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Giới Thiệu
Sau khi hai tập 1 và 2 đăng trên các websites Cao Đài trong và ngoài
nước, có mấy bạn đạo bảo tác giả tập trung những bài còn lại vào tập
3 và tiếp tục viết tập 4. Nghĩ rằng lời khuyên đó rất hợp ý bởi tác giả
thấy mình vẫn còn ngu dốt và vẫn muốn tiếp tục học đạo cho đến hết
đời. Tuy nhiên, trước khi đọc tài liệu này, kính mời quý đọc giả nghe
một chút tâm sự của tác giả.
Trước hết, tác giả chỉ là một tín đồ Cao Đài bình thường, còn trầy trật
trên đường tu học. Do đó, những suy nghĩ trong sách này chẳng phải
là kinh điển gì cả. Tất cả chỉ là những điều lượm lặt được trong kinh
sách Cao Đài hay trên mạng Internet trong khi tác giả tự học đạo mà
thôi. Quý đọc giả tình cờ đọc được sách này thì chê khen sao cũng
được. Thích thì đọc tiếp, không thích thì quăng ra thùng rác, quên đi là
xong. Tác giả không dám có cao vọng thuyết phục mọi người rằng đây
mới đúng, mới đáng nghe theo! Bởi nếu có điều gì đó may mắn được
mọi người cho là nghe… cũng được, thì ở một nơi khác trên thế giới
hay một địa cầu khác trong vũ trụ, điều đó sẽ …nghe không được. Đọc
tài liệu này chính là động tác song hành với tác giả để tiến xa hơn, xa
hơn nữa.
Tác giả xin chân thành cám ơn các bạn đạo, người thân, các tác giả
khác có công nghiên cứu Cao Đài Học. Tất cả quý vị đã cho tác giả
nguồn động viên lớn lao trên con đường học đạo.
Từ Chơn
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Bài 1

THẦN ĐẠO
trong

CAO ĐÀI
TỪ CHƠN
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Mở
Người em thứ tư của tôi từng nêu ra một câu hỏi “Khi so sánh với
các tôn giáo khác, giáo lý Đạo Cao Đài của mình có gì đặc
trưng ?” Đây là một thắc mắc tôi cho là căn cơ nhất của anh em
tôi, nói riêng, và của người tín đồ Cao Đài, nói chung. Trả lời câu
hỏi này, vừa khẳng định được tính độc đáo, vốn là gốc rễ để một
tôn giáo phát triển, vừa là chìa khoá để mở chính cái bộ máy siêu
hình mà người ta vẫn gọi là “linh hồn” của một con người.
Thiển nghĩ, để có câu trả lời triệt để, có lẽ chúng ta phải nghiên
cứu lại khẩu hiệu “Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhất”.
Tam giáo (Phật Giáo, Lão Giáo, Khổng Giáo) và Ngũ Chi (Nhơn
Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo) vốn là những
tôn giáo có sẵn trên thế giới, vậy chỉ còn lại “qui nguyên và phục
nhất” là tương đối mới. Sở dĩ không nói “tuyệt đối mới” là vì Đạo
Baha’i, từ năm 1844, đã đề cao nguyên tắc “Các tôn giáo đều có
chung một nguồn gốc là Thượng Đế”. Đạo Cao Đài với tôn chỉ
tương tự, mãi tới năm 1926 mới chính thức khai đạo. Vậy, có thể
nói, Đạo Cao Đài và Đạo Baha’i thể hiện cùng một triết lý bằng
hai phương pháp khác nhau.
Đọc lại nguyên tắc vừa nêu trên, ta thấy Tam Giáo và Ngũ Chi là
một cặp từ ngữ đối, qui nguyên và phục nhất là cặp đối thứ hai.
Trong bài khảo luận này, tôi xin được bàn về đôi thứ nhất. Chính
nơi này phát sinh ra một vấn đề rất khó giải thích mà cũng là một
đặc trưng của Cao Đài: Thần Đạo.
Hai cách hiểu
Theo tôn chỉ của Cao Đài, nhiệm vụ người tín đồ là “phổ độ
chúng sanh”, nghĩa là cứu giúp hết những sinh vật, chứ không
phải giúp riêng một nhóm người, một dân tộc, hay chỉ nhắm vào
loài người mà thôi. Nói chung là bảo toàn sự sống trên trái đất này
4

(Cao Đài gọi là địa cầu 68) và xa hơn nữa là toàn thể vũ trụ. Vậy
thì cách phân loại tôn giáo trong khẩu hiệu trên phải được hiểu thế
nào?
Từ trước đến nay, tín đồ Cao Đài hiểu theo hai cách phổ biến. Dĩ
nhiên, nói như vậy nghĩa là còn nhiều cách nữa tùy theo từng cá
nhân và điều quan trọng là không có cách nào đúng tuyệt đối cả.
Xin trở lại với hai cách phổ biến nhất. Cách thứ nhất tuân theo
nguyên tắc viết câu đối đã có từ rất lâu của người Trung Hoa và
Việt Nam. Vì phần lớn các nhà thơ người Trung Hoa cổ mang
nặng quan niệm “văn dĩ tải đạo”, nên trong văn chương thi phú
luôn hiện diện những triết lý truyền thống như Lưỡng Nghi, Tứ
Tượng, Ngũ Hành v.v…Ngoài nội dung luôn đề cao Chính thắng
Tà (Âm Dương) thì hình thức văn chương cũng biểu lộ qua nhiều
thể loại thi phú mà trong đó phổ biến nhất là các câu đối. Câu đối
là thể loại biểu hiện triết lý Âm Dương rõ ràng nhất. Phần đông
người đọc xem đây là một cách chơi chữ, một thú vui của tao
nhân mặc khách, nhưng thực tế thì “thú chơi chữ” này chứa đựng
những ý nghĩa thâm sâu hơn nhiều.
Thông thường, người ta nghĩ “đối” là chống lại, chọi lại. Từ đó
viết câu đối nghĩa là ghép đôi những từ ngữ trái nghĩa nhau, thí dụ
Thù đối với Bạn, Thương đối với Ghét, Nam đối với Nữ v.v….
Nhưng nếu chỉ đơn giản có vậy thôi thì chưa thấy hết những góc
cạnh trong mối quan hệ cực kỳ phức tạp của Âm và Dương. Nếu
đọc hết các câu đối sẽ thấy mối quan hệ mà người xưa gọi là “đối”
còn những ý nghĩa khác hơn là “chống chọi”. Vì thế Giáo Sư
Phạm Công Thiện (dạy Đại Học Vạn Hạnh trước 1975) dùng cụm
từ “Âm Dương đối đãi” chứ không dùng “Âm Dương đối
nghịch”.
Thí dụ như cặp đối:
“Cao thượng Chí Tôn đại đạo hoà bình dân chủ mục,
Đài tiền sùng bái tam kỳ cộng hưởng tự do quyền”
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Cao thượng Chí Tôn và Đài tiền sùng bái không hề trái nghĩa
chút nào. Thực ra đôi từ ngữ này kết hợp nhau để phát sinh ý
nghĩa mới. Đại đạo và tam kỳ hay hoà bình và cộng hưởng cũng
vậy. Chỉ còn dân chủ mục và tự do quyền là hai khái niệm chính
trị các dân tộc đương đại đang theo đuổi được trình bày song
hành. Tóm lại, các từ ngữ đối nhau không chỉ có trái nghĩa, mà
còn có thể tương đương, song hành, hỗ trợ, bổ sung, giải thích
v.v…với mục đích tối hậu là trình bày ý nghĩa chính thức của cả
cặp đối. Vậy không thể hiểu riêng biệt từng câu đối, mà phải theo
nguyên tắc “một mà hai, hai mà một” của người xưa, kết hợp cả
hai câu để thấy ý nghĩa tổng hợp sau cùng. Tương tự như vậy,
khẩu hiệu Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhất không hề trái
nghĩa, đối chọi nhau mà kết hợp với nhau để phát sinh ý nghĩa
thật sự, đó là “Mọi giáo lý đều có chung nguồn gốc”.
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Ngoài cách trên, còn cách hiểu thứ hai dựa vào sự phân loại. Cách
này do những con số trong khẩu hiệu trên tác động. Thói thường,
khi người ta đếm số là đã mặc định có động tác phân loại. Tuy
nhiên có một số điều khó hiểu trong cách phân loại này nếu đối
chiếu với những cách của giới học thuật phương Tây ngày nay.
Theo khẩu hiệu, các tôn giáo được phân loại hai lần: lần một là
(ba tôn giáo) Phật, Lão, Khổng và lần hai là (năm nhánh tôn giáo)
Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, Thần Đạo, Nhơn Đạo. Nhưng tại
sao phải phân loại hai lần khác nhau như vậy ? Và dựa vào tiêu
chuẩn nào để phân loại ?
Có thể hiểu rằng, lần thứ nhất, khi phân loại Phật, Lão, Khổng là
dựa trên xã hội Trung Hoa, cả cổ đại lẫn đương đại, bởi vì đây là
một quần thể tương đối lớn, có đến 1.444.883.150 dân so với 7,86
tỷ người trên thế giới (số liệu năm 2021). Đó là chưa kể những
quốc gia lân cận trong vùng, như Ấn Độ, Nhật, Hàn, Việt Nam,
Sri Lanka, Thái, Myanmar, v.v… cũng chịu ảnh hưởng sâu đậm
hệ thống triết lý những tôn giáo này. Khi phân loại lần hai thì tính
đến toàn thế giới nên có thêm Thánh Đạo và Thần Đạo. Đây cũng
là một đặc trưng của Đạo Cao Đài và sẽ được trình bày tiếp theo ở
những phần sau.
Cách phân loại đặc trưng Cao Đài
Theo bài giảng về Ngũ Chi của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc
(ngày 28/11/1938 và 15/12 Nhâm Thìn - 1952) thì phân loại theo
Ngũ Chi đặt cơ sở trên hệ thống triết lý. Những tôn giáo có triết lý
chung một gốc, hoặc khá giống nhau sẽ được ghép vào một Chi.
Mời đọc đoạn trích sau:
- Phật Đạo thì có Bà La Môn (Brahmanisme), Thích Ca Mouni
(Cakymuoni), Pythagore Giáo.
- Tiên Đạo thì là Lão Tử Giáo, Dương Châu, Mặc Địch, Vạn
Pháp, Bàn Môn cho tới Thầy Pháp, Thầy Phù, bóng, chàng,
đồng cốt, v.v...
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- Thánh Đạo thì là Thiên Chúa Giáo (Christianisme), Gia Tô
-

( C a t h o l i c i s m e ) , Ti n L à n h ( P ro t e s t a n t i s m e ) , H ồ i H ồ i
(Mahométanisme).
Thần Đạo thì là Trung Huê Phong Thần, Hi Lạp Phong Thần
và Ai Cập Phong Thần, (Mythologie Chinoise, Grecque et
Égyptienne).
Nhơn Đạo thì là Socrate, Esobe, Platon v.v…ở Hi Lạp, Khổng
Phu Tử (Confuciannisme), Mạnh Tử (Mentius), Nhị Trình Giáo
v.v…chung cộng cùng cả Hớn Phong, Đường Thi, Tấn Tục tại
Trung Huê từ trước. (TĐ ĐHP Ban Tốc Ký TTTN).
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Tuy nhiên, cách phân loại này tạo ra hai điều khó giải thích. Điều
thứ nhất là các đấng đứng đầu mỗi Chi. Theo tượng Ngũ Chi trên
bàn thờ Đạo Cao Đài thì Đức Thích Ca đứng đầu Phật Đạo, Đức
Lão Tử (thay mặt bởi Đức Lý Thái Bạch) đứng đầu Tiên Đạo,
Đức Chúa Jesus đứng đầu Thánh Đạo, Đức Khương Thượng đứng
đầu Thần Đạo và Đức Giáo Tông Cao Đài (cộng với 3 vị Chưởng
Pháp và 3 vị Đầu Sư) đứng đầu Nhơn Đạo. Điều khó hiểu là ở chỗ
Đức Khương Thượng. Tất cả những đấng liệt kê trên đều là Giáo
Chủ, ít ra là phần lớn mọi người đều công nhận như thế. Chỉ riêng
Đức Khương Thượng lại là một nhà chính trị và quân sự, mà Đạo
Cao Đài thì lại không cổ vũ hai lãnh vực này.
Về chính trị, ta còn nhớ trong Thánh Ngôn tại đàn nhà Ông Hồ
Quang Châu và Bà Phan Thị Lân ngày 15/9 Bính Dần, Đức Chí
Tôn dạy rằng:
“…
Trung, mặc kệ nó, chúng nghi cho các con lo quốc sự. Thầy vì các
con xin lắm, mới ép lòng chịu vậy, chớ chánh trị với đạo chẳng
buổi nào liên hiệp cùng nhau. Thầy nói ít các con hiểu nhiều”.
Còn về quân sự, Thánh Lịnh Quốc Gia Hoá Quân Đội Cao Đài số
704/VPHP ký ngày 2/5/1955 (QĐCĐ - Tỉnh Tâm) của Đức Hộ
Pháp cũng minh chứng việc Đạo Cao Đài không nhiệt tình ủng hộ
quân sự.
Điều khó hiểu thứ hai là tước vị thiêng liêng của những người tu
học thành công khi theo các tôn giáo trong các nhóm này. Người
tu học thành công trong Phật Đạo gọi là Phật, Tiên Đạo gọi là
Tiên, Thánh Đạo gọi là Thánh, Thần Đạo gọi là Thần và Nhơn
Đạo gọi là Hiền. Cách phân loại này ngụ ý một hệ thống cấp bực,
trong đó cấp thấp nhất là Hiền và cấp cao nhất là Phật. Như vậy
thì dựa vào tiêu chuẩn nào ? Bởi vì khi mọi tôn giáo đã được xem
như có cùng một gốc thì phân loại thấp cao sẽ tạo ra một sự phân
hoá lớn khó giải thích.
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Sơ lược về Thần Đạo trên thế giới
Giới học thuật Tây Phương ngày nay, khi bàn đến Thần Đạo, thì
họ liên hệ ngay với thuật ngữ Đa Thần Giáo (Polytheisms), nghĩa
là những tôn giáo thờ nhiều vị Thần. Theo các nghiên cứu, nhân
loại bắt đầu thờ các vị Thần từ thời cổ đại ở Ai Cập, Hy Lạp, La
Mã, Trung Hoa và nhiều nơi khác nữa trên thế giới. Ngày nay
phần lớn các tôn giáo này chỉ còn là truyền thuyết. Tuy nhiên,
cũng thấy một số còn hoạt động như những Tôn Giáo Dân Gian
Trung Quốc, Thần Đạo Nhật Bản (Shinto), một số chi nhánh của
Ấn Độ Giáo, những tôn giáo truyền thống ở Châu Phi hoặc Nam
Mỹ v.v…
Người ta thường tôn thờ nhiều vị Thần khác nhau, kể cả Nữ Thần,
Tà Thần và Ác Thần. Loài người nghĩ rằng các vị Thần, hoặc là
đem lại ích lợi về mặt tinh thần hay vật chất, hoặc là gây sợ hãi
thậm chí là gieo chết chóc như những Ác Thần. Những vị Thần
thường được thờ cúng là:
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Thần Sáng Tạo.
Thần Văn Hoá.
Tử Thần.
Thần Tái Kiếp.
Thần Tình Yêu.
Mẫu Thần.
Thần Chính Trị (thường là Vua, Tướng Lãnh)
Thiên Thần.
Hoả Thần.
Thần Mưa.
Thần Sấm.
V.v…

Các nghi lễ tế Thần tuỳ theo từng nước, từng dân tộc, từng bộ lạc.
Nghi lễ gồm có từ nhảy múa, ca hát tập thể đến giết chết một con
vật. Như ở Việt Nam, người ta cúng Thành Hoàng (vị Thần coi
sóc các làng quê) bằng cách tổ chức hát bội và lễ vật là heo quay.
Thậm chí ngày xưa, người Aztecs ở Nam Mỹ còn giết người để
cúng tế. May là bây giờ không còn chứng kiến những điều kinh
khủng như vậy nữa. Một điểm đáng để ý là không thấy có kinh
điển chính thức nào truyền lại cho các đệ tử mà chỉ có những câu
thần chú truyền miệng giữa những Thầy Tế với nhau. Vì không có
kinh sách, nên triết lý của Thần Đạo được phát biểu tuỳ theo các
vị Thầy Cúng còn đang hoạt động. Thí dụ như khi đến Mexico,
các thầy tế người Maya sẽ nói về vũ trụ quan thế này, nhưng khi
đến Australia, các thầy cúng thổ dân lại nói thế khác. Và hàng
ngàn chi nhánh Thần Đạo khác trên khắp thế giới cũng có những
quan điểm khác nữa.
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Thần Đạo trong Cao Đài
Theo thánh ngôn Đạo Cao Đài, Đức Khương Thượng được chọn
thay mặt cho Thần Đạo trên địa cầu 68. Ngài không phải là một vị
giáo chủ mà là một nhân vật nửa lịch sử, nửa thần thoại ở Trung
Hoa cổ đại.

