

daân toäc VN bò thaêng traàm khuûng khieáp, nhöng ñoù laø “löûa thöû vaøng” trong cô tieán hoaù cuûa daân toäc, 

nhöõng cuoäc ñuïng ñoä naåy löûa cuûa haøng ngaøn naêm bò ñoàng hoùa, nhöõng cuoäc chieán thaéng loaïi: “ nöïc cöôøi 

chaâu chaáu ñaù xe, töôûng raèng chaáu ngaû ai deø xe nghieâng”. VN trong caùc cuoäc thöû thaùch naày nhö ñöùa 

beù laøng Phuø Ñoång, nhöng khi ÑAÁT NÖÔÙC hoï bò xaêm laêng, thì ñöùa beù VN boãng döng lôùn leân gaáp traêm 

laàn, ñuû khoân ngoan, ñuû söùc maïnh deïp tan keû thuø maïnh vaø ñoâng hôn mình gaáp nhieàu laàn. Ñoù laø nhöõng 

nghòch lyù nhöng raát thöïc tieãn ñoái vôùi daân toäc VN: “ Nhu thaéng cöông, nhöôïc thaéng cöôøng”, “Nhoû nhoi 

maø quyeàn theá” v…v. 
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Nhö vaäy gia ñình, laøng xoùm, quoác gia cuûa ngöôøi noâng daân laø ÑAÁT NÖÔÙC cuûa hoï vaø töø ñoù hoï 

chöùng nghieäm ñöôïc:  Moãi taác ñaát laø choàng chaát bieát bao xöông maùu cuûa Toå Tieân töø bao ñôøi thaám 

xuoáng, hoï ghi nhaän coâng ôn vaø coâng ñöùc cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ khuaát, coi hoï nhö vaãn coøn soáng, nhaát laø 

nhöõng ngöôøi thaân thöông trong gia ñình. Töø ñoù vieäc thôø cuùng Toå Tieân vaø gioã chaïp haøng naêm ñöôïc 

hình thaønh, vieäc laäp ñình laøng, thôø thaàn linh hoaëc nhöõng ngöôøi coù coâng vôùi laøng nöôùc, hoaëc thôø caùc vò 

Vua Chuùa, coâng thaàn coù coâng vôùi ÑAÁT NÖÔÙC nhö thôø caùc vò nöõ löu anh huøng BAØ Tröng, Baø Trieäu, 

thaùnh Traàn Höng Ñaïo …v.v. Trong phaïm vi caû nöôùc thì thôø vua Huøng, nhöõng vò vua coù coâng laäp quoác 

cuûa daân toäc VN. 

Tình caûm cao ñeïp, thuûy chung “uoáng nöôùc nhôù nguoàn” deät neân phong hoùa VN voâ cuøng thaâm 

thuùy, phaùt sinh ra ÑAÏO LAØM NGÖÔØI moät caùch töï nhieân, linh hoaït, khoâng lyù thuyeát, khoâng tính toaùn, 

khoâng theo baát cöù moät khuoân maãu naøo, moät tö duy naøo 

II VAÊN MINH ÑAÏO ÑÖÙC VÔÙI CA DAO TUÏC NGÖÕ 

a/ Ñaïo laøm ngöôøi trong thieân nhieân  

 Vôùi tình caûm hoàn nhieân do ñaát nöôùc linh thieâng taïo neân, gaàn guõi thaân thieát vôùi coû caây, soâng 

nuùi, hoøa mình vaøo trôøi traêng maây nöôùc, taâm hoàn traûi roäng ra, taát caû ñeàu thaân thöông, taát caû ñeàu caàn 

thieát nhau, keå caû nhöõng ngöôøi ñaõ naèm xuoáng ngay taïi ruoäng vöôøn, ñaát nöôùc cuûa hoï, hoï quí troïng toân 

thôø vaø caûm nhaän ñöôïc hoàn thieâng soâng nuùi, coù theå noùi ñaïi gia ñình cuûa NOÂNG DAÂN coù caû ngöôøi soáng 

laãn nhöõng ngöôøi ñaõ khuaát boùng nhö Oâng Baø, Cha Meï .v.v.. Taát caû ñieàu ñoù deät neân phong hoùa nhaø 

Nam phong phuù, ñeïp ñeõ, linh thieâng, ñaøo taïo neân con ngöôøi thuûy chung, uoáng nöôùc nhôù nguoàn, trung 

trinh, tieát nghóa vaø coi troïng nhaát laø tình caûm” Moät boà caùi lyù khoâng baèng moät tí caùi tình”. Töø ñoù ruùt ra 

“Ñaïo Laøm Ngöôøi” maø ca dao tuïc ngöõ vaø caùc chuyeän thaàn thoaïi coøn löu truyeàn, laøm “kim chæ nam” 

cho con chaùu caùi Ñaïo töï nhieân naøy. 

b/ Ñaïo laøm ngöôøi trong tình yeâu nam nöõ 

Con ngöôøi ñeán tuoåi tröôûng thaønh, trai gaùi töï nhieân ñaõ saün “men yeâu ñöông” trong taâm hoàn, 

trong theå xaùc. Luaät thu huùt nhau khoâng gì caûn noãi, maïnh nhö nam chaâm, nhöng linh hoaït, teá nhò, tình 

caûm. Trong lao ñoäng, ñoàng lao coäng taùc, hoï yeâu thöông thaân thieát nhöõng ngöôøi cuøng vôùi hoï chia xeû 

ngoït buøi, khoå cöïc trong coâng vieäc. Rieâng ñoái vôùi nhaø noâng, hoï soáng trong caûnh neân thô: gioù bay bay 

laøn toùc, traêng xoay xoaûy naèm treân caønh lieãu, gioït söông trong ngaàn thoaûi maùi ñaäu treân coû non, ñaøn coø 

traéng bay theo hình chöõ V treân voøm trôøi … töùc caûnh sanh tình neân tình yeâu cuûa noâng daân caøng thaém 

thieát hôn, chaân thaät hôn nhaát laø tình yeâu Nam Nöõ, cho neân nhöõng caâu ca dao thaém thieát tình nhö:  

  Tình anh nhö nöôùc daâng cao 

  Tình em nhö daûi luïa ñaøo taåm höông 

 Hoaëc Ai ñi muoân daëm  non soâng 

  Ñeå ai chöùa chaát saàu ñoâng vôi ñaày 

 Hoaëc  Moät ñaøn coø traéng bay quanh 

  Ñeå em oâm boùng traêng taø naêm canh 
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  Nöôùc non moät gaùnh chunh tình 

  Nhôù ai, ai coù nhôù mình chaêng ai?.. 

 

 Hoaëc  Qua caàu ngaû noùn troâng caàu 

  Caàu bao nhieâu nhòp, daï saàu baáy nhieâu 

  Qua ñình ngaû noùn troâng ñình 

  Ñình bao nhieâu ngoùi, thöông mình baáy nhieâu 

 Ca dao, tuïc ngöõ, caâu hoø, vaên thô thuyeàn khaåu daân gian VN quaû laø heát söùc phong phuù, moät kho 

taøng vaên hoùa quí baùu cuûa Toå Tieân ñeå laïi, rieâng ca dao lieân heä ñeán tình caûm nam nöõ raát doài daøo, ñaàm 

thaám vaø ñaày thô moäng, coù ñoâi phaàn laõng maïn deã thöông, nhöng cuõng coù ÑAÏO NGHÓA cuûa tình yeâu. 

Nhöõng caâu ca dao dieãn ñaït loøng chung thuûy cuûa caëp tình nhaân môùi yeâu nhau:  

   Thöông nhau côûi aùo cho nhau 

   Veà nhaø meï hoûi qua caàu gioù bay 

   Ñöôøng daøi ngöïa chaïy bieät taêm 

   Ngöôøi thöông coù nghóa traêm naêm cuõng chôø 

   Ñoâi ta nhö caây giöõa röøng 

   Gioù lung chaúng chuyeån gioù lay chaúng rôøi 

   Thöông nhau baát luaän giaøu ngheøo 

   Duø cho leân aûi xuoáng ñeøo  cuõng cam 

   Hai tay caàm boán oáng tô 

  Duø naêm baûy moái cuõng chôø moái anh 

  Daàu cho ñaù naùt vaøng phai 

  Traêm naêm duyeân nôï chaúng sai chuùt naøo 

  Traêm naêm loøng gaén daï ghi 

  Duø ai ñem baïc ñoåi chì cuõng khoâng 

  Traêm naêm yù nguyeän moät loøng 

  Duø ai thueâ phöôïng veõ roàng maëc ai 

 Ñoù laø nhöõng caâu ca dao dieãn taû tính thô moäng, ñôn giaûn, ñaàm thaám, thaâm thuùy chung thuûy cuûa 

tình yeâu Nam Nöõ noâng thoân. 
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c/ Ñaïo laøm ngöôøi trong tình yeâu vôï choàng 

Neáp soáng gia ñình noâng daân tuyeät haûo nhaát laø ÑAÏO VÔÏ CHOÀNG, chung thuûy, khaén khít, gaén 

boù nhau, chia xeû vui buoàn, ñaëc bieät laø söï phaân coâng hôïp tình hôïp lyù. Vôï choàng laø Aâm vaø Döông, Tieân 

vaø Roàng hieäp nhaát. Coù hieäp nhaát môùi taïo ra con caùi noái nghieäp toâng ñöôøng, môùi gaày döïng ñöôïc moät 

ngoâi nhaø haïnh phuùc, môùi goùp phaàn vaøo vieäc nöôùc, vieäc laøng. Söï hieäp nhaát naày coâ ñoäng vaøo tieáng goïi 

MÌNH ÔI, töø goïi thaät ñôn giaûn nhöng tieàm taøng bieát bao yù nghóa veà trieát lyù nhaân sinh cuûa söï haøi hoøa, 

thoáng nhaát, theå hieän ra cuoäc soáng toát ñeïp haøm chöùa bieát bao tình caûm thanh cao! Hai theå xaùc, nhöng 

taâm hoàn coù moät. Vieäc cuûa ngöôøi naøy laø vieäc cuûa ngöôøi kia, moät chuùt khoå ñau cuûa ngöôøi naày, ngöôøi kia 

coøn khoå ñau hôn, noãi vui möøng cuûa ngöôøi naày cuõng chính laø cuûa ngöôøi kia. Ñoái vôùi hoï vôï choàng thaät 

thieâng lieâng do trôøi ñònh neân hoï raát naâng niu, toân troïng 

   Theo nhau cho troïn ÑAÏO TRÔØI 

   Daãu maø khoâng chieáu, traûi tôi maø naèm! 

    

   Muoái maën 3 naêm muoái haõy coøn maën 

   Göøng cay 9 thaùng haõy coøn cay 

   Ñaïo vôï choàng ñöøng coù ñoåi thay 

   Laøm neân danh voïng hay ruûi aên maøy cuõng theo. 

 Hoï thöông yeâu, quaán quít nhau, hai thaønh moät, ñöôïc dieãn ñaït baèng nhöõng tình caûm khaén khít 

cuûa nhöõng con vaät chung quanh hoï:  

   Ñoâi ta nhö raén liu ñiu 

   Nöôùc chaûy maët nöôùc ta dìu laáy nhau 

   Ñoâi ta nhö theå con taèm 

   Cuøng aên 1 laù cuøng naèm 1 maâm 

   Ñoâi ta nhö theå con ong 

   Con quaán, con quít, con trong, con ngoaøi 

Loøng chung thuûy cuûa hoï ñöôïc khaúng ñònh: 

   Traêm naêm yù quyeát moät loøng 

   Duø ai theâu phöôïng veõ roàng maët ai 

  Hoaëc Traêm naêm loøng gaén daï ghi 

   Duø ai ñem baïc ñoåi chì cuõng khoâng 

  Hoaëc Ñaïo vôï choàng ñöøng coù ñoåi thay 
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   Laøm neân danh voïng hay ruûi aên maøy cuõng theo  

Hoaëc  Duø cho ñaù naùt vaøng phai 

              Traêm naêm duyeân nôï chaúng phai chuùt naøo 

 

 Vôï choàng ñoái xöû vôùi nhau: 

  Chöõ nhaãn laø chöõ töôïng vaøng 

  Ai maø nhaãn ñöôïc thì caøng soáng laâu 

 Hoaëc Moät caâu nhòn chín caâu laønh 

 Hoaëc Choàng giaän thì vôï bôùt lôøi 

  Côm soâi nhoû löûa moät ñôøi khoâng kheâ 

 Söï phaân coâng töï nhieân quaân bình khoâng tính toaùn, tuøy vieäc, tuøy hoaøn caûnh, baøn baïc, thoûa 

thuaän, saün saøng hy sinh cho nhau: 

  Anh ñi, em ôû laïi nhaø 

  Moät vai gaùnh vaùc meï giaø con thô 

  Laàm than bao quaûn naéng möa 

  Anh ñi, anh lieäu bon chen vôùi ñôøi 

 Hoaëc  Moät mình lo taûo lo taàn 

  Lo phaàn söu theá, lo phaàn choàng con 

 Chöõ trung, chöõ hieáu, chöõ tình cuûa noâng daân VN thaät laø thöïc teá, ñôn giaûn mhöng traøn ñaày tình 

yeâu thöông goùi gheùm trong caâu ca dao: 

Mình veà em chaúng cho veà 

  Em naém vaït aùo em ñeà caâu thô 

  Caâu thô ba chöõ ñaønh raønh 

  Chöõ trung, chöõ hieáu, chöõ tình laø ba 

  Chöõ trung thì ñeå phaàn cha 

  Chöõ hieáu phaàn meï, ñoâi ta chöõ tình 

d/ Ñaïo laøm ngöôøi trong tình yeâu cha meï 
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 Loøng cha meï thöông con voâ cuøng taän. Coâng cha nghóa meï thaät khoâng gì saùnh baèng. Daân toäc ta 

sôùm ñaõ naëng tình nghóa: “uoáng nöôùc nhôù nguoàn”, “uoáng nöôùc nhôù ngöôøi ñaøo gieáng”, “aên traùi nhôù keû 

troàng caây” neân Toå Tìeân ta löu truyeàn laïi nhöõng caâu ca dao tuyeät buùt, traøn ñaày yù nghóa maø daân toäc VN, 

töø treû ñeán giaø ñeàu khaéc coát ghi taâm:           

 Coâng cha nhö nuùi Thaùi sôn 

  Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra 

  Moät loøng thôø meï kính cha  

  Cho troøn chöõ Hieáu môùi laø ñaïo con. 

 

  Caâu thô ba chöõ ñaønh raønh 

  Chöõ trung, chöõ hieáu, chöõ tình laø ba 

  Chöõ trung thì ñeå phaàn cha 

  Chöõ hieáu phaàn meï, ñoâi ta chöõ tình 

 Laøm con, muoán ñaùp ñeàn ôn nghóa sanh thaønh döôõng duïc cho cha meï, khoâng coù gì baèng laøm 

theá naøo cho “neân ngöôøi” trung, hieáu, tieát, nghóa veïn beà, löu laïi danh thôm cho gia ñình laøng xoùm. Neáu 

traû ôn cho cha meï baèng vaät chaát thì chæ laø trong muoân moät maø thoâi. Thaät ra muoán thaáu hieåu coâng lao 

khoå cöïc cuõng nhö tình thöông yeâu cuûa cha meï nhieàu hôn chæ khi naøo ta coù con caùi vaø nhöõng ñeâm 

tröôøng thöùc traéng khi con oám ñau, moät tieáng khoùc, moät caùi giaät mình, moät gioïng uù ôù khi con naèm aùc 

moäng cuõng laøm cho cha meï tim thoùt, ruoät ñau: 

  Leân non môùi bieát non cao 

  Nuoâi con môùi bieát coâng lao maãu töø 

  Gioù muøa thu meï ru con nguû 

  Naêm canh chaày thöùc ñuû veà naêm 

 Coâng ôn cha meï khoâng buùt möïc naøo dieãn taû heát ñöôïc, neân daân toäc ta sôùm khaéc ghi vaøo tim oùc, 

duø laâm vaøo baát cöù hoaøn caûnh naøo, duø xa xoâi ngaøn daëm, con caùi luoân nhôù veà meï cha:   

Ôn cha naëng laém cha ôi 

  Nghóa meï baèng trôøi chín thaùng cöu mang 

  Mai sau cha yeáu meï giaø 

  Cheùn côm ñoâi ñuûa kyû traø ai daâng 

 Loøng nhôù thöông cha meï raït raøo hôn, saâu thaãm hôn laø luùc cha meï khuaát nuùi, hoaëc luùc chuùng ta 

ôû phöông trôøi goùc beå, ngaäm nguøi nhôù veà queâ höông : 
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  Chieàu chieàu chim vòt keâu chieàu 

  Baâng khuaâng nhôù meï chín chìu ruoät ñau 

  Thöông thay chín chöõ cuø lao  

  Tam nieân nhuõ boä bieát bao nhieâu tình 

   

  Ngoài buoàn nhôù meï ta xöa 

  Mieäng nhai côm, buùn löôûi löøa caù xöông  

 

  Meï giaø ôû tuùp leàu tranh 

Sôùm thaêm toái vieáng môùi ñaønh daï con 

 Kinh nghieäm phong phuù cuûa Toå Tieân löu truyeàn veà nhöõng caùi khoù khaên, cöïc nhoïc,  buoàn 

thaûm, thieáu tình thöông, thieáu lôøi giaùo huaán cuûa nhöõng treû con moà coâi cha meï hoaëc coøn cha maát meï, 

coøn meï maát cha. Daân toäc VN voán troïng tình, troïng nghóa neân vieäc vôï choàng ly dò ñeå cho baày con chích 

boùng meï hoaëc cha laø ñieàu vaïn baát ñaéc dó. 

  Cheát cha aên côm vôùi caù 

  Cheát meï lieám ñaù ñaàu ñöôøng 

 

  Baïc baûy ñaâu saùnh vaøng möôøi 

  Moà coâi ñaâu saùnh cuøng ngöôøi coù cha 

 

  Coøn cha, goùt ñoû nhö son 

  Ñeán khi cha cheát, goùt con ñen sì! 

 

  Coù cha coù meï thì hôn 

  Khoâng cha khoâng meï nhö ñôøn ñöùt daây! 

 

  Maát cha con cuõng u ô  

  Maát meï con cuõng bô vô moät mình! 
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 Loãi laàm thoâng thöôøng cuûa con caùi laøm cha meï buoàn loøng, nhöng tha thöù vaø khheùo leùo traùch 

nheï ñeå thöùc tænh con: 

   Cha meï nuoâi con bieån hoà lai laùng 

  Con nuoâi cha meï tính thaùng tính ngaøy” 

 Bieát khoâng laøm sao ñeàn ñaùp coâng ôn trôøi bieån cuûa cha meï vaø söï caàn thieát coù cha meï soáng ôû 

beân caïnh, vôùi taám loøng thaønh con caùi chæ coøn bieát: 

 

  Moãi ñeâm moãi thaép ñeøn trôøi 

  Caàu cho cha meï soáng ñôøi vôùi con 

e/ Ñaïo laøm ngöôøi trong tình nghóa anh chò em. 

Anh chò em goác töø moät meï sanh ra, moät cha taïo hoùa, gioáng nhö daân toäc ta töø moät boïc sanh ra, 

vaïn vaät töø thaùi cöïc phaùt nguoàn, neân thöông yeâu, ñoaøn keát, vaø giuùp ñôõ laãn nhau môùi troøn ñaïo nghóa. 

  Chò ngaû, em naâng 

  Maùu chaûy ruoät meàm 

  Caét giaây baàu giaây bí, ai nôõ caét giaây chò giaây em 

 

Anh em naøo phaûi ngöôøi xa 

  Cuøng chung cha meï, moät nhaø cuøng chung, 

  Yeâu nhau nhö theå tay chaân 

  Anh em hoøa thuaän hai thaân vui vaày, 

  Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi 

  Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau. 

 

  Anh em nhö theå tay chaân 

  Raùch laønh ñuøm boïc, dôû hay ñôõ ñaàn 

f/ Ñaïo laøm ngöôøi ñoái vôùi Toå Tieân. 

Thaät söï chuùng ta khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc ÑAÏO THÔØ CUÙNG TOÅ TIEÂN ñaõ baét ñaàu töø thôøi 

naøo, chæ bieát trong chuyeän baùnh chöng baùnh daøy, ñôøi Huøng Vöông thöù saùu, chaéc chaén ñaõ coù Ñaïo naày 

roài vaø ñöôïc nhaø vua coi troïng ñeán ñoä muoán tuyeån Thaùi töû, Ngaøi ñaõ môû cuoäc thi ñua daønh cho 22 

Hoaøng töû, vò naøo tìm ñöôïc ñoà daâng cuùng Toå Tieân  ngon vaø coù yù nghóa nhaát. Nhö vaäy, Ñaïo Thôø Cuùng 
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Toå Tieân ñöôïc daân toäc ta toân thôø tröôùc caùc ñôøi vua Huøng, coù theå ñaõ coù töø khi caây luùa ñöôïc traûi thaûm 

treân ñaát nöôùc thaân yeâu cuûa daân toäc ta.  

Nhö phaàn treân ñaõ trình baøy, daân toäc ta raát troïng tình, moïi vieäc ñöôïc giaûi quyeát baèng tình  

tröôùc, tính haøi hoøa, thích san seû cho baèng phaúng gioáng nhö NÖÔÙC (toãn höõu dö, boå baát tuùc) Nhö vaäy 

Toå Tieân ta ñaõ öùng xöû vôùi tha nhaân, vôùi coäng ñoàng baèng caùi TAÂM BAÙC AÙI vaø COÂNG BÌNH tuyeät haõo, 

neân ñoái vôùi ñaïi gia ñình thì TÌNH THÖÔNG laø neàn taûng phaùt sinh ra ÑAÏO LAØM NGÖÔØI thaät laø maãu 

möïc. Khoâng nhöõng aùp duïng ñoái vôùi nhöõng nguôøi coøn soáng maø ñoái vôùi ngöõng ngöôøi khuaát nuùi trong gia 

ñình cuõng ñöôïc coi nhö NGÖÔØI coøn SOÁNG. Cho neân haøng naêm gia ñình VN coù raát nhieàu leã gioã, kyû 

nieäm ngaøy vónh bieät ngaøn thu “cuûa nhöõng ngöôøi thaân thöông”. Ngöôïc laïi Taây Phöông thì toå chöùc leã 

sinh nhöït maø khoâng laøm leã gioã nhö Ñoâng Phöông. 

 

Ngaøy gioã ñoái vôùi daân toäc ta raát quan troïng, phaùt xuaát töø taám loøng nhôù nhung quyeán luyeán, neân 

raát chaân thaønh, voâ vò lôïi, laø ngaøy qui tuï laïi haàu heát caùc baø con coâ baùc gaàn xa, keå caû nhöõng ngöôøi cuøng 

xoùm, cuøng laøng. Baø con ñeán tham döï thöôøng ñem theo ñoà cuùng nhö hoa quaû ñeå toû chuùt loøng thaønh. 

Nhöõng maâm côm thònh soaïn hôn ngaøy thöôøng, thöôøng coù baùnh daøy, baùnh chöng theo tuïc leä. Sau khi 

cuùng xong, doïn coå töø caùc baøn thôø xuoáng, cuøng nhau aên uoáng, vui veû haøn huyeân. Ñaây laø cô hoäi ñeå quí 

oâng baøn nhau veà vieäc nhaø, vieäc nöôùc, maáy baø noùi chuyeän veà vieäc gia ñình, chôï buùa, vieäc mai moái 

trong laøng … 

 YÙ nghóa ngaøy Gioã thaät laø lôùn lao vaø saâu saéc. Coù nhieàu ngöôøi sau naày chòu aûnh höôûng ngoaïi lai 

cho raèng ñaùm gioã laø phaùt xuaát töø “meâ tính dò ñoan” ! Ñoái vôùi daân toäc VN, nhaát laø noâng daân, ngaøy gioã 

coù tính caùch thieâng lieâng vaø höõu ích! Veà phaàn voâ vi töùc laø vieäc gioã quaûy naøy, Toå Tieân coù veà tham döï 

vaø chöùng kieán khoâng? Ñieàu raát khoù xaùc ñònh vì thuoäc veà voâ hình. tuy nhieân chuùng ta ñeàu töï bieát raèng 

trong theá giôùi naày, con ngöôøi duø coù tieán boä veà khoa hoïc nhö hieän nay, cuõng chæ khaùm phaù trong muoân 

moät theá giôùi höõu hình chöù ñöøng noùi chi vieäc voâ hình. Nhieàu trieát gia sau khi hoïc hoûi vaø nghieân cöùu 

suoát caû ñôøi coøn thuù nhaän raèngvieäc cuùng kieán laø HÖ maø trong HÖ luoân luoân coù THÖÏC. Vaäy THÖÏC 

trong ñaïo thôø cuùng Toå Tieân laø gì trong ñaùm GIOÃ haøng naêm? Nhöõng caâu ca dao thaâm thuùy maø Toå Tieân 

VN ñaõ löu truyeàn cho con chaùu noùi leân yù nghóa cao thöôïng uoáng nöôùc nhôù nguoàn: 

   AÊn traùi nhôù keû troàng caây 

   Naøo ai vun queùn cho maày ñöôïc aên. 

 

    Con ngöôøi coù boá coù oâng 

   Nhö caây coù coäi, nhö soâng coù nguoàn. 

 

   Coâng cha nghóa meï chôù queân 

   Ôn vua loäc nöôùc mong ñeàn con ôi. 
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   Coâng cha nhö nuùi Thaùi sôn 

   Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra 

   Moät loøng thôø meï kính cha 

   Cho troøn chöõ HIEÁU môùi laø ñaïo con. 

 Ngaøy gioã laø cô hoäi ñeå cho ngöôøi chuû gia ñình daïy con caùi nhôù nguoàn goác gia phaû cuûa mình, 

nhôù boån phaän ñoái vôùi gia ñình, xoùm laøng, ÑAÁT NÖÔÙC, Toå Tieân, noùi chung laø daïy laøm troøn ñaïo laøm 

ngöôøi; laø cô hoäi keát chaët tình thaân hôn nöõa ñoái vôùi baø con xoùm laøng, tuïc ngöõ coù caâu: “ Nhöùt caän laân, 

nhì caän thaân”, nhöõng khi toái löûa taét ñeøn ñeàu nhôø haøng xoùm giuùp ñôû laãn nhau, caáy caøy, gaët haùi ñeàu vaàn 

coâng nhau. Töø ñoái töôïng OÂng Baø hoaëc Cha Meï ñöôïc cuùng kieán, lieân töôûng ñeán nhöõng Coâng Thaàn ñoái 

vôùi ÑÌNH LAØNG, ñoái vôùi ÑAÁT NÖÔÙC. Töø ñoù môû taâm roäng hôn nöõa ta thaáy coøn phaûi nhôù ôn nguoàn 

coäi sinh hoùa, döôõng duïc cuûa caøn khoân vuõ truï, töùc laø ÑAÁNG TAÏO HOÙA; Cha Trôøi Meï Ñaát maø goác daân 

toäc ta laø Roàng vaø Tieân hình aûnh cuûa Ñaáng Phuï Maãu  thieâng lieâng  naøy. 

III- VAÊN MINH LUYEÄN KIM THÔØI TIEÀN SÖÛ. 

 Keå töø thôøi kyø aên loâng ôû loã, haùi löôïm, tieán daàn sang caùc thôøi kyø khaùc nhö saên baét, naáu nöôùng, 

troàng troït, chaên nuoâi, vaø song song vôùi cuoäc haønh trình naày töùc nhieân nhaân loaïi phaûi caàn caùc duïng cuï 

beùn nhoïn nhö caây vaït nhoïn, cung teân ñeå saên baét, maøi ñaù thaønh dao ñeå xaéc thöùc aên hoaëc duøng laøm vuõ 

khí ñeå töï veä roài laàn laàn tìm ra caùc chaát kim loaïi roài pha cheá cho ñuû ñoä cöùng ñeå duøng. Caùc giai ñoaïn 

naày con ngöôøi tieán raát chaäm, phaûi caàn nhieàu ngaøn naêm môùi tieán tôùi giai ñoaïn luyeän kim ngaøy nay. 

Rieâng caùc daân toäc thuoäc duøng Ñoâng Nam AÙ maø VN laø caùi noâi vaên hoùa, ñaõ ñaït ñöôïc sôùm nhaát so vôùi 

caùc vuøng khaùc treân theá giôùi. Moân khaûo coå hoïc gaàn ñaây caøng ngaøy caøng tieán boä vaø vôùi phoùng xaï C14 

ño thôøi gian qua nhöõng vaät tìm ñöôïc  döôùi loøng ñaát, ñaõ laøm kinh ngaïc nhöõng ai quan taâm tôùi caùc neàn 

vaên hoùa treân theá giôùi vì chính vuøng Ñoâng Nam AÙ vaø ñaëc bieät laø VN phaùt trieån ngaønh  luyeän kim sôùm 

nhaát vaø töø ñoù chuyeån sang caùc vuøng khaùc. Caùc nhaø khaûo cöùu theá giôùi ngaïc nhieân laø vì töø laâu ngöôøi ta 

tin raèng neàn vaên minh naày phaùt xuaát töø caän Ñoâng ,  hoï khoâng ngôø caùi noâi naày laïi ôû taïi tænh Hoøa Bình 

mieàn Baéc VN vaø caùc nhaø khaûo coå ñaët moät caùi teân chung laø neàn vaên hoùa Hoøa Bình ñeå  chæ toaøn khu 

vöïc ÑNA. Söï khaùm phaù quan troïng nhaát laø thôøi gian ngang taàm vôùi thôøi ñaïi  Huøng Vöông, caùch nay 

khoaûng 5 ngaøn naêm laø ñaøo ñöôïc TROÁNG ÑOÀNG vuøng Ñoâng Sôn Baéc VN. Töø laâu nay ngöôøi ta cöù 

töôûng neàn vaên minh troáng ñoàng naøy ñeán töø Ñoâng AÂu hoaëc Trung Ñoâng. 

Töø thôøi ñaïi Huøng Vöông, Vaên Lang AÂu Laïc ñaõ coù kyû thuaät  luyeän kim ñuùc ñoà ñoàng roài. Tyû leä 

80% ñoàng vaø 20 % keõm vöøa ñuû cöùng ñeå ñuùc ñöôïc troáng ñoàng vaø caùc duïng cuï khaùc. Ngoaøi ra treân caùc 

thaïp ñoàng, troáng ñoàng ñaøo ñöôïc döôùi loøng ñaát mieàn Baéc VN ñöôïc ñieâu khaéc nhieàu hình töôïng coù lieân 

quan ñeán sinh hoaït cuûa con ngöôøi vaø thuù vaät, raát coâng phu, ñaëc bieät troáng ñoàng ñaøo ñöôïc ôû Ninh Bình 

vaø Yeân Baùi coù caùc hình ngoaøi vuoâng trong troøn, ngoaøi troøn trong vuoâng, bieåu töôïng cho “aâm döông” 

trong moân DÒCH HOÏC.  Ñieàu naøy chöùng toû theâm Toå Tieân ta am töôøng veà dòch lyù caùch nay 4 hoaëc 5 

ngaøn naêm, phoái hôïp vôùi lyù Tieân Roàng, Baùnh Daøy Baùnh Chöng, khaúng  ñònh moân dòch lyù naøy phaùt 

trieån töø VN vaø phoå bieán ra caùc nöôùc khaùc trong vuøng keå caû Hoa Baéc. Cuøng vôùi söï phoå bieán troáng 

ñoàng khaép moïi nôi caùc nhaø khaûo coå theá giôùi ñaõ tìm gaëp loaïi troáng ñoàng Ñoâng Sôn ôû Hoa Baéc cuõng 

nhö caùc nôi khaùc coù nieân ñaïi sau gaàn caû ngaøn naêm. Ñieàu naøy chöùng toû , Troàng Ñoàng vaø ngheä thuaät 

luyeän kim cuûa Toå Tieân ta ñaõ phaùt minh sôùm nhaát theá giôùi thôøi tieàn söû. 
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C. TOÅNG LUAÄN:  QUOÁC ÑAÏO VIEÄT NAM THÔØI TIEÀN SÖÛ. 

 Huyeàn söû laø nhöõng huyeàn thoaïi lieân quan ñeán lòch söû cuûa moät daân toäc, nhöng khoâng ñöôïc roõ 

raøng, chính xaùc, laïi coøn mô hoà, bí hieåm, nhö aån chöùa ñieàu gì coù tính caùch baát bieán, vónh cöõu . . . laøm 

caên baûn maïch soáng cuûa daân toäc ñoù veà phöông dieän vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn. Thôøi gian daøi lòch söû 

ñaõ gaïn loïc, saøn saûy, choïn löïa nhöõng tinh hoa, nhöõng ñoäc ñaùo maø daân toäc ñoù beàn giöõ töø ñôøi naøy sang 

ñôøi khaùc qua truyeàn khaåu, neân raát laø quí hieám, coù nhieàu yù nghóa nhaát, ñieån hình cho daân toäc tính cuûa 

ñaát nöôùc ñoù. 

 

 Rieâng daân toäc VN, HUYEÀN SÖÛ ñoùng moät vai troø raát laø ñoäc ñaùo, haøm chöùa toaøn boä neáp soáng 

luoân vöôn leân ñænh cao cuûa taâm hoàn cao thöôïng, ñaïo ñöùc, hoøa ñoàng, dung hoùa moïi ñoái töôïng, ñaày 

nhaân nghóa, thöông yeâu vaø ñaëc bieät laø luoân luoân höôùng veà NGUOÀN COÄI. Nhöõng ñöùc tính vöôït troäi 

naày baøng baïc khaép caùc caâu chuyeän huyeàn thoaïi maø caáu truùc caâu chuyeän môùi xem qua nhö laø hö voâ, 

hö caáu, laï kyø ngoaøi söï hieåu bieát cuûa con ngöôøi nhö caëp bieåu töôïng ROÀNG TIEÂN, moät boïc chöùa traêm 

tröùng nôû ra traêm con, caâu chuyeän gaäy thaàn saùch öôùc, caäu beù laøng Phuø Ñoång, baùnh daøy baùnh 

chöng.v.v.. Naøo ai coù ngôø ñaâu caùc caâu chuyeän huyeàn thoaïi VN naày laïi haøm chöùa nhöõng sieâu lyù nhö 

nhöõng tinh hoa cuûa moân DÒCH HOÏC, nhöõng tö töôûng Ñaïi Ñoàng, dieãn ñaït ñöôïc caùi NHÒ NGUYEÂN cuûa 

gaäy thaàn, caùi NHAÁT NGUYEÂN cuûa saùch öôùc, söï tieân tri trong truyeän Phuø Ñoång Thieân Vöông.v.v… 

Nöông theo huyeàn thoaïi nhöõng baøi hoïc veà hieáu thaûo, yeâu ngöôøi yeâu vaät trong gaäy thaàn saùch öôùc, ñaëc 

bieät nhaát laø Vua Huøng coi phaåm vaät thôø cuùng Toå Tieân quí giaù baèng caùi NGAI VAØNG  trong chuyeän 

baùnh chöng baùnh daøy!! Ngoaøi ra trong haàu heát caùc caâu chuyeän huyeàn thoaïi, khi gaëp khoù khaên vôùi taâm 

thaønh thì luoân coù THAÀN LINH maùch baûo. Ñieàu naày Toå Tieân anh minh cuûa chuùng ta cho bieát laø ngoaøi 

theá giôùi höõu hình coøn coù moät theá giôùi VOÂ HÌNH luoân gaàn guõi vôùi chuùng ta vaø tuøy duyeân giuùp ñôû khi 

chuùng ta gaëp khoù khaên hoaëc laâm naïn. 

 Beân caïnh caùc caâu chuyeän Huyeàn Thoaïi doài daøo sieâu lyù nhöng thöïc duïng coøn coù moät kho taøng 

CA DAO, TUÏC NGÖÕ daãn daét, daïy doã chuùng ta ÑAÏO LAØM NGÖÔØI ñoái vôùi gia ñình, laøng xoùm, quoác 

gia, xaõ hoäi, Toå Tieân OÂng Baø. 

 Daân toäc ta laïi coù duyeân soáng taïi phöông Nam, nôi ngheà noâng phaùt trieån, soâng nöôùc boán muøa, 

gaàn guõi vôùi thieân nhieân, hoøa mình vaøo vaïn vaät. Töø ñoù, nhöõng ñöùc tính oân hoøa, hieàn dòu nhö NÖÔÙC, 

hoïc hoûi nôi NÖÔÙC bieát bao trieát lyù nhaân sinh vöôït troäi nhöõng ñieàu thöïc tieãn trong ngheà nghieäp daãn 

daét con ngöôøi soáng troøn ñaày tinh thaàn daân chuû, töï do, bình ñaúng, nam nöõ bình quyeàn … 

 Nhöõng di saûn tinh thaàn quí giaù do Toå Tieân anh minh löu truyeàn laïi laø noäi löïc phi phaøm giuùp 

cho daân toäc ta thoaùt khoûi bò ñoàng hoùa sau haèng ngaøn naêm bò ñoâ hoä, giuùp chieán thaéng keû thuø trong 

nhieàu tröôøng hôïp “ chaâu chaáu ñaù xe” suoát doïc daøi lòch söû daân toäc.  Vieäc döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc ñaày 

cam go, thöû thaùch, tuoâng chaûy bieát bao nhieâu moà hoâi, nöôùc maét, maùu ñaøo cuûa tieàn nhaân, toâ ñaäm theâm 

nhöõng trang söû oai huøng veà sau. Vì ñaây chính laø “löûa thöû vaøng” coù dieäu duïng trui reøn daân toäc caøng 

theâm duõng maûnh. 

 Xuyeân qua huyeàn söû, ta nhaän thöùc Toå Tieân anh minh cuûa chuùng ta ñaõ tham baùc ñöôïc caùi öu 

vieät cuûa Khoång qua Ñaïo laøm ngöôøi; caùi bình an taâm hoàn cuûa Laõo qua cuoäc soáng gaàn guõi vôùi thieân 

nhieân; caùi luaân hoài cuûa Phaät qua söï vaän chuyeån cuûa Nöôùc vaø caùi “nhaân quaû” qua söï sinh tröôûng cuûa 



50 
 

vaïn vaät; söï tin töôûng tuyeät ñoái vaøo Thöôïng Ñeá cuûa Ki Toâ Giaùo vaø Hoài Giaùo do söï caûm nhaän ñaët bieät 

cuûa ngöôøi noâng daân veà huyeàn naêng cuûa Ñaáng Cha Trôøi, veà söï töông quan cuûa TRÔØI, ÑAÁT vaø 

NGÖÔØI. Taát caû phoái hôïp deät neân böùc tranh kyø dieäu ñaày tính CHAÂN THIEÄN MYÕ cuûa daân toäc.  

 Vì theá, sau naày daân toäc ta coù cô hoäi tieáp xuùc vôùi caùc trieát thuyeát vaø caùc toân giaùo du nhaäp moät 

caùch töï nhieân, thoâng suoát, caûm giaùc nhö  “vöøa laï vöøa quen”, laïi coù khaû naêng dung hoùa, saùng taïo bieán 

nhöõng caùi khaùc nhau qui veà moät ÑAÏO maø thoâi. Ñoù laø Ñaïo quay veà NGUOÀN, laø neàn QUOÁC ÑAÏO kyø 

dieäu ñaëc saéc cuûa daân toäc ta. Taát caû ñeàu do tieàn ñònh, taát caû ñeàu phuø hôïp vôùi lôøi tieân tri cuûa Ñaáng toái 

cao: 

   “ QUOÁC ÑAÏO KIM TRIEÂU THAØNH ÑAÏI ÑAÏO 

   NAM PHONG THÖÛ NHÖÏT BIEÁN NHÔN PHONG” 
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Chương Hai 
 

 
QUỐC ĐẠO VIỆT NAM GIAO LƯU VỚI BÀ LA MÔN, HỒI GIÁO VÀ 
PHẬT GIÁO 

TIỂU LUẬN 

Nền Quốc Đạo VN chính là Đạo quay về nguồn mà việc THỜ CÚNG TỔ TIÊN là hình tượng 

thiêng liêng của dân tộc ta từ ngàn xưa. Quốc Đạo không có hệ thống giáo lý, không có sư phụ, 

không có giáo chủ hay nói khác, không có tôn giáo dẫn đường Đây chính là BẢN SẮC TÍN 

NGƯỠNG của toàn dân tộc VN. Đây chính là gốc rễ, là nhựa sống của cây cổ thụ VN, đã đủ khả 

năng đương đầu với bao giông tố phũ phàng, đã đủ sức phát huy cũng như bảo tồn nội lực của 

dân tộc suốt thời kỳ tiền sử và mãi mãi về sau. 

Thật ra, nền Quốc Đạo VN có một đại sư phụ là THIÊN NHIÊN mà thiên nhiên bao gồm cả Càn 

Khôn Vũ Trụ, vì thế mọi triết thuyết, Tôn giáo, khoa học đều nằm trong THIÊN NHIÊN. Từ 

nguồn cội độc đáo nầy mà dân tộc VN sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận và hài hòa tất cả vì 

tất cả đều do thiên nhiên mà ra.  Quốc Đạo VN như một khoảng KHÔNG, nhưng bàng bạc tất cả 

mọi sắc thái hay nói khác mọi trạng thái của cái CÓ đều ở trong đó. 

Triết thuyết Bà La Môn giáo, Hồi giáo và Phật giáo đều đã có mầm tốt trong mảnh đất thiêng 

nầy rồi. Do đó việc du nhập nầy chẳng qua là vun bồi cho cây cổ thụ Quốc Đạo VN thêm lớn 

mạnh và xinh tươi hơn. Giữa Bà La Môn giáo, Hồi giáo và Phật giáo có sự tương quan đặc biệt 

tại gốc từ Ấn Độ xưa kia và khi du nhập vào VN theo các ngã đường khác nhau nhưng cuối cùng 

cũng được dân tộc VN tiếp nhận nồng nhiệt. Riêng Phật giáo được hoan nghênh nhất vì phù hợp 

với nếp sống hiền hoà của nhân dân miền Nam và du nhập bằng con đường hòa bình. Ngoài ra, 

Bà La Môn và Hồi giáo không được phổ biến rộng rãi tại VN nên đươc xếp chung với Phật giáo 

trong chương hai nầy. 

A. BÀ LA MÔN VÀ HỒI GIÁO 

I. Sơ Lược về Lịch Sử 

Người Chàm và nhóm dân tộc Tây Nguyên xưa kia đã sống rải rác từ Đèo Ngang đến Bình 

Thuận, lập quốc vào năm 190-192, sau khi thành công trong cuộc khởi nghĩa dành độc lập từ tay 

Người Hán lập thành nước LÂM ẤP, Dân Số hiện nay còn trên dưới 100 ngàn người. Vị vua đầu 

tiên là Xơri Mara, quốc hiệu là Champa (tên gọi một loài hoa sứ), thủ đô sau cùng là Đồ Bàn (ở 

An Nhơn Bình Định). Vương Quốc Champa tồn tại cho đến thế kỷ 17 thì được sáp nhập vào Việt 

Nam dưới thời Chúa Nguyễn. Vị vua Chiêm cuối cùng là Kế Bà Tử được làm Tả Đô Đốc Thuận 

Thành Trấn, các quan lại của Hoàng Gia Chiêm trở thành các quan sai thời Chúa Nguyễn. 

 Từ khi Chiêm Thành lập quốc, nguồn văn hóa Ấn Độ đã xâm nhập mạnh mẽ vào Chiêm Thành 

qua Bà La Môn, Hồi giáo và Phật giáo. Bà La Môn đóng vai trò quan trọng nhất. Phật giáo mãi 

đến thế kỷ thứ 9 và Hồi giáo thế kỷ 11 mới du nhập vào Chiêm Thành và ảnh hưởng rất nhỏ so 

với Bà La Môn. Như vậy, khi đề cập đến sự giao lưu văn hóa phát xuất từ Ấn Độ ảnh hưởng vào 

VN, thì trước hềt phải nói về sự ảnh hưởng nầy đối với Chiêm Thành cho đến khi nước nầy 

không còn tồn tại vào năm 1697 và ảnh hưởng ghi đậm nét nhất là Bà La Môn. 

II. Giáo Lý căn bản của Bà La Môn (Brahmanism) 
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Đạo Bà La Môn căn cứ trên cơ sở bộ kinh VEDA, thờ BRAMA (Đại hồn vũ trụ), là Thượng Đế, 

chúa tể các vị THẦN, là nguồn cội của càn khôn vũ trụ, toàn năng, toàn giác, toàn tri. Ngài hiện 

ra ở 3 ngôi gồm 3 vị cổ Phật: Brahma (thần sáng tạo), Christna (thần bảo tồn) và Civa (thần hủy 

diệt). Từ khi Phật giáo mất dần ảnh hưởng tại Ấn Độ thì Bà La Môn giáo được cải biến thành Ấn 

Độ giáo hay Ấn giáo (Hinduism). Hiện nay, ở tại miền Trung Việt Nam thuộc Chiêm Quốc ngày 

xưa nơi nơi đều có các tháp chàm cặp 3 để thờ 3 vị Cổ Phật. Đây là biểu tượng đặc trưng của nền 

văn hóa VN phát nguồn từ Ấn Độ. 

Tuy nhiên, như phần trên đã trình bày, mọi nguồn văn hóa phát xuất từ ngoại lai đều bị nền văn 

hóa bản địa dung hóa. Nhìn bề ngoài thì ảnh hưởng các Tôn Giáo du nhập vào VN có vẽ nổi bật, 

nhưng thực tế thì nguồn văn hóa, tín ngưởng bản địa mới thực sự quan trọng, Bà La Môn Giáo 

cũng thế. Phát nguồn từ Ấn Độ, nhưng chỉ có tu sĩ là hiểu và tuân theo truyền thống Kinh 

VEDA, coi Thần Brahma là Đấng sáng tạo, các tháp bộ 3 thì Brama ở vị trí được tôn trọng nhất 

so với Christna và Civa. Khi sang Chiêm Quốc, với ảnh hưởng của nguồn văn hóa nông nghiệp 

phương Nam, Brahma là vị Thần cao trọng, nhưng xa lạ với người dân Chiêm, vì thế, do cảm 

ứng bản địa, người nghệ sĩ tạc tượng, vẽ hình theo khuôn mẫu truyền thống của dân tộc mình. 

Nên các tháp Chàm đặt vị trí của Civa lên hàng đầu, thay thế vị trí của Brahma. 

Như ta biết Civa là vị thần hủy diệt, có bản chất cực dương, ảnh hưởng từ dảy Trường Sơn nên 

phù hợp với truyền thống hiếu chiến, kiêu dũng, cang cường của dân Chiêm. Mặt khác, do ảnh 

hưởng của nền văn hóa Nông Nghiệp Phương Nam, của bể rộng ngàn khơi nên có tính Cực Âm, 

đưa đến chế độ Mẫu hệ trải dài suốt lịch sử dân tôc Chiêm Thành và Bà La Môn Giáo xa lạ biến 

thế ra ĐẠO BÀ CHĂM.  Xuyên qua những hình điêu khác, những ngọn tháp Chàm biến cải sau 

nầy, tượng thần của người dân Chàm là tôn sùng cả hai cơ Âm Dương với các hình tượng khác 

nhau, nhưng cùng diễn đạt sự tín ngưởng có tính cách gần gũi thực tế của người dân. 

Kịp đến khi Chiêm Thành hòa nhập vào VN một lần nữa Bà La Môn Giáo được biến cải phù hợp 

với nền Quốc Đạo VN. Những tháp chàm với các hình tượng điêu khắc chỉ còn là kỷ niệm lịch 

sử dễ thương của một thời.Tuy nhiên, người Dân Chàm vẫn giữ bản sắc phong tục tập quán của 

mình trong sự hòa nhập vào nền văn minh nông nghiệp VN. 
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III. Giáo Lý Căn Bản Của Hồi Giáo 

Ngoài Bà La Môn Giáo biến thể ra ĐẠO BÀ CHĂM, dân tộc Chiêm còn giao lưu với HỒI 

GIÁO phát xuất từ Trung Đông, xăm nhập vào các nước Đông Nam Á vào khoảng thế kỷ thứ 15. 

HỒI GIÁO (Islam) ra đời vào khoảng 576 - 632 giáo chủ là Đức Mohomet, tôn sùng Thượng Đế 

duy nhất gọi là Alah. Qui luật của Hồi Giáo rất khắt khe, chiếu theo quyển kinh Coran, có 5 giáo 

điều: 

 

1. Tin tưởng tuyệt đối vào đấng Thượng Đế Alah duy nhất, vào sứ mạng giáo chủ Mahomet và 

vào việc phán xét cuối cùng 

2. Cầu nguyện mỗi ngày 5 lần 

3. Ăn chay và nhịn ăn uống vào ban ngày trong mùa lễ Ramada trong tháng 9 

4. Hành hương tới Thánh Địa Mecca 

 

Tuy nhiên, cũng như Ba La Môn Giáo, Đạo Hồi du nhập vào Chiêm Thành biến cải thành Đạo 

BÀ NI, được phổ biến ở vùng người Chiêm Miền Trung, các xóm Chàm ở Sài Gòn, Châu Đốc 

và Tây Ninh . Sự biến cải nầy rất linh động tuỳ theo từng xóm Chàm đại cương có thể ghi nhận 

như sau: 

- Vẫn thờ đấng Alah như là Thượng Đế nhưng không duy nhất vì bên cạnh còn thờ các vị thần 

khác như Thần Mưa, Thần Núi, Thần Biển, Thần Mẹ quê hương (Rijả Nigar) v..v.. 

 

- Người Chàm Ba Ni chỉ cầu nguyện khi nào tâm họ thấy cần chứ không cần 5 lần mỗi ngày, họ 

cũng không ăn chay và nhịn ăn, không hành hương tới Thánh Địa Mecca như luật định. Ngay cả 

các chức sắc Hồi Giáo cũng chỉ nhịn ăn 3 ngày đầu tháng trong mùa lễ mà thôi. 

 

Tóm lại: Từ khi dân tộc Chiêm hòa nhập vào dân tộc VN sự khắt khe của giáo điều Bà La Môn 

Giáo cũng như Hồi Giáo đều linh động giảm thiểu để thích nghi với hoàn cảnh mới, càng ngày 

càng gần gũi với đại chúng hơn . Đối với dân tộc VN, mọi giao lưu văn hóa tín ngưỡng bất cứ từ 

đâu đến vẫn được hoan nghinh trong sự hài hòa, bình đẳng. 

B. PHẬT GIÁO 

I. Sơ lược về nội dung căn bản của Phật Giáo 

 

a. Lược Sử: Như trên đã trình bày, Bà La Môn Giáo ngự trị nước Ấn Độ từ xa xưa, nồng cốt tựa 

trên Kinh VEDA, đại cương có 2 đặc điểm quan trọng một là thuyết NHÂN QUẢ LUÂN HỒI, 

hai là Tu Sĩ Bà La Môn do Brahma sinh ra nên là giai cấp tối cao về tinh thần dân tộc Ấn. Từ đó 

xã hội Ấn Độ được phân ra làm 4 đẳng cấp gọi là tập cấp, một loại cha truyền con nối. 

1. Thứ nhất là tu sĩ Bà La Môn Giáo, vốn thuộc giống dân Aryan da trắng. 

2. Thứ hai là Vương Tướng (Kchatriyas) lãnh đạo xã hội về vật chất, trị an. 

3. Thứ ba là Nghiệp Vụ (Vaishyas): Thương gia, Nông gia, Ngân hàng v.v... nói chung là những 

người giàu có tạo ra của cải vật chất. 

4. Thứ tư là lao động (Shudras): Người lao động chân tay như nông dân làm mướn. 

5. Sau cùng là cùng đinh (Parias), dân bản xứ bị người da trắng Aryans chinh phục, làm nô lệ 

suốt đời, không được xếp vào cấp nào cả. 

Vào thế kỷ thứ V trước CN Thái Tử Sĩ Đạt Ta (Sidharita), họ Cồ Đàm (Gotama), con vua Tịnh 

Phạn (Suddhodana), và hoàng hậu Maya, rất bất bình trước sự bất công xã hội nầy và xúc động 

trước nỗi đau khổ Sinh Lão Bịnh Tử của con người, nhất là những người cùng đinh. Sau khi vợ 

ngài hạ sinh được 1 đứa con trai tên là La Hầu La (Rahula) nối dõi cho vua cha. Ngài liền quyết 
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chí ra đi, dấn thân vào đường tu hành. Lúc bấy giờ ngài mới có 29 tuổi. Ngài đã đi khắp nơi tìm 

gặp những tu sĩ đức cao trọng vọng trong thời Bà La Môn Giáo để học hỏi, nhưng tất cả đều 

không giải được nan đề của Ngài là "Giải khổ cho chúng sanh". Ngài đổi chiến lược tìm rũ được 

5 người bạn, đến vùng gần thị trấn Gaya, tự tu theo lối khổ hạnh, mỗi ngày ăn một hạt kê, một 

hạt mè, uống một ngụm nước cầm hơi trong suốt sáu năm ròng mà không đạt được nguyện ước. 

 Lúc bấy giờ Ngài chỉ còn da bọc xương, hơi thở thoi thóp, Ngài biết mình tu sai đường nên một 

lần nữa Ngài đổi phương pháp và bắt đầu ăn uống bình thường. Trước hết Ngài thọ dụng bát sửa 

của Sujata, sau nầy dùng bửa bằng cách đi khất thực. Vì vậy năm người bạn sống với Ngài thấy 

Ngài nhận phẩm vật cúng dường của Sujata, họ rất thất vọng và rời bỏ Ngài. Sức khoẻ phục hồi 

dần dần, Ngài tìm đến một gốc cây Pipal (bồ đề) lớn làm nhà, lấy cỏ rơm làm chiếu, nhập định 

suốt 49 ngày đêm. Trong khi thiền định, tâm trí của Ngài yên lặng và êm dịu. Sự tập trung của 

Ngài càng sâu thêm và tâm trí càng sáng hơn. Cuối cùng, Ngài đã Đắt Đạo. Sau khi Đắt Đạo, 

Ngài trở lại tìm độ 5 người bạn cùng tu khổ hạnh với Ngài trước kia và cùng đi truyền bá tư 

tưởng mới của Ngài khắp vùng lưu vực Sông Hằng suốt 45 năm. 

 Khi bắt đầu đi tu, người ta gọi Ngài là Thích Ca Mâu Ni (Sakya Muni) có nghĩa là người hiền 

dòng họ Thích Ca, Khi đắt đạo người ta gọi Ngài là Đức Phật hay Ông Bụt (Budha). Có nghĩa là 

bậc đại giác, và cây Pipal, nơi Ngài ngồi thiền định gọi là cây Bồ Đề (Boddhi), biểu tượng cho sự 

giác ngộ. Đức Phật qua đời vào năm 483 trước CN, hưởng thọ 80 tuổi. (563 - 483 trước CN). 

b. Nội Dung cơ bản 

Đức Phật Thích Ca sau khi đại giác ngộ (Great enlightenment), bắt đầu đi thuyết pháp và lần 

thuyết pháp đầu tiên của Ngài tại Deer Park gần Benares dành cho 5 người tu khổ hạnh với Ngài 

trước kia. Nội dung bài thuyết đạo này là căn bản của Phật Giáo. Đó là TỨ DIỆU ĐẾ (bốn điều 

chân lý kỳ diệu): Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. Tứ diệu đề chính là học thuyết đối diện với 

cái KHỔ và biện pháp để GIẢI KHỔ. Tu theo học thuyết nầy là TU GIẢI THOÁT. 

1. Tứ Diệu Đề 

* KHỔ ĐẾ (Dukkha): Đối diện với nỗi khổ để xác định khổ là gì ? Khổ là trạng thái buồn 

phiền, đau đớn trong tận cõi lòng, phát sinh do SINH, LÃO, BỊNH TỬ gây ra hoặc do tham vọng 

không được thoả mãn. Đây là trạng thái, một căn bệnh của nhân thế trong cuộc sống của kiếp 

người, luôn luôn quấn quít trói buộc chui sâu vào tâm não chúng ta. 

* TẬP ĐẾ (Samidaya): Chân lý về nguyên nhân của nỗi khổ là vì đâu ? Đó là do TÂM MA 

thúc đẩy. TÂM MA gồm có thất tình lục dục, trong đó THAM, SÂN và SI nung đốt mãnh liệt. 

Con người hành động theo TÂM MA tức là gây NGHIỆP xấu tức nhiên phải lảnh quả báo theo 

luật NHÂN QUẢ, và cứ chìm đấm trong vòng lẩn quẩn vai trả của LUÂN HỒI, khó mà thoát 

khỏi ra được. 

* DIỆT ĐẾ (Nirodha): Là chân lý giải trừ sự đau khổ ra khỏi lòng người tức là biến PHÀM 

TÂM thành CHƠN TÂM. Khi con người thoát khỏi bức màn VÔ MINH do phàm tâm gây ra, 

CHƠN TÂM sẻ hiện lên rực rỡ, sáng suốt trong ngần, TÂM KINH VÔ TỰ thể hiện, chẳng 

những giải được khổ mà còn hoát ngộ cả càn khôn vũ trụ. Đây là hiện tượng Đức Phật đã chứng 

nghiệm sau 49 ngày tham thiền dưới cội Bồ Đề. Đây là hiện tượng NIẾT BÀN tại TÂM 

(Virvana, dập tắt ngọn lửa phiền não sinh bồ đề).Vậy Phật là gì ? Phật là con người thực hiện 

được NIẾT BÀN toàn phần trong Tâm. 

* ĐẠO ĐẾ (Magga): Chân lý chỉ con đường diệt khổ. Phương pháp diệt khổ là rèn luyện theo 3 

con đường GIỚI, ĐỊNH, HUỆ: 
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* GIỚI: Là rèn luyện về ĐẠO ĐỨC tức là lời nói chân thật hoà ái gọi là CHÍNH NGỮ. thực 

hiện ngũ giới cấm, làm việc thiện gọi là CHÍNH NGHIỆP và sống thanh đạm điều hoà lương 

thiện gọi là CHÍNH MẠNG. 

 

* ĐỊNH: Là rèn luyện TƯ TƯỞNG sao cho luôn ghi nhớ điều thiện lành tức là CHÍNH NIỆM 

và tâm hồn luôn được an tịnh, tịch lặng trong tư thế THIỀN TÂM gọi là CHÍNH ĐỊNH. 

 

* HUỆ: Là nhìn thấy điều gì, việc gì cho thật chính xác, hiểu biết rỏ ràng gọi là CHÍNH KIẾN, 

suy nghĩ thật chính chắn gọi là CHÍNH TƯ DUY. Là rèn luyện để khai sáng trí tuệ, hiển lộ tâm 

linh và nổ lực kiên trì thể hiện chân lý sao cho càng ngày càng tiến bộ đến tột đỉnh gọi là CHÍNH 

TINH TẤN.  

Tóm lại thực hiện GIỚI, ĐỊNH, HUỆ là thực hành đúng theo BÁT CHÍNH ĐẠO gồm Chính 

ngữ, Chính nghiệp, Chính mang, Chính niệm, Chính định, Chính kiến, Chính tư duy, và Chính 

tinh tấn. Hành trình này gọi là ĐẠO ĐẾ. 

2. Tạng Kinh 

Cốt lõi này của Phật Giáo được khai triển cô động trong 3 tạng kinh là KINH, LUẬT và LUẬN. 

TẠNG KINH là sưu tập các bài thuyết pháp của Đức Phật. TẠNG LUẬT là sưu tập các lời Phật 

dạy về các giới luật và cách thức sinh hoạt tương quan giữa tăng lữ và Phật tử. TẠNG LUẬN là 

các bài tranh luận, bàn thảo của các môn đồ Đức Phật căn cứ vào các điểm then chốt lời giảng 

dạy của Đức Phật. Ngoài ra Phật Giáo rất coi trọng TAM BẢO, tức là 3 phương vị lớn gồm 

PHẬT, PHÁP và TĂNG. PHẬT chính là Đức Phật Thích Ca được quí báu nhất vì đã sáng lập ra 

Phật Giáo. PHÁP là hệ thống giáo lý cốt lõi của Phật Giáo. TĂNG là tăng lữ, nhờ tăng lữ mà 

Phật Pháp được truyền bá phổ độ chúng sanh. Trong suốt 45 năm hoằng pháp, Ngài đã dạy cho 4 

hàng tăng lữ là: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Nô, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Đối với chúng sanh Ngài tuyệt 

đối không phân giàu nghèo, sang hèn hay màu da sắc tộc. 

 

3. Các loại kinh 

 

* Kinh Hoa Nghiêm: Được giảng trong 21 ngày. Nội dung chỉ rõ lý cao sâu mầu nhiệm của Đạo 

Phật, kinh nầy dạy cho hàng Bồ Tát tiến lên địa vị Đẳng Giác và Diệu Giác. 

 

* Kinh A Hàm: Được giảng suốt 12 năm. Nội dung nêu lên những thực tế trong đời sống xã hội, 

gần gũi với thế gian để phật tử căn cứ vào đó tự tu tự tiến. 

* Kinh Phương Đẳng: Được giảng trong 8 năm, chỉ phương pháp về tự giác ngộ và giác tha. 

 

* Kinh Bát Nhã: Được giảng trong 22 năm, chỉ về đạo lý chân không của vũ trụ, thuyết minh 

cái thật tướng và vô tướng của các pháp. 

 

* Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn: Được giảng trong 8 năm cuối cùng của Đức Phật, chỉ về "khai 

thị chúng sanh ngộ nhập Phật Tri Kiến" tức là chứng nghiệm, thấy rõ được hành trình thành Phật 

của Ngài để làm gương chỉ cho chúng sanh tu theo để thành Phật. 

 

Tóm Lại: THÔNG ĐIỆP của Đức Phật để lại cho chúng sanh 2 vấn đề quan trọng nhất và đặc 

thù nhất của Đạo Phật là: 

"Hãy tự mình làm ngọn đuốc cho chính mình, tựa vào chính mình, không tựa vào ai khác hoặc 
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cái gì khác, lấy CHÁNH PHÁP làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa" và "Ta là Phật đã thành, 

Chúng Sanh là Phật chưa thành." 

4. Tiêu Thừa Và Đại Thừa 

 

 Sau khi Phật tịch diệt hàng ngủ Phật Giáo chia làm 2 phái: Tiểu Thừa Hinayana và Đại 

Thừa Mahayana. Tiểu Thừa là cổ xe nhỏ, ngụ ý chở ít người, do các nhà sư bảo thủ, bám sát 

truyền thống hành đạo và truyền đạo của Đức Phật khi còn tại thế, từ hình thức lẫn nội dung. Đặc 

biệt hơn nữa là Đạo Phật chỉ thờ 1 vị Phật duy nhất là Đức Phật Thích Ca mà thôi và người tu 

Phật chỉ cầu chứng quả A La Hán tức là thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi, không bị tái kiếp nữa. 

Phái Tiểu Thừa thường được gọi là phái Theravada (Thượng Toạ). Sau nầy đổi thành Phật Giáo 

NGUYÊN THUỶ, truyền bá xuống Phương Nam, nên chi phái nầy có tên là NAM TÔNG, xuất 

phát từ trung tâm Phật Giáo Tích Lan truyền sang các nước Đông Nam Á.  Đại Thừa là cổ xe 

lớn, ngụ ý chở được nhiều người, chủ trương mở rộng, không chấp vào kinh điển, thực hiện giáo 

luật dễ dãi hơn, thu nạp rộng rãi tăng lữ và Phật tử. Đặc biệt Đại Thừa ngoài việc thờ Đức Phật 

Thích Ca còn có thể thờ nhiều vị Phật, Bồ Tát khác, linh động truyền đạo tuỳ theo căn cơ chúng 

sanh và tuỳ theo phong tục tập quán nơi truyền đạo. Đại Thừa được truyền bá sang hướng Bắc, 

như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và các nước Đông Nam Á nên phái nầy được gọi là BẮC 

TÔNG. 

Kinh sách Tiểu Thừa được viết bằng tiếng Pali, thổ ngữ bình dân phổ thông trong giới nghèo 

cùng đinh ít học mà hồi sinh tiền Đức Phật rất quan tâm. Kinh Nam Tông chỉ còn có 1 bộ Kinh 

A Hàm. Kinh sách Đại Thừa sau nầy được viết bằng tiếng Sanscrit tức là tiếng Phạn. Hầu hết các 

kinh này đều được dịch sang tiếng Trung Hoa. Cũng may, khi Phật giáo bị triệt phá tại Ấn Độ do 

Hồi Giáo tấn công, thì kinh sách Bắc Tông tiếng Hán còn giữ nguyên. Bắc Tông có rất nhiều bộ 

kinh, ngoài Kinh A Hàm còn có Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Phương Đẳng, Bát Nhã, Diệu Pháp 

Liên Hoa v.v.. 

II. Quá Trình Phát Triễn Phật Giáo tại VIET NAM 
 

a. Lộ trình xăm nhập của Phật Giáo vào VIET NAM 

1. Đường Thuỷ: 

Phật Giáo truyền sang VN bằng 2 con đường thủy và bộ. Đường thủy từ Trung Tâm Sri-Lanca 

trực tiếp sang VN vào đầu CN, đã thành lập Trung Tâm Phật Giáo đầu tiên tại Luy Lâu quận 

Giao Chỉ thuộc phái Nam Tông khai mở. Cũng từ Trung Tâm Luy Lâu có những nhà sư đầu tiên 

rất nổi tiếng truyền bá Đạo Phật điển hình như Mâu Bác (khoảng 165 - 170) và Khương Tăng 

Hội (khoảng 200 -280). 

 

* MÂU BẮC: Là người Trung Hoa, chạy sang Giao Châu lánh nạn thời Tam Quốc. Ông là 

người trí thức am tường Nho và Lão Giáo nhưng khi đến Giao Châu, Ông để tâm nghiên cứu 

Phật Lý, trở thành một Phật Tử tiêu biểu cho thế hệ Phật Tử VN thời ấy. Ông đã viết một tác 

phẩm Phật Giáo đầu tiên tại Giao Châu, rất nổi tiếng tên là "LÝ và LUẬN" bằng tiếng Trung 

Hoa, làm sáng tỏ chân lý Đạo Phật, giải trừ những mối nghi hoặc về Phật Giáo của giới trí thức 

Trung Hoa, môn đồ của Khổng và Lão. Cuốn sách viết dưới dạng vấn đáp gồm 37 câu, nội dung 

cho thấy, Phật Giáo VN du nhập trực tiếp từ Ấn Độ chớ không qua ngả Trung Hoa. 

 

* KHƯƠNG TĂNG HỘI: Sau khi xuất gia tu hành theo Phật Giáo, tu học và đắc pháp từ Trung 

Tâm Luy Lâu Giao Chỉ. Ông tham ngộ được Pháp NHƯ LAI THIỀN, Pháp môn theo môn thiền 

căn bản chính thống, thuở Đức Phật tham thiền nhập định dưới Cội Bồ Đề. Từ đó Ông đã truyền 

sang Trung Hoa, Phật hoá triều đại Nhà Ngô thời Tam Quốc và người được truyền thụ là Ngô 
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Tôn Quyền và người mẹ là Ngô Quốc Thái. Sau nầy có dẫn vua Tùy Văn Đế (589 - 617), hỏi về 

tình hình Phật Giáo xứ Giao Châu (Đang trong vòng Bắc Thuộc lần thứ 3), nhà sư Trung Hoa 

ĐÀM THIÊN đã tâu "Xứ Giáo Châu có đường thủy sang Thiên Trúc, trong lúc Phật Giáo truyền 

vào Trung Hoa chưa phổ biến đến Giang Đông (Ngô Quyền) thì Phật Giáo ở tại Luy Lâu quận 

Giao Chỉ đã xây được hơn 20 bảo tháp, đào tạo được 500 vị tăng và dịch 15 bộ kinh rồi. Thế là 

xứ ấy theo đạo Phật trước nước ta khá lâu. Qua sự việc này chứng tỏ đạo Phật được phổ truyền 

tại VN trực tiếp từ Ấn Độ và từ đó cũng đã ảnh hưởng ngược sang Trung Hoa. Khương Tăng 

Hội là một dịch giả biên soạn và trước tác nhiều kinh điển Phật Giáo thời bấy giờ. Đặc biệt là 

quyển An Bang Thủ Ý Kinh đề cập rõ ràng đến pháp Như Lai Thiền. 

 

2. Đường Bộ 

Đến thế kỷ thứ tư và thứ năm, Phật Giáo Đại Thừa Bắc Tông từ Trung Hoa truyền sang VN phổ 

biến rất rộng rãi và được người VN tiếp nhận nồng nhiệt. Luồng ảnh hưởng này gồm 3 tông phái: 

Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. 

 

* THIỀN TÔNG: Pháp Thiền Định gốc từ Đức Phật Thích Ca mà người thừa kế chính thức của 

Ngài là đại đệ tử Ca Diếp Tông Giả, được coi là vị TỔ thứ nhất của Pháp Thiền này tại Ấn Độ. 

Pháp Thiền nầy có tên là Như Lai Thiền được truyền tới vị tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma Tôn Giả. 

Vào đầu thế kỷ thứ 6, Đạt Ma Tổ Sư sang Trung Hoa truyền Đạo được coi như là vị tổ thứ nhất 

của Như Lai Thiền tại Trung Hoa. Sau đó Tổ Sư truyền y bát cho Tổ thứ hai là Huệ Khả Đại Sư, 

Huệ Khả truyền cho tổ thứ ba là Tăng Xán Đại Sư, thứ tư là Đạo Tín Đại Sư, thứ năm là Hoằng 

Nhẫn Đại Sư, cuối cùng là Lục Tổ Huệ Năng. 

 

Thiền định là do Tâm, ngoài thì lìa các Tướng gọi là THIỀN, trong không loạn động ấy là 

ĐỊNH. Khi Định thì tự nhiên sinh ra Huệ. Định là điều kiện ắt có, Huệ là điều kiện đủ hay nói 

khác Định là thể, Huệ là dụng. Pháp Như Lai Thiền đặt trên nền tảng GIỚI, ĐỊNH và HUỆ. 

 

GIỚI: Là không tạo các nghiệp ác, phải tịnh thân, tịnh khẩu và tịnh ý. 

 

ĐỊNH: Là ngoài không nhiểm trần do lục căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý đưa tới, trong không 

tán loạn, tất cả đều vắng lặng. 

 

HUỆ: Là tâm trống không, vắng lặng như mặt nước hồ thu không gợn sóng, soi thấu muôn pháp, 

kiến tánh thành Phật. 