Về mặt lịch sử, Đức Khương Thượng (Khương Tử Nha, Khương
Thái Công, Thái Công Vọng, Lã Vọng) là khai quốc công thần
nhà Chu thế kỷ 12 trước Công Nguyên và về sau là Vua nước Tề.
Ngài nổi tiếng qua câu truyện Thái Công Điếu Ngư (Lã Vọng câu
cá). Truyện kể rằng đã 60 tuổi mà Ngài vẫn chưa có được sự
nghiệp gì, phải sống rất nghèo khổ. Ngài thường câu cá ở sông Vị
và lưỡi câu luôn duỗi thẳng, không có móc. Một hôm Ngài gặp
Tây Bá Hầu Cơ Xương, ông này hỏi tại sao vậy. Ngài trả lời
không phải câu cá mà là câu minh chủ. Cơ Xương thấy lạ bèn hỏi
thêm về việc trị nước và nhận ra Ngài là một thiên tài về quân sự
và chính trị. Cơ Xương tôn Ngài làm quân sư và mời về giúp đánh
lại Vua nhà Thương là Trụ Vương, người có tiếng là rất ngu muội
và tàn ác với dân lành. Sau khi Cơ Xương mất, Ngài tiếp tục giúp
người con là Cơ Phát lật đổ Trụ Vương, lập ra nhà Chu. Cơ Phát
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lên ngôi Hoàng Đế, phong cho Ngài làm chủ đất Tề. Từ đó Ngài
trị vì nước Tề cho tới khi qua đời.
Về mặt thần thoại, Ngài nổi tiếng qua bộ sách truyện Phong Thần
Diễn Nghĩa của nhà văn Hứa Trọng Lâm (có người nói là của Lục
Tây Tĩnh) vào thế kỷ XVI. Vì sao mà Ngài lại trở thành một nhân
vật trong tiểu thuyết? Các nhà văn Trung Hoa cổ thường lấy
chuyện của những người có thật rồi ghép thêm các nhân vật trong
thần thoại vào để ẩn dụ một triết lý nào đó. Thí dụ như trong Tây
Du Ký, nhà sư Trần Huyền Trang (Đường Tam Tạng) thực tế có đi
Tây Phương (Ấn Độ) để mang kinh Phật về dịch ra tiếng Hoa,
nhưng những nhân vật đồng hành như Tôn Ngộ Không, Sa Tăng,
Bát Giới cộng với đám ma quỷ theo quấy rối trên đường đi là
tưởng tượng, không có thật. Câu truyện có mục đích là lồng triết
lý Phật Giáo vào nội dung để cho không những giới tu sĩ, mà cả
người thường, cũng biết triết lý Phật Giáo Đại Thừa.
Tương tự như vậy, bộ Phong Thần ghép những nhân vật lịch sử có
thật (Trụ Vương, Đát (Đắc) Kỷ, Khương Thượng…), với những
nhân vật hư cấu (Hoàng Phi Hổ, Thân Công Báo…) kể cả những
vị Thần trong truyền thuyết (Kim Tra, Na Tra, Mộc Tra…) để tạo
thành một câu chuyện thần thoại mà cho tới ngày nay cũng còn
thu hút rất nhiều đọc giả ở khu vực Đông Nam Á. Hiện đã có rất
nhiều bộ phim Phong Thần của Hồng Kông hay Đài Loan rất ăn
khách, thậm chí phát cả trên YouTube.
Truyện kể rằng triều đại Nhà Thương có 3 giáo phái cùng phát
triển rất mạnh. Đó là: Xiển Giáo, Triệt Giáo, Đạo Giáo. Đứng đầu
3 giáo phái lần lượt là Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đức Thông
Thiên Giáo Chủ và Đức Lão Tử. Vì có đệ tử phạm luật Trời, Đức
Ngọc Hoàng Thượng Đế ra lịnh cho Xiển Giáo và Triệt Giáo đưa
365 đệ tử phạm tội xuống trần để trừng phạt. Hầu hết những đệ tử
được giao cho nhiệm vụ hoặc là giúp nhà Thương (Trụ Vương)
hoặc là giúp nhà Chu (Cơ Phát), nghĩa là đối đầu với nhau trong
13

chiến trận. Ai hoàn thành nhiệm vụ, mà vẫn giữ được mình không
phạm luật Trời, khi chết đi sẽ được phong làm Thần.
12 đệ tử của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong đó có Đức
Khương Thượng, phải hạ giới phò nhà Chu đánh đổ Vua Trụ tàn
ác. Nhiều vị Thần Linh trên Trời cũng được lịnh giáng trần để
giúp họ. Riêng Đức Khương Thượng được giao nhiệm vụ lập Đài
Phong Thần. Đến khi Vua Trụ bị lật đổ rồi, Ngài sẽ dựa vào công
lao của các đệ tử trong các trận chiến mà phong Thần Vị cho họ.
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Nghịch lý và ẩn dụ
Như thượng dẫn, khái niệm Thần Đạo trong đạo Cao Đài dẫn tới
nhiều nghịch lý mà người tu học cần tìm hiểu cho thấu đáo. Giải
những nghịch lý này, chính là trả lời điều mà Thiền Tông Phật
Giáo gọi là công án.
Nghịch lý một. Hy Lạp cổ đại cũng có trường thi Iliad và
Odyssey, kể lại những vị Thần chiến đấu bên cạnh con người. Ở
La Mã, Ấn Độ, Peru v.v… cũng có những truyền thuyết tương tự.
Vậy thì Thần Đạo mở ra trên khắp thế giới, tại sao lại chọn Đức
Khương Thượng, một người Trung Hoa, thay mặt cho nhóm tôn
giáo này. Điều này có phải vì thiên vị giống dân da vàng nói
chung và người Việt Nam nói riêng, như một số người vẫn nghĩ
không? Như vậy thì có phần nghịch lý so với tôn chỉ “xem mọi tôn
giáo như một” của Đạo Cao Đài.
Thật ra không phải vì thiên vị đâu. Nên xét đến xã hội Việt Nam
vào khoảng trước năm 1926 khi Đạo Cao Đài chưa khai mở. Lúc
đó hệ thống giáo dục Việt Nam còn rất lạc hậu, số người biết chữ
không nhiều như bây giờ. Thậm chí không có chữ viết riêng, phải
học chữ Hán Nôm, nghĩa là viết chữ Tàu mà đọc theo tiếng Việt
Nam. Thí dụ như viết 陛下, nhưng đọc là “bệ hạ” (đọc đúng tiếng
Hoa là “bi xa”). Sách vở học đều của Trung Hoa như Tứ Thư,
Ngũ Kinh, giải trí chỉ có truyện Tàu là chính. Do vậy, nếu nói về
Thần Zeus, Hera, Athena của thần thoại phương Tây thì có lẽ
người Việt khó cảm nhận hơn là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Na
Tra, Mộc Tra. Vậy mục tiêu dễ phổ cập trong xã hội Việt Nam
thời bấy giờ là một trong những lý do mà Đức Khương Thượng
kèm theo bộ sách Phong Thần Diễn Nghĩa được chọn làm bộ mặt
của Thần Đạo trong Cao Đài.
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Nghịch lý hai. Các vị Giáo Chủ trong Ngũ Chi đều có một hệ
thống triết lý tôn giáo hẳn hoi để lại qua các kinh sách. Những
triết lý này cho đến nay, loài người vẫn chưa học xong, thực hành
thì được chăng hay chớ. Riêng Đức Khương Thượng lại để lại bộ
sách 6 quyển Lục Thao (còn gọi là Thái Công Binh Pháp). Đây là
sách dạy cách đánh trận, chứ không phải cách tu hành bởi Ngài là
một nhà chính trị và quân sự. Tuy nhiên triết lý đạo Cao Đài
không khuyến khích những hành vi quân sự, như đã giải thích ở
trên.
Gút mắc này có thể giải như sau. Hầu hết các thần thoại từ Đông
Phương sang Tây Phương đều kể chuyện về các anh hùng trong
chiến tranh. Có lẽ vì trong thời cổ đại, trình độ giải quyết các mâu
thuẫn của các sắc dân chỉ đến mức đó, nghĩa là chỉ biết dùng sức
mạnh cơ bắp để quyết định thắng thua. Tuy nhiên, tổng thể các
câu chuyện đều nêu rõ hai điều. Một là, trong đối đầu Thiện Ác
thì Thiện cuối cùng sẽ thắng. Hai là, thế giới của Thần Linh là có
thật và vẫn song hành với thế giới phàm tục trong mỗi hành vi
hằng ngày. Hai điều này là ý tưởng kết hợp thuyết duy tâm và duy
vật ngày nay, đáng để làm mẫu cho cả địa cầu 68 vậy.
Đặc biệt, Phong Thần Diễn Nghĩa nêu rõ một điều: dù chiến đấu
cho phía chánh nghĩa hay phía phi nghĩa thì khi chết vẫn được
phong làm Thần nếu giữ được những đức tính tốt đẹp của người
anh hùng. Điều này được nêu rõ qua việc Xiển Giáo và Triệt Giáo,
do không đồng quan điểm về cách làm việc, nên Xiển Giáo cho
các đệ tử giúp Cơ Phát vốn được xem là chính nghĩa, còn Triệt
Giáo giúp Trụ Vương là bên phi nghĩa. Tuy nhiên, các đệ tử của
cả hai phe vẫn được phong Thần tuỳ theo công trạng của mình
chứ không phải cứ theo phe chánh thì được phong Thần còn theo
phe tà thì không. Ngay cả nhân vật phản diện Thân Công Báo, đệ
tử Xiển Giáo nhưng lại giúp Trụ Vương, vốn là người có những
mưu mô thâm độc nhưng khi chết đi cũng được phong làm Phân
Thuỷ Tướng Quân, một vị Thần cai quản hai luồng nước nóng
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lạnh ở Đông Hải. Trong đạo Cao Đài cũng có một chuyện tương
tự. Đức Hộ Pháp, trong Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống, kể
rằng Ngài Vương Quan Kỳ vẫn an toàn đi qua cầu Nại Hà bắc
ngang Khổ Hải bình thường dù lúc sinh thời Ngài tách ra theo chi
phái, không theo Hội Thánh Tây Ninh nữa. Mà theo chi phái, theo
Bát Đạo Nghị Định là bàng môn tả đạo, lẽ ra phải rớt xuống dưới
Nại Hà. Đức Hộ Pháp dạy rằng Ngài Vương Quan Kỳ, dầu tách ra
theo chi phái, nhưng vẫn tu học đúng nghĩa thì vẫn được công
nhận trên cõi trời.
Dù sao, triết lý đáng học chỗ này là những ý tưởng, học thuyết,
phương pháp này nọ ở thế gian không quan trọng mà đạo đức mới
trường tồn ở cảnh thiêng liêng. Đúng hay sai ở thế gian không thể
xác định được bằng tri thức của người phàm. Chính phái hay tà
phái không quan trọng, mà tu học thế nào cho có đạo đức mới
quan trọng. Thực tế xã hội cho thấy, chánh của người này là tà của
người khác và ngược lại. Những quan điểm vốn là hiện tượng hữu
hình ở thế gian sẽ bị ảnh hưởng bởi thời thế và sẽ bị triệt tiêu sau
một khoảng thời gian nhất định. Điều này hợp với thánh ngôn của
Cao Đài “…hữu hình thì bị diệt đặng, chớ vô vi, chẳng thế nào
diệt đặng” 4-8-1926 TNHT QI. Và triết lý này chính là đặc trưng
của Cao Đài.
Nghịch lý ba. Theo Đức Hộ Pháp trong bài diễn văn ngày
5/3/1928, “Với các nguyên nhân thì Ngũ Chi tỉ như một cái thang
5 nấc, bắc cho mình leo lên một địa vị ngang bực cùng Thầy, tức
là Phật đó vậy”. Rõ ràng Đức Hộ Pháp công nhận có cấp bậc để
người tu học theo đó mà hành đạo. Cụ thể từ thấp lên cao là Hiền,
Thần, Thánh, Tiên, Phật. Nhưng trong loạt bài thuyết đạo Con
Đường Thiêng Liêng Hằng Sống thì Ngài lại tuyên bố là khi về
cõi trời các chơn linh (linh hồn) không có thứ bậc gì cả.
Qua lời dạy của Ngài, ta thấy cấp bậc chỉ dành cho người phàm
trần. Người ở trần gian sống bằng đong đếm, hơn thua nên phải
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liệt kê cấp bậc thì họ mới hiểu. Nếu nói rằng “tu” chẳng “đạt được
cái gì cả” thì họ chẳng thể nào hiểu nổi! Nói như vậy giống như
đem chuyện hố đen vũ trụ mà nói cho anh nông dân nghe vậy.
Hay gần gũi hơn là chuyện anh Việt kiều bên Mỹ ăn phở rồi ném
cho con chó khúc xương. Ngay lập tức anh bị chủ con chó kiện,
phải đền tiền vì cho chó của họ đồ ăn không hợp vệ sinh! Tội cho
anh! Anh không hiểu thói quen ở quê nhà đâu có phù hợp ở nước
khác. Và còn gần hơn nữa là nhiều người ở Châu Á đốt tiền, nhà,
xe bằng giấy bồi mà nghĩ rằng người thân mình ở cõi Âm sẽ nhận
được những thứ đó để…sử dụng! Họ không thấy một điều cơ bản
là hai cõi Âm và Dương phải khác nhau cả về vật chất lẫn tinh
thần. Ở cõi Dương, có chiếc xe hơi là ngon lành, nhưng ở cõi Âm
đâu có di chuyển bằng đường lộ!
Vậy cấp bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật kia chỉ là ngón tay để chỉ
mặt trăng. Hãy nhìn mặt trăng xem đó là gì, đừng săm soi ngón
tay xem đẹp hay xấu. Chúng ta còn nhớ, trong Pháp Bửu Đàn
Kinh, khi sư Trần Huệ Minh đuổi theo Đức Lục Tổ để giành y bát.
Đức Lục Tổ để lại y bát trên tảng đá rồi tránh mặt. Trần Huệ Minh
thấy y bát bèn đến để lấy, nhưng ông không nhấc nổi y bát lên.
Khi ông quỳ xuống lạy và nói “Tôi đến vì pháp chứ không vì y”,
Đức Lục Tổ mới bước ra và giảng pháp cho ông nghe. Lúc đó,
không còn quan tâm đến áo mão (cấp bậc) nữa thì ông mới có thể
hiểu đạo được.
Kết luận
Có người có ý kiến rằng khi nghiên cứu Thần Đạo trong Cao Đài,
ấn tượng lớn nhất là bộ truyện Phong Thần Diễn Nghĩa. Điều này
khá lạ lùng, vì bốn chi kia (Phật, Tiên, Thánh, Nhơn) đều để lại
cho loài người nhiều bộ kinh sách vĩ đại thí dụ như Kinh Phật,
Thánh Kinh, Tứ Thư, Ngũ Kinh, dạy con người làm lành lánh dữ
hoặc cách thức tu hành. Riêng Thần Đạo lại liên quan đến bộ
Phong Thần Diễn Nghĩa, là truyện nói về đánh nhau để dành hơn
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thua, địa vị. Phải chăng đó là một lời tiên tri cho Hội Long Hoa
của địa cầu 68 hoặc thậm chí cho nước Việt Nam? Chắc tín đồ
Cao Đài ai cũng biết thánh ngôn “Phong Thần đừng tưởng chuyện
mờ hồ….”.
Tôi nghĩ rằng cũng rất có thể là như vậy, vì ngày nay nhìn ở đâu
cũng thấy thù hận, hung bạo, chiến tranh, bạo chúa, chính nghĩa,
phi nghĩa. Dù cho vũ khí bây giờ giết nhiều người hơn và nhanh
hơn, nhưng nguồn gốc của những xung đột thì vẫn cũ xưa như
trong bộ truyện Phong Thần vậy. Ngay cả trong tôn giáo non trẻ
Cao Đài, số tín đồ chưa đáng là bao so với các tôn giáo bạn, mà
cũng chia ra “Xiển Giáo” với “Triệt Giáo”, để rồi các tín đồ ra sức
công kích nhau như kẻ thù địch. Ai cũng nói là mình đúng mà
không chịu thấy là đúng hôm nay có thể là sai ngày mai. Mà cứ
như vậy thì không biết chừng nào mới làm hoà được dù tín đồ nào
cũng thuộc Thánh Ngôn, Kinh Sách làu làu và luôn luôn dạy
người khác phải thương yêu giúp đỡ nhau! Tôi còn nghe một
chuyện khá tức cười là ở Thánh Thất X, cơ sở rất khang trang so
với số tín đồ khoảng 100 vị. Có điều các vị lại chia ra làm 4 phe
xung khắc nhau, nên sóc vọng chỉ còn đi cúng khoảng mười mấy
vị. Có lẽ chúng ta phải đọc lại Phong Thần Diễn Nghĩa để ngẫm
nghĩ thêm về hành vi của mình chăng?
Từ Chơn
Sài Gòn, 15 September 2021
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Bài 2