 

Điều quan trọng trong Pháp Thiền Định là TÂM luôn năng tịnh, năng động chứ không chết ở chổ 

Tịnh hay cuồng loạn theo Động. Khi tịnh thì thu nhập năng lực thiêng liêng của vủ trụ, lúc động 

thì ứng hóa năng lực khắp cả Càn Khôn để phụng sự. 

Thiền Tông là công phu cao cấp, "Kiến Tánh thành Phật" nên thường phù hợp với cấp giới có 

Công đức lớn, có Huệ căn cao . Bắt đầu vào khoảng cuối thế kỷ thứ sáu, Thiền Tông từ Trung 

Hoa tràn sang VN và rất được các giới tu hành, trí thức, vua quan VN tham ngộ. Có khoảng bốn 

phái thiền tại VN lúc bấy giờ: 

 

Phái Tì Ni Đa Lưu Chi (Vinitaruci): Ngài gốc người Nam Thiên Trúc, vân du sang Trung Hoa 

được Tổ thứ ba Tăng Xán, khuyên nên về phương Nam hành đạo. Ngài đến VN vào năm 580 và 

tu tại chùa Pháp Vân, truyền cho Tổ thứ hai là Sư Pháp Hiền. Tất cả gồm 19 đời, đã tạo ra được 

nhiều Thiền Sư VN lỗi lạc: Pháp Hiền, Huệ Nghiêm, Thanh Biên, Long Tuyền, Định Không, 

Thông Thiên, La Quý An, Pháp Thuận, Thiền Ông, Sùng Phạm, Vạn Hạnh, Minh Không, v.v... 

Pháp Thiền Tì Ni Đa Lưu Chi chưa ảnh hưởng nhiều ở Ấn Độ hơn là Trung Hoa, có khuynh 

hướng nhập thế tích cực, có khả năng huyền bí giống như phái Mật Tông, được áp dụng vào việc 



58 
 

giúp dân cứu nước từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 13. Những vị Thiền Sư đã được lịch sử VN ghi 

công lớn là Sư Vạn Hạnh và Minh Không . 

 

Phái Vô Ngôn Thông: Người Trung Hoa, đến VN vào năm 820, tu ở chùa Kiến Sơ, người kế 

nghiệp là nhà sư Cảm Thanh, tất cả gồm 17 đời từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 13 . Dòng thiền 

thứ 2 nầy chịu ảnh hưởng Trung Hoa nhiều hơn dòng thứ nhứt, nghiêng về Tịnh Độ Tông, rất 

gần gũi với đời sống xã hội, chủ trương nhập thế, khai tâm linh theo pháp đốn ngộ. 

 

Phái Thảo Đường: Thảo Đường là người Trung Hoa, vốn là tù binh tình cờ bị bắt tại Chiêm 

Thành với vua tôi Chế Củ năm 1069, được vua Lý Thánh Tông biết được là 1 vị thiền sư lỗi lạc 

nên cho mở Đạo Trường tại chùa Khai Quốc và được phong làm Quốc Sư . Đệ tử của ngài rất 

đông, trong đó có 10 vị xuất gia và 6 vị làm Cư Sĩ. Trong các vị đệ tử Cư Sĩ có vua Lý Thánh 

Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông v.v... Phái Thảo Đường truyền được 6 đời, có chìu hướng độ 

giới trí thức hơn là giới bình dân, ảnh hưởng lớn giới nho gia VN. Đây là dòng thiền thứ 3. 

 

Phái Trúc Lâm Yên Tử: Do Vua Trần Nhân Tông sáng lập. Sau khi được sự hướng dẫn của vị 

thiền sư lỗi lạc là Tuệ Trung Thương Sĩ, một thiền sư Cư Sĩ có một thiền phong rất là phóng 

khoáng, siêu thoát tự nhiên, sống an nhàn tự tại trong nội tâm, không chấp ngoại cảnh và sau khi 

nhà vua xuất gia vào năm 1299, lên núi Yên Tử tu lập ra phái Trúc Lâm, có khuynh hướng thống 

nhất các thiền phái trước đó về một mối . Trúc Lâm thiền phái đã đưa Phật Giáo VN vào thời kỳ 

rạng rỡ nhất, tinh thần dân tộc được vươn cao tích cực nhập thế phụng sự Tổ Quốc . Thiền Sư 

Pháp Loa là tổ thứ hai (1284 - 1330) và tổ thứ ba là thiền sư Huyền Quang (1254 - 1334). Ngoài 

4 phái kể trên, tại VN sau này còn có thêm 4 phái thiền nữa, gồm phái Tào Động thời Trịnh 

Nguyễn, phái Liên Tôn ở chùa Bà Đá và chùa Liên Phái (Hà Nội); phái Liêu Quan miền Trung 

(thế Kỷ 18) và phái LÂM TẾ vào thời nhà Nguyễn rất phổ biến tại miền Nam VN sau nầy. 

 

Thiền Tông VN tuy có nhiều tông phái và chi nhánh nhưng căn bản vẫn là chơn Tâm và bổn 

Tánh, có thể mượn 2 câu thi của vua Trần Nhân Tông để kết luận: 

" Nơi mình có ngọc tìm đâu nữa " (Tánh) 

"Trước cảnh vô tâm, ấy đạo THIỆN " (Tâm) 

 

Tịnh Độ Tông: Tịnh Độ Tông là môn phái thường dùng tha lực để cho TÂM trong sạch tỉnh 

lặng hầu có thể về cõi Niết Bàn Cực Lạc nơi Đức Phật A Di Đà thường ngự, nhứt là sau khi qua 

đời. Khác với Thiền Tông, Tịnh Độ Tông phù hợp với giai cấp bình dân, ít học, nên cần sự hỗ trợ 

từ bên ngoài như cần có sư phụ hướng dẫn, cần có lễ bái thường xuyên để tâm đạo khởi, cần 

niệm Đức A Di Đà để được nhắc nhở về cõi siêu thăng tịnh độ, cần nguyện cầu để được Chư 

Phật hộ trì, tu đơn giản và bình dân nầy được đa số quần chúng VN hưởng ứng nên được phổ 

biến rộng rãi khắp đất nước VN. Ở chùa chiền nào mà tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cùng 

khắp và tượng Phật A Di Đà được tôn thờ là nơi đó Tịnh Độ Tông được hoằng khai. 

 

Mật Tông: Mật Tông là một pháp môn tu tinh tế, vi diệu do Đức Phật Đại Nhật 

(Mahavairocana) chủ xướng, lấy Kinh Đại Nhật và Kim Cang làm nền tảng, chuyên trì mật chú 

ĐARANI (Daranis) để tiêu trừ tà niệm, diệt sạch tội chướng. Trì niệm thế nào cho Thân Mật, 

Khẩu Mật, Ý Mật hiệp nhất. Khi trì chú, tay bắt ấn là thân mật, miệng đọc thần chú là khẩu mật, 

Ý chuyển chú quán tưởng những biểu tượng liên hệ là ý mật. Mật Tông được phổ biến rộng rãi 

tại Tây Tạng cực thịnh ở Đảo Vàng Nam Dương, được đánh dấu bằng ngôi chùa vĩ đại nhất thế 

giới với gần 1 triệu square feet, và khá hưng thịnh tại VN. 

 

b. Sự Phát Triển Phật Giáo Tại VN: Như phần trên đã trình bày, Phật Giáo đến với dân tộc VN 

bằng 2 con đường, thuỷ và bộ. Đường Thuỷ từ Ấn Độ, Tích Lan trực tiếp truyền sang VN từ thế 

kỷ thứ nhất, thuộc Nam Tông Phái. Đường bộ từ Ấn Độ sang Trung Hoa rồi từ Trung Hoa truyền 

sang VN, thuộc Bắc Tông Phái. Giữa VN và Trung Hoa, nền Phật Giáo được ảnh hưởng 2 dân 
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tộc qua lại với nhau, làm Phật Giáo thêm khởi sắc, vượt trội và tồn tại lâu dài hơn nhiều so với 

Phật Giáo tại Ấn Độ, nơi gốc phát xuất, đã coi như bị tiêu diệt do Hồi Giáo và Ấn Giáo từ 

khoảng thế kỷ 12.  

Phật Giáo du nhập vào VN bằng con đường hoà bình, phù hợp dân tộc tính VN nên đã được phổ 

biến rộng rãi ngay từ thế kỷ thứ nhất đến hết thời Bắc Thuộc khoảng niên đại 939. Ngay từ thời 

Lý Nam Đế (544), sau khi đánh đuổi quân xâm lăng nhà Lương đã cho xây cất chùa Khai Quốc, 

tiền thân của Chùa Trấn Quốc Hà Nội ngày nay. 

Những tài liệu sách vở Trung Hoa đời nhà Tống và nhà Đường, đã từng ca ngợi các cao tăng 

Giao Châu, thường mời các vị nầy sang thuyết pháp, thuyết đạo cho các vua Đường và rất được 

vua Đường trọng vọng. Đến đời Lý Trần, Phật Giáo VN phát triển cực thịnh, nhiều chùa tháp có 

kiến trúc qui mô lớn được xây dựng rất là độc đáo như Chùa Phật Tích (Tiêu Sơn Bắc Ninh) 

được xây cất vào năm 1059; Chùa Dạm do Nguyên Phi Ỷ Lan cho xây vào năm 1086 (Huyện 

Quế Võ, Bắc Ninh) v.v.. 

 

Có nhiều công trình lớn của thời Lý Trần làm cho các triều đại Nhà Minh Trung Hoa khâm phục 

và truyền tụng là "An Nam Tứ Đại Khí " : Tượng Phật Di Lạc tại Chùa Quỳnh Lâm (Quảng 

Ninh) đúc bằng đồng cao 24m đặc trong 1 điện thờ cao 30m vào thề kỷ 11; Tháp Bảo Thiên do 

vua Lý Thánh Tông cho xây dựng ở Thăng Long vào năm 1057, có 30 tầng cao 70m làm toàn 

bằng đá, các tầng trên chóp tháp được đúc bằng đồng; Chuông Qui Điền tại Chùa Diên Hựu. Sau 

khi đúc chuông xong không làm sao treo vào tháp chuông xây sẵn vì nặng tới 2 vạn cân, chuông 

có đường kính 6m, cao 12m, bởi vậy phải để Chuông ngoài ruộng, mùa nước ngập Rùa bò ra vào 

nên gọi là Chuông Quy Điền và Vạc Phổ Minh đúc bằng đồng vào đời Trần Nhân Tông tại sân 

Chùa Phổ Minh, bề sâu 1,6m, rộng 4m, nặng 7 tấn. 

 

Rất tiến An Nam Tứ Đại khí tới đời Lý Trần không còn tồn tại với thời gian do chiến tranh và 

những kẻ xăm lăng tàn phá . Sang thời Lê, coi Nho Giáo là Quốc Giáo nên Phật Giáo đi vào suy 

thoái cho hết thế kỷ 19. Sang đầu Thế Kỷ 20 đến nay Phật Giáo tương đối phục hưng trở lại, 

nhưng không thể nào sánh với thời kỳ rực rỡ trong các triều đại Lý Trần trước kia. 

 

III. Quốc Đạo VN Ảnh Hưởng vào Phật Giáo 
 

Như chương một đã trình bày, VN từ ngàn xưa đã là mảnh đất thiêng có thể dung chứa vạn giáo, 

vạn triết thuyết, vạn nguồn tâm linh, bất cứ từ đâu du nhập vào Tâm dân tộc VN sánh như biển 

cả, vạn nguồn tâm linh du nhập như các nguồn nước ra biển, không phân biệt trong đục, sắc màu. 

Nhưng các nguồn nước này đến biển cả lập tức hoà nhập và biến thành một thứ nước đặc thù, 

khác với gốc phát xuất . Cũng như các tôn giáo khác, Phật Giáo đến VN được đón nhận nồng 

nhiệt vì sự xuất hiện nầy như khơi dậy, làm sáng thêm, hệ thống hoá những gì đã hàm chứa sẵn 

trong đất nước, trong tinh thần dân tộc nầy từ ngàn xưa, trước khi Phật Giáo ra đời.  

 

Ngược lại dân tộc VN cũng đã bổ túc, làm phong phú thêm, sáng tỏ thêm qua những chứng 

nghiệm bàng bạc trong cuộc sống tự nhiên, giúp Phật Giáo hoà nhập vào mọi dòng định mệnh 

của dân tộc trong tình huống : Có thể nói dân tộc VN tiếp nhận Đạo Phật như tiếp nhận một 

"người thân quen" từ xa về, để rồi Phật Pháp nẩy mầm, mọc rễ, đơm bông, kết trái hoàng dương 

lâu dài, tự nhiên trên mảnh đất thiêng liêng nầy. Sự tác động qua lại giữa KHÁCH, Phật Giáo và 

CHỦ, Quốc Đạo VN tạo nên nền Phật Giáo VN đặc thù, viên mãn, góp phần vào sự tương đắc 

Đạo Đời rất vi diệu. 

a. Mầm Gốc Phật Giáo: Đạo Phật lấy từ bi và sự Bình Đẳng làm gốc, lấy Minh Tâm Kiến Tánh 

làm pháp và nhìn nhận luật nhân quả luân hồi của Bà La Môn Giáo làm Luật. Tóm tắt Phật lý 

như sau: 
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1. Đạo Từ Bi: Đức Phật rời hoàng cung tầm đạo, khởi từ lúc Đức Ngài động tâm bi thương trước 

nỗi khổ của con người do SINH, LÃO, BỊNH TỬ gây ra và Ngài quyết tâm tìm phương giải khổ. 

Từ mầm gốc nầy, về sau Đức Ngài thiền định và hoát ngộ chẳng những giải được mầm khổ nầy 

của con người mà còn bắt gặp thêm những nguyên nhân khác thuộc nội tâm con người như thất 

tình lục dục, tham sân si v.v... gây đau khổ cho con người. Từ đó nới rộng thêm Đức Từ Bi đối 

với cả chúng sanh. Vì thế, bài giải khổ đầu tiên được Đức Phật giảng là Tứ Diệu Đế. 

 

2. Đức Bình Đẳng: Xã hội Ấn Độ thời đó chia làm 4 giai cấp và một loại người không giai cấp 

thuộc giới cùng đinh, bị đối xử tệ hơn loài vật, lại là thành phần đại đa số, sống kiếp đời nô lệ, 

bửa đói bửa no. Xúc động trước sự bất công nầy, Đức Phật quyết tâm san bằng giai cấp nên sau 

khi thiền định Ngài hoát ngộ chúng sanh đều bình đẳng, Phật Tánh là cội nguồn chân lý, mọi 

người giống y nhau, không phân biệt giai cấp, chủng loại, từ đó giữa con người với nhau phải đối 

xử bình đẳng tuyệt đối. Có thể mượn lời của Lục Tổ Huệ Năng đối đáp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 

để làm sáng tỏ thêm giáo lý quan trọng nầy. Ngũ Tổ hỏi Huệ Năng: " Ngươi là người xứ Lĩnh 

Nam, lại là giống dân dã man, thế nào thành Phật được ?" Lục Tổ liền trả lời " Con người tuy có 

phân Nam Bắc, chớ Phật Tánh không có phân Nam Bắc, cái thân hoang dã nầy đối với Hoà 

Thượng không giống nhau chớ cái Tánh Phật nào có khác!" 

 

3. Pháp Kiến Tánh Thành Phập: Đức Phật dạy: "Người là Phật chưa thành, Phật là Người đã 

thành". Tu là làm thế nào thấy được Bổn Tánh trong Bổn Tâm, tức là đã thành Phật. Pháp tu nầy 

cò thể tóm tắt: Bổn Tánh vốn trong ngần, thấy được Bổn Tánh tức là thấy và hiểu được Càn 

Khôn Vũ Trụ, toàn năng, toàn giác và toàn tri. Từ muôn kiếp, Bổn Tánh bị thất tình lục dục, 

tham sân si che phủ như án mây đen dày đặc che khuất ánh mặt trời, ánh sáng Bổn tánh không lộ 

diện được, nên Phật dạy phải vẹt đám mây đen nầy bằng cách dụng Pháp Giới, Định, Huệ như 

phần trên đã trình bày. 

 

4. Luật Nhân Quả Luân Hồi: Từ Đạo Bà La Môn, luật nầy đã được sáng tỏ: "Chưởng đậu đắc 

đậu, chưởng qua đắc qua " . Gieo cái gì gặt cái đó.  Đây là luật Công Bình mà Đức Phật rất tôn 

trọng và cổ xuý để giáo dục Phật Tử sống cho hợp Đạo. 

 

b. Quốc Đạo VN tác động vào Phật Pháp 
 

1. Thiên Nhiên và Phật Pháp: Như chương 1 đã trình bày, đạo đức Nhà Nam đã tuông chảy, 

thấm nhuần theo dòng sống của dân tộc từ thời xa xưa lúc Phật Giáo chưa ra đời và ảnh hưởng 

tới VN. Chính giai đoạn tiền sử nầy ươn mầm, nẩy lộc, xây dựng 1 nền Quốc Đạo ưu Việt, có 

khả năng bảo tồn dân tộc, dung hoá mọi tư tưởng du nhập tự nhiên phải có trong cộng đồng nhân 

loại để xây dựng một ĐẠO SỐNG linh hoạt, tiến bộ vượt mức về tâm linh. Đại sư phụ của nền 

Đạo nầy là hư vô, là sự vận hành của thiên nhiên: Trời, trăng, mây nước, vạn vật, đất đai, núi 

sông, biển cả của một đất nước giàu Nước nhất thế giới, lấy Nông Nghiệp làm nghề chánh trong 

cuộc sống. 

 

Sống hòa mình vào thiên nhiên, học ở thiên nhiên những bài học và đức tánh vô giá mà đời sống 

tâm linh của dân tộc vươn lên tột đỉnh bao trùm mọi triết thuyết ưu việt du nhập, có khả năng hấp 

thụ, tiêu hoá, đồng hoá mọi thứ ấy để vun bồi cho nền Quốc Đạo thêm rạng rỡ, thêm khởi sắc. 

 

2. Ca Dao, Tuc Ngữ, Thần thoại và Phật Pháp: Những câu ca dao, tuc ngữ, những câu chuyện 

thần thoại VN chuyên chở biết bao nhiêu triết lý nhân sinh xây dựng sự tương đắc Đạo Đời: Học 

cái Đạo từ thiên nhiên, áp dụng vào cuộc sống thực tế của đời, rút kinh nghiệm trong cơ phụng 

sự đời để bồi dưỡng cho đời sống Tâm Linh đạo đức và cứ như thế tuần tự tiến lên mãi. Thí dụ 

câu ca dao truyền khẩu VN ý nghĩa mỗi câu ca dao, tục ngữ hoặc truyện thần thoại VN qua gạn 

lọc của thời gian và chỉ bằng phương tiện truyền khẩu mà còn tồn tại cho đến ngày nay đều điển 

hình cho cả dân tôc.Thí dụ câu ca dao truyền khẩu VN gói trọn biết bao đạo lý liên hệ Đạo Đời: 
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"Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" 

 

Bầu bí xuất từ nghề nông, sự thật là khác nhau, nhưng ở chung một giàn, tức cùng chung một số 

phận, chung một chủng loại, gốc do thiên nhiên sinh ra và do người tác động để được ở chung 

một giàn. Chữ thương ở đây là một tiếng gọi thấm thiết của Tâm Linh, hãy thương nhau dù khác 

nhau, có nghĩa lớn hơn chữ thương thông thường, tượng trưng lòng bác ái, từ bi. 

 

Tổ tiên ta chỉ mượn 2 loại thảo mộc mà tất cả nông dân VN đều biết và thường trồng chung nhau 

một giàn nói lên đạo lý vô cùng quan trọng là sự khác nhau của vạn vật là chân lý, là tự nhiên 

nhưng bổn tánh giống nhau (chung một giàn) cũng là chân lý, từ đó tình yêu thương ruột thịt 

chan hoà giữa người với người, giữa vạn vật với nhau " Thương người như thể thương thân" như 

là nguyên tắc của lòng từ bi phát động. 

Một con rắn chết bên vệ đường được Kỳ Mạng trong truyện "Gậy Thần Sách Ước" thời Vua 

Hùng đã dùng gậy thần đầu sanh đầu tử cứu sống phản ảnh lên lòng từ bi giữa người và loài vật. 

Dù loài vật này đã thường hay cắn chết người . Hành động này nói lên lòng từ bi chẳng những 

giải trừ lòng hận thù mà còn cứu giúp kẻ hại mình khi bị sa cơ. 

 

Đối với nông dân VN, xưa cũng như nay, nếp sống hàng ngày của họ như hoà mình, như thấm 

vào lòng họ sự ứng xử bình đẳng, bình quyền với tha nhân trước hết là nam nữ, già trẻ đều bình 

quyền bàng bạc góp ý trước khi làm việc gì một cách thoải mái, tự nhiên. Hằng ngày họ sống với 

cây lúa và các loại cây trồng khác thì luật nhân quả, bất thành văn, nhưng họ am tường một cách 

sâu sắc. 

 

Tóm lại: Đức từ bi, sự bình đẳng, luật nhân quả, những trọng điểm của nhà Phật đều có sẵn mầm 

mống ăn sâu vào tim óc, vào đạo sống của người VN một cách tự nhiên, âm thầm, sâu sắc nên 

khi Phật Đạo du nhập vào VN không khác nào khơi thêm ngọn đuốc thiêng sẵn có bùng lên ánh 

lửa từ bi, bác ái, công bình làm phong phú, sáng tỏ ngọn đuốc tâm linh của toàn dân tộc. 

 

Hơn nữa, nền Quốc Đạo VN còn dung hóa, biến đổi, ảnh hưởng, xoay chìu nền triết lý Phật Giáo 

nguyên thuỷ sao cho hữu hiệu, gần gũi hơn đối với nhân loại, không riêng gì VN. Những đức 

tính tổng hợp linh hoạt kỳ diệu của dân tộc và sự am tường nguyên lý âm dương của VN tác 

động mạnh vào Phật Giáo, trang bị thêm để Phật Đạo càng sáng giá hơn trong vòm trời đất nước 

kỳ diệu nầy. 

 

3. Tính Tổng Hợp và Linh Hoạt: Như đã trình bài, Phật Giáo đến VN bằng 2 con đường Nam 

Bắc. Nam theo phái Tiểu Thừa tức Phật Giáo nguyên thuỷ, từ Ấn Độ, Tích Lan truyền sang bằng 

đường thuỷ; Bắc Tông theo phái Đại Thừa tức gồm 3 chi Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông 

từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa và đến VN bằng đường bộ. 

 

* Tam Phái: Tại VN, Phật Giáo không còn phân biệt một cách cứng nhắc Nam Tông Bắc Tông 

cũng như các Pháp Thiền Tịnh Độ, Mật Tông mà là một sự pha trộn kỳ diệu, trong cái nầy có cái 

kia, thí dụ các Thiền Sư VN nổi tiếng như Van Hanh, Minh Không, ngoài thiền định còn pha 

Mật Tông (rất giỏi pháp thuật), cũng không tuyệt đối tự lực như nguyên tắc thiền gia mà còn 

chịu ảnh hưởng tha lực trong hữu vi kể cả vô vi. 

 

* Tam Giáo: Hơn thế nữa, Phật Giáo VN còn kết hợp với Lão Giáo, Nho Giáo tạo thành "Tam 

Giáo đồng nguyên", mà đời Lý Trần đặc biệt nâng lên hàng quốc sách, được áp dụng vào các 

khoá thi Quan trọng hơn là tinh thần Tam Giáo đồng nguyên ăn sâu vào tim óc của dân tộc VN 

trong tư tưởng, lời nói, hành động. Có thể nói mỗi con người VN, đều có sự hoà đồng Tam Giáo 

trong lòng, từ giới bình dân cho đến người trí thức, thi sĩ như Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu 
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v.v... 

 

* Đạo Đời tương đắc: Do thấm nhuần triết lý âm dương, con Rồng Cháu Tiên, Phật Giáo VN 

gắn liền Đạo và Đời khác nhau với Phật Giáo nguyên thủy có vẽ Đạo không nhúng tay vào đời, 

chỉ tu "Minh Tâm Kiến Tánh" nhiều hơn. Đến VN, "Phật Pháp không bao giờ xa lìa Thế Gian 

Pháp". Đạo Đời tương đắc mà điền hình là các nhà sư đời Ly Trần và gần nhất sau nấy là Hoà 

Thượng Thích Tịnh Khiết tự thiêu để chống chế độ độc tài. Ngoài ra còn rất nhiều Nhà Sư VN vì 

nước hy sinh suốt dọc dài lich sử ! 

 

* Thờ Nhiều Phật: Ngoài ra, Phật Giáo nguyên Thuỷ chỉ thờ một Phật Thích Ca mà thôi, sang 

đến Đông Nam Á và đặc biệt là VN, thờ hằng hà sa số Phật, có nhiều Phật Ông cũng như Phật 

Bà, và nhiều khi Phật Bà còn linh thiêng, gần gũi, là hình ảnh của tình thương cao đẹp của 1 dân 

tộc vốn trọng tình. Đối với người nông dân VN, Phật và các vị Thần cũng như Tổ Tiên quá vãng 

được thờ cúng, được tôn sùng gần giống nhau. Nhà nghèo thờ Phật, Thần Linh và Ông Bà chung 

1 bàn thờ. Khá giả 1 chút, có bàn thờ riêng, thường thờ những Vị Phật nào mình yêu thích, 2 bàn 

thờ 2 bên thờ Cửu Huyền Thất Tổ nam nữ v.v...  

Đối với họ Trời và Phật cũng như Ông Bà coi như không có gì phân biệt. Với óc thực tế, đơn 

giản và không kém phần chính xác trong quan niệm tu hành, coi việc Tu Tâm là bản chất, có 

những câu tục ngữ hoặc ca dao VN đã diễn đạt thật tài tình "Phật trong nhà không thờ đi thờ 

Thích Ca ngoài đường", hoặc "Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu", hoặc 

"thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa". Rõ ràng Phật Giáo đã được VN hoá một 

cách vi diệu. Chỉ cần qua 3 câu tục ngữ ca dao ghi trên cũng đủ thể hiện pháp tu hết sức tiến bộ, 

chính xác. 

 

Câu tục ngữ: "Phật trong nhà không thờ đi thờ Phật Thích Ca ngoài đường" thật là bình dân, 

đơn giản, nhưng tìm hiểu sâu hơn ta thấy một thái độ tu hành đi thẳng vào cốt lõi Phật Pháp. Phật 

trong nhà chính là Tổ Tiên Ông Bà, Cha Mẹ. Thờ Tổ Tiên là quay về nguồn, biểu hiện lòng hiếu 

đạo, một đạo lớn của dân tộc VN. Nếu bỏ hiếu đạo mà chạy theo cái khác, chẳng qua là hời hợt 

cầu vui mà thôi vì đã mất gốc. Nói thế không phải chống việc thờ Đức Phật tại chùa chiền mà 

muốn chỉ Rõ là nếu không thờ Phật trong nhà làm căn bản để từ đó mở rộng tâm hồn đón nhận 

Phật ở ngoài thì quả là vô ích. Nghĩa sâu xa hơn, "Phật trong nhà" còn có nghĩa là Phật Tánh có 

sẵn trong lòng chúng sanh, không tôn thờ chăm sóc Ông Phật nầy, lại cứ đi cúng lạy Phật ở ngoài 

dù có lại dập đầu, vở trán cũng chỉ là hoài công mà thôi ! Câu ca dao: "Tu đâu cho bằng tu nhà, 

Thờ cha kính mẹ mới là chân tu" cũng nói lên một phần ý nghĩa câu tục ngữ trên. 

 

Riêng câu ca dao: 
 

"Thứ nhất là tu tại gia 

Thứ nhì tu chợ 

Thứ ba tu chùa". 

 

Là một pháp tu độc đáo, chính pháp, chính lý, một hành trình, một thái độ tu chân chính của dân 

tộc VN. Trước hết ta tìm hiểu tu là gì và tại sao phải tu theo trình tự đó. Nếu ta hiểu tu là hành 

trình đi vào bên trong để gội rửa, để làm tan áng mây mù tham sân si bao quanh lấy chơn tánh 

đúng theo Phật Pháp, để làm sáng cái tâm, thấy được cái tánh rồi từ đó phụng sự chúng sanh. 

Trong quá trình tu tiến và phụng sự, quan trọng bậc nhất là tại nhà. Như ta đã biết đại gia đình 

VN thường gồm 3 thế hệ, Ông Bà, Cha Mẹ, Con cháu, sống gần gũi chung đụng với nhau hằng 

ngày, sự mâu thuẩn về danh lợi quyền, tình v.v.. rất lớn và thường xuyên ! Nếu hằng ngày tự 

thắng mình, lấy “nhẫn hoà thương” ứng xử để cho gia đình êm ấm, trên dưới thuận hoà là đã tiến 

một bước dài trong hành trình đi vào nội tâm rồi. Từ đó tình thương phát triển lớn, thể hiện tốt 

đạo làm người củng cố đơn vị gia đình vững chắc. Tu được như vậy tại gia đã là một công đức 
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lớn và đạo cao đức trọng mới làm được. Đối với nhơn quần xã hội tu dễ hơn một chút là giữa con 

người với con người gần gũi và đụng chạm ít hơn, nên trình độ tự chế và sự thi hành nhiệm vụ 

đở khó khăn hơn nên tu chợ được xếp vào hạng nhì . 

 

Riêng tu chùa thì dễ dàng hơn nhiều vì hằng ngày gần gũi với các Tượng Phật hoặc các Phật Tử 

đến chùa với khung cảnh nơi đây họ đã tự chế nhiều, nên ít gây phiền não. Thường những người 

tu chùa hoặc tu núi tự cảm thấy tiến nhanh và tiến cao trên bực thang chế ngự thất tình lục dục, 

tham sân si, lý do là các đối tượng gần gũi với mình ít đụng chạm hơn là tu gia và tu chợ. Coi 

chừng sự tiến bộ này không thật, có thể là ảo tưởng, người tu cần cảnh giác điều nầy! Chỉ có 

phiền não mới sanh Bồ Đề. Thử thách càng gian nan về tinh thần cũng như vật chất, khi vượt qua 

được kết quả sẽ càng cao bấy nhiêu. 

 

Tóm lại: tính tổng hợp và linh hoạt do hồn thiêng sông núi ảnh hưởng, dân tộc VN có đủ khả 

năng diệu kỳ đồng hoá tư tưởng du nhập để càng ngày tô bồi cho nền Quốc Đạo VN thêm rạng 

rỡ, đủ khả năng tự bảo vệ, tự sinh tồn dù đã trải qua bao cơn thử thách dầu sôi lửa bổng. 

Ngoài sự tương quan, ảnh hưởng qua lại giữa nền Quốc Đạo VN và Phật Giáo du nhập như phần 

trên đã trình bày, mảnh đất thiêng liêng nầy còn chuyển Phật Giáo vào cuộc cách mạng Tâm 

Linh lớn lao hơn do các vị Bồ Tát tùng thiên mạng tiên phong dẫn đạo như Đức Lục tổ Huệ 

Năng và Đức Huỳnh Phú Sổ mà chúng tôi sẽ lần lược trình bày một cách khái quát chú ý những 

đặc điểm liên quan đến cuộc cách mạng Phật Giáo khi Đạo Phật du nhập vào VN. 

IV. Lục Tổ Huệ Năng 
 

a. Sơ lược về tiểu sử của Lục Tổ Huệ Năng 
 

Lục Tổ Huệ Năng ra đời vào khoảng năm 638 nhằm vào giai đoạn VN bị Bắc Thuộc lần thứ ba 

(603 - 939), đời nhà Đường bên tàu. Với thời gian Bắc Thuộc lần ba quá dài 336 năm chưa kể 

Bắc Thuộc lần thứ nhất 150 năm và lần thứ hai 504 năm và với ý đồ đồng hoá triệt để của người 

Trung Hoa như thế thì tất cả những gì huy hoàng nhất của VN về tinh thần cũng như vật chất 

được coi như của Người Tàu. Ngoài ra, Lục Tổ Huệ Năng còn xuất thân từ Pháp Thiền Đông 

Sơn Pháp Môn, thuộc dòng thiền độc đáo truyền từ Đạt Ma Tổ Sư, nhứt Tổ, cho tới Huệ Năng là 

Tổ thứ sáu của dòng thiền nầy. Vì thế, những người nghiên cứu về Phật Giáo từ xưa tới nay, kể 

cả người VN cũng đinh ninh Huệ Năng là Người Trung Hoa. Như chương I đã trình bày, vùng 

đất phía Nam dòng sông Dương Tử, như Quảng Đông, Quảng Tây là phần đất của Bắc Việt, bị 

Trung Hoa cưởng chiếm, một số lớn dân tộc nầy bồng trống tiến về Phương Nam và lập ra nước 

VN ngày nay. Tại các Tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây chắc chắn còn một số Người VN bị đồng 

hoá thành Người Tàu (Gốc Việt). 

Do đó sự xác nhận nguồn gốc thực sự người dân sống trong vùng nầy quả thật không phải dễ 

dàng. "Pháp Bảo Đàn Kinh", quyển kinh duy nhất của Lục Tổ Huệ Năng còn lưu truyền cho hậu 

thế là những bài thuyết pháp của Ngài được môn đồ của Ngài ghi chép lại phổ biến làm rạng rỡ 

Đạo Lý Đốn Ngộ, Maha Bát Nhã Ba La Mật một sáng tạo độc đáo, một cuộc cách mạng lớn 

trong Phật Pháp, đã có một tầm ảnh hưởng lớn lao, đào tạo vô số thiền sư tài ba lỗi lạc khắp 

Đông Nam Á và hiện nay tại Mỹ đã bừng lên phong trào nghiên cứu học hỏi Pháp Môn nầy. Và 

chính cũng nhờ thế, vai trò và ảnh hưởng của Lục Tổ càng lớn hơn để rồi người ta chú ý và khám 

phá ra Ngài là một người VN. 

 

Trong nhiều bản PBĐK khác nhau, chúng ta bắt gặp nhiều phần thêm bớt, nhiều đoạn có tính 

hoang đường, nhưng một số điểm chính yếu, trọng tâm đều giống nhau và chính là ở phần giống 

nhau nầy cộng thêm bản PBĐK cũ xưa nhất từ trước tới nay nhờ môn Khảo Cổ tìm gặp tại động 

Đôn Hoàng, miền Trung Á, trong thời gian gần đây giúp ta xác định Lục Tổ Huệ Năng thực sự là 
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người VN. Trong các bản PBĐK đều giống nhau ở đoạn Lục Tổ nói một chút về thân thế của 

mình như sau: 

 

Nghiêm phụ của Huệ Năng vốn ở xứ Phạm Dương, làm quan bị giáng chức, lưu đày về Lĩnh 

Nam tại Huyện Tân Châu. Thân nầy bất hạnh, cha lại mất sớm, còn 1 mẹ già cô độc, phải dời 

qua huyện Nam Hải. Nhà nghèo cay đắng trăm bề, đến phải đem củi ra chợ bán. Lúc ấy có một 

người khách mua củi bảo Huệ Năng gánh củi theo ông ta đem về nhà. Khách nhận củi trả tiền, 

Huệ Năng ra ngoài, bỗng thấy một người đang tụng Kinh, Huệ Năng nghe qua, tâm liền mở 

mang sáng tỏ, mới hỏi khách tung Kinh gì ? Khách đáp Kinh "KIM CANG" , Huệ Năng lại hỏi: 

"Ở đâu đến mà trì Kinh ấy ?" Khách đáp: "Tôi ở chùa Đông Thiền, huyện Huỳnh Mai, xứ Kỳ 

Châu lại đây . Chùa ấy do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư Chủ trì giáo hoá tại đó ...." 

 

Sau đó, may mắn có người giúp đở tiền bạc giúp mẹ già ổn định, Huệ Năng đến Huỳnh Mai, vào 

làm lễ Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi: "Ngươi là người ở phương nào, muốn cầu việc chi ?" Huệ Năng đáp: 

"Đệ tử là dân huyện Tân Châu, xứ Lãnh Nam, ở phương xa đến đây lạy Tổ Sư, chỉ cầu thành 

Phật chớ chẳng cầu chi khác". Tổ Sư nói: "Ngươi là người xứ Lĩnh Nam, lại là giống dân dã 

man, thế nào thành Phật được !" Huệ Năng đáp: "Con người tuy thân có Nam Bắc, chứ Phật 

Tánh vốn không có Nam Bắc. Cái thân dã man nầy đối với Hoà Thượng tuy chẳng giống nhau, 

chớ tánh Phật đâu có khác !" v.v... 

 

Một đoạn khác Huệ Năng tự thuật: "Kính bạch Hoà Thượng, tự tâm đệ tử thường sanh trí huệ, 

chẳng lìa tự tánh, tức là phước điền, chẳng hay Hoà Thượng còn dạy làm việc gì nữa ?", Tổ Sư 

rằng: "Cái căn tánh của người dã man nầy thiệt là sáng suốt. Người chớ nói nữa, hãy đi ra nhà 

sau v.v..." 

 

Lục Tổ Huệ Năng ở chùa suốt 8 tháng bửa củi, giã gạo, nấu cơm, làm những chuyện lặt vặt giúp 

hàng ngàn môn đồ đang theo học với Ngũ Tổ. 

 

Ngũ Tổ đã rõ chỗ tri kiến độc đáo của Huệ Năng nhưng không dám tuyên bố, sợ Huệ Năng bị 

hại do lòng ganh tị của kẻ ác gian, và Huệ Năng cũng hiểu ý Ngũ Tổ nên không dám lộ liễu. Một 

ngày kia, Ngũ Tổ thông báo cho các đệ tử mỗi người làm một bài kệ đề tài là mỗi người nhìn vào 

chính mình lấy trí Bát nhã làm bổn tâm nếu ai ngộ được Phật Pháp này sẽ được truyền Y bát làm 

Tổ thứ sáu. Các môn nhân, sau khi bàn bạc đều đồng ý để một mình Thượng Toạ Thần Tú vốn 

đang làm giáo thọ của trường làm bài kệ cũng đủ rồi, vì họ tin rằng không có ai tranh nổi với 

Thần Tú. Sau đó, Sư Thần Tú làm 1 bài kệ bí mật viết lên vách tường ở chính giữa khu hành 

lang như sau: 

 

"Thân thị Bồ Ðề thọ,  

Tâm như minh cảnh đài,  

Thời thời cần phất thức,  

Vật sử nhạ trần ai."  

 

(Dịch: "Thân là cây bồ đề, Tâm như đài gương sáng, Luôn siêng năng lau chùi, Đừng để cho bụi 

bám.")  

 

Ngũ Tổ khen ngợi bài kệ và nói với các môn đồ : " Các ông ai cũng nên đọc bài kệ nầy thì mới 

có thể kiến tánh được, y theo đó mà tu hành thì sẽ không bị đoạ lạc" 

 

Huệ Năng cũng đến trước bài kệ lễ bái và nói với vị quan nhơn: " Huệ Năng này không biết chữ, 

xin thượng nhơn đọc giùm: Vị quan Biệt Giá Trương Nhựt Dụng cất tiếng đọc lớn . Nghe xong 

Huệ Năng nói: "Tôi cũng có bài kệ . Xin quan Biệt Giá viết lên vách giùm" . Bài kệ như sau: 
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"Bồ đề bổn vô thọ,  

Minh cảnh diệc phi đài.  

Bản lai vô nhất vật,  

Hà xứ nhạ trần ai."  

 

(Dịch: "Bồ đề vốn chẳng cây, Gương sáng cũng chẳng đài, Xưa nay không một vật, Nơi nào 

dính bụi trần.")  

 

Ngũ Tổ sau khi đọc bài kệ nầy, biết được Huệ Năng đã đốn ngộ Phật Pháp làm bộ nói với đệ tử 

là: "Bài kệ vẫn chưa đạt". Đến nửa đêm, Ngũ Tổ gọi Huệ Năng vào phòng của Ngài, giảng Kinh 

Kim Cang, lấy áo Ca Sa đắp cho Huệ Năng và nói: "Bây giờ Ông là Tổ đời thứ sáu, Y nầy là 

bằng cớ, Pháp nầy chỉ truyền từ tâm qua tâm và mọi người phải tự mình giác ngộ lấy". Sau đó 

Ngũ Tổ truyền Lục Tổ Huệ Năng mau trốn đi, vì sợ Lục Tổ bị ám hại. Vào nửa đêm hôm đó Ngũ 

Tổ đưa Lục Tổ ra đi về Phương Nam .v.v... 

 

Qua phần tự thuật của Huệ Năng, có thể ghi nhận các trọng điểm sau đây: 
 

Huệ Năng chỉ nghe đọc Kinh Kim Cang liền đã KHAI TÂM, Ngộ Pháp ngay từ đó, sau nầy khi 

đến đạo trường của Ngũ Tổ chỉ bửa củi, giã gạo....trong 8 tháng mà thôi. Huệ Năng chưa hề được 

Ngũ Tổ dạy trước khi làm được bài kệ nổi tiếng nầy. 

Huệ Năng không biết đọc và viết chữ Hán, Ngũ Tổ còn coi Huệ Năng là thứ dân man rợ ở 

phương Nam, dân nô lệ thời kỳ Bắc Thuộc. 

 

Huệ Năng quê ở Lĩnh Nam, sau dời về quận Nam Hải. Từ những nhận định trên đây ta có thể kết 

luận Huệ Năng là người VN vì Lĩnh Nam là vùng đất biên giới giữa Bắc VN và Quảng Đông, 

Quảng Tây mà thời đó 2 tỉnh nầy lại thuộc VN. Hơn nữa quyển sách “Lĩnh Nam Trích Quái " mô 

tả nhiều kỳ tích VN tại xứ Lĩnh Nam đã xác nhận điều nầy. Ngoài ra, qua lời nói của Ngũ Tổ, 

Huệ Năng là dân mọi rợ phương Nam tức là dân VN thời Bắc Thuộc. Thêm vào đó Huệ Năng 

không biết đọc, biết viết chữ Tàu và chỉ nghe người ta đọc Kinh Kim Cang đã ngộ Phật Pháp. 

Như vậy Huệ Năng thật sự đã ngộ tự tánh của mình từ Sư Hư Vô thiên nhiên trên vùng đất 

thiêng nầy tự thuở nào rồi. Đây là bản sắc độc đáo của VN. Sở dĩ chúng tôi phải dài dòng về 

nguồn gốc của Huệ Năng một là để điều chỉnh cho đúng sự thực, hai là để chứng nghiệm thêm 

sự kỳ diệu của đất nước và dân tộc nầy, đã sản xuất ra một người VN rất trẻ, vô danh, bổn tâm 

sáng như Nhật Nguyệt, được lảnh y bát từ 1 Đại Tôn Sư người Trung Hoa của một tôn phái thiền 

vô cùng quan trọng mà sau nầy đã có khả năng làm lu mờ các Tông Phái khác tại đất nước Trung 

Hoa, đào tạo nhiều thiền sư nổi tiếng khắp nơi trên thế giới và hiện nay là phái thiền được người 

Âu Mỹ nghiên cứu và thực hành. 

 

Chúng tôi rất tâm đắc lời phát biểu của Ngài Huệ Năng "Con người tuy phân có Nam Bắc, chứ 

Phật Tánh vốn không có Nam Bắc, cái thân dã man nầy đối với Hoà Thượng tuy chẳng giống 

nhau chớ cái Tánh Phật nào có khác !" Đây là một nguồn chân lý, xoá bỏ biên giới, chủng tộc, 

màu da sắc tộc, là tư tưởng đại đồng huynh đệ" của thời đại mới. 

 

Huệ Năng là người VN hay người Tàu hoặc người của bất cứ chủng tộc nào cũng không quan 

trọng bằng pháp đốn ngộ của Ngài, đã và đang phổ biến khắp thế giới. 

 

b. Cách Mạng Về Phật Pháp Của Lục Tổ Huệ Năng 
 

1. Pháp ăn rau bên thịt 
 

Nhắc lại sau khi Huệ Năng từ giả Ngũ Tổ xuôi về Phương Nam, bị kẻ xấu rượt theo với ý đố 
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đoạt "Y Bát" nên khi tới Tào Khê, Huệ Năng phải lánh nạn trong rừng núi suốt 15 năm trường ở 

chung với bọn thợ săn coi như đã có duyên với chúng nên Huệ Năng tìm cách thuyết pháp để độ 

chúng, tháng ngày được phân công giữ lưới rập thú. Mỗi khi thấy các loài sanh mạnh lọt vào lưới 

đều thả ra hết. Mỗi khi tới bửa ăn, Ngài lấy rau gửi luột trong nồi thịt của chúng và chỉ "ăn rau 

bên thịt mà thôi. 

 

"Ăn rau bên thịt" là ăn chay không ra ăn chay, ăn mặn không ra ăn mặn nhưng vì Huệ Năng 

muốn độ những người thợ săn nên phải HOÀ để gần gủi chúng. Nếu chấp vào việc ăn chay trong 

tình huống đó thì quá xa cách, khó mà độ được chúng; nếu ăn thịt y như chúng thì có gì khác với 

chúng đâu, nên cũng khó độ được, chỉ còn cách áp dụng phương pháp: "HOÀ mà KHÔNG 

HOÀ". Hoà là ăn rau bên thịt, Không Hoà là không ăn thịt như chúng. Kết quả là chúng vừa gần 

gũi vừa kính nể nên chịu nghe lời thuyết pháp và cuối cùng Ngài độ được chúng. 

 

Pháp "ăn rau bên thịt" của Huệ Năng là "Pháp chẳng hai" của Phật Pháp Đốn Ngộ: "được thể 

hiện bằng hành động: "Hoà mà Không Hoà", Không Hoà mà Hoà" đó là lối tìm cách hoà để hiệp 

không hoà” để độ chúng sanh tiến thêm một bước cao hơn, chớ không phải hoà theo kiểu ba 

phải, rốt cuộc bị người đó kéo mình xuống như họ. Đây cũng là pháp TRUNG DUNG của các vị 

Tổ Sư thường dùng để phổ độ chúng sanh. 

 

2. Pháp Thiền Đi Đứng Nằm Ngồi 

 

Mục tiêu của Phật Đạo có thể tóm tắt là làm thế nào để NGƯỜI trở thành PHẬT. Muốn đạt được 

mục tiêu nầy NGƯỜI phải tu thế nào để "MINH TÂM KIẾN TÁNH". TÁNH là bổn lai diện 

mục của Người, ai cũng có sẵn trong tâm, mọi người ai cũng như ai, chỉ cần tu cho Tâm được 

hoàn toàn sáng thì thấy được bổn TÁNH tức thành PHẬT. 

 

Phương pháp làm cho "Minh Tâm" sinh ra Vạn Pháp. Trong Phật Đạo Pháp Thiền là tích cực 

nhất. Nhưng trong Pháp Thiền có vạn pháp về thiền nhầm thực hiện cho bằng được mục đích 

nầy. 

 

Riêng Huệ Năng đã minh bạch sự kỳ diệu của TÁNH qua bốn câu kệ ghi trên, Ngài càng nhận 

biết tỏ tường hơn sau khi nghe Ngũ Tổ giảng thêm về kinh KIM CANG, nên Lục Tổ bạch với 

Ngủ Tổ: 

 

"Nào dè TÁNH mình vốn tự nhiên trong sạch 

Nào dè TÁNH mình chứa đầy đủ (muôn pháp) 

Nào dè TÁNH mình vốn không lai động 

Nào dè TÁNH mình có thề sanh ra muôn pháp" 

 

Vậy TÁNH của con người đều giống nhau, luôn luôn trong ngần, tỉnh lặng, chứa đựng cả càn 

khôn vũ trụ, nên toàn tri, toàn giác, toàn năng. Hiệp được với TÁNH liền có TÂM KINH VÔ 

TỰ, muốn hiểu biết điều gì TÂM tự động ứng hiện điều đó nên gọi là KIẾN TÁNH. (TÁNH ở 

đây chính là LINH HỒN, là TIỂU THƯỢNG ĐẾ). Hễ MINH TÂM tức nhiên KIẾN TÁNH và 

đạt đến Phật Vị. Vạn Pháp đều nhầm đạt mục tiêu duy nhất nầy. Lục Tổ Huệ Năng nhận thấy các 

Pháp có từ ngàn xưa đến thời Ngài đều đi lòng vòng không trực chỉ vào Tâm, thí dụ như Pháp 

của Đại Sư Thần Tú, kiên trì quét sạch bụi bặm Thất Tình Lục Dục v.v.. để lộ diện TÁNH ra, 

nhưng càng quét bụi nầy lại sanh ra cái khác, quét mãi cũng không thấy TÁNH. Như các Pháp 

Thiền, ngồi yên lặng theo giờ giấc nhứt định để tìm cái KHÔNG, chấp cái KHÔNG quán tưởng 

để rồi chấp cái tướng, chấp cảnh, và có thể đi vào huyển cảnh hay huyển tưởng để rồi không đạt 

được ý nguyện. Pháp đi đứng nằm ngồi của Lục Tổ tức là Pháp luôn luôn KIẾN TÁNH (24/24) 

bất cứ trong cương vị nào, tình huống nào, dù trước cảnh trời long đất lỡ cũng vậy, và như thế 

mới đạt được Phật Vị. Sở dĩ Ngài phá chấp pháp "tướng thiền", tức thiền theo công thức, vì pháp 
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nầy có thể đi đến chấp không, hoặc vọng tưởng, hoặc không liên tục biết Bổn Tâm thì không thể 

thành Phật được. 

 

3. Pháp Chẳng Hai Của Lục Tổ 

Người tu Phật, Tâm không bao giờ rời Tánh, luôn luôn gắn liền với Tánh, hiệp với Tánh dù trong 

bất cứ tình huống nào, trạng thái nào, động tác đi, đứng, nằm, ngồi thời gian, không gian nào 

điều phải QUI NHẤT, qui về một TÁNH mà thôi. Đó là vạn thù qui nhất bản. Do sự chi phối của 

Âm Dương, do sự xoay tròn của Bát Quái, nên trước mắt ta đều thấy có HAI cái đối đãi với nhau 

như lành dữ, tốt xấu, cao thấp, lớn nhỏ v..v.. cái nầy làm nền cho cái kia, không có cái nầy thì 

không có cái kia. Đây gọi là Cơ Nhị Nguyên tương đối. Tâm thanh tịnh tức là Tâm hướng nội, 

hiệp với tánh thì nhờ lực của tánh hướng thượng nên nghĩ điều lành, nói điều lành, làm điều lành 

v..v.. Tâm động loạn tức hướng ngoại, xa lìa tánh liền bị hướng hạ, nghĩ nói, làm điều dữ. Biết rõ 

sở hành của Tâm nên thấy được Tánh, mà Tánh thì thoát ra mọi điều lành dữ, là Nhất Nguyên, 

nên người tu cũng thoát ra ngoài sự chi phối, ngoài sự tác động của Âm Dương tức là sống 

NGOẠI CÀN KHÔN hay là đạt được Phật Vị. 

Hai mặt Âm Dương ví như 2 mặt khác nhau của đồng tiền là tánh, là chẳng hai, một mặt hình 

cũng không có tên là đồng tiền; Một mặt chữ cũng không có tên là đồng tiền. Đồng tiền cần có 

hai mặt nhưng không có tên là "hình" hay "chữ" nên là chẳng hai. Tâm cần biết thật rõ hai mặt 

âm dương của vạn vật nhưng Tâm vô nhiểm mọi tác động của âm dương, không bị điều lành dữ, 

tốt xấu ... ảnh hưởng thì Tâm mới thanh tịnh, mới hòa nhập với tánh làm một, như thế mới hành 

xử đúng theo Đạo nên gọi là "ĐẠO TÂM". Hành được pháp chẳng hai của Lục Tổ là đắc đạo tức 

là thành Phật vậy. 

 

4. Pháp Đốn Ngộ Của Lục Tổ 
 

Rõ được pháp chẳng hai đó là rõ được Lý, lý trực chỉ vào TÂM và TÁNH, lý "MINH TÂM 

KIẾN TÁNH". Ngộ được cái Lý trực chỉ nầy và từ đó hành cái Sự của LÝ rốt ráo, đó là Pháp 

đốn ngộ của Lục Tổ. Tánh như mặt trời, thể sáng vô cùng vô tận, Tâm như bầu không gian ôm 

chầm lấy càn khôn vũ trụ. Không gian trong liền thấy ánh sáng chói chan, sưởi ấm muôn loại, 

Không gian nhiều mây nhiều sương mù, thì không thấy ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên dù sương 

mù có dầy đặc, mây đen có đầy trời thì mặt trời muôn thuở vẫn y nguyên, vẫn còn đó, vẫn toả ra 

ánh sáng, vẫn ban rải đồng đều cho chúng sanh. Đối với con người, mây đen, sương mù đó là 

Tâm động loạn do lục căn hướng ngoại, nhiễm trần. Muốn dẹp tan mây mù nầy chỉ cần đưa lục 

căn hướng nội, Tâm thanh tịnh, hiệp một với tánh, ánh sáng sẽ tràn ngập, giống y như ta mở 

công tắc điện, ánh sáng sẽ tràn ngập, dẹp tan bóng tối ngay tức khắc. 

 

Tóm lại, chỉ cần KHAI TÂM thì ánh sáng sẽ tràn ngập, vì ánh sáng nầy luôn luôn có sẵn từ 

muôn thuở và sẵn sàng rọi sáng nếu được khai thông. Pháp đốn ngộ của Lục Tổ đi từ Lý sang Sự 

để rồi cuối cùng đi đến mục tiêu là thành Phật. Khác với các pháp đi từ Sự tới Lý rồi lần dò đến 

mục tiêu tức là Pháp "Lễ bái thường hành tâm đạo khởi" tức là phải đi chùa, phải cúng dường, 

tụng kinh, bái lạy Phật rồi từ từ dẫn tới hiểu lý đạo, từ từ khai được Tâm, Kiến Tánh thành Phật. 

Tóm lại: Tu theo hai phương pháp nầy nếu kiên trì cuối cùng cũng đạt được mục tiêu. Tuy nhiên 

sự nhanh chậm có khác nhau. Pháp đốn ngộ của Lục Tổ chỉ dành cho các đại nguyên căn mới có 

thể thực hành được, Minh Tâm Kiến Tánh thành Phật tức khắc. Các pháp khác dành cho người 

thường, có lẽ tu phải nhiều kiếp mới đạt được. 

 

c. Tịnh và Động 
 

Để kết luận về pháp đốn ngộ của Lục Tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàng Kinh Người viết xin 

dâng trình bày kệ TỊNH VÀ ĐỘNG như sau: 



68 
 

 

Tịnh là động vô cùng ! 
Vầng trăng vẹt mây mù 

Soi sáng cả bầu trời 

Muôn vật điều tỏ tường 

Muôn pháp điều hiện rõ 

Chiếu xuất điểm linh quang 

Gội nhuần cả thiên hạ 

Tịnh là động vô cùng ! 
Mặt nhựt lộ ánh quang 

Soi thấu cả muôn việc 

Thông suốt cả mọi lẽ 

Vô vi như hữu hình 

Dựng xây nền chánh pháp 

Đại Đạo được hoằng khai 

Tịnh là động vô cùng ! 
Cánh quạt càng động nhanh 

Càng không thấy bóng hình 

Đất nẻ nước tự luồn 

Trong ngoài đều vô ngại 

Chuyển luân đều tự tại 

Tự nhiên thành chánh Pháp 

Tịnh là động vô cùng ! 
Tịnh đi, đứng, nằm, ngồi 

Tịnh phổ độ chúng sanh 

Tịnh từ bi, hỹ xã 

Tịnh ý, khẩu, thân giải 

Tịnh muôn vật hưởng nhờ 

Từ điển lan cùng khắp. 

 

V. Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ 

 

a. Sơ lược về Tiều Sử của Giáo Chủ 

Huỳnh Phú Sổ sinh năm 1919 tại làng Hoà Hão, tỉnh Châu Đốc, bị Việt Minh thanh toán tại Đốc 

Vàng ngày 16-4-1947. Ngài là trưởng nam của Ông Huỳnh Công Bộ và Bà Lê thị Nhậm. Thuở 

nhỏ Ngài rất thông minh, nhưng vì đau ốm liên miên nên chỉ học hết cấp tiểu học.  

 

Ngày 18-5-1939 chính thức khai đạo gọi là Phật Giáo Hoà Hão hay Đạo Hoà Hão. Từ đó Ngài 

chẳng những không còn bịnh hoạn như thời thơ ấu, trái lại còn đi chửa bịnh, tiên tri, thuyết đạo, 

sáng tác thơ văn, sấm giảng. Văn chương của Ngài thật bình dân đơn giản, nội dung hàm xúc, 

hấp dẫn, thiết thực phù hợp với dân trí, dân sinh miền Nam, nhất là trong giai đoạn lịch sử cực 

kỳ phức tạp đang diễn tiến suốt thời gian đệ II thế chiến và thời hậu chiến. Khai đạo chẳng bao 

lâu, dân miền Tây VN hưởng ứng rất đông, đến thập niên 70 số tín đồ PGHH lên hơn 2 triệu 

người. 

b. Căn Bản Giáo Lý PGHH 
 

1. Các thời kỳ khai lập củng cố và phát triển 

Vùng trời Miền Nam VN với sông nước mênh mông, ruộng đồng bát ngát, con người chất phát 

hiền lương, đạo đức đã chuyển hoá Phật Giáo đi vào lòng người cũng như lòng người đi vào Phật 
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Giáo một cách êm đềm, lặng lẽ như nước chảy qua cầu, nhưng triền miên mãnh liệt, có khả năng 

biến cải Phật Giáo đi vào quỹ đạo của nền Quốc Đạo VN mà Phật Giáo Hoà Hão, dưới sự sáng 

lập của Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ, đã ra đời và được dân Miền Tây hưởng ứng nhiệt tình, như hạt 

giống tốt gieo được trên mảnh đất phì nhiêu, phát triển thật là nhanh và mạnh, chuẩn bị cho thời 

kỳ rạng rỡ của nền văn minh tinh thần của nhơn loại thời đại mới, sắp khai diễn sau thiên niên kỷ 

2000 ! 

 

Phật Giáo Hoà Hão thực sự đã thừa kế, nối tiếp truyền thống Phật Đạo BỬU SƠN KỲ HƯƠNG 

do Đức Phật Thầy Tây An (Nhũ danh là Đoàn Minh Huyên) sáng lập năm 1849 tại vùng Thất 

Sơn thuộc hai huyện Tịnh Biên và Từ Tôn Tỉnh An Giang. Bữu Sơn Kỳ Hương hàm ý là từ núi 

báu, mùi thơm kỳ lạ bay khắp bốn phương trời. 

 

Thật vậy, Quốc Đạo VN biến Phật Giáo trở thành sự hoà điệu, hợp xướng của Khổng, Lão, Phật 

lấy Tứ Ân tức lấy Đạo làm người của dân tộc VN làm phương châm hành đạo. Sự biến hoá kỳ 

diệu nầy như kỳ hương bay khắp vùng sông nước Cửu Long, giúp cho những nông dân hiền 

lành, ít học có con đường Chánh Đạo đi mà không sợ lọt vào mê đồ trận của mê tín, dị đoan, tà 

quái. Từ Bửu Sơn Kỳ Hương đến Phật Giáo có thề chia làm 3 kỳ: 

 

Thời Kỳ Thứ Nhứt là thời kỳ KHAI LẬP: Bắt đầu từ năm 1849 - 1856, do Đức Phật Thầy Tây 

An khai sáng gọi là BỬU SƠN KỲ HƯƠNG, sau đó từ 1856 - 1868 các tín đồ tự tu tự tiến, 

không có người lãnh đạo . 

 

Thời Kỳ Thứ Hai là Thời Kỳ Củng Cố: Từ 1868 - 1939, trong thời kỳ nầy có vị Phật Trùm và 

Sư vải Bán Khoai kế truyền Đức Phật Thầy Tây An, phổ biến Sấm Giảng theo tinh thần của 

BSKH .  

 

Thời Kỳ Thứ Ba là Thời kỳ PHÁT TRIỂN: Từ năm 1939 trở đi Đức Huỳnh Phú Sổ chuyển 

BSKH sang Phật Giáo Hoà Hão, và phát triển mạnh mẽ cho tới ngày nay . 

 

Trong các thời kỳ khai lập và củng cố, VN còn đang oằn oại trong tăm tối của thời Pháp thuộc, 

mối Đạo chỉ mới ươn mầm, hạt giống Đạo mới gieo và giữ gìn tại một vài địa phương hạn hẹp . 

Lạ lùng thay, đến năm 1939, tức là năm khởi đầu đệ II thế chiến (1939 - 1945), nhưng tại VN, là 

thời kỳ khuấy động nhất khi thực dân Pháp quay trở lại VN và Việt Minh CS dùng du kích chiến 

chống pháp, người dân VN nằm giữa 2 lằn đạn, giữa sự lừa mị của tâm lý chiến, giữa sự nghi 

ngờ của cả 2 phía. Lúc bấy giờ người nông dân VN bị Việt Minh cắt cổ, chặt đầu bằng mả tấu 

hoặc bị Tây bắn, cầm tù, tra tấn, phụ nữ bị hiếp dâm, nỗi khổ đau tràn ngập cả trời Nam thì miền 

Tây VN Đạo Hoà Hão, dưới sự lãnh đạo của Đức Huỳnh Phú Sổ, một mặt chan rưới huyền vi 

của Đạo Mầu, như dòng nước cam lồ của Đức Phật an ủi, vỗ về, khai mở tâm linh, giáo dục cái 

Tâm của quần sinh đi vào đường ngay lẽ chánh, một mặt với lòng yêu nước, yêu dân của người 

lãnh đạo, đã hy sinh tận tụy, đứng ra lãnh đạo tổ chức chính trị và quân đội để bảo vệ dân lành 

trong hoàn cảnh vô chánh phủ, không thể nào để cho các lực lượng ngoại bang hoặc các lực 

lượng bị ngoại bang giựt dây mặc tình chém giết, hành hạ dân lành . Trong hoàn cành đó, một 

nhà tu chơn chính, có khả năng, có quả tim tràn đầy yêu thương, không thể mắt lấp tai ngơ tránh 

né, cũng không thể lấy mỏ chuông bảo vệ dân hiền trong hoàn cảnh cực kỳ khủng khiếp nầy. 

Ngay bản thân Đức Huỳnh Giáo Chủ lúc thì bị nhà cầm quyền Pháp giam cầm tại nhà thương 

điên Chợ Quán lấy lý do hết sức khôi hài là Đức Ngài bị bệnh điên, lúc thì bi Việt Minh Cộng 

Sản thúc ép để cuối cùng giết hại Ngài . Tuy Ngài trực tiếp lãnh đạo PGHH không bao lâu (1939 

- 1947), nhưng lòng yêu nước thương dân của Ngài như nhật nguyệt soi sáng khắp trời Nam: 

 

"Nhìn thấy non sông suối lệ trào 

Lòng nguyền giữ vững chí thanh cao" 
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Hay: 
 

"Ta có tình yêu rất đượm nồng 

Yêu đời yêu lẫn cả non sông 

Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ 

Không thể yêu riêng khách má hồng" 

 

2. Nghi Thức Thờ Phượng Cúng Kiến 

Phật Giáo Hoà Hão dưới sự lãnh đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ, tránh mọi nghi thức rườm rà, 

không xây dựng chùa mới, chủ trương tu tại gia . Mỗi gia đình có 3 nơi thờ cúng: Thờ Phật 

tượng trưng bằng một tấm vải màu dà, gọi là tấm "Trần Điều", là di tích của Phật Thầy Tây An 

BSKH lưu lại . Dưới bàn thờ Phật là bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ . Trước nhà có trang thờ gọi là 

bàn vọng thiên hoặc thông thiên thờ Trời. Ngoài ra Ngài còn dạy nếu trong nhà chật chội, nơi 

bàn Thông Thiên với một lư hương không cũng được, bởi vì sự tu hành cốt ở chỗ "CHAU TÂM 

TRỈA TÁNH" hơn là do sự lễ bái ở ngoài . Kẻ nào ở chung đậu với người khác không cùng đạo 

với mình hoặc nhà cửa nhỏ hẹp quá không có chỗ Phượng Thờ, thì đến giờ cúng kiến chỉ vái 

thầm và niệm Phật trong Tâm cũng dặng" . Việc cúng kiến lại càng đơn giản hơn, chỉ cần 1 ly 

nước lạnh tượng trưng cho sự trong sạch, hoa tượng trưng cho sự tinh khiết và hương tượng 

trưng cho sự thanh cao, không cần dâng cúng các loại thực phẩm, chết không cần đốt giấy tiền 

vàng mả. 

 

Như trên đã trình bày, trong giai đoạn lịch sử đó, người dân VN bị đầu trộm đuôi cướp, ba phía 

quấy nhiễu nghèo khổ vô cùng, nhiều gia đình phải ở đậu bạc người khác, có nhiều khi hai ba gia 

đình sống chung dưới một mái nhà, thì việc thờ Phật tại Tâm là tiện lợi nhất .Qua Sấm Giảng, 

Đức Ngài đã phá chấp về hình tướng tối đa để tín đồ quay về tu sửa nội Tâm, nên thờ Phật trong 

lòng hơn là thờ Phật bên ngoài vì bên ngoài không bao giờ có Phật nếu trong lòng không Phật . 

Vì thế Ngài dùng từ phá chấp rất mãnh liệt để thức tỉnh người đời chỉ có tu về hình tướng hoặc 

hình thức mê tín dị đoan: 

 

"Theo Thần Tú tạo nhiều CHUÔNG MỎ 

Từ xưa nay có mấy ai thành ?" 

 

Hoặc: 
 

"Phật tại Tâm chớ đâu xa 

Mà tìm kiếm ở trên non núi 

Chúng đụt đẽo những cây với củi 

Đấp xi măng sơn phết đặt tên 

Ngục A-tỳ đưa kế một bên 

Chờ những kẻ tu hành giả dối 

Khuyên tu sải mau mau cải hối". 

 

Hoặc: 
 

"Tu vô vi chẳng cúng chè xôi 

Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót " 

 

Hoặc: 
 

"Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng 

Không cầu siêu, Phật bỏ hay sao 
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Lập trai đàn chạy chọt lao xao 

Bôi lem mặt, làm tuồng hát Phật" 

 

Hoặc: 
 

"Phật nào ham tượng cốt phết vàng 

Mà tăng tạo hao tiền bá tánh" 

 

Hoặc: 
 

"Đồng dẹp bỏ âm thanh sắc tướng 

Lo chấn hưng Phật Pháp mới là 

Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca 

Lòng tự giác, xã thân tầm đạo" . 

Qua Sấm giảng dạy Đạo, Ngài đã triệt để phá chấp, không nhân nhượng vì lúc bấy giờ người dân thì 

nghèo nàn, chất phát, ít học còn thầy tăng thì dẫn dắt chúng sanh đi vào con đường âm thanh sắc 

tướng, mê tín dị đoan, bày ra đủ tướng diện ngoài Phật Pháp nhầm thu hút tín đồ thơ ngây cho đông để 

thoả mãn tham vọng cá nhân, để có được danh lợi quyền, tham lam ích kỷ . Đây không phải là chơn tu 

mà là con đường lường gạt mượn danh Đạo tạo danh Đời. 

 

Ngài đã cố gắng đưa con người đương thời đi đúng vào con đường chánh đẳng chánh giác, cố gắng 

giảng dạy Phật Pháp sao cho dễ hiểu, bình dân nhưng theo đúng chiều hướng của Phật Thích Ca, nhất là 

về phần hành như về TAM NGHIỆP: Ý Nghiệp, Khẩu Nghiệp và Thân Nghiệp, như về BÁT CHÁNH ĐẠO là 

Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Niệm, Chánh Định, Chánh Mạng, Chánh Nghiệp, Chánh 

Tinh Tấn . Giải trừ Tam Nghiệp và tận hành Bát Chánh Đạo là con đường tu giải thoát của Phật Pháp . 

Điểm sáng tạo độc đáo của PGHH dưới sự lãnh đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ là tận hành ý chỉ của Phật 

Thích Ca và BSKH, xác định phương pháp "học Phật tu Nhơn" tức đưa Phật Đạo trực tiếp vào tinh thần 

Quốc Đạo VN đã có từ ngàn xưa. Đó là PHÁP TỨ ÂN. 

 

 

3. Pháp Tứ ân 

 

Pháp Tứ Ân được khai giảng từ thời BỬU SƠN KỲ HƯƠNG, Đức Huỳnh Phú Sổ hệ thống hoá diễn giảng 

rõ ràng và cho ứng dụng vào thực tế thời bấy giờ . Pháp Tứ Ân gồm có: 

 

* Ân Tổ Tiên, Cha Mẹ 

* Ân Đất Nước 

* Ân Tam Bảo 

* Ân Đồng Bào và Nhơn Loại 

 

Đây là bốn cái Ân lớn mà mỗi con người đều thọ nhận một cách tự nhiên. Cần phải BIẾT rõ để rồi đền ơn 

đáp nghĩa trọn vẹn. Đó là con đường TU THÂN HỌC PHÂT.  

 

Trong 4 Ân, Ân Tổ Tiên Cha Mẹ đi đầu, vì nếu không có Cha Mẹ, Ông Bà Tổ Tiên, Đất Trời thì không có 

TA. Đây là đạo lý làm người của dân tộc VN, là đạo quay về NGUỒN CỘI "Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống 

nước nhớ người đào giếng ". 
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Ân thứ hai là ơn ĐẤT NƯỚC tức là đồng bào và Tổ Quốc. Vốn cùng chung một bọc sinh ra trên một 

mảnh đất hình thành bởi xương trắng, máu đào của Tổ Tiên từ ngàn xưa, nên mỗi người đều có bổn 

phận bảo vệ đất nước, chống mọi hình thức xăm lăng của ngoại tộc, tô điểm non sông càng thêm tươi 

đẹp . Ngài dạy: "Bờ cõi lặng, thân ta mới yên; Quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm" . 

 

Ân thứ ba là Ơn Tam Bảo tức là ơn đối với Phật, Pháp, Tăng. Đó là Pháp Tu Chánh Đẳng, Chánh Giác 

theo Đức Phật để đưa con người đắc pháp, đắc đạo, mục tiêu rốt ráo của người tu . Nếu không đáp ơn 

nầy tức là không tu Phật thì chỉ là Tu Hiền, Tu Phước nếu hoàn tất 3 ân đối với Tổ Tiên Cha Mẹ, Đất 

Nước và Nhơn Loại. 