MỘT YẾU TỐ
KHÔNG THỂ
BỎ LỠ
KHI DIỄN GIẢI
KINH CAO ĐÀI

Từ Chơn
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Mở đầu
Mỗi tín đồ Cao Đài đều biết cúng tứ thời nghĩa là thực hiện thể
pháp thông qua việc tụng (đọc lớn tiếng) các bài kinh theo qui
định của Hội Thánh, tốt nhất là đọc trên nền nhạc cổ truyền miền
Nam của dân tộc. Theo ước lượng của tôi, 90% tín đồ là thuộc
lòng các bài kinh, nhưng tỉ lệ phần trăm tín đồ thực sự hiểu rõ lời
các bài kinh thì thấp hơn thế nhiều. Tóm lại, phần đông chúng ta
đọc theo thói quen và theo niềm tin vào Hội Thánh. Mặc dù nhiều
vị tiền bối khuyến khích chúng ta “đọc kinh phải cầu lý”, nhưng
việc này khá là khó khăn vì những lý do sau đây.
Thứ nhất, đa phần các bài kinh viết pha trộn từ ngữ Hán Việt và
Việt Nam, đặc biệt các bài kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thích
Giáo, Tiên Giáo và Nho Giáo là hoàn toàn bằng từ ngữ Hán Việt.
Nhưng có lẽ nên nói thêm một chút về sự khác biệt giữa tiếng Việt
(có người còn gọi là thuần Việt) và Hán Việt. Từ ngữ Việt là của
người Việt Nam, hiện giờ ghi bằng mẫu tự Latin, tức là loại chữ
viết mà chúng ta đang sử dụng. Thí dụ như ‘nhà của tôi’. Một điều
dễ thấy là người Việt chúng ta hiểu ngay lập tức đó là gì. Còn Hán
Việt là dùng chữ viết của người Trung Hoa nhưng lại đọc thành
âm Việt Nam. Thí dụ, người Việt Nam xưa viết thế này !" và
đọc là ‘phu nhân’, trong khi người Hoa cũng viết như thế nhưng
phát âm là ‘fu rịn’. Những từ này ngày nay được ghi lại bằng mẫu
tự Latin và được dùng rất nhiều trong tiếng Việt. Một số có thể
hiểu được ngay, một số thì cần phải dịch lại. Thí dụ, ‘Ngọc Hoàng
Thượng Đế’ thì chúng ta biết ngay là Vị Vua tối cao trên trời,
nhưng ‘diệu diệu’ hay ‘nguy nguy’ thì cần phải dịch ra tiếng Việt
là ‘ở rất xa’ và ‘rất to lớn’ mới hiểu được.
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Thứ hai, có nhiều từ ngữ Hán Việt dịch ra tiếng Việt rồi vẫn
không hiểu được vì có hàm ý dính dáng đến triết lý phương Đông
hoặc một truyện cổ, thường là bên Trung Hoa. Ví dụ, ‘thị không
thị sắc’ nếu dịch tiếng Việt ‘là không là có’ thì cũng chưa hiểu
được, mà phải giải thích thêm đây là viết tắt của câu “Sắc tức thị
không, không tức thị sắc…” trong Bát Nhã Tâm Kinh của Phật
Giáo. Và có lẽ cần phải nói thêm về triết lý Phật Giáo Đại Thừa
nữa. Hay ví dụ như ‘Tử khí đông lai quảng truyền Đạo Đức’ dịch
ra là ‘Làn hơi màu tím từ hướng đông bay tới dạy đạo’ thì cũng
chưa hiểu được mà phải kể thêm câu chuyện về ngài Doãn Hỉ.
Ngài Doãn Hỉ làm quan giữ cửa ải ở Trung Hoa, một hôm nhìn
thấy đám mây màu tím từ hướng đông bay tới. Do được báo mộng
từ trước ngài đoán là sắp có bậc thánh nhân xuất hiện, nên ngồi
chờ trước cửa. Đến khi thấy Đức Lão Tử tướng diện phi phàm,
cưỡi trâu xanh từ hướng đông tới, ngài biết đây là thánh nhân, nên
ra quỳ bên đường tha thiết xin học đạo. Đức Lão Tử ở lại nhà
ngài, viết quyển Đạo Đức Kinh giao lại cho ngài rồi tiếp tục đi.
Quyển sách này sau đó được truyền đi và trở thành kinh điển căn
bản của Đạo Lão.
Do vậy, muốn hiểu những bài kinh Cao Đài, nhất là những bài nêu
trên cần phải có ba yếu tố: biết chữ Hán Việt, biết giáo lý Đạo
Phật, Đạo Lão, Đạo Nho và hiểu một số điển cố Trung Hoa cổ. Có
người nói rằng học hết những điều đó phải vào Đại Học Văn
Khoa và cần rất nhiều thời gian trong khi hiện tại nhiều tín đồ
phải kiếm sống hàng ngày, không đủ điều kiện làm như vậy. Dù
như thế nhưng họ vẫn muốn học đạo để kiếp này không học xong
thì cũng có chút ít trong bụng, chờ kiếp sau học tiếp.
May mắn thay, có nhiều bậc trí thức biết rõ điều này nên đã ra
công dịch, giải thích những bài kinh Cao Đài. Công quả quí giá đó
đem lại lợi ích lớn lao cho người học đạo. Có thể kể ra một vài vị
theo thứ tự thời gian như Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng - Đức
Nguyên, Hiền Tài Nguyễn Văn Mới - Từ Huệ, Hiền Tài Quách
Văn Hoà - Thiên Vân và một số vị nữa mà tôi chỉ nghe nói chứ
chưa được hân hạnh đọc tác phẩm. Nay nhờ có mạng internet mà
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sách của những vị nói trên được lưu giữ cho thế hệ sau nghiên
cứu, phát triển thêm. Sách của quý vị Hiền Tài nêu trên rất khả tín
và đều có thể tìm đọc ở trang web sau đây:
https://www.daotam.info/
Đọc qua những tác phẩm này, tôi có nhận xét sơ bộ như sau.
Trước hết, quý tác giả đã dày công tra cứu tự điển và nêu được ý
nghĩa cơ bản ban đầu giúp cho người mới học đạo những bước
tiên khởi của quá trình tu tập. Từ cơ bản này, có thể dễ dàng tiến
lên những bậc tu học cao hơn. Tất cả những tín đồ Cao Đài hiện
nay và cả trong tương lai sẽ vô cùng biết ơn chư vị Hiền Tài đó.
Tuy nhiên, nếu đọc kỹ thì còn một vấn đề mà hầu như mọi người
chưa quan tâm đúng mức. Đó là bài kinh gốc chữ Hán viết theo
lối văn biền ngẫu nhưng khi chuyển thành Hán Việt thì cấu trúc
này đã không còn nữa. Hệ quả là khi chuyển ngữ thành tiếng Việt
có một vài chỗ không chuyển được hết ý chính ban đầu.
Vậy để tận tường căn nguyên, trước hết xin nói về văn biền ngẫu.
Biền là hai con ngựa chạy sánh đôi. Ngẫu là một đôi. Đây là thể
văn cổ của người Trung Hoa thường dùng những cặp câu đối với
nhau. Điều quan trọng là “đối” không chỉ có nghĩa là đối nghịch
hay trái nghĩa mà hai từ, hai cụm từ hoặc hai câu “đối nhau” còn
có thể là đồng nghĩa hoặc bổ sung cho nhau v.v… Cái chính là
ngoài ý nghĩa của từng câu ra có khi lại phát sinh nghĩa tổng hợp
thứ ba và đó mới là ý chính của tác giả. Thể loại văn biền ngẫu có
nguồn gốc từ triết lý Âm Dương của Trung Hoa cổ đại và hiện
vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến văn hoá Trung Hoa và Việt Nam.
Truy nguyên
Vậy bây giờ xin mời quý đồng đạo cùng phân tích một bài kinh
mà mọi tín đồ đều đọc trong một thời cúng để xem khi bỏ qua cấu
trúc văn biền ngẫu thì điều gì xảy ra. Xin đề nghị bài kinh Ngọc
Hoàng Thượng Đế. Theo quý vị Hiền Tài soạn giả nêu trên, Kinh
Ngọc Hoàng Thượng Ðế còn gọi là Ngọc Hoàng Thiên Tôn Bửu
Cáo hay Ngọc Hoàng Bửu Cáo, do Ðại Tiên Lữ Đồng Tân trong
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Bát Tiên (tám vị Tiên trong truyền thuyết Trung Hoa), giáng cơ
ban cho ở bên Trung Hoa, vào năm thứ 17 đời vua Ðức Tông nhà
Thanh, niên hiệu Quang Tự, ngày 1-9-Tân Mão (3-10-1891). Sau
đó kinh truyền đến Việt Nam. Nhưng truyền cho ai và vì sao được
dùng trong Đạo Cao Đài thì không nghe đề cập, chỉ thấy nói có
bản gốc chữ Hán trong quyển “Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh” in năm
1928 của hai vị Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt
và trong quyển “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Kinh” của Bà Nữ Ðầu
Sư Lâm Hương Thanh. Bản gốc này được in ra như sau.
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Sau đó Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh cho chuyển ngữ
sang tiếng Hán Việt và in trong quyển Kinh Thiên Đạo Thế Đạo.
Bản in ban đầu có nhiều dấu gạch nối giữa hai từ vì tiếng Việt thời
đó phải viết như vậy. Đến nay (2021) thì thói quen này dần dần bị
mất đi bởi viết như thế rất mất thời gian mà ý nghĩa chẳng thay
đổi gì. Cho nên kinh văn ngày nay không có các dấu gạch nối nữa.
Bản in bây giờ trông như thế này:

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
Đại La Thiên Đế,
Thái Cực Thánh Hoàng.
Hóa dục quần sanh,
Thống ngự vạn vật.
Diệu diệu ®Huỳnh Kim Khuyết”,
Nguy nguy ®Bạch Ngọc Kinh”.
Nhược thiệt, nhược hư,
Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa.
Thị không, thị sắc,
Vô vi nhi dịch sử quần linh.
Thời thừa Lục long,
Du hành bất tức,
Khí phân Tứ tượng,
Hoát truyền vô biên.
Càn kiện cao minh,
Vạn loại thiện ác tất kiến,
Huyền phạm quảng đại,
Nhứt toán họa phước lập phân.
Thượng chưởng Tam thập lục Thiên,
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Tam Thiên Thế giái.
Hạ ốc Thất thập nhị Địa,
Tứ Đại Bộ Châu
Tiên Thiên Hậu Thiên ,
Tịnh dục Đại Từ Phụ.
Kim ngưỡng, cổ ngưỡng,
Phổ tế Tổng Pháp Tông.
Nãi Nhựt, Nguyệt, Tinh, Thần chi Quân,
Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ.
Trạm tịch chơn Đạo,
Khôi mịch tôn nghiêm.
Biến hóa vô cùng,
Lũ truyền Bửu Kinh dĩ giác thế,
Linh oai mạc trắc,
Thường thi Thần giáo dĩ lợi sanh.
Hồng oai, hồng từ,
Vô cực, vô thượng.
Đại Thánh, Đại Nguyện, Đại Tạo, Đại Bi.
Huyền Khung Cao Thượng Đế,
Ngọc Hoàng tích phước hựu tội,
Đại Thiên Tôn.

Từ lúc mở đạo đến nay đã 96 năm trôi qua, toàn thể tín đồ Cao
Đài chỉ biết tụng đọc bản kinh tiếng Hán Việt này. Khi mới nhìn
qua hai bản in, rõ ràng có thể có vài nhận xét.
Thứ nhất, ở bản gọi là “gốc chữ Hán”, câu chữ viết theo hàng
ngang, từ trái qua phải, có dấu chấm và phẩy theo lối viết chữ
Latin. Theo các vị Hiền Tài dịch giả thì văn bản này đã có từ năm
1891. Tuy nhiên, theo sách vở, thời đó người Hán viết chữ hàng
dọc, từ phải qua trái và không có dấu chấm hay phẩy. Lối viết
hàng ngang chỉ có sau Cách Mạng Trung Hoa năm Tân Hợi 1911,
lúc văn hoá Tây Phương tràn vào Trung Hoa. Vậy thì bản này
không thể gọi là chính gốc được mà thực tế đã bị chuyển đổi sang
kiểu phương Tây. Có điều, tuy đã mất cấu trúc hàng dọc, nhưng
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vẫn còn giữ theo thể văn biền ngẫu, tức là từng đôi hai câu đối với
nhau, trừ ba câu cuối.

Một văn bản Hán Tự cổ
Thứ hai, bản tiếng Việt đã ngắt câu khác với bản chữ Hán, ngoại
trừ 5 đôi câu còn giữ đúng theo kiểu văn biền ngẫu, số câu còn lại
đã bị ngắt xuống hàng theo một cách khác hẳn và không còn giữ
tính chất “đối” nữa. Không rõ có phải trình bày như thế cho dễ
sắp chữ in ấn hay dễ đọc theo nhịp Nam Xuân & Nam Ai khi tụng
kinh hay không. Dù sao cách trình bày này đã bỏ qua đặc trưng
đối của văn biền ngẫu vốn được trình bày trong bản chữ Hán.
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Những câu còn giữ cách trình bày kiểu biền ngẫu thì có thể nhìn
thấy những cặp từ ngữ đối nhau rất chỉnh. Ví dụ như:
Đại La Thiên Đế
Thái Cực Thánh Hoàng
Đại La (lưới lớn) là danh từ nói về chiều rộng, đối với Thái Cực
(cao tột đỉnh) là danh từ nói về chiều cao. Thiên Đế (Vua Trời),
danh từ đối với Thánh Hoàng (Vua cõi thiêng liêng), cũng là danh
từ.
Hoá dục quần sanh
Thống ngự vạn vật
Hoá dục (sinh ra và nuôi dưỡng) là động từ, đối với thống ngự
(cai trị tất cả) cũng là động từ. Quần sanh (tất cả các sinh vật) là
danh từ làm tân ngữ, đối với vạn vật (tất cả các vật thể) cũng là
danh từ làm tân ngữ.
Trái lại, những cặp câu khác rõ ràng đã mất đi tính chất đối này.
Ví dụ như:
Nhược thiệt nhược hư,
Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hoá.
Nhìn hai câu này, nội số lượng từ cũng đã chẳng bằng nhau, nói
chi đến đối nhau.
Điều chỉnh
Vì vậy, để cho đúng tinh thần văn biền ngẫu, đề nghị văn bản nói
trên chỉnh lại như sau:
Đại La Thiên Đế.
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Thái Cực Thánh Hoàng.
Hoá dục quần sanh.
Thống ngự vạn vật.
Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết.
Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh.
Nhược thiệt nhược hư bất ngôn nhi mặc tuyên đại hoá.
Thị không thị sắc vô vi nhi dịch sử quần linh.
Thời thừa lục long du hành bất tức.
Khí phân tứ tượng hoát truyền vô biên.
Càn kiện cao minh vạn loại thiện ác tất kiến.
Huyền phạm quảng đại nhất toán họa phước lập phân.
Thượng chưởng tam thập lục thiên tam thiên thế giới.
Hạ ốc thất thập nhị địa tứ đại bộ châu.
Tiên thiên hậu thiên tịnh dục Đại Từ Phụ.
Kim ngưỡng cổ ngưỡng phổ tế Tổng Pháp Tông.
Nãi nhựt nguyệt tinh thần chi quân.
Vi Thánh Thần Tiên Phật chi chủ.
Trạm tịch chơn đạo.
Khôi mịch tôn nghiêm.
Biến hóa vô cùng lũ truyền bửu kinh dĩ giác thế.
Linh oai mạc trắc thường thi thần giáo dĩ lợi sanh.
Hồng oai hồng từ vô cực vô thượng.
Đại thánh đại nguyện đại tạo đại bi.
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Huyền khung cao Thượng Đế Ngọc Hoàng.
Tích phước hựu tội Đại Thiên Tôn.
Trong bản chỉnh lại này, chỉ cần biết đôi chút về từ Hán Việt cũng
thấy đặc trưng “đối” của văn biền ngẫu. Thêm một điều nữa, dấu
chấm câu cũng phải đổi lại. Không có dấu phẩy ở giữa câu và cuối
mỗi câu sẽ có dấu chấm. Người Trung Hoa xưa không cần dấu
chấm, phẩy vì họ dựa theo tính cách đối nhau để biết khi nào là hết
một câu. Mời xem ảnh văn bản ở trên.

Một số điểm mới
Bây giờ khi chuyển ngữ sang tiếng Việt thì ngoài ý nghĩa của các
từ ra, cần phải quan tâm đến vấn đề đối nhau của các từ ngữ nữa.
Nếu dựa trên cơ bản cặp câu đối với nhau, khi dịch sang tiếng Việt
chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề mà trước đây quý vị
dịch giả gặp phải.
Xin lấy thí dụ trong đôi câu này:
Nhược thiệt nhược hư bất ngôn nhi mặc tuyên đại hoá.
Thị không thị sắc vô vi nhi dịch sử quần linh.
Trong câu trên, khi tra tự điển Hán Việt thì được: Bất: Không.
Ngôn: Lời nói. Bất ngôn: Không lời nói. Nhi: Mà. Mặc: Yên lặng.
Tuyên: Bày tỏ cho người khác biết. Ðại: Lớn. Hóa: Biến đổi. Ðại
hóa: Cuộc biến hóa lớn.
Do đó ‘Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hoá’ thường vẫn được dịch ra là
‘Không nói ra mà cứ yên lặng tỏ bày cuộc biến đổi rộng lớn trong
khắp càn khôn vũ trụ’. (Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng - Đức
Nguyên).
Hay ‘Không nói gì, trong sự tĩnh lặng mà vận hành sinh hoá’. (Hiền
Tài Quách Văn Hoà - Thiên Vân).

30

Vấn đề nổi lên ở đây nằm ở từ “đại hoá”. Nếu dịch ra là “biến đổi
lớn” thì có hai vấn đề khó lý giải. Vấn đề một, vì động từ đứng
trước là “tuyên” nghĩa là nói cho rõ ra, vậy dịch ra là “nói rõ ra sự
biến đổi lớn” thì thực sự tối nghĩa. Lúc đó hai câu dịch sẽ thành:
Hoặc có thật hoặc tưởng tượng Ngài không nói gì nhưng nói ra sự
biến đổi lớn.
Là không là có Ngài không làm gì nhưng sai khiến tất cả các linh
hồn.
Vấn đề hai, nếu dựa vào quy luật đối, dịch như thế thì mặc tuyên đại
hoá (nói ra biến đổi lớn) sẽ không đối chỉnh với dịch sử quần linh
(sai khiến mọi linh hồn).
Để giải quyết chỗ này, tôi đã tra tự điển Hán Nôm. May nhờ có tự
điển online nên có thể tra hai ba quyển một lúc, chứ nếu như ngày
xưa thì không biết bao giờ mới xong. Kết quả như sau. Giống như
mọi ngôn ngữ, một từ Hán Việt cũng có nhiều nghĩa và phải dựa
vào loại từ hoặc ngữ cảnh để hiểu. Thí dụ từ ‘tuyên’ C có tất cả là 9
nét nghĩa, và tôi chọn 3 nghĩa này: truyền rộng ra, ban lệnh vua, nói
rõ. Từ ‘đại’ ' có 14 nét nghĩa và có hai nghĩa gần nhất: lớn, nhiều.
Từ ‘hoá’ - có 11 nghĩa và có ba nghĩa dùng được: biến đổi, sinh
thành muôn vật, dạy dỗ.
Bây giờ hãy áp dụng qui tắc đối của văn biền ngẫu. Do biết trước là
từng cụm từ phải đối nhau, chúng ta sẽ chọn những ý nghĩa đối
nhau để dịch sang ngôn ngữ khác. Kết quả cuối cùng là:
Hoặc có thật hoặc tưởng tượng Ngài không nói gì nhưng ban lệnh
tới tất cả mọi vật.
Là không là có Ngài không làm gì nhưng sai khiến tất cả các linh
hồn.
Hai câu này bây giờ xem như đã đối chỉnh rồi vậy.
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Vậy bản dịch toàn bài kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ gồm 13
đôi câu đối rất chỉnh như sau:
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
Vua Trời uy quyền rộng khắp.
Vua Trời quyền lực tối cao.
Ngài sinh ra, nuôi dưỡng mọi sinh vật.
Ngài cai trị mọi chủng loài.
Cổng vào Cõi Trời bằng vàng ròng ở rất xa.
Kinh Thành bằng ngọc trắng rất lớn lao.
Hoặc có thật hoặc không có thật Ngài không nói gì nhưng ban lệnh
cho tất cả mọi vật.
Là không là có Ngài không làm gì nhưng sai khiến tất cả các linh
hồn.
Thời gian cưỡi sáu rồng di chuyển không ngừng nghỉ.
Khí chia ra thành bốn phần truyền đi không có giới hạn.
Ngài mạnh mẽ, sáng suốt nhìn thấy mọi hành động thiện ác.
Ngài sâu sắc, rộng rãi dùng một phép tính phân rõ hoạ phước.
Trên cao Ngài nắm quyền ba mươi sáu tầng trời và ba ngàn thế giới.
Dưới thấp Ngài coi sóc bảy mươi hai quả đất và bốn vùng đất lớn.
Ngài là người cha hiền nuôi dưỡng muôn loài đồng đều cả trước khi
lẫn sau khi lập thành trời đất.
Ngài là người đứng đầu mọi tôn giáo cứu giúp tất cả mọi người và
được thờ phượng từ xưa đến nay.
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Ngài là vua của mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và các thần linh.
Ngài là chủ của Thánh Thần Tiên Phật.
Đạo hết sức sâu xa.
Đạo to lớn đáng kính.
Ngài biến hóa vô cùng, nhiều lần truyền lại kinh sách để cứu đời.
Ngài linh thiêng vô song, thường mở đạo dạy dỗ loài người.
Ngài có uy quyền tột bực nhưng cũng thương chúng sanh vô cùng.
Ngài có tất cả những đức tính thiêng liêng cao cả.
Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế huyền diệu, lớn lao, tối cao.
Ngài là Đại Thiên Tôn luôn ban phước và tha tội cho muôn loài.