 

Ân thứ tư là ơn Đồng Bào và Nhơn Loại, Ngài dạy: "Ngoài đồng bào ta còn có thế giới người đang cặm 

cụi cần lao ... họ là nhân loại, là những người đang sống với chúng ta trên quả địa cầu. Nếu không có 

nhân loại, thử hỏi dân tộc ta ra thế nào? ... Thế nên dân tộc ta phải nhờ đến nhân loại nghĩa là phải nhờ 

đến dân tộc khác và phải biết ơn họ ... "Hãy đặt vào họ một tư tưởng NHÂN HOÀ, một tinh thần HỶ XÃ 

và hãy tự xem mình có bổn phận giúp đở họ trong cơn hoạn nạn ... " Tư tưởng nhân hoà, khoan dung, từ 

bi hỷ xã đối với con người, không phân biệt màu da sắc tộc là tư tưởng tiến bộ của thế giới ngày mai, đó 

là tư tưởng đại đồng huynh đệ, căn bản cho nền văn minh thực sự của thế giới trong thời đại mới . Phật 

Giáo Hoà Hảo qua lời thuyết giảng của Huỳnh Giáo Chủ quả thật đã tiến một bước dài đi vào tương lai . 

 

4. Linh Điển 

 

Đến năm 1985, Ngài lại đến với trần gian, không bằng xác thân mà bằng LINH ĐIỂN, lời giảng Đạo tuy ý 

pháp có cao sâu và mở rộng hơn, nhưng luôn luôn toát lên lòng yêu dân mến nước . Nội dung sát với 

PHÁP TỨ ÂN, đưa Phật Giáo hoà nhập vào tinh thần Quốc Đạo VN. Điều đặc biệt cũng là lời tiên tri, nội 

dung là dân tộc VN sẽ có một nền ĐẠO MỚI mà Ngài gọi là "ÁNH ĐẠO VÀNG" sẽ làm rạng rỡ cho đất 

nước và dân tộc thân yêu của Ngài và VN sẽ trở thành thánh địa của thế giới .  

Trong tập Sấm Giảng hay Sấm Kinh Ngài dạy: 

 

"Việt Nam là Đạo sáng loà 

Việt Nam mở Đạo nước nhà sẽ yên 

 

Điều đặc biệt là Linh Điển của Ngài giảng dạy rất phù hợp với quan điểm của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ: 

 

"Nay Phật điển truyền đưa xuống thế 

Nhắc chúng sanh đừng trễ kỳ ba 

Thương dòng thờ Chúa mến Cha 

Hãy nghe lời Phật đậm đà từ bi 

 

Thiểm thiêng cõi, CHÍ TÔN phán lệnh 

Hạ ngươn kỳ cương lĩnh đổi đời 

Biến đi khắp cả bầu trời 

Ngày tàn tận thế ! bên bờ giác mê ". 

 

Cũng qua Sấm Giảng 1985, ngoài việc tiên tri VN sẽ là THÁNH ĐỊA mà "ÁNH ĐẠO VÀNG" khởi nguồn làm 
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sáng rực cả Càn Khôn, Ngài còn dạy nhiều điều mới lạ, khá ngộ nghĩnh và rất xác thực về đạo lý: 

 

"Thới xưa lũ quỉ chỉ hiện hình, hiện bóng nhát đồng bào, cản trở đường lối tu hiền đạo đức, bởi thế mới 

có Phật Thích Ca ra đời dạy phương pháp tu thiền, từ bi, hỷ xã, diệt bỏ những tham dục ái ố, sân si, để 

đạt thành đạo quả . 

 

Còn hiện giờ, vì Quỉ Vương đã hiện thành người bằng xương, bằng thịt, biết ăn biết nói mà thể trí và tâm 

hồn chất chứa toàn là dã thú ác độc, tham tàn, gian xảo, lừa bịp muôn dân .. " 

 

Từ đó Ngài liên kết trách nhiệm của người tu thời nay chẳng những đối với Đạo mà còn phải xã thân vì 

ĐỜI. Lấy tinh thần BI, TRÍ, DŨNG của Đạo thể hiện vào ĐỜI mới làm tròn Đạo NGHĨA TỨ ÂN . Trong 

pham vi bài viết nầy, không thể trình bày hết được những cái MỚI, những điều TIÊN TRI, những sáng 

kiến, sáng tạo, những TÌNH TỨ Nồng Nàn của Đức Ngài đối với chúng sanh và đất nước để Kết Luận: 

"NGÀI LÀ MỘT CÔNG DÂN THƯỢNG ĐẲNG của dân tộc VN thân yêu nhiều đau thương, nhiều khảo đảo 

để rồi VN sẽ trở thành một THÁNH ĐỊA mà ÁNH ĐẠO VÀNG rực rỡ cả trời NAM. 
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Chöông Ba 

       QUOÁC ÑAÏO VN GIAO LÖU VÔÙI TIEÂN GIAÙO 

 TIEÅU LUAÄN 

 

TIEÅU SÖÛ VAØ HOÏC THUYEÁT CUÛA LAÕO TÖÛ 

I- Tieåu Söû 

II- Hoïc thuyeát cuûa Laõo Töû 

a/ Nguyeân lyù caên baûn 

1- Chöõ ÑAÏO 

 Chieát töï 

 YÙ nghóa Ñaïo theo Laõo Töû 

 YÙ nghóa Ñaïo theo Cao Ñaøi 

2- Chöõ ÑÖÙC 

3- Ñaëc ñieåm cuûa Ñaïo vaø Ñöùc theo Laõo Töû 

 Toån höõu dö, boå baát tuùc 

 Hoaï laø choã döïa cuûa Phuùc, Phuùc laø choã nuùp cuûa Hoaï 

 Meàm thaéng Cöùng, Yeáu thaéng Maïnh 

 Töï thaéng giaû Cöôøng 

 Trôøi Ñaát khoâng coù loøng nhaân,coi vaïn vaät nhö choù rôm 

                         b/ Keát Luaän 

A- ÑAÏO GIAÙO – SÖÏ BIEÁN DAÏNG HOÏC THUYEÁT CUÛA LAÕO TÖÛ 

I- Laõo Töû vaø Ñaïo Giaùo 

a/ Cuoäc ñôøi aûo dieäu cuûa Laõo Töû vaø Trang Töû 

b/ AÛnh höôûng cuûa Ñaïo Ñöùc Kinh 

II- Ñaïo Giaùo 

a/ Phaùi Phuø Thuyû 

b/ Phaùi Thaàn Tieân 

B- Ñaïo Giaùo vaø neàn vaên hoaù daân toäc VN 

I- Ñaïo Giaùo vaø neàn vaên hoaù Noâng Nghieäp 

a/ Laõo Töû vaø daân toäc VN 

b/ Ñaïo Giaùo vaø daân toäc VN 

II- Ñaïo Giaùo vaø vaán ñeà thoâng coâng 

a/ Thoâng coâng do söï Baûo Nhaát cuûa Hoàn Phaùch 

b/ Thoâng coâng qua Cô Buùt 

C- Quoác Ñaïo VN giao löu vôùi Ñaïo Giaùo 

I- Söï töông ñoàng 

a/ Ñaïo Voâ Vi cuûa Laõo Töû vaø Ñaïo Töï Nhieân cuûa Quoác Ñaïo VN 
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b/ Ñaïo quay veà nguoàn 

c/ Nhaän thöùc coù söï huyeàn bí 

d/ Ñaïo Ñöùc cuûa Laõo vaø Nguõ Thöôøng cuûa Khoång vôùi neàn QÑVN  

II- Böôùc tieán cuûa Laõo Giaùo khi giao löu vôùi VN 

a/ Vaán ñeà Voâ Danh 

b/ Vaán ñeà quay veà nguoàn 

D- Toùm Löôïc Ñaïi YÙ 81 Chöông trong Ñaïo Ñöùc Kinh 
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Chöông Ba 

 

     QUOÁC ÑAÏO VN GIAO LÖU VÔÙI TIEÂN GIAÙO 

           TIEÅU LUAÄN 

Khoång Töû ñeán Chaâu, hoûi Leã. Ñöùc Laõo Töû khuyeân: “ Lôøi noùi cuûa oâng laø lôøi noùi cuûa 

nhöõng keû xöông taøn coát ruïi. Vaû, ngöôøi quaân töû ñaéc thôøi thì ñi xe, khoâng ñaéc thôøi thì tay vòn noùn 

laù maø ñi chôn. Ta nghe raèng: keû buoân gioûi kheùo giöõ cuûa quyù nhö khoâng coù gì; ngöôøi quaân töû 

ñöùc thaïnh, dung maïo döôøng nhö keû ngu. Hoï khaùc vôùi caùi kieâu khí vaø ña duïc cuûa OÂng, thaùi saéc 

vaø daâm chi aáy khoâng giuùp gì cho thaân OÂng caû. Toâi sôû dó baûo cho OÂng bieát coù baáy nhieâu thoâi”. 

Khoång Töû ra veà, baûo vôùi ñeä töû: “ Chim, ta bieát noù bay nhö theá naøo; caù; ta bieát noù loäi laøm sao; 

thuù, ta bieát noù chaïy caùch naøo. Thuù chaïy thì ta coù löôùi baét noù; caù loäi, thì ta coù daây caâu ví noù; chim bay, 

thì ta coù baãy gaøi noù. Chí nhö con ROÀNG thì ta khoâng bieát noù theo maây theo gioù maø bay lieäng nhö theá 

naøo. NAY TA THAÁY LAÕO TÖÛ NHÖ CON ROÀNG!” 

Caâu chuyeän treân duø thöïc hö theá naøo cuõng ñaõ dieãn ñaït ñöôïc hai laäp tröôøng VOÂ VI vaø HÖÕU 

HÌNH cuûa hai nhaø ñaïi tö töôûng ñaõ ngöï trò vuøng trôøi Phöông Ñoâng suoát hôn 2500 naêm qua vaø vaãn coøn 

aûnh höôûng laâu daøi ñoái vôùi nhaân loaïi sau naày! 

Thaät vaäy, TÖ TÖÔÛNG cuûa Laõo Töû nhö con Roàng, ai baét gaëp noù treân maây thì cho raèng Roàng 

bay, ai baét gaëp noù döôùi nöôùc thì cho raèng Roàng loäi, ai baét gaëp noù treân ñaát lieàn thì cho raèng Roàng chaïy 

… vaø taát caû söï baét gaëp naøy cuõng laø voâ vi vì Roàng laø Linh vaät Voâ Vi. Do ñoù, ñoïc saùch cuûa Laõo Töû, moãi 

ngöôøi hieåu moät caùch khaùc nhau, vaø cuøng thaáy caùi VOÂ VI naày laïi bao truøm taát caû, laø caùi TUÙI KHOÂN  

cuûa loaøi ngöôøi nhö Reneù Bertrand ñaõ noùi : “ Vaøi doøng chöõ hôïp thaønh quyeån saùch aáy (Ñaïo Ñöùc Kinh) 

chöùa ñöïng taát caû söï khoân ngoan treân quaû ñaát naøy.” Danh töø ÑAÏO cuûa Ngaøi thaät laø huyeàn dieäu, laø 

nguyeân lyù tuyeät ñoái ñaõ coù töø tröôùc khi khai thieân laäp ñòa, khoâng sinh, khoâng dieät, khoâng taêng, khoâng 

giaûm, “maét nhìn khoâng thaáy, tai laéng khoâng nghe, tay naém baét khoâng ñöôïc”. Ñaïo ñaõ saün coù trong TÖÏ 

NHIEÂN, nguoàn goác cuûa VAÏN VAÄT : “Ngöôøi theo Ñaát, Ñaát theo Trôøi, Trôøi theo Ñaïo, Ñaïo theo Töï 

Nhieân”. Ngaøi giaûi thích:   “Coù moät vaät hoãn ñoän maø thaønh, noù sinh ra tröôùc trôøi ñaát, vöøa troáng khoâng, 

vöøa yeân laëng, ñöùng yeân moät mình maø khoâng bieán caûi, troâi ñi khaép moïi nôi maø khoâng döøng, coù theå 

laøm MEÏ cuûa thieân haï. Ta khoâng bieát teân noù laø gì, taïm ñaët teân noù laø ÑAÏO vaø göôïng goïi noù laø LÔÙN”. 
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(Ñaïo lôùn töùc laø ÑAÏI ÑAÏO). ÑAÏO laø caùi TÆNH voâ hình, Ñöùc laø caùi ÑOÄNG höõu hình cuûa Ñaïo, Ñaïo laø 

Theå, Ñöùc laø Duïng cuûa Ñaïo. (Phaùp laø söï vaän chuyeån cuûa Ñaïo ñeå taïo ra Ñöùc). Vì Ñaïo laø Tænh, laø voâ 

hình neân ngöôøi ta cho Ñaïo cuûa Laõo Töû laø Ñaïo VOÂ VI. Ñoái vôùi Ngaøi, VOÂ VI khoâng coù nghóa laø khoâng 

laøm gì maø laø vieäc laøm HOØA NHAÄP  VÔÙI THIEÂN NHIEÂN, töï nhieân ñeán ñoåi nhö khoâng thaáy laøm gì caû! 

 

 Roài töø caùi Ñaïo Voâ Vi, töø söï hoøa nhaäp vôùi töï nhieân, töø kieåu soáng ñôn giaûn quaân bình, thanh 

tònh, baát ngôø ñöa ñeán caùc hieän töôïng laï kyø, huyeàn dieäu phoå bieán trong ñôøi soáng töø xöa ñeán nay nhö 

ñoàng boùng, buøa chuù, trò bònh khoâng duøng thuoác men, caàu cô v…v… Nhöõng haäu quaû naày, Ñöùc Laõo Töû vaø 

Trang Töû khoâng heà ñeà caäp tôùi trong Ñaïo Ñöùc Kinh cuûa Laõo Töû cuõng nhö Nam Hoa Kinh cuûa Trang 

Töû. Ñieàu naøy khieán caùc nhaø nghieân cöùu hoïc thuyeát cuûa Laõo töû cuõng nhö caùc heä luïy ghi treân laáy laøm laï 

vì coù söï maâu thuaãn, baát ngôø, vaø cuõng huyeàn dieäu khoâng theå choái caûi ñöôïc! 

Rieâng chuùng toâi, nghó raèng ñaây laø hieän töôïng raát töï nhieân, thoâng thöôøng khi taâm thanh tònh thì trí 

ñöôïc naâng caáp, saùng suoát hôn bình thöôøng, ñuû khaû naêng ñaùp öùng SÖÏ CAÀN cuûa con ngöôøi. Thí duï khi 

caàn hieåu moät ñieàu gì neáu taâm thanh tònh vaéng laëng thì saùng hôn thöôøng, khi beänh hoaïn thì coù caùch trò 

lieäu, khi chieán ñaáu thì coù saùng kieán giuùp chieán thaéng v…v… khi con ngöôøi thanh tònh tieán ñeán TAÂM 

KHOÂNG thì seõ baét gaëp ñöôïc huyeàn dieäu, ngoaøi söï hieåu bieát cuûa mình nhö hieän töôïng caàu cô … Ñoái vôùi 

Cao Ñaøi thì ñaây laø hieän töôïng THIEÂN NHAÂN HIEÄP NHAÁT theo qui luaät “Ñoàng thanh töông öùng, 

ñoàng khí töông caàu”. Ñaïo Cao Ñaøi tin coù moät theá giôùi voâ hình trong ñoù coù nhöõng chôn linh thuoäc caáp 

cao, coù nhieàu quyeàn löïc, coù söï hieåu bieát hôn con ngöôøi nhö Thöôïng Ñeá vaø caùc caáp Thaàn, Thaùnh, Tieân, 

Phaät luùc naøo cuõng saün saøng hieäp taùc vôùi chuùng ta ñeå giuùp ñôõ, ñeå naâng cao söï tieán hoùa neáu coù ñuû ñieàu 

kieän nhö Taâm khoâng, Taâm thieän laønh, thanh cao, coù ñöùc tin maïnh meõ … Ñeå laøm saùng toû neàn ÑAÏI 

ÑAÏO cuûa Laõo Töû, trong chöông ba naày, chuùng ta seõ laàn löôït trình baøy veà tieåu söû vaø hoïc thuyeát cuûa 

Laõo Töû, söï bieán daïng cuûa Laõo Giaùo, söï phaùt trieån cuûa Ñaïo Giaùo taïi VN vaø söï giao löu neàn Quoác Ñaïo 

VN ñoái vôùi Laõo Giaùo, Tieân Giaùo. 

A. TIEÅU SÖÛ VAØ HOÏC THUYEÁT CUÛA LAÕO TÖÛ. 

I- TIEÅU SÖÛ CUÛA LAÕO TÖÛ. 

Tieåu söû cuûa Ñöùc Laõo töû raát laø thaàn bí nhö Ñaïo Voâ Vi cuûa Ngaøi; Thaät söï 

khoâng ai roõ ngaøy sanh, naêm sanh, cuõng nhö ngaøy qua ñôøi cuûa Ngaøi, caùc nhaø nghieân cöùu chæ phoûng 

ñoaùn maø thoâi vaø cuõng vì nhö theá neân coù nhieàu truyeàn thuyeát, giaû thuyeát chung quanh tieåu söû cuûa 

Ngaøi. Chuùng ta coù theå lieät keâ nhö sau: 

a/ Laõo Töû laø ngöôøi nöôùc Sôû, huyeän Khoå, laøng Leä, xoùm Khuùc Nhaân, tænh Hoà Nam baây giôø. 

Ngaøi hoï Lyù, teân Nhó, töï Baù Ñöông, thuïy laø Ñam, Ngaøi laøm quan giöõ Taøng Thaát nhaø Chaâu. 

b/ Coù nôi ghi theâm Ngaøi soáng vaøo theá kyû thöù 6 vaø thöù 5 tröôùc coâng nguyeân, sôùm hôn Khoång 

Töû chuùt ít, töøng laøm quan coi thö vieän nhaø Chu, sau ñoù lui veà ôû aån vaø cuoái cuøng côûi con traâu xanh ñi 

veà phía Taây, gaëp quan giöõ aûi laø Doaõn Hyõ long troïng ñoùn  röôùc Ngaøi vaø Ngaøi döøng laïi vieát quyeån Ñaïo 

Ñöùc Kinh löu truyeàn haäu theá, roài ñi vaøo nuùi bieán maát, khoâng bieát cheát naêm naøo!… 

c/ Veà maët truyeàn thuyeát laïi theâm giaû thuyeát Ngaøi laø con cuûa baø Ngoïc Nöõ, luùc baø 8 tuoåi, ra sau 

vöôøn thaáy coù moät traùi lyù to chín ñoû, sau khi aên lieàn coù thai. Naøng mang thai ñeán 80 tuoåi môùi sinh ra 

moät ñöùa con, ngang qua naùch, ñaàu ñaõ baïc traéng, do ñoù môùi ñaët teân laø Laõo Töû, luùc ñoù ñaõ 72 tuoåi. Ngaøi 
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sanh ra vaøo ñôøi vua Vuõ Ñònh (1324 tröôùc Taây Lòch), Laáy hoï Lyù vì meï Ngaøi aên traùi lyù, xöng hieäu laø 

Laõo Ñam, töï Baù Ñöông. Moãi tai Ngaøi coù 3 loã nhó beân trong neân goïi laø Lyù Nhó. Mieäng Ngaøi roäng, raêng 

thöa, thieân ñình cao, raâu toát, maét vaén, tay daøi, muõi cao, traùn coù neáp nhaên gioáng nhö chöõ Thieân. (   ) 

Thuyeát Laõo Töû sanh naêm 1324 tröôùc Taây lòch bò baùc boû vì neáu sanh naêm ñoù thì laøm sao gaëp 

ñöôïc Khoång Töû (1324 -551 =773 naêm), khoâng leõ Ngaøi soáng treân 800 tuoåi? Ñieàu naày voâ cuøng bí 

nhieäm, neáu chuyeän naày töông ñoái vôùi söï thaät, thì cuõng theo truyeàn thuyeát, Ngaøi nhôø tu Phaùp tröôøng 

sanh ñaéc quaû neân soáng raát laâu, cho tôùi chöøng naøo muoán boû xaùc thaân tuøy yù hoaëc giaû Ngaøi giaùng theá 

nhieàu laàn?… 

d/ Kinh Ñaïo Cao Ñaøi cho bieát Ngaøi sanh vaøo ngaøy 15/02 aâl, nhöng khoâng cho bieát naêm sanh! 

(Nhò Ngoaït Thaäp Nguõ phaân taùnh giaùng sinh) 

II- HOÏC THUYEÁT CUÛA LAÕO TÖÛ 

Ñöùc Laõo Töû löu laïi cho ñôøi chæ coù moät quyeån saùch duy nhaát laø ÑAÏO ÑÖÙC KINH, goàm 81 

chöông trong ñoù coù 2 thieân: Thieân Thöôïng thì baøn veà Ñaïo, Thieân Haï baøn veà Ñöùc. 

Ñoïc Ñaïo Ñöùc Kinh, ta thaáy nhö ñi vaøo ñaùm söông muø nhöng sao laïi ñaày aùnh saùng! Trong caùi 

Voâ Vi döôøng nhö oâm chaàm caùi Höõu Vi! nhö saâu xa huyeàt bí, nhöng döôøng nhö raát thöïc teá, nhö traøn 

ñaày maâu thuaãn nhöng laïi töï nhieân, thoáng nhaát! Veà chính trò xaõ hoäi nhö xa vôøi coå huû nhöng laïi raát 

HIEÄN ÑAÏI ! Ñieàu naày khoâng coù gì laø laï vì chính Laõo Töû coá yù duøng phöông phaùp nghòch lyù ñeå laøm 

saùng toû caùi thuaàn lyù… Muoán hieåu Ngaøi phaûi duïng taâm maø thaám nhuaàn yù cuûa ngaøi, phaûi söûa loøng trong 

saïch môùi töông ñoái  naém baét ñöôïc caùi Ngaøi gôïi yù, ñaëc bieät laø öùng duïng vaøo cuoäc ñôøi caùi TUÙI KHOÂN 

maø Ngaøi ban cho ta. Ñeå tìm hieåu HOÏC THUYEÁT CUÛA NGAØI, ta laàn löôït tìm hieåu caùc phaàn sau ñaây: 

a/ Nguyeân lyù caên baûn. 

1/ Chöõ ÑAÏO  

*YÙ nghóa ÑAÏO theo chieát töï: Toaøn boä quyeån Ñaïo Ñöùc Kinh do Chöõ ÑAÏO   (     ) maø ra caû. 

Chieát töï chöõ Ñaïo   : phaàn 2 daáu ôû treân (   ) töôïng tröng aâm döông; Chöõ Nhöùt gaïch döôùi (    ) töôïng 

tröng aâm döông hieäp nhaát bieán sanh Caøn Khoân Vuõ Truï; keá döôùi chöõ Töï (   ) coù yù laø chính mình töï trò, 

töï giaùc, töï tu, töï giaûi thoaùt chöù khoâng ai tu duøm mình ñöôïc!; treân döôùi raùp thaønh chöõ Thuû (   ) laø ñaàu, 

coù yù nghóa laø ñöùng ñaàu, nguoàn goác cuûa vaïn vaät; beân maët coù chöõ Taåu (   ) laø chaïy, laø vaän chuyeån, bieán 

hoùa. Vaäy nguyeân nghóa cuûa chöõ ÑAÏO laø caùi nguyeân lyù ñöùng ñaàu, hieäp nhaát aâm döông ñoäng tònh, 

TÒNH THÌ VOÂ VI, ÑOÄNG thaønh HÖÕU VI; tònh thì tích tuï noäi löïc khoâng ai nghe thaáy, Ñoäng thì phaùt 

noäi löïc ra bieán taïo caøn khoân vuõ truï, vaïn vaät muoân loaøi. 

 *YÙ Nghóa ÑAÏO cuûa Laõo Töû: Ñoái vôùi Ngaøi, Ñaïo laø nguyeân lyù tuyeät ñoái, coù tröôùc TRÔØI, ÑAÁT; 

hoaøn toaøn yeân laëng, troáng khoâng, khoâng thaáy, khoâng nghe, khoâng naém baét ñöôïc, khoâng sinh, khoâng 

dieät, khoâng taêng, khoâng giaûm, Taát caû ñeàu KHOÂNG KHOÂNG heát, laø VOÂ VI, nhöng laïi laø nguoàn sinh 

hoùa ra Höõu Vi. Ngaøi noùi: “ coù theå laø MEÏ cuûa THIEÂN HAÏ. Ta khoâng bieát teân noù laø gì, cöôõng ñaït cho Noù 

laø ÑAÏO vaø göôïng goïi laø LÔÙN” (Töùc laø ÑAÏI ÑAÏO). Ñaïo voâ cuøng huyeàn dieäu, baát khaû tö nghì, khoâng 

theå duøng moät danh töø nhò nguyeân naøo dieãn ñaït noãi yù nghóa cuûa Noù: Boán caâu ñaàu cuûa quyeån saùch 

ÑÑK: 
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  “ Ñaïo khaû Ñaïo phi thöôøng Ñaïo 

  Danh khaû Danh phi thöôøng Danh 

  Voâ Danh thieân ñòa chi thæ 

  Höõu Danh thieân ñòa chi maãu” 

 

Coù nghóa laø: Ñaïo (maø ta duøng töø Nhò Nguyeân) coù theå goïi teân ñöôïc thì khoâng phaûi Ñaïo thöôøng- Danh 

maø ta coù theå goïi ñöôïc (ñaët teân ñöôïc) thì khoâng coøn laø Danh thöôøng nöõa. Khoâng teân, laø goác cuûa Trôøi, 

Ñaát; coù teân, laø Meï cuûa vaïn vaät. Tieáp noái caùc caâu sau ôû Chöông 1 ñaïi yù coù taâm khoâng (voâ duïc) thì baét 

gaëp  caùi NHAÁT NGUYEÂN huyeàn dieäu cuûa Ñaïo (Voâ Vi); Coù taâm ñoäng (Tö duïc) thì thaáy coù phaân bieät 

do Nhò Nguyeân taïo ra.  

Hôn nöõa, ñoái vôùi Ngaøi thì “Thöû giaû löôõng ñoàng”, voâ danh vaø höõu danh, voâ duïc vaø höõu duïc 

voán laø MOÄT, laø beà maët vaø beà traùi cuûa MOÄT ñoàng tieàn. Nhö theá taát caû ñeàu bình ñaúng, ñeàu quaân bình. 

Hieåu nhö theá thì khoâng coøn taâm phaân bieät, töùc nhieân tieán ñeán TAÂM THANH TÒNH, TÆNH LAËNG, 

neàn taûng cuûa Ñaïo hoïc Phöông Ñoâng vaø töø ñoù môùi “DÓ BAÁT BIEÁN ÖÙNG VAÏN BIEÁN”. 

* YÙ nghóa ÑAÏO theo Cao Ñaøi: Ñaïo laø hö voâ Chi Khí, hoùa sanh ra Ñöùc Chí Toân, vaø Ñöùc Chí 

Toân vaän duïng 2 khí AÂm Döông (töï nhieân coù trong hö voâ chi khí), hoùa sanh ra Caøn Khoân Vuõ Truï. Nhö 

vaäy, giöõa Laõo töû vaø Ñaïo Cao Ñaøi gioáng nhau veà nguoàn goác taïo döïng ra caøn khoân vuõ truï, chæ khaùc moät 

chuùt laø Ñaïo Cao Ñaøi nhaân caùch hoùa caùi nguoàn sinh hoùa naày ñeå chuùng ta deã naém baét hôn vaø saùt vôùi 

thöïc taïi CHA TRÔØI, MEÏ ÑAÁT cuûa vaïn vaät, maø con ngöôøi, nhaát laø caùc daân toäc Ñoâng Phöông ñaõ nhaän 

thöùc saâu, saùt nguyeân lyù naày trong  truyeàn thoáng vaên hoùa NOÂNG NGHIEÄP Phöông Nam nhö ñaõ trình 

baøy ôû chöông moät. 

2/ Chöõ ÑÖÙC 

 Nhö treân ñaõ trình baøy, Ñaïo laø Voâ Vi , laø Nhaát Nguyeân, laø töï nhieân, Ñaïo sanh ra vaïn vaät muoân 

loaøi, taïo ra hình töôùng höõu vi. ÑAÏO nuoâi döôõng, ñuøm boïc, chôû che, giuùp cho muoân loaøi ñi vaøo cuoäc 

soáng töï nhieân, ñi troïn ñöôøng traàn cuûa moät kieáp ngöôøi, kieáp vaät theo chu trình “Dinh Hö Tieâu Tröôûng’ 

goïi laø ÑÖÙC . ÑAÏO sanh maø khoâng chieám laøm cuûa rieâng, laøm maø khoâng caäy coâng, laø baäc treân maø 

khoâng laøm chuû goïi laø HUYEÀN ÑÖÙC. 

Ñaïo nhö aùnh thaùi döông, chan röôùi nuoâi döôõng, söôûi aám cho muoân loaøi, khoâng phaân bieät laønh 

döõ, nhoû lôùn… maø khoâng deø mình sanh döôõng… vaïn vaät thoï höôûng cuõng khoâng hay mình ñaõ thoï aân. Hôn 

nöõa vaïn vaät hoaøn toaøn töï do, sinh ra, lôùn leân, giaø cheát, theá heä sau noái tieáp baûo veä gioáng gioàng cuûa 

mình, ñaäu ra ñaäu, meø ra meø moät caùch töï nhieân, Ñaïo khoâng heà can thieäp vaøo. 

Ñöùc nhö nöôùc, röûa saïch moïi bôïn nhô cuûa theá gian, hoøa mình vaøo vaïn vaät, nuoâi döôõng, taém 

maùt, ôû cuøng khaép töø trong moãi teá baøo ñeán khoâng gian voâ taän… ñi khaép roài cuõng quay veà nguoàn, nhö 

nöôùc trong maây, trong gioù, trong soâng raïch haøo, roài cuõng veà bieån caû… ñeå roài töø bieån caû luaân löu ma õi 

maõi… 

3/ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA ÑAÏO ÑÖÙC THEO LAÕO TÖÛ 
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*- Toån höõu dö boã baát tuùc (Laáy thöøa buø cho thieáu) 

Cuõng nhö NÖÔÙC, luoân luoân töø choã cao laáp vaøo maáy choã thaáp ñeå taïo QUAÂN BÌNH cho thieân 

ñòa. Ñöùc Laõo Töû traùch ngöôøi ñôøi, nhöùt laø caùc vò Vua Chuùa, quan vieân cöù laáy choã thieáu buø choã thöøa nhö 

söu cao naëng thueá, laøm maát quaân bình xaõ hoäi, töø ñoù ñi vaøo loaïn laïc, chieán tranh. 

             *- Hoaï laø choã döïa cuûa Phuùc, Phuùc laø choã nuùp cuûa Hoaï 

Hoïa Phuùc, Toát Xaáu … chaúng qua laø hai maët cuûa moät thöïc taïi, trong caùi naày tieàm aån caùi kia, 

nhö dòch lyù chæ daãn : “ Trong AÂm coù Döông, trong Döông coù AÂm”. Bieát theá neân ngöôøi bieát soáng theo 

Ñaïo luoân luoân tieâu dieâu töï taïi, soáng ngoaïi caøn khoân, khoâng leä thuoäc vaøo voâ thöôøng, neân TAÂM AN 

TÒNH töï nhieân, soáng an nhaøn haïnh phuùc. Theo chöùng nghieäm, khi Taâm voâ Taâm roài, töï nhieân seõ coù 

nhieàu huyeàn dieäu chöa chöùng minh baèng khoa hoïc ñöôïc, vì theá töø Ñaïo Voâ Vi cuûa Laõo töû bieán theå 

thaønh Ñaïo Thaàn Tieân vaø Phuø Thuûy (seõ baøn sau). 

*- Meàm thaéng cöùng, yeáu thaéng maïnh –  

Nhö baûn chaát cuûa  Nöôùc, meàm nhöng nöôùc chaûy ñaù moøn, yeáu nhöng khi noãi soùng ba ñaøo thì 

thaønh quaùch, ñeâ ñieàu cuõng ñoã. AÙp duïng chieâu naày ngöôøi ta cheá ra nhieàu loaïi voõ thuaät nhö Judo chaúng 

haïn… 

*- Töï thaéng giaû cöôøng..  

Ñoái vôùi Laõo Töû, thaéng ngoaøi chieán tröôøng hay baát cöù hình thöùc naøo theo loái NHÒ NGUYEÂN 

ñeàu laø baïi heát. Töï thaéng laø thaéng loøng tham duïc cuûa mình, bieát tri tuùc … Ñoù môùi laø chieán thaéng thaät söï. 

*- Trôøi Ñaát khoâng coù loøng nhaân, coi vaïn vaät nhö choù rôm. 

YÙ muoán noùi Ñaïo raát voâ tö, boû ra ngoaøi thaân sô, giöõ COÂNG BÌNH tuyeät ñoái: “thieân voûng khoâi 

khoâi, sô nhi baát laäu”, qui luaät soáng vaø sinh ra, lôùn leân, giaø cheát theo moãi loaøi, khoâng tö vò ai caû. 

b/ keát Luaän:  

Hoïc thuyeát cuûa Laõo Töû laø xoay quanh yù nghóa cuûa ÑAÏO vaø ÑÖÙC, aùp duïng trong cuoäc soáng 

ñôøi thöôøng cuõng nhö vieäc TRÒ NÖÔÙC. Ñaïo laø GOÁC LÔÙN , Ñöùc nhö söï hình thaønh, sinh hoùa cuûa Ñaïo 

vaø ñöa vaïn vaät quay veà nguoàn. Ñöùc lôùn nhö Xích Töû chi taâm khoâng gì haïi noù ñöôïc. Thaùnh Ngoân Cao 

Ñaøi daïy: “Thaày ñaõ thaû 1 luõ hoã lang ôû loän cuøng caùc con; noù haèng thöøa dòp maø caén xeù caùc con, song 

tröôùc Thaày ñaõ cho caùc con maëc1 BOÄ THIEÁT GIAÙP chuùng noù chaúng heà thaáy ñaëng laø ÑAÏO ÑÖÙC cuûa caùc 

con. Thaày laïi khuyeân caùc con gìn giöõ Boä Thieát Giaùp aáy cho ñeán ngaøy hoäi hieäp cuøng Thaày. AÁy vaäy ÑAÏO 

laø vaät raát höõu ích nhö GIAÙP höõu ích cho THAÂN caùc con, neáu nhö caùc con boû Giaùp thì Thaân caùc con ra 

traàn loã, coøn boû ÑAÏO thì caùc con ôû döôùi pheùp TAØ THAÀN.” 

         B- ÑAÏO GIAÙO – SÖÏ BIEÁN DAÏNG HOÏC THUYEÁT CUÛA LAÕO TÖÛ- 

I- LAÕO TÖÛ VAØ ÑAÏO GIAÙO 

Caùc nhaø nghieân cöùu veà Ñaïo Giaùo phaùt xuaát töø Ñaïo Ñöùc Kinh cuûa Laõo Töû treân theá giôùi ñeàu 

ngaïc nhieân, hoaëc cho laø maâu thuaãn lôùn. Theo Laõo Tö,û Ñaïo laø Voâ Vi, laø TÖÏ NHIEÂN NHÖ NHIEÂN, 

vaïn vaät sinh ra, tröôûng thaønh, giaø cheát …, trong khi ñoù Ñaïo Giaùo tu luyeän, cheá bieán buøa chuù, ñoàng 
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boùng trò beänh hoaëc duøng vaøo moïi sinh hoaït lieân quan ñeán cuoäc soáng Nhò Nguyeân; luyeän linh ñôn, 

luyeän ñaïo tröôøng sanh baát töû, traùi vôùi luaät töï nhieân cuûa Ñaïo Voâ Vi. Ñeå tìm hieåu, chuùng ta thöû tìm 

nguoàn goác cuûa Ñaïo Giaùo qua Ñaïo Ñöùc Kinh vaø aûnh höôûng cuûa Ñaïo Ñöùc Kinh taïo neân Ñaïo Giaùo.  

 a/ Cuoäc ñôøi aûo dieäu cuûa Laõo Töû vaø Trang Töû 

1/ Laõo Töû:  

Qua tieåu söû, söï xuaát hieän cuûa Ngaøi raát laø mô hoà, sanh töû khoâng ai bieát thôøi gian, khoâng gian, 

nhöõng daáu veát cuoäc ñôøi Ngaøi löu laïi cuõng khoâng roõ raøng, taát caû ñeàu môø môø mòt mòt. Quyeån Ñaïo Ñöùc 

Kinh ñoäc nhaát cuûa Ngaøi löu laïi haäu theá, moät quyeån saùch thoâi, maø caû theá giôùi, xöa cuõng nhö nay, ngaøy 

mai cuõng theá, ñeàu coi nhö laø moät TUÙI KHOÂN cuûa loaøi ngöôøi. Ngay trong quyeån saùch Ñaïo Ñöùc Kinh, 

ÑAÏO laø nguoàn goác sinh ra vaïn vaät, vaïn loaïi, sinh ra Caøn Khoân Vuõ Tru ï nhöng laïi “XEM chaúng THAÁY, 

LOÙNG chaúng NGHE, BAÉT maø KHOÂNG NAÉM ÑÖÔÏC”; sanh ra Höõu Vi cuõng khoâng ai bieát roõ sanh 

baèng caùch naøo! Taát caû ñeàu cho laø aûo dieäu, vaø trong caùi aûo dieäu ñoù haøm chöùa caùi thöïc duïng caùi khoân 

kheùo khoâng choái caûi ñöôïc! 

2/ Trang Töû:  

Ngöôøi thöøa keá loãi laïc cuûa Ngaøi laø Trang Tö û(369_ 286 tröôùc CN) teân laø Trang Chu, ngöôøi 

nöôùc Toáng, töø choái laøm quan, aån cö taïi nuùi Nam Hoa vaø vieát quyeån NAM HOA KINH, töø tö töôûng cuûa 

Laõo Töû, ñaåy theâm tôùi thaønh thuyeát TÖÔNG ÑOÁI LUAÄN, xoùa moïi ranh giôùi giöõa con ngöôøi vaø thieân 

nhieân, giöõa thöïc taïi vaø hö voâ…Caâu chuyeän thuù vò ñieån hình laø TRANG CHU HOAÙ BÖÔÙM: “Moät hoâm 

Trang Chu naèm mô thaáy MÌNH laø BÖÔÙM, bay löôïn nhôûn nhô, vui ñuøa vôùi coû caây hoa laù , nheï nhaøng, 

thanh thoaùt. Chôït tænh daäy, ngaïc nhieân thaáy mình laø Trang Chu, roài hoang mang chaúng bieát mình laø 

Chu chieâm bao thaáy Böôùm hay Böôùm chieâm bao thaáy Chu! Thaät laø aûo dieäu, mô hoà, thaàn bí vaø cuõng 

raát hôïp lyù!! 

b/ Aûnh höôûng cuûa Ñaïo Ñöùc Kinh. 

Trong chöông 10 Ngaøi vieát:  

Taûi doanh phaùch baûo nhaát, 

    Naêng voâ ly hoà? 

    Chuyeân khí trí nhu, 

    Naêng anh nhö hoà? 

    Ñòch tröø huyeàn laõm 

    Naêng voâ tyø hoà? 

  Dòch laø: Laøm cho hoàn phaùch hieäp moät, 

    Khoâng theå chia lìa, ñöôïc khoâng? 

    Laøm cho hôi thôû tuï laïi, 
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    Nhö treû sô sinh, ñöôïc khoâng? 

    Goät röûa loøng tham huyeàn dieäu 

    Ñeå loøng troáng khoâng, ñöôïc khoâng? 

Ñoaïn vaên naày cuûa Laõo Töû tuy khoâng ñi saâu vaøo pheùp luyeän Ñaïo cuûa caùc Ñaïo gia sau naày, 

nhöng treân caên baûn, ñaõ dieãn ñaït roõ raøng: Muoán laøm cho hoàn phaùch hieäp nhau, taâm tuyeät ñoái thanh 

tònh, thaân giöõ ñöôïc baûo nhaát (huyeàn ñoàng) nhö ñöùa treû sô sinh, ñieàu hoøa hôi thôû vaø tuï khí taïi “ñan 

ñieàn”, loøng troáng roãng, khoâng voïng ñoäng baát cöù ñieàu gì keå caû loøng mô moäng huyeàn dieäu. Roõ raøng ñaây 

laø pheùp luyeän Tinh, Khí, Thaàn maø sau naày caùc Ñaïo Só thöïc haønh ñeå luyeän Phaùp. Vì theá, hoï môùi suy 

toân Laõo Töû laøm giaùo chuû cuûa Ñaïo Giaùo goïi laø Thaùi Thöôïng Laõo Quaân. 

Ngoaøi ra, trong chöông 11, Ngaøi giaûng veà caùi dieäu duïng cuûa caùi KHOÂNG baèng nhöõng ví duï 

raát cuï theå nhö baùnh xe nhôø choã troáng khoâng ôû taâm ñeå caùc truïc quay ñöôïc vaø caùc caêm xe tuï vaøo ñoù 

môùi hình thaønh caùi Duïng cuûa caùi xe; nhoài ñaát laøm cheùn, choã khoâng cuûa caùi cheùn môùi duøng ñöôïc; caùi 

buoàng cuõng nhôø choã khoâng môùi coù caùi duïng cuûa buoàng the. Khoâng coù choã troáng khoâng, ba thöù kia ñeàu 

voâ duïng! Nhöng neáu khoâng coù ñaát hoaëc caây laù thì cuõng khoâng taïo ñöôïc caùi khoâng ñeå duøng. Ñaây roõ 

raøng laø coù söï hieäp nhaát giöõa TRÔØI vaø NGÖÔØI môùi vieân maõn ñöôïc. Ba moùn thuoäc vaät chaát do TRÔØI 

ÑAÁT sinh ra khoâng khaùc vì thaân xaùc (tinh), 3 caùi khoâng ñoù ñöôïc con ngöôøi duøng trí naõo (khí) taïo ra ñeå 

coù caùi khoâng ñeå xöû duïng (thaàn). Nhö vaäy , qua nhöõng thí duï naày, ñaõ giaûng roõ hôn ñoaïn vaên cuûa 

chöông 10 ghi treân. Ngöôïc laïi, khi coù taâm khoâng roài thì trí saùng loøa, THAÀN thanh tònh, töï nhieân huyeàn 

dieäu hieän ñeán tuøy theo trình ñoä moãi ngöôøi moãi khaùc. (Neáu taâm voïng ñoäng huyeàn dieäu thì cuõng khoâng 

coù huyeàn dieäu!!) 

Tieáp theo chöông 12, Ngaøi keát luaän: “Thaùnh nhôn vì buïng maø khoâng vì maét (Vò phuùc baát vò 

muïc). Phuùc laø Taâm, Muïc laø Maét, Thaùnh nhôn höôùng noäi (tu söûa beân trong) chöù khoâng höôùng ngoaïi 

(nhìn ra ngoaøi deã bò voïng ñoäng). Ñaây cuõng laø phaùp tu cuûa caùc vò Ñaïo Só. 

ÔÛ nhieàu chöông khaùc trong Ñaïo Ñöùc Kinh, Ngaøi cuõng thöôøng nhaéc nhôû, Tu Ñaïo seõ soáng laâu 

(tröôøng sanh)… 

Toùm laïi: Qua Ñaïo Ñöùc Kinh, Laõo Töû ñaõ truyeàn cho haäu theá phaùp tu caên baûn theo Ñaïo Voâ Vi 

cuûa Ngaøi. Nhöõng “huyeàn dieäu” ngöôøi ñôøi sau baét gaëp tuøy theo caên cô, trình ñoä maø coù caùi duïng khaùc 

nhau, ñeå ñöa ñeán vieäc thaønh laäp Ñaïo Giaùo. 

II- ÑAÏO GIAÙO 

 Nhö treân ñaõ trình baøy, ngöôøi ñôøi sau nhöõng ai thaám nhuaàn Ñaïo Ñöùc Kinh, thöïc haønh theo Ñaïo 

Ñöùc Kinh, ñaëc bieät laøm theo caùc chöông 10, 11 vaø 12, baét gaëp ñöôïc nhieàu ñieàu huyeàn dieäu maø chính 

hoï cuõng khoâng ngôø! Töø ñoù Ñaïo Giaùo ra ñôøi, suy toân Laõo Töû laøm giaùo chuû, goïi laø Thaùi thöôïng Laõo 

Quaân. Coù theå chia Ñaïo Giaùo ra laøm hai phaùi: Phaùi Phuø Thuûy vaø Phaùi Thaàn Tieân. 

a/ Phaùi Phuø Thuyû 

  Duøng caùc phaùp thuaät nhö : ñoàng boùng, tröø taø ma, buøa chuù, boùi toaùn ñeå trò beänh chuû yeáu giuùp 

cho ngöôøi bình daân ngheøo khoù, thieáu thuoác men. Ñoâi khi cuõng duøng naêng löïc naày ñeå ñaùp öùng nhöõng 

nhu caàu caàn thieát cho cuoäc soáng trong caùc ngaønh ngheà, keå caû trong chieán tranh vaø chính trò… Tuy 
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nhieân quyeàn phaùp naày raát phöùc taïp, mô hoà neân deã bò lôïi duïng töø höõu vi ñeán voâ vi (höõu vi laø con ngöôøi 

giaû maïo löôøng gaït; voâ vi laø boïn taø ma nhaäp vaøo töï xöng laø chôn linh cao, giaû danh Thaàn, Thaùnh… ñeå 

löôøng gaït). 

b/ Phaùi Thaàn Tieân  

Daïy pheùp tu Tieân, luyeän ñôn, luyeän Tinh, Khí, Thaàân. Khi ñaït phaùp seõ soáng laâu, thoâng hieåu 

thieân vaên ñòa lyù, phaùt trieån tình thöông giuùp Ñaïo Ñôøi… Hoï cuõnglöu laïi raát nhieàu saùch goïi laø ÑAÏO 

TAÏNG höôùng daãn veà pheùp xöû theá tieáp vaät, pheùp döôõng sinh, duøng thuoác men, coi boùi toaùn, töôùng soá, 

thieân vaên ñòa lyù … 

Toùm laïi: Ñaïo giaùo thöïc söï ñaõ hoøa nhaäp vaøo xaõ hoäi thaät saâu xa, taùc ñoäng loøng ngöôøi, goùp phaàn 

quan troïng vaøo cuoäc soáng, vaøo neàn vaên hoùa cuûa caùc daân toäc Phöông Ñoâng. 

C- ÑAÏO GIAÙO VAØ NEÀN VAÊN HOÙA DAÂN TOÄC VN. 

I- ÑAÏO GIAÙO VAØ VAÊN HOÙA NOÂNG NGHIEÄP. 

a/ Laõo Töû vaø daân toäc VN. 

 Nhö phaàn tieåu söû ñaõ trình baøy Laõo Töû sinh ra taïi nöôùc Sôû thôøi Ñoâng Chu Lieät Quoác. Nöôùc Sôû 

naèm veà Phöông Nam cuûa Trung Hoa thôøi baáy giôø, vì theá Ngaøi ñaõ thöïc söï hoøa nhaäp vaøo neàn vaên hoùa 

Noâng nghieäp phöông Ñoâng. Bieåu töôïng Ngaøi thanh nhaøn côõi con TRAÂU XANH töø Phöông Ñoâng ñi veà 

Phöông Taây, döøng laïi bieân aûi, vieát xong quyeån Ñaïo Ñöùc Kinh, roài bieán maát trong coõi Trôøi Phöông 

Taây. Roõ raøng, con Traâu töôïng tröng cho ngaønh noâng nghieäp, maøu xanh thuoäc moäc, töôïng tröng maøu 

Phöông Ñoâng; côõi traâu xanh töôïng tröng cho caûnh thaùi bình trong taâm hoàn voâ vi, noàng coát trieát thuyeát 

ñöôïc xaây döïng trong quyeån saùch duy nhöùt naày. Vieát xong quyeån Ñaïo Ñöùc Kinh, roài côõi traâu bay veà 

höôùng Taây roài bieán maát. Coù phaûi chaêng Ñaïo cuûa Ngaøi truyeàn baù töø Ñoâng sang Taây Phöông Cöïc Laïc,  

ñi vaøo Ñaïo Voâ Vi, Voâ Saéc, Voâ Töôùng, Voâ Danh … “khoâng thaáy, khoâng nghe, khoâng naém baét ñöôïc”, 

coi nhö ñaõ bieán maát ( nhöng ÑAÏO vaãn  vónh vieãn toàn taïi !).  Hieän nay nhieàu nhaø trí thöùc Taây Phöông, 

khi nghieân cöùu vaên hoùa Ñoâng Phöông, raát taâm ñaéc vôùi quyeån Ñaïo Ñöùc Kinh cuûa Ngaøi. Nhöõng thí duï 

duøng lyù giaûi trong quyeån Ñaïo Ñöùc Kinh ñeàu laáy taùnh cuûa NÖÔÙC laøm caên baûn ñeå dieãn ñaït, laáy nhöõng 

vaät duïng nhö caùi cheùn ñaát, caêm xe, vaùch caên phoøng baèng caây laù … ñeå cuï theå hoùa caùi Voâ Vi bí aån cuûa 

Thieân Ñòa… 

Vì theá Ñaïo cuûa Ngaøi, khi truyeàn baù sang VN, daân toäc VN, nhöùt laø nhöõng nhaø trí thöùc vaø quaân 

söï raát taâm ñaéc, keå caû nhöõng nhaø sö beân Phaät Giaùo, nhaø Nho beân Nho Giaùo. Nhöõng chieâu thöùc “NHU 

THAÉNG CÖÔNG nhöôïc thaéng cöôøng”… ñaõ ñöôïc Toå Tieân VN aùp duïng töø ngaøn xöa trong vieäc choáng 

ngoaïi xaêm: söï tích Phuø Ñoång Thieân Vöông, nhöõng traän thuûy chieán laãy löøng… ñeàu laáy yeáu thaéng maïnh, 

luùc naøo VN cuõng ôû trong tình huoáng CHAÂU CHAÁU ÑAÙ XE khi chieán ñaáu choáng ngoaïi xaêm. 

b/ ÑAÏO GIAÙO VAØ DAÂN TOÄC VN. 

 Cuõng nhö Ñaïo Ñöùc Kinh, toaøn boä kho taøng Ñaïo Giaùo Trung Hoa töø phaùi Phuø Thuyû ñeán phaùi 

Thaàn Tieân ñeàu ñöôïc daân toäc VN ñoùn nhaän noàng nhieät, vì töø nguyeân thuyû vaø trong quaù trình lòch söû, 

VN ñaõ phaùt huy tinh thaàn töông töï Ñaïo Giaùo naày vaø ñaõ aùp duïng vaøo thöïc tieãn, tuy khoâng heà ñaët cho 

moät caùi teân, moät danh hieäu naøo, coù leõ vì VN tröôùc ñaây chöa coù chöõ vieát kòp ñeán vaøo khoaûng theá kyû 
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thöù hai thì Ñaïo Giaùo ñaõ ñöôïc phoå bieán taïi VN roài vaø ñöôïc daân toäc VN höôûng öùng moät caùch heát söùc töï 

nhieân. 

 So saùnh Khoång Giaùo vaø Ñaïo Giaùo khi du nhaäp vaøo VN thì Ñaïo Giaùo ñöôïc phoå bieán , len saâu 

vaøo loøng daân raát sôùm töø theá kyû thöù hai trong khi ñoù, Khoång giaùo maõi ñeán theá kyû thöù 13 môùi hoaø nhaäp 

ñöôïc vaøo daân toäc VN maø phaàn lôùn chæ giôùi trí thöùc vaø giôùi cai trò môùi taâm ñaéc maø thoâi. Ñoù laø vì hoïc 

thuyeát cuûa Khoång, nhö ta ñaõ bieát duøng ñeå cai trò, ñaëc bieät töø thôøi nhaø Haùn trôû veà sau, giôùi naày lôïi 

duïng Khoång giaùo ñeå baûo veä ngai vaøng, baûo veä beø ñaûng quí toäc neân khoâng ñöôïc giôùi bình daân VN 

hoan ngheânh baèng Ñaïo giaùo. Hôn nöõa, qua Ñaïo Ñöùc Kinh, Laõo Töû luoân luoân choáng ñoái chieán tranh 

baát cöù döôùi hình thöùc naøo, choáng keû maïnh hieáp yeáu. Ngaøi khuyeân caùc nhaø caàm quyeàn duøng   “ voâ vi 

nhi trò”.  Tö töôûng naày raát phuø hôïp vôùi taâm nguyeän cuûa daân toäc VN, luoân luoân muoán “an cö laïc 

nghieäp”. Nhö theá, chuùng ta khoâng laï gì khi thaáy Ñaïo giaùo hoa ø nhaäp vaøo VN moät caùch haøi hoaø tuyeät 

ñænh vì Laõo Töû gioáng nhö oâng giaø VN vaäy.  

II- ÑAÏO GIAÙO VAØ VAÁN ÑEÀ THOÂNG COÂNG 

   a/ Thoâng coâng qua söï baûo nhaát Hoàn phaùch 

Nhö phaàn treân ñaõ trình baøy, töø trieát thuyeát HUYEÀN ÑÖÙC cuûa Laõo Töû, khi con ngöôøi voâ duïc, voâ 

caàu vaø hieåu roõ söï töông quan giöõa Nhaát Nguyeân vaø Nhò Nguyeân thì TAÂM troáng khoâng, theo qui 

luaät “ toån höõu dö boå baát tuùc”, HOÀN vaø PHAÙCH hieäp moät, con ngöôøi töï nhieân seõ coù moät söï saùng 

huyeàn dòeâu ñeán vôùi mình, gioáng nhö beân Phaät giaùo xaùc nhaän: “ chôn khoâng dieäu höõu” töùc trong 

caùi KHOÂNG coù caùi COÙ raát huyeàn dieäu. Caùi saùng cuûa TAÂM KHOÂNG giuùp giaûi quyeát toát raát nhieàu 

nhu caàu cho con ngöôøi veà vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn. Buøa chuù, ñoàng boùng, linh ñôn, dieäu döôïc, 

caùc pheùp tu tieân …v..v… ñaõ raát höõu ích cho con ngöôøi töø ngaøn xöa, khi maø nhôn loaïi coøn chöa vaên 

minh tieán boä. AÙnh saùng taâm linh ñoù ñaõ töøng giuùp cho nhöõng nhaân vaät khaû kính Traïng Trình 

Nguyeãn Bænh Khieâm ñaõ noåi tieáng qua taäp saám kyù, ñoaùn truùng nhöõng vieäc töông lai laâu daøi caû 500 

naêm sau. Ñoù laø hình thöùc thoâng coâng vôùi Thaàn Linh khi con ngöôøi ñaït ñöôïc Taâm khoâng, noùi khaùc 

ñoù cuõng laø söï baûo nhaát cuûa Hoàn Phaùch maø Hoàn chính laø thaàn linh cuûa theå xaùc. 

 b/ Thoâng coâng qua cô buùt 

Ñoái vôùi caùc daân toäc Ñoâng Phöông, söï töông quan giöõa voâ vi vaø höõu hình bieåu loä raát töï nhieân 

qua ñaïo THÔØ CUÙNG TOÅ TIEÂN ñaõ coù töø ngaøn xöa. Nhöõng söï linh hieån ñöôïc daân gian truyeàn tuïng 

nhieàu voâ soá keå qua caùc caâu chuyeän thaàn thoaïi. Söï hieån linh cuûa ñöùc Phaät Baø Quan AÂm, ñöùc Meï 

Maria ôû khaép moïi nôi treân theá giôùi ñöôïc daân chuùng tin töôûng troïn veïn.  

Maõi ñeán ñaàu theá kyû 19 sang theá kyû 20, Taây Phöông ñaõ baét ñaàu thoâng coâng baèng phöông tieän 

XAÂY BAØN CAÀU CÔ, tieáp xuùc vôùi theá giôùi voâ hình vaø ñöôïc hoïc hoûi raát nhieàu ñieàu huyeàn 

dieäu…Ñeán naêm 1925 qua huyeàn dieäu Cô Buùt, Thöôïng Ñeá giaùng traàn daïy Ñaïo, laäp neân moät neàn 

Taân Toân Giaùo taïi mieàn Nam VN laø Ñaïo Cao Ñaøi hay ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ. 

D- QUOÁC ÑAÏO VN GIAO LÖU VÔÙI ÑAÏO GIAÙO 

Moät söï caûm nhaän raát laï luøng nhöng raát töï nhieân laø neàn Quoác Ñaïo VN nhö laø moät bieån caû maø 

Phaät, Khoång, Laõo laø nhöõng doøng soâng lôùn ñoå veà, roài qui laïi thaønh MOÄT thöù NÖÔÙC BIEÅN duy 

nhaát, muøi vò khaùc nhöng baûn chaát NÖÔÙC in nhau. Rieâng Ñaïo giaùo, caûm nhaän naày caøng roõ reät hôn. 
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I- SÖÏ TUÔNG ÑOÀNG 

a/ Ñaïo Voâ Vi cuûa Laõo vaø Ñaïo Töï Nhieân cuûa neàn QÑVN   

Suoát quyeån Ñaïo Ñöùc Kinh, Laõo Töû ñöa ra töø ngöõ VOÂ VI vaø Ngaøi bieän minh cho trieát thuyeát 

naày. Voâ Vi laø khoâng laøm maø khoâng caùi gì laø KHOÂNG LAØM hay noùi roõ hôn laø LAØM moät caùch TÖÏ 

NHIEÂN nhö aùnh saùng maët trôøi chan hoaø taát caû, khoâng phaân bieät thieän aùc, toát xaáu…vaïn vaät höôûng 

nhôø maø khoâng bieát ai cho vaø ngöôøi cho cuõng khoâng caàn bieát cho ai, moãi vaät TÖÏ NHIEÂN tieán hoaù, 

ñoäc laäp giöõ baûn saéc rieâng cuûa mình, gioáng naøo ra gioáng naáy, khoâng ai can thieäp, khoâng ai chieám 

höõu laøm cuûa rieâng …..Toå Tieân daân toäc VN voán soáng ngaønh noâng, suoát cuoäc ñôøi gaàn guõi vôùi Trôøi, 

Traêng, Maây, Nöôùc…..soáng hoaø mình vaøo thieân nhieân, soáng nhôø thieân nhieân vaø hoïc hoûi ôû thieân 

nhieân, khaùm phaù söï huyeàn dieäu cuûa thieân nhieân ñeå roài soáng vaø haønh xöû moät caùch töï nhieân khoâng 

tính toaùn thieät hôn, an nhaøn töï taïi trong taâm hoàn, thaùi bình trong xaõ hoäi….Cuõng nhö trieát thuyeát cuûa 

Laõo Töû, Toå Tieân VN, qua ñôøi soáng noâng nghieäp, hoïc nhieàu vôùi TAÙNH cuûa NÖÔÙC, neân tuy khoâng 

duøng töø: “toån höõu dö boå baát tuùc” nhöng naèm loøng ñieàu ñoù khi khai möôn, môû ñöôøng nöôùc töø ñaùm 

ruoäng naày qua ñaùm ruoäng khaùc…söï thaâm nhaäp naày TÖÏ NHIEÂN ñeán ñoåi “LAØM nhö KHOÂNG 

LAØM”, coù nghóa laø khoâng suy nghó, khoâng tính toaùn gì caû…Taát caû caùc vaán ñeà khaùc trong Ñaïo Ñöùc 

Kinh ñeà caäp veà moïi phöông dieän ñeàu baøng baïc trong ñôøi soáng cuûa Toå Tieân ta tröôùc cuõng nhö sau 

ñôøi Xuaân Thu Chieán Quoác Trung Hoa.  

b/ ÑAÏO QUAY VEÀ NGUOÀN  

Daân toäc VN tröïc tieáp quan saùt söï soáng cuûa vaïn vaät, bieán chuyeån theo töøng chu kyø, nhìn thaáy 

roõ söï quay veà nguoàn theo bieän chöùng phaùp. Thí duï töø haït luùa, naåy maàm thaønh caây maï, ñem maï 

caáy thaønh caây luùa, troå boâng keát haït thaønh nhieàu boâng luùa töùc nhieàu haït luùa gioáng y nhö haït luùa 

ñaàu tieân vaø cöù theá maø luaân chuyeån…Vaïn vaät töø Ñaïo sinh ra, xuyeân qua moät chuoåi bieán hoaù roài 

cuõng quay veà vôùi Ñaïo. Xem theá, roõ raøng daân toäc VN tieáp nhaän Laõo giaùo töï nhieân nhö ñoùn nhaän 

ngöôøi ñoàng hoäi ñoàng thuyeàn vôùi mình. 

c/ NHAÄN THÖÙC COÙ SÖÏ HUYEÀN BÍ  

Qua cuoäc soáng thöïc tieãn, Toå Tieân chuùng ta löu truyeàn nhöõng caâu chuyeän thaàn thoaïi ñaày aån yù, 

caâu chuyeän naøo cuõng coù caùc vò Thaàn Linh ñeán maùch baûo khi gaëp nhöõng vaán ñeà nan giaûi, nhieàu 

ngöôøi cho ñoù laø saûn phaåm cuûa töôûng töôïng nhaèm ñaùp öùng nhöõng öôùc mô thaàm kín. Nhöõng ai ñaõ 

töøng chöùng nghieäm huyeàn dieäu taâm linh, ñaõ töøng baét gaëp nhöõng hieän töôïng laï ngoaøi söï hieåu bieát 

thoâng thöôøng, ñeàu nhaän thöùc coù moät theá giôùi voâ hình lieân heä vaø aûnh höôûng ñeán toaøn boä söï soáng 

cuûa vaïn linh. Nhöõng huyeàn nhieäm cuûa Ñaïo giaùo nhö buøa pheùp, boùi toaùn, ñoàng boùng…ñeán vieäc 

ngoaïi tu, noäi tu ñeàu hieän dieän trong xaõ hoäi VN töø ngaøn xöa vaø nhö treân ñaõ trình baøy, khi ñaït ñöôïc 

TAÂM KHOÂNG seõ coù nhieàu huyeàn dieäu baát ngôø ñeán vôùi con ngöôøi, giuùp con ngöôøi keå caû vaïn vaät 

tieán hoaù nhanh hôn. Ñaïo giaùo töø Trung Hoa du nhaäp vaøo VN, hoaø nhaäp vôùi nhau, boå tuùc cho nhau 

trong chu trình tieán hoaù. Haønh trình cuûa ñoâi beân töông hôïp vôùi nhau vì cuøng noäi taâm phaùt xuaát ra 

ngoaøi, töùc cuøng moät goác ÑAÏO maø ra.  

d/ Ñaïo Ñöùc cuûa Laõo vaø Nguõ Thöôøng cuûa Khoång vôùi neàn Quoác Ñaïo VN 

Moät soá lôùn caùc nhaø nghieân cöùu Ñoâng Taây ñeàu nhaän ñònh giöõa hoïc thuyeát Ñaïo Ñöùc cuûa Laõo vaø 

Nguõ Thöôøng cuûa Khoång giaùo coù söï maâu thuaãn raát lôùn. Taïi chöông 18 ÑÑK, Ngaøi vieát: “ Ñaïo Lôùn 
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maát môùi coù Nhaân Nghóa, Trí Hueä sanh môùi coù Doái Traù, luïc thaân chaúng HOAØ môùi coù HIEÁU TÖÛ, 

nöôùc Loaïn môùi coù toâi TRUNG”. Chöông 19 ÑÑK, Ngaøi vieát: “Döùt Thaùnh boû Trí daân Lôïi muoân 

phaàn - Döùt Nhaân boû Nghóa, DAÂN laïi thaûo laønh – Döùt Xaûo boû Lôïi, troäm cöôùp khoâng coù…” 

Nhöõng laäp luaän naày cuûa Laõo Töû coù veû baøi baùc nhöõng yeáu quyeát cuûa Ñaïo Khoång nhö Nhaân , 

Nghóa, Hieáu, Trung…Thaät ra, ñoái vôùi Laõo Töû, soáng theo Ñaïo Ñöùc thaät söï töùc Ñaïo Voâ Vi cuûa Ngaøi, 

ñem tinh thaàn Ñaïo Voâ Vi aùp duïng vaøo cuoäc soáng nhaát laø vieäc TRÒ NÖÔÙC laø ñaõ goàm caû Nhaân, 

Nghóa, Leã,Trí, Tín, Trung, Hieáu … cuûa Ñaïo Khoång nhöng raát töï nhieân, thoâng suoát, phaùt xuaát töø 

TAÂM KHAÛM. Ngaøi chæ trích NGUÕ THÖÔØNG chaúng qua laø chæ trích caùi TÖÔÙNG cuûa noù, caùi 

KHAÙCH SAÙO , caùi BOÙ BUOÄC, caùi cuûa ngöôøi ñôøi nhaát laø Vua Chuùa vaø ñaùm Quí Toäc, noùi khaùc laø 

caùi COÂNG THÖÙC troùi buoäc, thieáu töï nhieân, cöùng nhaéc, chöa noùi laø nhöõng söï LAÏM  DUÏNG vì ích 

lôïi rieâng veà tinh thaàn cuõng nhö vaät chaát. Ngöôïc laïi, neáu ngöôøi ta aùp duïng Nguõ Thöôøng phaùt xuaát 

töø TAÂM thì ñaõ thöïc hieän Ñaïi Ñaïo cuûa Ngaøi roài! 

Do ñoù, khi Ñaïo Laõo vaø Khoång du nhaäp vaøo VN thì nhôø söï meàm maïi, uyeån chuyeån, töï nhieân 

nhö taùnh NÖÔÙC cuûa daân toäc VN, laøm cho Ñaïo Khoång bôùt cöùng nhaéc, coù theå hoaø nhaäp vaøo Ñaïi 

Ñaïo cuûa Laõo seõ khoâng coù gì khaùc bieät. Trong vieäc TU THAÂN, KHOÅNG laáy hình töôùng daãn daét 

vaøo NOÄI TAÂM, ngöôïc laïi LAÕO xuaát phaùt töø noäi taâm theå hieän ra hình töôùng nhö ÑAÏO theå hieän ra 

ÑÖÙC vaäy.  

Trong chöông 38 ÑÑK, Laõo Töû vieát: “ Thieân ñaéc nhaát dó thanh, Ñòa ñaéc nhaát dó ninh, Thaàn ñaéc 

nhaát dó linh, coác ñaéc nhaát dó doanh, Vaïn Vaät ñaéc nhaát dó sinh.” (Trôøi ñöôïc moät thì trong, Ñaát ñöôïc 

moät thì yeân, Thaàn ñöôïc moät thì linh, Hang ñöôïc moät thì ñaày, Vaïn Vaät ñöôïc moät thì soáng ). MOÄT ôû 

ñaây laø ÑAÏO, coù ñöôïc moät laø coù ñaày ñuû Nguõ Thöôøng. Ñoái vôùi daân toäc ta, ñi vaøo töï nhieân, nhö laø 

hoaø nhaäp caû hai vaøo trieát thuyeát cuûa Khoång vaø Laõo vaøo TAÂM THÖÙC, öùng duïng moät caùch linh 

hoaït, laáy Ñaïo Taâm laøm baát bieán öùng vôùi vaïn bieán, nhö nöôùc “ôû baàu thì troøn, ôû oáng thì daøi” nhöng 

khoâng heà maát BAÛN CHAÁT.   

II- BÖÔÙC ÑAÀU CUÛA LAÕO KHI GIAO LÖU VÔÙI NEÀN QUOÁC ÑAÏO VN   

a/ Vaán ñeà VOÂ DANH 

    Vaøo ñaàu ÑÑK, Laõo Töû giaùng xuoáng 2 caâu: 

              “ Ñaïo khaû Ñaïo phi thöôøng Ñaïo 

   Danh khaû Danh phi thöôøng Danh” 

 Laøm ñaàu ñeà cho quyeâûn saùch cuûa Ngaøi. Quaû thaät, suoát 81 chöông ÑÑK, Laõo Töû ñaõ 

baùm saùt ñeà taøi naày: Ñaïo khoâng theå hieåu heát ñöôïc, khoâng theå dieãn taû heát ñöôïc, khoâng laáy gì coù theå 

so saùnh ñöôïc…vì Ñaïo voâ cuøng voâ taän, sanh ra taát caû, bao goàm taát caû, lan traøn taát caû, nuoâi döôõng taát 

caû…Neáu noùi leân heát ñöôïc thì khoâng phaûi caùi Ñaïo maø Ngaøi muoán noùi, vaø cuõng vì theá maø khoâng theå 

ñaët teân ñöôïc, neân Ngaøi guôïng ñaët laø ÑAÏi ÑAÏO… Ñi vaøo thöïc haønh thì Ñaïo cuûa Ngaøi: laøm nhö 

khoâng laøm, khoâng laøm maø khoâng coù caùi gì laø khoâng laøm… nhu thì thaéng cöông, nhöôïc thaéng 

cöôøng…ñöùng sau maø leân tröôùc, thaønh coâng thì lui veà ( coâng thaønh, thaân thoaùi); thaéng maø baïi…Taát 

caû haønh xöû cuûa Ngaøi, môùi nghe qua, taát caû ñeàu ngöôïc vôùi theá tình, thaäm chí coù veû voâ lyù nöõa…Tuy 

nhieân, nhöõng thaønh, baïi, thaéng, thua, tröôùc, sau…cuûa Ngaøi, coù yù nghóa thaät laø thaâm saâu, thaät laø 

chôn thaät, neáu ta hieåu baèng TAÂM LINH, neáu ta nhaän chaân ñöôïc caùi, neáu chuùng ta nhaän chaân ñöôïc 
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caùi gì maát, caùi gì coøn, caùi gì laø haïnh phuùc vónh cöûu cuûa moät CHÔN LINH, ta môùi töông ñoái hieåu 

ñöôïc trieát thuyeát cuûa Ngaøi vaø môùi caûm nhaän ñöôïc ÑÑK laø TUÙI KHOÂN cuûa loaøi ngöôøi. Ñoái vôùi 

Ngaøi, con ngöôøi raát vó ñaïi trong boán caùi lôùn laø: ÑAÏO, TRÔØI ÑAÁT vaø NGÖÔØI. Xem theá, NGÖÔØI 

maø Ngaøi muoán noùi khoâng phaûi laøø “theå xaùc” taïm bôï cuûa moät kieáp sanh! 

Rieâng ñoái vôùi VN, Phaät Laõo Khoång, töø phöông trôøi xa ñöa tôùi, ñeàu kheá hôïp vôùi neàn vaên hoaù 

VN moät caùch töï nhieân, hay noùi khaùc: VN ñaõ aån taøng, ñaõ qui  nguyeân caùc trieát thuyeát naày vaøo cuoäc 

soáng thöôøng haèng, ñoù laø QUOÁC ÑAÏO VN. Ngoaøi ra, Toå Tieân VN töø ngaøn xöa ñaõ thaám nhuaàn söï 

töông quan thaám thieát giöõa THIEÂN, ÑÒA, NHÔN, goïi laø TAM TAØI, phuø hôïp vôùi 4 caùi lôùn cuûa Laõo 

Töû laø ÑAÏO, TRÔØI, ÑAÁT vaø NGÖÔØI. Trong Tam Giaùo, coù theå noùi,  Laõo Giaùo gaàn guõi, phuø hôïp vôùi 

neàn vaên hoaù VN nhieàu nhaát. Trieát thuyeát cuûa neàn Quoác Ñaïo VN voâ danh cho ñeán theá kyû XX môùi 

coù teân chính thöùc laø ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ do Thöôïng Ñeá thaønh laäp qua huyeàn dieäu cô 

buùt.  

b/ CÔ QUI CUÛA LAÕO GIAÙO     

Ñaïo Laõo chính laø Ñaïo quay veà nguoàn: “ Theä vieát vieãn, vieãn vieát phaûn”, cuøng yù nghóa vôùi caâu 

: “ Nhaát baûn taùn vaïn thuø, vaïn thuø qui nhaát baûn”. VN coøn tieán theâm moät böôùc cuï theå hôn nöõa laø 

THÔØ CUÙNG TOÅ TIEÂN, bieát coâng ôn tieàn nhaân coù coâng döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc…vaø saâu xa nhaát laø 

bieát coâng ôn ñaáng sanh hoaù, döôõng duïc caû Caøn Khoân Vaïn Vaät töùc laø Ñaáng Thöôïng Ñeá, nhaân caùch 

hoaù vai troø cuûa Thieân Ñòa. 

E-TOÙM LÖÔÏC ÑAÏI YÙ CAÙC CHÖÔNG TRONG ÑAÏO ÑÖÙC KINH   

  Chöông 1-        

Ñaïo laø nhaát nguyeân, laø tuyeät ñoái neân khoâng duøng töø nhò nguyeân maø dieãn ñaït ñöôïc. Danh cuõng 

theá. Voâ danh cuûa Laõo ngöôïc laïi vôùi thuyeát chính danh cuûa Khoång. Khoâng teân laø GOÁC cuûa Trôøi 

Ñaát, coù teân laø MEÏ cuûa vaïn vaät. Goác thuoäc Nhaát Nguyeân, sinh hoaù vaïn vaät laø Nhò Nguyeân. Ñoái vôùi 

Laõo taát caû ñeàu töông ñoái. Voâ laø Theå, Höõu laø Töôùng; voâ laø Tieân Thieân, Theå laø Haäu Thieân. Caû hai 

thaät söï khoâng phaûi laø hai maø laø MOÄT nhö 2 maët cuûa ñoàng tieàn, neân ñoàng nghau, dính vaøo nhau 

thaønh moät khoái moät caùch huyeàn dieäu, thaâm saâu, khoâng theå phaân caùch ra ñöôïc. Coù thieän thì coù aùc, 

coù cao thì coù thaáp, coù traéng thì coù ñen…gaén lieàn nhau. Taát caû goïi laø HUYEÀN ÑOÀNG. Vì theá, 

Huyeàn roài laïi Huyeàn nöõa, laø cöûa ra vaøo, bieán hoaù thaâm saâu cuûa vaïn vaät trong vuõ truï. Ñoù laø Ñaïo, 

laø Theå. Bieán hoaù thaønh töôùng, thaønh vaïn vaät laø DUÏNG cuûa Ñaïo. 

Ñoái vôùi Laõo thaät söï laø khoâng thanh khoâng tröôïc, khoâng cao khoâng thaáp, khoâng saùng khoâng 

toái…taát caû thaät söï laø töông ñoái. Thí duï: nöôùc laø thanh, buøn laø tröôïc; buøn loûng laø thanh cuûa buøn ñaëc; 

nöôùc laø thanh cuûa buøn loûng, hôi nöôùc laø thanh cuûa nöôùc. Ngöôïc laïi buøn ñaëc laø tröôïc cuûa buøn loûng; 

buøn loûng laø tröôïc cuûa nöôùc …Vaäy caùi naøo THANH, caùi naøo TRÖÔÏC?? Ñaõ laø nhö vaäy, taïi sao phaûi 

tranh caûi, phaûi phaân phaân bieät bieät??...Vì vaäy khi ñöùng tröôùc vaïn bieán, giöõ yeân laëng, giöõ thanh 

tònh vaø TÒNH chính laø naém vöõng yù nghóa cuûa chöõ ÑAÏO ñeå “Dó BAÁT BIEÁN (Ñaïo)öùng VAÏN BIEÁN 

(Phaùp). 

Chöông 2 
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Hieåu ñöôïc Ñaïo thì bieát roõ caëp ñoái töø cuøng coù, cuøng sanh, cuøng tha ønh…vaø bieát theá neân khoâng thieân 

veà beân naøo, laáy voâ vi maø xöû söï, laáy baát ngoân maø giaùo hoaù…khoâng can thieäp vaøo, khoâng chieám ñoaït, 

khoâng caäy coâng, khoâng ôû laïi sau khi thaønh coâng neân khoâng bò boû ñi. Hieåu ñöôïc Ñaïo môùi môû roäng loøng 

tha thöù, khoan dung, thöông yeâu (töø bi, hyû, xaû). 

Chöông 3    

Duøng voâ vi trò laø khoâng gôïi loøng ham muoán, tham lam cuûa daân, thì daân khoâng tranh ñoaït, khoâng 

chieán tranh, khoâng vöôùng maéc thò phi, thieän aùc, toát xaáu…thì loøng thanh tònh, Taâm khoâng khoâng. Daân 

ñöôïc no buïng thì khoâng cöôùp ñoaït. YÙ chí tranh ñoaït caøng maïnh thì sinh ra baïo ñoäng, neân laøm cho noù 

yeáu ñi ñeå phaùt huy caùi maïnh cuûa taâm hoàn. Laøm cho daân khoeû maïnh (thí duï: khuyeán khích taäp theå duïc, 

y teá toát, taäp thieàn ñònh…) thì daân vui töôi, laïc quan höôùng veà taâm hoàn cao thöôïng. 

Toùm taét: duøng VOÂ VI TRÒ thì khoâng coù gì laø khoâng trò. 

Chöông 4  

Chöông naày ñeà caäp ñeán THEÅ vaø DUÏNG cuûa Ñaïo: khoâng bieát Ñaïo töø ñaâu ra (voâ vi) nhöng caùi 

duïng cuûa noù thaät laø kyø dieäu, noù laøm cho quaân bình vaïn söï, giaûi tröø thò phi, thieän aùc…, ñieàu hoaø vaïn vaät 

veà tinh thaàn keå caû vaät chaát. 

Chöông 5 

Caàn giöõ chöõ TRUNG töùc laø giöõ quaân bình, ñieàu hoaø, thanh tònh, töï nhieân; khoâng thaùi quaù, khoâng 

baát caäp (toån höõu dö boå baát tuùc). Trôøi Ñaát raát COÂNG BÌNH, VOÂ TÖ (löôùi trôøi loàng loäng maûy loâng 

khoâng loït) coi con ngöôøi vaø vaïn vaät ñoàng nhau vaø cuøng chòu chung moät qui luaät. 

Chöông 6  

Caùi hö khoâng cuûa Ñaïo voâ cuøng voâ taän baát tieâu baát dieät, ví nhö COÁC THAÀN, ví nhö HUYEÀN TAÅN. 

Coác Thaàn laø caùi hang nuùi linh thieâng, Huyeàn Taån laø caùi laïch nöôùc huyeàn dieäu. Ca dao VN dieãn ñaït taøi 

tình yù nghóa Coác Thaàn vaø Huyeàn Taån: 

 “Coâng Cha nhö nuùi Thaùi Sôn 

 Nghóa Meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra 

 Moät loøng thôø Meï kính Cha 

 Cho troøn chöõ HIEÁU môùi laø Ñaïo con” 

Chöông 7  

Vì luaät “Vaät cuøn taét bieán” neân caàn ñi ngöôïc laïi theá tình môùi beàn laâu, môùi hôïp thieân lyù. Khoâng 

rieâng tö, khoâng soáng rieâng cho mình môùi tröôøng sanh, môùi thanh tònh, thoaûi maùi, haïnh phuùc. Ñoù môùi 

laø ñöôïc vieäc rieâng tö. 

Chöông 8 
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Ñaïo saùnh nhö nöôùc, luaân löu trieàn mieân, voâ cuøng voâ taän, khoâng tranh chaáp, luoân luoân laøm lôïi cho 

vaïn vaät, luoân luoân giöõ thaêng baèng, laáy dö boài cho thieáu…Baát tranh thì khoâng ai tranh noåi vôùi mình, 

khoâng bao giôø laàm loãi. 

Chöông 9 

Coâng thaønh thaân thoaùi. 

Chöông 10 

HUYEÀN ÑÖÙC: Hieäp nhaát hoàn phaùch…Hôi thôû tuï laïi nhö treû sô sanh, ñöøng mô voïng huyeàn dieäu, 

söûa loøng trong saïch… Laøm nhö khoâng laøm…Laøm khoâng caäy coâng…Ñaây laø thuaät döôõng sinh vaø xöû theá! 

Chöông 11 

Trôøi Ngöôøi hieäp moät: caùi coù saün laø caùi Trôøi sanh, con ngöôøi laáy caùi coù saün naày laøm neân caùi 

“khoâng” ñeå xöû duïng. Thí duï nhö caùi cheùn: con ngöôøi laáy ñaát seùt cuûa Trôøi, naén thaønh caùi cheùn, choã 

duïng laø phaàn troáng khoâng cuûa cheùn. Trôøi cho ñaát, ngöôøi boû coâng taïo neân, nhö vaäy Trôøi Ngöôøi hieäp 

moät môùi thaønh!... 

Chöông 12 

Vì beân trong hôn ngoaøi; Vì taâm hôn vì nhaõn. 

Chöông 13 

Vinh, nhuïc ñeàu ñaùng sôï haõi; Voâ thaân töùc voâ tieåu ngaõ môùi Huyeàn Ñoàng cuøng vuõ truï, môùi deïp ñöôïc 

caùi LO lôùn. Bieát queân mình lo cho thieân haï, neân giao troïng traùch cho ngöôøi ñoù. 

Chöông 14 

Gieàng moái cuûa Ñaïo laø DI, HI, VI töùc laø voâ saéc (Di laø khoâng thaáy), voâ thinh (Hi laø khoâng nghe), voâ 

hình (Vi laø khoâng naém baét ñöôïc). DI, HI, VI chæ caùi voâ cuøng, caùi huyeàn dieäu, caùi vi teá cuûa Ñaïo. 

Chöông 15 

Chöông naày noùi veà: Traïng thaùi cuûa Ñaïo ñoái vôùi Ñôøi vaø phöông caùch xöû theá: khoâng nhaäp theá cuõng 

khoâng xuaát theá vì Ñôøi vôùi Ñaïo laø MOÄT. 

Chöông 16  

Tònh laø hieåu roõ ñöôïc söï cuøng cöïc cuûa hö khoâng. Vaïn vaät truøng truøng ñeàu trôû veà goác cuûa noù ( laù 

ruïng veà coäi). Trôû veà coäi reã laø Tònh, laø PHUÏC MAÏNG, laø THÖÔØNG töùc laø vónh  cöûu, laø söï saùng. Bieát 

ñöôïc Ñaïo THÖÔØNG töùc bieát ñöôïc coäi reã thì khoâng phaân bieät thò phi, toát xaáu môùi bao dung, môùi coâng 

bình, môùi bao khaép; bao khaép laø TRÔØI, Trôøi laø Ñaïo, laø laâu daøi, laø vónh cöûu, laø tröôøng toàn. 

Chöông 17  

Mình laøm vaø laøm theá naøo cho ngöôøi daân cöù töôûng töï nhieân töï hoï laøm. Ñoù laø ÑAÏO TRÒ NÖÔÙC 

baèng VOÂ VI. 
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Chöông 18 

Khi ñeà cao caùi gì laø vì caùi ñoù thieáu. Ñaïi Ñaïo goàm coù ñuû nhaân nghóa, hueä trí, hieáu töû, trung 

thaàn…khi naøo Ñaïi Ñaïo maát môùi caàn nhaân nghóa, hueä trí, hieáu trung… 

Chöông 19 

       Ñi vaøo con ñöôøng Ñaïo, döùt boû TAÂM PHAÂN BIEÄT, ít rieâng taây, ít tham duïc, soáng giaûn dò môùi qui 

THIEÂN CHAÂN ñöôïc. Ñaïo laø Nhaát Nguyeân, koâng coøn chaáp thieän, chaáp aùc, chaáp lôïi haïi…vì taát caû laø 

MOÄT, laø HUYEÀN ÑOÀNG. 

       Chöông 20   

       Ñôøi chaïy theo theá giôùi NHÒ NGUYEÂN, neân coù phaân bieät, Ñaïo quay veà GOÁC neân vaïn söï vaïn bieán 

ñeàu qui nhaát. Ñaïo laø theo GOÁC queân NGOÏN. 

        Chöông 21 

         ÑAÏO vaø ÑÖÙC voán laø MOÄT. Ñaïo laø VOÂ, Ñöùc laø HÖÕU. “Ñoù laø chaân khoâng dieäu höõu”  

        Chöông 22 

        Ñaïo laø baát tranh, vì khoâng tranh neân khoâng ai tranh noåi vôùi mình. Theo qui luaät töï nhieân: ñaày thì 

seõ vôi, vôi thì seõ ñaày. Neân giöõ caùi vôi… 

        Chöông 23 

         Ñaïo laø voâ cuøng, töï nhieân, yeân laëng; coù laøm gì thì nhö khoâng laøm, nhö maët trôøi giuùp cho hoa nôû 

maø hoa khoâng hay ñöôïc giuùp. Caùi gì mình laøm neân, khoâng phaûi mình laøm neân maø laø Ñaïo trong loøng 

mình laøm neân… 

        Chöông 24 

        Giöõ quaân bình, khoâng thaùi quaù. Caùi gì mình laøm vaø töï cho laø saùng, laø coù coâng, laø kieâu caên… ñeàu 

coù keát quaû ngöôïc laïi! 

        Chöông 25 

        Boå tuùc theâm yù nghóa cuûa Ñaïo: Ñaïo sinh ra Trôøi Ñaát, yeân laëng, troáng khoâng, sinh hoaù vaïn vaät. Vì 

Ñaïo lan traøn khaép moïi nôi, traøn ñaày caû caøn khoân vuõ truï, ñi roài laïi trôû veà, luaân löu maõi maõi neân goïi laø 

Ñaïi Ñaïo. Coù 4 caùi lôùn: Ñaïo lôùn, Trôøi lôùn, Ñaát lôùn vaø Ngöôøi lôùn. Thuaän theo töï nhieân, laø Ngöôøi baét 

chöôùc Ñaát, Ñaát baét chöôùc Trôøi, Trôøi baét chöôùc Ñaïo, Ñaïo baét chöôùc Töï Nhieân. Goác trieát hoïc cuûa Laõo ôû 

2 chöõ TÖÏ NHIEÂN. 

         Chöông 26 

          Daïy Ñaïo Trò Nöôùc: Naëng laø goác cuûa Nheï, Tònh laø chuû cuûa Ñoäng. Daân chính laø goác cuûa vua, 

xem nheï laø maát nöôùc! (Daân vi troïng, quaân vi khinh). Ñaïo trò nöôùc laø phaûi bình tònh, taâm loaïn ñoäng laø 

maát nöôùc! 

         Chöông 27  
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         Haønh voâ vi laø yeâu quí  taát caû, san seû cho taát caû, khoâng phaân thieän aùc, toát xaáu…Ví  nhö aùnh saùng 

maët trôøi chan röôùi cho taát caû muoân loaøi, khoâng phaân lôùn nhoû, toát xaáu, thieän aùc… 

          Chöông 28   

         Bieát döông giöõ aâm, bieát traéng giöõ ñen; bieát vinh giöõ nhuïc; laáy caùi naëng laøm neàn cho caùi nheï, taát 

caû ñeàu höõu ích, taát caû ñeàu quay veà goác. Do ñoù, khoâng neân phaân bieät. Pheùp trò nöôùc laø tìm giuùp con 

ngöôøi quay veà thieân chaân, quay veà moäc maïc, khoâng taâm phaân bieät. Pheùp chia ñeå trò, lyù moät nôi tình 

moät ngaû, noùi moät ñaøng laøm moät neûo daønh cho phöôøng baù ñaïo trò nöôùc, seõ maát nöôùc. 

 Chöông 29  

 Thaùnh nhaân trò nöôùc: khöù thaäm, khöù xa, khöù thaùi. Caùi gì thaùi quaù laø khoâng coù haäu. 

 Chöông 30 

 Duøng cöôøng löïc ñeå THAÉNG laø THUA! Sau cuoäc chieán, ngöôøi cheát, taøi saûn ñaát nöôùc tieâu tan, 

daân chuùng ñoùi reùt, laàm than, muøa maøng thaát baùc…Haäu quaû laø nhö theá, neân thaéng maø thua! 

  Chöông 31  

            Leân aùn chieán tranh: Thaø coù moät HOAØ BÌNH khoâng coù lôïi coøn hôn moät chieán coâng röïc rôõ! 

            Chöông 32  

              Caùch trò nöôùc theo Ñaïo: Ñaïo tuy thuaàn phaùc, teá vi nhöng sai khieán, haøm chöùa taát caû. Giöõ Ñaïo 

thì muoân vaät theo veà. Thieân haï nhö suoái khe, Ñaïo nhö bieån caû; khe suoái roài cuõng phaûi ñoã veà soâng 

bieån vaäy. 

            Chöông 33 

              Töï tri, töï thaéng, bieát tri tuùc laø hôïp Ñaïo, laø tröôøng toàn. 

            Chöông 34 

              Ñaïi Ñaïo laø nguoàn Ñaïo traøn lan khaép nôi, che chôû, döôõng duïc muoân vaät, muoân loaøi maø khoâng 

laøm CHUÛ, khoâng cho mình laø LÔÙN môùi thaønh vieäc LÔÙN. 

            Chöông 35 

        Naém ñöôïc Ñaïo thì ñöôïc AN, ñöôïc BÌNH, ñöôïc THAÙI. Noùi Ñaïo thì khoâ khan, nhaït nheõo, khoù hieåu 

nhöng raát laø höõu ích, coâng duïng voâ cuøng veà laâu veà daøi. 

 Chöông 36 

 Luaät quaân bình cuûa Ñaïo laøm cho caäp ñoái töø thieän aùc, thanh tröôïc… bôùt ñi khoaûng caùch laïi coøn 

boå tuùc cho nhau, caùi naày laøm neàn cho caùi kia, ñoù laø 2 maët cuûa ñoàng tieàn, voán laø Moät ñöa ñeán lyù Ñaïo 

laø: Nhu thaéng cöông, nhöôïc thaéng cöôøng…caù khoâng neân thoaùt khoûi vöïc saâu (ÑAÏO), vì laøm nhö theá deã 

bò baét. Trò nöôùc cuõng theá, cuûa baùu neân giöõ kín… 

 Chöông 37 
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 Khoâng laøm nhöng khoâng gì laø khoâng laøm (voâ vi nhi voâ baát vi). Khoâng laøm  laø khoâng can thieäp 

vaøo töï nhieân…Voâ vi tieán ñeán voâ taâm, ñi ñeán TÒNH. 

 Chöông 38 

 Ñoái vôùi Laõo Töû, chæ coù Ñaïo vaø caùi duïng cuûa Ñaïo laø Ñöùc ñöôïc ñeà cao hôn heát, coøn Nhaân, 

nghóa, Leã…bò xem nheï. Laõo Töû phaân taùch: Nhaân laø laøm maø coi nhö khoâng laøm, khoâng caäy coâng töùc voâ 

coâng neân gaàn vôùi Ñaïo voâ vi cuûa Ngaøi hôn; Nghóa laøm maø coøn caäy coâng…neân xa Ñaïo; Leã laø laøm nhöng 

muoán ñöôïc ñeàn ñaùp laïi, neáu khoâng, thì xaên tay aùo, trôïn maét, baát bình. Ñoù laø hình thöùc duïc lôïi, ích kyû 

neân Laõo cho laø traùi Ñaïo. Leã chæ laø lôùp che moûng cuûa loøng trung tín vaø laø ñaàu moái cuûa loaïn ly. Ñaïo 

Ñöùc laø saâu daày, Nhaân, Nghóa, Leã chæ laø böùc maøn moûng cuûa Ñaïo Ñöùc maø thoâi, theá neân choïn traùi chôù 

khoâng choïn hoa! (Xöû kyø thöïc, baát cö kyø hoa). 

 Chöông 39 

 Ñaéc nhaát laø ñaéc Ñaïo. Quyù laáy Tieän laøm goác, tinh thaàn laáy vaät chaát laøm neàn, Vua laáy daân laøm 

goác. Ñoù laø Ñaïo Trò Nöôùc cuûa Thaùnh nhaân. Moät ôû ñaây laø Ñaïo. 

 Chöông 40  

 Ñi roài quay veà goác laø caùi ñoäng cuûa Ñaïo, yeáu meàm laø caùi duïng cuûa Ñaïo (nhö nöôùc). Khoâng 

sinh coù, coù hoaøn khoâng. 

 Chöông 41 

 Thaùi ñoä ngöôøi nghe noùi Ñaïo: Thöôïng só nghe Ñaïo laøm theo; Trung só nghe Ñaïo thoaït nhôù 

thoaït queân; Haï só nghe Ñaïo caû cöôøi boû ñi, neáu khoâng cöôøi boû ñi sao goïi laø Ñaïo ñöôïc! Chöông naày 

cuõng nhaán maïnh veà caùi phi thöôøng cuûa Ñaïo, laø giöõ choã yeáu, choã thaáp, choã toái, choã ñöùng sau… 

 Chöông 42 

 Ñaïo sinh AÂm Döông, AÂm Döông töông hieäp sinh vaïn vaät…Chöông 42 nhaán  maïnh veà luaät quaân 

bình cuûa Ñaïo: vaät cuøng taét phaûn; toån höõu dö, boå baát tuùc; neân giöõ choã thaáp, ñöùng phía sau…seõ ñöôïc ñöa 

leân choã cao, seõ ñöôïc ñöa veà phía truôùc… 

 Chöông 43 

 Baát ngoân chi giaùo töùc khoâng daïy baèng lôøi maø neân baèng taâm truyeàn taâm, ñeå töï nhieân maø thieân 

haï töï hoaù, khoâng duøng lôøi ñeå khuyeán duï, cöôõng eùp. 

 Chöông 44 

  Tri bæ, tri chæ (bieát ñuû, bieát döøng laïi) 

 Chöông 45 

 Thaùnh nhaân luoân giöõ luaät quaân bình: hoaøn toaøn thì laøm nhö vuïng veà dang dôû; huøng bieän thì 

laøm nhö noùi chaúng ra lôøi…Ñoäng thì sanh nhieät, tònh thì sinh haøn. Bôûi vaäy, khi laïnh thì duøng noùng maø 

thaéng laïnh, khi noùng thì duøng tònh maø thaéng noùng. Thieân haï naùo loaïn thì neân duøng thanh tònh maø trò, 

seõ ñöôïc oån ñònh …Thanh tònh töùc laø voâ vi. 
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 Chöông 46 

 Leân aùn chieán tranh: Bieát Ñaïo thieân haï thaùi bình; voâ Ñaïo thì chieán tranh taøn phaù; bieát ñuû thì 

thaùi bình; khoâng bieát ñuû thì chieán tranh. Bieát ñuû trong caùi mình ñang coù laø luoân luoân ñuû. 

 Chöông 47 

 Haønh trình veà beân trong töùc ñi vaøo TAÂM thì hieåu mình, hieåu ngöôøi, hieåu Ñaïo Trôøi, hieåu caû 

caøn khoân vuõ truï. (vì con ngöôøi laø tieåu vuõ truï, laø chieát linh cuûa Thöôïng Ñeá). 

 Chöông 48 

 Höôùng ngoaïi ñeå hoïc töùc hoïc theo nhò nguyeân thì caøng theâm röôøm raø. Höôùng noäi ñeå hoïc töùc 

hoïc theo nhaát nguyeân thì caøng giaûn ñôn vì ñi veà goác töùc veà MOÄT; caøng hoïc caøng bôùt, bôùt maõi ñeán 

cuoái cuøng laø tôùi caùi khoâng töùc voâ vi, töùc Ñaïo. 

 Trôû veà caùi khoâng laø khoâng coù gì laø khoâng laøm vì caùi khoâng laø nguoàn sinh ra caùi coù. Trò nöôùc 

cuõng phaûi duøng voâ vi trò môùi beàn laâu. 

 Chöông 49 

 Taâm Ñaïi Ñoàng: ñoái xöû, thöông yeâu nhö nhau ñoái vôùi keû aùc cuõng nhö ngöôøi thieän, laáy caùi loøng 

cuûa thieân haï laøm loøng mình, ñoái vôùi keû laønh hay chaúng laønh cuõng laáy LAØNH maø ôû. 

 Chöông 50 

 Xuaát sanh nhaäp töû: soáng laø caùi cöûa ñi vaøo söï cheát; cheát laø caùi cöûa ñi vaøo söï soáng. Soáng vaø 

cheát voán laø MOÄT. “ Ñaïo tröôøng sanh baát töû” cuûa Laõo töùc laø tröôøng sanh baát töû cuûa linh hoàn. Soáng 

cheát laø töï nhieân nhö nhieân.  

 Chöông 51 

 Ñaïo sanh döôõng muoân loaøi, muoân vaät nhöng khoâng chieám laøm cuûa rieâng, khoâng caäy coâng, 

khoâng laøm chuû. Ñoù goïi laø HUYEÀN ÑÖÙC töùc laø voâ vi nhi voâ baát vi.Toân Ñaïo quyù Ñöùc laø chieàu höôùng 

töï nhieân, khoâng coù gì baét buoäc phaûi nhö theá! 

 Chöông 52 

 Voâ danh laø Ñaïo, Höõu danh laø MEÏ cuûa vaïn vaät. Voâ danh laø THEÅ, höõu danh laø TÖÔÙNG cuûa 

vaïn vaät; bieát ñöôïc caùi naày laø bieát ñöôïc caùi kia ( muoán bieát ñöôïc voâ vi thì neân tìm hieåu höõu hình roài 

suy ra hieåu voâ vi).Sau khi bieát roõ theá giôùi nhò nguyeân ñöông nhieân hieåu roõ nguoàn goác sinh ra vaïn vaät, 

töø ñoù caàn quay veà nguoàn môùi tröôøng sanh. 

 Chöông 53 

 Toån höõu dö boå baát tuùc laø cai trò theo Ñaïo; Toån baát töùc boå höõu dö laø cai trò theo Ñôøi. 

 Chöông 54 

 Laáy Ñaïo maø tu, teà, trò, bình thì Ñöùc môùi saùng; Laáy Ñaïo maø xeùt mình thì hieåu ñöôïc thieân haï; 

LaáyÑaïo maø trò nöôùc thì thaønh coâng 
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 Chöông 55 

 Ñöùc daøy neáu TAÂM ñöôïc gioáng nhö haøi nhi (xích töû), an nhieân töï taïi, tinh, khí, thaàn töï nhieân, 

bình hoaø thì ñaït Ñaïo. Ñoù laø ñaïo döôõng sinh veà vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn. 

 Chöông 56 

 HUYEÀN ÑOÀNG: Bieát khoâng noùi, noùi laø khoâng bieát. Bòt mieäng, bòt tai, bòt maét, che bôùt söï saéc 

saûo beùn nhoïn, tröø boû söï phaân bieät, hoaø mình vaøo aùnh saùng cuûa moïi ngöôøi, hoaø mình cuøng thieân haï, 

ñoàng lao coäng khoå, khoâng phaân quí tieän, lôïi haïi, thaân sô… 

 Chöông 57 

 Laáy Ñaïo Voâ Vi trò nöôùc laø mình phaûi laøm göông maãu vaø toân troïng söï töï do, töï nhieân cuûa moãi 

ngöôøi. 

 Chöông 58 

 Hoaï laø choã döïa cuûa phuùc; phuùc laø choã nuùp cuûa hoaï. 

 Chöông 59 

 Ñaïo trò nöôùc: Tieát kieäm taøi saûn, sinh löïc laøTÍCH ÑÖÙC, tích ñöùc laø quay veà Ñaïo, laø vónh cöûu, 

laø reã saâu goác beàn, laø tröôøng sinh muoân thuôû. 

 Chöông 60 

 Ñaïo trò nöôùc: Hoaï phuùc töï con ngöôøi laøm ra, khoâng phaûi do ôû ngoaøi, khoâng phaûi do quyõ thaàn. 

Trò nöôùc ñuùng theo Ñaïo, khoâng ai daáy ñoäng ñöôïc keå caû quyõ thaàn. 

 Chöông 61 

 Nöôùc lôùn vaø nöôùc nhoû: Nöôùc lôùn ôû choã thaáp seõ laø nôi hieäp cuûa thieân haï. Laáy TÒNH laøm choã 

thaáp laø caên baûn ñeå taïo hoaø khí taïo an bình, taïo söï tuøng phuïc vaø tin caån cuûa nöôùc nhoû. 

 Chöông 62  

 Ñaïo ñem lôïi ích cho moïi ngöôøi khoâng phaân bieät thieän aùc; laø chaâu baùu cuûa ngöôøi laønh; laø choã 

döïa cuûa keû khoâng laønh. Caàn laáy Ñaïo trò daân. 

 Chöông 63 

 VI VOÂ VI laø laøm caùi Ñaïo Voâ Vi: Laøm maø nhö khoâng laøm, laøm heát söùc töï nhieân, khoâng vöôùng 

maéc vaøo keát quaû ra sao, khoâng tö taâm tö lôïi, thoaùt ra khoûi baûng giaù trò cuûa thaønh coâng hay thaát baïi, vì 

taát caû ñeàu töông ñoái, trong thaønh coù baïi, trong baïi coù thaønh. Lo laøm nhöng khoâng lo laéng; Neám nhö 

khoâng neám, ñaây laø muøi vò Ñaïo; Lôùn cuõng voâ cuøng maø nhoû cuõng voâ cuøng. Ñoái vôùi Ñaïo voâ vi lôùn nhoû 

cuõng nhö nhau. Dó ñöùc baùo oaùn. Vieäc nhoû vaø vieäc deã laø ñaàu moái cuûa vieäc lôùn vaø vieäc khoù. Thöïc söï deã 

khoù, lôùn nhoû ñeàu töông ñoái. Baát cöù vieäc gì, haõy baét ñaàu töø choã deã, choã nhoû. Khoâng bao giôø neân xem 

thöôøng vieäc deã vieäc nhoû ñoái vôùi mình, ngöôïc laïi phaûi ñaëc bieät quan taâm. 

 Chöông 64 
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 Thöïc haønh Ñaïo Voâ Vi: phoøng ngöøa, thaáy tröôùc nhöõng vieäc chöa xaûy ra ñeå d5p tan tröôùc khi 

phaùt khôûi. Taát caû moïi vieäc ñeàu baét ñaàu baèng caùi nhoû. Khoâng laøm, khoâng giöõ theo kieåu Nhò Nguyeân. 

Nghó kyõ tröôùc khi laøm. Hoïc maø khoâng hoïc: Hoïc caùi Ñaïo voâ vi; khoâng hoïc theo kieåu nhò nguyeân. Hoïc  

Ñaïo Voâ Vi laø giuùp tha nhaân quay veà NGUOÀN, ñi vaøo TÖÏ NHIEÂN. 

 Chöông 65 

 Duøng TAÂM, khoâng duøng TRÍ trò nöôùc laø HUYEÀN ÑÖÙC. Duøng TRÍ trò nöôùc laø caùi vaï cho nöôùc. 

 Chöông 66  

 Baát tranh thì khoâng ai tranh noåi vôùi mình. Neân ôû vò trí thaáp, phía sau…Thieân haï seõ ñaåy leân cao, 

seõ ñöa veà phía tröôùc (baát tranh nhi thieän thaéng). 

 Chöông 67  

 Ñaïi Ñaïo khoâng gioáng vaät chi caû, neáu noù gioâng vaät gì thì ñaõ NHOÛ laâu roài!.Ba baùu vaät cuûa Ñaïo 

laø: Töø, Kieäm, khoâng daùm ñöùng tröôùc. 

 Chöông 68 

 Caùi ñöùc cuûa baát tranh laø Nhu Nhöôïc thaéng Cöông Cöôøng. Kheùo duøng ngöôøi laø haï mình: khoâng 

tranh. 

 Chöông 69 

 Binh thö: Baát tranh nhi thieän thaéng, gioáng nhö voõ Nhu Ñaïo duøng yeáu thaéng maïnh. 

 Chöông 70 

 Ñaïi Ñaïo ít keû hieåu neân môùi quí. Chuøa raùch môùi coù Phaät vaøng. Thaùnh nhôn maëc aùo vaûi nhöng 

loøng ñaày chaâu ngoïc. 

 Chöông 71 

             Bieát maø cho laø khoâng bieát môùi thöïc söï cao; khoâng bieát maø cho laø bieát roõ raøng laø beänh; Neáu 

bieát beänh seõ khoâng coøn beänh! 

 Chöông 72 

 Con ngöôøi khoâng bieát sôï nhöõng ñieàu ñaùng sôï, thì caùi ñaùng sôï lôùn seõ ñeán; Beänh hoaïn, tai aùch, 

tham saân si traøn ñaày…neáu khoâng bieát giaûi tröø, khoâng bieát phoøng ngöøa thì caùi cheát, caùi ñau, caùi khoå…töø 

töø ñeán. Bieát ñuû laø ñuû; bieát mình saùng ñöøng töï xem laø göông maãu. 

 Chöông 73 

 Ñaïo cuûa Trôøi laø: khoâng tranh maø thaéng, khoâng noùi maø nghe, khoâng goïi maø ñeán, thoâng thaû maø 

xong vieäc. Löôùi Trôøi loàng loäng, thöa maø khoâng loït. 

 Chöông 74 
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 Ham soáng sôï cheát laø thieân tính. Neáu duøng ñoäc taøi, haø khaéc, laïm saùt…doàn daân vaøo theá khoâng sôï 

cheát nöõa thì laáy gì maø trò? Daân soáng trong an ninh haïnh phuùc thì hoï ham soáng sôï cheát môùi deã trò. 

Khoâng ñöôïc thay Trôøi maø gieát ngöôøi, vì ta khoâng baèng Trôøi, laøm sao laøm ñuùng vieäc naày! Nhö theá laø 

laïm saùt. Laõo Töû choáng aùn töû hình, choáng hình phaït khaéc khe thôøi ñoù. 

 Chöông 75  

 Söu cao thueá naëng, daân ñoùi reùt laàm than laø loaïn (toån baát tuùc boå höõu dö). Caàn laáy Ñaïo voâ vi trò 

nöôùc, nöôùc môùi an. 

 Chöông 76  

 Nhu nhöôïc thaéng cöông cöôøng. Cöùng laø baïn cuûa söï cheát; Meàm laø baïn cuûa söï soáng. 

 Chöông 77 

 Ñaïo Trôøi laø bôùt choã dö buø vaøo choã thieáu (toån höõu dö boå baát tuùc). Ñaïo ngöôøi thöôøng laáy choã 

thieáu buø vaøo choã dö (toån baát tuùc boå höõu dö). Tha ùnh nhôn laøm khoâng caäy coâng…Coâng thaønh thaân thoaùi. 

 Chöông 78 

 Ñaïo nhö nöôùc: nhu thaéng cöông, nhöôïc thaéng cöôøng. Caùi Ñöùc cuûa Thaùnh nhôn ví nhö NÖÔÙC. 

 Chöông 79 

 Höõu ÑÖÙC thaáy ngöôøi vaø mình laø MOÄT neân khoâng thuø oaùn; Voâ ÑÖÙC ngöôïc laïi thaáy ngöôøi vaø 

mình laø HAI neân phaân chia traùi phaûi, tranh chaáp giöït giaønh. 

 Chöông 80 

 Laõo Töû chuû tröông daân ít, nöôùc nhoû caøng toát: baát tranh, khoâng duøng baïo löïc, an cö laïc nghieäp, 

soáng vui, haïnh phuùc. 

 Chöông 81  

 Lôøi thaønh thöïc khoâng ñeïp; lôøi ñeïp khoâng thaønh thöïc. Ngöôøi thieän khoâng tranh bieän; ngöôøi 

tranh bieän khoâng thieän. Ngöôøi hay duøng TRÍ khoâng hoïc roäng; ngöôøi hoïc roäng khoâng duøng TRÍ. Cho 

nhieàu thì nhaän ñöôïc nhieàu./. 
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CHƯƠNG TƯ 

QUỐC ĐẠO VIỆT NAM GIAO LƯU VỚI NHO GIÁO 
TIỂU LUẬN 

 

A. SỰ HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA KHỔNG TỬ 

II. HAI BỘ KINH ĐIỂN CĂN BẢN CỦA NHO GIÁO 

a. NGŨ KINH 

b. TỨ THƯ 

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO 

a. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ 

b. NGƯỜI QUÂN TỬ 

c. VỊ THẦY GIÁO GƯƠNG MẪU 

B. QUỐC ĐẠO VIỆT NAM GIAO LƯU VỚI NHO GIÁO 

I. ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐỐI VỚI CÁC TRIỀU ĐẠI TRUNG HOA 

a. TỪ KHỔNG TỬ ĐẾN ĐỜI NHÀ TẦN 

b. TỪ NHÀ HÁN VỀ SAU 

II. QUÁ TRÌNH XĂM NHẬP VÀO VIỆT NAM 

a. ẢNH HƯỞNG NHO GIÁO ĐỐI VỚI CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM  

b. ẢNH HƯỞNG NHO GIÁO ĐỐI VỚI BÌNH DÂN VIỆT NAM 

c. SỰ DUNG HÓA CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHO GIÁO 

C. KẾT LUẬN 
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CHƯƠNG TƯ 

QUỐC ĐẠO VIỆT NAM GIAO LƯU VỚI NHO GIÁO 

TIỂU LUẬN 

 

 Nho giáo là hệ thống giáo lý dạy ĐẠO LÀM NGƯỜI và thuật TRỊ NƯỚC, đã phát nguồn từ thời 

xa xưa khi có con người xuất hiện trên quả địa cầu nầy mà Đức Khổng Tử có công hệ thống hóa chặt chẽ 

hơn, qui mô hơn và phát huy thêm sao cho phù hợp với trình độ tiến hóa của dân tộc Ông, phù hợp với 

tình trạng chính trị, xã hội của đất nước Trung Hoa thời bấy giờ. 

 "Nho" chỉ người có kiến thức, biết lễ nghĩa, có đủ trình độ giáo dục quần sinh và tổ chức xã hội 

ổn định. Từ đó, hệ thống giáo lý của Đức Khổng Tử nhằm đào tạo lớp người "QUÂN TỬ" đúng nghĩa 

chữ "NHO", mạnh mẽ dấn thân vào con đường chính trị, kinh tế, xã hội, làm thế nào để đất nước có nền 

trật tự mới, để thiên hạ được thái bình, thịnh trị. 

 Tuy nhiên, trước thần tượng Khổng Tử, các môn sinh của Ngài cũng như các NHÀ NHO sau nầy 

vì quá khâm phục nên đưa tư tưởng của Ngài vào khuôn mẫu và áp dụng một cách cứng nhắc, khô khan, 

gần như tuyệt đối. Hình ảnh của những gia đình "NHO GIA" làm cho người ta vừa kính nể, vừa kinh sợ, 

cảm thấy như có cái gì gò bó, trói buộc trong đời sống hằng ngày. Ngay như thuyết TRUNG DUNG xuất 

sắc của NHO GIÁO cũng bị chấp tại chổ TRUNG ĐIỂM làm cho lý thuyết tương đối trở thành cứng 

nhắc, làm giảm đi giá trị của tư tưởng tuyệt vời nầy. 

 Đến khi Nho Giáo du nhập vào Việt Nam bằng con đường xăm lăng và thôn tính trong các thời 

Bắc Thuộc, giai đoạn đầu người dân Việt cũng bị áp đặt, cưỡng bách đi vào khuôn mẫu bởi các quan cai 

trị phương Bắc. Tuy nhiên, có lẽ nhờ SÔNG NƯỚC VIỆT NAM tắm gội làm tươi mát những lý thuyết 

khô khan, giải trừ bớt các khuôn mẫu tiền chế để rồi dân tộc Việt Nam với nền QUỐC ĐẠO làm nền, 

nhìn nhận Nho Giáo như những người rất thân quen và từ đó Việt hóa Nho Giáo, hòa đồng với Phật và 

Lão, tạo nên mẫu người trí thức Việt Nam đồng nguyên Tam Giáo, tô bồi cho nền Quốc Đạo Việt Nam 

càng thêm rạng rỡ. 

 Để làm sáng tỏ nhận định trên, trong chương tư, chúng ta sẽ tìm hiểu căn bản giáo lý của NHO 

GIÁO và sự giao lưu giữa Nho Giáo với nền Quốc Đạo Việt Nam. 

A. SỰ THÀNH HÌNH VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO 

I. SƠ LƯỢC VỀ TIỂU SỬ CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ 

 Đức Khổng Tử tên là KHÂU (có nghĩa là cái GÒ) tự TRỌNG NI, sinh ngày 27/8 năm 

551 trước Công Nguyên tại ấp TRÂU nước LỖ đời vua Chu Linh Vương và Lỗ Tương Công. 

Ngài sinh trong một gia đình mà Tổ Tiên vốn dòng quí tộc nước Tống, sau vì bị sa sút nên phải di 

cư sang nước Lỗ.  Cha của Ngài là Thúc Lương Ngột, làm một chức quan võ ở Ấp Trâu, ngoài 70 

tuổi lấy thêm người vợ thứ ba, sinh ra Ngài.  Năm vừa lên 3 thì mồ côi cha, lớn lên làm lụng rất là 

vất vả để giúp mẹ, nhưng rất ham hoc.  Ngài tự học suốt cả đời, đi đâu cũng học, gặp bất cứ cái gì 

không hiểu là học và hỏi, học với tất cả mọi người.  Ông rất tự hào về điều nầy: "Trong 10 nhà ắt 

có một người trung tín như Khâu nầy, nhưng chẳng có ai ham học bằng Khâu."  Nhờ vậy mà từ 

một trẻ mồ côi nghèo sau trở thành một "vạn thế sư biểu." 

 Năm 19 tuổi, Ngài làm một chức quan nhỏ coi kho và lấy vợ.  Đến 20 tuổi sinh được một 

đứa con trai đặt tên là Khổng Lý tự Bá Ngư. 
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 Năm 22 tuổi, Ngài mở trường tư dạy học, học trò gọi Ngài là KHỔNG PHU TỬ, hay gọn 

hơn là KHỔNG TỬ.  Trong khoảng tuổi từ 30 đến 50, Ngài vừa nổi danh là một THẦY GIÁO 

giỏi, có nhiều học trò xuất sắc đi theo Ngài, vừa cùng với các đệ tử đi chu du qua nhiều nước để 

truyền bá "ĐẠO LÀM NGƯỜI" tức Đạo làm vua, Đạo làm quan, làm dân, làm chồng, làm vợ, 

làm cha mẹ, làm con, làm bạn bè.  Thí dụ như: Một hôm vua Tề Cảnh Công hỏi Ngài về phép trị 

nước, Ngài đáp: ”Vua phài ra vua, tôi phài ra tôi, cha phải ra cha, con phài ra con…” 

 Điều Ngài quan tâm nhất là Đạo Trị Nước thế nào để cho xã hôi được ổn định và Ngài 

cùng với các đệ tử sẵn sàng dấn thân vào quan trường nếu được các Vua trong thời đó trọng dụng.  

Ngài luôn tự tin: "Nếu có Ông vua nào dùng ta trong việc cai trị, thì trong một năm cương kỷ đã 

khá, 3 năm sẽ thành công."  Quả thật vậy, khi Ngài ở tuổi khoảng 51, được vua Lỗ Đinh Công 

mời Ngài làm TRUNG ĐÔ TẾ, như là Đô Trưởng, cai trị kinh đô, sau thăng đến chức Tư Không 

(thượng thư bộ Công), rồi chức Đại Tư Khấu (thượng thư bộ Hình) và cuối cùng là chức Tể 

Tướng thứ nhì.  Khi lảnh chức Trung Đô, chỉ vỏn vẹn 3 tháng, kinh đô đã có trật tự, cương kỷ 

vững vàng, trở thành một kinh đô gương mẫu.  Người buôn bán không nói thách, trên đường đàn 

ông đi một bên, đàn bà đi một bên, đường không ai lượm của rơi...  Vua Tề thấy Lỗ càng ngày 

càng thịnh trị, sợ Lỗ sẽ làm bá chủ phía Đông, uy hiếp Tề, nên Đại Phu của Tề bày mưu, đưa 80 

mỹ nhân cùng đàn ngựa quí sang Lỗ biểu diễn, cố ý dụ Lỗ Đình Công đến xem.  Quả thật, vua Lỗ 

xem mê mẩn tâm thần bỏ việc triều chánh, Ngài can gián không được, nên thầy trò rời chánh 

quyền. 

 Suốt 20 năm dài, Ngài và một số đệ tử đi lang thang khắp các nước thời Xuân Thu Chiến 

Quốc, hết Tề về Lỗ sang Vệ, qua Tào, Tống rồi phiêu bạt sang Trịnh, Trần có lúc bị vây và tuyệt 

lương ở Trần, Thái được Sở Chiêu Vương cứu thoát vào năm 489 trước Công Nguyên.  Sau đó 

Ngài trở về nước Vệ, rồi cuối cùng được Quí Khang Tử mời về Lỗ, nhưng Ngài không tham 

chính, tiếp tục dạy học, soạn nhạc và hoàn tất bộ sách XUÂN THU.  Tóm lại Ông đã bôn ba khắp 

các nước chư hầu, năm lần ở Vệ, 2 lần qua Trần, 1 lần qua Sở…  Ông mất tại Lỗ, thọ 73 tuổi tức 

vào năm 479 trước Công Nguyên thuộc triều đại Chu Linh Vương và Lỗ Ai Công.  Trong đời 

Ngài điều bi thương đáng kể của Ngài là vợ Ngài chết năm 485, Bá Ngư con Ngài chết năm 483 

và học trò cưng của Ngài là Nhan Hồi mất năm 482.  Liên tiếp trong một thời gian ngắn, 3 người 

thân yêu nhất qua đời, Ngài quá đau lòng. 

 Trong suốt 20 năm chu du, hầu hết các vua chúa lúc bấy giờ đều nhìn nhận tài năng và 

đức độ của Ngài, nhưng không dùng Ngài trong việc trị nước, phần lớn là do các quan cận thần 

của các vì Vua đó ganh hiền, ghét ngỏ, dèm pha.  Một số vua khác không đủ trình độ để ứng dụng 

lý thuyết chính trị của Ngài lấy NHÂN TRỊ làm gốc, nhứt là trong thời buổi loạn ly thời chiến 

quốc. 

II. HAI BỘ KINH ĐIỂN CỦA NHO GIÁO 

a. BỘ NGŨ KINH 

 Ngũ Kinh gồm 5 bộ sách do Đức Khổng Tử đã gia công san định, hiệu đính, giải thích và 

phát huy những sách đã có từ trước.  Những cuốn đó là: 

1. KINH THI (Classic of Poetry): Bộ sách này gồm có 305 thiên được chọn lọc, sưu tập 

các thi ca dân gian đã có từ trước, trong đó thơ ca liên hệ đến tình yêu nam nữ chiếm một 

số lượng lớn trong kinh nầy.  Ngài lọc lừa, sắp xếp, diễn đạt tư tưởng, tình cảm trong 

sáng, tươi đẹp, khúc chiết nhằm mục đích giáo dục: "TƯ TƯỞNG TRONG SÁNG".  

Theo Ngài: "Không học KINH THI thì không biết nói năng ra sao." 
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2. KINH THƯ (Classic of History): Sách ghi lại những truyền thuyết, những câu 

chuyện có tính thần thoại về các đời vua cổ xưa để làm gương cho hậu thế.  Những vì vua 

gương mẫu như vua Nghiêu (2356-2255), vua Thuấn (2255-2205), vua Hạ Vũ (2205-

2197) được Đức Khổng Tử ca ngợi như những vị vua lý tưởng, thần tượng, anh minh, 

không màng danh lợi quyền, truyền hiền chứ không truyền tôn tử, sống rất bình dân, ở 

nhà lá, ăn uống đạm bạc, giản dị như người dân thường, yêu thương dân như con và giỏi 

trị nước: dân sống hạnh phúc, ấm no, lương thiện, tối ngủ không cần phải đóng cửa, 

ngoài đường không ai lượm của rơi, không có giặc giả, trong nhà thì phụ từ tử hiếu, 

chồng vợ thủy chung.  Hạ Vũ cũng như Nghiêu Thuấn, còn có công trị thủy, đào 9 con 

sông, vét 4 con sông có sẳn để giúp dân khỏi bị lụt lội, chết chóc, nhà tan cửa nát vì bão 

lụt.  Đức Khổng Tử dùng gương các vị vua nầy để khuyên dạy các vì vua đương thời.  

Ngài cũng nêu ra trong KINH THƯ các vị vua tàn bạo, ích kỷ, hại dân, hại nước như vua 

KIỆT, vua TRỤ để làm gương cho đời sau.  Tóm lại qua kinh thư: Ngu Hạ thư, Thượng 

thư, Chu Thư đã bảo tồn những tư liệu quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế và văn 

hóa từ Nghiêu Thuấn đến Thương Chu. 

3. KINH LỄ (Classic of Rites): Sách ghi chép những nghi lễ thời trước được KHỔNG 

TỬ hiệu đính lại mục đích duy trì trật tự và ổn định xã hội, "vua cho ra vua, tôi cho ra tôi, 

cha con, chồng vợ, bạn bè đâu ra đó."  Mọi người từ vua tới dân đều phải sống theo kỷ 

cương, hài hòa trên dưới mới đem lại an bình xã hội.  Theo ý Ngài: "Không học KINH 

LỂ thì không biết cách đi đứng ở đời."  Kinh Lễ còn gồm một thiên về NHẠC, vì Kinh 

Nhạc do KHỔNG TỬ hiệu đính bị thất lạc, chỉ còn một ít nên dồn chung vào Kinh Lễ. 

Do đó chỉ còn có Ngũ Kinh, nếu Kinh Nhạc không bị mất, sẽ có đủ LỤC KINH. 

4. KINH DỊCH (Classic of Changes): Tiên Thiên Bát Quái do vua Phục Hy thời xa xưa 

lập ra, diễn đạt sự vận hành của Càn Khôn Vũ Trụ do sự dịch biến của Âm Dương tạo 

nên.  Sau nầy Chu Văn Vương, lúc bị Trụ Vương giam 7 năm trong Dũ Lý, nghiên cứu 

và lập ra Hậu Thiên Bát Quái với các QUẺ DỊCH gọi là THOÁN TỪ.  Con thứ của Chu 

Văn Vương là Chu Công Đán giải thích sâu thêm thành từng HÀO trong Quẻ Dịch gọi là 

HÀO TỪ. Từ bộ sách DỊCH LÝ nầy, Đức Khổng Tử giảng dạy, sâu thêm nữa, phát huy 

rộng Thoán Từ và Hào Từ thành THOÁN TRUYỆN và HÀO TRUYỆN, trình bày rõ 

ràng dễ hiểu hơn thành ra KINH DỊCH. 

5. KINH XUÂN THU (The Spring and Autumn Anuals): Bộ Kinh nầy chép sử nước 

LỖ từ đời Lổ Ấn Công (722 trước Công Nguyên) tới năm 479 Đức Khổng Tử mất nhằm 

đời Lỗ Ai Công, gồm 242 năm.  Ngài có dụng tâm dựa vào những biến cố, những sự kiện 

diễn biến trong thời gian trên, xãy ra tại quê hương Ngài mà mục tiêu là giáo dục các vua 

quan trong vấn đề trị nước, an ninh xã hội.  Ngài rất tâm đắc bộ kinh nầy: "Thiên hạ biết 

đến ta bởi Kinh XUÂN THU, thiên hạ trách ta cũng tai kinh XUÂN THU nầy."  Kinh 

XUÂN THU trở thành biểu tượng của KHỔNG GIÁO, loại sách gối đầu giường của tất 

cả NHO GIA trong nhiều ngàn năm sau. 

 

b. BỘ TỨ THƯ 

 Sau khi Đức Khổng Tử qua đời, các thế hệ học trò của Ngài, dựa vào tư tưởng của Ngài, 

viết thêm bốn cuốn sách, gọi là TỨ THƯ: 

1. LUẬN NGỮ (Analects): Các đệ tử của Ngài tập hợp những lời dạy của Thầy soạn ra 

cuốn Luận Ngữ.  Quyển sách nầy ghi lại hầu hết những lời dạy, lời bình luận, những câu 

trả lời khi được hỏi, trên mọi lĩnh vực, chính trị, xã hội, luân lý, cách xử thế tiếp vật v..v.  
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Chính quyển Luận Ngữ mới phản ảnh được cái "THIÊN TÀI" của Ngài. 

2. ĐẠI HỌC (The Great Learning): Thầy Tăng Tử tức TĂNG SÂM, một môn sinh 

được trực truyền, đã dựa vào lời giảng dạy của Thầy, soạn sách Đại Học.  Quyển sách 

nầy đã lý luận ngược xuôi về 8 điều mà người QUÂN TỬ phải quán triệt là: Cách vật, trí 

tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. 

3. TRUNG DUNG (The Doctrine of The Mean): Khổng Cấp thường được gọi là TỬ 

TƯ, cháu nội của Đức Khổng Tử, phát huy tư tưởng của Ngài nhằm dạy phép XỬ THẾ 

TIẾP VẬT thế nào cho hài hòa, không thái hóa, không bất cập hầu đạt được thành quả tốt 

nhất, hay nhất (chỉ ư chí thiện).  Đây là quyển sách kỳ diệu, trình độ, càng cao, cảm nhận 

"cái hay" càng rộng lớn, việc càng có tính cách đại sự, càng linh hoạt vô cùng, nếu đi vào 

đường tâm linh thì sách Trung Dung đạt cơ "QUI NHẤT". 

4. MẠNH TỬ (The book of Mencius): Mạnh Kha thường được gọi là Thầy MẠNH TỬ 

(390-305 trước Công Nguyên), học trò dòng TỬ TƯ. Thầy Mạnh Tử là người kế tục xuất 

sắc nhất, phát huy tư tưởng của Khổng Tử thêm rạng rỡ trong quyển sách Mạnh Tử nầy. 

Đây có thể nói là sách NHÂN NGHĨA, khinh thường Danh Lợi, Quyền vị cá nhân. Tư 

tưởng: "Dân vi quí, xả tắc thư chi, Quân vi khinh" (Dân quí nhất kế đến là đất nước, 

người trị nước (vua) thì xem nhẹ) đượm tình thần Cách Mạng thời loạn ly, chiến quốc lúc 

bấy giờ.  Về triết lý, Thầy Mạnh Tử xác nhận: "Nhân chi sơ, tánh bản thiện" nên mọi 

người đều có thể trở thành NGHIÊU THUẤN được cả.   Mạnh Tử thường nói: Thiên hạ 

đều tôn trọng 3 thứ: tước vị, tuổi tác và đạo đức.  Tại triều đình tước vị được quí nhất, ở 

hàng xóm tuổi tác dược trọng nhất, còn việc giáo dân thì đạo đức là được kính nể nhất.  

Thầy được các triết gia Đông Tây trên thế giới tôn vinh là một "đại hiền triết" xưa cũng 

như ngày nay. 

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO 

 Qua Ngũ Kinh và Tứ Thư, chúng ta thấy rõ NHO GIÁO nhất là Nho Giáo nguyên thuỷ 

qua Đức Khổng Tử nhầm mục đích hướng dẩn, giáo dục, đào tạo các vua quan thời bấy giờ làm 

thế nào để đủ TÀI ĐỨC cai trị hiệu quả nhất, đem lại an bình xã hội.  Ngài quan niệm: "Làm 

chính trị mà dùng Đức thì như SAO BẮC ĐẨU ở một nơi, mà các NGÔI SAO khác hướng về 

cả."  Điều khá lạ lùng là trên đường hướng phụng sự đó Ngài đã tạo dựng được nền tảng của 

ĐẠO LÀM NGƯỜI và nhờ đó Ngài đã được vang danh trong thiên hạ từ xưa đến nay hơn là về 

phương diện Chính Trị. Ngoài ra Ngài còn làm một cuộc Cách Mạng quan trọng là lập loại 

TRƯỜNG TƯ để đào tạo số người trí thức, có tài đức từ lớp BÌNH DÂN, đưa lên ngang hàng với 

giai cấp VUA QUAN thời bấy giờ.  Trước Ngài, giai cấp nầy đã độc quyền lảnh đạo, dân thường 

muôn đời chỉ là những kẻ TIỂU NHÂN bị giai cấp vua quan cai trị.  Trong 3000 đệ tử của Ngài, 

có biết bao nhiêu chính trị gia lỗi lạc như Nhiễm Hữu, Tử Lộ, một số được khuyến khích kinh 

doanh và một số lớn theo nghề dạy học của Ngài tạo ra biết bao nhiêu nhân tài hữu dụng cho đất 

nước hằng ngàn năm sau.    

 Để làm sáng tỏ NỘI DUNG CƠ BẢN của NHO GIÁO, chúng ta cần tìm hiểu những điều 

sau đây: 

a. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ: 

1. TÙNG THEO CHẾ ĐỘ NHÀ CHÂU: Đức Khổng Tử sống vào cuối thời Xuân Thu, 

chế độ PHONG KIẾN của nhà Chu sắp suy tàn, xã hội Trung Hoa đang đứng trên bờ vực 

thẩm của chiến tranh loạn lạc. Đức Khổng Tử luôn mơ tưởng thời đại vua Nghiêu vua 

Thuấn, nhưng tự biết không còn thực hiện được, chỉ còn chế độ Phong Kiến của nhà Chu 
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do Ông Chu Công Đán, em của Ông Chu Võ Vương, lập ra.  Hoàn cảnh nước Tàu lúc 

bấy giờ đất rộng người thưa, dân số chỉ khoảng vài chục triệu, canh nông chưa phát triển 

vì còn thời đại ĐỒ ĐỒNG, đến cuối đời Khổng Tử mới qua thời đại đồ sắt và mãi đến 

đời Mạnh Tử (390-305 trước Công Nguyên) mới có lưởi cày, rìu, búa... rừng được khai 

phá thành ruộng, canh nông mới bắt đầu phát triển.  Vì thế đối với Khổng Tử, chế độ 

PHONG KIẾN THỜI CHU là lý tưởng nhất. Theo chế độ Phong Kiến nhà Chu, Trung 

Ương Vương quyền là vua nhà Chu, dưới có 800 chư hầu, tùng lệnh Trung Ương. Các 

chư hầu được chia thành 5 cấp: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. 

     - Đất của Thiên Tử vuông 1000 dặm 

     - Đất của Công và Hầu 100 dặm 

     - Đất của Bá 70 dặm 

     - Đất của Tử và Nam 50 dặm. 

 Về các phương diện khác, quyền lợi của các chư hầu đều phân chia theo cấp 

bực...  Ngoài ra, còn có nhiều qui định tương quan giữa Thiên Tử và Chư Hầu và giữa 

các Chư Hầu với nhau.  Chư Hầu có bổn phận tùng phục, trung thành với nhà vua.  Khi 

Chư Hầu gặp khó khăn về kinh tế hoặc xích mích với nhau thì Vua phải giúp đở hoặc xét 

đoán công bằng (Chế độ Phong Kiến nầy hơi giống tổ chức Liên Hiệp Quốc đối với các 

quốc gia trên thế giới ngày nay…). 

 Chế độ Phong Kiến do Chu Công lập ra đã củng cố vương quyền nhà Chu hàng 

Ngàn năm (1222 - 221 trước Công Nguyên) và góp phần xây dựng một đất nước Trung 

Hoa hùng cường, có nền văn minh rực rỡ nhất trước Công Nguyên.  Ngoài ra, Chu Công 

chẳng những giúp Võ Vương vững vàng ngôi vị còn giúp Thành Vương, thay cha lên 

ngôi lúc còn nhỏ, khi Võ Vương qua đời.  Chu Công đã tận lực phụ chính cho cháu, dẹp 

yên bọn phản động muốn cướp ngôi Thành Vương. Đức trung nghĩa nầy của Chu Công 

càng làm cho Khổng Tử thêm kính yêu và cảm phục Chu Công.  Ngài thường kể với 

chúng đệ tử là hay "nằm mộng thấy Chu Công."  Như vậy về phương diện chính trị, Ngài 

một lòng muốn tiếp tục chế độ Phong Kiến.  Vì thế nhiều người cho rằng Ngài thủ cựu, 

không có tinh thần Cách Mạng.  Điều nầy, hơn ai hết Ngài đã hiểu rõ khuyết điểm của 

chế độ vì chính Ngài là người trong cuộc, là chứng nhân trực tiếp trong sự bất lực của 

vua nhà Chu trước các Chư Hầu.  Tuy nhiên đối với Ngài chế độ Phong Kiến vẩn còn 

hợp thời trong hoàn cành đất nước lúc bấy giờ: đất rộng, người thưa, phương tiện giao 

thông ấu trỉ, nông nghiệp chưa phát triển... thì sự phân công cho các Chư Hầu cai trị 

những vùng xa xôi là lý tưởng, chỉ cần tìm cách bổ túc bằng cách đào tạo lớp người cai 

trị có đủ tài đức, có khả năng giữ vững chế độ lâu dài và góp phần tích cực vào nền văn 

minh tiến bộ của đất nước.  Riêngviệc nầy, Ngài đã khá thành công trong sứ mạng. 

2. PHÁP TRUNG DUNG TRONG THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ: Đức Khổng Tử xuất thân 

từ giai cấp quí tộc, sau bị sa sút, và mồ côi cha rất sớm nên Ngài sống gần gũi với giới 

bình dân. Vì thế một mặt Ngài có tư tưởng bảo vệ nền xã hội cũ, giữ lại chế độ Phong 

Kiến, nhưng điều chỉnh lại quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của Vua và dân.  "Quân 

quân, thần thần, phu phu, tử tử" để xã hội được an bình.  Mặt khác, Ngài có tư tưởng tiến 

bộ, đúng hơn là tư tưởng Cách Mạng, đào tạo một giai cấp mới, xuất thân từ giới bình 

dân để thay thế giai cấp quí tộc thiếu tài kém đức mà việc khai mở tư thục là một sáng 

kiến độc đáo của Ngài thời đó.  Như vậy Ngài đã dung hòa  được hai giai cấp quí tộc và 

bình dân, góp phần tích cực vào nền văn minh tiến bộ của đất nước mình.  Nói đúng hơn 

Ngài đã nghiêng về giai cấp bình dân nhiều hơn, nâng giai cấp bị trị nầy từ từ lên ngang 
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hàng hoặc vượt hơn giai cấp thống trị.  Tư tưởng nầy của Ngài được phát huy rõ nét hơn 

khi Manh Tử tuyên bố thẳng thừng: "DÂN VI QUÍ, XÃ TẮC THƯ CHI, QUÂN VI 

KHINH" hay nói khác "Dân quí nhất, kế đến là đất nước, người cai trị xem nhẹ hơn".  

Như thế thái độ chính trị của Ngài thật là TRUNG DUNG, không hề có sự MÂU 

THUẨN giữa 2 giai cấp quí tộc và bình dân. 

 Ngoài ra, như ta đã biết, thời nhà Chu, hầu hết các nước Chư hầu như Tề, Lổ, 

Tào, Triệu, Tấn, Tần, Trịnh, Trần, Thái, Sở đều nằm về phía sông Dương Tử mà Lỗ nơi 

sinh của Đức Khổng Tử ở vùng Cực Bắc nước Tàu.  Đây thuộc vùng DU MỤC, họ có đủ 

đức tính: mạnh, bạo, bành trướng, lưu động, độc tài, xâm chiếm, trọng nam khinh nữ 

v...v... như đã trình bày ở chương 1.  Tuy nhiên, Ngài quá ham học, nên sự hiểu biết của 

Ngài thật là uyên bác, am tường những đức tính đặc thù của các dân tộc thuộc phía Nam 

sông Dương Tử, vùng văn hóa NÔNG NGHIỆP, mà tinh hoa của nền văn hóa nầy là 

trọng tình, dân chủ, bình đẳng, lấy tình thương làm nền, mong được hòa bình, an cư lạc 

nghiệp...  Nhờ vậy trong tư tưởng, Ngài đã dung hòa được ưu thế của 2 vùng văn hóa, 

nhưng Ngài thích văn hóa Phương Nam hơn, nên về phương diện chính trị Ngài khuyên 

các nhà cai trị Phương Bắc lấy NHÂN TRỊ làm gốc, và vì thế mà Ngài đã bị các nước 

Chư Hầu thời đó xa lánh Ngài mặc dù rất coi trọng Ngài.  Giữa 2 nền văn hóa du mục và 

nông nghiệp, Ngài gần gũi Phương Nam hơn mặc dù sinh ở Bắc, điều nầy được chứng 

minh rỏ rệt khi thầy Tử Lộ hỏi Ngài về sức manh của 2 miền, Ngài khẳng định: "Khoan 

hòa mềm mại để dạy người, không hay báo thù kẻ vô đạo, ấy là cái mạnh của Phương 

Nam, người QUÂN TỬ ở phía ấy - xông pha gươm giáo, dầu chết không màn, ấy là cái 

mạnh của Phương Bắc, kẻ mạnh ở vào phía ấy."  (Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo: 

Nam Phương chì cường dã, Quân Tử cư chi, Nhẫn Kim cách, tử nhì bất yếm, Bắc 

Phương chi cường dã, nhi cường giả cư chi).  Tuy nhiên vào thời đại Khổng Tử, dân 

chúng chưa được đi học, nhất là giới phụ nữ, nên đôi khi Ngài phát biểu thật lòng và thực 

tế như: "Dân chúng có thể khiến họ theo chứ không thể giảng cho họ hiểu được" hoặc 

"Sở dĩ người Quân Tử không muốn ở chung với đám hạ lưu vì bao tội ác trong thiên hạ 

dồn cả về đó" hoặc "Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy.  Gần thì họ lờn, xa thì họ 

oán".  Điều nầy khiến người ta hiểu lầm là Ngài khinh miệt dân chúng và phụ nữ, vì lý do 

Ngài thuộc hàng quí tộc và gốc du mục.  Sự thật lời phát biểu nầy chỉ có ý nói về khía 

cạnh TÂM LÝ và thực tế thời đó mà thôi. 

 Quan điểm nghiêng về Phương Nam nầy rất quan trọng trong sự nghiệp chính trị 

của Ngài, có thể nói: " NGÀI THẤT BẠI TRONG THÀNH CÔNG VÀ THÀNH CÔNG 

TRONG THẤT BẠI".  Thất bại là không được các vua chúa thời đó trọng dụng như ước 

mong, nhưng cũng nhờ đó làm sáng tỏ đạo lý của Ngài mà chính điều nầy mới trường lưu 

vĩnh cửu và mới được tôn vinh là "Vạn Thể Sư Biểu".  Tóm lại Ngài đã xử dụng chiêu 

thức "TRUNG DUNG chỉ ư chi thiện" rất tài tình trong sự nghiệp rạng rỡ của Ngài!  

Ngài đã từng nói: "TRUNG DUNG là đức tuyệt hảo, ít người giữ nổi đức nầy lâu bền" 

(TRUNG DUNG chi vi ĐỨC dả, Kỹ chí dỉ hề)  

b. NGƯỜI QUÂN TỬ 

 Đối với Đức Khổng Tử, mục tiêu hàng đầu trong học thuyết của Ngài là tổ chức một xã 

hội ổn định, trật tự, an bình, thịnh vượng.  Muốn thế, điều cốt yếu là phải đào tạo lớp người 

cai trị kiểu mẫu, gọi là người QUÂN TỬ.  Đây là mẫu người thật sự, có đạo đức, tài trí và 

nhân cách hơn người.  Trước Khổng Tử, người Quân Tử chỉ vua chúa và nhóm quí tộc vì thời 

đó chỉ loại người nầy mới có quyền đi học và làm vua, quan,  nhóm bình dân bị trị đều dốt 

nát, không được học gọi là TIỂU NHÂN.  Đến đời Khổng Tử trở về sau, lần lần thay đổi, 

nhóm quí tộc ngu dốt, kém nhân cách, gian manh, thủ đoạn đê hèn…đều được liệt vào hạng 
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Tiểu Nhân, ngược lại, nhóm bình dân có đủ tài đức và nhân cách đều được tôn vinh là quân 

tử.  Tóm lại, dù là quí tộc hay dân thường, dù là người cai trị như vua quan hay dân giả, nếu 

có  đức, là người quân tử, thiếu đức là kẻ tiểu nhân.  Ngài nhấn mạnh: “tự thiên tử dĩ chí ư 

thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản”.  Quan điểm Thiên Tử và thứ dân đều phải lấy tu 

thân làm gốc đã xác định tư tưởng BÌNH ĐẲNG về ĐẠO ĐỨC của Khổng Tử.  Tư tưởng 

Cách Mạng nầy đã ảnh hưởng đến Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử sau này khi viết Bộ Tứ Thư.  

Phương châm hành đạo của người quân tử trong nho giáo được thể hiện như sau: 

1. ĐẠO CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ: Gồm 5 mối Đạo là Đạo vua tôi, Đạo cha con, Đạo 

vợ chồng, Đạo anh em và Đạo bạn bè gọi chung là ĐẠO NGŨ LUÂN, trong đó Đạo 

Hiếu với Cha Mẹ là quan trọng nhất căn bản nhất.  Nếu HIẾU ĐẠO mà không thực hiện 

được thì đừng mong có các Đạo kia.  Một người dân thường mà giữ được 5 giềng mối 

Đạo ghi trên, đối với Khổng Tử là đã giúp nước rồi, nhà cầm quyền mà giữ được Đạo 

cũng là trị dân tốt rồi, vì như vậy là làm gương tốt cho dân, dân tốt thì xã hội mới được an 

bình.  Như vậy việc TU THÂN của mỗi cá nhân đóng vai trò tối quan trọng đối với gia 

đình và tổ quốc.  Dựa vào đoạn sách Đại Học, ngay phần đầu đã nêu lên 8 chánh lý, kết 

thành một chuổi lý luận chặt chẽ, tuyệt vời là: CÁCH VẬT, TRÍ TRI, THÀNH Ý, 

CHÍNH TÂM, TU THÂN, TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ.  Tạm gọi đây là 

BÁT CHÁNH Ý cuả người QUÂN TỬ: “Muốn làm sáng Đức trong thiên hạ thì trước hết 

phải trị nước mình, muốn trị nước mình thì trước hết phải ổn định nhà mình muốn ổn 

định nhà mình thì trước hết phải sửa thân mình, muốn sửa thân mình thì trước hết phải 

chính cái Tâm của mình, muốn chính cái tâm của mình thì trước hết phải thành cái ý của 

mình, muốn thành cái ý của mình thì trước hết phải biết thật rõ, muốn biết thật rõ thì phải 

phân tích tỉ mỉ mọi vật.” 