Kết luận
Dĩ nhiên là bản dịch này chỉ mới là bản dịch thô, nghĩa là dịch nghĩa
đen. Còn phải giải thích thêm những ẩn ý bên trong nữa thì mới gọi
là nói được ý nghĩa cơ bản. Đến đây chỉ mới là bước đầu trong việc
học đạo, những ý nghĩa đó sẽ còn theo đuổi chúng ta, những người
học đạo, có khi suốt cả cuộc đời. Khoảng cách từ chỗ hiểu những
nghĩa lý cơ bản này cho đến khi đắc đạo là không xác định được.
Có khi chỉ trong một chớp mắt, có khi kéo dài đến muôn kiếp. Hơn
nữa, còn tuỳ theo công quả mình đã làm được ít hay nhiều nữa.
Sở dĩ tôi thấy cần đề nghị thêm chi tiết này là vì: Thứ nhất, nguyên
tắc đầu tiên của Đạo Cao Đài là qui nguyên, nghĩa là phải tìm hiểu
đến cái gốc của mọi sự việc, do đó phải hiểu lời kinh cho tới nơi.
Không hiểu hay hiểu mù mờ mà vẫn tụng kinh thì chẳng có ý nghĩa
gì. Thứ hai, đạo bây giờ đã ra nước ngoài. Rồi người ta sẽ tìm đến
học đạo. Vì vậy là tín đồ, tôi phải học cho nhiều để hiểu cho kỹ, sẵn
sàng giải thích cho họ. Nên nhớ là họ có trình độ cao hơn chúng ta
gấp nhiều lần, không dễ mà giải nghĩa xằng bậy với họ đâu.
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Phụ lục
Sau đây là bốn bài kinh cúng tứ thời bằng Hán Văn của Đạo Cao
Đài được dịch ra Hán Việt, tiếng Việt và tiếng Anh, được trình bày
trên cơ bản văn biền ngẫu.

Ngọc Hoàng Thượng Đế
Chinese
⽟皇上帝
⼤羅天帝
太極聖皇
化育群⽣
統御萬物
渺渺⿈⾦闕
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巍巍⽩⽟京
若實若虛不⾔⽽默宣⼤化
是空是⾊無為⽽役使群靈
時乘六⿓遊⾏不息
氣分四象斡旋無邊
乾健⾼明萬類善惡悉⾒
⽞範廣⼤⼀算禍福⽴分
上掌三⼗六天三天世界
下握七⼗⼆地四⼤部洲
先天後天並育⼤慈⽗
今仰古仰普濟總法宗
乃⽇⽉星⾠之君
為聖神仙佛之主
湛寂真道
恢漠尊嚴
變化無窮屢傳寶經以覺世
靈威莫測常施神教以利⽣
洪威洪慈無極無上
⼤聖⼤願⼤造⼤悲
⽞穹⾼上帝⽟皇錫福宥罪⼤天尊
念 南無⾼臺仙翁⼤菩薩摩訶薩

Sino Vietnamese
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
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Đại La Thiên Đế.
Thái Cực Thánh Hoàng.
Hoá dục quần sanh.
Thống ngự vạn vật.
Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết.
Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh.
Nhược thiệt nhược hư bất ngôn nhi mặc tuyên đại hoá.
Thị không thị sắc vô vi nhi dịch sử quần linh.
Thời thừa lục long du hành bất tức.
Khí phân tứ tượng hoát truyền vô biên.
Càn kiện cao minh vạn loại thiện ác tất kiến.
Huyền phạm quảng đại nhất toán họa phước lập phân.
Thượng chưởng tam thập lục thiên tam thiên thế giới.
Hạ ốc thất thập nhị địa tứ đại bộ châu.
Tiên thiên hậu thiên tịnh dục Đại Từ Phụ.
Kim ngưỡng cổ ngưỡng phổ tế Tổng Pháp Tông.
Nãi nhựt nguyệt tinh thần chi quân.
Vi Thánh Thần Tiên Phật chi chủ.
Trạm tịch chơn đạo.
Khôi mịch tôn nghiêm.
Biến hóa vô cùng lũ truyền bửu kinh dĩ giác thế.
Linh oai mạc trắc thường thi thần giáo dĩ lợi sanh.
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Hồng oai hồng từ vô cực vô thượng.
Đại thánh đại nguyện đại tạo đại bi.
Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Tích Phước Hựu Tội
Đại Thiên Tôn.
Niệm: “Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.
Vietnamese
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
Đấng Vua Trời uy quyền bao trùm vũ trụ.
Đấng Vua Trời quyền lực cao nhất cõi thiêng liêng.
Ngài tạo ra và nuôi dưỡng mọi sinh vật.
Ngài cai trị tất cả các chủng loài.
Đường đến cổng bằng vàng vào Cõi Trời rất xa.
Nơi Ngài ngự là Kinh Thành bằng ngọc trắng rất tráng lệ.
Hoặc có thật hoặc không có thật Ngài không nói gì nhưng ban
lệnh cho tất cả mọi vật.
Là không là có Ngài không làm gì nhưng sai khiến tất cả các linh
hồn.
Thời gian cưỡi sáu rồng di chuyển không ngừng nghỉ.
Khí chia ra thành bốn phần truyền đi không có giới hạn.
Ngài mạnh mẽ, sáng suốt nhìn thấy mọi hành động thiện ác.
Ngài sâu sắc, rộng rãi dùng một phép tính phân rõ hoạ phước.
Trên cao Ngài nắm quyền ba mươi sáu tầng trời và ba ngàn thế
giới.
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Dưới thấp Ngài coi sóc bảy mươi hai quả đất và bốn vùng đất lớn.
Ngài là người cha hiền nuôi dưỡng muôn loài đồng đều cả trước
khi lẫn sau khi lập thành trời đất.
Ngài là người đứng đầu mọi tôn giáo cứu giúp tất cả mọi người và
được thờ phượng từ xưa đến nay.
Ngài là vua của mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và các thần linh.
Ngài là chủ của Thánh Thần Tiên Phật.
Đạo hết sức sâu xa.
Đạo to lớn đáng kính.
Ngài biến hóa vô cùng, nhiều lần truyền lại kinh sách để cứu đời.
Ngài linh thiêng vô song, thường mở đạo dạy dỗ loài người.
Ngài có uy quyền tột bực nhưng cũng thương chúng sanh vô
cùng.
Ngài là Đấng Tạo Hoá thánh thiện nguyện cứu muôn loài.
Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế huyền diệu, lớn lao, tối cao.
Ngài là Đại Thiên Tôn luôn ban phước và tha tội cho muôn loài.
Niệm: “Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.

English
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
The King of Heaven.
The King of the Universe.
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He creates and brings up all living things.
He reigns over everything.
The Golden Gate to Heaven is far far away.
The Gem City, where He dwells, is so gigantic.
Either real or unreal, He says no words, but orders everything.
Either nothingness or fullness, He does nothing, but rules all
souls.
Time rides six dragons, traveling without stopping.
Qi divides into four phenomena, transmitting endlessly.
Being so strong and brilliant, He distinguishes between good and
evil.
Being incisive and generous, He discriminates between fortune
and misfortune.
Upwards He governs 36 heavens and 3,000 worlds.
Downwards He controls 72 earths and 4 vast regions.
He is the beloved Father, equally bringing up all species both
before and after the Creation.
He is the founder of all religions, saving everyone and having
been worshipped from time immemorial.
He is the King of the sun, the moon, the stars and the spirits.
He is the boss of Genii, Saints, Immortals and Buddhas.
Đạo is deeply meaningful.
Đạo is so great and venerable.
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Having innumerable incarnations, He bequeathed humankind
divine scriptures for salvation.
Being greatly holy, He founded religions for morality education.
Having supreme authority, but He also has a great affection for
humankind.
He is the Great Divine Being, He vows to save all living things,
He is the Great Creator and He has a great affection for humanity.
He is the Ngọc Hoàng Thượng Đế, the Supreme Being. He is the
Đại Thiên Tôn, who always blesses and forgives all living beings.
Chant: “Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.

Phật Giáo
Chinese
佛教
燃燈古佛志⼼皈命禮
混沌尊師
乾坤主宰
歸世界於⼀氣之中
握塵寰於雙⼿之內
慧燈不滅 照三⼗六天之光明
道法⻑流 開九⼗⼆曹之迷昧
道⾼無極
教闡虛靈
吐氣成虹 ⽽⼀柱撐天
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化劍成尺 ⽽三分托地
功參太極 破⼀竅之⽞關
性合無為 統三才之秘旨
多施慧澤
無量度⼈
⼤悲⼤願 ⼤聖⼤慈
先天正道 燃燈古佛 無為闡教天尊
念 南無燃燈古佛⼤菩薩摩訶薩

Sino Vietnamese
PHẬT GIÁO
Nhiên Đăng Cổ Phật chí tâm qui mạng lễ
Hỗn độn Tôn Sư.
Càn khôn Chủ Tể.
Qui thế giái ư nhứt khí chi trung.
Ốc trần huờn ư song thủ chi nội.
Huệ đăng bất diệt chiếu tam thập lục thiên chi quang minh.
Đạo pháp trường lưu khai cửu thập nhị tào chi mê muội.
Đạo cao vô cực.
Giáo xiển hư linh.
Thổ khí thành hồng nhi nhứt trụ xang thiên.
Hóa kiếm thành xích nhi tam phân thác địa.
Công tham thái cực phá nhứt khiếu chi huyền quang.
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Tánh hiệp vô vi thống tam tài chi bí chỉ.
Đa thi huệ trạch.
Vô lượng độ nhơn.
Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ
Tiên Thiên Chánh Đạo Nhiên Đăng Cổ Phật Vô Vi Xiển Giáo
Thiên Tôn.
Niệm: “Nam Mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.
Vietnamese
PHẬT GIÁO
Kính lạy Đức Nhiên Đăng Cổ Phật
Ngài là bậc Thầy từ trước khi có trời đất.
Ngài là Chúa Tể toàn vũ trụ.
Gom hết thế giới vào trong Khí.
Nắm hết cõi trần trong hai bàn tay.
Trí huệ sáng suốt mãi mãi chiếu sáng 36 tầng trời.
Lời dạy đạo không cùng tận làm thức tỉnh 92 ức nguyên nhân.
Đạo cao tột bực.
Lời dạy đạo nhiệm màu.
Phun hơi thành cầu vồng một trụ chống trời.
Biến cây gươm thành cây thước ba phân đỡ đất.
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Theo lý thái cực mở cánh cửa huyền diệu duy nhất trong cơ thể
con người.
Theo lý vô vi kết hợp ba điều quí báu của cơ thể con người.
Nhiều lần ban ơn.
Cứu người vô số.
Ngài rất thương và nguyện cứu người. Ngài là bậc Thánh hiền từ.
Ngài là Đức Nhiên Đăng, là vị Phật có trước khi thành lập trời
đất.
Ngài là đấng dạy đạo đáng kính trên cõi thiêng liêng.
Niệm: “Nam Mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.
English
Buddhism
Đức Nhiên Đăng Cổ Phật (Dipankara Buddha)
He is the Teacher before the Creation.
He is the Supreme Leader of the universe.
The whole world is gathered by the Khí (life force).
The whole world is collected by the two hands.
The eternal Prajna illuminates 36 heavens.
The everlasting teachings waken 9,200,000 original souls.
Đạo is supremely high.
Religious teachings are absolutely mysterious.
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Puffing out a rainbow that is the pillar to support heaven.
Changing a sword into a thrree-phân ruler to buttress earth.
Following the thái cực (absolute) to open the only magical portal
of your body.
Imitating the vô vi (wu wei) to unite the three treasures of your
body.
Blessing numerous times.
Saving a great number of people.
He loves people, vowing to save them all. He is the greatly
empathetic Saint.
He is Nhiên Đăng Cổ Phật, the Buddha before the Creation.
He is the Divine Being, who preaches Buddhism.
Chant: “Nam Mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.

Tiên Giáo
Chinese
仙教
太上志⼼歸命禮
先天氣化
太上道君
聖不可知
功不可議
無為居太極之前
44

有始超群真之上
道⾼⼀氣妙化三清
德煥虛靈法超群聖
⼆⽉⼗五分性降⽣
⼀身億萬妙⽞神變
紫氣東來廣傳道德
流沙⻄度法化相宗
產漆園⽅朔之輩丹析微茫
開天地⼈物之先道經浩劫
乾坤斡運
⽇⽉之光
道法包羅
九皇⿐祖
⼤千世界揚頌慈恩
永劫群⽣仰其惠德
⼤神⼤聖⾄極⾄尊
先天正⼀太上道君掌教天尊
念南無太上道祖三清應化天尊

SINO-VIETNAMESE
TIÊN GIÁO
Thái Thượng chí tâm qui mạng lễ.
Tiên Thiên khí hóa.
Thái Thượng Đạo Quân.
45

Thánh bất khả tri.
Công bất khả nghị.
Vô vi cư Thái Cực chi tiền.
Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng.
Đạo cao nhứt khí diệu hóa Tam Thanh.
Đức hoán hư linh pháp siêu quần Thánh.
Nhị ngoạt thập ngũ phân tánh giáng sanh.
Nhứt thân ức vạn diệu huyền thần biến.
Tử khí đông lai quảng truyền Đạo Đức.
Lưu sa tây độ pháp hóa tướng tông.
Sản Tất Viên Phương Sóc chi bối đơn tích duy mang.
Khai thiên địa nhơn vật chi tiên đạo kinh hạo kiếp.
Càn khôn hoát vận.
Nhựt nguyệt chi quang.
Đạo pháp bao la.
Cửu hoàng tỉ tổ.
Đại thiên thế giái dương tụng từ ân.
Vĩnh kiếp quần sanh ngưỡng kỳ huệ đức.
Đại Thần Đại Thánh Chí Cực Chí Tôn
Tiên Thiên Chánh Nhứt Thái Thượng Đạo Quân Chưởng Giáo
Thiên Tôn.
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Niệm: “Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa
Thiên Tôn”

Vietnamese
Kính lạy Đức Thái Thượng.
Trước khi có trời đất, Khí biến hoá thành một Đấng.
Đó là Đức Thái Thượng Đạo Quân.
Ngài thánh thiện vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người.
Công đức của Ngài con người cũng không thể bàn luận cho hết.
Trước khi có trời đất Ngài ở trước ngôi Thái Cực.
Sau khi có trời đất Ngài cao hơn các bậc đắc đạo.
Đạo làm cho một Khí biến thành Tam Thanh.
Đức soi sáng cõi trời bằng lời dạy đạo vượt qua các vị Thánh.
Ngày rằm tháng hai Ngài xuống cõi trần.
Chỉ là một đấng thôi nhưng Ngài biến ra thành rất nhiều người.
Đám mây màu tím từ hướng đông bay tới báo trước việc Ngài
truyền quyển Đạo Đức Kinh.
Sau đó Ngài đi qua vùng sa mạc ở hướng tây để mở đạo dạy
người.
Về sau có Ông Trang Chu và Ông Đông Phương Sóc giải thích
thêm cách luyện đạo rất rõ ràng.
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Từ khi lập thành trời đất cho đến nay Ngài đã truyền đạo qua rất
nhiều kiếp.
Trời đất xoay chuyển.
Mặt trời mặt trăng thay nhau chiếu sáng.
Lời dạy đạo rất bao la.
Kể từ lúc mới có loài người cho đến nay.
Toàn thế giới ngợi ca công ơn của Ngài.
Tất cả loài người mãi mãi kính trọng ơn đức của Ngài.
Ngài là Đấng Thánh Thiện cao cả đáng tôn thờ.
Ngài là Đức Thái Thượng Đạo Quân Cầm Quyền Tiên Giáo Trên
Cõi Thiêng Liêng.
Niệm: “Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa
Thiên Tôn”

English
Thái Thượng Đạo Quân (Taishan Laojun).
Before the Creation Khí (life force) transformed into a Divine
Being.
That is Đức Thái Thượng Đạo Quân (Taishang Laojun).
He is saintly beyond any common knowledge.
His merits are beyond any reasoning.
Before the Creation He is before Tai chi (absolute).
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After the Creation He is superior to all enlightened beings.
Đạo makes Khí change into Tam Thanh (the Three Pure Ones).
Đức lightens the spiritual realm, giving religious doctrine that
supersedes divine beings.
On the 15th of the Second month He reincarnated on earth.
He magically transformed into numerous people.
The purple cloud from the East heralded the emergence of Đạo
Đức Kinh.
Then He traveled to the desert in the West to preach.
Later the students like Trang Chu and Đông Phương Sóc
elucidated how to practice religion.
Since the Creation He has had innumerable incarnations as
religious preachers.
Heaven and earth changes eternally.
The sun and the moon take turn illuminating.
Religious doctrines have been greatly significant.
Since the emergence of humankind.
Everyone glorifies His contributions.
Humanity worships Him forever.
He is the greatly revered Saint.
He is Thái Thượng Đạo Quân, the Supreme Leader of Taoism.
Chant: “Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa
Thiên Tôn”
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Nho Giáo
Chinese
儒教
孔聖志⼼皈命禮
桂⾹內殿
⽂始上宮
九⼗五回種善果於詩書之圃
百千萬化培桂樹於陰騭之⽥
字雷貯炳靈於鳳嶺
⾄如意慈祥於鰲柱
開⼈⼼必本於篤身之孝
壽國脈必先於致主之忠
應夢保⽣
垂慈憫苦
⼤仁⼤孝
⼤聖⼤慈
神⽂聖武
孝德忠仁
王賓策輔儒宗開化
⽂宣司祿弘仁帝君
澄真正光
寶光慈濟天尊
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念南無孔聖先師興儒盛世天尊

SINO-VIETNAMESE
NHO GIÁO
Khổng Thánh chí tâm qui mạng lễ.
Quế Hương nội điện.
Văn Thỉ thượng cung.
Cửu thập ngũ hồi chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố.
Bá thiên vạn hóa bồi quế thọ ư âm chất chi điền.
Tự lôi trữ bính linh ư phụng lãnh.
Chí như ý từ tường ư ngao trụ.
Khai nhơn tâm tất bổn ư đốc thân chi hiếu.
Thọ quốc mạch tất tiên ư trí chúa chi trung.
Ứng mộng bảo sanh
Thùy từ mẫn khổ
Đại Nhơn, Đại Hiếu, Đại Thánh, Đại Từ
Thần văn, Thánh võ, Hiếu Đức, Trung Nhơn
Vương Tân sách phụ Nho Tông khai hóa
Văn Tuyên Tư Lộc hoằng nhơn Đế Quân
Trừng chơn chánh quang Bửu Quang từ tế Thiên Tôn.
Niệm: “Nam Mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế
Thiên Tôn”.
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VIETNAMESE
NHO GIÁO
Kính lạy Đức Khổng Thánh.
Ngài ở sảnh Quế Hương.
Ngài ở nhà Văn Thỉ.
Ngài xuống trần 95 lần gieo điều tốt lành trong vườn văn thơ.
Ngài biến hoá hàng ngàn lần trồng cây hiểu biết nơi ruộng công
đức.
Từ sấm sét có ánh sáng linh thiêng như chim phụng trên đầu núi.
Cho đến những ý tưởng tốt lành cao đẹp như núi Ngao Trụ của
các vị Tiên.
Ngài dạy con người điều quan trọng là phải có hiếu.
Ngài dạy rằng sống nhờ đất nước nên phải trung với chúa.
Ngài nằm mộng thấy mình phải bảo vệ con người,
Nên rủ lòng thương người khổ sở.
Ngài là người vĩ đại, là người con hiếu thảo, là bậc thánh hiền.
Ngài giỏi cả văn lẫn võ, là người trung nghĩa.
Ngài thường cố vấn cho các vua chúa và lập ra Đạo Nho.
Ngài được phong là Văn Tuyên Vương lo việc ban thưởng chức
tước và là vị Vương rất thương người.
Ngài là đấng Thiên Tôn trong sạch, ngay thẳng, luôn cứu giúp con
người.
52

Niệm: “Nam Mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế
Thiên Tôn”.

ENGLISH
CONFUCIANISM
Master Kong.
He dwells in the Divine Hall of Quế Hương.
He resides in the Divine Palace of Văn Thỉ.
He reincarnated on earth 95 times, sowing the good seeds in the
garden of literature.
He transformed thousands of times, planting trees of knowledge
in paddy fields of karmic accounts.
From lightning that flashes and becomes sacred like the phoenix
on the mountain.
To good concepts that are noble like the divine mount of
immortals.
He teaches people it is imperative that they maintain filial piety.
He teaches people they must remain loyal to the king.
He often had dreams that he had to protect people,
So he always showed great affection to the miserable.
He is a great man, a filial son and a Saint.
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He is good at both literature and martial art. He is a loyal
gentleman.
He usually worked as an advisor to several kings and founded
Confucianism.
He was granted the title Văn Tuyên Vương, taking care of
commendations. He was absolutely benevolent.
He is the Divine Being, who is very clean-handed, straightforward
and helpful
Chant: “Nam Mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế
Thiên Tôn”.
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Bài 3

TÀ THẦN
Hiện tượng có thật ?

TỪ CHƠN
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Chứng kiến
Khoảng năm 14 tuổi, tôi chứng kiến một chuyện rất thú vị và nhớ
hoài cho tới nay. Lúc đó gia đình ở quê nội Tây Ninh. Gần nhà có
mở một trường dạy võ Taekwondo do một võ sư Nam Hàn hướng
dẫn. Thầy tên là Ann, Trung Sĩ quân đội Nam Hàn, được đưa về
các tỉnh ở miền Nam để dạy võ Taekwondo theo một chương trình
phổ biến văn hoá Hàn Quốc ở Việt Nam.
Tôi còn nhớ Thầy chỉ biết nói tiếng Việt “tốt lắm” với lại “không
tốt” và theo anh thông ngôn thì Thầy cũng không biết chữ Hàn.
Nghe nói, Ở Nam Hàn, từ nhỏ Thầy đã lên núi chuyên học võ
thuật, tới năm 18 tuổi thì xuống núi và vào quân đội. Dù không
biết chữ nhưng Thầy có Huyền Đai Đệ Tam Đẳng, nên quân đội
phong Thầy cấp bậc Trung Sĩ để làm huấn luyện viên.
Lúc còn nhỏ tôi rất khẳng khiu, yếu ớt, cho nên hay bị mấy bạn
học lớn con ăn hiếp. Có khi tôi quá sợ phải trốn học ở nhà. Nhân
dịp này ba tôi gởi tôi vào đây học võ, mong trị được cái bịnh nhút
nhát của tôi. Trong võ trường phần đông là thanh niên, bọn nhỏ
chúng tôi chỉ có mấy đứa. Thường thì Thầy An có vẻ thích đùa
giỡn với tụi tôi, nhưng với các võ sinh người lớn thì Thầy rất
nghiêm.
Nếu không biết Thầy có đai đen ba gạch, thì ngoài đời cũng
không ai dám động tới Thầy đâu bởi vì Thầy bự con như người
Âu Mỹ vậy. Mỗi lần đi biểu diễn võ thuật Thầy thường hay có
màn đấu tự do với ba người, thường là học trò của Thầy. Sức
mạnh của Thầy thể hiện rõ nét lúc ba người cùng tấn công, đá vào
người Thầy, Thầy chỉ dùng một tay gạt ngang là cả ba lăn lông lốc
trên sân cỏ. Một lần nọ, thấy người học trò đá ba miếng ván
không bể, Thầy bèn xuống sân tự mình đá thử. Cú đá không
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những làm gãy ba miếng ván mà bốn người giữ ván đều văng ra
xa, té sóng soài. Ngoài ra, Thầy có thể dùng trán đập bể năm viên
gạch hay dùng ngón tay cái chọt bể ba viên gạch. Điều này trước
khi gặp Thầy tôi chưa thấy ai làm được như vậy. Theo tưởng
tượng của tôi, nếu Thầy đánh trúng một ai thì người đó chắc chắn
sẽ bị thương, hoặc có thể mất mạng không chừng.

Một lớp võ Taekwondo
Một bữa nọ, trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi tập, Thầy An lên
phòng khách uống nước, tôi nghe hai anh cùng học võ với tôi nói
chuyện. Một người nói, chỉ tay vào một người khác đang đi cách
đó 200 thước:
- Tao năn nỉ thằng Thức cho nó về đó. Nó “lên” rồi. Thiếu một
chút nữa là nó đánh Thầy An rồi.
- Thì mày cứ để coi ai ăn. Chưa chắc ai ăn ai à nha.
Nói tới đây, đột nhiên hai người dừng lại, vì người đi ở đàng xa
chợt quay lại. Khi đến gần, tôi thấy đó là anh Thức, cũng cùng
học với chúng tôi. Nhưng mặt mày anh đỏ lơ đỏ lưởng như say
rượu, cặp mắt thì hình như lồi ra. Anh nói với hai anh bạn bằng
một giọng rất lạ, không phải giọng của anh thường ngày.
- Mi nói gì ta đó? Thôi được, ta tha tội cho mi.
Rồi anh bỏ đi trở lại hướng cũ. Tôi nghe mà không hiểu gì hết!
Anh Thức là học trò, chưa nói tới chuyện anh ốm tong ốm teo vì
ăn chay trường, thêm phần thấp lùn, chắc đứng tới vai Thầy An là
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cùng, lại đòi…đánh Thầy, một võ sư Taekwondo Đệ Tam Đẳng,
bự con gấp ba lần. Vậy mà mấy anh còn nói “chưa biết ai ăn ai”!
Còn nữa, sao anh nghe được chuyện chúng tôi nói khi ở cách đó
200 thước? Rồi bộ dạng giống như lên đồng của anh nữa!
Khi tôi hỏi lý do, hai anh, mặt rất nghiêm nghị, buông một câu
gọn lỏn:
- Thằng Thức có võ Thần.
Từ đó về sau, tôi cứ theo hai anh hỏi riết nên mấy anh kể hết cho
tôi nghe. Võ Thần không biết nguồn gốc ở đâu, nhưng người biết
võ Thần chỉ cần đọc một câu thần chú là “lên” liền. Nghĩa là có
một người đã chết nào đó nhập vào điều khiển cơ thể. Điều này
giải thích bộ mặt đỏ rần của anh Thức. Khi “lên” thì múa quyền
rất chuyên nghiệp, cứ như đã tập võ được cỡ 10 năm trở lên. Nghe
nói có người còn múa trên Mai Hoa Thung được nữa. Trong võ
thuật Trung Hoa thì đi quyền trên Mai Hoa Thung, tức là bước
trên những hàng cọc đóng xuống đất theo một hình thể nào đó,
thường là Bát Quái Đồ, là khó nhất. Ai làm được như vậy là “võ
công thượng thừa” rồi đó.

Một võ sinh múa quyền trên Mai Hoa Thung.
Có rất nhiều môn phái võ Thần. Có môn phái khi “lên” thì xưng là
Tề Thiên và múa Hầu Quyền (võ khỉ), khi thì xưng là Quan Công,
cầm đại đao năm sáu chục ký múa vùn vụt v.v…dù trước đó
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không hề tập võ một ngày nào. Nhưng lát sau, khi tỉnh lại thì
không nhớ là mình đã làm gì. Thậm chí những va chạm trong lúc
đánh nhau với người khác, nếu có, sau đó cũng sẽ để lại những vết
bầm đau đớn trên cơ thể như thường. Mấy anh nói rằng đã chứng
kiến anh Thức đá vô gốc cây mít, phá bể một miếng, rồi khi tỉnh
lại thì chưn sưng vù, phải bóp thuốc rượu hết cả tuần.
Một điểm đặc biệt là người có võ Thần sẽ tự động phản ứng, trả
đòn nếu có người khác tấn công bất ngờ, không cần phải đọc thần
chú gì cả. Đây chính là điểm mà mấy anh nói “thiếu chút nữa
thằng Thức nó đánh Thầy An rồi”. Số là khi chúng tôi tập các thế
võ thì Thầy An hay đi sửa tay sửa chưn, nhưng cách làm của Thầy
có vẻ khá là mạnh bạo, nên anh Thức tự động… “lên” để tự vệ.
Chắc mọi người sẽ thắc mắc sao anh Thức có võ Thần rồi còn học
Taekwondo làm gì? À, đa số mấy anh trong võ trường là lính
Nghĩa Quân, người ta khuyến khích mấy anh đi học cho có sức
khỏe và tinh thần thượng võ. Ai đi học sẽ được quyền lợi gì đó
cho nên anh nào còn trẻ, chưa có gia đình đều đi tập.

Biểu diễn công phá ván Taekwondo
Nghe kể chuyện võ Thần xong thì tôi ham lắm. Tôi bèn hỏi anh
Thức muốn học phải làm sao? Anh nói dễ lắm, chỉ cần đến nhà
anh, cúng bàn thờ tổ một nải chuối rồi anh truyền câu thần chú
cho. Vậy là xong, nhưng sau đó phải ăn chay trường mới được.
Ăn mặn là bị hành xác ráng chịu! Bình thường tôi đã ăn chay
tháng 10 ngày theo gia đình rồi, nên thấy như vậy cũng đâu có
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mất công gì nhiều, tôi bèn hứa hôm sau sẽ đến nhà anh. Tuy nhiên
sau đó tôi lại mắc học thi, nên cả tuần sau tôi mới đến nhà anh
được. Xui quá, khi tôi đến nhà thì cửa đóng then cài, mấy người
hàng xóm nói rằng anh đi nhà thương dưới Sài Gòn rồi.
Gần một tháng sau, tôi mới gặp lại anh. Trông anh rất tiều tụy,
xanh xao, nhưng khi nghe tôi nói đến chuyện học võ thì anh cũng
rất hăng hái, bảo cứ đến nhà. Sẵn đó tôi hỏi sao anh lại đi bệnh
viện vậy? Anh nói xin với các vị Thần thôi không học nữa, các vị
không chịu nên mới hành xác anh. Khi vào bệnh viện người ta
không tìm ra anh bị bệnh gì nên cho về. Tôi hỏi sao anh không
đến nhờ sư phụ giúp đỡ? Anh nói rằng đâu có sư phụ nào đâu, lúc
trước anh cũng học câu thần chú qua một người bạn mà thôi.
Cũng không nghe nói muốn nghỉ thì phải làm gì. Nghe đến đây thì
tôi sợ quá, tỉnh mộng liền. Giấc mơ học võ Thần của tôi cũng tan
biến. Tôi tính học cho vui thôi, té ra vướng vào là không có đường
lui nữa! Một thời gian sau lớp võ Taekwondo giải tán và cho đến
nay tôi cũng không gặp lại anh lần nào nữa.
Cứ tưởng rằng chỉ có mình tôi mới biết chuyện đó nhưng sau này
tôi mới phát hiện ra một trường hợp nữa rất gần gũi với mình. Đó
là con rể cậu Hai của tôi. Anh cũng ở Tây Ninh và cũng có học võ
Thần, nhưng dấu kín, không nói với gia đình. Hồi đó, khi phát
hiện tôi có hỏi thì anh cười, nói học để phòng thân thôi mà. Sau
này anh chuyển ra Bà Rịa nên tôi không gặp anh nữa. Lúc 40 tuổi
tôi có gặp lại anh ở Bà Rịa thì nghe cậu Hai tôi nói nhỏ là anh bị
điên. Anh vẫn sinh sống bình thường như mọi người chỉ có điều
nếu gặp bất kỳ một miếng giấy nào thì anh sẽ viết lên cho đầy tờ
giấy mới thôi.
Cậu Hai có cho tôi xem vài tờ. Thú thật, tôi không biết đó là chữ
gì. Tất cả những giấy tờ quan trọng trong nhà như hộ khẩu, sổ
khám bệnh, đều phải giấu kín nếu không anh sẽ viết lên toàn bộ
những tờ giấy đó. Như vậy, người nhà phải đi ra tới trụ sở xã làm
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giấy tờ lại rất mất công. Nếu ai có hỏi thì anh trả lời chữ đó quan
trọng lắm rồi anh cười. Và chuyện đó cứ tiếp diễn cho tới khi anh
mất vì bị bịnh. Tôi không dám hỏi gia đình mà chỉ ngầm hiểu có
lẽ đó là kết quả của việc học võ Thần.
Tương tự
Sau này trong cuộc đời, bản thân tôi có cơ duyên chứng kiến
nhiều chuyện khá lạ lùng, không thể giải thích được. Tuy phần lớn
sau này biết là lừa đảo, thí dụ như giả bộ lên đồng rồi cho số hoặc
trị bịnh. Dĩ nhiên mấy người tin theo tìm mua vé số giống như vậy
đều không trúng, chưa kể phải cúng cho ông thầy đồng một khoản
kha khá. Còn con bịnh thì khi hết khi không. Nhưng cũng có vài
chuyện mà người ta thường gọi là “huyền diệu hay phép lạ”, thậm
chí xảy ra trong chính giòng họ tôi.
Thí dụ như thiếm Hai của tôi ở gần chợ Long Hoa, Tây Ninh. Gia
đình chú thiếm rất nghèo, phải làm thuê làm mướn để sống.
Thiếm Hai không biết chữ nhưng một hôm bỗng kêu mọi người
lại, nói bằng một giọng kỳ lạ rằng ai bệnh thì bà sẽ khám cho. Rồi
mỗi ngày đúng giờ đã định bà khám bệnh, kê toa thuốc bằng tiếng
Pháp, chữ viết rất đẹp và điều ngạc nhiên là các dược sĩ nói tên
thuốc, phân lượng trúng ngay chóc. Nhưng hết giờ thì bà tỉnh lại
và không biết nãy giờ mình làm gì. Trường hợp này bây giờ người
ta gọi là vong nhập. Nghĩa là có hồn một vị Bác Sĩ đã chết nhập
vào cơ thể thiếm. Không ai theo dõi coi bịnh có hết không, nhưng
tiếng đồn vang xa, người ta đến nhà thiếm chờ khám bệnh, tụ họp
thành một cái chợ chồm hổm. Thậm chí có đăng báo nên nhiều
người ở tuốt dưới Sài Gòn, Châu Đốc… mướn xe lên trị bệnh đậu
dài dài trước nhà. Tới nỗi chính quyền xã phải cho lính đến giữ
trật tự.
Người bệnh để tiền hoặc quà tặng lại để đền ơn, nhưng bà không
lấy tiền, chỉ nhận trái cây thôi. Chú Hai tôi thì nghĩ khác, ông mua
một số thuốc Tây thông dụng về để trong cái thúng dạ trước hàng
ba. Nếu trong toa bà cho có ghi thuốc đó, thì người bệnh thường
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mua lại của ông coi như là cám ơn gia đình. Ông chỉ dám lấy một
ít tiền lời thôi. Sự việc kéo dài mấy tháng trời. Rồi một hôm, bỗng
nhiên bà thôi không khám bệnh nữa mà không hề nói trước gì cả.
Có hỏi thì bà cũng không biết tại sao. Cái chợ trước nhà dần dần
giải tán và chú thiếm tiếp tục sống nghèo, hẩm hiu như trước.
Còn nhiều chuyện nữa, và tôi nghĩ quý đồng đạo, nhất là những vị
từng ở trong quân đội hay làm ở nhà thương, sẽ có nhiều chuyện
hấp dẫn hơn cả ngàn lần. Tôi chỉ kể vài chuyện tiêu biểu để giới
thiệu cho đề tài của bài này thôi.
Giải đáp