 “Mọi vật được phân tích kỹ thì sau mới biết thật rõ, đã biết thật rõ thì sau đó cái ý 

mới chân thành, ý đã chân thành thì tâm mới chính, tâm đã chính thì mới sửa được thân, 

sửa được bản thân rồi thì sau nhà mới tề (yên ổn trật tự), nhà đã tề thì sau nước mới trị, 

nước đã trị thì sau đó thiên hạ mới bình…  Từ thiên tử cho tới thứ dân đều phải lấy Tu 

Thân làm gốc…” 

 Bát chánh ý nầy của Nho Giáo quả thật là một triết lý, một nhân sinh quan vô 

cùng sâu sắc, chính xác, cụ thể và độc đáo, có thể áp dụng hiệu quả bất chấp không thời 

gian trong việc kiến tạo một thế giới đại đồng, một xã hội mà nhân loại sống hòa bình, an 

lạc, hạnh phúc. 

2. ĐỨC ĐỘ CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ: Đức Khổng Tử đã nhấn mạnh 3 đức tính quan 

trọng của người Quân Tử là: NHÂN, TRÍ, DŨNG.  Ngài nói: “Đạo của người Quân Tử 

có 3 mà ta chưa làm được: người Nhân không lo buồn, người Trí không nghi hoặc, người 

Dũng không sợ hãi” (Nhân giả bất ưu, trí giả bất hoặc, dũng già bất cụ).  Về sau Mạnh Tử 

thay Dũng bằng Lễ và Nghĩa và sau đó các nhà Nho lại thêm Tín vào thành ra 5 đức là: 

NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN gọi là NGŨ THƯỜNG. 

 Trong 5 đức nầy NHÂN là THỂ, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN là DỤNG, không có đức 

NHÂN làm nền thì các đức kia chỉ là hời hợt, là mặt ngoài mà thôi chứ không thật lòng.  

Ngài thường nhấn mạnh: “Nhân nhi bất NHÂN, như LỄ hà?  Nhân nhi bất NHÂN như 

NHẠC hà?” (Người không có NHÂN thì lễ mà làm gì? Người không có NHÂN thì 

NHẠC mà làm gì?)  Như vậy, NHÂN là trung tâm của ĐẠO NHO, từ đó phát xuất ra các 

Đức khác.  NHÂN là YÊU NGƯỜI coi người như chính bản thân mình, là “Điều gì mình 

không muốn thì đừng làm cho người khác” (Kỷ Sở bất dục, vật thi ư nhân), là “mình 

muốn tự lập thì cũng nên lập cho người, mình muốn thành công thì nên giúp người thành 
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công như mình” (Kỷ dục lập nhi lập nhân, Kỷ dục đạt nhi đạt nhân).  Tóm lại NHÂN gốc 

ở TÂM phát ra.  Nghĩa: tức là thấy việc gì nên làm thì làm, không mưu tính lợi riêng, bất 

chấp hậu quả.  LỄ tức là tỏ lộ sự tôn kính của mình đối với Ông Bà Cha Mẹ và những 

thân nhân trong gia đình, đó là HIẾU ĐỂ, phải có nền nếp, tôn ti trật tự, quân quân, thần 

thần, phụ phụ, tử tử…, đó là CHIÍNH DANH và đó mới là TRUNG; TRÍ là sự sáng suốt, 

biết rỏ những điều nên làm và làm thế nào để thành công cho người, cho mình, lợi cho 

người cho mình, biết công bình chính trực, ngay thẳng, nghiêm trang, lễ độ đúng mức 

mới đi đến thành đạt; TÍN là tin nhau từ trong lòng, nhân vô tín bất lập, tín tạo sự hài hòa 

giữa mọi người, tạo sự an tâm trong xử thế tiếp vật, về chính trị thiếu đức TÍN đối với 

dân, không triều đại nào đứng vững được.  Theo Khổng Tử: 3 điều quan trọng bậc nhất 

trong phép trị dân là lương thực đủ, binh bị đủ, dân tin chính quyền.  Nếu phải chọn một 

trong 3 thì nên chọn dân TIN.  Muốn giữ chữ TÍN, người quân tử cần: “chậm chạp về lời 

nói, mau mắn về việc làm,” hay nói khác: “làm trước, nói sau” là tốt nhất. 

 Tóm lại: NHÂN là ĐẠO, là THỂ, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN là ĐỨC, là DỤNG.  

Thể hiện cái ĐẠO ra ngoài chính là ĐỨC vậy. 

3. TRÌNH ĐỘ HỌC THỨC CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ: Ngoài việc TU THÂN để ĐẠT 

ĐẠO, ĐẠT ĐỨC, người Quân Tử cần phải học rộng biết nhiều.  Ngài nói: “Đệ tử nhập 

tắc HIẾU, xuất tắc ĐỂ, cẩn nhi TÍN, Phiếm Ái chúng nhi thân nhân, hành hữu dư lực, tắc 

dĩ học VĂN” (Người đệ tử trong nhà thì Hiếu thảo ngoài thì Kính nhường, thận trọng mà 

tin cậy, yêu mọi người mà gần gũi người nhân đức, nếu còn dư sức thì cần học VĂN). 

 Học Văn có nghĩa là học thi, thư, lễ, nhạc, dịch Xuân Thu. 

 Học Kinh thi để tư tưởng trong sáng thuần chính, hiểu biết rộng rãi về cuộc sống, 

nói năng hoạt bát, có lý có tình. 

 Học Kinh thư để biết lịch sử, noi gương những người tốt như Nghiêu, Thuấn; 

tránh lỗi của những kẻ xấu, ác ôn như vua Kiệt, Trụ. 

 Học Kinh Lễ để biết xử thế sao cho hài hòa trên dưới, sống nền nếp, có kỷ 

cương, biết cách đi đứng ở đời. 

 Học Kinh Nhạc để hàm dưỡng tính tình, đặc biệt có công dụng là HÒA, trước hết 

là hài hòa tình cảm của chính mình, vui cùng vui buồn cùng buồn nhưng không làm 

thương tổn đến sức khoẻ, đức hạnh của mình.  Vì ảnh hưởng của Nhạc khá quan trọng 

nên nhạc phải diễn đạt tình cảm hoặc cảnh sắc thiên nhiên hướng đến chân, thiện, mỹ.  

Đối với Khổng Tử, cần phải học rồi mới tham chính, tham chính rồi phải vừa làm vừa 

học để rút kinh nghiệm, để càng ngày càng tiến bộ hơn.  Tuyệt đối không được coi dân 

như vật thí nghiệm! 

 Tóm lại người Quân Tử là người có ĐẠO, có ĐỨC và uyên bác về Văn học tức 

Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu.  Từ Vua, quan cho đến thứ dân, ai đạt đạo, đạt đức 

và giỏi về văn học đều là QUÂN TỬ, ngược lại là kẻ TIỂU NHÂN, dù là Vua, Quan 

cũng vậy.  Người đã đủ điều kiện ghi trên có tham chính hay không đều là người QUÂN 

TƯ  . 

c. VỊ THẦY GƯƠNG MẪU 

 Như ta đã biết, Khổng Tử sống đúng vào thời kỳ chuyển biến từ chế độ Bộ Lạc Nông Nô 

sang chế độ Phong Kiến.  Buổi giao thời nầy xã hội loạn lạc, các chư hầu tranh nhau Bá 
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quyền, không còn tùng phục nhà Chu thối nát, yếu hèn nữa.  Trật tự xã hội đão lộn, Khổng 

Tử bị cuốn hút vào cơn lốc chính trị nầy, Ngài muốn vãn hồi lại sự ổn định nên chủ trương 

lấy NHÂN làm gốc, PHỤC LỄ làm dụng, ra sức phổ biến tư tưởng nầy, cố gắng đào tạo mẫu 

người QUÂN TỬ như đã trình bày, và chính Ngài cũng tha thiết dấn thân vào sự thực hành lý 

thuyết Ngài đã đặt ra.  Nhưng lúc bây giờ các chư hầu dùng bá đạo tranh nhau sống chết để 

đoạt lấy Danh Lợi, Quyền thì làm sao chấp hành chủ trương của Ngài được, vì thế không ai 

dùng Ngài cũng như coi trọng chủ trương của Ngài.  Dù vậy, Ngài vẫn không chán nản, sáng 

lập Tư Thục, đào tạo nhân tài.  Ngay cả trong thời gian 6 năm làm quan nước Lỗ cũng không 

hề ngưng việc dạy học. 

 Suốt 40 năm dạy học, vui với nghề nghiệp, hăng say dạy và học, không hề biết mệt mõi.  

Trong thời đại Phong Kiến, giai cấp là thứ Kỷ Cương của xã hội, cứng như đất đá, giới qúi 

tộc và bình dân phân cách như nước với lửa, thế mà Khổng Tử đã dám khai mở trường tư, 

nhằm xóa dần sự ngăn cách đó qủa thật là một cuộc đại Cách Mạng, một cống hiến to lớn cho 

ngàn đời sau.  Ta thử xét đường hướng, phương diện chuyên môn về ngành giáo dục của 

Ngài: 

1. LẬP TRƯỜNG GIÁO DỤC: Bất kể quí tộc hay bình dân, giàu nghèo, dân tộc, 

màu da sắc tóc đều có thể nhập học.  Phương châm của Ngài là: “hữa giáo vô loại” tức, là 

được giáo dục bất kể hạng người gì.  Đây là tư tưởng hết sức mới mẻ, nhằm xáo bỏ giai 

cấp, tạo dựng sự bình đẳng xã hội, nhất là vào thời đại của Ngài. 

2. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐỐI VỚI THẦY GIÁO LÀ DẠY VÀ HỌC 

BẰNG NHAU: Ngài kinh nghiệm: “ba người cùng đi với mình ắt có một người thầy ta” 

(tam nhơn đồng hành, tất hữu ngã sư).  Muốn làm thầy cần phải “ôn cố tri tân” tức là phải 

kiêm biết cả cũ và mới để có đủ trình độ học vấn phong phú.  Về mặt nầy Ngài là tấm 

gương sáng cho hậu thế, Ngài đã khắc khổ học tập: “gắng sức quên ăn, vui mà quên lo.”  

Cho đến lúc già bệnh cũng vậy. 

 Đối với đệ tử Ngài chủ trương “tùy người mà dạy”, cần tìm hiểu chí hướng của 

họ để nương theo mà bồi dưỡng từ kiến thức đến tánh tình, từ lời nói đến việc làm.  Ngài 

khuyên đệ tử đọc sách phải nghĩ suy: “đọc mà không suy nghĩ có thể bị lừa, suy nghĩ mà 

không đọc sách nhiều sẽ có thể thiếu lòng tin.” 

3. NỘI DUNG GIÁO DỤC: giáo án của Ngài chủ yếu là giảng dạy lục kinh: thi, 

thư, lễ, nhạc, dịch và Xuân Thu.  Ngoài ra Ngài còn dạy thêm LỤC NGHỆ: Lễ, Nhạc, 

Xạ, Ngự, Thư và Sớ Lễ, Nhạc để ổn định lòng người, ổn, định trật tự xã hội, thể hiện 

được lòng NHÂN vào cuộc sống; Xạ, ngự thuộc về quân sự tức là bắn cung và kỷ thuật 

đánh xe; thư là viết chữ và số là toán thuật…  Tóm lại nội dung giáo dục của Ngài là 

hướng đến toàn diện, đào tạo người chí sĩ gương mẫu, hữu dụng cho xã hội. 

 Trong 40 năm dạy học, học trò của Ngài lên đến 3000, trong đó đại đa số là bình 

dân, một số rất ít trong giới quí tộc như Nam Cung Quát và Tư Mã Canh.  Số môn sinh 

đắc ý nhất của Ngài gồm có: Nhan Hồi, Mẫn Tử Khiên, Nhiển Bá Ngưu và Trọng Cung 

được nổi tiếng ĐỨC HẠNH.  Tề Ngã và Tử Cống có tài biện thuyết; Nhiểm Hữu, Tử Lộ 

giỏi về chính trị.  Tử Du, Tử Hạ giỏi về văn chương; v…v…  Có 4 môn hạ của Ngài 

được người đời sau thờ phụng với Ngài trong Khổng Thánh Miếu là: Nhan Uyên, Tăng 

Sâm, Khổng Cấp (Tử Tư) và Mạnh Kha. 

B. QUỐC ĐẠO VIỆT NAM GIAO LƯU VỚI NHO GIÁO 

I. ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐỐI VỚI CÁC TRIỀU ĐẠI VUA CHÚA TRUNG HOA 
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a. TỪ KHỔNG TỬ ĐẾN ĐỜI TẦN THUỶ HOÀNG 

  Như ta đã biết, Đức Khổng Tử sinh ra ở Lỗ thuộc phương Bắc nước Tàu lại xuất thân từ 

giới qúi tộc, nên chất DU MỤC dù muốn dù không vẫn tiềm ẩn trong tiềm thức.  Tuy nhiên, 

nhờ ham học, Ngài cũng đã thấm nhuẫn văn hoá Nông Nghiệp phương Nam, cuối cùng Ngài 

nhận thức được cái ưu điểm của 2 vùng Nam Bắc: "khoan hoà, mềm mỏng để dạy người, 

không báo thù kẻ vô Đạo, ấy là cái mạnh của phương Nam, người QUÂN TỬ ở vào phía ấy.  

Xông pha gươm giáo, chết không nản, ấy là cái mạnh của phương Bắc, kẻ mạnh ở phía ấy." 

  Cuộc đời Ngài là tận tâm tận lực đào tạo cho được người Quân Tử để an bình xả hội, nên 

Ngài đã nghiêng hẳn về phương Nam, từ đó Đạo của Ngài lấy "Nhân" làm gốc trong việc trị 

nước, lấy hiếu làm nền trong đạo lý luân thường.  Vì thế, suốt hơn 200 năm thời Chiến Quốc, 

các vua chúa tranh nhau lập bá quyền, nên sách lược của Ngài được tôn trọng, nhưng không 

dùng được. 

  Mãi đến năm 246 trước Công Nguyên, vua Tần là Doanh Chính, dùng bạo lực, thống 

nhất Trung Hoa, gồm thâu lục quốc, lên ngôi Hoàng Đế xưng là Tần Thuỷ Hoàng.  Với sự 

góp sức của các lý thuyết pháp gia như Thừa Tướng Lý Tư và Hàn Phi (học trò Tuân Tử), 

không dùng Nhân trị của Nho Gia mà dùng Pháp trị cực kỳ cuồng tín, nhằm tiêu diệt Nho 

Giáo nên đời Tần Thuỷ Hoàng nổi cộm nhứt trong lịch sử là việc: "ĐỐT SÁCH và CHÔN 

HỌC TRÒ".  Một cuộc thanh trừng vô cùng dã man tự cổ chí Kim chưa hề xãy ra: "Hai 

người mà dám bàn luận về kinh THỬ, THI thì chém bêu đầu ngoài chợ, lấy đời xưa mà chê 

đời nay thì giết cả họ.  Kẻ nào biết mà không tố cáo thì cùng tội với phạm nhân…."  Theo 

lịch sử Trung Hoa, có tất cả 460 nhà Nho bị chôn sống ở Hàm Dương.  Thái Tử Phù Tô can 

gián, liền bị Tần Thuỷ Hoàng đày lên miền Bắc làm quan. 

  Vì chế độ nhà Tần quá độc tài chuyên chính và ác độc, nên Tần bị sụp đổ nhanh chóng 

chỉ cai trị được 40 năm từ (246 - 204 trước Công Nguyên), chuyển sang nhà Hán. 

b. TỪ NHÀ HÁN VỀ SAU 

1. Hán Cao Tổ Lưu Bang (256-195 trước Công Nguyên): Sau khi diệt được Tần, thắng được 

Hạng Võ, Lưu Bang lên ngôi xưng là Hán Cao Tổ.  Giai đoạn đầu, hào quáng chiến thắng bao 

trùm, Trọng Võ Khinh Văn (du mục), coi thường nho sỉ, trí thức, thậm chí có lần đái vào mũ 

của một nhà nho.  Nhưng sau đó nhờ lời khuyên của mưu sĩ Lục Giả, biết rút kinh nghiệm 

thời bạo Tần, thủ tiêu các hình phạt dã man, giảm thuế, trọng dụng Nho sĩ. 

2. Hán Vũ Đế (166-87 trước Công Nguyên) là vị vua sáng suốt, nghe lời khuyên của Đổng 

Trọng Thư (179-104 trước Công Nguyên), một chiến lược gia lỗi lạc đã đưa Nho giáo lên 

hàng Quốc giáo, công cụ để thống nhất đất nước về mặt tư tưởng.  Nho Giáo đã trở thành hệ 

tư tưởng chính thống cho các Chế độ Phong Kiến suốt hơn 2 ngàn năm lịch sử, ảnh hưởng cả 

vùng Đông Nam Á. 

 Suốt 400 năm, nhà Hán cai trị theo kiểu "NỘI NHO NGOẠI PHÁP" lợi dụng Nho Giáo 

Nguyên Thuỷ của Đức Khổng Tử là Nhân Trị làm nền để được lòng dân, để làm an lòng triều 

đình; lấy pháp luật tôn ty cai trị nhân dân và đối xử với các nước lân bang, bành trướng, thôn 

tính.  Tóm lại HÁN NHO dùng LỄ TRỊ để cai trị tức là lợi dụng Khổng giáo để đề cao thần 

quyền, coi Vua là Thiên Tử, là con Trời, lợi dụng Tam Cang Ngũ thường để đặt thứ bậc tôn 

ty trật tự, dĩ nhiên Vua và Hoàng thất là thứ bậc cao nhất, bất khả xâm phạm, kế đó là các 

Quan lại. 

 Các triều đại sau đó đều lợi dụng Nho Giáo, thêm bớt sao cho bảo vệ được chế độ phong 



108 
 

kiến, giữ vững được địa vị, quyền lợi của thành phần cai trị.  Thí dụ như đến đời TỔNG NHO 

lại bổ sung thêm Phật Giáo và Lão Giáo, kết hợp hài hoà nhầm đạt được mục đích nêu triên. 

Tóm lại: Qua các triều đại phong kiến từ thời nhà Hán trở về sau, Nho Giáo nguyên thuỷ bị 

lợi dụng tối đa.  Những công thức phi nhân như: "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung; Phụ 

xử tử vong, tử bất vong bất Hiếu." (Vua bảo tôi chết, tôi không chết là không TRUNG; Cha 

bảo con chết mà con không chết là bất Hiếu)  Lợi dụng 2 chữ TRUNG, HIẾU của Khổng 

Giáo để đè lên đầu người dân.  Đối với vợ thì:  

"Phu xướng, phụ tùng"; còn đối với phụ nữ thì: "lại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử 

tùng tử"…  Ngũ Kinh và tứ thư đều được giải thích rấp khuôn nhầm bảo vệ Vương Quyền. 

II. QUÁ TRÌNH XĂM NHẬP VÀO VIỆT NAM 

 Hán Nho được đưa vào Việt Nam bằng con đường xâm lược, mặc dù các quan người Hán như  

Sỉ Nhiếp, Tích Quang và Nhân Diên nổ lực phát triển, nhưng người dân Việt Nam rất thờ ơ. Chỉ có 

một số ít học hành đỗ đạt làm quan trong bộ máy cai trị của Trung Hoa trong thời kỳ Bắc thuộc như 

Lý Tiên, Lý Cầm, Khương Công Phụ v.v..  Điều hết sức đặt biệt là ông Khương Công Phụ làm quan 

dưới thời Bắc thuộc mà sau đó lên đến chức Tể Tướng đời Đường!  Sự việc nầy tuy không vinh 

quang gì nhưng chứng tỏ dân tộc Việt Nam thật là thông minh, nếu có điều kiện tương đối sẻ thành 

công dễ dàng mọi lãnh vực!  Mãi đến năm 1070, nhà Lý cho lập Văn Miếu ở Kinh Đô thờ Chu Công 

và Khổng Tử, Nho Giáo mới được thịnh hành. 

a. Ảnh hưỡng của Nho Giáo đối với các Triều Đại Việt Nam 

  Từ đời nhà Lý, Tống Nho tương đối được thịnh hành, qua đời Trần, các vua chúa vẫn 

chống việc tổ chức hệ thống cai trị cũng như văn hoá xã hội theo phương Bắc, tức rập khuôn theo 

nhà Tống lúc bấy giờ, mặc dù có áp lực của các nhà Nho. 

  Mãi đến khi Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh, có sự hợp tác chặc chẽ của các nhà 

Nho Việt Nam, đứng đầu là Nguyễn Trải, đưa đến chiến thắng kẻ thù, giành lại chủ quyền cho dân 

tộc nên Nho giáo được đưa lên hàng quốc giáo. 

  Từ đó, Nho Giáo thăng trầm theo sự thịnh quy của Triều Đình.  Cuối đời nhà Lê, Nho 

Giáo suy sụp, các nhà Nho lỗi lạc như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiệp lui về ở ẩn.  Đến đời 

nhà Tây Sơn, Nguyễn Huệ cho học hành và thi cử bằng chử Nôm, thay chử Hán.  Như thế vua 

Quang Trung muốn giảm bớt ảnh hưởng của Nho Giáo Thanh Triều đang đè nặng lên chính quyền 

Việt Nam. 

  Nhưng đến đời nhà Nguyễn, Nho Giáo lại được đưa lên hàng Quốc Giáo trở lại và tàn lụi 

khi tiếp xúc với nền văn hoá Tây Phương vào đầu thế kỷ 20. 

Tóm lại: vì Nho Giáo Trung Hoa như Hán Nho, Tống Nho, Minh Nho, Thanh Nho, có hệ thống cai 

trị khá tốt trong việc bảo vệ Ngai vàng nên được các vua chúa phong kiến Việt Nam trọng dụng 

trong việc trị nước.  Tuy nhiên cũng có nhiều nhà vua đời Trần như Trần Minh Tông, Trần Dụ 

Tông, v.v., không muốn cai trị rập khuôn theo phương Bắc và đặc biệt nhất là vua Quang Trung, 

Người xuất thân từ Nông Dân nên đã có tinh thần độc lập, cho áp dụng chữ Nôm vào hệ thống thi 

cử. 

b. Ảnh hưởng Nho Giáo đối với Bình Dân Việt Nam 

  Sở trường của Nho Giáo từ Hán Nho đến Thanh Nho đều bám sát vào các Triều Đại 

phong kiến để tồn tại.  Nhứt là hệ thống thi cử của Nho Giáo tuyển chọn nhân tài được các triều 
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đình Việt Nam từ đời nhà Lý đến đời nhà Nguyễn áp dụng, khoa thi đầu vào năm 1075, khoa cuối 

vào năm 1919, tất cả có 185 khoá thi, tuyển được 2875 người trong đó có 56 Trạng Nguyên.  

Những nhân tài lỗi lạc Việt Nam thời đó được ghi nhận: Nguyễn Hiền đỗ Trạng Nguyên năm 12 

tuổi, Mạc Đỉnh Chi và Nguyễn Trực là 2 Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, Chu Văn An là nhà giáo xuất 

sắc.  Lương Thế Vinh đỗ Trạng Nguyên năm 22 tuổi, rất giỏi về toán học, được người đời gọi là 

TRẠNG LƯỜNG (đo lường), Nguyễn Bỉnh Khiêm được gọi là Trạng Trình rất giỏi về Triết Lý và 

Lý Số: "Trên thông Thiên Văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người"; Lê Quí Đôn là thần đồng 

Việt Nam, bác học "thiên hạ vô tri vấn Bảng Đôn" (trong trời đất, điều gì không biết, hỏi Bảng 

Đôn)… 

  Vì thế, trong dân gian, người Việt Nam vốn là nông dân, thích văn hơn võ, trọng tình hơn 

lý, mơ an cư lạc nghiệp hơn là dời đổi, thích thanh bình hơn chiến tranh... nên đã tôn vinh Sĩ đứng 

đầu trong các nghề nghiệp: Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh. Những câu ca dao VN phản ảnh tâm tư 

của người bình dân: 

  _ Chẳng tham ruộng cả ao liền 

    Tham vì cái bút cái, cái nghiên anh Đồ 

  _ Anh về lo học chữ Nhu. 

    Chín trăng em đợi, mười thu em chờ 

  _ Quan văn cửu phẩm là sang 

    Quan võ tứ phẩm còn mang gươm hầu 

  _ Quan văn mất một đồng tiền 

    Làm cho quan võ mất quyền quận công. 

  Ngoài ra, đã trong Sĩ thì phải trọng chữ viết của anh đồ tức là chữ hán, còn được gọi là 

chữ của Thánh Hiền. Một tờ giấy có chữ của Thánh Hiền không vứt bỏ bừ bãi, không dùng vào 

việc ô uế. Hành động này đã diễn đạt “sự chung thủy, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng 

cây” của dân tộc Việt Nam. Thật là một hành động đáng yêu! Nếu như các dân tộc trên thế giới đều 

có tinh thần đạo đức thật sự, phát xuất từ tấm lòng như dân tộc Việt Nam, thì thế giới sẽ thanh 

bình, không còn những cảnh chết chóc đầu rơi máu đỗ, gây thảm khổ cho mình , cho người! 

  Riêng về Đạo làm người theo quan niệm của Nho gia, nhứt là qua Đức Khổng Phu Tử, ăn 

khớp với quan niệm của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa, trước Khổng Tử rất xa mà chính Ngài đã 

học hỏi từ PHƯƠNG NAM trong việc đào tạo người QUÂN TỬ cốt lõi Đạo của Ngài. Xin nhắc lại 

lời Ngài đối đáp với đệ tử: “ Khoan hòa, mềm mỏng để dạy người, không trả thù kẻ vô đạo, ấy là 

cái mạnh của phương Nam, người QUÂN TỬ ở đó. Xông pha gươm giáo dù chết cũng không nản, 

ấy là cái mạnh của phương Bắc, kẻ mạnh ở đó”. Quan điểm Đạo học của đức Khổng Tử không xa 

lạ gì đối với dân tộc ta nên được dân tộc ta hưởng ứng nồng nhiệt và rất là tôn trọng. Tuy nhiên, 

trong quá khứ cũng có nhiều gia đình, nhiều nhà nho VN, vì quá trọng Đạo Nho, chấp vào Đạo 

Nho đã được cải sửa, thêm bớt nhiều lần qua các triều đại phong kiến, áp dụng một cách máy móc, 

khô khan về Trung, Hiếu, Lễ, Nghĩa, Trọng Nam Khinh Nữ, Tôn Ti Trật Tự… theo kiểu du mục 

phương bắc. Các gia đình phong kiến VN từ xưa, vì chấp cứng vào các công thức theo kiểu: “Vua 

bảo tôi chết, tôi không chết là bất trung; cha bảo con chết, con không chết là bất hiếu:… cũng đã 

gây ra nhiều trở ngại cho sự tiến hóa của dân tộc, điển hình là nhóm Tự Lực Văn Đoàn đã nêu lên 

bài bác loại tư tưởng này. Riêng các vua quan nhà Nguyễn, cũng vì rập khuôn theo tổ chức triều 

đình Mãn Thanh, thiếu linh hoạt, không nhin xa hơn ngoài Trung Quốc, nên phải bị thảm bại! 
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Trường hợp Lý Trường Tộ là điển hình cho giai đoạn này của thời Phong Kiến! ( Lý Trường Tộ đi 

sứ sang Pháp, trở về mô tả bóng đèn điện không dầu mà cháy sang hơn đèn dầu… thi cả vua tôi 

đều cho họ Lý đi xa về nói láo!) 

c. Sự dung hóa của văn hóa Việt Nam đối với Nho giáo 

  Như trên đã trình bày, Đức Khổng Tử đã chịu ảnh hương của nền văn hóa phương Nam, 

nên học thuyết của Ngài lấy Nhân làm cốt lõi, Trung, Hiếu, Triết, Nghĩa.. làm trọng, nên rất ăn 

khớp với truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Do đó, Đạo Nho nguyên thủy của Ngài rất được 

dân tộc Việt Nam bao dung, tiếp nhận dễ dàng vì rất quen thuộc với phương Nam. Tuy nhiên, cũng 

còn có nhiều khác biệt cơ bản mà nho giáo Trung Hoa phải biến đổi cho phù hợp với nền Quốc 

Đạo Việt Nam để tồn tại. 

  Ngoài phần tương đối giống nhau như tính ổn định, trọng tình, trọng văn hơn võ như đã 

trình bày phần trên, còn có rất nhiều điểm khác biệt có thể liệt kê như sau: 

 Quan niệm Trung, Hiếu, Nghĩa, Tình: 

  Chữ Trung: Ngay cả Nho giáo nguyên thủy qua Đức Khổng Tử hay gọi là Khổng Giáo, 

cũng đã đi tìm những ông vua, chúa xứng đáng để phụng sự. Như vậy, chữ Trung nghiêng về 

Trung với cá nhân, với chủ của mình. Ở VN vì tính thích ổn định, an cư lạc nghiệp, nên tổ chức xã 

hội đặt nặng vào làng, nước, coi tập thể Đất Nước, Quốc Gia lên trên cá nhân, kể cả vua chúa. 

  Chữ Hiếu, Nghĩa, Tình: Khổng giáo đã đề cao đạo làm người, trong đó trung hiếu đóng 

vai trò quan trọng, nhung vì quan điểm Chính Danh, Tôn Ti, Trật Tự nên rất cứng nhắc, máy móc, 

khô khan như là vô tình. Tại VN, do ảnh hưởng của đời sống nông nghiệp, quan niệm về Trung, 

Hiếu, Nghĩa, Tình rất linh hoạt, mềm mại, mát mẻ như dòng nước luân lưu, như mây trời lang 

thang, như nắng ấm mùa xuân… Những câu ca dao VN diễn đạt tài tình, đậm đà tình thương và 

hiếu nghĩa. 

Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ Mẹ, kính Cha 

Cho tròn chữ Hiếu mới là Đạo con. 

 Chữ Nhân, chữ Nghĩa đệm vào chữ Tình thành ra cặp từ Nhân Nghĩa, Tình Nghĩa thật là êm dịu, 

thật là độc đáo: 

Đường dài ngựa chạy biệt tăm 

Người dưng có nghĩa trăm năm cũng chờ 

 Truyện Lục Vân Tiên có câu: 

Ngư rằng tôi chẳng sờn lòng  

Xin tròn Nhân Nghĩa còn hơn bạc vàng. 

 Trong bài Bình Ngô Đại Cáo, mở đầu Nguyễn Trãi có viết: 

“Việc Nhân Nghĩa cốt ở yên dân” 
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  Đối với người nông dân thuần túy, diễn tà tình yêu trai gái trong sáng, đậm đà, tràn đầy 

nhân tính và khá dí dởm, đáng yêu, đặc biệt là cải biên Nho Giáo theo đúng văn hóa, truyền thống 

VN: 

“Mình về em chẳng cho về 

Em nắm vạt áo em đề câu thơ 

Câu thơ ba chữ rành rành 

Chữ Trung, chữ Hiếu, chữ Tình là ba 

Chữ Trung thi để phần Cha 

Chữ Hiếu phần Me, đôi ta chữ Tình” 

 Trọng Văn hơn Võ: 

  Khổng giáo vì chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Nam nên cũng trọng văn hơn võ, 

nhưng về chính trị, nhất là đối với các nước lân bang, các triều đại Trung Hoa vẫn dùng bạo lực 

theo kiểu du mục để xâm chiếm, đô hộ, đàn áp, bóc lột. Hàng ngàn năm VN bị đô hộ đã chứng 

minh rõ ràng và Nho giáo tràn sang VN cũng theo gót giày quân xâm lược. Riêng dân tộc VN, kể 

cả các triều đại phong kiến, ảnh hưởng nặng Nho Giáo, vẫn chán ghét chiến tranh, vẫn muốn được 

bình yên, nên tất cả các cuộc chiến tranh mà VN dấn thân đều có tính cách tự vệ, khoan dung! Như 

chương 2 đã trình bày, dân Chiêm Thành rất hiếu thắng, 3 lần tấn chiếm thủ đô Thăng Long, gây 

chiến mấy chục lần, bị VN bắt cả vua tôi rồi thả rất nhiều lần, để rồi cuối cùng, vua tôi Chiêm 

Thành tự bằng lòng trở thành quan viên của triều Nguyễn. 

 Trọng sĩ hiền hơn Thương buôn 

  Bản sắc Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh đã chứng minh rõ điều này, Binh sắp cuối cùng là 

do tinh thần trọng văn khinh võ. Riêng về thương buôn cũng bị dân tộc VN chán ghét vì cho 

thương buôn gắn liền với xảo trá, lừa đảo, lường gạt, trái với bản chất thật thà, chất phát của dân 

tộc VN. Câu “phi thương bất phú” tuy là đúng nhưng khá mỉa mai! Điều này ngược lại với Nho 

Giáo kể cả Khổng giáo vì đức Khổng Tử vẫn thích lệ nghề buôn, vẫn thích giàu có nếu chính đáng. 

 Quay về nguồn: 

  Nho giáo, kể cả Khổng giáo đều không tin có “quỷ thần” nên việc “thờ cúng tổ tiên” mà 

VN coi như là nền Quốc Đạo, không đề cập đến. Ngoài ra, với tinh thần “tôn ti, trật tự” quá cứng 

nhắc nên khó hài hòa với tôn giáo khác, đặc biệt là Phật Giáo. Tuy nhiên, khi du nhập vào VN, 

Nho giáo phải “mềm lại”, chấp nhận việc thờ cúng ông bà, tôn trọng trời phật, hòa nhập với các tôn 

giáo khác y như tinh thần Quốc Đạo VN. Đây là một sự biến đổi lớn của Nho giáo khi vào VN. 

KẾT LUẬN 

Bên cạnh sự thất bại về chính trị , hào quang thành công của Ngài rực rỡ khắp trời Đông. 

Thất bại về chính trị chẳng qua là do người đương thời kém đức kém tài, lại mê danh, lợi, quyền, háo 

thắng đấu tranh giành giựt, thích hành Bá Đạokhông đủ kiến thức áp dụng Vương đạo Nhân trị của Ngài. 

Nếu như mọi suy yếu của Trung Hoa sau này đều đổ lỗi cho Ngài, tôi nghĩ thật là bất công, vì các đời sau 

của Ngài từ đời nhà Hán về sau có ai dùng nguyên tắc chính trị của Ngài đâu! Họ dùng trí xảo trong việc 

trị nước, sửa đổi , thêm bớt , bóp méo , vo tròn triết thuyết của Ngài sao cho có lợi trước mắt là giữ vững 

ngai vàng, bất kể quyền lợi của Tổ Quốc , của dân tộc. 
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 Còn sự thành công của Ngài thì lớn lao , rạng rỡ, hữu ích cho Đời bất chấp không gian và thời 

gian , trường tồn mãi mãi. Ta có thể tóm lược những ưu điểm của Ngài để kết luận Ngài xứng danh là một 

"vạn thế sư biểu" 

1.      Sửa đổi ý niệm Quân Tử bất chấp giai cấp là mở đường cho sự bình đẳng xã hội , phá tung hang rào 

sắt của bọn quí tộc , độc quyền thuở đó, để cho người bình dân được ngang hàng với quí tộc. 

2.      Mở trường tư, san bằng giai cấp là tạo dựng sự bình đẳng , đây có thể nói là một cuộc đại cách 

mạng thời đó 

3.      Thuyết TU THÂN vi bổn xuất sắc của Ngài cũng phá hàng rào giai cấp : “Từ Vua cho tới thứ dân 

phải lấy việc tu thân làm gốc 

4.      Thuyết TRUNG DUNG xuất sắc dẫn đường cho cháu ông là Tử Tư viết thành sách Trung Dung và 

trở thành Đạo Trung Dung 

5.      Thuyết “Tính tương cận’ giúp Mạnh Tử lập nên triết thuyết đầy nhân tính là “ Nhơn chi sơ , tính 

bổn thiện” và xây dựng tư tưởng mới , cách mạng là : “ Dân vi quý, xã tắc thứ chi, Quân vi khinh” 

6.      Ông đề xuất 3 đức tính căn bản là NHÂN, TRÍ , DŨNG để điều hòa bản năng của con người , lấy 

NHÂN làm gốc , từ NHÂN sinh ra TRÍ và DŨNG , thì TRÍ và DŨNG mới tô bồi cho tinh thần phục vụ 

tha nhân chính xác. Từ Nhân Trí Dũng sau nầy phát triển thành Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín đều là những 

nguồn lý xuất sắc , căn bản và sẽ tồn tại mãi mãi nếu ngày nào NHÂN LOẠI tiếp tục cuộc hành trình 

hướng thượng 

7.      Quan niệm giáo dục TIÊN HỌC LỄ , HẬU HỌC VĂN cũng sẽ trường tồn mãi mãi nếu nân loại 

hướng tới một xã hội có tôn ti trật tự, an bình, điều hòa , hạnh phúc. Dĩ nhiên mọi sự lạm dụng , cưỡng ép 

máy móc, thiếu đức Trung Dung đều tai hại mà cần đòi hỏi là Lễ phát xuất từ tâm mà ra. 

8.      Đức tính CHÂN THẬT được Ngài coi trọng : “ Lễ sống là phải ngay thẳng, chẳng ngay thẳng mà 

sống được thì là may mắn khỏi chết đó thôi 

9.      Về trung hiếu thì “Vua cho ra Vua” đối với cha mẹ thì : “ Thờ cha mẹ nên nhỏ nhẹ khuyên can , nếu 

thấy cha mẹ không theo ý mình thì vẫn cung kính mà không xúc phạm cha mẹ”  Ngài chưa hề dạy con 

người phải tuyệt đối mà chỉ dạy cách khuyên can sao cho có hiệu quả và giữ được nhân tính nhân bản của 

con người. 

10.   Ngài đã rất tôn trọng TỰ DO NGÔN LUẬN : Tử Lộ đã KHUYÊN CAN Ngài bằng lời lẽ cứng rắn 

đến xẵng giọng Ngài chẳng những không giận mà còn nghe theo , tôn trọng ý kiến người khác , không 

độc tài . Môn sinh của ngài rất thương yêu ngài và cảm phục: “Ôn hòa mà nghiêm trang, oai vệ mà không 

dữ dằn, cung kính mà thư thái” 

11.   Đạo nhơn luân của Ngài vươn tới quan hệ hai chiều Bình Đẳng  “ Quân minh Thần Trung” , “Phụ từ 

Tử hiếu” , “ Phu nghĩa Phụ kính” , “ Huynh thương Đệ để” … Rõ ràng Ngài đã dạy “ Vua sang suốt thì 

tôi mới trung , cha hiền thì con mới thảo , chồng có nghĩa thì vợ mới tôn kính , anh có tốt thì em sẽ 

nhường , Bạn bè thì tin nhau mới là bạn bè. Tuy Ngài không nói ngược  thì sẽ ra sao nhưng mọi người 

đều  hiểu là phải theo đúng luật CÔNG BÌNH. 

12.   Về binh trị thì Ngài dạy : “ Lương thực đủ , binh lực mạnh  dân tin” trong 3 điều này, dân tin là quan 

trọng nhất. Ngày xưa cũng vậy, ngày nay cũng vậy, nhà chính trị mà lường gạt , thiếu chân thật với dân 

thì ngày suy sụp sẽ sát bên rồi. 

  Thật ra ưu điểm Nho Giáo nguyên thủy của Đức Khổng Tử còn rất nhiều, không thể kể hết được. 

Kịp đến tới chỗ khi giao lưu với nền Quốc Đạo Việt Nam , Nho giáo được cải biên phù hợp với truyền 
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thống dân tộc nên được đón nhận nồng nhiệt. Về phương diện Đạo học , sau khi hòa nhập vào nền Quốc 

Đạo Việt Nam , Nho giáo còn sang giá hơn, nhứt là sự hiệp nhất với Đạo Phật và Đạo Lão đã cô động 

Tam Giáo vào Tâm Khảm của người dân Việt Nam một cách tự nhiên không ngờ được. 

  Đặc biệt hơn nữa là Đạo Cao Đài chính là Quốc Đạo Việt Nam sau khi đã được trui rèn qua nhiều 

thử thách cam go đã tôn vinh NHO GIÁO lên hàng : “ NHO TÔNG CHUYỂN THỂ” trong tôn chỉ và 

mục đích của đạo Cao Đài: “ Qui Nguyên Tam Giáo , Hiệp Nhứt Ngũ Chi” Đạo Cao Đài rất tâm đắc vòi 

NHO GIÁO qua học thuyết TRUNG DUNG, PHẬT GIÁO qua long TỪ BI, LÃO GIÁO qua TU TÂM 

DƯỠNG TÁNH  như câu kinh: 

“TRUNG DUNG  Khổng Thánh chỉ rành 

TỪ BI Phật dặn lòng thành lòng nhơn 

Phép Tiên Đạo TU CHƠN DƯỠNG TÁNH 

Một Cội sanh ba NHÁNH in nhau” 
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Chöông naêm 

 

QUOÁC ÑAÏO VN GIAO LÖU VÔÙI KYTO GIAÙO 

 

TIEÅU LUAÄN 

 Kyto Giaùo, ñaëc bieät laø Thieân Chuùa Giaùo du nhaäp vaøo VN vaøo theá kyû 15 baèng 2 con 

ñöôøng KINH TEÁ vaø CHÍNH TRÒ. Hôn nöõa, hai neàn vaên hoaù Ñoâng Taây laïi khaùc bieät nhau quaù 

lôùn maø Taây Phöông voán goác du muïc, neân thöôøng haønh xöû quaù cöùng nhaéc, thieáu uyeån chuyeån. 

Vì theá, söï du nhaäp naày khaùc vôùi Ñaïo Phaät, Ñaïo Laõo vaø Ñaïo Khoång, ñaõ gaây ñoå vôõ khoâng 

ít…Ngoaøi ra, Ky toâ Giaùo laïi ñuïng phaûi  neàn Quoác Ñaïo VN, nhöùt laø Ñaïo Thôø Cuùng Toå Tieân, 

nhö moät böùc töôøng thaønh vöõng chaéc, baûo veä truyeàn thoáng daân toäc…Do ñoù, vieäc truyeàn baù Ky 

toâ giaùo taïi VN khoâng thaønh coâng nhö  yù cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo. Neáu nhö khoâng coù söùc 

maïnh cuûa ñoaøn quaân xaêm laêng ñi cuøng vaø söï cöôõng böùc cuûa cheá ñoä thöïc daân thì söï thaát baïi 

laïi caøng naëng neà hôn! Maõi ñeán thaùng 10 naêm 1962 môùi baét ñaàu hoïp Coäng Ñoàng VATICAN II 

taïi La Maõ goàm 2500 Giaùm muïc vaø caùc chöùc saéc cao caáp, keùo daøi trong 3 naêm môùi giaûi tröø bôùt 

tính töï cao töï ñaïi, tính chaáp neâ cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo thuôû ñoù, haøi hoaø vôùi neàn vaên hoaù baûn 

xöù, nhöôïng boä veà nhöõng phong tuïc taäp quaùn Quan, Hoân, Tang, Teá…ñaëc bieät nhöùt laø khoâng 

coøn choáng ñoái vôùi truyeàn thoáng THÔØ CUÙNG TOÅ TIEÂN cuûa daân toäc VN. Vôùi taâm hoàn phoùng 

khoaùn, haøi hoaø, uyeån chuyeån cuûa daân toäc VN, daàn daàn daân toäc naày cuõng môû roäng voøng tay 

ñoù nhaän neàn vaên hoaù Taây Phöông, ñaõ ñem ñeán cho daân toäc nhöõng ñieàu môùi laï veà khoa hoïc, 

toå chöùc ñoâ thò, chöõ vieát, heä thoáng giaùo duïc, thi cöû… Nhôø söï giao tieáp naày, hai neàn vaên hoaù 

Ñoâng Taây boå khuyeát cho nhau, giuùp cho daân toäc VN caøng theâm vöõng maïnh, caân baèng …treân 

ñöôøng tieán hoaù ñeå sau naày môùi coù cô hoäi vöôn leân ñeán ñænh cao cuûa neàn vaên minh TAÂM 

LINH trong thôøi ñaïi môùi. 

 

A- ÑAÁNG JESUS CHRIST VAØ CAÙC HEÄ PHAÙI KY TOÂ GIAÙO 

I- Tieåu Söû cuûa Jesus Christ, nhöõng huyeàn nhieäm vaø giaùo lyù 

a/ Tieåu Söû 

 Tieåu söû cuûa Jesus Christ thaät laø huyeàn nhieäm! Qua söï ghi cheùp cuûa Mathiew, Mark, Luke 

trong TAÂN ÖÔÙC, tieåu söû cuûa Ngaøi coù theå toùm löôïc: Ngaøi sinh taïi thaønh phoá Bethlehem xöù Judea, con 

cuûa OÂng Joseph, moät ngöôøi thôï moäc taïi thaønh Nazareth vaø Baø Mary. Tuy nhieân theo Taân Öôùc, baø 

Mary chæ môùi ñính hoân vôùi Joseph, nhôø ôn THAÙN H LINH cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho baø moät haøi nhi 

trai ñaët teân laø JESUS, Baø vaãn coøn TRINH khi mang thai ñöùa beù. Vì theá, ngöôøi ta tin raèng Jesus laø con 

moät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, giaùng theá ñeå cöùu roãi loaøi ngöôøi. Joseph vì loøng nhaân töø, treân maët phaùp lyù thôøi 

ñoù, coi nhö ngöôøi cha chính thöùc cuûa Jesus. 

b/ Nhöõng lôøi tieân tri 

1- Thaùnh Jean 
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 Ngaøi ñöôïc coi nhö  Söù Giaû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, giaùng traàn tröôùc, chuaån bò, doïn ñöôøng cho 

Jesus ra ñôøi. Jean ñaõ ñi caùc nôi, vöøa giaûng Ñaïo, vöøa baùo tin cho moïi ngöôøi bieát laø seõ coù moät Ñaáng 

Cöùu Theá ra ñôøi, vöøa laáy nöôùc laøm pheùp Baùp - teâm  cho caùc moân ñoà. Jean tuyeân boá: “Ñaáng aáy ñeán sau 

ta, ta chaúng ñaùng xaùch giaøy cho Ngaøi” Jean laïi coøn laøm chöùng: “ Ta ñaõ thaáy THAÙNH LINH töø Trôøi 

giaùng xuoáng nhö chim boà caâu ñaäu treân mình Ngaøi”. Khi Ñöùc Chuùa Jesus ñeán cuøng Ngaøi, chim boà caâu 

traéng bay ñeán ñaäu treân vai Ñöùc Chuùa. Moïi ngöôøi thaáy vaäy ñeàu nhaän bieát  Chuùa. Luùc ñoù Chuùa Jesus 

chòu pheùp Baùp- Teâm cuûa Jean. Veà pheùp naày Jean tuyeân boá ñaïi yù: “Ta ñöôïc lònh laøm pheùp baèng nöôùc, 

Ñaáng aáy seõ laøm pheùp Baùp -Teâm baèng Ñöùc Thaùnh Linh (Ñieån laønh töø Ñöùc Chuùa Trôøi). 

2- Caùc Baùc Só  Ñoâng phöông 

 Ñöùc Chuùa sanh taïi Beát- Leâ- Hem, xöù Giu-ñeâ ñang ñôøi vua Heâ- Roát, coù maáy thaày Baùc Só töø 

phöông Ñoâng tôùi hoûi vua Heâ- Roát raèng: “Vò vua daân Giu- Ña môùi sanh taïi ñaâu? Chuùng toâi thaáy ngoâi 

sao Ngaøi beân Ñoâng Phöông neân ñeán thôø laïy Ngaøi”. Vua Heâ- Roát boái roái, hoaûng sôï baûo caùc Baùc Só naày 

ñi veà phía Beát- Leâ- Hem tìm thöû. Hoï thaáy ngoâi sao ñi tröôùc daãn ñöôøng, chính laø Ngoâi sao maø hoï thaáy 

beân Ñoâng Phöông. Ngoâi sao döøng laïi ngay choã sanh Ñöùc Chuùa., gaëp Mary, meï Ngaøi vaø ñöùa beù. Hoï 

möøng quaù, suïp laïy roài baøy leã vaät daâng. Keá ñoù, trong giaác chieâm bao, hoï thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi daïy ñöøng 

trôû laïi gaëp vua Heâ- Roát, vì theá hoï tìm ñöôøng khaùc veà xöù. Sau ñoù, Thieân Söù ñeán vôùi Joseph trong 

chieâm bao baûo ñem Jesus troán qua nöôùc EÂ -díp- Toâ laùnh naïn, vì vua Heâ- Roát seõ tìm gieát nhöõng ñöùa treû 

con trai töø 2 tuoåi trôû xuoáng. Joseph ñöa Chuùa vaø Mary rôøi khoûi thaønh, tò naïn taïi EÂ Díp Toâ tôùi chöøng 

vua Heâ Roát cheát môùi quay veà. 

c/ Nhöõng pheùp laï chöûa beänh 

 Baát cöù beänh laï gì nhö bò quyõ chieám xaùc, beänh reùt, cuøi, muø maét, baïi xuoäi …Chuùa chæ caàn ñaët tay 

leân ngöôøi beänh nhaân hoaëc chaêm chuù nhìn… beänh seõ khoûi ngay. Chuùa cuõng ñaõ bieán ra nhieàu baùnh mì 

vaø caù ñeå giuùp ñaùm ñoâng no buïng…Hieän töôïng naày laøm danh Chuùa noãi nhö coàn, nhôø theá Chuùa truyeàn 

daïy Ñaïo deã daøng hôn. Ñaây laø nhöõng hieän töôïng caàn coù vaø coù thaät maø ôn THAÙNH LINH ban cho ñeå 

giuùp cho caùc vò Giaùo Chuû trong giai ñoaïn ñaàu khai Ñaïo, ñaùnh maïnh vaøo söï hieáu kyø, caûm phuïc, ñaùp 

öùng caùc nhu caàu caáp baùch lieân heä ñeán söï soáng cheát …haàu qui tuï hoï laïi ñeå töø töø giaûng daïy chaân lyù caøng 

ngaøy caøng cao hôn trong doøng tieán hoaù cuûa con ngöôøi. Ñaây chính laø muïc ñích cuûa THÖÔÏNG ÑEÁ qua 

caùc vò Giaùo Toå. 

d/  Phaàn Giaùo Lyù 

 Treân ñöôøng phuïng söï Ñaïo Phaùp, Ngaøi ñi saâu vaøo caùc hang cuøng ngoû heûm, nuùi cao röøng thaåm, 

len loûi vaøo ñaùm daân chuùng coøn voâ minh trong xöù sôû cuûa Ngaøi vaø Ngaøi ñaõ ñi ñöôïc vaøo loøng caùc daân 

toäc maø böôùc chaân cuûa Ngaøi ñöa tôùi. Ngaøi thuyeát giaûng cho hoï veà ñöùc tin vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi, ngöôøi 

saùng taïo ra Caøn Khoân Vuõ Truï. Ngaøi ñaõ giaûng cho hoï veà trieát lyù nhaân sinh cao ñeïp, baèng nhöõng aån duï 

thöïc teá ñôn giaûn thí duï nhö veà ngöôøi gieo gioáng treân ñaù, treân ñaát caèn coãi, trong buoäi gai vaø treân ñaát 

phì nhieâu…ñeå giaûng veà caùch truyeàn Ñaïo (caùc loaïi ñaát naày chæ Taâm Ñieàn). Nhö õng tö töôûng Ñöùc Chuùa 

Jesus truyeàn ñaït thaät khoâng khaùc Khoång, Laõo, Phaät ôû phöông Ñoâng! Roõ raøng caùc phaùp tu coù khaùc 

nhau khi coøn theo theå töôùng, caøng tu leân cao caøng gioáng nhau, cuoái cuøng y nhö nhau. Ñoù laø: “VAÏN 

PHAÙP ÑOÀNG NHAÁT LYÙ”. 

e/ Söï cheát vaø soáng laïi cuûa Chuùa Jesus 
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 Giu-ña laø ngöôøi trong soá 12 Söù Ñoà cuûa Chuùa, bò quyõ aùm, ñi kieám caùc thaày teá leã vaø caùc thaày 

ñoäi, ñeå ñoàng möu noäp Ngaøi cho keû aùc laûnh thöôûng. Keå töø ñoù, Ngaøi bò chuyeån ñi töø nôi naày sang nôi 

khaùc, bò ñaùnh ñaäp taøn nhaãn, haønh haï toái ña, ñeå cuoái cuøng bò xöû töû baèng caùch ñoùng ñinh treân Thaäp Töï 

Giaù. Ñeå laøm nhuïc danh Ngaøi, hoï cho xöû chung vôùi 2 keû toäi hình söï troäm cöôùp, ñaët hoï 2 beân Chuùa. Hoï 

nhaïo baùng: Ngaøi laø con moät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø vua daân Giu Ña, töøng duøng pheùp linh cöùu ngöôøi, 

sao giôø ñaây khoâng töï cöùu!...Trong nhöõng giôø phuùt bò haønh haï, ñaùnh ñaäp, nhuïc maï Ngaøi vaãn duøng 

nhöõng lôøi khuyeân raên giaùo huaán ngöôøi chung quanh. Thaäm chí ngay giôø phuùt bò ñoùng ñinh treân Thaäp 

Töï Giaù, Ngaøi vaãn caàu nguyeän: “ Laïy Cha xin tha thöù cho hoï, vì hoï khoâng bieát mình laøm ñieàu gì”. 

Thaät laø töø bi, duõng caûm vaø töï chuû bieát bao!!! 

 Sau ñoù coù vò Nghò Vieân toaø Coâng Luaän teân Joseph, voán töø ñaàu khoâng ñoàng yù vieäc xöû naày, ñi 

ñeán oâng Phi-laùt , xin xaùc Ñöùc Chuùa veà choân trong huyeät ñaõ ñuït trong hoøn ñaù. Nhieàu ngöôøi ñeán xem 

moä Ngaøi, sau ñoù veà saém söûa nhöõng thuoác vaø saùp thôm ñem ñeán moä Ngaøi nhöng vöøa tôùi nôi hoï thaáy 

hoøn ñaù ñaõ laên ra khoûi cöûa moä, böôùc vaøo khoâng thaáy xaùc Chuùa. 

 Söï kieän Ngaøi soáng laïi coù ngöôøi may maén gaëp laïi Ngaøi, ñaëc bieät laø 11 Söù Ñoà ñöôïc noùi chuyeän 

cuøng Ngaøi. Ngaøi phaùn: “Coù lôøi cheùp raèng Ngaøi, Ñaáng Christ phaûi chòu ñau ñôùn döôøng aáy, ngaøy thöù ba 

seõ töø keû cheát soáng laïi, vaø ngöôøi ta seõ nhôn danh Ngaøi maø rao giaûng cho daân caùc nöôùc söï aên naên ñeå 

ñöôïc tha toäi, baét ñaàu töø thaønh Jesuralem, caùc ngöôøi laøm chöùng veà moïi vieäc ñoù, ta ñaây seõ ban cho caùc 

ngöôi ñieàu Cha ta ñaõ höùa, coøn veà phaàn caùc ngöôi haõy ñôïi trong thaønh Jesuralem cho ñeán khi maëc laáy 

quyeàn pheùp töø treân cao”. 

Sau ñoù, Ngaøi lìa caùc moân ñoà vaø ñöôïc ñem leân trôøi. Caùc moân ñoà möøng rôõ voâ cuøng, trôû veà 

Jesuralem, ôû trong ñeàn thôø luoân ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi. 

II- Kinh saùch caên baûn 

a/ Cöïu Öôùc (Old Testament) 

 Saùch Cöïu Öôùc goàm caùc saùch do caùc vò TIEÂN TRI vaø caùc vaên gia Do Thaùi ñöôïc hieäp nhöùt vôùi 

Ñöùc Chuùa Trôøi linh öùng vieát ra tröôùc khi Chuùa Jesus ra ñôøi. Saùch goàm 5 quyeån cuûa Moise, ngöôøi ñöôïc 

Ñöùc Jehova (Ñöùc Chuùa Trôøi) tröïc tieáp daãn daét, hoã trôï, ban pheùp laï ñeå cöùu daân Israel. Moise ñaõ vieát 

moät loaït saùch veà lòch söû caùc trieàu ñaïi vaø caùc daân toäc luùc baây giôø, quan troïng nhaát laø SAÙNG THEÁ KYÙ 

ghi laïi theo lôøi daïy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nguoàn goác cuûa Vuõ Truï vaø loaøi ngöôøi cuõng nhö vaïn vaät. Ngoaøi 

ra Cöïu Öôùc coøn goàm caùc saùch veà vaên thô, veà tieân tri… Taát caû ñeàu do huyeàn linh cuûa Ñöùc Jehova taïo 

döïng, an baøy qua tay cuûa con ngöôøi. Hay noùi roõ hôn laø moïi vieäc chi chi trong Cöïu Öôùc cuõng do 

THIEÂN NHAÂN HIEÄP NHAÁT taïo neân. 

b/ Taân Öôùc (New Testament) 

 Taân Öôùc goàm 27 quyeån trong ñoù coù 4 quyeån ñaàu goïi laø EVANGILE, coù nghóa laø tin toát laønh, 

TIN MÖØNG hay PHUÙC AÂM.  Caùc Söù Ñoà Mathew, Mark, Luke vaø Jean keå veà cuoäc ñôøi, veà söï huyeàn 

dieäu hay pheùp laï, veà lôøi daïy, veà caùi cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Ñöùc Chuùa Jesus Christ. Ñaëc bieät Jean keå 

roõ hôn veà söï laøm chöùng cho Jesus laø con moät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong Taân Öôùc coøn coù 22 quyeån 

Thaùnh Thö do caùc Thaùnh Toâng Ñoà giaûng giaûi veà TÍN LYÙ, GIAÙO LYÙ, LUAÂN LYÙ vaø söï TRUYEÀN BAÙ 

GIAÙO LYÙ. Sau cuøng laø phaàn saùch KHAÛI HUYEÀN cuûa Thaùnh JEAN moâ taû veà Vuõ Truï vaø Giaùo Hoäi. 
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III- Heä Phaùi Kyto Giaùo 

 

a/ Kyto Giaùo (Chritianism) 

 

 Töø Do Thaùi Giaùo (Juadism) ôû vuøng Palestin thuoäc ñeá cheá La Maõ, Kito Giaùo 

ñöôïc thaønh laäp nhö laø toân giaùo cuûa nhöõng ngöôøi bò aùp böùc, khoán khoå laàm than. Kito 

giaùo laø teân goïi chung cho caùc heä phaùi cuøng chaáp nhaän Chuùa Jesus Christ laø Ñaáng Cöùu 

Theá theo tieáng Hebreux, laø ngöôøi ñöôïc xöùc daàu theo tieáng Hy Laïp, laø Ñaáng Kito, Gia 

Toâ, Cô Ñoác theo tieáng Vieät. Do ñoù, daân Vieät thöôøng goïi Kito Giaùo laø Gia Toâ Giaùo hay 

Cô Ñoác Giaùo. Giai ñoaïn ñaàu , Kito giaùo phaùt trieån raát khoù khaên vì caùc chuû noâ döôùi 

thôøi Hoaøng Ñeá Neron caám Ñaïo, maõi ñeán theá kyû thöù tö ñôøi Hoaøng Ñeá Constantin ñeä 

nhaát phaûi coâng nhaän Kito Giaùo laø Quoác Giaùo. Tín ñieàu Kito Giaùo naèm goïn trong 

Thaùnh Kinh, Cöïu Öôùc vaø Taân Öôùc. Trong quaù trình phaùt trieån, caùc trieàu ñaïi La Maõ 

ñöôïc chia thaønh 2   Ñeá Quoác Ñoâng vaø Taây. Vì theá, Kito Giaùo cuõng chia thaønh 2 Giaùo 

Hoäi Taây Ñoâng laø COÂNG GIAÙO vaø CHÍNH THOÁNG GIAÙO. 

 

b/ Coâng Giaùo ( Catholic ) 

 Coâng Giaùo laø giaùo hoäi ôû phöông Taây laáy thaønh LA MAÕ ( Rome ) laøm trung 

taâm. Trong quaù trình phaùt trieån Coâng Giaùo chia thaønh 03 nhaùnh: 

1/ Coâng Giaùo La Maõ: 

 Heä thoáng toå chöùc cuûa Coâng Giaùo La Maõ, treân heát laø Giaùo Hoaøng do Hoàng Y 

baàu leân trong soá caùc Hoàng Y. Giaùo Hoaøng taïi vò ñeán suoát ñôøi, coù quyeàn löïc toái cao. 

Giaùo Hoaøng choïn cöû caùc Hoàng Y trong soá caùc vò Giaùm Muïc, laø nhöõng ngöôøi coäng söï 

ñaéc löïc cuûa Giaùo Hoaøng, naém giöõ caùc Boä trong trieàu ñaïi Toaø Thaùnh Vatican.  Giaùo 

Hoaøng coøn tröïc tieáp boå nhieäm caùc vò Giaùm Muïc, moãi Giaùm Muïc phuï traùch moät Giaùo 

phaän. Nöôùc naøo coù nhieàu Giaùo phaän, Toaø Thaùnh cho thaønh laäp Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc 

Quoác Gia. Ñôn vò cô sôû laø Giaùo xöù do caùc Linh Muïc ñöùng ñaàu. 

 Moãi khi Giaùo hoäi ñöùng tröôùc vaán ñeà lôùn, coù lieân quan ñeán söï toàn vong thònh 

suy cuûa Giaùo hoäi thì Giaùo Hoaøng trieäu taäp Ñaïi hoäi goïi laø Coäng Ñoàng Chung goàm taát 

caû caùc Giaùm Muïc treân theá giôùi, beà treân caùc doøng tu…Thí duï Coäng Ñoàng Vatican II 

ñöôïc toå chöùc töø thaùng 10/1962 ñeán thaùng 12/1965, keùo daøi 03 naêm bao goàm 2500 

Giaùm Muïc vaø caùc Tu Só cao caáp tham döï. 

2/ Tin Laønh ( Protestanism ) 

 Naêm 1520, Muïc sö Luther ngöôøi Ñöùc, phuû nhaän quyeàn löïc cuûa Toaø thaùnh La 

Maõ vaø taùch rôøi ra laäp neân moät Toân Giaùo môùi goïi laø TIN LAØNH, vaãn thöøa nhaän Thaùnh 

Kinh vaø Ñöùc Chuùa Jesus. Tin Laønh coøn baát ñoàng vôùi La Maõ veà vaán ñeà ñoàng trinh cuûa 

baø Maria, meï chuùa Jesus. Vì phaûn ñoái giaùo quyeàn La maõ neân coù teân laø Protestanism, 

goác töø tieáng Latin protestation coù nghóa laø phaûn ñoái. Tin Laønh khoâng thôø töôïng aûnh 

cuûa Ñöùc chuùa Jesus bò ñoùng ñinh treân thaäp töï giaù, chæ coù caây Thaùnh Giaù laøm bieåu 
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töôïng thoâi. Giaùo só Tin Laønh chæ coù 2 chöùc laø Giaûng Sö vaø Muïc Sö, coù quyeàn laäp gia 

ñình. 

3/ Anh Giaùo ( Anglicanism ) 

 Vaøo naêm 1534, taïi nöôùc Anh, daân chuùng vì aùc caûm vôùi Giaùo Hoaøng La Maõ, 

ñoàng thôøi vua Henry 8 cuõng baát bình vôùi Giaùo Hoaøng neân nhaø thôø Anh Quoác cuõng 

taùch khoûi Coâng Giaùo La Maõ, caét ñöùt lieân laïc vôùi Toaø Thaùnh, thöøa nhaän vua Henry laøm 

Thoáng Laõnh giaùo hoäi Anh. Giöõa Coâng Giaùo La Maõ vaø Tin Laønh, Anh giaùo khi 

nghieâng beân naøy khi thaân beân kia, tuyø theo caùc vì vua Anh keá tieáp vua Henry 8. Ñeán 

naêm 1563, döôùi trieàu Elisabeth, quoác hoäi Anh thoâng qua 39 ñieàu luaät, baùc boû quyeàn 

toái thöôïng cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng, cho pheùp Giaùo só Anh giaùo ñöôïc laäp gia ñình nhö caùc 

Muïc Sö beân Tin laønh. Veà maët cô caáu toå chöùc thì Anh giaùo toå chöùc theo kieåu Toaø 

Thaùnh La Maõ. Bôûi vaäy, coù theå noùi Anh Giaùo laø moät toân giaùo maø tinh thaàn laø Tin Laønh 

naèm trong cô theå Coâng giaùo. Anh giaùo phoå bieán maïnh taïi Anh, Myõ vaø caùc thuoäc ñòa 

cuõ cuûa Anh, tín ñoà coù treân 77 tireäu. 

 

c/ Chính Thoáng Giaùo ( Orthodox) 

 ÔÛ phía Ñoâng, laáy Constantinople ( Bysance) laøm trung taâm, Chính Thoáng Giaùo 

voán khoâng nhìn nhaän quyeàn toái cao cuûa Giaùo Hoaøng, sau 6 theá kyû tranh luaän veà quyeàn 

löïc thaàn quyeàn vôùi Giaùo Hoaøng La Maõ, hoï ly khai toaøn boä vôùi La Maõ vaøo naêm 1054 

khi Giaùo Hoaøng Leo 9, ruùt pheùp thoâng coâng Hoäi Ñoàng Tröôûng Laõo cuûa 

Constantinople. Chính Thoáng Giaùo ñöôïc lan traøn sang phöông Ñoâng, töø nhaø thôø vó ñaïi 

Constantinople ôû Alexandria, Jesusalem, Nga, Greece, Bulgaria, Yugoslavia, Serbia, 

Rumania…Tín ñoà leân ñeán 138 trieäu… 

 

B- SÖÏ XAÊM NHAÄP VAÊN HOAÙ TAÂY PHÖÔNG VAØO VN 

I- Baèng con ñöôøng kinh teá 

a/ Giai ñoaïn ñaàu treân con ñöôøng giao thöông 

 Vaøo ñaàu CN ñaõ coù nhöõng nhaø thöông buoân len loûi tôùi VN vaø caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ. 

Hoï ñem caùc haøng hoaù phöông Taây nhö  vuõ khí, aùo giaùp, ñoà trang söùc, ñoà pha leâ, ñoåi laáy ngaø 

voi, traàm höông, ñoài moài, vaøng, ñaù quí…Ñaëc bieät laø hoï thích caùc ñoà gia vò nhaát laø tieâu soï ñeå 

cheá bieán vaø baûo quaûn thòt, moùn aên chính cuûa daân du muïc. Vì theá, theo söû lieäu, tuyeán ñöôøng 

bieån töø Ñòa Trung Haûi tôùi VN vaø Ñoâng Nam AÙ goïi laø con ñöôøng HOÀ TIEÂU (chemin des 

Epices). 

b/ Giai ñoaïn phaùt trieån 

 Baét ñaàu giai ñoaïn naày, söï giao thöông coøn leû teû, kòp ñeán khi thuyeàn tröôûng 

Vasco de Gama, ngöôøi Boà Ñaøo Nha, sau nhöõng chuyeán vieãn du, ñaõ khaùm phaù con 

ñöôøng haøng haûi töø Chaâu AÂu sang VN. Töø ñoù, söï giao löu buoân baùn giöõa phöông Taây 

vaø VN phaùt trieån maïnh. Thaùp tuøng theo caùc ñoäi thöông thuyeàn, caùc giaùo só Kito giaùo 

sang truyeàn giaùo taïi VN vaøo thôøi vua Leâ laø baét ñaàu thònh haønh. Luùc baây giôø vaøo 
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khoaûng theá kyû 15 ñeán 17, söï giao löu thöông maïi khaù troâi chaûy. Caùc nhaø truyeàn giaùo 

lôïi duïng nhaø buoân veà phöông tieän vaø taøi chaùnh, ngöôïc laïi caùc nhaø buoân lôïi duïng caùc 

giaùo só vöøa ñi truyeàn giaùo vöøa höôùng daãn thu mua haøng hoaù. 

Toùm laïi: Nhaø buoân caàn coù ngöôøi am hieåu thò tröôøng môùi deã laøm giaøu, caùc giaùo só thì 

muoán môû roäng NÖÔÙC CHUÙA, caàn phöông tieän ñeå ñi xa. Hoï nöông nhau vaø lôïi duïng 

laãn nhau. Nhôø theá, giai ñoaïn ñaàu, vieäc truyeàn giaùo khaù suoâng seû, hôn nöõa caùc giaùo só 

luùc baáy giôø toû ra phuïc tuøng luaät leä cuûa caùc trieàu ñaïi vua chuùa VN, neân khoâng coù söï 

khaùc bieät maâu thuaãn ñaùng keå. 

 

II- BAÈNG CON ÑÖÔØNG CHAÙNH TRÒ 

 

a/ Chuû nghóa thöïc daân phöông Taây 

 Luùc baáy giôø chuû nghóa Tö Baûn AÂu Chaâu phaùt trieån maïnh, töø con ñöôøng thöông 

maïi leû teû chuyeån sang cheá ñoä thöïc daân, töø vieäc duøng ñoäi thöông thuyeàn chuyeån sang 

chieán thuyeàn, vôùi vuõ khí saün coù cuûa daân du muïc, duøng vuõ löïc xaêm chieám VN, moät daân 

toäc nhoû beù, öu aùi hoaø bình, oån ñònh. Boä ba: thöông maïi, quaân söï vaø toân giaùo keát hôïp, 

ñaëc bieät caùc giaùo só truyeàn ñaïo ñoùng vai troø tích cöïc cuûa thaùm töû cho kinh teá vaø quaân 

söï trong vieäc xaêm laêng! 

 

b/ Alexandre de Rhodes (1591-1660) 

 Alexandre de Rhodes, moät giaùo só ngöôøi Phaùp, sau maáy naêm ôû Ñaøng Trong vaø 

Ñaøng Ngoaøi, ñaõ ñieàu nghieân hieåu roõ tình hình VN, trôû veà Chaâu AÂu vaän ñoäng vôùi Toaø 

Thaùnh La Maõ cöû 2 Giaùm Muïc ngöôøi Phaùp laø Francois Pallu vaø Lambert de la Motte 

cai quaûn Ñaøng Trong vaø Ñaøng Ngoaøi. Vaøo naêm 1664 Hoäi Thöøa Sai töùc Hoäi Truyeàn 

Giaùo nöôùc ngoaøi ra ñôøi ( Mission eùtrangeøre de Paris) coù nhieäm vuï keát hôïp tay ba: 

truyeàn giaùo, thöông maïi, chính trò quaân söï trong chuû nghóa Thöïc Daân. 

 

c/ Bigneau de Behaine (1741-1799) 

 VN goïi oâng laø Bi Nhu, thoâng duïng hôn goïi laø Baù Ña Loäc, coøn ñöôïc goïi laø Cha 

Caû (laêng Cha Caû), ñaïi dieän Toaø Thaùnh Ñaøng Trong. OÂng naày lôïi duïng cuoäc noäi chieán 

cuûa nhaø Taây Sôn vaø nhaø Nguyeãn, lieàn laäp keá hoaïch, tröôùc heát ñôõ ñaàu cho con Nguyeãn 

AÙnh laø Hoaøng Töû Caûnh ñi Phaùp ñaïi dieän cho Nguyeãn AÙnh kyù Hoaø Öôùc Versailles, 

nhöôøng cho vua Phaùp Louis 16 cöûa bieån Hoäi An vaø haûi ñaõo Coân Loân (1787), ñoåi laïi 

Phaùp seõ cung caáp cho Nguyeãn AÙnh 4 taøu chieán, 1650 quaân vaø vuõ khí ñeå tieâu dieät Taây 

Sôn. Tuy nhieân hieäp öôùc Versailles khoâng thöïc hieän ñöôïc vì cuoäc Caùch maïng Phaùp 

1789. OÂng Baù Ña Loäc lieàn töï moä quaân vaø saém vuõ khí giuùp Nguyeãn AÙnh ñaùnh Taây 

Sôn. Nhôø vaäy, vaøo naêm 1802, Coâng Giaùo ñaõ coù 3 vaïn tín ñoà ôû Ñaøng Ngoaøi vaø 6 vaïn ôû 

Ñaøng Trong. Söï kieän naày laø khôûi ñieåm vieäc Phaùp ñeán chinh phuïc Ñoâng Döông!! 

 

d/ Trieàu Nguyeãn vaø caùc nhaø truyeàn Ñaïo Chuùa 

 Vôùi söï giuùp ñôõ cuûa oâng Baù Ña Loäc, Nguyeãn AÙnh chieán thaéng vaø leân ngoâi laáy 

nieân hieäu laø Gia Long. Khi leân ngoâi, vua Gia Long raát laáy laøm khoù xöû, moät maët chòu 

ôn vôùi caùc Giaùo Só ngöôøi Phaùp, maët khaùc lo ngaïi söï phaùt trieån Gia Toâ giaùo seõ aûnh 

höôûng xaáu ñeán thuaàn phong myõ tuïc coå truyeàn, haïi ñeán truyeàn thoáng vaên hoaù ñaïo ñöùc 

cuûa daân toäc. Ngoaøi ra nhaø vua coøn thaáy roõ yù ñoà xaêm löôïc cuûa ngöôøi Phaùp. Ñieàu lo 

ngaïi  naày raát chính xaùc. Tín ñieàu Thieân Chuùa giaùo khoâng chaáp thuaän cho giaùo daân thôø 
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cuùng hoaëc quyø laïy Toå Tieân, khoâng cho toå chöùc leã gioã OÂng Baø Cha Meï, taïo söï maâu 

thuaãn traàm troïng ñoái vôùi truyeàn thoáng quay veà Nguoàn cuûa daân toäc. Veà chính trò, yù ñoà 

xaêm laêng ñaõ roõ raøng: Napoleon I ñaõ trình baøy vôùi Hoäi Ñoàng hoaøng gia Phaùp veà vieäc 

lôïi duïng vieäc truyeàn giaùo, coi caùc giaùo só nhö laø caùc thaùm töû, nhöõng tai maét cuûa chính 

quyeàn Phaùp trong yù ñoà xaêm löôïc. Tröôùc nguy cô ñoù, caùc vua nhaø Nguyeãn ñoái phoù 

baèng caùch beá moân toaû caûng, ñöa Nho Giaùo laøm Quoác Giaùo. Taát caû bieän phaùp ñeàu ñaõ 

quaù treã, ñeå roài VN phaûi chòu ñoâ hoä gaàn 100 naêm!! 

 

C- AÛNH HÖÔÛNG CUÛA NEÀN QUOÁC ÑAÏO VN ÑOÁI VÔÙI KITOÂ GIAÙO 

I- NHÖÕNG TRÔÛ NGAÏI KHI KITOÂ GIAÙO DU NHAÄP VAØO VN 

a/ Tính du muïc cuûa Ki Toâ giaùo vaø con ñöôøng xaêm löôïc 

  Tính töï cao töï ñaïi, hay duøng vuõ löïc, cöùng nhaéc cuûa phöông Taây, thieáu tinh thaàn 

hoaø hôïp, duø bieát laø cöïc ñoan vaø gaây trôû ngaïi khoâng theå vöôït qua trong vieäc truyeàn 

Ñaïo, nhoùm Thöøa Sai Paris, doøng tu Ña Minh vaø sau ñoù Giaùo hoaøng Clement 11 tuyeân 

boá vieäc thôø cuùng OÂng Baø Cha Me hoaøn toaøn ñi ngöôïc laïi vôùi Ki Toâ giaùo. Ngoaøi ra Ki 

Toâ giaùo du nhaäp vaøo VN baèng con ñöôøng xaêm löôïc gaây ñau khoå cho daân toäc, ñi ngoaøi 

nhöõng giaùo lyù cao caû, nhaân aùi cuûa Ñöùc Chuùa Jesus, vì theá söï baát maõn voâ cuøng lôùn lao 

ngaên caùch, neáu khoâng coù söùc maïnh uy hieáp hoaëc uy quyeàn, ban phaùt aân hueä keøm theo, 

thì chaéc chaén vieäc truyeàn Ñaïo naày hoaøn toaøn thaát baïi! 

 

b/ Ñuïng ñoä vôùi neàn Quoác Ñaïo VN, ñaëc bieät laø Ñaïo thôø cuùng Toå Tieân 

  Töø nhieàu ngaøn naêm tröôùc khi Ki Toâ giaùo ra ñôøi toaøn daân toäc VN ñaõ coù caùi Ñaïo 

QUAY VEÀ NGUOÀN maø ñieån hình laø Ñaïo thôø cuùng Toå Tieân, ñaõ thaám nhuaàn vaøo taâm 

khaûm cuûa moãi ngöôøi, ñaõ trôû thaønh Quoác Ñaïo VN, theá maø Ki Toâ giaùo laïi ngaên caám 

cuùng kieán, thôø laïy ngöôøi ñaõ maát, caám duøng ñoà cuùng, caùc phong tuïc taäp quaùn ñeàu traùi 

ngöôïc, vì theá, ngöôøi VN ta khoù maø höôûng öùng. Sôû dó Coâng Giaùo thu thaäp ñöôïc moät soá 

tín ñoà luùc ban ñaàu laø nhôø söùc eùp cuûa baïo löïc hoaëc danh, lôïi quyeàn. 

 

II- SÖÏ ÑIEÀU CHÆNH HAY VN HOAÙ KI TOÂ GIAÙO 

a/ Coäng Ñoàng Vatican II 

  Maõi ñeán thaùng 10 naêm 1962, Toaø Thaùnh La Maõ môùi cho môû Ñaïi Hoäi goïi laø 

Coäng Ñoàng Vatican II ñeå cöùu xeùt veà nhöõng beá taéc, truïc traëc lieân heä ñeán vaên hoaù, 

phong tuïc taäp quaùn giöõa phöông Ñoâng vaø phöông Taây. Coäng Ñoàng hoïp trong 3 naêm 

(ñeán thaùng 12 naêm 1965), hoaù giaûi bôùt nhöõng caùch bieät, hoaø nhaäp vaøo luoàng vaên hoaù 

VN ñeå phaùt trieån vaø sinh toàn. Ñaây laø moät böôùc tieán ñaùng khích leä giuùp cho giaùo hoäi vaø 

giaùo daân bieát toân troïng nhöõng söï khaùc bieät, bieát hoaø mình vaøo truyeàn thoáng vaên hoaù 

ñòa phöông vaø bieát khieâm toán tröôùc nhöõng giaùo hoäi cuûa caùc toân giaùo khaùc…Ngaøy nay 

ngöôøi Ki Toâ giaùo coøn tieán xa hôn nöõa laø baét gaëp khoâng nhöõng Giaùo Ñöôøng ôû trong loøng 

ngöôøi maø Thieân Ñaøng, Hoaû Nguïc cuõng ôû taïi Taâm nhö Ñöùc Giaùo Hoaøng Phao Loà ñeä II 

ñaõ tuyeân boá vaøo cuoái naêm 1999. Ñaây môùi thöïc söï laø ñaõ thöïc hieän lôøi Ñöùc Chuùa Jesus 

Christ daïy qua Thaùnh Kinh töø hôn 2000 naêm qua! 

 

b/ Thaêng hoa huyeàn nhieäm cuûa ñöùc Meï Maria 

1- Chuùa saùng taïo loaøi ngöôøi 
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  Trong Saùng Theá Kyù kinh Cöïu Öôùc, Ñöùc Chuùa Trôøi döïng neân loaøi ngöôøi nhö 

sau: 

NGÖÔØI NAM: Chính TA laøm neân loaøi ngöôøi nhö HÌNH TA vaø theo TÖÔÏNG TA, coù 

nhieäm vuï quaûn trò vaïn vaät, ngöôøi ñaàu tieân teân ADAM. Chuùa phaùn: “Naày TA ban cho 

caùc ngöôi moïi thöù coû keát hoät moïc khaép maët ñaát vaø caùc loaøi caây sanh quaû, coù hoät gioáng, 

aáy seõ laø ñoà aên cho caùc ngöôi”. 

NGÖÔØI NÖÕ: Ñöùc Chuùa Trôøi cho Adam nguû meâ, beøn laáy moät xöông söôøn cuûa Adam vaø 

laép thòt cuûa Adam vaøo, laøm neân moät ngöôøi NÖÕ, ñöa ñeán ban cho Adam. Adam noùi 

raèng: “Ngöôøi naày laø xöông bôûi xöông toâi, thòt bôûi thòt toâi maø ra”. Nhö vaäy ngöôøi Nöõ do 

nôi ngöôøi Nam maø coù. Bôûi vaäy cho neân “Ngöôøi Nam seõ lìa cha meï maø dính lieáu cuøng 

vôï mình, vaø caû hai seõ neân moät THÒT” 

2- YÙ nghóa: 

  Chuùa döïng neân loaøi ngöôøi thaät laø lyù thuù vaø khoâng keùm phaàn laõng maïn. Tröôùc 

heát, ngöôøi nam Adam gioáng y hình töôïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, töùc laø Chuùa Trôøi con, 

thay Trôøi quaûn trò caû vaïn vaät. Hình töôïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ÑAÏI THIEÂN ÑÒA, hình 

töôïng cuûa con Ngöôøi laø TIEÅU THIEÂN ÑÒA. Thöùc aên cuûa loaøi ngöôøi ñöôïc qui ñònh: “aên 

moïi thöù coû keát hoät moïc khaép maët ñaát vaø caùc loaøi caây sanh quaû coù hoät gioáng…”. Coù phaûi 

chaêng Chuùa chæ cho pheùp ngöôøi AÊN CHAY môùi coù theå trôû veà ngöôøi nguyeân thuyû, gaàn 

Cha, Saùt beân Cha, trôû thaønh Cha. Ñaëc bieät khi taïo döïng ngöôøi Nöõ, Ñöùc Chuùa Trôøi laáy 

xöông söôøn cuûa Adam laøm khung, laáy thòt Adam laøm daùng. Xöông söôøn coù nhieäm vuï 

baûo veä nguõ taïng nhöùt laø quaû TIM chöùa ñöïng tình yeâu. Veû myõ mieàu cuûa ngöôøi vôï chính 

laø do thòt cuûa ngöôøi choàng laøm ra, nhö vaäy vôï choàng phaûi chung thuyû, tuy hai maø moät, 

tuy moät maø hai. Ngaøy xöa vôï choàng thöôøng goïi nhau laø MÌNH thaät laø chí lyù vaø coù yù 

nghóa trieát lyù thaät saâu xa! Xem theá, Ñöùc Chuùa Trôøi raát coi troïng Nöõ giôùi, bình ñaúng vôùi 

Nam giôùi. Tuy nhieân vì Ñaïo Chuùa khai saùng vuøng du muïc Taây phöông, do thöïc tieãn 

cuûa ñôøi soáng kinh teá ñöa ñeán vieäc troïng Nam khinh Nöõ töông töï nhö xöa kia ôû mieàn 

Baéc Trung Hoa vaäy. Do ñoù suoát haøng ngaøn naêm, Ki Toâ giaùo khoâng heà nhaéc  tôùi vai troø 

vó ñaïi cuûa Ñöùc Meï Maria. 

 

3- Söï huyeàn nhieäm cuûa Meï Maria ñöôïc nhìn nhaän 

  Maõi ñeán khi coï xaùc vôùi neàn vaên hoaù Ñoâng Phöông nhaát laø VN, aûnh höôûng neáp 

soáng haøi hoaø cuûa ñôøi soáng noâng nghieäp, vôùi söï phaân coâng tuyeät dieäu: choàng caøy, vôï 

caáy, con traâu ñi böøa… vai troø cuûa phuï nöõ bình ñaúng thaät söï töø trong loøng ngöôøi, chöù 

khoâng baèng lôøi thì vai troø cuûa Ñöùc Meï Maria, vôùi söï linh thieâng taïi Thaùnh Ñòa VN, Meï 

ñaõ hieån linh thaät söï taïi LA VANG VN, vaø Toaø Thaùnh Vatican phaûi coâng nhaän. Vaø töø 

ñoù, Meï ñaõ hieån linh taïi Fatima, Lourdes…Trong voøng  2 theá kyû gaàn ñaây, nhaø thôø Ñöùc 

Baø, nhaø thôø La Vang, nhaø thôø Loä Ñöùc moïc leân khaép nôi treân theá giôùi, khoâng phaân 

Ñoâng Taây Nam Baéc, vaø nieàm tin veà Ñöùc Meï ñöôïc daân gian chieâm ngöôõng khoâng thua 

gì Ñöùc Chuùa Jesus. 

  Töø söï côûi môû cuûa Coäng Ñoàng Vatican II ñeán caùc hieän töôïng naày phuø hôïp vôùi  

con ñöôøng Ñaïi Ñaïo, con ñöôøng ñöa ñeán Huynh Ñeä Ñaïi Ñoàng maø taát caû caùc vò giaùo chuû 

xöa nay ñeàu daïy nhö vaäy keå caû Ñöùc Chuùa Jesus Christ. 

4- Lòch söû Ñöùc Meï La Vang 

  La Vang xöa kia laø vuøng röøng giaø, heûo laùnh, hieåm trôû thuoäc tænh Quaûng Trò. 

Nôi ñaây coù moät loaïi laù caây goïi laø “LAÙ VAÈNG”, moät loaïi döôïc thaûo duøng ñeå naáu nöôùc 

uoáng daønh cho phuï nöõ luùc sanh ñeû. Sau naày ngöôøi Taây Phöông ñoïc Laù Vaèng thaønh “LA 
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VANG” vì hoï khoâng ñoïc ñöôïc daáu chöõ VN. Vaøo naêm 1798, vua Caûnh Thònh ra saéc chæ 

caám Ñaïo, caùc nhaø truyeàn giaùo vaø giaùo daân phaûi laãn troán vaøo vuøng röøng nuùi Quaûng Trò 

aån naùo raát laø cöïc khoå, nguy hieåm, ñoùi reùt vaø beänh hoaïn. Boãng moät hoâm, hoï thaáy Ñöùc 

Meï boàng chuùa Haøi Ñoàng, cuøng 2 Thieân Thaàn chaàu 2 beân, hieån linh treân caây coå thuï, 

ngoû lôøi an uûi vaø baûo hoï haùi laù vaèng laøm thuoác uoáng cho ñôõ ñoùi khaùt vaø chöûa khoûi beänh 

hoaïn do röøng saâu nöôùc ñoäc gaây ra vaø Meï ban ôn ñieån laønh cho moïi ngöôøi coù cô duyeân 

ñeán nôi naày. 

  Vaøo naêm 1885, giaùo daân ñaõ xaây moät nhaø thôø nhoû thôø Meï. Sau ñoù, vaøo naêm 

1901, hoï döïng leân moät nhaø thôø lôùn, kieân coá uy nghi, vaø cöù 3 naêm, moät ñaïi hoäi goïi laø 

Ñaïi Hoäi La Vang vaøo thaùng 8 thaät long troïng taïi ñaây, thu huùt haøng traêm ngaøn giaùo daân 

veà caàu nguyeän. Ngaøy 22/08/1961, Toaø Thaùnh Vatican saéc phong nhaø thôø naày laø 

“VÖÔNG CUNG THAÙNH ÑÖÔØNG”. Ngaøy 01/05/ 1980 Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc VN  

thoáng nhaát hoïp taïi Haø Noäi bieåu quyeát coâng nhaän La Vang laø “TRUNG TAÂM THAÙNH 

MAÃU TOAØN QUOÁC” 

 

c/ AÛnh höôûng cuûa neàn vaên hoaù VN ñoái vôùi Ki Toâ giaùo 

1- Kieán truùc 

  Taát caû caùc nhaø thôø Ki Toâ giaùo noåi tieáng ñeàu kieán truùc theo loái GOÂ TÍCH coù 

ñænh thaùp cao vuùt vaø nhoïn hoaéc. Töø theá kyû 19 nhaø thôø caát taïi VN ñaõ bieán ñoåi raát nhieàu, 

ñieån hình nhö nhaø thôø Phaùt Dieäm, moät coâng trình lôùn dieãn ñaït Ñoâng Taây hoaø ñieäu, coù 

thaùnh giaù treân töøng thaùp cao, coù maùi cong cong theo kieåu AÙ Chaâu vaø VN, caùch trang trí 

aûnh höôûng Ñoâng nhieàu hôn Taây. Nhaø thôø Phaùt Dieäm ñöôïc Cha Saùu queâ ôû Thanh Hoaù 

chæ ñaïo caát trong 26 naêm töø 1875 ñeán 1901. Coâng trình thaät laø lôùn lao, uy nghi, ñeïp ñeõ. 

Du khaùch AÂu Chaâu tham quan chaéc chaén seõ ngaïc nhieân nhieàu vaø laáy laøm laï khoâng ít 

veà ngoâi nhaø thôø naày. 

2- Trang phuïc 

  Hieän nay, caøng ngaøy caøng nhieàu giaùo daân ñi nhaø thôø maëc leã phuïc coå truyeàn 

VN, caùc Baø thöôøng maëc aùo daøi truyeàn thoáng VN. 

 

3 - Cuùng Teá 

  Ñi Leã, hoï cuõng ñem nhang thôm caém döôùi chaân Ñöùc Meï vaø Ñöùc Chuùa ñeå toû 

loøng kính troïng. Taïi nhaø, ña soá vöøa thôø Chuùa treân cao, thôø Toå Tieân phía döôùi. Khoâng ít 

giaùo daân VN, toå chöùc gioã chaïp thôø cuùng OÂng Baø theo truyeàn thoáng VN. Ngaøy nay, phaàn 

lôùn caùc thaønh vieân trong gia ñình VN theo caùc toân giaùo khaùc nhau nhö daâu, reã, con chaùu 

…Roõ raøng söï phaân bieät vaø caùch bieät giöõa caùc toân giaùo trong moät gia ñình VN haàu nhö 

khoâng coøn ranh giôùi nöõa. 

 

D-AÛNH HÖÔÛNG CUÛA VAÊN HOAÙ TAÂY PHÖÔNG ÑOÁI VÔÙI VN 

I- VEÀ VAÄT CHAÁT 

a/ Söï phaùt trieån, caùc Trung Taâm Kinh Teá 

 Xaõ hoäi VN voán laø xaõ hoäi laáy noâng nghieäp laøm chuû ñaïo, tuy coù khaû naêng baûo           

toàn truyeàn thoáng daân toäc, choáng hieäu quaû moïi aâm möu ñoàng hoaù daân toäc, nhöng raát 

yeáu veà maët toå chöùc, kinh teá, giao thoâng vaän taûi, coâng nghieäp…Khi ngöôøi Phaùp thoân 

tính VN, hoï taän khai thaùc veà kinh teá ñeå laøm giaøu cho Maãu Quoác , taän duïng coâng nhaân 

vaø taøi nguyeân VN vaøo vieäc phaùt trieån kinh teá. Ñoái vôùi hoï, phaàn ÑOÂ töùc laø cô sôû haønh 
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chaùnh laø phaàn phuï, THÒ töùc laø kinh teá, thöông maûi, kyû ngheä, cheá bieán, khai thaùc quaëng 

moû…môùi laø chính. Nhöõng trung taâm kinh teá, kyû ngheä nhö Saøi Goøn, Chôï Lôùn, Haø Noäi, 

Haûi Phoøng vaø caùc Tænh lî taïi VN hoaït ñoäng maïnh meõ, caùc thaàu khoaùn, chuû xöôûng, 

ñoàn ñieàn cao su, cheá bieán noâng laâm saûn… moïc leân nhö naám taïo ra moät giai caáp môùi 

khaù huøng haäu laø giai caáp tieåu tö saûn. 

b/ Giao thoâng, vaän taûi 

 Kinh teá phaùt trieån, ñöông nhieân vaán ñeà chuyeân chôû haøng hoaù töø nôi naày ñeán 

nôi khaùc raát laø caàn thieát, neân hoï lôïi duïng noâng daân, baét xaâu töùc laøm vieäc khoâng löông, 

coäng vôùi kyû thuaät laøm ñöôøng cuûa hoï, laøm thaønh nhöõng con loä noái lieàn caùc Tænh Thaønh 

duøng vaøo vieäc phaùt trieån kinh teá vaø an ninh chaùnh trò. Hoï laøm caàu, laøm ñöôøng xe löûa, 

laøm nhöõng ñöôøng haàm xuyeân qua nuùi… Nhöõng caây caàu raát lôùn, raát kieân coá baéc ngang 

soâng Hoàng goïi laø caàu Paul Doumer, ñaõ laø moät coâng trình lôùn daønh cho thuoäc ñòa. 

c/ Kieán truùc, Dinh thöï 

 Nhaø cöûa, dinh thöï theo kieåu Taây Phöông daàn daàn phaùt trieån roäng tuy nhieân 

khoâng raäp khuoân theo Taây Phöông maø pha laãn kieåu Ñoâng Phöông ñeå hoaø hôïp vôùi khí 

haäu taïi VN. Caùc coâng trình kieán truùc ñieån hình nhö Baûo Taøng Vieän, Vieãn Ñoâng Baùc 

Coå, caùc tröôøng Ñaïi Hoïc, caùc dinh thöï…khoâng laøm nhieàu taàng nhö Taây phöông, cöûa soå 

roäng, taàng nhaø cao… taát caû ñeàu phaûi thoaùng maùt choáng laïi caùi noùng cuûa vuøng nhieät ñôùi. 

d/ Thôøi trang 

 Giai ñoaïn ñaàu chæ nhöõng ngöôøi ñaøn oâng, ñaøn baø soáng taïi ñoâ thò môùi maëc theo 

thôøi trang Taây phöông, daân queâ VN ít khi xöû duïng. Maõi cho tôùi thôøi gian gaàn ñaây ñoà 

Taây môùi ñöôïc phoå bieán roäng. Rieâng chieác aùo daøi truyeàn thoáng VN thì khoâng thay ñoåi, 

vaãn tieáp tuïc ñöôïc duy trì xöa cuõng nhö maõi maõi veà sau. 

 

II- VEÀ TINH THAÀN 

a/ Vaên töï, ngoân ngöõ 

 Trong vieäc giao löu vôùi neàn vaên hoaù Taây phöông, nhaát laø qua caùc giaùo só 

truyeàn Ñaïo Boà Ñaøo Nha, YÙ, Phaùp… VN nhaän ñöôïc coâng trình quí giaù nhaát , höõu ích 

nhaát vaø ñaày saùng taïo laø chöõ QUOÁC NGÖÕ maø ngöôøi coù coâng lôùn nhaát laø Linh Muïc 

Alexandre de Rhodes. Chöõ Quoác Ngöõ veà maët hình thöùc laø duøng caùc chöõ caùi LATIN 

theâm vaøo moät soá daáu ñaëc bieät ñeå phuø hôïp vôùi aâm ñieäu VN vaø dieãn ñaït tuyeät dieäu tö 

töôûng VN. Chöõ QUOÁC NGÖÕ quaû laø ñieån hình cho AÂm Döông tuông hieäp, Ñoâng Taây 

hoaø hôïp, aên khôùp vôùi truyeàn thoáng daân toäc coù bieåu töôïng keùp Roàng Tieân! So vôùi chöõ 

Haùn vaø chöõ Noâm, chöõ Quoác Ngöõ quaû laø deã hoïc, deã nhôù, caùch raùp vaàn ñôn giaûn neân ra 

ñôøi chöa ñöôïc bao laâu laø ñöôïc phoå bieán vaø aùp duïng khaép nöôùc. 

 

b/ Baùo chí, vaên hoïc, ngheä thuaät 

 ÔÛ Phöông Ñoâng, ñaëc bieät laø VN, vôùi ñôøi soáng noâng nghieäp, an cö laïc nghieäp, 

qui veà thoân xoùm, laøng xaõ neân khoâng coù nhu caàu veà baùo chí nhö taïi Taây phöông. Nhu 

caàu baùo chí caàn thieát cho vieäc thoâng tin trong vuøng roäng lôùn ñaày soâi ñoäng, baát traéc, 

bieán chuyeån phuø hôïp vôùi ñôøi soáng du muïc cuûa phuông Taây. Khi Phaùp baét ñaàu chieám 

ñöôïc 3 tænh mieàn Ñoâng Nam Kyø thì tôø Gia Ñònh Thôøi Baùo ñaàu tieân ra ñôøi, baèng chöõ 

Quoác Ngöõ, phoå bieán roäng raõi… Söï giao löu vôùi Taây Phöông  coøn phaùt trie ån nguoàn vaên 

chöông baùc hoïc roäng raõi nhö TIEÅU THUYEÁT, THÔ MÔÙI phoå  bieán hôn giai ñoaïn 

duøng chöõ Haùn, chöõ Noâm raát nhieàu. Veà phöông dieän ngheä thuaät, ngaønh Hoäi hoaï, saân 

khaáu kòch, caûi löông… thay theá daàn caùc ñieäu haùt coâ ñaàu, haùt boä, haùt cheøo… 



125 
 

 

c/ Giaùo duïc 

 Baét ñaàu töø naêm 1898 trôû ñi, ngaønh giaùo duïc vaø heä thoáng thi cöû VN bò Taây 

phöông hoaù daàn daàn, caùc cuoäc thi Höông, thi Hoäi daàn daàn thay ñoåi cho ñeán naêm 1907 

laø bò baûi boû khieán cho caùc nhaø Nho boái roái, than thôû vaø cuõng ñaønh  cam chòu.  

Nhaø thô Tuù Xöông vieát: 

 

“ Naøo coù ra gì caùi chöõ Nho 

OÂng Ngheø oâng Coáng cuõng naèm co!” 

Nguyeãn Khuyeán cuõng than: 

“ Ñaïo hoïc ngaøy nay ñaõ chaùn roài 

Möôøi ngöôøi ñi hoïc chín ngöôøi thoâi!” 

 

  Thaät ra, taát caû nhöõng bieán ñoäng sô löôïc ghi treân, khoâng rieâng gì taïi VN maø ñaõ 

dieãn ra treân toaøn coõi Ñoâng Phöông nhö Lieân Xoâ, Trung Quoác, AÁn Ñoä vaø caùc nöôùc 

Ñoâng Nam AÙ. Ñaây laø söï bieán ñoåi chung ñeå töø töø phuø hôïp vôùi thôøi kyø “ Caøn Khoân dó taän 

thöùc” ñi daàn tôùi Toaøn Caàu Hoaù nhö ngaøy nay. Ñoái vôùi VN duø coù maët ngöôøi Phaùp hay 

khoâng, cuõng phaûi bieán chuyeån töï nhieân nhö caùc nöôùc trong vuøng. Tuy nhieân cô chuyeån 

naày ñaõ giuùp VN theâm thuaän lôïi vaø coù caên baûn vöõng chaéc nhôø söï phaùt minh ra chöõ 

QUOÁC NGÖÕ, moät ngoân ngöõ coù khaû naêng dieãn ñaït tö töôûng truyeàn thoáng cuûa daân toäc, 

kheá hôïp vi dieäu vôùi neàn QUOÁC ÑAÏO VN maø hình thöùc laø chöõ Latin cuûa Taây phöông. 

Söï haøi hoaø Ñoâng Taây giuùp dieãn ñaït vaên hoaù, khoa hoïc vaø caùc lónh vöïc taâm linh raát laø 

thuaän lôïi, phong phuù, saâu saéc, nhuaàn nhuyeãn vaøo taän taâm hoàn daân toäc coù bieåu töôïng 

Roàng Tieân naày. 

 

E-TINH THAÀN ÑOÂNG PHÖÔNG TRONG ÑÖÙC CHUÙA JESUS 

I- NHÖÕNG PHEÙP LAÏ 

  Ñoïc Thaùnh kinh, phaàn TAÂN ÖÔÙC, qua söï dieãn ñaït cuûa caùc SÖÙ ÑOÀ nhö 

Mathiew, Mark, Luca… chuùng ta baét gaëp söï HUYEÀN NHIEÄM maø Chuùa ñaõ cöùu giuùp con 

ngöôøi vaø nhöõng lôøi daïy traøn ñaày COÂNG BÌNH, BAÙC AÙI, vöøa cao xa laïi vöøa thöïc tieãn 

khoâng khaùc gì neàn trieát hoïc PHAÄT, LAÕO, KHOÅNG töø ngaøn xöa taïi phöông Ñoâng. 

Söï giaùng theá cuûa Chuùa Jesus taïi traàn gian, ñaõ ñöôïc tieân tri tröôùc vaø ñaëc bieät laø Ñöùc 

Chuùa Trôøi ñaõ sai Thaùnh Giaêng Baùp Tít xuoáng doïn ñöôøng nhö laø vò töôùng tieân phuoâng. 

Sau ñoù, Ñöùc Chuùa Trôøi cho con moät cuûa Ngaøi raát nhieàu quyeàn pheùp ñuû ñeå qui tuï ngöôøi 

ñôøi coù ñöùc tin ñeå töø ñoù Chuùa coù moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå giaûng ñaïo lyù cao sieâu, giuùp 

cho nhaân loaïi caûi taø qui chaùnh, aên naên hoái loãi, höôùng veà coõi Thieân Ñaøng. 

 

a/ Thaùnh Giaêng Baùp Tít doïn ñöôøng 

  Ñöùc Chuùa Trôøi sai Thaùnh Giaêng ñeán giaûng Ñaïo nôi ñoàng ruoäng, laáy nöôùc laøm 

pheùp Baùp Teâm, thu nhaän moät soá tín ñoà vaø baùo tröôùc coù moät Ñaáng Thaùnh Linh ñeán 

quyeàn pheùp hôn Thaùnh Giaêng nhieàu: “ Veà phaàn ta, ta laáy nöôùc laøm pheùp Baùp Teâm cho 

caùc ngöôøi aên naên song Ñaáng ñeán sau ta, coù quyeàn pheùp hôn ta, ta khoâng ñaùng xaùch 

giaøy cho Ngaøi. AÁy laø Ñaáng seõ laøm pheùp Baùp Teâm cho caùc ngöôi baèng ÑÖÙC THAÙNH 

LINH vaø baèng LÖÛA…”. Giaêng dieãn taû theâm: “ Tay Ngaøi caàm nia maø deâ thaät saïch saân 

luùa mình, vaø Ngaøi seõ chöùa luùa vaøo kho, coøn rôm raï thì ñoát trong löûa chaúng heà taét”. 
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Chuùa giaùng theá, tröôùc heát giaùo ñuïc ngöôøi ñôøi ñeå sau ñoù tuyeån choïn loïc löøa nhöõng 

ngöôøi giaùc ngoä, soáng thieän laønh nhö yù Chuùa ñeå ñöa veà NÖÔÙC THIEÂN ÑAØNG. Rieâng 

nhöõng ngöôøi aùc tröôïc (ví nhö rôm raï) seõ bò ñöa vaøo hoaû loø luyeän nguïc thanh loïc. 

 

b/ Huyeàn nhieäm veà chöûa beänh 

  Chuùa ñi khaép xöù Ga li leâ, daïy doã trong caùc nhaø Hoäi, giaûng Tin Laønh cuûa Ñöùc 

Chuùa Trôøi vaø chöûa laønh moïi thöù beänh cho daân. Danh tieáng Ngaøi ñöôïc ñoàn ñaõi khaép xöù. 

Vì theá hoï ñem ñeán Ngaøi moïi thöù beänh taät nhö: bò quæ aùm, ñieân cuoàng, baïi xuoäi, muø 

maét… Ngaøi ñeàu chöûa laønh caû. Nhôø theá thieân haï keùo nhau raát ñoâng ñi theo Ngaøi. 

Xin löôïc keå moät soá huyeàn dieäu veà vieäc chöûa beänh ñöôïc ghi trong Thaùnh Kinh. 

 

1- Bònh phung 

  Khi Chuùa Jesus ôû treân nuùi xuoáng, coù moät ngöôøi phong cuøi ñeán gaàn laïy Ngaøi xin 

chöûa beänh. “Ngaøi giô tay rôø ngöôøi vaø phaùn raèng: TA khöùng, haõy saïch ñi. Töùc thì ngöôøi 

phong cuøi ñöôïc saïch”. 

2- Bònh baïi xuoäi 

  Khi ñöùc Chuùa vaøo thaønh Ca- beâ- na- um, coù moät thaày Ñoäi ñeán caàu Ngaøi chöûa 

beänh cho ngöôøi ñaày tôù ñang ñau khoå vì bò beänh baïi lieät. Thaày Ñoäi yeâu caàu Chuùa khoâng 

caàn ñeán nhaø gaëp beänh nhaân, chæ caàn phaùn moät lôøi thì ñaày tôù toâi seõ laønh. Chuùa khen: 

“Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, ta chöa heà thaáy ai trong daân Y- sô- ra- eân coù ñöùc tin 

lôùn döôøng aáy”. Chuùa beøn phaùn cuøng thaày Ñoäi: “Haõy veà, theo nhö ñieàu ngöôøi tin thì seõ 

ñöôïc thaønh vaäy, vaø chính trong giôø phuùt aáy, ñöùa ñaày tôù ñöôïc laønh”. 

ÔÛ moät nôi khaùc khi Chuùa xuoáng thuyeàn trôû qua bieån, ñeán thaønh thì coù moät ngöôøi ñau     

baïi naèm treân giöôøng. Ngaøi phaùn cuøng ngöôøi baïi: “Hôõi con, haõy vöõng loøng, toäi loãi con 

ñaõ ñöôïc tha”. Moïi ngöôøi chung quanh, keå caû caùc thaày Thoâng giaùo ñeàu khoâng tin. Chuùa 

phaùn tieáp cuøng ngöôøi baïi: “Haõy ñöùng daäy, vaùc laáy giöôøng, vaø trôû veà nhaø ngöôi”. Ngöôøi 

baïi lieàn trôû daäy, vaùc giöôøng trôû veà nhaø. Tröôùc söï maàu nhieäm naày, moïi ngöôøi ñeàu khaâm  

phuïc vaø qui phuïc Ngaøi. 

3- Beänh reùt 

  Chuùa vaøo nhaø moät moân ñoà laø Phi- e- rô, thaáy moät baø giaø ñau reùt ñang naèm treân 

giöôøng beänh: “Ngaøi beøn rôø tay ngöôøi beänh, reùt lieàn maát ñi, ngöôøi beänh ñöùng daäy giuùp 

vieäc haàu Ngaøi”. 

4- Beänh quæ aùm 

  Cuõng taïi nhaø Phi- e- rô, chieàu ñoù,  ngöôøi ta ñem ñeán nhieàu ngöôøi bò quæ aùm. 

Ngaøi chæ duøng lôøi noùi ñuoåi quæ ra. Moïi ngöôøi ñeàu heát beänh. Thaät laø öùng nghieäm lôøi tieân 

tri cuûa Ñaáng EÂ sai tröôùc kia: “Chính Ngaøi ñaõ laáy taät nguyeàn cuûa chuùng ta vaø gaùnh beänh 

hoaïn cuûa chuùng ta”. Khi Ngaøi ñeán xöù Ga- da- ra, gaëp 2 ngöôøi bò quæ ôû moà ñi ra aùm, quæ 

raát döõ tôïn, khoâng ai daùm ñi ngang qua ñoù. Maáy con quæ trong 2 ngöôøi ñoù, gaëp Ngaøi la 

leân raèng: “Laïy con Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng toâi vôùi Ngaøi coù can heä gì chaêng? Coù phaûi 

Ngaøi ñeán ñaây ñeå laøm khoå chuùng toâi tröôùc kyø khoâng? Neáu Chuùa ñuoåi chuùng toâi ra, xin 

cho chuùng toâi nhaäp vaøo baày heo ñang ñi tôùi”. Ngaøi lieàn phaùn: “Haõy ñi ñi”. Con quæ lieàn 

xuaát ra khoûi 2 ngöôøi vaø nhaäp vaøo baày heo. Keá ñoù, baày heo ñeàu töø treân vaùch nuùi, nhaøo 

xuoáng bieån cheát heát. Pheùp laï naày ñöôïc 2 ngöôøi ñoù veà thaønh keå laïi, daân caû thaønh ra ñoùn 

Chuùa vaø xin ñi theo Ngaøi. 

5- Cöùu soáng ngöôøi ñaõ cheát 
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  Khi Chuùa ñeán nhaø ngöôøi cai nhaø Hoäi, thaáy gia ñình ñang chuaån bò haäu söï… thì 

phaùn raèng: “caùc ngöôi haõy lui ra, con gaùi nhoû naày chaúng phaûi cheát ñaâu nhöng noù nguû”. 

Sau ñoù Ngaøi caàm laáy tay cuûa ñöùa gaùi, thì noù ngoài daäy. 

6- Beänh maát huyeát 

  Moät ngöôøi ñaøn baø maéc beänh maát huyeát 12 naêm, laïi gaàn sau löng rôø  troân aùo 

cuûa Ngaøi vôùi ñöùc tin laøm theá seõ ñöôïc laønh. Ngaøi daïy: “Hôûi con, haõy vöõng loøng, ñöùc tin 

con ñaõ laøm cho con ñöôïc laønh”. Lieàn trong giôø ñoù, ngöôøi ñaøn baø ñöôïc laønh beänh. 

7- Beänh muø maét 

  Danh tieáng cuûa Chuùa reàn vang ñoù ñaây veà pheùp laï chöûa beänh neân coù raát nhieàu 

ngöôøi ñeán xin chöûa, trong ñoù coù 2 ngöôøi muø. Ngaøi phaùn: “Hai ngöôøi tin ta laøm ñöôïc 

ñieàu 2 ngöôøi ao öôùc sao?” Hoï laïy Chuùa vaø noùi chöûa ñöôïc. Ngaøi beøn rôø 2 maét cuûa 

chuùng vaø phaùn: “Theo nhö ñöùc tin cuûa caùc ngöôi, phaûi ñöôïc thaønh vaäy”. Maét hai ngöôøi 

lieàn saùng ra. 

8- Truyeàn phaùp cho 12 Söù Ñoà 

  Nhu caàu chöûa beänh vaø truyeàn Ñaïo caøng ngaøy caøng taêng, moät hoâm Ngaøi phaùn 

cuøng caùc moân ñoà: “ Muøa gaët thì thaät truùng, song con gaët thì ít. Vaäy haõy caàu xin chuû 

muøa gaët sai con gaët ñeán trong muøa mình” Sau ñoù Chuùa ban quyeàn pheùp tröø taø ma vaø 

chöûa caùc thöù taät beänh. Möôøi hai Thaùnh Toâng Ñoà ñöôïc truyeàn pheùp laø: 

 Si- moân hay goïi laø Phi- e- rô 

 Anh- reâ, em cuûa Si- moân 

 Gia- cô, con cuûa Xeâ- beâ- ñeâ 

 Giaêng, em cuûa Gia- cô 

 Phi -líp 

 Ba- teâ- leâ- my 

 Thomas 

 Ma- thi- ô laø ngöôøi thu thueá 

 Si- moân, ngöôøi Ca- na- an 

 Gia- cô, con cuûa A- pheâ 

 Tha- ñeâ 

 Giu-ña- ich- ca- ri- oát, ngöôøi phaûn Chuùa. 

 

c/ Keát luaän veà pheùp laï 

  Ngoaøi nhöõng pheùp laï löôïc keå coøn voâ soá pheùp laï khaùc ñöôïc ghi cheùp trong TAÂN 

ÖÔÙC nhö pheùp hoaù baùnh, löôùi caù, tieân tri, ñi treân maët bieån…  Tuy nhieân caùc pheùp laï 

chaúng qua laø CHIEÁN THUAÄT, caàn thieát trong giai ñoaïn ñaàu khai Ñaïo maø Ñöùc Chuùa 

Trôøi ban raûi qua con cuûa Ngaøi. Ai ñaõ töøng traûi nghieäm veà caùc pheùp laï, seõ nhaän ñöôïc 

ñaây laø söï thaät vaø huyeàn nhieäm naày Chuùa ban cho chæ coù muïc ñích laø qui tuï con chieân, 

giuùp con chieân töø hieáu kyø, töø söï caàn ích chuyeån sang ñöùc tin vaø khi coù ñuû ñöùc tin môùi 

thaám nhuaàn Ñaïo Phaùp vaø ÑAÏO môùi chính laø muïc tieâu, laø CHIEÁN LÖÔÏC cuûa cuoäc 

haønh trình. Vaäy giaùo lyù maø Chuùa giaûng daïy suoát cuoäc haønh trình laø nhöõng lôøi vaøng 

tieáng ngoïc nhaàm giuùp con ngöôøi giaùc ngoä, tieán hoaù leân cao ñeå linh hoàn, sau khi lìa khoûi 

xaùc phaøm, ñöôïc veà coõi THIEÂN ÑAØNG haèng soáng. Ñaây môùi thöïc söï laø muïc tieâu chính 

cuûa söï giaùng theá kyø dieäu cuûa Chuùa Jesus Christ. Ñeå laøm saùng toû, xin löôïc ghi moät soá 

lôøi thuyeát Ñaïo cuûa Ngaøi qua Thaùnh Kinh. Dó nhieân chæ ghi moät soá nhoû coù tính töôïng 

tröng maø thoâi. 
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II- NHÖÕNG LÔØI THUYEÁT ÑAÏO CUÛA CHUÙA JESUS CHRIST 

  Lôøi thuyeát Ñaïo cuûa Ñöùc Chuùa nhaàm muïc ñích laø thuyeát phuïc con ngöôøi nghe 

vaø laøm theo Chuùa ñeå cuøng veà nöôùc Tieân Ñaøng. Ngaøi ñaõ duøng nhöõng ví duï saùt vôùi cuoäc 

soáng thôøi ñoù ñeå laøm saùng toû caùi Ñaïo Lyù töø Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå boå tuùc cho troïn veïn luaân 

lyù, luaät phaùp, ñaïo ñöùc coù saün taïi theá gian. Nhöõng lôøi daïy cuûa Ngaøi thöôøng ñi ngöôïc laïi 

vôùi söï hieåu bieát thöôøng tình cuûa ngöôøi theá gian, vöôït cao hôn, höôùng veà chaân lyù. 

 

a/ Nhöõng lôøi thuyeát Ñaïo 

 

1- AÊn naên 

  “Caùc ngöôi haõy aên naên, thì nöôùc Thieân Ñaøng ñaõ ñeán gaàn”. Con ngöôøi traùnh 

sao khoûi loãi, bieát loãi, söûa loãi, töø töø bôùt loãi, heát loãi laø veà nöôùc Thieân Ñaøng. 

 

2- Phaàn thöôûng lôùn cuûa Trôøi 

“Phöôùc cho nhöõng keû laøm cho ngöôøi hoaø thuaän 

Phöôùc cho nhöõng keû bò baét bôù vì söï COÂNG BÌNH 

Phöôùc cho nhöõng keû vì Chuùa maø bò maéng nhieác, baét bôù, vaø laáy moïi ñieàu döõ noùi vu…” 

“ Haõy vui veû vaø nöùc loøng möøng rôõ, vì phaàn thöôûng cuûa caùc ngöôi treân Trôøi seõ lôùn 

laém”. 

 

3- Truyeàn baù söï saùng suoát 

  Chuùa so saùnh söï saùng cuûa caùc moân ñoà nhö chaát maën cuûa muoái. Maát chaát maën 

thì muoái seõ boû ñi. Chuùa muoán caùc moân ñoà ñem söï saùng cuûa mình phoå truyeàn cho moïi 

ngöôøi. Khoâng ai thaáp ñeøn maø uùp caùi thuøng leân, maø phaûi ñeå treân chaân ñeøn cho aùnh saùng 

toaû ra ñeå moïi ngöôøi thaáy. 

 

4- Boå tuùc luaät phaùp vaø lôøi tieân tri 

  Chuùa ñeán kyø naày laø ñeå boå tuùc nhöõng gì coøn thieáu soùt ñaõ coù tröôùc ñaây chôù 

khoâng phaûi ñeå phaù boû. Ai giöõ ñöôïc nhöõng ñieàu raên duø cöïc nhoû vaø ñem daïy ngöôøi ta, seõ 

ñöôïc xöng laø lôùn trong nöôùc Thieân Ñaøng. Chuùa phaùn daïy caùc moân ñoà: “Neáu söï COÂNG 

BÌNH cuûa caùc ngöôi chaúng troåi hôn söï coâng bình cuûa caùc thaày Thoâng giaùo  vaø ngöôøi 

doøng Pha- ra- si, thì caùc ngöôi chaéc khoâng vaøo nöôùc Thieân Ñaøng”. 

 

5- Chöõ HOAØ 

  Chuùa daïy: “Neáu khi naøo ngöôi ñem daâng cuûa leã nôi baøn thôø, maø nhôù laïi anh 

em coù ñieàu gì ngòch cuøng mình, thì haõy ñeå cuûa leã tröôùc baøn thôø, trôû veà giaûng hoaø vôùi 

anh em tröôùc ñaõ, roài haõy ñeán daâng cuûa leã”. Daâng leã laø ñieàu raát quan troïng, nhöng chöõ 

Hoaø ñoái vôùi Chuùa coøn quan troïng hôn! 

 

6- Chòu toäi höõu hình ñeå ñöôïc giaûm toäi voâ vi quan troïng hôn 

  Chuùa phaùn: “Neáu con maét beân phaûi xuoâi cho ngöôi phaïm toäi, thì haõy moùc maø 

quaêng noù cho xa…; Neáu tay höõu xuoâi cho ngöôi phaïm toäi thì haõy chaët maø lieäng noù cho 

xa ;vì thaø chòu moät phaàn thaân theå bò hö, coøn hôn laø caû thaân theå vaøo ñòa nguïc”. 

 

7- PHI THÖÔØNG hay laø ngöôïc vôùi theá tình 
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 Maét ñeàn maét, raêng ñeàn raêng laø leõ thöôøng. Phi thöôøng laø: “Neáu ai vaû maù beân 

höõu ngöôi, haõy ñöa maù beân kia cho hoï luoân” 

 Yeâu ngöôøi laân caän, gheùt keû thuø nghòch mình laø leõ thöôøng. Phi thöôøng laø: 

“Haõy yeâu keû thuø nghòch, vaø caàu nguyeän cho keû baét bôù ngöôi”. ( thöïc hieän 

ñieàu naày khi Chuùa bò ñoùng ñinh treân Thaäp Töï Giaù). Laøm ñöôïc nhö theá: “thì 

ngöôi ñöôïc LAØM CON CUÛA CHA caùc ngöôi ôû treân Trôøi; bôûi vì Ngaøi khieán 

maët trôøi moïc leân soi keû DÖÕ cuøng keû LAØNH, laøm möa cho keû COÂNG BÌNH 

cuøng keû ÑOÄC AÙC”. 

 Yeâu keû yeâu mình laø leõ thöôøng. Phi thöôøng laø: “Theá thì caùc ngöôi haõy neân 

troïn veïn nhö Cha caùc ngöôi treân Trôøi laø troïn veïn”. Troïn veïn laø yeâu luoân keû 

thuø gheùt mình. 

 

8- Caùch boá thí, caàu nguyeän, kieâng aên 

  Keû giaû hình khi boá thí thì coâng boá cho moïi ngöôøi bieát ñeå ñöôïc taùn tuïng; Caàu 

nguyeän thì la ruøm leân cho moïi ngöôøi thaáy ñeå khen ngôïi; aên chay thì muoán cho moïi 

ngöôøi bieát ñeå ñöôïc neå phuïc…;laøm nhö vaäy laø ñaõ nhaän ñöôïc söï khen thöôûng ôû theá gian 

roài, coøn coù coâng ñöùc gì veà phaàn taâm linh nöõa! Vì theá Chuùa daïy: “Song khi ngöôi boá thí, 

ñöøng cho tay taû bieát tay höõu laøm vieäc gì, haàu cho söï boá thí ñöôïc kín nhieäm vì Cha 

ngöôi laø Ñaáng trong choã kín nhieäm, seõ thöôûng cho ngöôi”. Veà caàu nguyeän, Chuùa daïy 

haõy ñoùng cöûa laïi roài caàu nguyeän Cha treân Trôøi ñeàu hay bieát cuõng khoâng caàn phaûi duøng 

nhöõng lôøi laäp voâ ích, vì Cha ñaõ bieát mình muoán gì tröôùc khi chöa xin. Veà vaán ñeà kieâng 

aên cuõng theá, caøng kín nhieäm caøng toát vì Cha ñeàu bieát roõ vieäc mình laøm trong choã kín 

nhieäm (Taâm con ñoäng thì THAÀY hay) 

 

9- Tha thöù 

  Chuùa daïy: “Neáu caùc ngöôi tha loãi cho ngöôøi ta, thì Cha cuûa caùc ngöôi ôû treân 

trôøi cuõng seõ tha thöù cho caùc ngöôi. Song neáu khoâng tha loãi cho ngöôøi ta, thì Cha cuûa 

caùc ngöôi cuõng seõ khoâng tha loãi cho caùc ngöôi”. 

 

10- Ngaân haøng treân Trôøi 

  “Caùc ngöôi chôù chöùa cuûa caûi ôû döôùi ñaát laø nôi coù saâu moái, ten reùt laøm hö vaø keû 

troäm ñaøo ngaïch, khoeùt vaùch maø laáy, nhöng phaûi chöùa cuûa caûi ôû treân Trôøi, cuõng chaúng 

coù keû troäm ñaøo ngaïch, khoeùt vaùch maø laáy. Vì CHÖNG CUÛA CAÛI ÔÛ ÑAÂU THÌ LOØNG 

NGÖÔØI ÔÛ ÑOÙ”. 

 

11- Khoâng thôø hai Chuû 

  Chuùa daïy: “Caùc ngöôi khoâng theå laøm Toâi Ñöùc Chuùa Trôøi laïi laøm Toâi cho Ma 

Moân nöõa” . ( Ma Moân laø Quyõ Vöông) 

 

12- Giaûi tröø söï lo laéng 

  Chuùa daïy: “ Ñöøng vì söï soáng mình maø lo ñoà aên uoáng; cuõng ñöøng vì thaân theå 

mình maø lo ñoà maëc…” Chuùa giaûng theâm, ñaïi yù: loaøi chim trôøi chaúng gieo, gaët, toàn tröõ 

trong kho taøng, maø Cha cuõng nuoâi soáng noù; nhöõng hoa hueä ngoaøi ñoàng maøu saéc röïc rôõ, 

chaúng may deät, maø Cha Trôøi cho noù quaàn aùo ñeïp nhö theá, huoáng chi caùc ngöôi cao quyù 

hôn noù nhieàu chaúng leõ Cha Trôøi khoâng lo cho caùc ngöôi. Nhöng tröôùc heát haõy tìm kieám 

nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï Coâng Bình cuûa Ngaøi, thì Ngaøi seõ cho theâm caùc ngöôi moïi 
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ñieàu aáy nöõa. YÙù Chuùa laø phaûi coù ñöùc tin lôùn vaø coù taâm phuïng söï Chuùa töùc phuïng söï cho 

chuùng sanh (coâng bình) thì moïi vieäc ñöùc Cha Trôøi seõ lo heát cho mình veà theå xaùc laãn 

linh hoàn, khoûi caàn phaûi aâu lo (Caùc con lo cho THAÀY, Thaày lo cho caùc con). 

 

13- Söï  xeùt ñoaùn 

  Chuùa daïy: “Sao ngöôi doøm thaáy caùi RAÙC trong maét anh em ngöôi, maø chaúng 

thaáy caây ÑAØ trong maét mình?”. Muoán laáy caùi raùc trong maét cuûa ngöôøi khaùc, haõy laáy 

caây Ñaø trong maét mình ra tröôùc roài môùi thaáy roõ maø laáy caùc raùc ra khoûi maét anh em 

mình ñöôïc! Mình chöa saùng maø ÑOÄ ngöôøi ta laø ñöa ngöôøi ta vaøo choã toái taêm  ngu muoäi 

nhö mình thì toäi nghieäp thay!! 

 

14- Haõy xin seõ ñöôïc, tìm seõ gaëp, goû cöûa seõ môû 

  Chuùa giaûng tieáp: “ Trong caùc ngöôi coù ai, khi con mình xin BAÙNH maø cho ÑAÙ 

chaêng? Hay con mình xin CAÙ maø cho RAÉN chaêng? Vaäy neáu caùc ngöôi voán laø xaáu, coøn 

bieát cho con caùi mình vaät toát thay, huoáng chi Cha cuûa caùc ngöôi treân Trôøi laïi chaúng ban 

caùc vaät toát cho nhöõng ngöôøi xin Ngaøi sao? 

 

15- Taâm lyù, coâng bình 

  Chuùa daïy: “Heã ñieàu chi maø caùc ngöôi muoán ngöôøi ta laøm cho mình thì cuõng 

haõy laøm ñìeàu ñoù cho hoï, vì aáy laø luaät phaùp vaø lôøi tieân tri” (Nho giaùo daïy: Kyû sôû baát 

duïc vaät thi ö nhôn). 

 

16- Cöûa heïp, cöûa roäng 

  Chuùa daïy: “Haõy vaøo cöûa heïp, vì cöûa roäng vaø ñöôøng khoaûng khoaùt daãn ñeán söï 

hö maát , keû vaøo ñoù cuõng nhieàu. Song cöûa heïp vaø ñöôøng chaät daãn ñeán söï soáng, keû kieám 

ñöôïc thì ít”. Con ñöôøng DANH, LÔÏI, QUYEÀN raùp nhau tranh giaønh ñeå roài ñöa ñeán 

tranh chaáp, gieát choùc, gaây thaûm hoaï chieán tranh… Con ñöôøng Ñaïo Ñöùc ít ngöôøi ñi, 

nhöng laø con ñöôøng haïnh phuùc… ñöa ñeán coõi Thieân Ñaøng! 

 

17- Nhaän bieát thöïc giaû 

  “ Caây toát chaúng sanh ñöôïc traùi xaáu, maø caây xaáu cuõng chaúng sanh ñöôïc traùi toát. 

Heã caây naøo chaúng sanh ñöôïc traùi toát thì phaûi ñoán maø chuïm ñi. AÁy vaäy, caùc ngöôi nhôø 

nhöõng traùi noù maø bieát ñöôïc”. Lôøi phaùn naày cuûa Chuùa daïy chuùng ta raát nhieàu phöông 

dieän, nhaát laø treân ñöôøng Ñaïo. Haõy coi chöøng ñaùm quyõ Vöông, ñaùm ñaïo ñöùc giaû, beà 

ngoaøi giaû hình hieàn löông ñaïo ñöùc, nhöng beân trong toaøn möu saâu keá ñoäc. Ñeå nhaän 

bieát, nhìn keát quaû höõu hình ñeå ñoaùn nhaän voâ vi nhö caây vaø traùi; nhìn saâu vaøo taän trong 

loøng mình ñeå doø trong loùng ñuïc, ñieàu gì, caùi gì giuùp mình nheï nhaøng, thanh thoaùt, haïnh 

phuùc, tieán boä…laø maïnh meõ daán böôùc; caùi gì laøm cho mình naëng neà, oâ tröôïc, tö töôûng 

xaáu xa…thì phaûi giaûi tröø ngay. Ñieàu quan troïng laø ñöøng tin nhöõng ñieàu hoï noùi maø nhìn 

kyõ nhöõng gì hoï laøm. 

 

18- Vaøo nöôùc Thieân Ñaøng 

  Chuùa daïy: “Chaúng phaûi heã nhöõng keû noùi cuøng ta: Laïy Chuùa, laïy Chuùa thì ñeàu 

ñöôïc vaøo nöôùc Thieân Ñaøng ñaâu, nhöng chæ nhöõng keû laøm theo yù muoán cuûa Cha ta ôû 

treân Trôøi maø thoâi”. (töùc laø laøm theo Thieân yù) 
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19- Lôøi daïy cuûa Chuùa ñoái vôùi 12 Toâng ñoà tröôùc khi ñi truyeàn Ñaïo 

 “Kìa ta sai caùc ngöôi ñi khaùc naøo nhö chieân vaøo giöõa baày muoâng soùi…”. Neáu 

coù bò ngöôøi ta baét thì: “chôù lo veà caùch noùi laøm sao, hoaëc noùi lôøi gì, vì nhöõng 

lôøi ñaùng noùi seõ chæ cho caùc ngöôi chính trong giôø ñoù. AÁy chaúng phaûi töï caùc 

ngöôi noùi ñaâu, song laø thaùnh linh cuûa Cha caùc ngöôi seõ töø trong loøng caùc 

ngöôi noùi ra…” (Trong Thaùnh Ngoân Cao Ñaøi coù caâu: Lôøi caùc con noùi laø lôøi 

THAÀY noùi maø lôøi Thaày noùi coû caây coøn rung ñoäng huoáng chi con ngöôøi). 

Phaùp Thieân Nhaân Hieäp Nhaát naày raát vi dieäu, tröôùc khi noùi phaûi tònh taâm, 

ñöùc tin vöõng vaøng vaø muïc tieâu phaûi vì Ñaïo vì chuùng sanh. 

 “Chaúng coù vieäc gì daáu maø chaúng phaûi baøy ra, cuõng chaúng coù vieäc gì kín 

nhieäm maø sau seõ chaúng bieát”. 

 “Ñöøng sôï keû gieát thaân theå maø khoâng gieát ñöôïc linh hoàn” (Neáu vì Thaày vì 

Ñaïo maø thaân theå bò gieát, bò tuø ñaøy thì linh hoàn caøng saùng röïc hôn. Ñaây laø 

tröôøng hôïp Chuùa bò ñoùng ñinh treân Thaäp Töï Giaù). 

 “ Ai xöng ta tröôùc maët thieân haï, thì ta cuõng xöng hoï tröôùc maët Cha ta ôû treân 

Trôøi, coøn ai choái ta tröôùc maët thieân haï, thì ta cuõng choái hoï tröôùc maët Cha ta 

ôû treân Trôøi”. 

 “ Ai gìn giöõ söï soáng mình thì seõ maát; coøn ai vì côù ta maát söï soáng mình, thì seõ 

tìm laïi ñöôïc”. ( ñoù laø tìm laïi ñöôïc linh hoàn maø linh hoàn laø vónh cöûu…) 

 Chuùa ñeán theá gian laø ñem ñeán nhieàu thöû thaùch lôùn ñeå tuyeån choïn nhöõng linh 

hoàn tieán hoaù cho  Cha Trôøi. Ai vöôït qua ñöôïc môùi veà ñöôïc nöôùc Thieân 

Ñaøng, neân Chuùa  noùi: “Chôù töôûng Ta ñeán ñeå ñem söï bình an cho theá 

gian…maø ñem göôm giaùo…” 

 

20- Loøng nhôn töø 

  Chuùa daïy: “ Ta muoán loøng nhôn töø, khoâng muoán cuûa teá leã”. 

 

21- Khaåu nghieäp 

  “ Ngöôøi laønh do nôi ñaõ chöùa ñieàu thieän maø phaùt ra ñieàu thieän, nhöng keû döõ do 

ñaõ chöùa ñieàu aùc maø phaùt ra ñieàu aùc…ñeán ngaøy phaùn xeùt, ngöôøi ta seõ khai ra moïi lôøi hö 

khoâng maø mình ñaõ noùi…” 

 

22- Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi 

  Chuùa phaùn: “Khi ñöông gieo moät phaàn gioáng rôi doïc ñöôøng, chim bay xuoáng 

vaø aên. Moät phaàn khaùc rôi vaøo choã ñaát ñaù soûi, chæ coù ít ñaát thòt, bò laáp khoâng saâu, lieàn 

moïc  leân, song khi maët trôøi moïc leân, thì bò ñoát, vaø vì khoâng coù reã, neân phaûi heùo. Moät 

phaàn khaùc rôi nhaàm buoäi gai, gai moïc raäm leân, phaûi ngheït ngoøi. Moät phaàn khaùc nöõa rôi 

nhaèm choã ñaát toát, thì sanh traùi, hoaëc moät hoät ra 100, hoaëc moät hoät 60, hoaëc moät hoät 

30…” 

  Ví duï treân coù nghóa: “Khi ngöôøi naøo nghe Ñaïo nöôùc Thieân Ñaøng maø khoâng 

hieåu, thì quæ döõ ñeán cöôùp ñieàu ñaõ gieo vaøo loøng mình; aáy laø keû chòu laáy hoät gioáng rôi 

doïc ñöôøng. Ngöôøi naøo chòu laáy haït gioáng rôi nôi ñaát ñaù, soûi, töùc laø keû nghe Ñaïo lieàn 

vui möøng chòu laáy, song trong loøng khoâng coù reã, chæ taïm thôøi maø thoâi, ñeán khi vì Ñaïo 

maø chòu söï cöïc khoå, söï baét bôù, thì lieàn vaáp phaïm. Keû naøo nhaän laáy haït gioáng nôi buoäi 

gai, töùc laø keû nghe Ñaïo, maø söï lo laéng veà ñôøi naày vaø söï meâ ñaám veà cuûa caûi laøm cho 

ngheït ngoøi Ñaïo vaø thaønh ra khoâng keát quaû. Song keû naøo chòu laáy haït gioáng nôi ñaát toát 
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töùc laø keû nghe Ñaïo hieåu vaø haønh, ngöôøi aáy ñaït ñöôïc keát quaû ñeán noãi, moät hoät ra 100, 

hoaëc 60 hoaëc 30”. 

  (Chöông 41 Ñaïo Ñöùc Kinh, Laõo Töû noùi: “Thöôïng só nghe Ñaïo, coá gaéng theo 

lieàn; Trung só nghe Ñaïo, thoaït nhôù thoaït queân; Haï só nghe Ñaïo, caû cöôøi boû qua, neáu 

khoâng cöôøi sao ñuû goïi ñoù laø Ñaïo!!) 

  Gieo gioáng nôi ñaát toát quaû thaät laø moät sanh ra voâ soá gioáng nhö con ngöôøi nghe 

hieåu Ñaïo vaø laøm theo, seõ töï phaùt trieån söï saùng theo caáp soá nhaân. 

  Moät ví duï khaùc: Chuùa daïy: “Nöôùc Thieân Ñaøng gioáng nhö ngöôøi kia gieo gioáng 

toát trong ruoäng mình. Nhöng khi nguû thì keû thuø chuû ruoäng lieàn ñeán, gieo coû luøn vaøo 

trong luùa mì, roài ñi. Ñeán khi luùa troå boâng thì coû luøn cuõng loøi ra…” Caùc ñaày tôù hoûi chuû coù 

neân nhoå coû luøn ñi chaêng? Chuû traû lôøi laø khoâng neân, ñeå cho caû hai cuøng lôùn, ñeán muøa 

gaët, tröôùc heát nhoå coû luøn, boù laïi ñem ñoát ñi, coøn luùa mì ñöa vaøo kho. Chuùa giaûng: “ Keû 

gieo gioáng toát laø con ngöôøi, ruoäng laø theá gian, gioáng toát laø con caùi nöôùc Thieân Ñaøng, coû 

luøn laø con caùi cuûa quæ döõ, keû nghòch thuø gieo gioáng laø ma quæ, muøa gaët laø ngaøy taän theá, 

ngaøy phaùn xeùt, con gaët laø caùc Thieân Söù…” YÙ Chuùa laø ñeán ngaøy phaùn xeùt, keû toäi loãi seõ 

bò ñöa vaøo Hoaû Nguïc, ngöôøi thieän laønh seõ leân nöôùc Thieân Ñaøng: “Khi aáy ngöôøi coâng 

bình seõ choùi chan nhö maët trôøi trong nöôùc cuûa Cha mình”. 

 

23- Nhaân vuï tuïc leä, röûa tay tröôùc khi aên 

  Chuùa daïy: “Chaúng phaûi ñieàu chi vaøo mieäng maø dô daùy ngöôøi, nhöng ñieàu chi ôû 

mieäng ra aáy môùi laø ñieàu laøm dô daùy ngöôøi vaäy!” Chuùa giaûng theâm khi moân ñoà chöa 

hieåu: “Caùc ngöôi chöa hieåu vaät gì vaøo mieäng thì ñi thaúng xuoáng buïng, roài phaûi boû ra 

nôi kín sao? Song nhöõng ñieàu bôûi mieäng maø ra laø töø trong loøng, thì nhöõng ñieàu ñoù laøm 

dô daùy ngöôøi. Vì töø nôi loøng maø ra nhöõng aùc töôûng, nhöõng toäi gieát ngöôøi, taø daâm, daâm 

duïc, troäm cöôùp, laøm chöùng doái vaø loäng ngoân. AÁy ñoù laø nhöõng ñieàu laøm dô daùy ngöôøi. 

Song söï aên maø khoâng röûa tay chaúng laøm dô daùy ngöôøi ñaâu”. 

 

24- Linh hoàn laø öu tieân moät 

  Chuùa daïy caùc moân ñoà: “Neáu ai muoán theo ta, thì phaûi lieàu mình, vaùc thaäp töï 

giaù mình maø theo ta. Vì ai muoán cöùu söï soáng mình thì seõ maát, coøn ai vì côù ta (Chuùa) 

maø maát söï soáng thì seõ ñöôïc laïi. Ngöôøi naøo neáu ñöôïc caû thieân haï maø maát linh hoàn mình 

thì coù ích gì? Vaäy thì ngöôøi laáy chi maø ñoåi linh hoàn mình laïi? Vì con ngöôøi seõ ngöï trong 

söï vinh hieån cuûa Cha mình maø giaùng xuoáng cuøng caùc thieân söù, luùc ñoù Ngaøi seõ thöôûng 

cho töøng ngöôøi, tuyø vieäc hoï laøm”. (Trong Thaùnh Ngoân Cao Ñaøi daïy: “Baïch Ngoïc töø 

xöa ñaõ ngöï roài, Chaúng caàn haï giôùi voïng cao ngoâi, Sang heøn troái keä TAÂM laø quí, TAÂM 

AÁY TOAØ SEN CUÛA LAÕO NGOÀI”). 

 

25- Ai lôùn hôn heát trong nöôùc Thieân Ñaøng 

 Chuùa goïi moät ñöùa treû ñeán vaø phaùn: “Quaû thaät ta noùi cuøng caùc ngöôi, neáu caùc 

ngöôi khoâng ñoåi laïi vaø neân nhö ñöùa treû, thì chaúng ñöôïc vaøo nöôùc Thieân 

Ñaøng ñaâu. Vaäy heã ai trôû neân khieâm nhöôøng nhö ñöùa treû naày, seõ lôùn hôn heát 

trong nöôùc Thieân Ñaøng” 

 “Neáu tay hay chaân ngöôi laøm cho ngöôi sa vaøo toäi loãi, haõy chaët vaø neùm noù 

cho xa ñi, vì thaø ngöôi queø chaân hay cuït tay maø vaøo nôi haèng soáng coøn hôn 

laø ñuû caû 2 tay maø bò quaêng vaøo löûa ñôøi ñôøi! Neáu con maét ngöôi laøm cho 

ngöôi sa vaøo toäi loãi, thì haõy moùc maø neùm cho xa ngöôi ñi, vì thaø ngöôi moät 
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maét maø vaøo nôi haèng soáng coøn hôn laø ñuû 2 maét maø bò quaêng vaøo löûa Ñòa 

Nguïc! (ruûi ro phaïm loãi thì phaûi bieát aên naên saùm hoái vaø chöøa loãi) 

 Ñöøng bao giôø khi deã ai caû duø keû ñoù bò baát haïnh hay toäi loãi: “Ne áu ngöôøi naøo 

coù 100 con chieân, moät con bò laïc maát ñi, thì haù chaúng leõ ñeå 99 con laïi treân 

nuùi maø ñi kieám con laïc maát sao? Quaû thaät neáu ngöôi kieám laïi ñöôïc , thì laáy 

laøm  vui möøng veà con ñoù hôn 99 con khoâng laïc. Cuõng theá aáy, Cha caùc ngöôi 

treân Trôøi khoâng muoán cho moät ñöùa naøo trong nhöõng ñöùa con naày phaûi hö 

maát” (keû xaáu, yeáu heøn, toäi loãi…caàn ñöôïc quan taâm hôn heát). 

 

26- Söï tha thöù 

  Chuùa daïy: “Neáu moãi ngöôøi trong caùc ngöôi khoâng heát loøng tha loãi cho anh em 

mình, thì Cha ta ôû treân Trôøi cuõng seõ xöû caùc ngöôi nhö vaäy”. 