Quảng cáo phim The Rite
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Sau này tôi đọc thêm sách báo và biết được không những ở Việt
Nam và các nước phương Đông, mà ở Âu Tây cũng có đầy dẫy
những câu chuyện na ná như vậy. Thí dụ như truyện Bác Sĩ
Faustus bán linh hồn cho quỷ để có nhiều kiến thức và được giàu
có. Vị Bác Sĩ nhận được mọi thứ như ý muốn, nhưng cuối cùng
phải trả giá bằng cái chết bi thảm. Chuyện đã được viết thành một
vở kịch rất hay năm 1592. Hoặc gần đây nhất, năm 2011, là bộ
phim kinh dị rất ăn khách The Rite (Lễ trừ tà), do ngôi sao
Anthony Hopskin đóng vai chính, dựa trên một câu chuyện có thật
ở Hội Thánh Công Giáo Rome. Phim kể câu chuyện một vị tu sĩ
không tin vào lễ trừ tà của các linh mục vì ông cho rằng “tà nhập”
là bệnh tâm thần, cần điều trị bằng y khoa chứ không phải bằng
nghi lễ tôn giáo. Sau khi chứng kiến những điều rất khó tin mà
cũng rất kinh dị, ông tự nguyện trở thành linh mục chuyên làm lễ
trừ tà. Phim này giờ có thể mua đĩa coi hay lên YouTube.
Bây giờ tìm hiểu trên Internet thì thấy nghi lễ trừ tà (hay trục tà),
nghĩa là đuổi một hồn quỷ nhập vào con người, từ lâu đã được
thực hiện trong hầu hết các tôn giáo như Phật Giáo, Hồi Giáo, Do
Thái Giáo, Thiên Chúa Giáo, Ấn Giáo, Lão Giáo v.v…
Suy nghĩ
Trong Đạo Cao Đài cũng có nghe nhiều truyền thuyết về chức sắc
đuổi ma quỷ, trị bịnh điên, chứ chưa thấy văn bản chính thức nào
của Hội Thánh đề cập vấn đề này. Nhưng trong Di Lặc Chơn Kinh
có nói tầng trời Phi Tưởng Diệu Thiên có Trục Tà Tinh Phật. Và
có một điểm nổi bật trong triết lý Cao Đài là mọi tín đồ đều biết
Chúa Quỷ, còn gọi là Quỷ Vương, Satan, Lucifer, hiện nay được
phong là Đại Tiên Kim Quang Sứ. Vị Đại Tiên này có quyền phép
gần bằng với Đức Chí Tôn Thượng Đế và cầm đầu một lực lượng
gồm những quỷ nhân (những người phạm Thiên Điều tức là luật
trời, bị phạt làm quỷ) hay hồn quỷ (những linh hồn làm theo lịnh
của Chúa Quỷ). Họ được phép mượn tên của Đức Chí Tôn và tất
cả các đấng thiêng liêng khác để thử thách mọi người, nhất là các
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chức sắc hay tu sĩ. Ai vượt qua thì được lên ngôi vị cao hơn trên
cõi thiêng liêng hằng sống sau khi qua đời. Trái lại, không vượt
qua được thì tuỳ nặng nhẹ mà bị phạt, còn sống thì đau ốm, tai
nạn còn chết rồi thì phải đầu thai lại để đền tội.
Đây là một khái niệm rất mới mẻ so với các tôn giáo khác trước
đây, cho rằng thần tiên đối lập với ma quỷ và chánh thần luôn
luôn tiêu diệt tà thần, bảo vệ con người. Bây giờ chánh cho phép
tà mượn tên. Vậy mới đáng sợ!
Từ ngàn xưa, phân biệt đâu là chánh thần đâu là tà thần tương đối
dễ dàng. Như trong truyện Phong Thần Diễn Nghĩa, thần tiên
được miêu tả có hình dạng đẹp đẽ còn ma quỷ dị hợm gớm ghiếc.
Gần như nhìn bề ngoài có thể đoán đúng tới 99, 99%. Hoặc là cứ
xét các hành vi, các đấng thiêng liêng thì dạy đạo, cứu người, ban
phước. Quỷ ma, trái lại, gây bịnh tật, làm hại con người. Chánh tà
phân biệt rất rõ ràng để con người biết mà theo chánh tránh tà.
Nhưng nay, theo Cao Đài Giáo thì tà thần, ma quỷ lại là giám
khảo một kỳ thi quan trọng: Hội Long Hoa. Và một điều hết sức
đáng để ý là hầu như không thể biết ai là tà thần vì họ được phép
mượn tên các đấng thần tiên và dĩ nhiên là có thể thực hiện các
huyền diệu như trong mấy câu chuyện đã kể ở phần trước. Bây
giờ biết ai là quỷ ma để tránh là hết sức khó khăn vì người ta sẽ
xưng tên cùng với chức vụ thật cao, thậm chí xưng là Đức Chí
Tôn, để lừa mình. Còn một điều quan trọng hơn nữa là nhiều khi
họ âm thầm thâm nhập vào bên trong suy nghĩ của mình, nên
mình tưởng đó không phải là người khác xúi giục! Nói chung,
những việc họ xúi mình làm nghe rất có lý, hợp với tinh thần đạo
đức, hợp với “chơn truyền” nhưng cuối cùng sẽ dẫn mình vào rắc
rối không giải quyết được. Thông thường, mình thích cái gì, họ sẽ
cho mình cái đó, nói chung là trăm phương ngàn kế để thử thách.
Thích áo mão, thì cho áo mão, thích tiền, thì cho làm thủ quỹ
v.v… Kể cả cho thấy một vài phép lạ để tin họ! Những phép lạ
này Đức Hộ Pháp gọi là “mỵ thuật hay mỵ pháp” (mỵ = lừa dối)
trong bài diễn văn ngày 9/2/1949 tại Đền Thánh. Tuy nhiên, tín đồ
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bình thường như chúng ta không thể biết được cái nào là “mỵ”
đâu.
Một trong những cách dễ gặp nhất mà cũng dễ bị sập bẫy nhất là
xúi cãi lộn. Ngay trong tập thể Đạo Cao Đài, chúng ta cũng thấy
dù đã qua 96 năm, đồng đạo mình vẫn còn những tranh cãi y hệt
như lúc mới mở đạo. Cũng vẫn là những chuyện như phải để cái
dĩa trái cây ở đâu, phải quỳ ở chỗ nào, phải rót nước cúng mấy
phân, phải để xác người chết quay đầu vô hay quay đầu ra, phải
viết chữ như thế nào mới… “trúng pháp”! Đáng buồn cho những
vị đạo hữu đó, vì không có khả năng hiểu triết lý, kinh sách của
đạo nên “pháp” đối với họ là những chuyện lòng vòng râu rìa vậy
đó. Nhiều khi họ xem việc cãi nhau về chỗ để cái dĩa trái cây quan
trọng hơn việc sửa chữa tánh hung hăng, sẵn sàng chỉ trích người
khác của bản thân họ.
Có người cúng ngày bốn lượt, đọc thánh ngôn thuộc làu làu,
nhưng chỉ cần trái ý là họ sẵn sàng xỏ ngọt, mắng nhiếc, thưa
kiện, động tay động chưn với người đối diện như thường. Sẽ có
người nói rằng: nhưng mà tôi nói trúng, ông đó nói trật, nên tôi
phải “bảo vệ chân lý” chớ. Nghe rất hợp lý để… cãi lộn, phải
không chư vị?
Ở các họ đạo, đã có nhiều vụ thưa kiện ra chánh quyền, toà án để
giải quyết chỉ vì trái ý nhau rồi. Còn nhớ trong bài diễn văn ngày
27/7/1932 Đức Hộ Pháp có kể chuyện một nhóm tín đồ Cao Đài
tự tách ra thành chi phái, rồi thưa Ngài ra toà án Pháp nhằm triệt
hạ Hội Thánh, nhưng không thành công! Lúc ra toà thì chẳng còn
anh em, đồng đạo, tình thương gì nữa, mà thực sự là kẻ thù, nên
họ gán cho Ngài đủ thứ tội. Đến mức Ngài nói rằng nếu vào thời
vua chúa hồi trước thì đó là tội “rơi đầu”. Và chuyện Đức Ngài bị
thưa không phải chỉ có một lần nếu chúng ta chịu khó đọc sử đạo!
Vậy mà hiện nay, cũng còn rất nhiều vị đang tìm cách để…kiện
đồng đạo mình và thật sự muốn anh em mình…rơi đầu cho hả dạ!
Tóm lại, tà thần trong kỳ ba cũng vẫn gây hại cho người, nhưng
cách xúi giục tinh vi khó phát hiện, khó né tránh hơn nhiều.
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Chánh cho tà mượn tên, tức là đúng sai bây giờ lẫn lộn không
phân biệt được.
Kết
Chắc nhiều người sẽ thắc mắc, giờ mình phải làm sao vì đúng sai
không còn phân biệt được nữa? Thánh ngôn Cao Đài đã dạy rằng
kỳ ba này chỉ có một loại “vũ khí” duy nhất giúp tín đồ chúng ta
tự vệ. Đó là đạo đức. Bước đầu là hãy giữ trọn đạo làm người theo
những nguyên tắc của Nho Tông (Đạo Khổng). Thiết nghĩ, không
cần bàn chi cho cao xa, chỉ cần bấy nhiêu thôi: nhân, nghĩa, lễ, trí,
tín. Đạo đức sẽ là dấu hiệu để thần tiên biết mà bảo vệ mình và tà
thần phải bó tay bỏ cuộc, không thử thách nữa. Chúng ta cũng
biết, trong Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống, Đức Hộ Pháp
dạy việc chọn các chơn linh vào Cung Hiệp Thiên Hành Hoá dựa
vào bằng cấp “trọn lành” chớ không phải phẩm vị Thần, Thánh,
Tiên, Phật. Trọn lành là người có đạo đức ở mức cao đó vậy.
Cũng có người nói rằng tôi cũng muốn làm người hiền, nhưng
xung quanh tôi toàn là hung dữ, biết sao bây giờ! Nhưng nếu thật
lòng muốn làm người hiền, thì dù mình đúng vẫn phải né tránh
người hung dữ, chịu nhịn họ, chịu thua họ, thậm chí là chịu nhục
nhã nữa chớ sao. Biết đâu họ là những giám khảo khắc nghiệt của
Hội Long Hoa!!! Hãy luôn nhớ rằng, thua ở thế gian nhưng được
phần trên cõi thiêng liêng hằng sống. Còn nếu muốn thắng người
khác ở thế gian này bất kể chuyện mất phần trên cõi thiêng liêng
thì đó cũng là quyền của chính mình mà!
Từ Chơn
22/12/2021
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Một bài thuyết đạo
Trong bài thuyết đạo về Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống
tại Đền Thánh đêm 08 tháng 12 năm Mậu Tý (06/01/1949), Đức
Hộ Pháp nói:
[…Bần đạo đã tả trong cuộc thiệt chiến nơi Cung Hiệp Thiên
Hành Hóa, các chơn linh cao siêu về trí thức tinh thần nhưng
thiếu đạo đức không chịu nhận tội. Họ lý luận rằng: “Duy có
bực chơn linh cao trọng, đủ tinh thần, đủ quyền năng, đủ
phương pháp mới dám ngó ngay “Tứ Diệu Đề” (tức nhiên bốn
cái khổ của kiếp sanh: sanh, lão, bệnh, tử) đặng lập vị mình.
Phần nhiều các chơn linh khác không thể gì đảm đương quyết
thắng “Tứ Diệu Đề” ấy đặng. Họ tìm phương thế đặng giải khổ,
nhưng lại biết là không giải khổ đặng. Vì quá khổ, họ phải đi
tìm lấy mảy may hạnh phúc đặng cho đỡ khổ. Nhưng không
may, trong khi đi tìm hạnh phúc trong cảnh tối khổ, họ lại tạo ra
thêm oan nghiệt tội tình khác nữa. Quả kiếp là do nơi đó. Họ
gây ra tội tình chỉ vì muốn tìm hạnh phúc, vậy sao lại buộc tội
họ?”
Bần đạo cũng nhân dịp này mời toàn thể Thánh Thể và con cái
của Đức Chí Tôn lấy trí thức kiếm hiểu coi nơi Cung Hiệp
Thiên Hành Hóa các Đấng Trọn Lành trả lời họ như thế nào?…]
Rồi Đức Ngài lại nói thêm:
[…Mỗi khi bần đạo thuyết, bần đạo chừa một chỗ trống để cho
toàn thể con cái của Đức Chí Tôn kiếm hiểu rồi tự châm thêm
cho có ý nghĩa cao siêu hơn. Bần đạo cố gắng đưa chìa khóa cho
cả thảy nắm trong tay, hầu dìu dắt cả thảy đi cho trọn vẹn trong
khối linh đài của Đức Chí Tôn.]
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Trước khi bàn tới câu hỏi còn bỏ ngỏ trong bài nói đạo này, tôi
nghĩ cần giới thiệu vài khái niệm cho dễ hiểu.
Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống - Dân gian thường cho
rằng nếu không phạm tội gì trong kiếp sống thì khi qua đời linh
hồn sẽ được về trên cõi trời, còn phạm tội thì bị phạt xuống địa
ngục. Đạo Cao Đài gọi cõi trời là cõi thiêng liêng hằng sống.
Đức Hộ Pháp được phép xuất chơn thần (xuất hồn, vía, pháp
thân) về cõi trời trong lúc còn sống, sau đó Đức Ngài kể lại
những điều chứng kiến trong 35 bài nói đạo tại Đền Thánh Tây
Ninh. Ngài nói đó là tả lại Con Đường Thiêng Liêng Hằng
Sống.
Cuộc thiệt chiến - Thiệt = cái lưỡi; Thiệt chiến = tranh cãi bằng
lý lẽ.
Cung Hiệp Thiên Hành Hóa - Cung = toà nhà lớn. Hiệp Thiên
= thuận theo, kết hợp với Trời. Hành Hoá = dạy dỗ cho thành
người tốt. Đây là một nơi trên cõi thiêng liêng hằng sống, có
chức năng giống như toà án ở thế gian. Tam Trấn Oai Nghiêm
(Đức Đại Tiên Lý Thái Bạch, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức
Quan Thánh Đế Quân) ngự ở đây. Ngoài ra, tại đây có các
Đấng Trọn Lành bảo vệ cho các chơn linh (linh hồn) phạm tội
giống như luật sư ở thế gian. Đấng Trọn Lành là những bậc đạo
đức cao thâm. Có thể ở thế gian bạn đắc phẩm vị Thần, Thánh,
Tiên, Phật gì đó, nhưng muốn làm Đấng Trọn Lành thì phải có
một kiếp sống hoàn toàn đạo đức.
Khi mở đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn lập Hiệp Thiên Đài để làm
mô hình cho Cung Hiệp Thiên Hành Hóa trên trời.

Xin trở lại vấn đề, Đức Hộ Pháp nói rằng có nhiều chơn linh lúc ở
thế gian là những người cực kỳ thông minh, có học vị cao, nhưng
không chịu tin vào tôn giáo. Họ thường cổ vũ thuyết vô thần,
nghĩa là họ tin rằng con người chết đi là hết, không có thiên đàng,
địa ngục, kiếp sau gì cả. Do đó, lúc còn sống, họ có thể làm bất cứ
điều gì có lợi cho bản thân, không ngại phạm ngũ giới cấm. Do
69

không sợ luật nhân quả nên họ đều phạm tội, nhưng khi ra Toà
Tam Giáo trên thiêng liêng thì họ không chịu nhận tội. Họ đưa ra
nhiều lý lẽ lắm khi rất kỳ quái để bào chữa. Các Đấng Trọn Lành
sẽ giải thích cho họ hiểu để cuối cùng họ tự định tội mình.