 

b/ Keát luaän veà nhöõng lôøi thuyeát Ñaïo cuûa Ñöùc Chuùa Jesus Christ 

 

  Ñöùc Chuùa Jesus Christ thöôøng duøng nhöõng ví duï cuï theå ñeå phaùn daïy nhöõng 

trieát lyù saâu xa nhaàm muïc ñích ñöa con ngöôøi veà nöôùc Thieân Ñaøng. Nhöõng tö töôûng cao 

thöôïng hoaøn toaøn truøng hôïp vôùi caùc trieát gia, caùc nhaø Ñaïo hoïc phöông Ñoâng. Theá môùi 

bieát ôû caáp thaáp thì coù vaïn thuø, leân ñeán ñænh cao cuûa tö töôûng thì chæ laø MOÄT. Vì taát caû 

ñeàu phaùt xuaát töø Ñaáng THÖÔÏNG ÑEÁ, nguoàn saùng taïo vaø sinh hoaù, döôõng duïc muoân 

loaøi, daãn daét, daïy doã baèng voâ cuøng phöông caùch khaùc nhau töùc VAÏN PHAÙP nhaàm ñöa 

con caùi veà vôùi Ngaøi. Trong Ñaïo Cao Ñaøi, Thöôïng Ñeá daïy: 

“ Muoân kieáp coù Ta naém chuû quyeàn 

Vui loøng tu nieäm höôûng aân Thieân 

Ñaïo maàu röôùi khaép nôi traàn theá 

Ngaøn tuoåi muoân teân giöõ troïn bieân.” 
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Chương Sáu 

QUOÁC ÑAÏO VIEÄT NAM VAØ NEÀN ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ 

TIEÅU LUAÄN 

 

Söï vaän haønh bieán hoaù cuûa Caøn Khoân Vuõ Truï coù tính lieân tuïc, beàn vöõng, voâ tö vaø chaéc 

chaén.Vaïn vaät tuøng theo ñoù maø tieán hoaù, maø sinh toàn theo voøng luaân chuyeån töï nhieân. Neàn Quoác Ñaïo 

Vieät Nam ñaõ tröôûng thaønh theo naêm thaùng, coï xaùc vôùi bieát bao khaûo ñaõo voâ cuøng khaéc nghieät, giao 

löu vôùi bieát bao neàn vaên hoaù du nhaäp coù tính thoân tính vaø ñoàng hoaù maïnh meõ. Nhöng keát cuoäc nhö ñaõ 

trình baøy trong caùc chöông tröôùc ñaây, QÑVN ñaõ ñoàng hoaù ngöôïc laïi vaø ñaõ lôùn maïnh ñeán möùc ngoaøi 

söï töôûng töôïng cuûa con ngöôøi, theo ñuùng lôøi tieân tri cuûa Thöôïng Ñeá: 

“ Quoác Ñaïo kim trieâu thaønh ÑAÏi ÑAÏO 

Nam Phong thöû nhöït bieàn NHÔN PHONG” 

Quoác Ñaïo laø Ñaïo quay veà nguoàn phaùt sinh ra neàn vaên hoaù VN ñoäc ñaùo, haøm chöùa baûn saéc 

daân toäc ñaëc thuø theo baûn tính cuûa THIEÂN ÑÒA NHAÂN, taïo thaønh phong hoaù nhaø Nam, ñeå roài tieán hoaù 

trôû thaønh neàn Ñaïi Ñaïo vôùi neàn vaên hoaù ÑAÏI ÑOÀNG, ñaùp öùng ñuùng möùc vôùi neàn traät töï môùi cuûa theá 

giôùi, vôùi thôøi kyø TAÂN DAÂN CHUÛ, thôøi kyø TOAØN CAÀU HOAÙ töùc laø thôøi kyø CAØN KHOÂN DÓ TAÄN 

THÖÙC.   

Ñeå laøm saùng toû lôøi tieân tri voâ tieàn khoaùn haäu veà VN cuûa Ñaáng Toái Cao, tröôùc heát caàn tìm hieåu 

veà neàn ÑÑTKPÑ goïi taét laø Ñaïo Cao Ñaøi, taát nhieân seõ hieåu ñöôïc taàm voùc lôùn lao vaø söï chaêùc chaén öùng 

nghieäm cuûa lôøi tieân tri. 
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        A.- SÖÏ HÌNH THAØNH NEÀN ÑAÏI ÑAÏO 

I- NHÖÕNG LÔØI TIEÂN TRI 

 Khi Ñöùc Chí Toân vaø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng giaùng traàn duøng huyeàn dieäu cô buùt ñaõ cho bieát : 

“Khai Ñaïo muoân naêm tröôùc ñònh giôø”. Sau naày Hoäi Thaùnh  söu taàm ñöôïc raát nhieàu lôøi tieân tri baùo 

tröôùc Ñaïo Cao Ñaøi seõ ñöôïc thaønh laäp taïi VN. Möôøi lôøi tieân tri sau ñaây ñaõ coù tröôùc maáy traêm naêm: 

a/- Tieân tri 1: Trong quyeån PHAÄT TOÂNG NGUYEÂN LYÙ, Ñöùc Phaät Nhö Lai coù tieân tri: “ Sau Ngaøi seõ 

coù moät Ñöùc Phaät lôùn hôn Ngaøi ra ñôøi”. 

Ñöùc Phaät lôùn hôn Ñöùc Theá Toân Vaên Phaät roõ raøng laø Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá, giaùo chuû Ñaïo Cao 

Ñaøi ngaøy nay vaäy. 

b/- Tieân tri 2: Trong quyeån THANH TÒNH KINH: 

“ Thanh Tònh kinh höõu di tích: coâng vieân quaû maõn chæ thoï ñôn thö. Thieân maïng phöông khaû truyeàn 

Ñaïo TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ”. 

Dòch noâm laø: Kinh Thanh Tònh (Laõo Giaùo) coù daáu tích löu laïi: Coâng ñaày quaû ñuû seõ nhaän ñöôïc ñôn thö, 

coù thieân maïng khaù truyeàn Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä. 

c/- Tieân tri 3: Trong quyeån VAÏN PHAÙP QUI TOÂNG coù caâu:  

“Cao Ñaøi Tieân Buùt thi vaên töï”. 

Trong Ñaïo Cao Ñaøi seõ coù cô buùt do caùc Ñaáng vieát thaønh vaên töï. Hay noùi khaùc laø Ñöùc Chí Toân cuøng 

chö Thaàn Thaùnh Tieân Phaät duøng huyeàn dieäu cô buùt ñeå vieát thaønh vaên töï daïy Ñaïo, thaønh laäp caùc cô 

cheá, luaät phaùp……cuûa Ñaïo Cao Ñaøi. 

d/- Tieân tri 4: Trong saùch cuûa Laõo Sö thuoäc chi Minh Sö, Minh Ñöôøng beân Trung Quoác, ngoaøi bìa 

saùch coù 2 caâu ñoái: 

“CAO nhö Baéc Khuyeát nhaân chieâm ngöôõng 

ÑAØI taïi Nam Phöông Ñaïo thoáng truyeàn” 

Cao Ñaøi maø Ñöùc Chí Toân ngöï taïi cung Baéc Khuyeát (Cung sao Baéc Ñaåu) laøm giaùo chuû ñöôïc thaønh laäp 

taïi phöông Nam (VN) seõ ñöôïc nhaân loaïi chieâm ngöôõng vaø Ñaïo seõ ñöôïc thoáng nhaát vaø truyeàn baù khaép 

nôi. 

e/- Tieân tri 5: Trong Minh Thaùnh Kinh Linh Saùm: 

“Maïng höõu CAO ÑAØI minh nguyeät chieáu” 

Thieâng lieâng ñaõ ñònh coù moái Ñaïo Cao Ñaøi seõ nhö vaàng traêng saùng chieáu. 

f/- Tieân tri 6: Trong saùch Aáu Hoïc Taàm Nguyeân coù caâu: 

“Ñaàu thöôïng vieát CAO ÑAØI” 
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Coù nghóa laø nôi ñænh ñaàu laø ngoâi CAO ÑAØI (nôi ngöï cuûa Thöôïng Ñeá). 

g/- Tieân tri 7: Trong quyeån GIAÙC MEÂ CA cuûa moät Ñaïo gia coù ñoaïn vieát: 

“Höõu duyeân môùi gaëp TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ      

Muoân ñôøi coøn töû phuû neâu danh 

Ba ngaøn coâng quaû ñaëng vieân thaønh 

Môùi daëng thieân thô chieáu trieäu” 

Coù duyeân môùi soáng trong thôøi kyø Tam Kyø Phoå Ñoä, muoân ñôøi con chaùu ñöôïc raïng danh. Hoaøn thaønh 

ñöôïc 3000 coâng quaû môùi ñöôïc phong chieáu trieäu hoài. 

h/- Tieân tri 8: Trong quyeån kinh Tænh Theá Ngoä Chôn, coù ñoaïn vieát: 

“ Ñaïi Thieân Tieân hoaù hoaèng chôn ñaïo 

Trôï quoác cöùu daân tích thieän luaân 

Nam Haûi TÖØ HAØNG chaâu vaän teá 

Taây phöông TIEÁP DAÃN Phaät ñoâng laâm” 

Coù moät vò ñaïi Thieân Tieân ( Thöôïng Ñeá) giaùng traàn khai nguoàn chôn ñaïo giuùp nöôùc cöùu daân laøm ñieàu 

laønh. Nam Haûi coù Boà Taùt Töø Haøng ñi khaép nôi cöùu ñoä, phöông Taây coù Phaät Tieáp Daãn ñöa sang Ñoâng 

ñoä. 

i/- Tieân tri 9: Cuõng trong quyeån Tænh Theá Ngoä Chôn, coù caâu: 

“ Maït haäu Kieàn Khoân ñoàng nhaát taïi 

Thieân moân vaïn giaùo coäng qui caên” 

Sau naày Caøn Khoân lieàn moät daõy (dæ taän thöùc), cöûa Trôøi (Thieân moân Ñoâng=Toaø Thaùnh Taây 

Ninh=Baïch Ngoïc Kinh) hoäi tuï vaïn giaùo qui nguyeân. 

j/- Tieân tri 10: Trong quyeån Vaïn Dieäu Thieân Thö vieát: 

“ Tam Giaùo kim tuøng coå hoaù sanh 

 Tieân Thieân Phöông höõu thò Tam Thanh 

Phaät, Phaùp, Nho heà qui nhöùt boån 

Töï nhieân taø ñaïo thoáng töông tranh. 

Vaïn öùc sôn haø giai höõu thöû 

Toång qui nhöùt phaùi ñaéc an thaønh 

Xaø væ, maõ ñaàu khai ñaïi hoäi 
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TAM KYØ haäu theá hieåu phöông danh” 

Ba Toân Giaùo ngaøy nay ñaõ coù töø xöa, hoaù sanh moái Ñaïo Trôøi bieåu hieän baèng Tam Thanh ( Thaùi Thanh, 

Thöôïng Thanh, Ngoïc Thanh) cuûa laù côø Ñaïo Vaøng, Xanh, Ñoû. Moái Ñaïo môùi naày qui Phaät Laõo Nho veà 

moät moái, töï nhieân Taø giaùo ñoàng noåi leân tranh giaønh vôùi nhau. Haøng vaïn öùc quoác gia ñeàu nhö theá 

nhöng cuoái cuøng taát caû ñeàu qui veà MOÄT PHAÙI môùi ñöôïc an bình. Ñeán cuoái naêm Tî vaø ñaàu naêm Ngoï 

seõ khai Ñaïi Hoäi  (Long Hoa ). Ñôøi sau naày Ñaïo TAM KYØ ñöôïc raïng danh. 

II- SÖÏ XUAÁT HIEÄN CUÛA ÑAÏO CAO ÑAØI TAÏI VN 

a/- Nguyeân nhaân xuaát hieän Ñaïo CAO ÑAØI. 

Cô Trôøi vaän chuyeån tuaàn hoaøn, sinh hoaù voâ cuøng voâ taän, töôûng nhö laø hoãn ñoän , voâ traät töï, phöùc taïp, 

khoù löôøng!....Tuy nhieân töø ngaøn xöa, caùc vò Giaùo Chuû, caùc nhaø Hieàn Trieát ñaõ khaùm phaù ra qui luaät baát 

di baát dòch cuûa Caøn Khoân: luaät quaân bình, luaät ñi vaø veà, luaät sinh kyù töû quiv…v…. Taát caû ñeàu naèm trong 

traät töï, maûy loâng khoâng loït. Ngaøy nay, cuõng theo qui luaät ñoù, Ñöùc Chí Toân ñaõ khai môû Ñaïo Cao Ñaøi 

vôùi toân chæ laø QUI NGUYEÂN TAM GIAÙO, HIEÄP NGUÕ CHI. Taïi sao laïi coù cô QUI HIEÄP naày? 

1- Veà phaàn Thieâng Lieâng: Qua Thaùnh Ngoân Ñöùc Chí Toân ñaõ daïy raát roõ laø tröôùc ñaây “Caøn voâ ñaéc 

khaùn, Khoân voâ ñaéc duyeät” nhôn loaïi coøn taûn maùc khaép ñòa caàu, khoâng coù phöông tieän lieân laïc, giao 

thoâng vôùi nhau neân Ñöùc Chí Toân tuyø theo phong tuïc taäp quaùn moãi nôi maø gaày moái Ñaïo sao cho phuø 

hôïp vôùi moãi tö phöông ñeå nhôn loaïi coù theå naém baét ñöôïc nguoàn lyù Ñaïo vaø caøng ngaøy caøng tieán hoaù. 

Ñaáng Chí Toân ñaõ hoaù thaân thaønh caùc vò Giaùo Chuû, Hieàn Trieát, Baùc Hoïc v…v…. giaùng traàn ñeå laøm “caùi 

löïc” keùo leân, caân nhaéc cho con caùi cuûa Ngaøi bieát ñöôøng veà, ñeå thaéng ñöôïc caùi löïc trì treä cuûa phaøm 

traàn. Do ñoù, Ngaøi ñaõ daïy: 

“ Ñaïo maàu röôùi khaép nôi traàn theá 

Ngaøn tuoåi muoân teân giöõ troïn bieân” 

Moái Ñaïo cuûa Thaày ñaõ khai môû khaép moïi nôi döôùi muoân ngaøn teân khaùc nhau, nhöng xöa nay vaãn vaäy, 

muïc ñích cuoái cuøng khoâng khaùc nhau.  

Ñöùc vua Traàn Thaùi Toâng ñaõ tham ngoä chaân lyù naày, neân khaúng ñònh: 

“ Khi chöa toû thì ngöôøi ñôøi coøn laàm laãn 

Chöøng ñaït tôùi goác roài thì cuøng ngoä moät TAÂM”. 

Hôn nöõa Thaày ñaõ daïy roõ yù naày nhö sau: 

“ Nhieân Ñaêng Coå Phaät thò ngaõ 

Thích Ca Maâu Ni thò ngaõ 

Thaùi Thöôïng Nguôn Thæ thò ngaõ 

Kim vieát Cao Ñaøi” 
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Toùm laïi: Trong giai ñoaïn “ Caøn voâ ñaéc khaùn, Khoân voâ ñaéc duyeät” ñaõ coù raát nhieàu moái Ñaïo, ñaëc bieät 

laø TAM GIAÙO, ñeàu do Thaày taïo neân, hình thöùc coù khaùc nhau ít nhieàu, chaân lyù vaãn laø Moät. Ñoù laø “ 

VAÏN GIAÙO ÑOÀNG NHAÁT LYÙ”. Ñoù laø chôn phaùp QUI TAÂM. 

Ngaøy nay , “ CAØN KHOÂN DÓ TAÄN THÖÙC” taát nhieân phaûi coù moät moái Ñaïo chung ñeå qui nhaát caùc 

Ñaïo höõu hình veà moät moái töùc qui nguyeân, qui veà goác töùc qui veà Thaày. Ñaây laø thôøi kyø :“ VAÏN THUØ 

QUI NHAÁT BAÛN” vaø moái Ñaïo môùi naày goïi laø ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ, goïi taét laø Ñaïo Cao Ñaøi. 

2- Veà phaàn höõu hình: Theá giôùi ngaøy nay ñaõ chuyeån bieán kòp ñaø tieán hoaù theo Taâm Linh, nhöõng 

nguyeân caên ngoaøi ñôøi cuõng caûm nhaän roõ raøng giai ñoaïn môùi naày, thí duï nhö:  

* HOÄI NGHÒ TOÂN GIAÙO QUOÁC TEÁ hoïp taïi Luaân Ñoân Anh Quoác naêm 1936, Ñaïo Cao Ñaøi ñöôïc nhìn 

nhaän nhö laø “moät Toân Giaùo môùi khoan dung nhaát theá giôùi”.  

* Oâng A. J. BAHM, giaùo sö trieát hoïc vaø toân giaùo ñoái chieáu cuûa tröôøng Ñaïi Hoïc New Mexico, trong 

cuoán saùch The World’s Living Religions ñaø vieát: “ Nhaân loaïi ñang thieáu moät neàn Toân Giaùo toaøn caàu 

theo nghóa Toân Giaùo ñoù thöïc chaát laø moät neàn ÑAÏO duy nhaát vaø theo nghóa Toân Giaùo ñoù vöôït haún leân 

treân caùc Toân Giaùo khaùc chæ vì baûn thaân noù chöùa ñöïng tinh hoa cuûa taát caû caùc Toân Giaùo khaùc”. 

Ñaïo Cao Ñaøi ñaõ ñaùp öùng ñuùng nhaän ñònh cuûa vò giaùo sö naày! 

Quaû ñaát naày laø “CAÊN NHAØ CHUNG” cuûa nhôn loaïi. Toå chöùc Lieân Hieäp Quoác seõ laø moät SIEÂU 

CHÍNH PHUÛ, seõ daàn daàn coù thöïc quyeàn laûnh ñaïo theá giôùi. Caùc quoác gia tröôùc ñaây rôøi raïc, tranh giaønh 

quyeàn lôïi, maïnh thoân tính yeáu, nöôùc giaøu hieáp nöôùc ngheøo…..Ngaøy nay taát caû ñeàu coù khuynh höôùng 

ñöa ñeán söï keát hôïp, lieân minh töøng vuøng nhö toå chöùc Asian, Coäng ñoàng chung Aâu Chaâu….ñang tröôûng 

thaønh ñeå sau cuøng tieán tôùi söï lieân keát nhau, thoáng nhaát toaøn nhôn loaïi trong HOØA BÌNH CHUNG 

SOÁNG. Nhôn loaïi ñang tieán tôùi TOAØN CAÀU HOAÙ  veà moïi phöông dieän, ñang hình thaønh moät XAÕ 

HOÄI ÑAÏI ÑOÀNG, nhö cuøng chung moät boïc sinh ra, nôi ñoù chuùng sanh nhìn nhau nhö ñoàng baøo ruoät 

thòt. Ñaây môùi thöïc söï laø neàn vaên minh chaân chaùnh maø nhôn loaïi ñang troâng chôø. Ñaây chính laø toân chæ 

cuûa Ñaïo Cao Ñaøi ñaõ ñöôïc khaéc ghi qua 2 caâu lieãn: 

                      “ Cao Thöôïng Chí Toân Ñaïi Ñaïo Hoaø Bình Daân Chuû Muïc 

                        Ñaøi Tieàn Suøng Baùi Tam Kyø Coäng Höôûng Töï Do Quyeàn”   

 Coù moät xaõ hoäi Ñaïi Ñoàng Huynh Ñeä môùi thöïc söï coù Hoaø Bình Chung Soáng, môùi coù  Daân Chuû, Töï Do 

thöïc söï treân quaû ñaát naày! Khai saùng neàn ÑAÏI ÑAÏO laø ñeå höôùng nhôn loaïi tieán hoaù tôùi ñænh cao cuûa 

neàn vaên minh toaøn caàu, höôùng tôùi xaây döïng moät neàn TRAÄT TÖÏ MÔÙI theá giôùi. 

b/- LYÙ DO CAO ÑAØI ÑÖÔÏC CHÍ TOÂN CHOÏN KHAI TAÏI VN 

Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä do Ñöùc Chí Toân giaùng traàn khai minh vaø chính mình Ngaøi tröïc tieáp laøm 

Giaùo Chuû, coù taàm voùc voâ cuøng lôùn lao vôùi neàn trieát lyù oâm chaàm caû Caøn Khoân Vuõ Truï. Vaäy taïi sao 

Ngaøi laïi choïn ñaát nöôùc VN nhoû beù, ngheøo naøn, laïi ñang soáng trong voøng noâ leä, maø khoâng choïn khai 

Ñaïo taïi moät nöôùc lôùn, giaøu coù, ñaày ñuû theá löïc vaø phöông tieän  ñeå phaùt trieån neàn Ñaïo deã daøng hôn? 

Trong moät baøi thaùnh giaùo Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá vieát: “Thaày ñaõ laäp Ñaïo nôi coõi Nam naày, laø 

coát ñeå ban thöôûng moät nöôùc töø thuôû ñeán giôø haèng bò laém côn thaïnh noä cuûa Thaày. Thaày laïi tha thöù, laïi 

coøn ñeán ban thöôûng moät caùch vinh dieäu. Töø taïo Thieân laäp Ñòa, chöa nöôùc naøo döôùi quaû ñòa caàu 68 
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naày ñaëng vaäy. Coát ñeå ban thöôûng caùc con, thì caùc con höôûng phaàn hôn ñaõ ñaùng, leõ naøo Thaày ñaõ ñeå 

phaàn nhieàu cho caùc nöôùc khaùc sao!”  

Thaät vaäy, daân toäc VN ñaõ traûi qua bieát bao côn khaûo ñaûo voâ tieàn khoaùn haäu suoát bao nhieâu ngaøn naêm 

töôûng chöøng nhö bò tieâu tan nhö maây khoùi, nhö boït bieån treân ñaïi döong. Nhöng roài VN nhö cheát ñi 

soáng laïi nhieàu phen vaø moãi laàn hoài sinh nhö theá thì theâm moät laàn duõng maõnh hôn, tieán boä hôn, xaây 

ñaép vaø boài döôõng caùi NOÄI LÖÏC phong phuù hôn nhaát laø veà phöông dieän TAÂM LINH. Cuoái cuøng Thaày 

ñaõ ban thöôûng cho daân toäc naày moät nguoàn Ñaïi Ñaïo ñeå töø ñoù KHAI TAÂM cho toaøn nhôn loaïi  chuyeån 

sang chu kyø môùi, traät töï môùi, soáng raïng rôõ trong neàn vaên minh môùi, xaõ hoäi môùi. Ñoù laø xaõ hoäi HUYNH 

ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG, moät xaõ hoäi HOAØ BÌNH, CHUNG SOÁNG, DAÂN CHUÛ VAØ TÖÏ DO. 

Ñeå khai minh neàn Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä, chuùng toâi caûm nhaän Thaày ñaõ an baøy, giao söù maïng vinh 

dieäu naày cho daân toäc VN töø ngaøn xöa.  Ñoù laø “Khai Ñaïo muoân naêm tröôùc ñònh giôø”. Roõ raøng Thaày ñaõ 

chuaån bò cho daân toäc naày moät haønh trình daøi haøng thieân nieân kyû, xin toùm löôïc nhö sau: 

1- Thôøi tieàn söû, Toå Tieân ta ñaõ soáng ñôøi soáng thaùnh thieän, chung thuyû, quay veà NGUOÀN COÄI maø 

nguoàn cao nhaát laø CHA TRÔØI MEÏ ÑAÁT, keá tieáp laø Oâng Baø, Cha Meï maø Ñaïo thôø cuùng Toå Tieân ñaõ trôû 

thaønh QUOÁC ÑAÏO VN.  

2- Traûi qua haøng ngaøn naêm ñaát nöôùc VN bò ñoâ hoä, daân toäc VN ñau khoå taän cuøng cuûa kieáp ñôøi noâ leä, 

töôûng chöøng ñaõ bò vong quoác! Khoâng ai ngôø VN chaúng nhöõng toàn taïi maø coøn qua söï trui reøn, khaûo ñaûo 

ñoù (bò laém côn thaïnh noä cuûa Thaày!). Neàn QÑVN caøng tröôûng thaønh, ñoàng hoaù ngöôïc laïi caùc trieát 

thuyeát, caùc toân giaùo du nhaäp nhö Phaät, Laõo, Khoång vaø Kitoâ giaùo….. vun boài cho neàn Quoác Ñaïo caøng 

theâm raïng rôõ hôn. 

3- Nhöõng bieåu töôïng ñaëc thuø cuûa daân toäc VN khoâng daân toäc naøo treân theá giôùi coù ñöôïc laø bieåu töôïng 

ROÀNG TIEÂN, bieåu töôïng moät BOÏC 100 tröùng sinh 100 con: 

* Bieåu töôïng Roàng Tieân, töôïng tröng nguoàn lyù Aâm Döông, taùc ñoäng treân Caøn Khoân Vuõ Truï, aûnh 

höôûng ñeán muoân loaøi vaïn vaät. 

* Bieåu töôïng moät BOÏC 100 tröùng töôïng tröng cho lyù Thaùi Cöïc, sinh Löôõng Nghi…..phaùt nguoàn moân 

Dòch Lyù ñoäc ñaùo. Bieåu töôïng naày coøn daïy cho nhôn loaïi laø taát caû ñeàu chung nguoàn chung goác, chung 

cha chung meï maø chöõ  ÑOÀNG BAØO cuûa daân toäc VN toaùt leân yù nghóa ñoäc ñaùo naày.Töø ñoù nhôn loaïi 

môùi tieán tôùi xaây döïng neàn traät töï môùi, xaây döïng xaõ hoäi HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG. Ñaây laø Thieân YÙ, laø 

muïc tieâu maø Ñaïo Cao Ñaøi ñang höôùng tôùi. Nhöõng bieåu töôïng ghi treân ñöôïc gaïn loïc vaø toàn taïi baát 

chaáp thôøi gian vôùi yù nghóa bao haøm caû caøn khoân vaïn loaïi, chöùng minh Toå Tieân VN quaû thaät anh minh 

tieán boä vöôït möùc. 

4- Ñoái vôùi caùc xaõ hoäi Ñoâng Phöông, Tam Giaùo ñaõ aûnh höôûng quaù saâu ñaäm, VN cuõng theá. Tuy nhieân, 

ñieàu khaù kyø laï laø taïi VN, Tam Giaùo ñaõ QUI NHAÁT vaøo taän taâm khaûm cuûa daân toäc, ñieån hình nhö ñaïi 

thi haøo Nguyeãn Du, Nguyeãn Ñình Chieåu……. keå caû ngöôøi Noâng Daân VN. Ñaây laø BAÛN SAÉC DAÂN 

TOÄC, nhö laø moät söï chuaån bò chu ñaùo cho haït gioáng Ñaïi Ñaïo naåy maàm vaø tröôûng thaønh taïi VN döôùi 

söï chaêm soùc, döôõng duïc tröïc tieáp cuûa Ñaáng Toái Cao. 
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5- Veà phöông dieän Lòch Söû, chuùng ta nhaän thaáy coù nhöõng neùt ñoäc ñaùo raát laï luøng vaø huyeàn dieäu ngoaøi 

söï töôûng töôïng cuûa moïi ngöôøi. Vôùi caùi nhìn voâ tö vaø thöïc teá, vöøa saâu thaãm vaøo loøng daân toäc, chuùng ta 

baét gaëp nhöõng öu ñieåm cuûa daân toäc vaø söï thoâng minh kyø dieäu cuûa Toå Tieân ta, coù theå löôïc keå nhö sau: 

* Sau 150 naêm Baéc Thuoäc laàn thöù nhaát, hai vò nöõ anh huøng TRÖNG TRAÉC, TRÖNG NHÒ laõnh ñaïo 

daân toäc VN, giaûi phoùng daân toäc, leân ngoâi vua (40-43). Sau ñoù hôn 200 naêm, nöõ anh huøng TRIEÄU AÅU, 

laõnh ñaïo quaàn huøng, huyeát chieán vôùi keû xaêm laêng, tuy khoâng thaønh coâng nhöng ñaõ laøm raïng rôõ cho 

giôùi nöõ löu VN. Ngoaøi ra, suoát doïc daøi lòch söû, vôùi göông saùng cuûa caùc vò nöõ anh huøng, trong caùc cuoäc 

choáng ngoaïi xaêm, VN coù caâu ca dao: “ Giaëc ñeán nhaø, ñaøn baø cuõng ñaùnh”. So vôùi caùc daân toäc khaùc 

treân theá giôùi, cuøng thôøi ñieåm, coù theå noùi TRÖNG NÖÕ VÖÔNG laø vò vua nöõ ñaàu tieân leân laøm vua sau 

khi giaûi phoùng daân toäc thoaùt voøng noâ leä. 

* Ngoaøi nhöõng chieán thaéng oai huøng cuûa daân toäc trong tröôøng hôïp “CHAÂU CHAÁU ÑAÙ XE”, daân toäc 

VN ñaõ chieán thaéng oanh lieät quaân Nguyeân Moâng Coå. Hoï ñaõ thoân tính nöôùc Taøu khoång loà vaø cai trò 

gaàn 150 naêm. Hoï ñaõ chieán thaéng taát caû nôi naøo maø ñoaøn kî binh cuûa hoï traøn tôùi nhö caùc vuøng Ñoâng 

Aâu roäng lôùn v…v…Theá maø hoï ñaõ thaát baïi chua cay sau 3 laàn xua quaân ñaùnh chieám nöôùc ta! 

Töông töï, nhaø Thanh ñaõ xaêm chieám vaø cai trò nöôùc Taøu 250 naêm, keùo quaân xaêm laêng VN, cuõng bò 

thaûm baïi nhuïc nhaõ. Ñoaøn quaân vieãn chinh huøng haäu cuûa Phaùp, sau gaàn 100 naêm cai trò VN, bò thaûm 

baïi taïi chieán tröôøng Ñieän Bieân Phuû. Ñaëc bieät nhaát laø quaân Myõ vaø Ñoàng Minh cuõng phaûi ruùt quaân veà 

nöôùc tröôùc cuoäc chieán ñaáu anh duõng cuûa daân toäc VN. Taát caû nhöõng cuoäc chieán thaéng naày raát kyø dieäu, 

gioáng nhö caùc caâu chuyeän thaàn thoaïi VN! Thaät laø phi thöôøng! Ñieàu caàn bieát laø cuoäc chieán thaéng Ñieän 

Bieân Phuû vaø cuoäc chieán thaéng quaân Myõ vaø Ñoàng Minh hoaøn toaøn do truyeàn thoáng choáng ngoaïi xaêm 

cuûa daân toäc, laø kinh nghieäm vaø loøng yeâu nöôùc maõnh lieät tích luyõ haøng maáy ngaøn naêm choáng phöông 

Baéc, giaûi phoùng daân toäc, laø do hoàn thieâng soâng nuùi cuûa daân toäc kyø dieäu naày chöù khoâng phaûi do baát cöù 

chuû thuyeát du nhaäp ngoaïi lai naøo caû.  

III- CÔ BUÙT VAØ ÑAÏO CAO ÑAØI 

Ñaïo Cao Ñaøi hình thaønh do HUYEÀN DIEÄU CÔ BUÙT. Coù theå noùi khoâng coù Cô Buùt thì khoâng coù neàn 

TAÂN TOÂN GIAÙO naày. Cô Buùt chính laø coâng cuï cuûa ÑAÏI PHAÙP: 

“ THIEÂN NHÔN HIEÄP NHAÁT”. Nhôø phöông tieän naày Ñöùc NGOÏC HOAØNG THÖÔÏNG ÑEÁ vaø chö 

THAÀN THAÙNH TIEÂN PHAÄT giaùng traàn thaønh laäp Ñaïo Cao Ñaøi. Nhö vaäy Ñaïo Cao Ñaøi laø Ñaïo cuûa 

Caøn Khoân Vuõ Truï do Thöôïng Ñeá chính danh thaønh laäp trong thôøi kyø “ CAØN KHOÂN DÓ TAÄN THÖÙC” 

naày coøn coù teân goïi laø ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ. 

Vì vai troø quan troïng cuûa CÔ BUÙT ñoái vôùi Ñaïo Cao Ñaøi neân chuùng ta caàn tìm hieåu sô löôïc quaù trình 

THOÂNG COÂNG giöõa theá giôùi VOÂ HÌNH vaø theá giôùi HÖÕU HÌNH töø xöa tôùi nay. 

a/- LÒCH SÖÛ VEÀ CÔ BUÙT  

1-Xuaát töø Ñoâng Phöông: Ñoái vôùi caùc daân toäc Ñoâng Phöông, söï töông quan giöõa VOÂ HÌNH vaø HÖÕU 

HÌNH voán raát töï nhieân töø Ñaïo thôø cuùng Toå Tieân ñaõ coù töø ngaøn xöa, nhöõng linh moäng hieån loä thaønh 

thöïc teá, nhöõng phöông caùch aâm thaàm phuïc vuï con ngöôøi theá gian cuûa con ngöôøi VOÂ VI veà nhieàu lónh 

vöïc lieân quan ñeán ñôøi soáng con ngöôøi. Söï kieän huyeàn bí naày theå hieän taïi phöông Ñoâng khoâng keå xieát 
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töø khi coù loaøi ngöôøi. Maõi sau naày khi LAÕO GIAÙO hình thaønh vaø aûnh höôûng saâu roäng ôû phöông Nam 

thì hieän töôïng voâ vi kyø dieäu ñöôïc xaùc minh theâm. Thí duï nhö hieän töôïng chöûa beänh baèng Ñoàng Boùng, 

Chôn Linh nhaäp theå, buøa chuù, xin xaêm ñoaùn queû v….v… Coù theå noùi, söï nhaän bieát, söï tin töôûng cuûa caùc 

daân toäc Ñoâng Phöông veà theá giôùi voâ hình raát töï nhieân, raát hieån nhieân, khoâng caàn phaûi suy luaän, phaân 

tích gì caû. Noù ñaõ trôû thaønh neùt VAÊN HOAÙ ñaëc thuø cuûa daân toäc Ñoâng Phöông. 

2- Xuaát töø Taây Phöông: Maõi veà sau, khoaûng ñaàu theá kyû 19 sang theá kyû 20, Taây Phöông môùi baét ñaàu 

thoâng coâng vaø nhìn nhaän coù moät THEÁ GIÔÙI VOÂ HÌNH ñang lieân heä, ñang aûnh höôûng ñeán cuoäc soáng 

loaøi ngöôøi treân haønh tinh naày. Taäp san Revue Spirite coù löôïc keå nhö sau: 

* Vaøo naêm 1849, taïi Newyork Myõ  quoác, gia ñình Oâng weekman ñang soáng trong moät noâng traïi taïi 

Hydesville, ñeâm naøo cuõng nghe tieáng goû cöûa, nhöng khi môû cöûa khoâng thaáy ngöôøi. Nhieàu laàn nhö 

vaäy, hoï sôï quaù, phaûi dôøi ñi ôû choã khaùc. 

Sau ñoù, gia ñình Oâng John Fox, moät thôï may ngheøo, ñeán möôùn caên nhaø ñoù. Oâng coù vôï vaø 2 ñöùa con 

gaùi Margaret 15 tuoåi vaø Kate 12 tuoåi. Gia ñình Oâng vaãn bò tieáng goû cöûa quaáy raày haèng ñeâm, Oâng Baø 

Fox vaãn maëc keä! Moät ñeâm, tình côø baø Fox vaøo phoøng Kate, nghe thaáy Kate voã tay 3 caùi thì coù 3 tieáng 

goû cöûa ñaùp laïi. Ngaïc nhieân , Baø thöû noùi: goû 10 tieáng thöû coi- Lieàn coù 10 tieáng goû ñaùp laïi-Goû ñuùng soá 

tuoåi cuûa Kate ñöôïc khoâng?- Lieàn coù 12 tieáng goû ñaùp laïi. Baø laïi hoûi: neáu laø ngöôøi, xin goû 1 tieáng- 

Hoaøn toaøn im laëng- Neáu laø hoàn linh, xin goû 2 tieáng- Lieàn coù 2 tieáng goû ñaùp laïi. 

Ñoái vôùi ngöôøi Taây Phöông, ñaây laø moät hieän töôïng voâ cuøng kyø bí, neân chaúng maáy choùc ñaõ ñöôïc ñoàn 

roäng ra thu huùt nhöõng ngöôøi hieáu kyø ñeán thaêm hoûi raát ñoâng, trong ñoù coù moät nhaø nghieân cöùu teân Issa’c 

Post coù saùng kieán laø keâu HOÀN LINH goû theo maãu töï ABC…. Moät tieáng laø chöõ A, 2 tieáng laø chöõ B, 3 

tieáng laø chöõ C…. ñeå raùp thaønh caâu vaên, noùi chuyeän vôùi nhau. Töø ñoù Oâng noùi chuyeän ñöôïc vôùi nhieàu 

HOÀN LINH vaø khaùm phaù ra ñöôïc nhieàu ñieàu kyø dieäu maø tröôùc ñaây khoâng ai coù theå bieát ñöôïc veà theá 

giôùi voâ hình. 

Vaøo naêm 1852. Hoäi nghò THAÀN LINH HOÏC (Congreøs Spirite) ñaàu tieân ñöôïc toå chöùc taïi Cleveland 

Hoa Kyø goàm nhöõng nhaø nghieân cöùu hieän töôïng taâm linh noùi treân. Ñeán naêm 1854, coù 3 trieäu ngöôøi Myõ 

laø hoäi vieân vaø hôn 10 ngaøn ñoàng töû. 

Sau ñoù Hoâïi Thaàn Linh hoïc truyeàn sang  Aâu Chaâu, nhaát laø Anh, Phaùp vaø Ñöùc. Rieâng taïi Phaùp, ñaïi vaên 

haøo Victor Hugo ñaõ toå chöùc nhieàu buoåi xaây baøn thoâng coâng vôùi coõi voâ hình…. Coù raát nhieàu Hoàn Linh 

quan troïng nhö caùc Ñaáng Giaùo Chuû, caùc danh nhaân vaø ñaëc bieät coù moät vong linh xöng laø BOÙNG HÖ 

LINH daïy Victor Hugo haõy tuyeät ñoái tin töôûng vaøo THÖÔÏNG ÑEÁ. Maëc duø caùc vong linh giaùng ñaøn do 

Ngaøi Victor Hugo toå chöùc khoâng cho phoå bieán roäng raõi nhöõng chôn truyeàn quí baùu hieám coù laáy lyù do 

laø CHÖA TÔÙI NGAØY GIÔØ, nhöng sau naày Oâng Gustave Simon cuõng in moät soá thaønh saùch, quyeån “ 

Les tables tournantes de Jersey chez Victor Hugo”. Saùch ñöôïc taùi baûn nhieàu laàn laøm chaán ñoäng caû theá 

giôùi luùc baáy giôø ( Boùng Hö Linh coù theå laø taù danh cuûa Thöôïng Ñeá gioáng nhö Oâng A AÊ AÂ sau naày trong 

Ñaïo Cao Ñaøi. Ngaøy giôø chöa tôùi laø phaûi chôø tôùi ngaøy Khai Ñaïo naêm 1926 vaø Oâng Victor Hugo coù 

nhieäm vuï quan troïng trong Ñaïo Cao Ñaøi laø NGUYEÄT TAÂM CHÔN NHÔN). 

Toùm laïi: quaù trình thoâng coâng töø Ñoâng sang Taây neâu treân xaùc nhaän laø coù moät THEÁ GIÔÙI VOÂHÌNH 

ñang aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng loaøi ngöôøi cuõng nhö caùc sinh vaät khaùc treân quaû ñòa caàu naày. Tuy nhieân 
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giöõa VOÂ HÌNH vaø HÖÕU HÌNH  coù moät caùi MAØN BÍ MAÄT seõ ñöôïc töø töø veùn leân khi Ñaïo Cao Ñaøi 

ñöôïc khai môû baèng huyeàn dieäu CÔ BUÙT. 

3- CÔ BUÙT CHÍNH THÖÙC CUÛA ÑAÏO CAO ÑAØI 

Vaøo ñaàu theá kyû 20, trong luùc daân toäc VN coøn chìm ñaém trong voøng noâ leä thôøi Phaùp thuoäc, trong luùc 

nhôn loaïi vöøa traûi qua cuoäc chieán tranh theá giôùi laàn thöù nhöùt (1914-1918) vaø ñang soáng hoài hoäp beân 

bôø vöïc thaåm cuûa ñeä nhò theá chieán (1939-1945). Ñaây cuõng laø thôøi ñieåm maø haøng loaït phong traøo yeâu 

nöôùc choáng Phaùp nhaèm giaûi phoùng daân toäc bò ñaøn aùp daõ man, bò thaûm baïi lieân tuïc. Moät soá caùc nhaø trí 

thöùc yeâu nöôùc ñaønh phaûi höôùng tìm veà voâ vi, hy voïng ñöôïc tieát loä ñoâi ñieàu veà vaän maïng töông lai cuûa 

Toå Quoác. Thuôû aáy coù 3 nhaø trí thöùc yeâu nöôùc, voán cuõng laø thi só goàm caùc Oâng Cao Quyønh Cö, Phaïm 

Coâng Taéc vaø Cao Hoaøi Sang toå chöùc XAÂY BAØN  theo phöông caùch cuûa nhoùm Thaàn Linh Hoïc Taây 

Phöông. Söï huyeàn dieäu ñaõ ñeán vôùi caùc Ngaøi, daãn daét töø töø tieán ñeán khai môû moät neàn Toân Giaùo ñaëc 

thuø vôùi tö töôûng vó ñaïi oâm chaàm caû Caøn Khoân Vuõ Truï danh xöng chính thöùc laø ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ 

PHOÅ ÑOÄ.  

Caùch xaây baøn caàu cô theo kieåu Taây Phöông quaù chaäm , toán nhieàu thì giôø neân caùc Ñaáng Thieâng Lieâng 

daïy duøng caùch khaùc goïi laø TIEÅU NGOÏC CÔ töùc laø duøng moät duïng cuï goàm coù moät caùi gioû baèng tre 

hoaëc baèng maây, coù moät caùi caùn daøi ñoä 5 taác taây, tröôùc ñaàu caùn coù gaén hình chim phuïng vaø moät caùi 

baûng nhö baøn côø treân ñoù coù ñaày ñuû vaàn quoác ngöõ cuøng caùc daáu. Hai Ñoàng Töû ngoài ñoái dieän ñoái vôùi 

baûng vaàn quoác ngöõ, giöõ TAÂM KHOÂNG, hai tay naém gioû cô vò trí uùp xuoáng  vaø naâng gioû cô leân cao sao 

cho ñaàu cô chaïm vaøo giöõa baûng chöõ caùi. Sau khi taát caû moïi ngöôøi tham döï caàu nguyeän thì ñieån löïc cuûa 

Thieâng Lieâng vaän chuyeån vaøo 2 Ñoàng Töû, ñaàu cô di ñoäng, chæ vaøo caùc chöõ caùi, ngöôøi thöù ba nhìn 

theo, raùp vaàn vaø ñoïc lôùn, ngöôøi thöù tö ghi cheùp. Neáu ngöôøi ñoïc ñoïc sai töùc thì ñaàu cô goû xuoáng baøn vaø 

vieát laïi, söûa cho ñuùng. 

Khi caùch caàu cô naày nhuaàn nhuyeãn roài, tuy nhanh hôn caùch xaây baøn gaép boäi, nhöng vaãn coøn chaäm vì 

luùc baáy giôø nhu caàu Khai Ñaïo quaù caáp baùch neân Thöôïng Ñeá daïy duøng ÑAÏI NGOÏC CÔ, caùch vaän 

chuyeån cuõng theá nhöng thay baûng chöõ baèng caùi baøn nhoû coù maët kieáng laùng trôn  ñeå ñaàu cô löôùt treân 

ñoù deã daøng vaø vieát thaønh nguyeân chöõ, ngöôøi ñoïc ngoù theo daïng chöõ ñeå ñoïc. Caùch caàu cô naày nhanh 

hôn Tieåu Ngoïc Cô nhieàu vaø raát tieän duïng. Ñaây laø caùch caàu cô chính thöùc cuûa Ñaïo Cao Ñaøi Toaø Thaùnh 

Taây Ninh, Ñoàng töû laø Chöùc saéc cao caáp cuûa Hieäp Thieân Ñaøi töø caáp baäc Thôøi Quaân trôû leân. Rieâng vieäc 

caàu thaêng, caàu phong hoaëc ban haønh Luaät thì phaûi caàu taïi CUNG ÑAÏO nôi Baùt Quaùi Ñaøi. Trong 

truôøng hôïp ñaëc bieät, caùc Ñaáng chæ ñònh tröôùc caëp cô cuõng do Chöùc saéc Hieäp Thieân Ñaøi caáp baäc keá 

Thôøi Quaân thay theá, khi caùc vò Thôøi Quaân vaéng maët. 

b/_ LÖÔÏC SÖÛ ÑAÏO CAO ÑAØI 

Taát caû caùc vò Giaùo Chuû caùc Toân Giaùo töø xöa khi giaùng traàn khai Ñaïo ñeàu khaùc  thöôøng: Ñöùc Phaät 

Thích Ca ngoài thieàn ñònh  döôùi coäi Boà Ñeà 49 ngaøy thì ñaéc Ñaïo, hoaùt ngoä muoân vieäc. Vaäy trong 49 

ngaøy ngaén nguûi ñoù Ngaøi hoïc Ñaïo töø ñaâu, do ñaâu maø thaønh Ñaïo? Ñöùc Chuùa Jesus Chist khoâng heà hoïc 

moät tröôøng naøo  hoaëc thoï giaùo vôùi vò toân sö naøo maø coù khaû naêng giaûng giaûi nhöõng chaân lyù cao sieâu, 

phi phaøm, laïi coøn chöûa laønh caùc beänh nan y baèng söï caàu nguyeän…? Luïc Toå Hueä Naêng khoâng heà bieát 

chöõ cuõng chaúng hoïc haønh, chæ bieát giaû gaïo, böûa cuûi, naáu côm….. theá maø trôû thaønh vò Toå thöù saùu ñaïi 

moân phaùi Thieàn Toâng. Gaàn ñaây hôn, taïi mieàn Nam VN, Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû Phaät Giaùo Hoaø Haûo, 
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hoïc löïc ôû nhaø tröôøng raát khieâm toán theá maø coù ñuû khaû naêng daïy Ñaïo cao sieâu qua hình thöùc saám giaûng, 

caûi caùch Phaät Giaùo, trò beänh giuùp daân ngheøo…. Ñöùc Khoång Töû, Ñöùc Laõo Töû, Ñöùc Mahomet….. ñaõ laø 

nhöõng baäc sieâu phaøm, vöôït qua söï hieåu bieát ñöông thôøi quaù xa, raát laø kyø dieäu! Ñoái vôùi Ñaïo Cao Ñaøi 

laïi caøng kyø dieäu hôn, Chính Ñöùc Chí Toân Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá ñöùng ra thaønh laäp Ñaïo baèng caùch 

duøng CÔ BUÙT ñeå thoâng coâng, daãn duï moät soá nguyeân caên ñi vaøo quæ ñaïo cuûa Ngaøi moät caùch kheùo leùo 

taøi tình. 

Söû lieäu chính xaùc nhaát hieän nay laø quyeån ÑAÏO SÖÛ cuûa Baø Nöõ Ñaàu Sö HÖÔNG HIEÁU. Baø ñaõ ñöôïc 

ñaïi haïnh haàu nhieàu ñaøn cô quan troïng gaàn nhö töø ñaàu tôùi cuoái, khôûi söï töø Saøi Goøn, khai Ñaïo taïi chuøa 

Goø Keùn, hoaøn thaønh taïi Toaø Thaùnh Taây Ninh, Thaùnh Ñòa cuûa Ñaïo Cao Ñaøi. Ñoïc quyeån Ñaïo Söû naày, 

ta ghi nhaän ñöôïc kyø coâng cuõng nhö söï khoå taâm, cöïc nhoïc cuûa Ñöùc Chí Toân vaø caùc Ñaáng Thieâng 

Lieâng, söï hy sinh voâ bôø beán cuûa caùc vò tieàn khai Ñaïi Ñaïo. Haønh trình ñi vaøo Ñaïi Ñaïo qua cô buùt do 

Thöôïng Ñeá tröïc thieáp daãn daét coù theå chia ra laøm 2 giai ñoaïn: 

Giai ñoaïn 1: Ñöùc Chí Toân duøng huyeàn dieäu cô buùt daãn daét 3 Oâng Cao Quyønh Cö, Phaïm Coâng Taéc vaø 

Cao Hoaøi Sang moät caùch taøi tình.Voán laø nhöõng thi nhaân trí thöùc, taâm tö chaát chöùa noãi caêm hôøn vong 

quoác trong thôøi kyø nöôùc nhaø bò ñoâ hoä maø khoâng coù loái thoaùt, caùc Ngaøi möôïn thuù xaây baøn môøi caùc 

vong linh quaù coá caàu hoûi veà vaän maïng töông lai daân toäc, laøm thi xöôùng hoaï vôùi theá giôùi voâ hình tieâu 

khieån qua ngaøy vaø thoaû maõn söï hieáu kyø veà söï huyeàn dieäu linh thieâng neáu may maén coù theå coù ñöôïc. 

Ñeâm ñaàu tieân, sau khi caàu nguyeän, ba vò ngoài ñeå tay treân baøn. Suoát 5 tieáng ñoàng hoà, töø 9 giôø toái ñeán 2 

giôø khuya, baøn goû nhòp lung tung, hình nhö caùc vong linh tranh nhau veà noùi chuyeän nhö laø khao khaùt 

muoán taâm söï vôùi ngöôøi theá gian vaäy. Cuoäc caàu cô hoâm ñoù khoâng coù keát quaû. Qua ñeâm thöù nhì (ngaøy 

26-07-1925), caùc Ngaøi nhaãn naïi tieáp tuïc xaây baøn. Ñuùng 12 giôø khuya, coù moät vong linh nhaäp baøn, goû 

chöõ raát ñeàu ñaën khoan thai, cho moät baøi thi Ñöôøng luaät nhö sau: 

Ly traàn tuoåi ñaõ quaù naêm möôi 

Mi môùi vöøa leân öôùc ñaëng möôøi 

Toång meán lôøi khuyeân beàn moä cheùp, 

Tình thöông caên daën gaéng taâm ñôøi. 

Beân maøn ñoâi luùc treâu hoàn phaùch, 

Coõi thoï nhieàu phen ñaëng thaûnh thôi. 

Xeùt noãi vôï hieàn coøn luïm cuïm, 

Gaëp nhau nhaén nhuû moät ñoâi lôøi. 

            Kyù teân: Cao Quyønh Tuaân ( Thieân Ñình) 

Cao Quyønh Tuaân chính laø thaân phuï cuûa Oâng Cao Quyønh Cö ly traàn hôn25 naêm veà tröôùc. Baøi thi tuyeät 

buùt, ñaày yù nghóa cuûa ngöôøi cha voâ hình taâm söï cuøng con taïi theá gian. Ba vò ñoàng töû xuùc ñoäng bieát 

döôøng naøo, nhaát laø Oâng Cao Quyønh Cö!!! Söï hieån linh naày caøng gaén boù caùc Oâng vaøo caùc Ñaáng 

Thieâng Lieâng qua vieäc xaây baøn. 
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Ñeán ngaøy 30-07-1925, moät vong linh töï xöng laø Ñoaøn Ngoïc Queá cho moät baøi thi, thaät laø lôøi chaâu 

ngoïc! Nghe qua ngaäm nguøi xuùc caûm, laïi raát gaàn guõi vôùi tình tröôøng taïi theá gian: 

Noãi mình taâm söï toû cuøng ai? 

Maïng baïc coøn xuaân uoång saéc taøi. 

Nhöõng ngôõ trao duyeân vaøo ngoïc caùc, 

Naøo deø phuûi nôï xuoáng tuyeàn ñaøi! 

Döôõng sinh cam loãi tình soâng nuùi,  

Tô toùc thoâi roài nghóa truùc mai. 

Doàn daëp töông tö doàn moät gaùnh, 

Noãi mình taâm söï toû cuøng ai? 

             Kyù teân: Ñoaøn Ngoïc Queá 

Caùc Ngaøi quaù xuùc caûm tröôùc baøi thi tieân buùt naày, moãi vò xuaát thaàn phuïng hoaï thaät taøi tình. Töø ñoù coâ 

Ñoaøn keát nghóa huynh muoäi vôùi caùc vò: Oâng Cao Quyønh Cö laø ñaïi ca, Oâng Phaïm Coâng Taéc laø nhò ca, 

Oâng Cao Hoaøi Sang laø tam ca vaø coâ Ñoaøn Ngoïc Queá laø töù muoäi. Sau ñoù coâ Ñoaøn coøn giôùi thieäu theâm 

Nhaát Nuông, Luïc Nöông vaø Baùt Nöông nôi coõi voâ hình laøm baïn thi thô vôùi caùc vò. Nhöõng vaàn thô 

xöôùng hoaï vöøa tuyeät buùt vöøa thanh cao laøm cho ba vò say meâ hoïc hoûi, ñeâm naøo cuõng thöùc ñeán ba boán 

giôø khuya xaây baøn khoâng coøn bieát meät moûi. 

Vaøo haï tuaàn thaùng 7 naêm 1925, ba Oâng vöøa ñaët tay leân baøn thì caùi baøn dôû hoång leân,  (ñieån löïc raát 

maïnh!), coù moät chôn linh xöng laø A AÊ AÂ cho moät baøi thi raát laï luøng: 

ÔÙt cay cay ôùt gaãm maø cay, 

Muoái maën ba naêm muoái maën dai. 

Tuùng luùi ñi chôi neân taáp laïi 

 Aên boøn chaúng chòu taáp theo ai. 

Baøi thi laét leùo naày gaây söï ngaïc nhieân vaø chuù yù cuûa caùc vò ñoàng töû laø Oâng Cao Quyønh Cö vaø Oâng 

Phaïm Coâng Taéc. Nhaát laø Oâng Cö  coù moät caûm giaùc baát thöôøng neân hoûi theâm Oâng A AÊ AÂ naêm nay bao 

nhieâu tuoåi. Cô goû maõi khoâng thoâi! Ñieàu naày chöùng toû tuoåi cuûa chôn linh cao voâ cuøng, khoâng tính 

ñöôïc!..... 

Keå töø ñoù Oâng A AÊ AÂ lieân tuïc veà daïy doã ba Oâng veà nhieàu lónh vöïc taâm linh, giaûng giaûi nhöõng ñieån tích 

khoù trong thi vaên khieán ba Oâng vöøa caûm phuïc vöøa gaàn guõi yeâu thöông tin caäy nhö  ngöôøi Thaày vaø 

ngöôøi Cha vaäy.  Ñeán ngaøy 15-12-1925, Oâng A AÊ AÂ giaùng ñaøn daïy tam vò ngaøy hoâm sau 16-12-1925 

phaûi VOÏNG THIEÂN CAÀU ÑAÏO taïi ngaû ba ñöôøng caùi ôû Saøi Goøn, ngöôøi qua laïi daäp dìu, nhieàu keû hieáu 

kyø traøn vaøo xem vieäc laï ñôøi naày, ba Oâng cöù quì nguyeän caàu tuyeân höùa caûi taø qui chaùnh… Ñaây laø hình 

thöùc coâng khai hoaù ngaøy nhaäp tröôøng Ñaïo cuûa 3 Oâng ñaùnh daáu moät khuùc quanh quan troïng trong 
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ñöôøng Ñôøi vaø ñöôøng Ñaïo cuûa caùc Ngaøi. Khi noàng ñoä tin yeâu cuaû caùc Ngaøi ñoái vôùi Ñöùc A AÊ AÂ ñaõ ñuû 

roài thì moät söï tieát loä thieân cô maàu nhieäm laøm cho 3 Oâng vöøa giöït mình, xuùc ñoäng, lo sôï, vöøa vui möøng 

khoâng xieát keå. Ngöôøi baïn thaân thöông töø laâu cuûa 3 Oâng laïi chính laø NGOÏC HOAØNG THÖÔÏNG ÑEÁ! 

Ñoù laø vaøo ñeâm 25-12-1925, ngaøy Chuùa giaùng sinh, ñaùnh daáu söï tieát loä naày baèng moät baøi thi cuûa Oâng 

A AÊ AÂ: 

Muoân kieáp coù TA naém chuû quyeàn, 

Vui loøng tu nieäm höôûng aân Thieân. 

Ñaïo maàu röôùi khaép nôi traàn theá, 

Ngaøn tuoåi muoân teân giöõ troïn bieân. 

Keå töø ñoù, 3 Oâng ñöôïc Ñöùc Chí Toân tröïc tieáp truyeàn daïy veà ñöùc taùnh, veà taâm linh cuõng nhö taát caû caùc 

cô cheá höõu vi vaø voâ vi trong tieán trình thaønh laäp neàn ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØPHOÅ ÑOÄ. 

Toùm laïi: Keå töø thöôïng tuaàn thaùng 6 naêm 1925, Oâng Cao Quyønh Cö, Oâng Phaïm Coâng Taéc vaø Oâng Cao 

Hoaøi Sang, voán laø nhöõng nhaø thô yeâu nöôùc, böùc xuùc tröôùc thôøi cuoäc maø khoâng tìm gaëp loái thoaùt giaûi 

phoùng daân toäc ñang bò ngoaïi bang thoáng trò, nhö laø moät söï tình côø, 3 Oâng toå chöùc xaây baøn caàu cô theo 

loái Taây phöông, baét gaëp söï huyeàn dòu ñaàu tieân laø baøi thi ñaày xuùc ñoäng cuûa Oâng Cao Quyønh Tuaân, 

thaân phuï cuûa Oâng Cao Quyønh Cö. Sau ñoù 3 Oâng ñöôïc tieáp xuùc vôùi coâ Ñoaøn Ngoïc Queá qua nhöõng baøi 

thi tuyeät taùc, ñaày xuùc ñoäng. Tình caûm giöõa 3 Oâng vaø coâ Ñoaøn caøng ngaøy caøng theâm gaén boù, sau cuøng 

tieán ñeán keát nghóa huynh muoäi voâ tieàn khoaùn haäu giöõa voâ vi vaø höõu hình. Sau ñoù coâ Ñoaøn coøn giôùi 

thieäu theâm caùc chôn linh voâ vi nhö Nhöùt Nöông, Luïc Nöông, Baùt Nöông… trao ñoåi vôùi 3 Oâng qua 

nhöõng baøi thi ñaày caûm xuùc, nöûa gaàn vôùi theá gian nöûa nhö cao xa huyeàn bí ngoaøi söï töôûng töôïng cuûa 

caùc Ngaøi. Ngoaøi ra coâ Ñoaøn coøn giôùi thieäu Oâng A AÊ AÂ, moät kyø nhaân voâ vi, ñaõ sôùm chinh phuïc ñöôïc 

caùc Ngaøi ñeå roài ñeáùn ngaøy Leã Noel naêm 1925 môùi ñöôïc tieát loä ñoù chính laø Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá vaø 

coâ Ñoaøn Ngoïc Queá chính laø Thaát Nöông Dieâu Trì Cung ñöôïc Ñöùc Phaät Maãu uyû nhieäm ñoä daãn 3 vò ñaïi 

nguyeân caên naày vaøo quyõ ñaïo KHAI CÔ LAÄP ÑAÏO, môû ra moät Ñaïo môùi trong thôøi kyø môùi “Caøn Khoân 

Dó Taän Thöùc” maø chính Ñöùc Chí Toân laøm giaùo chuû. Ñoù laø Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä. 

Ñieàu raát laï kyø vaø heát söùc ñaëc bieät laø muïc ñích ban ñaàu cuûa caùc Ngaøi xaây baøn caàu cô vôùi hy voïng bieát 

ñöôïc tình hình ñaát nöôùc ñi veà ñaâu hoaëc phaûi laøm theá naøo ñeå giaûi phoùng daân toäc thoaùt voøng noâ leä ngoaïi 

bang. Khoâng ngôø söï vieäc laïi ñöa ñeán thaønh laäp moät neàn Taân Toân Giaùo!? Coù phaûi chaêng vieäc ñaát nöôùc 

ñaõ ñöôïc an baøy cho nhöõng nguyeân caên khaùc lo lieäu, rieâng caùc Ngaøi phaûi lo môû Ñaïo ñeå cöùu nhôn ñoä 

theá trong ñoù bao haøm caû saùch löôïc sieâu chính trò, roäng lôùn hôn, höõu hieäu hôn, môû ñöôøng cho toaøn caû 

nhôn loaïi tieán tôùi neàn HOAØ BÌNH CHUNG SOÁNG, DAÂN CHUÛ TÖÏ DO THÖÏC SÖÏTRONG MOÄT THEÁ 

GIÔÙI ÑAÏI ÑOÀNG nhö 2 caâu lieãn Ñöùc Chí Toân ban cho: 

“CAO Thöôïng Chí Toân Ñaïi Ñaïo Hoaø Bình Daân Chuû Muïc 

ÑAØI Tieàn Suøng Baùi Tam Kyø Coâïng Höôûng Töï Do Quyeàn”   

Giai ñoaïn 2: Chính thöùc thaønh laäp neàn Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä, Ñöùc Chí Toân raùo rieát höôùng daãn 3 

Oâng ñi vaøo hoaït ñoäng cuï theå nhö höôùng daãn ñi ñoä caùc ñaïi nguyeân caên, toå chöùc nhieàu caëp Ñoàng Töû ñi 

phoå ñoä khaép 21 Tænh mieàn NamVN luùc baáy giôø, laäp tôø KHAI TÒCH ÑAÏO vôùi 247 chöõ kyù ñaïi dieän, 
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chuyeån trung öông Ñaïi Ñaïo töø Saøi Goøn veà chuøa GOØ KEÙN taïi Taây Ninh, Thieân phong caùc Chöùc Saéc, 

laäp Hoâïi Thaùnh Cao Ñaøi, laäp Taân Luaät, Phaùp Chaùnh Truyeàn vaø taïo taùc xaây döïng Toaø Thaùnh Taây Ninh. 

Taát caû tieán trình Khai Ñaïo naày ñeàu do Ñöùc Chí Toân vaø chö Thaàn, Thaùnh, Tieân, Phaät duøng huyeàn dieäu 

cô buùt chæ daïy töø chi tieát moät, caùc vò tieàn khai Ñaïi Ñaïo chæ vieäc vaâng leänh thi haønh laäp neân moät neàn 

Taân Toân Giaùo nhö töø Thieân Cung giaùng xuoáng.   

 B.- HEÄ THOÁNG GIAÙO LYÙ CUÛA ÑAÏO CAO ÑAØI 

I- PHAÙT NGUOÀN TÖØ NEÀN QUOÁC ÑAÏO VN 

a/- QuoácÑaïo VN thôøi tieàn söû. Nhöùt kyø. 

Chöông I ñaõ daãn giaûi roõ veà neàn Quoác Ñaïo VN laø Ñaïo quay veà nguoàn maø nguoàn cao nhaát laø CHA 

TRÔØI, MEÏ ÑAÁT, keá tieáp laø TOÅ TIEÂN, OÂNG BAØ, CHA MEÏ. Daân toäc VN ñaõ nhaän thöùc raát roõ ngoïn 

nguoàn trong ñôøi soáng haèng ngaøy qua söï vaän haønh cuûa ngaønh Noâng Nghieäp phöông Nam. Ñeå ghi nhaän 

coâng ôn sanh thaønh döôõng duïc naày, daân toäc VN ñaõ coi vieäc THÔØ CUÙNG TOÅ TIEÂN nhö laø Ñaïo Ñöùc 

laøm ngöôøi vaø moïi ngöôøi daân VN ñeàu töï nhieân tuaân haønh theo Ñaïo naày neân goïi laø QUOÁC ÑAÏO. 

Töø Quoác Ñaïo phaùt sinh ra neàn luaân lyù, hôn nöõa laø moät TRIEÁT LYÙSOÁNG nhö luaät nhaân quaû ñöôïc tìm 

thaáy tröïc tieáp qua thieân nhieân: troàng baàu ra baàu, troàng bí ra bí…. Soáng gaàn guõi vôùi caùc sinh vaät neân 

tình thöông chuùng sanh phaùt trieån, loøng TÖØ BI in saâu vaøo taâm khaûm  v…v… Töø trong cuoâïc soáng hoaø 

mình vaøo thieân nhieân cuûa ngaønh Noâng Nghieäp, daân toäc ta ñaõ hoïc  töø thieân nhieân nhö ñöùc taùnh cuûa 

NÖÔÙC, nhö taùc ñoäng cuûa qui luaät aâm döông sinh hoaù….. Ñaõ bieát thôø cuùng Toå Tieân töùc laø bieát NHAÂN, 

bieát NGHÓA, bieát LEÃ, bieát HIEÁU ÑEÅ….. trong vieäc öùng xöû giöõa ngöôøi vaø ngöôøi, giöõa ngöôøi vaø Trôøi 

Ñaát, Toå Tieân, Ong Baø, Cha Meï v…v.. Taát caû trieát lyù soáng naày ñaõ ñöôïc coâ ñoäng trong caùc truyeän daân 

gian baèng truyeàn khaåu vaø ñaëc bieät laø trong caùc bieåu töôïng ñaëc thuø cuûa daân toäc VN laø caâu chuyeän 

Roàng Tieân, laø caâu chuyeän MOÄT BOÏC sinh ra 100 tröùng….. 

Thôøi tieàn söû, daân toäc ta coøn thaät thaø chaát phaùc, chöa coù chöõ vieát neân taát caû nhöõng gì coøn löu laïi laø do 

truyeàn khaåu vaø caùc caâu chuyeän naày laø maàm moùng, laø bieåu töôïng cuûa nguoàn trieát lyù lôùn lieân heä ñeán 

DÒCH LYÙ, lieân heä ñeán HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG. Ñaây chaéc chaén laø do söï anh minh cuûa Toå Tieân hay 

noùi roõ hôn ñaây laø söï an baøy cuûa THÖÔÏNG ÑEÁ chuaån bò cho töông lai raïng rôõ cuûa daân toäc sau naày. 

b.- Quoác Ñaïo VN Thôøi Caän Ñaïi.  Nhò Kyø 

Thôøi nhöùt kyø ñaát roäng ngöôøi thöa, con ngöôøi soáng theo töøng boä laïc…. Ñeán nhò kyø, hình thaønh quoác gia, 

daân trí caøng ngaøy caøng tieán hoaù cao, giao thoâng phaùt trieån, khoa hoïc thöïc nghieäm tieán boä daàn daàn. 

Cuõng trong thôøi kyø naày, caùc daân toäc phöông Nam chòu nhieàu ñau thöông nhaát, doøng Baùch Vieät trong 

ñoù daân toäc Vieät taïi vuøng Lónh Nam mieàn Nam nöôùc Taøu bò gioáng daân du muïc mieàn Baéc phía treân 

doøng soâng Döông Töû xaêm laêng vaø ñoâ hoä mieàn Nam. Daân toäc Vieät phaûi boàng beá nhau di cö xuoáng 

mieàn Nam vaø töø töø hình thaønh quoác gia VN. Keå töø ñoù, nöôùc ta lieân tieáp bò ñoâ hoä, daân toäc ta nhö bò 

chìm saâu vaøo beå khoå. Vôùi 1000 naêm bò ngöôøi Trung Hoa cai trò vaø coá tình ñoàng hoaù, 100 naêm bò Phaùp 

ñoâ hoä vaø sau ñoù chieán tranh Quoác Coäng trieàn mieân ñeø naëng treân quoác gia nhoû beù naày, roài naïn Coäng 

Saûn do raäp khuoân theo CS quoác teá duøng chính saùch ñoäc taøi ñaûng trò treân maûnh ñaát queâ höông ñaày ñau 

thöông tang toùc naày. 
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Veà maët toân giaùo, cuõng trong thôøi gian naày, Phaät giaùo, Laõo giaùo, Khoång giaùo, caùc heä Kitoâ giaùo … du 

nhaäp vaøo VN. Veà maët vaên hoaù ngoaïi lai thì caùc nguoàn vaên hoaù vaät chaát Taây phöông cuõng nhö CS traøn 

vaøo nhö nöôùc vôõ bôø. Tuy VN bò laém “côn thònh noä” cuûa Thaày trui reøn, nhöng nhô ø tinh thaàn Quoác Ñaïo 

hoaù giaûi: 

1/- Veà maët Ñaïo:  

Trieát lyù cuûa taát caû caùc Toân Giaùo du nhaäp nhö ñaõ tieàm aån, nhö ñaõ coù saün maàm trong loøng daân toäc nhö 

thuyeát nhaân quaû luaân hoài, töø bi baùc aùi cuûa Phaät, thuyeát soáng hoaø ñoàng vôùi thieân nhieân, coi thieân nhieân 

nhö laø moät Ñaïo cuûa Laõo, thuyeát Ñaïo laøm ngöôøi Nhaân, Nghóa, Leã, Trí, Tín cuûa Khoång…..Tuy nhieân caùc 

toân giaùo du nhaäp ñoù ñaõ heä thoáng hoaù ñöôïc trieát thuyeát cuûa mình baèng vaên töï. Vì theá, tuyø cô duyeân maø 

daân toäc VN hoaø ñoàng vôùi Tam Giaùo deã daøng, ngöôøi theo toân giaùo naày, keû theo toân giaùo khaùc, nhöng 

luùc naøo cuõng giöõ caùi coát loõi Quoác Ñaïo VN trong loøng. Ñieàu kyø dieäu hôn nöõa laø duø hoï theo toân giaùo 

naøo ñeàu phaûn aûnh roõ trong taâm hoàn hoï thaãm thaáu caû 3 toân giaùo Phaät, Laõo, Khoång cuøng moät luùc. Ñieàu 

naày chuùng ta nhìn thaáy ñöôïc qua vaên chöông Baùc hoïc nhö cuï Nguyeãn Du, Nguyeãn Ñình Chieåuv…v.., 

qua vaên chöông Bình Daân nhö Ca Dao Tuïc Ngöõ. Ñoù laø TAM GIAÙO ÑOÀNG NGUYEÂN taän trong loøng 

daân toäc. 

2/- Veà maët Ñôøi:  

Nhôø tinh thaàn Quoác Ñaïo maø daân toäc VN thoaùt khoûi söï ñoàng hoaù cuûa Trung Hoa lieân tieáp haøng ngaøn 

naêm bò ñoâ hoä, cuõng nhö nhöõng tö töôûng ngoaïi lai phaùt xuaát töø Taây Phöông vaãn khoâng ñoàng hoaù vaø 

ngöï trò noãi daân toäc laï luøng naày! Ngoaøi ra, nhöõng khoå ñau thöû thaùch maø daân toäc ta phaûi chòu chaúng qua 

laø söï trui reøn… vaø nhôø ñoù daân toäc ta caøng tröôûng thaønh, neàn Quoác Ñaïo caøng ngaøy caøng saùng choùi, 

caøng ñaày ñuû hôn ñeå coù ñuû baûn lónh, ñuû noäi löïc laøm ngoïn ñuoác lôùn soi ñöôøng, nhaát laø veà phöông dieän 

TAÂM LINH cho nhôn loaïi ngaøy sau. Ngoaøi ra, nhöõng phaùt minh môùi nhö xe coä, taøu beø, phi cô, hoaû 

tieån, heä truyeàn thoâng….. giuùp cho nhôn loaïi caøng ngaøy caøng gaàn guõi, hieåu bieát nhau hôn, theá giôùi caøng 

thu heïp, quaû ñaát nhö nhoû laïi töø töø…. Chuyeån sang giai ñoaïn goïi laø “Caøn Khoân dó taän thöùc”.     

c.- QUOÁC ÑAÏO VN TRONG TAM KYØ 

1/- Veà maët Ñaïo:  

Trong moät baøi Thaùnh giaùo, Ñöùc Chí Toân daïy: “ Voán töø tröôùc Thaày laäp ra nguõ chi Ñaïi Ñaïo laø Nhôn 

Ñaïo, Thaàn Ñaïo, Thaùnh Ñaïo, Tieân Ñaïo vaø Phaät Ñaïo. 