Tượng thần Công Lý

Câu hỏi còn bỏ ngỏ
Trong đoạn trích bài thuyết đạo nói trên có hai điều quan trọng mà
tín đồ chúng ta phải nghiền ngẫm cho thấu đáo.
Thứ nhất, Đức Hộ Pháp nói rằng Đức Ngài cố gắng đưa “chìa
khoá” cho mỗi người. Chìa khoá đó là: “Mỗi khi bần đạo thuyết,
bần đạo chừa một chỗ trống để kiếm hiểu…” rồi “…tự châm thêm
cho có ý nghĩa cao siêu hơn”. Suy ra, Đức Ngài không khẳng định
lời nói đạo của mình là những định đề, nghĩa là những khái niệm
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mặc định, không được phép nói trái lại. Hơn thế nữa, người nghe
cần có suy nghĩ cẩn thận và bổ sung. Đó chính là chìa khoá của
việc tu học.
Thứ hai, câu hỏi của những trí thức vô thần không chịu nhận tội.
Họ nói rằng chỉ có một vài chơn linh cao trọng, tức là những bậc
Thánh hoặc Giáo Chủ mới có đủ sức mạnh tinh thần vượt qua bốn
cái khổ của thế gian. Đa số những người khác, trong đó có họ, chỉ
là người bình thường, tinh thần yếu đuối, không làm được như
vậy. Họ chỉ đi tìm vài niềm vui nhỏ nhoi cho đỡ khổ. Không may,
cuộc sống lại vô cùng khắc nghiệt, nên có khi họ phải phạm tội để
giữ mạng sống chớ đâu cố ý! Vậy có tội chăng là cuộc đời chớ sao
lại kết tội chính họ? Đây là câu hỏi còn bỏ ngỏ mà Đức Hộ Pháp
mời các chức sắc và tín đồ Cao Đài trả lời thay cho các Đấng Trọn
Lành ở Cung Hiệp Thiên Hành Hoá.
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Tìm hiểu
Xin được thảo luận về điểm thứ nhất trước. Rõ ràng Đức Hộ Pháp
kêu gọi tín đồ nghe lời giảng của Ngài một cách tích cực hơn
nhiều. Nghe rồi cần suy nghĩ và phải bổ sung cho có ý nghĩa cao
siêu hơn. Thực tế, vào thập niên 20 mà nói như vậy nghĩa là Đức
Ngài đã đi trước thời đại bằng cách cổ vũ cách học mà các nước
phương Tây hiện nay đang theo đuổi. Ngày xưa ở Việt Nam, đi
học chỉ cần thuộc lòng Tứ Thư, Ngũ Kinh, và xem những ý tưởng
trong đó là đương nhiên đúng, không được nói ngược lại. Ngày
nay, học sinh ở những nước tiến bộ Âu Mỹ không những phải ghi
nhớ mà phải phân tích nữa. Nghĩa là khi tiếp nhận một khái niệm
thì phải đặt câu hỏi cái gì, ai đưa ra, tại sao, để làm chi, thực hiện
được không v.v…? Rồi phải đi tìm tài liệu, bằng chứng để trả lời,
khi nào biết rõ ràng rồi thì mới đưa ra kết luận là áp dụng hay
không áp dụng vào đời sống. Thực tế đã cho thấy, phương pháp
học của phương Tây đem lại thành công vượt bậc.
Đức Hộ Pháp muốn tín đồ Cao Đài học đạo theo phương pháp đó.
Tuy nhiên, đây là một yêu cầu rất cao đối với phần lớn tín đồ Cao
Đài không những vào thời kỳ mở đạo mà thậm chí ngay cả hiện
nay. Nhiều vị sẽ nói rằng những điều Đức Ngài nói là khuôn vàng
thước ngọc, chúng tôi chỉ còn biết nghe theo chớ không biết phải
suy nghĩ cái gì nữa. Còn chuyện bổ sung là quá sức của chúng tôi!
Quả đúng là khó khăn, muốn suy nghĩ và bổ sung lời dạy của Đức
Ngài thì điều đầu tiên là cần phải có kiến thức tôn giáo học, nghĩa
là phải đọc hiểu nhiều kinh sách của các tôn giáo. Khổ thay, phần
lớn tín đồ hiện nay còn không hiểu hết ý nghĩa của các bài kinh
Cao Đài tụng đọc mỗi ngày nói gì tới học đạo!!! Nhưng Đức Ngài
kêu gọi như thế không phải là không có lý do.
Đầu tiên, phần đông tín đồ chúng ta chưa có đủ kiến thức về Đạo
Cao Đài, nên thường hay lầm lẫn về những điều rất cơ bản. Đơn
cử vài thí dụ phổ biến như sau. Khi đọc Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
“Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào đạo thì phải phế
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hết nhân sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có một điều rất
thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện đạo. Thầy nói
cho các con biết nếu công quả chưa đủ, nhơn sự chưa xong, thì
không thế nào các con luyện thành đặng đâu mà mong. Vậy muốn
đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi”
(5/3/1927). Xét thật kỹ theo sát mạch văn thì Thầy dạy phải công
quả cho đủ trước rồi luyện đạo mới thành công. Vậy không nên
chỉ đọc câu cuối cùng rồi vội vàng kết luận ngay là Đạo Cao Đài
cấm tịnh luyện!!! Nếu đọc thêm những bài Thuyết Đạo của Đức
Hộ Pháp thì sẽ không dám kết luận như vậy đâu, bởi vì Đức Ngài
nói như sau: “Chúng ta đạt pháp do chúng ta có ba thể tương liên.
Đừng tưởng chúng ta không đạt được. Chúng ta hễ đi được thì đi
hoài, đâu cũng có đường hết thảy. Song muốn đạt được pháp thì
phải luyện. Ban sơ mới khai Ðạo chúng ta phải thi hành thể pháp
nếu sau nầy không đạt được chơn pháp thì cũng như con người có
quần mà không có áo vậy” (1/2/ Đinh Hợi - 1947). Vậy trong vấn
đề này, chính xác nhất là ta nói Đạo Cao Đài khuyến khích làm
công quả hơn là tịnh luyện. Điều này cũng thực tế so với việc số
lượng Thánh Thất không giới hạn trong khi Tịnh Thất thì chỉ có 3
cho toàn đạo (Trí Giác Cung, Vạn Pháp Cung và Trí Huệ Cung).
Một ví dụ nữa là nhiều vị giải thích việc cắm năm cây nhang trên
bàn thờ là “Ngũ Hành, Ngũ Khí, Ngũ Phần Hương, Ngũ Uẩn, Ngũ
Thường..”, nghĩa là tất cả những từ gốc Hán Việt có liên quan tới
số năm (ngũ) là ghép hết vào đây. Nhưng họ chắc chắn sẽ không
dám ghép nhiều thứ lung tung như vậy nếu có đọc Bài Thuyết
Đạo của Đức Hộ Pháp ngày 1/8/Đinh Hợi - 1947: “Nói về 5 cây
nhang, từ thử Bần Ðạo để cho các Nho Gia tự do giảng nghĩa sao
thì giảng, còn Bần Ðạo hiểu rõ là Ngũ Khí. Chí Tôn dùng Ngũ
Khí mà biến thành Ngũ Hành, vận chuyển cả càn khôn thế giới,
tức là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ”.
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Qua hai thí dụ trên, rõ ràng phần lớn các hiểu lầm lệch lạc của tín
đồ là do thiếu đọc Thánh Ngôn mà ra. Ngược lại, cũng có nhiều vị
do đọc từ quá nhiều nguồn, kể cả nguồn không chính thức, nên
cũng hiểu sai lạc. Thí dụ như có vị trích dẫn “Luyện Tinh hoá Khí,
luyện Khí hoá Thần, luyện Thần hườn Hư, luyện Hư hườn Vô”.
Thật tình mà nói, phần “luyện Hư hườn Vô” không tìm thấy ở
Thánh Ngôn chính thức nào. Hơn nữa câu dẫn trên đã phá vỡ
nguyên tắc Luyện Tam Bửu vì nói như vậy là phải luyện tới…bốn
phần (tứ bửu) chứ không phải ba phần (tam bửu). Chưa kể ở phần
cuối, từ Hư đồng nghĩa với Vô, vậy luyện cho Hư hườn Vô,
(nghĩa là trống không trở lại thành trống không) là hoàn toàn tối
nghĩa. Mình không hiểu là gì thì làm sao mà luyện? Khi tôi thắc
mắc như vậy thì các vị đó giải thích: Thần Tiên nói là đúng, tại
mình không hiểu thôi, đừng thắc mắc. Lời khuyên này nghe hết
sức trái ngược với quan điểm “kiếm hiểu” và “châm thêm” của
Đức Hộ Pháp rồi đó.
“Kiếm hiểu” đã là khó rồi, “châm thêm” lại càng khó gấp bội. Nếu
thiếu kiến thức về Cao Đài Học và cả những tôn giáo bạn thì phần
“châm thêm” này có khi sẽ rất kinh khủng. Thí dụ như đoạn trích
sau: “Như Nhãn hiền đồ, Thầy không muốn nói với con bằng tiếng
Hớn Ngôn vì tiếng An Nam từ đây Thầy cho là tiếng chánh tự
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đặng lập Đạo của Thầy, nên buộc phải nói rõ với con” (5/9/1926Gò Kén). Ta có thể châm thêm như thế này không: “Suy từ trích
dẫn trên, tiếng Việt sau này sẽ thành quốc tế ngữ cho cả địa cầu
68. Ai muốn hiểu đạo Cao Đài thì phải học tiếng Việt”. Buồn thay,
suy diễn như vậy là ta nhảy vọt từ chỗ (Thầy chính thức dùng
tiếng Việt để lập đạo) lên thành (tiếng Việt là tiếng quốc tế). Thực
sự ra, Thầy không hề nói như thế mà đó chỉ là suy diễn của mình
thôi. Cần một Viện Nghiên Cứu Ngôn Ngữ có uy tín chứng minh
mới có tính thuyết phục. Nếu không chứng minh được, thì theo
luận lý học hiện đại, đây là một loại ngụy biện có tên là ngụy biện
trượt dốc, tức là suy diễn về tương lai thiếu căn cứ. Còn về việc
muốn hiểu đạo Cao Đài phải học tiếng Việt, trong môi trường đa
văn hoá, đa ngôn ngữ của thế giới hiện đại thì quan điểm như vậy
khó đứng vững. Ta thử đặt vấn đề hiện nay có cần học tiếng Latin
và tiếng Phạn để hiểu Đạo Thiên Chúa và Đạo Phật hay không?
Rõ ràng là không rồi.
Thêm vào đó, triết lý Cao Đài ngoài việc được diễn giải bằng
tiếng Việt trong Thánh Ngôn và kinh kệ ra, còn ẩn tàng trong
những biểu tượng ở Đền Thánh. Những biểu tượng này có thể
hiểu được mà không cần phải biết rành tiếng Việt. Điều này phù
hợp với quan điểm thông tin ngày nay là người ta có thể truyền
thông tin không những bằng lời nói, chữ viết mà còn bằng hình
ảnh, dấu hiệu, âm thanh, cử chỉ v.v…
Như vậy, để “châm thêm” theo lời dạy của Đức Hộ Pháp thì phải
vừa học đạo cho tới nơi tới chốn, vừa học hỏi cách lý luận hiện
đại sao cho không bị rơi vào trường hợp nguỵ biện hay ngộ biện
như thí dụ vừa mới bàn. Ngụy biện là cố tình lý luận sai còn ngộ
biện là lý luận sai vì không biết cách lập luận. Để tìm hiểu thêm
mời quý đồng đạo tham khảo ở bài viết sau đây.
https://www.daotam.info/booksv/TuChon/hanhtrangrabienlon.pdf
Bây giờ xin chuyển sang điểm thứ hai, đó là quay lại câu hỏi mà
Đức Hộ Pháp còn bỏ ngỏ ở phần đầu. Xin nói thêm là trong Con
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Đường Thiêng Liêng Hằng Sống ở chặng về Cung Hiệp Thiên
Hành Hoá (từ bài 13 đến 18 CĐTLHS), Đức Ngài đã kể ra 5 lý lẽ
mà các trí thức vô thần nêu ra để chối tội. Ngài cũng cho biết các
Đấng Trọn Lành đã trả lời 4 lý lẽ đầu tiên ra sao. Nhưng đến lý lẽ
thứ 5 thì Ngài khuyến khích chức sắc và tín đồ chúng ta trả lời.
Vậy ẩn ý của Ngài là gì? Đức Ngài muốn chúng ta thực hành phổ
độ, mà muốn thực hành thì trước hết phải học đạo đó vậy. Như đã
bàn, để trả lời các vị vô thần đó chúng ta phải nghiên cứu cho cẩn
thận (kiếm hiểu) và lập luận cho tốt chứ không thể nói bừa.

Trả lời câu hỏi
Bây giờ tôi mạn phép đưa ra câu trả lời của riêng tôi, hy vọng mỗi
đọc giả cũng có câu trả lời riêng hay hơn, thâm sâu hơn. Vì câu
hỏi ẩn chứa một vấn đề triết học, nên không thể tự tiện trả lời
ngay lập tức trừ phi tôi là người đắc đạo, đã đạt được trí huệ (tuệ)
rồi. Suy cho kỹ, bản thân tôi chỉ là tín đồ bình thường đang tập
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tành học đạo, nên tôi chuẩn bị ba bước sau đây trước khi đưa ra
câu trả lời.
Bước một, xét trình độ
Trước hết, người nêu câu hỏi có trình độ cao, có học vị Tiến Sĩ
theo thời nay chẳng hạn. Qua kinh nghiệm cá nhân, những vị này
hiểu biết rất rộng so với người thường, dĩ nhiên không kể trường
hợp mua bằng. Nếu vị nào đã làm luận án về Đạo Cao Đài, thì e
rằng vị đó biết rõ mọi thứ còn hơn cả chức sắc cao cấp của chúng
ta nữa. Vậy câu trả lời phải có trình độ tương xứng, tránh ngụy
biện như đã bàn ở trên. Thứ đến, họ theo chủ thuyết vô thần,
nghĩa là họ bác bỏ toàn bộ các triết lý tôn giáo. Vậy nói với họ
rằng triết lý Cao Đài “bao trùm mọi tôn giáo” chắc chắn không
hiệu quả gì! Coi chừng khi họ chất vấn ngược lại “Căn cứ vào đâu
mà bạn nói chỉ có 3,072 ngôi sao?” Hay “3,000 công quả cụ thể là
bao nhiêu?” là không biết cách trả lời đó! Đối với họ chỉ có thể
dùng lý lẽ và bằng chứng được nhiều người công nhận mới mong
họ nghe, nghe thôi chứ chưa chắc họ đồng ý.
Bước hai, xét hoàn cảnh
Những vị này đã phạm tội trong kiếp sống ở thế gian vì Đức Hộ
Pháp nói họ chối tội trước Toà Tam Giáo. Còn chúng ta phải nghĩ
xem các Đấng Trọn Lành trả lời thế nào. Xin lưu ý, Đức Hộ Pháp
nói cho dù Thần, Thánh, Tiên, Phật, muốn làm việc ở Cung Hiệp
Thiên Hành Hoá cũng phải đạt bằng cấp Trọn Lành. Các Đấng
Trọn Lành có thể tạm hiểu là những vị không phạm tội lỗi gì trong
kiếp sống. Nhưng tại sao phải là Đấng Trọn Lành? Bởi vì nếu
cũng phạm lỗi như các vị trí thức vô thần, thì nói ai nghe! Vậy
phải lưu ý là chúng ta đang thay mặt cho các Đấng Trọn Lành đó.
Bước ba, xét mục đích
Tới đây, có lẽ nhiều vị sẽ nói: Rắc rối quá! Họ phạm tội thì cứ cho
ngưu đầu mã diện dắt đi đánh đập hành hạ gì đó, rồi bắt đi đầu
thai làm thú vật gì đó là xong. Đây là lập luận kiểu dân gian mấy
ngàn năm trước, dễ hiểu, dễ làm, nhưng trong thời đại hiện nay thì
không ăn thua. Người ta sẽ nói cõi giới thiêng liêng vậy đâu khác
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gì thế gian! Cũng có chức, có quyền, cũng hành hạ người khác thì
sẽ có oan có ưng. Rồi trước sau gì cũng có tham nhũng, đút lót.
Cho nên không cần tu hành mất công, mình cố kiếm tiền, tạc
tượng Phật cho đẹp, cúng chùa cho nhiều, mướn vài trăm sư sãi
mở loa lớn tụng kinh là xong, khỏi sợ trừng phạt. Biết đâu chừng
còn mua được chức vụ cao trên trời nữa! Vậy đâu cần tôn giáo
hay triết lý gì nữa, phải không quý đọc giả?
Trái với quan niệm cổ xưa đó, tình huống Đức Hộ Pháp nêu ra ở
đây ẩn dụ triết lý rất đặc trưng của Cao Đài. Những chơn linh
(linh hồn) sau khi chết sẽ về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, lúc đến
Cung Hiệp Thiên Hành Hoá sẽ tự xác định mình có tội hay không
chứ không có ai làm quan, ngồi trên cao bắt tội như toà án ở trần
gian. Các Đấng Trọn Lành ở đó để giúp các chơn linh hiểu đạo,
định tội mình cho đúng vì thường thì họ chọn hình phạt cho chính
họ rất nặng. Trong trường hợp chúng ta đang bàn thì các Đấng
Trọn Lành phải giúp các vị trí thức vô thần hiểu đạo để họ chịu
nhận tội. Vậy câu trả lời phải có lời lẽ nhẹ nhàng, có tình có lý,
lập luận cho đúng, giải thích sao cho họ hiểu và chấp nhận. Hoàn
toàn không thể áp đặt, đe doạ hay chỉ một chiều bác bỏ lý lẽ của
họ mà không có gì để minh chứng.
Bước bốn, trả lời
Với những điểm được làm rõ trên đây và dựa trên trình độ hạn
hẹp của bản thân, tôi mạn phép đưa ra câu trả lời như sau:
Kính thưa quý vị trí thức, tôi e rằng quan điểm chỉ có một vài
đấng cao siêu dám đối đầu và thắng được sanh, lão, bệnh, tử là
không hợp lý. Dù là ai thì ở thế gian này cũng phải mang xác
phàm như nhau, dám hay không dám đối đầu cũng phải chịu
những đau khổ thể chất như nhau. Vậy không thể lý luận rằng tôi
phạm tội vì yếu đuối không chịu nổi đau khổ. Ngay cả luật ở thế
gian cũng không chấp nhận lý lẽ này. Một người quá đói đến nỗi
phải đi cướp đồ của người khác thì vẫn phải chịu trừng phạt ít
nhiều tuỳ theo hoàn cảnh, chứ không thể xem là vô tội được.
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Thêm vào đó, theo số liệu năm 2020 của Cục Thống Kê Lao Động
Mỹ Quốc, thì người có bằng cấp càng cao càng dễ kiếm việc làm
và càng có mức lương cao. Quý ngài là trí thức, nên cuộc sống ở
thế gian chắc chắn không đến nỗi tồi tệ trừ phi phạm những tội
nghiêm trọng. Với cuộc sống như vậy, quý ngài hoàn toàn có
quyền chọn giữa làm việc tốt và làm việc xấu. Vậy nếu đã phạm
tội thì đó là cố tình chứ không phải ngộ phạm. Ngay cả luật đời
cũng luôn kết tội cố sát nặng hơn ngộ sát.
Tuy vậy, vấn đề không phải không có cách nào giúp người phạm
tội trên Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống. Nếu chân thành
nhận tội và đền bù những điều mình đã làm, quý vị vẫn có thể tiếp
tục đi lên những phẩm vị cao hơn nữa, thậm chí vượt qua cả Đức
Chí Tôn như theo lời Thầy đã hứa.
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Triết lý
Đối với tín đồ Cao Đài chúng ta, cần thấy rõ triết lý ẩn chứa trong
câu chuyện này. Các bậc tiền bối Cao Đài thường gọi đó là Bí
Pháp, theo nghĩa nội dung nằm bên trong hình thức.
Đặc biệt, chỉ có giáo lý Cao Đài mới bàn chuyện tranh cãi không
chịu nhận tội sau khi chết. Và không nghe Đức Hộ Pháp nói
những cuộc tranh luận này có kết thúc hay không. Quan trọng là
tranh luận chỉ xảy ra ở Cung Hiệp Thiên Hành Hoá, nơi ngự của
Tam Trấn Oai Nghiêm, chứ không xảy ra ở những cung điện khác
trên Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống. Tổ chức Hiệp Thiên
Đài của Đạo Cao Đài là một mô hình tượng trưng cho cung này.
Chỉ khi về tới Bạch Ngọc Kinh, là kinh đô của vũ trụ nơi Đức Chí
Tôn Thượng Đế ngự, mới không còn tranh luận nữa. Ở đây các
chơn linh giao tiếp bằng tư tưởng, không phải ngôn ngữ. Tại sao?
Thưa quý vị, bởi ở cung Hiệp Thiên Hành Hoá còn phân biệt Trời
và Người nên cần “hiệp”. Muốn hiệp thì phải so đo, tính toán cho
phù hợp, vậy cần ngôn ngữ. Kết quả là tranh luận, mà tranh luận
thì không bao giờ có điểm kết thúc. Điều này đã được chứng minh
bằng các phiên họp vận động thống nhất các chi phái Đạo Cao
Đài, trong đó dù các vị tiền bối rất thành tâm nhưng đều không có
kết quả như ý. Trái lại, ở Bạch Ngọc Kinh, Trời và Người là một
(Thầy là các con, các con là Thầy) nên mọi tranh cãi không còn
nữa. Do đó, không cần ngôn ngữ, chỉ cần suy nghĩ thôi. Đạo Phật
gọi là “vô ngôn” đó vậy.
Tóm lại, muốn vào Bạch Ngọc Kinh thì đừng cãi lý nữa. Điều này
là cực kỳ khó vì con người chúng ta đã quen với lý luận trong
cuộc sống hàng ngày và mọi quyết định đều dựa trên lý lẽ. Thứ
đến, khi nói “không” cãi lý là ta lọt vào hệ thống nhị nguyên rối
rắm của chính mình. Bởi chữ “không” đó nằm trên một nền tảng
vô hình sẵn có từ ngàn đời là “có”.