Tuyø theo PHONG HOAÙ cuûa nhôn loaïi maø gaày chaùnh giaùo, laø vì khi tröôùc CAØN VOÂ ÑAÉC KHAÙN, 

KHOÂN VOÂ ÑAÉC DUYEÄT, thì nhôn loaïi duy coù haønh ñaïo nôi tö phöông mình maø thoâi. 

Coøn nay thì nhôn loaïi ñaõ hieäp ñoàng, CAØN KHOÂN DÓ TAÄN THÖÙC, thì laïi bò phaàn nhieàu Ñaïo aáy maø 

nhôn loaïi nghòch laãn nhau, neân Thaày môùi nhöùt ñònh QUI NGUYEÂN, PHUÏC NHÖÙT. Laïi nöõa, tröôùc 

Thaày laïi giao CHAÙNH GIAÙO cho tay phaøm, caøng ngaøy caøng xa Thaùnh giaùo maø laøm ra phaøm giaùo. 

Thaày laáy laøm ñau ñôùn, haèng thaáy gaàn troùt 10.000 naêm, nhôn loaïi phaûi sa vaøo nôi toäi loãi, maït kieáp 

choán A Tyø. 
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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 Ñaõo”. 

Ñoaïn Thaùnh giaùo naày ñaõ dieãn ñaït roõ raøng chính xaùc, lyù luaän chaët cheõ NGUYEÂN NHAÂN xuaát Ñaïi Ñaïo 

Tam Kyø Phoå Ñoä, ñöa nhôn loaïi ñeán nhaân sinh quan Huynh Ñeä Ñaïi Ñoàng, vaïch roõ con ñöôøng veà nôi 

coõi THIEÂNG LIEÂNG HAÈNG SOÁNG töùc laø nôi BOÀNG ÑAÕO vaø noái tieáp neàn QUOÁC ÑAÏO laø Qui 

Nguyeân, laø quay veà NGUOÀN COÄI. 

Khai trieãn yù nghóa ñoaïn Thaùnh giaùo naày nhö sau: 

1/- Taát caû caùc toân Giaùo coù töø tröôùc ñeàu do Ñöùc Chí Toân thaønh laäp. Nhö vaäy taát caû ñeàu töø moät goác maø 

ra. Moãi Toân Giaùo tuy coù khaùc nhau ít nhieàu veà hình thöùc vaø noäi dung chaúng qua laø ñeå phuø hôïp vôùi 

phong tuïc taäp quaùn vaø söï tieán hoaù cuûa nhôn loaïi töøng vuøng, töøng thôøi kyø vì luùc baáy giôø theá giôùi coøn “ 

Caøn voâ ñaéc khaùn, Khoân voâ ñaéc duyeät”. 

2/-  Veà maët Ñôøi: 

Ngaøy nay nhôn loaïi ñang tieán tôùi söï chung soáng töùc laø toaøn caàu hoaù veà moïi laõnh vöïc trong ñôøi soáng 

con ngöôøi thí duï nhö kinh teá, giaùo duïc , y khoa, thoâng tin, giao thoâng, vaän taûi v…v…Nhôn loaïi caøng xích 

laïi gaàn nhau, lieân laïc chaët cheõ, deã daøng, mau leï. Nhö vaäy roõ raøng laø “Caøn Khoân dó taän thöùc” neân caùc 

toân giaùo caøng hieåu nhau hôn vaø baét gaëp “vaïn giaùo nhaát lyù” vaø Ñaïo Cao Ñaøi ñaùp öùng ñuùng thôøi kyø 

QUI NGUYEÂN, PHUÏC NHÖÙT naày. 

3/- Ngaøy nay Ñöùc Chí Toân khoâng giao chaùnh giaùo cho tay phaøm töùc laø cho caùc ñaïi nguyeân caên thay 

theá Ngaøi, mang xaùc phaøm höõu hình höõu hoaïi, neân khoâng toàn taïi laâu ñöôïc, daàn daàn Thaùnh giaùo trôû neân 

phaøm giaùo laïi coøn tranh ñaáu soáng cheát vôùi nhau… 

4/- Ñaïo Cao Ñaøi do chính Ñöùc Chí Toân laøm giaùo chuû, tröïc tieáp daãn daét con caùi cuûa Ngaøi veà COÄI 

NGUOÀN töùc veà qui hieäp vôùi Ngaøi. Ñoù laø con ñöôøng quay veà nguoàn maø neàn Quoác Ñaïo VN ñaõ ñöôïc 

Ngaøi ban cho töø maáy ngaøn naêm nay ñeå doïn ñöôøng cho neàn Ñaïi Ñaïo ra ñôøi. 

II-  PHAÙT NGUOÀN TÖØ THÖÔÏNG ÑEÁ  

Quoác Ñaïo VN laø neàn taûng, laø baûn saéc vaên hoaù daân toäc ñaõ ñöôïc trui reøn qua caùc thôøi kyø ñeå tröôûng 

thaønh veà maët TAÂM LINH, ñoù laø QUI NGUYEÂN TAM GIAÙO moät caùch töï nhieân trong noäi taâm cuûa moãi 

ngöôøi. Töø caên baûn naày, Thöôïng Ñeá giaùng traàn qua huyeàn dieäu Cô Buùt, boài döôõng theâm vaø chuyeån daàn 

thaønh moät toân giaùo môùi laø Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä goïi taét laø Ñaïo Cao Ñaøi vôùi toân chæ laø QUI 

NGUYEÂN TAM GIAÙO, HIEÄP NHAÁT NGUÕ CHI. Heä thoáng giaùo lyù naày ñöôïc Ngaøi khai trieån, giaûng 

giaûi baèng phöông phaùp giaùo duïc vöøa ñôn giaûn nhöng thaät laø kyø bí, vöøa gaàn guõi vôùi ngöôøi ñôøi nhöng laïi 

quaù cao xa, vöøa bình daân moäc maïc nhöng laïi thaâm saâu voâ löôøng! Heä thoáng giaùo lyù naày chính laø söï 

phoái hôïp kyø dieäu giöõa TRÔØI vaø NGÖÔØI, giöõa THIEÂNG LIEÂNG vaø PHAØM TRAÀN. Ngaøi ñaõ xöû duïng 

phöông thöùc “Nöông theá ñeå toan phöông giaùc theá”. Ñeå höõu hieäu hoaù neàn giaùo duïc ñaëc bieät naày Ngaøi 

ñaõ ban cho theá gian nhöõng baøi hoïc ñaïo lyù môùi meû, keøm theo nhöõng hoïc cuï laøm kim chæ Nam höôùng 

daãn con ngöôøi tìm veà nguoàn coäi thieâng lieâng. Nhöõng baøi hoïc aån taøng trong caùc taäp THAÙNH NGOÂN, 

KINH THIEÂN ÑAÏO THEÁ ÑAÏO, trong TAÂN LUAÄT vaø PHAÙP CHAÙNH TRUYEÀN. Nhöõng HOÏC CUÏ kyø 

laï qua HEÄ THOÁNG TOÅ CHÖÙC HOÄI THAÙNH CAO ÑAØI ñöôïc Chí Toân goïi laø THAÙNH THEÅ ÑÖÙC CHÍ 



149 
 

TOÂN TAÏI THEÁ vaø kieán truùc TOAØ THAÙNH TAÂY NINH maø Ngaøi goïi laø HÌNH THEÅ BAÏCH NGOÏC 

KINH GIAÙNG THEÁ. Taát caû heä thoáng giaùo lyù naày ñeàu do Ñöùc Chí Toân vaø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng ban 

cho qua huyeàn dieäu cô buùt. Taát caû ñeàu nhaèm kieän toaøn hoaøn myõ neàn Quoác Ñaïo VN ñeå chuyeån neàn 

Quoác Ñaïo trôû thaønh Ñaïi Ñaïo, thích hôïp vôùi caùc thieân nieân kyû môùi. 
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                                PHỤ LỤC 
- TÂM THƯ gây quỹ xây Chánh Điện 

- Tường trình về Tiệc Tân Niên Tây Ninh Đồng Hương Hội 

- Tường trình về lễ thành lập Đai Đạo Thanh Niên Hội 

- Giải đáp câu hỏi về Giáo Lý Cao Đài 

                                                     ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ 

Baùt Thaäp Luïc Nieân 

Toaø Thaùnh Taây Ninh 

                                                                     ……………………. 

                          THAÙNH THAÁT CAO ÑAØI HOUSTON TEXAS 

8415 S. Breeze Dr—Houston, Texas 77071 

  ……………………… 

 

                                   TAÂM THÖ 

Kính göûi:  

Quí vò Chöùc Saéc, Chöùc Vieäc vaø quí Ñoàng Ñaïo 

Quí vò Maïnh Thöôøng Quaân aân nhaân 

Kính thöa quí lieät vò 

Ngaøy 28/11/2009, chuùng toâi ñaõ long troïng toå chöùc Leã Khaùnh Thaønh HAÄU ÑIEÄN vaø Leã ñaët vieân ñaù 

ñaàu tieân xaây CHAÙNH ÑIEÄN Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas taïi ñòa chæ 8415 S. Breeze Dr—Houston, 

Texas 77071. Tuy nhieân, vieäc xaây caát Chaùnh Ñieän theo maãu Toaø Thaùnh Taây Ninh quaû raát khoù khaên,  phöùc 

taïp vaø teá nhò vì ñaây laø maãu töø Ñöùc Chí Toân vaø Ñöùc Lyù Giaùo Toâng ban cho neàn Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä 

theo hình aûnh cuûa BAÏCH NGOÏC KINH treân thöôïng giôùi cho neân chuùng ta phaûi coá gaéng laøm ñuùng theo 

maãu qui ñònh, tröø tröôøng hôïp baát khaû khaùng phaûi tuøng theo luaät leä ñòa phöông hoaëc tuyø theo ñòa theá ñaát 

ñai nhöng caùc phaàn caên baûn caàn laøm ñuùng theo maãu. Vì theá, tröôùc khi ñeä naïp hoà sô xin giaáy pheùp, chuùng 

toâi phaûi chòu khoù veà VN tham khaûo vaø nghieân cöùu kyõ löôõng theâm. Hieän nay, taïi vuøng Thaùnh Ñòa caùc 

Thaùnh Thaát vöøa môùi xaây xong quaû thaät raát uy nghi, ñoà soä vaø raát ñeïp nhö Thaùnh Thaát NINH SÔN, xaây theo 

maãu soá 4; Thaùnh Thaát LONG THAØNH TRUNG, theo maãu soá 3….Chuùng toâi vui möøng vaø xuùc ñoäng bieát bao 

khi nhìn caùc Thaùnh Thaát ngöï treân maûnh ñaát thieâng nhö toaû aùnh haøo quang nhieäm maàu bao phuû, chuùng toâi 

baøng hoaøng… mô öôùc… 

Chuùng toâi ñaõ tieáp xuùc, hoûi yù kieán moät soá Chöùc saéc laõo thaønh vaø ñoàng ñaïo taïi VN, taát caû ñeàu vui 

möøng khi bieát Ñoàng Ñaïo Haûi Ngoaïi cuøng nhau quyeát taâm döïng CÔØ HIEÄU “HOAÈNG KHAI ÑAÏI ÑAÏO” vaø 

“PHOÅ ÑOÄ CHUÙNG SANH” cuûa Ñöùc Chí Toân taïi caùc quoác gia xa xoâi hôn nöûa voøng traùi ñaát! Ai cuõng hieåu 

Thaùnh Thaát Cao Ñaøi duø xaây döïng baát cöù nôi naøo cuõng laø cuûa chuùng sanh, cuûa Trôøi Ñaát vaø moãi tín höõu ñeàu 

coù boån phaän hoã trôï vaät chaát laãn tinh thaàn ñeå hoaøn thaønh söù maïng thieâng lieâng giao phoù. Noãi haân hoan cuûa 

quí Chöùc Saéc vaø Ñoàng Ñaïo beân nhaø, nhöùt laø caùc vò laõo thaønh laø moät khích leä lôùn lao giuùp chuùng ta maïnh 

böôùc vaøo TRÖÔØNG THI COÂNG QUAÛ, baát chaáp moïi khoù khaên gian khoå ñang chôø phía tröôùc. Chuùng toâi 

nhôø Kieán Truùc Sö veõ laïi sô ñoà theo maãu soá 3 vaø ñeä naïp hoà sô xin giaáy pheùp vaøo ngaøy 08/05/2010. May maén 

thay, chæ trong voøng 10 thaùng, chuùng toâi nhaän ñöôïc giaáy pheùp xaây caát soá 10058284 ngaøy 08/03/11. Ñoàng ñaïo 

Houston raát vui möøng xuùc ñoäng, ñoàng caûm nhaän ñöôïc söï hoã trôï cuûa caùc Ñaáng Töø Bi, neân taát caû ñeàu quyeát 

taâm hy sinh hoaøn thaønh coâng trình xaây caát Chaùnh Ñieän. 

Chuùng toâi tha thieát caàu xin quí vò Chöùc Saéc, Chöùc Vieäc taïi caùc cô sôû Ñaïo HN, quí Ñoàng Ñaïo, quí vò 

Maïnh Thöôøng Quaân aân nhaân vaø quí vò Hieàn Taøi vaø caùc thaønh vieân Ñaïi Ñaïo Thanh Nieân Hoäi khaép nôi tích 

cöïc hoã trôï chuùng toâi hoaøn thaønh taâm nguyeän ñeå thaønh phoá Houston coù ñöôïc moät coâng trình vaên hoaù 

nhieäm maàu, keát hôïp vaø haøi hoaø caùc neàn vaên hoaù Ñoâng Taây, kim coå, töông ñaéc Ñaïo Ñôøi, tieán ñeán moät neàn 

vaên hoaù HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG, goùp phaàn ñöa nhôn loaïi ñeán moät neàn vaên minh thöïc söï, moät neàn hoaø 

bình vónh cöûu, moät xaõ hoäi Daân Chuû, Töï Do, Nhaân Quyeàn döôùi aùnh haøo quang cuûa Ñaáng Toái Cao. 
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Caàu nguyeän ôn treân Ñöùc Chí Toân, Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng ban aân laønh cho quí 

vò vaø toaøn theå quí quyeán ñöôïc muoân ñieàu may maén, vaïn söï nhö yù. Xin chaân thaønh tri aân vaø traân troïng kính 

chaøo. 
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Thánh Thất Cao Đài Houston Texas                        ĐĐTNH - HOUSTON TEXAS 

8415 S. Breeze Dr. Houston, TX 77071 

---------*--------- 

Tường Thuật Lễ Thành Lập ĐĐTNH - HOUSTON TEXAS 
12/24/2010 
---------*--------- 

Houston, trong mùa Giáng Sinh năm 2010, thời tiết thật lạnh và mưa, nhưng chỉ có ngày 24 là bầu trời 

quang đãng, mát mẻ và nắng ấm.  Hôm đó Thanh Thiếu Niên Cao Đài Houston sau khi quyết định hòa 

nhập vào ĐĐTNH-thế giới đã tổ chức buổi lễ thành lập ĐĐTNH-Houston Texas. 

Giáng Sinh ngày 24, có thể nói là ngày bận rộn nhất trong năm, ngày mà mọi người cùng tụ về với gia 

đình và cùng đón mừng sinh nhật Đức Chúa, tuy vậy các em thanh thiếu niên Cao Đài Houston cũng tập 

hợp được khoảng 35 người cùng gia nhập và chính thức kết nạp vào ĐĐTNH-Houston TX.   

Quan khách hiện diện gồm có:  

- Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ - đến từ California 

- Phó Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Hiền Tài Nguyễn Hữu Cầu - đến từ 

California. 

- Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo San Jose,  Hiền Tài Nguyễn Đăng Khích - đến từ California 

- Đầu Tộc Đạo New Orleans, Hiền Tài Nguyển Thừa Long & phu nhân Hiền Tài Nguyễn 

Huỳnh Cúc, Hiền Tài Trần Huyền Quang 

- Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội, Đông Y Sĩ Cảnh Thiên 

- Hiền Tài Nguyễn Tấn Phát và phu nhân Hiền Tài Mỹ Lệ - đến từ  Canada 

- Hiền Tài Trần Công Bé và phái đoàn đến từ Dallas Texas 

- Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương, Hiền Tài Lâm Sơn Hà, Hiền Tài Lâm Hoàng Minh và đồng 

đạo Thánh Thất Cao Đài Houston 

BTC gồm có:  

- Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Texas, Hiền Tài Trịnh Quốc Thế 

- Chánh Tri Sự Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, Phạm Văn Soi và nữ CTS Đỗ Thị Inh 

- Hội Trưởng ĐĐTNH-HN, Nguyễn Kim Thế Vinh - đến từ Australia 

- Tân BCH ĐĐTNH-Houston Texas, Nguyễn Ngọc Túy, Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Tài 

và các anh, chị, em khác trong BCH. 

Điều khiển chương trình: MC & đạo diễn: Ngọc Tuý 

Buổi lễ bắt đầu 2:00pm, hội trưởng ĐĐTNH-HN, Nguyễn Kim Thế Vinh, dẫn đầu các thanh thiếu niên 

Cao Đài Houston khoảng 35 người tiến lên sân khấu chào cờ Mỹ-Việt.  Sau khi chào cờ là phút mặc 

niệm, các em nhỏ đã đọc những lời nhớ ơn đến các anh hùng dân tộc, và các vĩ nhân của nhân loại. Các 

em diễn đạt bằng Tiếng Anh và có thể phỏng dịch như sau: 

- Chúng con tôn vinh những anh hùng dân tộc đã tạo nên những trang sử tuyệt vời đấu tranh 

cho công lý và tự do (We are honoring our heroes who created beautiful history of fighting 

for freedom and justice.) 

- Chúng con tôn vinh những bậc vĩ nhân tiên phong trong lãnh vực tôn giáo, đã tạo ra những 

thành quả khôn lường trong việc phát triển và truyến bá chân lý Đấng Tối Cao để chúng con 
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và thế hệ tương lai ngàn đời học hỏi. (We are honoring our pioneers who made beautiful 

religious achievements.) 

- Chúng con tôn vinh tất cả các đấng anh tài trên thế giới đã góp công đưa Thế Kỷ XXI trở 

thành thế kỷ văn minh nhất trong lịch sử loài người. (We are honoring all the people who 

made 21
st
 Century the greatest time in human history.) 

- Chúng con muốn tỏ lòng cám ơn đến các bậc tiền nhân đã góp công xây dựng thế giới ngày 

nay; một thế giới mà hơn bao giờ hết nhân loại đang đi vào thống nhất và Đại Đồng, đi vào 

toàn cầu hóa, và đang hướng đến đỉnh cao của tình yêu nhân loại; một thế giới sẽ đem lại sự 

liên kết con người ở khắp năm châu cùng nhau hướng về Chân Lý của Thượng Đế. (We are 

glorifying to live in the Time that humanity, unification, and love that are intergraded to the 

people who shares common beliefs to the Truth and to God.) 

 

 
ĐĐTNH-Houston Texas Chào Cờ 

 
Các em đọc lời nhớ ơn tới các anh hùng trong phút mặc niệm 
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Tiếp đó buổi lễ chính thức bắt đầu là lời tuyên bố của Tân BCH ĐĐTNH-Houston TX, cô Nguyễn Ngọc 

Túy và anh Trịnh Quốc Tuấn.  Tất cả những lời phát biểu từ thanh thiếu niên ngày hôm đó đều được diễn 

đạt bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh. 

Cô Ngọc Túy phát biểu bằng tiếng Việt: Các bạn trẻ Cao Đài Houston với niềm tin mãnh liệt vào Thượng 

Đế, niềm tin mãnh liệt vào con người, và niềm tin mãnh liệt vào chính bản thân mình đã quyết định 

hướng vào một khối, và gia nhập vào tổ chức của ĐĐTNH toàn cầu.  Và các bạn quyết định chính thức 

thành lập tố chức ĐĐTNH - Houston Texas. Cô nêu ra những phương châm và phương hướng hoạt động 

của ĐĐTNH-Houston: dùng tình thương để ứng xử, dùng trí tuệ để nhận định, dùng nghị lực & sự dũng 

cảm để hành động. ĐĐTNH -Houston sẽ phát huy tinh thần Đại Đạo, tôn trọng cái giống nhau và cái khác 

nhau của từng con người, không phân biệt tôn giáo màu da, sắc tộc, và rèn luyện bản thân của từng cá 

nhân để trở thành những người dẫn đầu cho thế hệ trẻ tương lai. 

Anh Trịnh Quốc Tuấn diễn đạt bằng Tiếng Anh: In this special event today, in this special moment of 

loves and support, we share our minds in one thought “to the greatest BEING that unites us together, that 

gives us unconditional love, that nutrients us through suffers and happiness, and teaches us to the highest 

science of TRUTH, that is our GOD”.  With strong believe in GOD, believe in humanity, and believe in 

self, Houston Cao Dai Youth have decided to form the Caodai Youth organization and join DDTNH 

organization worldwide.  ĐĐTNH -Houston Texas will use the language of love to act, use best 

knowledge to make judgments, and use courage to do the right things.  ĐĐTNH -Houston Texas will 

promote cross religious communication, cross religious boundaries, respect the differences of different 

individuals, respect different ethnic backgrounds & skin colors and join mankind for striving to make this 

world a better place to live for future generation. Today we celebrate the establishment DD Caodai Youth 

association at Houston Texas. 

Sau lời tuyên bố lý do thành lập của ĐĐTNH-Houston, cô Nguyễn Ngọc Túy giới thiệu từng thành viên 

của hội lên sân khấu.  Tất cả thanh thiếu niên Cao Đài  Houston từ 7 tuổi trở lên cùng hãnh diện và hân 

hoan bước lên sân khấu với sự vỗ tay và chào mừng của khán giả.  
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Cô Ngọc Túy giới thiệu thành viên BCH của hội và cho biết rằng những thành viên trong BCH đều do sự 

tình nguyện của các thanh thiếu niên trong những ngày khó khăn của bước đầu thành lập hội: 

1.  Ngọc Tuý - Hội Trưởng 

2.  Minh Tài   - Hội Phó 

3.  Quốc Tuấn - Hội Phó 

4.  Kelly Trinh - Thư Ký 

5.  Lê Nguyễn - Thủ Quỹ 

6.  Thái Ngọc Hà (20 tuổi) - Trách Nhiệm - Văn Hóa Giáo Dục.  

7.  Thái Thanh Dương (21 tuổi) - Trách Nhiệm - Kỹ Thuật Âm Thanh 

8.  Nguyễn Tú Trinh - Trách Nhiệm - văn nghệ và hoạt động xã hội  

Trợ tá: 

Bé Julia Nguyễn: Trợ tá Thư Ký 

Bé Michelle Nguyễn: Trợ tá Uỷ Viên Văn Hoá Xã Hội 

Bé James Đang: Trợ tá Thủ Quỹ 

 

Còn 2 vị trí trống trong BCH chưa có người tình nguyện là: 

1.  Uỷ Viên Truyền Thông/Truyền Tin 1 

2.  Uỷ Viên Truyền Thông/Truyền Tin 2 

 

Và đặc biệt là có sự hổ trợ của 3 cố vấn: 

     1. Hiền Tài: Trịnh Quốc Thế 

     2. Đông Y Sĩ Cảnh Thiên 

     3. Hiền Tài: Nguyễn Thừa Long 

 
Cấu Trúc của BCH ĐĐTNH-Houston Texas 
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Sau đó Tân Uỷ Viên Trách Nhiệm - Văn Hóa Giáo Dục em Thái Ngọc Hà (20 tuổi) trình bày phương 

hướng hoạt động sắp tới của hội bằng Tiếng Việt, Trợ tá Thư Ký em Julia Nguyễn (10 tuổi) vàTrợ tá Uỷ 

Viên Văn Hoá Xã Hội, em Michelle Nguyễn (10 tuổi) diễn đạt bằng Tiếng Anh. 

Em Thái Ngọc Hà trình bày ĐĐTNH -Houston Texas sẽ có 5 hoạt động chính: 

1. Tổ chức lớp dạy Việt Ngữ hàng tuần.  Lớp Việt Ngữ sẽ khai giảng vào ngày 16 tháng 1, 

2011. Chương trình Việt Ngữ gồm có: ngữ văn, tập đọc, lịch sử văn hóa Việt Nam, tập cho 

các em phát biểu, trình diễn trước công chúng, thực tập khả năng và tinh thần lãnh đạo. Tập 

cho các em phát biểu, trình diễn trước công chúng. 

2. Tổ chức gia nhập vào việc thiện nguyện hàng tháng tại các bệnh viện, trường học, hay những 

tổ chức từ thiện khác ở Houston. Dạy các em bài học về tình thương, sự hy sinh, nhẫn nại và 

nhiều khả năng khác nhau trong cuộc sống. 

3. Tổ chức việc gây quỹ giúp xây dựng Thánh Thất Cao Đài Houston Texas. Tập cho các em 

học hỏi cách vận động, tuyên truyền, thuyết phục mọi người ủng hộ cho mục đích cao cả nào 

đó. 

4. Tổ chức các hoạt động Văn Hoá, Văn Nghệ, Thể Thao. Tập cho các em dạn dĩ, tự tin trước 

công chúng. 

5. Tổ chức các Chương Trình Vấn Đáp học tập mỗi 3 tháng 1 lần về tất cả những đề tài về Giáo 

dục, Cuộc sống, Xã hội, và Tôn giáo. 

 

Hai em Julia Nguyễn và Michelle Nguyễn sẽ nói về phương hướng hoạt động của hội bằng Tiếng Anh: 

1. Organizing Vietnamese Language Class on weekly basic.  This will teach Vietnamese-

American Youth in writing, reading, & public speaking in Vietnamese.  It also teaches 

Vietnamese history, leadership skills, and humanity. The class will start on January 16
th
, 

2011. 

2. Organizing volunteering activities in hospitals, schools, and other charities (on monthly 

basic).  This will teach Houston Caodai Youth different social skills, practical skills and the 

spirit of sharing, helping, and giving back to the community. 

3. Organizing fund raising activities to help fund building Cao Dai Houston Temple (on as-

needed basis).  This will help to enhance campaigning skills, persuading skills for good 

causes.  

4. Organizing team building activities like summer camping, beach volleyball, fashion shows 

(on yearly basic).  This prepare team member to be more confident, to have better 

presentation skills, and improve self-confident in public. 

5. Organizing questions and answers seminar every 3 months.  This is like a counseling 

sessions, which will help youngsters to answer questions that he/she may not find answers 

anywhere else.  The subjects can be related to schools, social life, friendships, religions, and 

etc. 
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Ngọc Hà (20 tuổi), Julia (10 tuổi), Michelle (10 tuổi) trình bày phương hướng hoạt động 

Sau đó tất cả các thành viên trong ĐĐTNH trên sân khấu cùng tất cả khán giả dưới sân khấu đồng đứng 

lên cùng đọc lời cầu nguyện: 

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát 

Xin cầu nguyện Đấng Tối Cao, hướng dẫn chúng con học tập, trau dồi Thánh Đức, phát triển tài năng, và 

nghị lực, phát huy tinh thần Đại Đạo! 

 
Mọi người cùng các em đọc lời cầu nguyện 
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Khi lời cầu nguyện chấm dứt, em Michael Trịnh (16 tuổi) đứng ra điều khiển toàn đội hô vang khẩu hiệu 

của ĐĐTNH-Houston bằng Tiếng Anh. Tiếng la vang vội của toàn đội làm rộn rã cả hội trường. 

Houston Caodai Youth 

Use the language of love to communicate 

Use the best knowledge to make judgments 

Use the courage to do the right things. 

OUR TEAM will: 

Promote cross religious communication, cross religious boundaries 

Promote DAI DAO spirit 

Respect the differences of different individuals 

Respect different ethnic background, respect different skin colors, and respect life 

Join humankind to make this world a better place to live for future generation. 

 

Sau đó em Trịnh Quốc Bảo (11 tuổi) điều khiển toàn đội hô vang khẩu hiệu bằng tiếng Việt: 

ĐĐTNH - Houston TX 

Dùng ngôn ngữ tình thương để ứng xử 

Dùng trí tuệ để nhận định 

Dùng nghị lực và sự dũng cảm để dám nghĩ, dám làm điều đúng. 

Chúng con: 

Sẽ phát huy tinh thần Đại Đạo 

Tôn trọng sự giống nhau và khác nhau của từng con người 

Không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn trọng sự sống của từng vật thể 

Cùng với mọi người đưa thế giới này vào hoà bình, nhân ái, công bằng cho thế hệ tương lai. 

 

Không khí hội trường sống động và hào hứng với những tiếng hô to thật ngây thơ nhưng hùng hồn của 

các em trong tinh thần đồng đội.  Mọi người đều hoàn toàn ngạc nhiên và phấn khởi về sự hoà nhịp và 

trình diễn của các em. Khán giả cũng đồng thời đứng lên tham gia.  Các em trên sân khấu tạo nhịp cho 

toàn khán giả cùng đồng thời vỗ tay theo nhịp.  Cả hội trường từ già đến trẻ, mỗi một người, giống như là 

một thành phần trong một cấu trúc: hòa nhịp vào một khối. 

Lúc đó, em Michael Trịnh (16 tuổi) điều khiển chương trình, hô to: 

- If you believe in GOD, clap your hands 3 times - Nếu các bạn có niềm tin mãnh liệt vào 

Thượng Đế, hãy vổ tay 3 lần. 

- If you believe in humanity, stomp your feet - Nếu các bạn có niềm tin mãnh liệt vào con 

người hãy dậm chân đồng nhịp trên sân khấu. 

- If you believe in yourself, jump HIGH and yell "YEAH!" - Nếu các bạn có niềm tin mãnh liệt 

vào chính mình hãy cùng nhảy lên và hô to "Yeah!" 

 

Toàn thể thanh thiếu niên cùng vỗ tay 3 lần, cùng dậm chân đồng nhịp trên sân khấu, rồi cùng nhảy lên và 

hô to "Yeah", làm hội trường vang dậy với âm thanh hòa nhịp. Rồi sau đó Cô Ngọc Túy mời toàn khán 

giả cùng hô hào và cùng hưởng ứng theo các em: 

- Nếu quí vị tin vào Đấng Tối Cao, xin vỗ tay 3 cái 

- Nếu quí vị tin vào tình yêu nhân loại, xin vỗ tay 3 cái 

- Nếu quí vị tin vào chính bản thân mình, xin vỗ tay 3 cái. 

Toàn thể mọi người trong hội trường cùng vỗ tay và cùng nở nụ cười của hân hoan và hạnh phúc! 
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  Em Trịnh Quốc Bảo (11 tuổi) điều khiển toàn đội hô to khẩu hiệu của ĐĐTNH-Houston bằng Tiếng Việt 

 

 
     Em Michael Trịnh (16 tuổi) điều khiển toàn đội hô to khẩu hiệu của ĐĐTNH-Houston bằng Tiếng Anh  

 

Kế tiếp là phần phát biểu của Hội Trưởng ĐĐTNH-HN đến từ Sydney Australia, Nguyễn Kim Thế Vinh.  

Hội Trưởng Thế Vinh gởi lời chúc mừng và tuyên bố sự thành lập của ĐĐTNH-Houston Texas, khuyến 

khích tất cả các thành viên phát triển và hoạt động theo phương hướng đã vạch ra, và khích lệ tinh thần 

các em để sau này có thể trở thành những người tiên phong hướng dẫn cho thế hệ tương lai. Hội trưởng 

Thế Vinh cũng thể hiện tự hào trong lời phát biểu là ĐĐTNH-HN đã có thêm một đội ngũ mới được 

thành lập ở Houston-TX. 
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Hội Trưởng ĐĐTNH-HN đến từ Sydney Australia, Nguyễn Kim Thế Vinh phát biểu 

Sau đó các em thanh thiếu niên (8 người) từ 8 tuổi trở lên, đứng ra phát biểu ý kiến của mình.  Đặc biệt là 

sau khi cô Lê Nguyễn, thủ quỹ của hội vừa báo cáo ngân quỹ của đội Houston là $0 thì mọi người cùng 

đứng lên cho tiền ủng hộ hội.  Bé James Đang, phụ tá thủ quỹ, cầm thùng quyên tiền chạy ngược, chạy 

xuôi, được các Ông, Bà, Cô, Chú, Bác gọi đến tới tấp để cho tiền.  Hôm đó đội ngũ Houston bắt đầu sự 

hoạt động của mình với số tiền thu được là $1450.  

 
 Đại diện thanh thiếu niên ĐĐTNH-Houston phát biểu 

 

Tiếp theo đó là sự phát biểu của Tổng quản nhiệm BTĐ Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ. Ông nói rằng, ông đã 

từng tham dự những buổi lễ ở nhiều nơi và ông cảm thấy cách tổ chức ở Houston rất là mới lạ, nhưng đi 

vào thực tế và cơ bản.  Ông nhận xét rằng ở Houston đã tạo được sự liên kết của ba thế hệ: thế hệ già, thế 

hệ thanh niên, và thế hệ ấu niên.  Ba thế hệ đã hợp tác và liên kết chặt chẽ với nhau, và sự liên kết chặt 

chẽ đó đã thể hiện rất rỏ ràng qua buổi lễ ngày hôm nay. 
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  Tổng quản nhiệm BTĐ Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ phát biểu 

Tiếp theo là phần phát biểu của Hội Trưởng TNĐHH-Houston Texas cũng là cố vấn của ĐĐTNH-

Houston, Đông Y Sĩ Cảnh Thiên, gởi đến lời chúc mừng.  Ông tuyên bố sẽ nhiệt tình ủng hộ Thanh Thiếu 

Niên Cao Đài Houston.  Ông nêu lên tầm quan trọng của phát triển mầm non và thế hệ tương lai, tầm 

quan trọng của sự duy trì hoạt động, và đồng thời vận động các bậc cha mẹ, phụ huynh, tạo điều kiện và 

ủng hộ cho những sinh hoạt tuổi trẻ. 

Phần phát biểu sau cùng là của CTS Phạm Văn Soi.  Ông tuyên bố sự hợp thức hoá của ĐĐTNH-Houston 

TX là một đoàn thể độc lập và sẽ sát cánh với các bậc trưởng thượng của mình là Hiền Tài BTĐ và Hội 

Đồng Quản Trị của Thánh Thất Cao Đài Houston Texas cùng nhau phát huy nền Đại Đạo. 

 
Hội Trưởng TNĐHH-Houston Texas cũng là cố vấn của 

ĐĐTNH-Houston, Đông Y Sĩ Cảnh Thiên 

 
CTS Phạm Văn Soi phát biểu 

 

 

Kế tiếp chương trình là bài hát Chúc Mừng Giáng Sinh "Jingle Bells" của 4 em nhỏ.  Theo lời hát của các 

em, khán giả cùng vỗ tay đồng nhịp tạo một bầu không khí thương yêu ấm cúng của ngày Lễ Giáng Sinh. 
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Bốn em nhỏ hát bài “Jingle Bells” Chúc Mừng Giáng Sinh  

 

Kết thúc chương trình cô Ngọc Túy thay mặt BTC cám ơn mọi người:  

- Sự hiện diện của quí vị, sẽ là biểu tượng của món quà Giáng Sinh cho các bạn trẻ! 

- Sự ủng hộ tinh thần & vật chất của quí vị, sẽ là bàn đạp cho các em thế hệ tương lai! 

- Sự thể hiện tình cảm và ngôn ngữ thương yêu của quí vị, sẽ là viên thuốc động lực mạnh mẽ! 

- Sự cầu nguyện của quí vị, là lời nói chuyện chân tình với Đấng Tối Cao hướng dẫn các bạn 

trẻ trau giồi Thánh Đức, tài năng, và phát huy tinh thần Đại Đạo.  

Và… buổi lễ kết thúc trong bầu không khí đầy hân hoan của mọi người.  Tất cả các thành viên của 

ĐĐTNH đi vào chánh điện để cầu nguyện và toàn thể mọi người cùng nhau dự tiệc chay thân mật. 

 
Hình lưu niệm của các Ông, Bà, Cô, Chú Bác và ĐĐTNH-Houston Texas 
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Các em vào chánh điện cầu nguyện  

 
Các em vào chánh điện cầu nguyện 
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Thánh Thất Cao Đài Houston - Texas               Tây Ninh Đồng Hương Hội  

8415 S. Breeze Dr. Houston, TX 77071                       Houston, TX 

                 

---------*--------- 

 

Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Tân Mão – 2011 
Tây Ninh Đồng Hương Hội và Thánh Thất Cao Đài Houston Texas Tổ Chức 

---------*--------- 

 

Thứ Bảy 02/05/2011 (nhằm ngày mùng 3 tết năm Tân Mão) tín đồ của Thánh Thất Cao Đài Houson 

(TTCĐ) cùng với các thành viên của Tây Ninh Đồng Hương Hội - Houston TX (TNĐHH) khoảng 250 

người tổ chức Tiệc Tân Niên tại TTCĐ-Houston TX, một buổi đón mừng xuân đầm ấm vui tươi, chan 

chứa tình quê hương, tình người, và tình dân tộc. 

 

Khách danh dự có mặt: Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston và vùng phụ cận, 

Luật Sư Teresa Hoàng, Nghị Viên Thành Phố Al Hoàng, Thiếu Tướng Trang Sĩ Tấn và một số khách 

danh dự khác. 

 

Ban tổ chức: Hội Trưởng TNĐHH - Đông Y Sỹ Cảnh Thiên và Hiền Tài-Trịnh Quốc Thế.   

Điều khiển chương trình: MC - Đoàn Thị Tường Minh cùng với sự đạo diễn của cô Ngọc Túy. 
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Mở đầu chương trình, các em nhỏ trong DDTNH-Houston cùng với các em thanh thiếu niên TNĐHH 

đứng trên sâu khấu chào cờ Mỹ-Việt, biểu dương tinh thần dân tộc Việt Nam và tinh thần tự hào của 

người công dân Nước Mỹ.  Trong phút mặc niệm, các em nhỏ trong đồng phục của DDTNH-Houston đọc 

những lời nhớ ơn tới các anh hùng, và các vĩ nhân trên thế giới.  Các em diễn đạt bằng tiếng Anh và có 

thể phỏng dịch như sau: 

- Chúng con tôn vinh những anh hùng dân tộc đã tạo nên những trang sử tuyệt vời đấu tranh 

cho công lý và tự do (We are honoring our heroes who created beautiful history of fighting 

for freedom and justice.) 

- Chúng con tôn vinh những bậc vĩ nhân tiên phong trong lãnh vực tôn giáo, đã tạo ra những 

thành quả khôn lường trong việc phát triển và truyến bá chân lý của Đấng Tối Cao để chúng 

con và thế hệ tương lai ngàn đời học hỏi. (We are honoring our pioneers who made beautiful 

religious achievements.) 

- Chúng con tôn vinh tất cả các đấng anh tài trên thế giới đã góp công đưa Thế Kỷ XXI trở 

thành thế kỷ văn minh nhất trong lịch sữ loài người. (We are honoring all the people who 

made 21
st
 Century the greatest time in human history.) 

- Chúng con muốn tỏ lòng cám ơn đến các bậc tiền nhân đã góp công xây dựng ra thế giới 

ngày nay; một thế giới mà hơn bao giờ hết nhân loại đang đi vào thống nhất và Đại Đồng, đi 

vào toàn cầu hóa, và đang hướng đến đỉnh cao của tình yêu nhân loại; một thế giới sẽ đem lại 

sự liên kết con người ở khắp năm châu cùng nhau hướng về Chân Lý của Thượng Đế. (We 

are glorifying to live in the Time that humanity, unification, and love that are intergraded to 

the people who shares common beliefs to the Truth and to God.) 

 

Và…ngay sau phút mặc niệm toàn thể các em nhỏ (từ 5 tuổi trở lên)…bất ngờ… cùng đồng thanh la to 

những lời chúc tết chân thành nhất đến với toàn thể khán giả: 

- We wish you Love - Chúng con ước mong tất cả có tình yêu 

- We wish you Hope - Chúng con ước mong tất cả mang hy vọng 

- We wish you Peace - Chúng con ước mong tất cả hưởng cuộc sống hoà bình 

- We wish you Joy - Chúng con ước mong tất cả thưởng thức niềm vui và hạnh phúc 

 

Các em chẳng những nói lời chúc tết, các em còn đồng thanh dậm chân, vỗ tay, và gởi những chiếc hôn 

gió đến toàn khán giả, rồi còn đồng thanh nhảy lên la to "Happy New Year!"…. Cả hội trường rộn rã với 

tiếng la vang dội, tiếng dậm chân, và tiếng vỗ tay của các em….. Các Ông Bà, Cô, Chú, Bác cũng đồng 

thời đứng dậy, cùng vỗ tay, và cùng tặng những chiếc hôn gió đến các em. Và…. tất cả mọi người từ già 

tới trẻ, cùng bắt tay thân mật người bên cạnh trong sự chan chứa tình thương và niềm vui của ngày tết…. 
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Các em nhỏ chào cờ và chúc tết tập thể 

 

 

  

Khán giả cuời tít mắt khi nhìn thấy tập thể các em trình diễn chúc tết 

 

Tết đến, không người Việt Nam nào đã từng sống ở Việt Nam mà không biết - Tết đến, phải có múa Lân, 

chúc tết và lì xì.  Buổi Tiệc Tân Niên ở Houston cũng không thể nào thiếu truyền thống cổ truyền đó.  

Nhưng khác với những buổi Tiệc Tân Niên khác, là đội lân trình diễn kỳ này là đội lân “cây nhà lá vườn” 

mới được thành lập chỉ có 3 tuần do đội ngủ trẻ DDTNH của Thánh Thất Cao Đài Houston vừa thành lập.  

Mặc dù chỉ tập dợt có mấy lần trong 3 tuần, đội lân trẻ đã làm cho mọi người ngạc nhiên về sự trình diễn 

mới lạ của các em.  Ông Địa và Lân làm cho mọi người cười chảy nước mắt…những nụ cười của thương 

yêu và những nụ cười hớn hở trong ngày mừng xuân! 
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     Đội Lân “cây nhà lá vườn” của DDTNH-Houston mới thành lập 3 tuần, trình diễn trong ngày tết! 

 

 

 

 

 

Michael Trịnh (Ông Địa) and Đạo Trịnh (Đầu Lân) - chào khán giả 
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Tiếp đến, Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội-Đông Y Sỹ Cảnh Thiên, trong y phục truyền thống áo 

dài-khăn đóng thật dẹp, đứng lên tuyên bố lý do buổi lễ, gởi đến mọi người lời chúc tụng "Chúc mừng 

Năm Mới" bằng đủ thứ tiếng (Việt Nam, Anh, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, vv…) làm mọi người cảm thấy 

hân hoan và thích thú.   Điều dặc biệt là chương trình lì xì của Ông…, thật là vui nhộn, đầy tình thương, 

đầy tiếng cười, và kể cả vài giọt nước mắt hạnh phúc, với sự tham gia của mọi lứa tuổi.… Chương trình lì 

xì gồm có: 

 

1. Lì xì cho các cụ già trên 80 tuổi:  Các cụ được mời lên sân khấu để được lì xì và rồi các cụ 

cảm động đến chảy nước mắt, nhưng miệng thì cười nhe các hàm răng sún!!! 

 
               HT Trịnh Quốc Thế và HT TNĐHH Cảnh Thiên phát lì xì cho các cụ trên 80 tuổi 

 

2. Lì xì cho khách danh dự của buổi lễ: Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Houston, cô 

Teresa Hoàng được mời lên sân khấu để được lì xì.  Cô Teresa Hoàng cười hớn hở nhưng 

lại phát biểu trong sự xúc động, cô bày tỏ rằng “đây là lần đầu tiên cô được lì xì trước công 

chúng và được đối xử như con cháu trong nhà, trong sự thương yêu của TTĐHH và TTCĐ 

Houston”. 

 

 
                      HT Trịnh Quốc Thế và HT TNĐHH Cảnh Thiên lì xì cho Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Cô Teresa Hoàng 

3. Lì xì cho tất cả các em thiếu nhi: Các em thiếu nhi có khoảng 40 em, rộn ràng vui nhộn, 

không có chỗ đứng trên sân khấu nên phải đứng ở dưới.  Các khuôn mặt nhỏ bé, hớn hở, 
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ngây thơ xoè tay lấy lộc đầu năm.  Đông Y Sĩ Cảnh Thiên và Hiền Tài Trịnh Quốc Thế, 

chạy ngang, chạy dọc, phát bao thơ đỏ cho các em…..mọi người đều vui như Tết!!! 

 

HT TNĐHH Cảnh Thiên lì xì cho các em nhỏ 

 

4. Lì xì cho đội ngủ nấu bếp.  Các cô nấu bếp cũng được mời lên sân khấu để được lì xì. Lần 

đấu tiên các cô nhà bếp mạnh dạn đứng lên sân khấu để nhận sự cám ơn và tình thương từ 

người khác.  Các cô suốt đời chỉ biết phụng sự và nấu ăn cho mọi người, nhưng hôm nay 

các cô đứng trước mặt mọi người nhận lì xì trong không khí đầy thương yêu.  Điều này 

khiến trái tim của các cô đã ấm lại càng ấm hơn nữa và cô Mười biểu lộ điều đó qua sự phát 

biểu đầy tình cảm của cô. 

 

 
HT Trịnh Quốc Thế và HT TNĐHH Cảnh Thiên lì xì cho đội ngủ nấu bếp 

Tầm cở với chương trình lì xì, chương trình chúc tết cũng không kém phần phong phú và đặc biệt, do cô 

Ngọc Tuý đạo diễn.  Sau khi các em thiếu nhi chúc tết tập thể làm nóng bỏng tinh thần khán giả, là 

chương trình chúc tết đơn phương từ già đến trẽ. 
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- Chúc tết của các em thiếu nhi:  Các em thiếu nhi lớp Việt Ngữ ĐĐTNH-Houston, khoảng từ 7-14 

tuổi, đứng lên sân khấu đọc những lời chúc tết dí dỏm gởi đến mọi người.  Các em sau khi mới học 

lớp Việt Ngữ có 3 tuần, đã mạnh dạn đứng trước công chúng chúc tết bằng Tiếng Việt. Những lới 

chúc tết dí dỏm và ngọng nghịu của các em đã giành chổ đứng thật vững trong trái tim người lớn.  

Các Cô, Chú, Bác vừa cười vừa thán phục sự dạn dĩ và khả năng học tập của các em.  Các em cũng 

rất tự hào về chính bản thân mình, vì đã làm được một điều rất tốt đẹp là tạo được nụ cười thoải mái 

cho các bậc trưởng thượng của mình. 

 

 
Các em nhỏ trong DDTNH-Houston đang chuẩn bị lên sân khấu để chúc tết 

 
          Mọi người hoan hô tinh thần dạn dĩ và những lời chúc tết dí dỏm của các em 

 

- Chúc tết từ các Cô, Chú TNDHH và TTCD: Một điểm khá đặc biệt trong chương trình hôm đó là có 

các cô chú tổng cộng 6 người , 3 chú và 3 cô, cũng đứng trên sân khấu chúc tết.  Các Cô, Chú chưa 

bao giờ bước lên sân khấu, nhưng hôm đó, vì tấm lòng muốn đóng góp mạnh hơn sự mắc cở và run, 

nên cũng tham gia chúc tết.  Cô CTS Đỗ Thị Inh tặng mọi người 1 công thức nấu ăn món đặc sản: 

"trong nồi yêu thương, vớt ra hết cặn bã hờn giận, bỏ vào thật nhiều nụ cười tươi, rồi xớt ra ăn thật 

ngon trong chén bao dung!"….. Cô  Dung ước mong mọi người có " vừa đũ thử thách, muộn phiền, 

và hy vọng, vừa đũ thất bại và thành công, vừa đũ bạn bè, vật chất và niềm tin, vừa đũ hạnh phúc và 

tình yêu trong cuộc đời!"….. Cô Mỹ Kim chúc mọi người “ vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỹ lần 

hạnh phúc".… Chú Cho chúc mọi người “Tân Xuân Phước Vĩnh Cữu!”….  Chú Triều chúc mọi 

người "sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, 

luôn cười hi hi!"….  Chú Minh tặng mọi người "một nụ cười thoải mái, một giọt nước mắt vui 

mừng, một ước mơ sẽ trở thành sự thật, và một niềm hy vọng nho nhỏ cho mỗi ngày!”… 
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             Các Cô, Chú TNDHH và TTCD chúc tết đầu năm 

 

Sau chương trình Múa Lân, Lì Xì, và chúc tết, mọi người còn chứng kiến những ngạc nhiên khác.  Lại 

một lần nữa, Cô Tân Chủ Tich Cộng Đồng Teresa Hoàng được mời gọi lên sân khấu và lần này không 

phải được lì xì mà được tặng chiếc khăn quàng hình lá cờ vàng ba sọc đỏ do chính Cô Dung đan tặng.  

Hiền Tài Trịnh Quốc Thế chính tay trao tặng cho Cô Teresa, gởi lời chúc mừng cô đã đạt thành công 

trong sự tranh cử Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt.  Ông cầu nguyện cho cô có đủ tài trí, tình yêu, và sự 

dũng cảm, để làm tròn trách nhiệm nặng nề trong tương lai, và Ông hy vọng cô sẽ đưa cộng đồng người 

Việt tiến xa hơn và sánh vai với các cộng đồng bạn trên đất nước Hoa Kỳ.  Cô Terresa Hoàng cảm động 

và phát biểu rằng lại một lần nữa, cô cảm thấy mình được đối xử một cách chân tình giống như con cháu 

trong nhà, và cô cảm thấy thật là ấm cúng... Thật ra cảm tưởng của cô cũng giống như cảm tưởng của 

những người khác trong ngày hôm đó "tất cả đều cùng chung một máy nhà Quả Đất Mẹ và cùng chung 

một Đấng Cha Trời.” 

 

 

            HT Trịnh Quốc Thế và Cô Dung tặng Cô Teresa chiếc khăn lá cờ vàng 

Và…….một điều đặc biệt hơn tất cả những điều đặc biệt của ngày hôm đó, là lời phát biểu của Nghị Viên 

Thành Phố Houston, Luật Sư Al Hoảng.  Luật Sư Al Hoảng là một vị khách vinh dự của TNDHH và 

TTCĐ - Houston.  Sau một vài dịp tiếp xúc, dự lễ ở TTCĐ Houston, và hiện diện buổi Tân niên ngày hôm 

đó, Ông đã phát biểu cảm tưởng bày tỏ tình cảm của mình: "Sau khi tiếp xúc với các bạn Cao Đài, tìm 

hiểu Tôn Giáo Cao Đài, tôi có thể nói rằng, nếu tôi sinh ra không phải do cha mẹ đã cho tôi vào Đạo 
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Thiên Chúa từ nhỏ, và nếu tôi có cơ hội học hỏi và lựa chọn trước khi vào Đạo, thì tôi sẽ chọn Tôn 

Giáo Cao Đài, và tôi sẽ trở thành tín đồ Tôn Giáo Cao Đài, vì tôi tự hào là ở Đất Nước Việt Nam đã 

có một Chánh Giáo ra đời,  đó là Tôn Giáo Cao Đài được sinh ra trên đất nước Việt Nam và hình 

thành trong lòng dân tộc Việt Nam.  Tôi rất vui mừng trong không khí ấm cúng của ngày hôm nay 

và nhìn thấy sự tương quan, tương đồng của các thế hệ từ già đến trẻ của tín đồ Tôn Giáo Cao Đài. 

Tôi xin chúc mừng!!!” 

Lời tâm sự chân tình của Nghị Viên Al Hoàng đã làm rất nhiều người xúc động…., đã đem lại sự ấm 

cúng khôn tả len vào trong trái tim tín đồ Cao Đài Houston TX…., đã lên tiếng kêu vang cho nhân loại 

trong tình yêu Đại Đồng về vấn đề không phân biệt tôn giáo…., sẽ là một tấm gương cho các thanh thiếu 

niên Việt Nam hiểu rỏ hơn tầm quan trọng của Tình Yêu vào đất nước Việt Nam và hãnh diện “Mình là 

người Việt Nam hay là Người Gốc Việt Nam.”… 

 

 

   Nghị Viên Thành Phố Houston, Luật Sư Al Hoảng phát biểu cảm tưởng 

Gần cuối chương trình, một người khách vinh dự đặc biệt của TNDHH và TTCD- Houston là Thiếu 

Tướng Trang Sĩ Tấn, dù phải bận chương trình đầu năm ở các nơi khác cũng nhín chút thời giờ quí báu 

đến chung vui buổi Tân Niên, tuy đến trễ nhưng Ông cũng hòa nhập vào giống như hòa vào trong không 

khí gia đình. 
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                         Thiếu Tướng Trang Sĩ Tấn (cà-vạt đỏ) dành thời giờ quí báu đến cùng đón xuân 

Cuối chương trình là chương trình văn nghệ múa quạt của em Mai Thy, bài hát vè  khôi hài "Cúng cô 

hồn vào ngày tết" của Minh Tài, và đôi ca sĩ hai vợ chồng Bác "Song Ca Tài Tử" đã làm tăng thêm sự 

hào hứng vui tươi và nhộn nhịp của chương trình… 

 

                       Em Mai Thy trình diễn múa quạt 

 

 

          Minh Tài hát bài vè khôi hài "Cúng Cô Hồn Đầu Năm" 
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Houston, sau 2 tuân lễ lạnh dưới không độ, ngày Thứ Bảy hôm đó, trời quang, mây trắng, nắng ấm tưng 

bừng, lòng người vui nhộn, đón xuân, ăn chay thật ngon, và chan chứa tình yêu!!! 

Lời của Ban Tổ Chức: 

Buổi Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Tân Mão-2011 thành công mỹ mãn ngoài ước mong của BTC, nhất là 

phương diện tình cảm….Một điều may mắn hơn nữa là ngày Thứ Bảy hôm đó trời bổng trở nên thật 

đẹp, nắng ấm chan hòa, sau suốt 2 tuần lạnh dưới không độ C, mưa-gió-và-đông-đá.  Chỉ trước đó một 

ngày (Thứ Sáu Mùng 2 Tết) là các xa lộ, trường học đều đóng cửa….việc chuẩn bị cho buổi lễ thật là 

khó khăn...mọi người làm việc tại Thánh Thất Cao Đài Houston giống như là đang làm việc trong một 

cái tủ lạnh khổng lồ... 

 

Như một phép lạ...sau cơn mưa trời lại sáng...Houston bừng sáng trong nắng ấm và bầu trời trong xanh, 

không gợn chút mây đen...Trời không phụ lòng người!...Khách đến đông ngoài dự định của ban tổ chức! 

Trong khung cảnh sống động ngày đầu xuân, khách đến thưởng thức các món ăn chay đặc biệt của 

người Cao Đài Tây Ninh.  Các em thanh niên Cao Đài ra vào tấp nập, chạy lăn xăn giúp đãi tiệc và làm 

show trên sân khấu.... 

Sau buổi tiệc xuân, HT Trịnh Quốc Thế - TTCĐ Houston còn nhận được những email biểu lộ tình cảm 

của các khách danh dự và các đồng đạo đến dự… 

BTC cám ơn tất cả mọi người đã đến dự, chia xẻ tình cảm, và quan trọng hơn hết là mọi người được một 

bữa ăn no trong không khí gia đình vui tươi của ngày Tết cổ truyền!!! 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Chúc Mừng Năm Mới   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Do: 

 Ngọc Túy Tường Thuật 

02/25/2011 
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Giải đáp câu hỏi về giáo lý Cao Đài 
Câu hỏi: 

1. Phân tích và đánh giá, phong tục tập quán xã hội Viêt Nam khi Đạo Cai Đài xuất hiện 

đầu thế kỉ 20? 

2. Tôn giáo Cao Đài bắt đầu vào năm 1921, mặc dù nguồn gốc của nó ra đời trước đó từ lâu. 

Đánh giá và phân tích tôn giáo Cao Đài từ quan điểm và khái niệm lịch sử. 

3. Phân tích sự đóng góp của Tôn Giáo Cao Đài trong sự phát triển khái niệm mới của nhân 

sinh quan trong cuộc sống. 

4. Anh/Chị có cho rằng Tôn giáo Cao Đài là tôn giáo bản xứ của Việt Nam. Trong sự kết 

nối này hãy đưa ra một phác thảo ngắn gọn về lý thuyết đạo lý của tôn giáo Cao Đài. 

5. Giải thích bản chất và đặc điểm của Tôn Giáo Cao Đài. 

6. Anh/Chi hiều như thế nào về Third Revelatory Period. Làm thế nào Hòa Bình và Đoàn 

Kết đảm bảo trong thời Tam Kỳ? Xin phân tích và đánh giá. 

7. Chân lý nào của đạo Cao Đài tạo ấn tượng mạnh cho anh chị nhất và tại sao? Xin cho biết 

lý do về câu trả lời của anh chị? 

8. Giải thích nguyên lý “thống nhất nguyên thủy” của Tôn Giáo Cao Đài. 

9. Giải thích những biểu tượng hay những nguyên lý sau đây: 

 Thiên Nhãn 

 Cấu trúc của tôn giáo Cao Đài 

 Nguyên lý căn bản của Tôn Giáo Cao Đài 

10.  Đánh giá và phân tích sự ảnh hưởng của văn hóa, lịch sử Việt Nam vào việc lập ra và 

phát triển của Tôn Giáo Cao Đài đầu thế kỷ 20. 

11. Có phải Tôn Giáo Cao Đài bắt nguồn từ căn bản hay do sự ảnh hưởng của các Tôn Giáo 

trên thế giới. Hãy phân tích và đánh giá sự ảnh hưởng của các tôn giáo khác lên tôn giáo 

Cao Đài. 

12. Phát biểu ngắn gọn về niềm tin, lý thuyết và thực hành căn bản của tôn giáo Cao Đài. 

Anh/Chị hiểu như thế nào về monotheism (nhứt thần giáo)? Tại sao Tôn Giáo Cao Đài 

đặt niềm tin vào khái niệm “ Sự thống nhất của các tôn giáo hay tất cả mọi người đều thờ 

chung một cha”. Xin Anh/Chi đưa ra vắn đề thảo luận về quan điểm này. 

13. Xin diễn tả các tính năng cơ bản của Tôn Giáo Cao Đài (basic features of Caodaism). 

Trong sự kết nối này, hãy xác định vai trò của “thần tính – spiritism” trong Tôn Giáo Cao 

Đài. Phần lý thuyết nào có trong tôn giáo Cao Đài có tính cách tác động lớn đến anh/chi 

nhất. Xin cho biết lý do và giải thích. 

14. Trong lý thuyết của tôn giáo Cao Đài, Anh/Chi hiểu như thế nào về phúc lợi hay họa của 

con người? Làm thế nào mà lý thuyết tôn giáo Cao Đài có thể đảm bảo con người sẽ tìm 

thấy hạnh phúc trong cuộc sống? Xin giải thích. 

15. Tóm tắt sự phát triển và thành lập của các chi phái hay các cơ quan cấu tạo/tổ chức của 

tôn giáo Cao Đài? 

16. Theo ý anh.chị tôn giáo Cao Đài là tôn giáo chỉ thờ một đấng cha Trời ( giống như Thiên 

Chúa giáo, Do Thái Giáo, Hồi giáo v.v…) 

17. Có phải tôn giáo Cao Đài là tôn giáo được hình thành bởi Thượng Đế qua sự xuất hiện 

của Thượng Đế. Tại sao tôn giáo Cao Đài tôn thờ Đức Mẹ, vấn đề này có mâu thuẩn với 

triết lý duy nhất của Thượng Đế. 

18. Tại sao tôn giáo Cao Đài còn gọi là Phật Giáo cải cách? Có phải Ngô Văn Chiêu là các vị 

tiên tri của tôn giáo Cao Đài? 
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19. Có phải Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có nghĩa là liên kết tất cả tôn giáo thành một tôn giáo? 

20. Tại sao Tân Luật – Pháp Chánh Truyền gọi là Thánh Sách hay gọi là Thánh Ngôn? Có 

phải Thượng Đế dùng cơ bút hay dùng người thường để nói chuyện với con người? 

21. Sự thành lập các chi phái trong Cao Đài có tính cách mâu thuẫn hay vi phạmTinh Thần 

Đại Đồng không? 

Giải Đáp 

1. Văn Hoá, phong tục Việt Nam theo đạo thờ cúng tổ tiên khi đạo Cao Đài xuất hiện 

đầu thế kỷ 20. 

2. Đức Ngô Minh Chiêu thấy Thiên Nhãn năm 1921. Nguồn gốc lịch sử Cao Đài từ sự 

linh thiêng, Đấng Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút dẫn dắt khai đạo. 

3. Cao Đài đóng góp trong sự phát triển văn hóa đại đồng. 

4. Cao Đài là Quốc Đạo Việt Nam thể hiện chân lý về nguồn. 

5. Giáo chủ Cao Đài là Thượng Đế vô hình ( không mang hình ảnh một sắc dân nào), 

dùng thiên điển giáng trần dẫn dắt toàn thể con cái của Ngài, mang tính chất Đạo hư 

vô Sư hư vô 

6. Một vòng luân chuyển của vũ trụ gọi là một cuộc tuần hoàn. Mỗi cuộc tuần hoàn gồm 

3 nguơn: Thượng nguơn, Trung nguơn, Hạ nguơn. Mỗi 3 nguơn lại có một cuộc Đại 

Ân Xá. 

Mỗi Nguơn kỳ tương ứng với một giai đoạn tiến hóa xã hội: 

Nhứt kỳ: Chế độ nông nô, tổ chức xã hội có tính cách bộ lạc thô sơ. 

Nhị  kỳ: Chế độ phong kiến,tổ chức thành nước có hệ thống cai trị. 

Tam kỳ: Chế độ dân chủ tự do, tổ chức từ quốc gia liên hiệp đến ý niệm toàn cầu. 

Chân truyền của Đại Đạo Tam Kỳ là “Bác Ái, Công Bình”, thực thi Tân Dân Chủ và 

Tự Do thực sự. 

Mỗi người tự làm chủ được mình mới làm chủ được đất nước và xã hội. Đó là Tân 

Dân Chủ. 

Về mặt tâm linh Tam Kỳ Phổ Độ là thời kỳ Đại Ân Xá, Thiên Thượng đến hiệp Thiên 

Hạ nên tu nhất kiếp ngộ nhất thời, trước kia người đi tìm đạo giờ đạo tìm người khai 

mở tâm linh: Giải phàm ngả thất tình lục dục, dưa con người trở về chơn ngã sáng 

suốt và yêu thươngmới bảo đảm hòa bình và đoàn kết trong thế giới toàn cầu 

7. Tôn chỉ Quy Nguyên Phục Nhất của Cao Đàicho tôi niềm tin tưởng về tương lai sáng 

lạng của nhân loại vì những lý do tôi đã trình bày trong câu 6 bên trên. 

8. Tôn chỉ Quy Nguyên Phục Nhất của Cao Đài là quy về gốc Thượng Đế đầy sang suốt 

và yêu thương; đối với con người là quy tâm, lương tâm hay chơn tâm là Thượng Đế 

trong mỗi người tức tiểu thượng đế vậy. Lương tâm làm chủ đưa con người vào 

đường sáng. 

9. Thiên Nhãn là Trời mà cũng là Tâm, Trời người hiệp nhất ở tâm, 

“Nhãn thị chủ Tâm 

Lưỡng quang chủ tể 

Quang thị Thần 

Thần thị Thiên 

Thiên giả ngã giả” 

  (TNHT) 
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“The eye is the principle of the heart. 

From which comes the light which is master 

Light is the spirit, 

The spirit itself is God 

God is me” 

Cấu trúc của tôn giáo Cao Đài dựa theo sự hiệp nhất 3 đài: 

-Bác Quái Đài (BQĐ) thuộc vô vi (tượng trưng cho thần) 

-Hiệp Thiên Đài (HTĐ) bán hữu hình (tượng trưng cho khí) 

-Cửu trùng đài (CTĐ) hữu hình (tương trưng cho tinh) 

3 đài hiệp nhất tức Tinh Khí thần hiệp nhất là đắc đạo nên nguyên lý căn bản của Cao 

Đài là Tam Giáo quy nguyên tức Tinh Khí Thần hiệp nhứt. 

10. Gốc văn hóa Việt Nam là đạo thờ cúng tổ tiên, giữ hiếu đạo với cha mẹ, là Đạo về 

nguồn mà nguồn cao nhất là cha Trời mẹ Đất tức Đấng Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, 2 

Đấng Phụ Mẫu Vạn Linh, đó là gốc nguồn của đạo Cao Đài. 

11. Tôn giáo Cao Đài là Quốc Đạo Việt Nam ( bắt nguồn từ Đạo Tổ Tiên) 

Quốc Đạo Cao Đài là nguồn chân lý vô tận như vầng Dương hiển lộ soi sáng muôn 

loài đáp ứng chu kỳ “Vạn Thù Quy Nhất Bản” của càn khôn vũ trụ, thực hiện tôn chỉ 

Quy Nguyên Tam Giáo (Nho, Phật Lão) Hiệp nhất ngũ chi ( Nhân đạo, Thần đạo, 

Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo) mở rộng chân trời về vũ trụ quan và nhân sinh quan 

cho nhân loại biết nhìn nhau có cùng một Đấng Cha chung, không còn phân biệt đố 

kỵ hay tranh chấp lẫn nhau, thể hiện Hoà Đồng Tôn Giáo , thực thi Bác Ái Công 

Bình, tao đời Thánh Đức thế giới Đại Đồng. Thực chất Cao Đài là Đại Đạo ẩn tàng 

Tam Giáo Ngũ Chi mở ra trong nhất và nhị kỳ. Tam Kỳ Phổ Độ Thầy quy nhất mở 

rộng nhãn quan cho nhân loại. 

12. Niềm tin, lý thuyết và thực hành của tôn giáo Cao Đài đã nói ở câu 11. Đó là lý do 

tôn giáo Cao Đài đưa ra tôn chỉ Quy Nguyên Phục Nhất. Đáp ứng thời kỳ toàn cầu 

hóa. 

Monoteism là chỉ thờ một đấng duy nhất là Thượng Đế tối thượng sinh hóa ra muôn 

loài vạn vật, nhân loại và chúng sanh, tất cả đều là anh em đưa đến tư tưởng đại đồng 

huynh đệ nên phải thực hiện Bác Ái Công Bình. 

13. Thượng Đế nắm cả guồng máy Âm Dương. Âm Dương hài hoà hay mâu thuẫn tùy 

theo cơ sinh hóa. Diệu Pháp thực hiện trong Tam Kỳ Phổ Độ là “Thiên Nhân Hiệp 

Nhất” hoặc “Đạo Đời Tương Đắc” có tác động lớn đến tôi. 

Như thế mới là chân lý toàn diện “Hiệp Nhất Âm Dương” không thiên Hữu không 

thiên Vô, Đạo Đời tương đắc mới mong tạo thời cải thế! Theo chân lý Cao Đài vô vi 

chủ đạo hữu hình ví như tinh thần là chủ thể xác mới đưa đến sự tiến hoá, thăng hoa! 

14. Chân lý không có cô Âm hoặc cô Dương mà trong Dương có Âm và trong Âm có 

Dương, trong Phúc có Họa, trong Họa có Phúc người Cao Đài hiểu được đó là lý tự 

nhiên nên có thái độ bình thản trong cuộc đời thăng trầm lên xuống, khi làm quan 

không lấy làm vinh, làm lính không lấy làm nhục… 

15. Sự hình thành chi phái trong Cao Đài cũng là một hiện tượng tự nhiên như một cây 

sống phải có cành nhánh liên mạch phát triển tự nhiên. Dĩ nhiên ta biết được đâu là 

gốc đâu là nhánh; điều đáng nói là tâm phân biệt của một số người còn nê chấp!! 
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16. Như đã trình bày trong câu 13, 14 đạo Cao Đài nhuần nhuyễn về lý Âm Dương nên 

không chỉ thờ một đấng cha trời (giống như Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo, Hồi 

Giáo v.v..) mà còn có đền thờ Đức Phật Mẫu là mẹ của vạn linh. 

17. Tôn giáo Cao Đài được thành lập bởi Thượng Đế qua Huyền Diệu Cơ Bút ( tức qua 

diệu pháp Thiên Nhân Hiệp Nhất), Ngài dùng Thiên Đìển để dẫn dắt nhân loại trong 

TKPĐ. Như đã trình bày trong câu 16 việc thờ Đức Mẹ không có gì mâu thuẫn với 

triết lý duy nhất của Thượng Đế. 

18. Tôn giáo Cao Đài quy nguyên Tam Giáo Nho, Phật, Lão nên người thế gian nghĩ rằng 

Cao Đài là Phật Giáo cải cách, kỳ thực Cao Đài là nền Đại Đạo hòa đồng tôn giáo, 

không còn phân biệt tôn giáo, màu da sắc tộc. 

Ngô Văn Chiêu là đệ tử thứ nhất của tôn giáo Cao Đài. 

19. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một nền Đại Đạo hòa đồng tôn giáo như đã nói trong câu 

18, nên cũng có nghĩa là liên kết các tôn giáo thành một. 

20. Tân Luật Pháp Chánh Truyền gọi là Thánh Ngôn do Thượng Đế và các Đấng Thiêng 

Liêng giảng dạy qua huyền diệu cơ bút (tức diệu pháp thiên  nhân hiệp nhất) 

21. Như đã trình bày ở câu 15 sự hình thành chi phái trong Cao Đài là một hiện tượng tự 

nhiên như một cây sống phải có cành nhánh liên mạch phát triển tự nhiên. Có mâu 

thuẫn hay vi phạm tinh thần Đại Đồng là do tâm phân biệt đố kỵ của một số người 

còn nê chấp không hiểu được tính Hòa Đồng hay Đại Đồng của nền Đại Đạo. 

HT Nguyễn Ngọc Nương 