80

Thiện Thần và Ác Thần - biểu tượng của nhị nguyên
Kết thúc
Kính thưa quý đọc giả, tôi không dám có ảo tưởng là câu trả lời
của tôi nêu trên sẽ kết thúc được cuộc tranh cãi với các vị trí thức
vô thần. Thế giới luận lý vô cùng tận nên tranh luận, vốn là tính
chất đặc hữu của chính nó, sẽ liên tục sinh ra rồi mất đi. Cũng như
những suy nghĩ của bản thân luôn chớp nhoáng xuất hiện, nhảy
múa rồi biến mất. Các nhà tu học thời xưa ví là “tâm viên ý mã”.
Nếu có biện ắt có phản biện và ngược lại. Quý vị cứ thử lắng nghe
chính mình khi bị chỉ trích thì sẽ thấy mình nhanh chóng tìm ra đủ
thứ lý lẽ để biện hộ.
Sẽ có người nói rằng vậy thì đừng ghé Cung Hiệp Thiên Hành
Hoá, mình đi thẳng lên Bạch Ngọc Kinh được không? Kính thưa
quý vị, được hay không tuỳ vào chỗ này: ta có hiểu được con
đường tắt mà người xưa đã để lại tự mấy ngàn năm rồi hay không.
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Đó là “Sắc tức thị không không tức thị sắc” “Vô vi nhi vô bất vi”
và “Trung dung” đó vậy.
Từ Chơn
Sài Gòn 15/1/2022
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Bài 5

DIỄN GIẢI
THÊM
VỀ
KINH CAO ĐÀI

Từ Chơn
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Nhập
Trong loạt bài “Một yếu tố không thể bỏ lỡ khi diễn giải kinh Cao
Đài” chúng tôi đã trình bày yếu tố đó chính là phải tôn trọng thể
loại văn biền ngẫu của kinh văn gốc. Nghĩa là sau khi tra từ trong
tự điển, phải quan tâm đến tính chất đối nhau của các từ ngữ trước
khi dịch nghĩa. Sự đối nhau này sẽ phát sinh ý nghĩa tổng hợp của
từng cặp câu. Không thể xem mỗi câu là một đơn vị riêng rẽ.
Ngoài ra, chúng tôi có đính kèm theo bản dịch tiếng Việt và tiếng
Anh để tham khảo. Tuy nhiên, như đã trình bày trước đây, dù có
dựa vào tính chất văn biền ngẫu, bản dịch thô tiếng Việt vẫn còn
đôi chỗ rất tối nghĩa. Những chỗ này cần kiến thức và những suy
nghĩ về triết lý Phương Đông để hiểu đầy đủ. Từ “đầy đủ” chúng
tôi dùng ở đây chỉ có tính tương đối, vì nếu thật sự “hiểu đầy đủ”
thì người đọc đã đi vào trạng thái mà người xưa gọi là “đắc đạo”.
Trong khi đó, người viết bài này chỉ là một tín đồ bình thường,
với những hiểu biết hạn hẹp trong vòng sách vở. Chúng tôi chỉ
muốn làm viên gạch lót đường cho những thế hệ tương lai với hy
vọng thiết tha là các em cháu đó sẽ tiếp tục bổ sung để rồi sẽ có
những vị có thể “hiểu đầy đủ”. Những vị đó sẽ trao tặng món quà
“đắc đạo” cho loài người ở quả cầu 68 này.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói thêm về những chỗ khó hiểu
trong 4 bài kinh chữ Hán mà tín đồ Cao Đài tụng đọc hàng ngày.
Tuy nhiên xin cảnh báo trước là sẽ có những vị vẫn cảm thấy khó
hiểu sau khi đọc xong. Chúng tôi rất thông cảm với những vị đó
bởi vì lúc mới học đạo chúng tôi cũng đã trải qua những cảm giác
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tương tự. Với những vị đó chúng tôi thành thật khuyên là hãy
dừng lại, đừng đọc nữa. Hãy quên hết đi, đừng cố gắng hiểu mà
hãy đọc lại Thánh Ngôn Hiệp Tuyển và tìm cách làm công quả
một thời gian đi rồi mới đọc lại. Khi nào đọc mà cảm thấy thú vị
dù chỉ hiểu chút ít thì mới nên đọc tiếp.

Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế
Xin lập lại là trên cơ bản văn biền ngẫu (biền = hai con ngựa sóng
đôi, ngẫu = một đôi), thì luôn luôn phải xem xét từng cặp hai câu
đối nhau để suy ra ý nghĩa. Trước hết, là bài kinh Ngọc Hoàng
Thượng Đế. Đôi câu thứ nhất cần giải thích thêm là:
Chữ Hán
若實若虛不⾔⽽默宣⼤化
是空是⾊無為⽽役使群靈

Dịch ra Hán Nôm
Nhược thiệt nhược hư bất ngôn nhi mặc tuyên đại hoá.
Thị không thị sắc vô vi nhi dịch sử quần linh.
Dịch thô ra tiếng Việt
Hoặc có thật hoặc không có thật Ngài không nói gì nhưng ban
lệnh cho tất cả mọi vật.
Là không là có Ngài không làm gì nhưng sai khiến tất cả các linh
hồn.
Xin mời quý đồng đạo cùng xét cặp câu “Hoặc có thật hoặc không
có thật” đối với “Là không là có”. Những cặp từ ở đây đối rất
chỉnh. “Có thật” đối với “không”; “không có thật” đối với “có”;
“hoặc” đối với “là”. Ý chính chỗ này là rút gọn một câu kinh rất
nổi tiếng trong bộ kinh Prajnaparamitahridaya Sutra (Bát Nhã Ba
La Mật Đa Tâm Kinh) của Phật Giáo Đại Thừa:
“Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu
kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
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Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không,
không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị”.
Tạm dịch: “Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi đạt được trí huệ thì thấy
năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi đau khổ.
Này Xá Lợi Tử, có chẳng khác gì không, không chẳng khác gì có,
có chính là không, không chính là có, thọ tưởng hành thức cũng
đều như vậy”.

Bản Tâm Kinh đời Tống
Nếu quý đọc giả cảm thấy đoạn văn này khó hiểu thì chúng tôi
hoàn toàn đồng ý và xin thêm “cực kỳ khó hiểu” đối với người
bình thường chúng ta. Chúng ta vốn hiểu rằng có và không là hai
cực đối chọi nhau, nghĩa là hoàn toàn khác nhau, bây giờ kinh gợi
ý hai cực đó chẳng khác gì nhau thì mọi thứ đảo lộn hết. Chúng ta
không thể nào hiểu nổi hai trạng thái “có tiền” và “không có tiền”
lại giống nhau, đặc biệt trong kinh văn dùng thẳng thừng từ “thị”,
nghĩa là “là”. Từ “là” còn khẳng định mạnh hơn từ “giống như”!
Việc này cũng hệt như ta học hai đường thẳng song song không
bao giờ gặp nhau (hình học Euclid) thì dễ hiểu, dễ chấp nhận.
Nhưng khi nghe nói hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cực
(hình học phi Euclid) thì chúng ta thấy khó mà chấp nhận được.
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Chỉ đến khi thầy dạy Toán giải thích ra thì chúng ta mới hiểu và
chấp nhận.
Nhưng xin quay lại chỗ hai cụm từ đối nhau trong bài kinh của
chúng ta. Rõ ràng chỗ này ngụ ý có hai cách suy nghĩ: một là suy
nghĩ bình thường. Đó là “có thật” khác với “không có thật” hay
“có” khác với “không”. Hai là suy nghĩ siêu bình thường theo
Kinh Bát Nhã, nghĩa là hai điều trái ngược đó không khác nhau.
Xin nhấn mạnh thêm chỗ này, “hiểu” là hiểu ngay lập tức, không
cần phải suy nghĩ vài phút, vài giờ hay dùng lý lẽ vòng vo hoặc
trích dẫn câu nói của vị nào đó!
Nếu hiểu được như vậy thì ta sẽ hiểu được luôn hai cụm từ đối
còn lại. Đó là “Đức Thượng Đế không nói gì nhưng ban lệnh cho
mọi vật” và “Đức Thượng Đế không làm gì nhưng sai khiến mọi
linh hồn”. Không nói gì và ban lệnh, không làm gì và sai khiến là
hai hành vi trái ngược nhưng được gợi ý là “không khác nhau”.
Nói tóm lại, ý nghĩa tổng hợp của hai câu kinh này là “Chúng ta
không thể hiểu được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế bằng suy nghĩ
thông thường. Muốn hiểu Ngài phải có một trí não siêu tuyệt mà
người xưa vẫn gọi là Trí Bát Nhã”. Kính thưa quý đồng đạo, đây
chỉ là ý nghĩa của hai câu kinh, còn chuyện làm thế nào để có
được Trí Bát Nhã lại là một chuyện lớn lao khác. Ai cũng biết
rằng đã có nhiều vị bỏ cả cuộc đời để mong đạt được mà vẫn thất
bại. Có lẽ sẽ có ý kiến là nếu quá khó, không thực hiện được thì
nói ra làm chi? Vâng, khó thật đấy! Nhưng kỳ ba này Đức Chí
Tôn đã hứa là sẽ “hoàn nguyên chơn thần cho các con đắc đạo”,
nghĩa là trả lại Trí Bát Nhã cho chúng ta. Để hưởng được ân huệ
đó, ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu “tam lập” đi vậy.
Cặp câu thứ hai cần giải thích thêm là:
Chữ Hán
時乘六⿓遊⾏不息
氣分四象斡旋無邊

Dịch ra Hán Nôm
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Thời thừa lục long du hành bất tức.
Khí phân tứ tượng hoát (oát) truyền vô biên.
Dịch thô ra tiếng Việt
Thời gian cưỡi sáu rồng di chuyển không ngừng nghỉ.
Khí chia ra thành bốn phần truyền đi không có giới hạn.

Cặp câu này hàm ý một triết lý Phương Đông cũng rất nổi tiếng
mà cũng “cực kỳ khó hiểu” không thua gì Bát Nhã Ba La Mật Đa
Tâm Kinh ở trên. Đó là Dịch Lý. Cụm từ “Thời thừa lục long”
trích trong lời giải thích của Đức Khổng Tử về quẻ Càn, gồm có 6
vạch liền trong Bát Quái Đồ. Quẻ này tượng trưng cho Trời và có
hình dạng như sau:
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“Khí phân tứ tượng” là cách nói rút gọn của nguyên tắc Âm
Dương tạo lập vũ trụ trong Dịch Lý như sau:
Vô Cực sinh Thái Cực
Thái Cực sinh Lưỡng Nghi
Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng
Tứ Tượng sinh Bát Quái
Bát Quái sinh vô lượng
Kính thưa quý đồng đạo, chúng tôi hoàn toàn không có cao vọng
giải thích điều gì trong Dịch Lý mà thực tế cũng không hề có khả
năng làm điều đó. Chúng tôi chỉ muốn chuyển ngữ kinh văn sang
tiếng Việt cho dễ hiểu thôi. Vì thế, vấn đề tìm hiểu thêm về Dịch
Lý xin phép nhường lại cho những bậc cao minh hơn. Tóm lại,
chúng tôi giờ chỉ xin nêu nghĩa tổng hợp của hai câu kinh này là
“Nguyên tắc lập thành mọi thứ trong vũ trụ này của Đức Ngọc
Hoàng Thượng Đế được miêu tả bằng Dịch Lý”. Quý đồng đạo
nào muốn đọc thêm về Kinh Dịch, xin tham khảo sách của các tác
giả Ngô Tất Tố, Nguyễn Hiến Lê, Kim Định v.v… đều có bán ở
các nhà sách Việt Nam.

Kinh Phật Giáo
Trong bài kinh Phật Giáo, cũng có hai cặp câu rất khó hiểu. Cặp
thứ nhất:
Chữ Hán
吐氣成虹 ⽽⼀柱撐天
化劍成尺 ⽽三分托地

Dịch ra Hán Nôm
Thổ khí thành hồng nhi nhứt trụ xang (xanh) thiên.
Hóa kiếm thành xích nhi tam phân thác địa.
Dịch thô ra tiếng Việt
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Phun hơi thành cầu vồng một trụ chống trời.
Biến gươm thành cây thước ba phân đỡ đất.
Chúng tôi đã đọc hai lời giải thích của quý ngài Hiền Tài Nguyễn
Văn Hồng - Đức Nguyên và Hiền Tài - Quách Văn Hoà - Thiên
Vân. Hai giải thích này tương đối giống nhau nên chúng tôi mạn
phép trích đăng của ngài Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng để quý đồng
đạo cùng tham khảo.
“Nói về Phép Luyện Ðạo, hai câu Kinh này có ý nghĩa luyện cho
Hậu Thiên biến thành Tiên Thiên, tức là luyện cho hữu hình trở về
vô hình, tức là Huờn Hư, đắc đạo.
* Thổ khí thành hồng nhi nhứt trụ xang Thiên, câu nầy có hàm
ý nói quẻ LY của Hậu Thiên Bát Quái biến thành quẻ CÀN của
Tiên Thiên Bát Quái, gọi là ÐIỀN LY: Quẻ LY có một vạch đứt ở
giữa, điền thêm vào chỗ trống của vạch đứt đó thì nó trở thành
vạch liền, và quẻ LY biến thành quẻ CÀN, mà Càn tượng trưng
cho Trời.
* Hóa kiếm thành xích nhi tam phân thác Ðịa, có hàm ý nói quẻ
KHẢM của Hậu Thiên Bát Quái biến thành quẻ KHÔN của Tiên
Thiên Bát Quái, gọi là CHIẾT KHẢM: Quẻ KHẢM có một vạch
liền ở giữa, nếu chặt cho nó đứt ra làm hai đoạn thì ta được quẻ
KHÔN có 3 vạch đều đứt đoạn, mà Khôn tượng trưng cho Ðất.
Khi đã CHIẾT KHẢM và ÐIỀN LY thì Hậu Thiên Bát Quái biến
thành Tiên Thiên Bát Quái. Luyện được như vậy thì đắc đạo”.
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Thủ khảm điền ly đồ
Lời giải thích này giúp chúng ta biết được mối quan hệ của hai đôi
quẻ Dịch: Ly và Càn, Khảm và Khôn chính là nguồn gốc của hai
câu kinh đã nêu. Tuy nhiên, không thấy có hướng dẫn luyện làm
sao để “thêm vào chỗ trống của vạch đứt” hoặc làm sao để “chặt
cho đứt ra làm hai đoạn”. Có lẽ phải chờ đến khi gặp được một
“minh sư” dạy kỹ chỗ này.
Thú thật là bản thân chúng tôi cũng không hiểu ý hai câu này, vậy
quý đồng đạo nào muốn tham khảo kỹ hơn, xin mời đọc chương
39 (thủ khảm điền ly đồ) trong quyển Tính Mệnh Khuê Chỉ Toàn
Thư - của Doãn Chân Nhân (Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ dịch).
Nhà xuất bản Nhân Tử Văn, California, USA. Hình như các nhà
sách ở Việt Nam cũng có bán.
Đôi câu thứ hai:
Chữ Hán
功參太極 破⼀竅之⽞關
性合無為 統三才之秘旨

Dịch ra Hán Nôm
Công tham thái cực phá nhứt khiếu chi huyền quan.
Tánh hiệp vô vi thống tam tài chi bí chỉ.
Dịch thô ra tiếng Việt
Theo lý thái cực để mở một cánh cửa huyền diệu trong cơ thể.
Theo lý vô vi kết hợp ba phần quí báu của cơ thể con người.
Muốn xét câu thứ nhất thì trước hết, cần biết thêm về “huyền quan
nhứt khiếu” hay “huyền quan khiếu”. Người Trung Hoa cổ đại
cho rằng trong cơ thể con người có một nơi giống như cánh cửa
(quan) thông qua cõi siêu hình. Bằng cách tu luyện, người ta có
thể mở (phá) cánh cửa này để giao tiếp với thế giới đó. Tuy nhiên,
những giải thích của các nhà tu hành theo Đạo Lão (các Đạo gia)
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về huyền quan khiếu rất phức tạp, khó hiểu. Thêm một điều nữa là
Đạo Lão có cả ngàn tông phái và họ đều có giải thích khác nhau.
Rõ ràng tìm một lý giải chính thức là mò kim đáy bể. Đối với Đạo
Cao Đài, cũng không thấy văn bản chính thức nào của Hội Thánh
giải thích rõ điều này. Chỉ có Bát Nương Diêu Trì Cung trong
quyển Bí Pháp Luyện Đạo dạy Hiền Tài Nguyễn Văn Mới rằng đó
chính là Thiên Nhãn (còn gọi là Huệ Nhãn hay Huệ Quang Khiếu)
nằm giữa não bộ và trán, ngay chính giữa hai mắt. Cơ quan này
bán hữu hình, nghĩa là có khi thấy được có khi không và không
thể dùng phẫu thuật của phương Tây để tìm hiểu. Tuy nhiên,
quyển Bí Pháp Luyện Đạo, dù đã giao trọn bản quyền lại cho Hội
Thánh (lúc đó có tên là Hội Đồng Chưởng Quản), vẫn chưa được
Hội Thánh kiểm duyệt và phát hành chính thức.
Xin trở lại câu kinh trên, người tu học phải làm theo lý Thái Cực
(tham Thái Cực) để mở cánh cửa này. Từ Thái Cực ẩn dụ nguyên
tắc Âm Dương trong Dịch Lý Trung Hoa. Theo đó Vô Cực sinh ra
Thái Cực, Thái Cực biến thành Lưỡng Nghi v.v…tạm dịch nghĩa
đen là “không có gì” sinh ra “duy nhất”, “duy nhất” biến thành
“hai phần đối nghịch nhau”. Người xưa gián tiếp nói rằng quá
trình này chỉ có một chiều bắt đầu từ Vô Cực. Nên nếu đi từ “hai
phần đối nghịch nhau” đến “duy nhất”, thì được xem là “phản bổn
hườn nguyên”, nghĩa là quay trở lại cái gốc. Vậy người tu học
“tham Thái Cực” là làm sao cho suy nghĩ của mình, vốn luôn luôn
dựa vào lý lẽ đúng hoặc sai (Lưỡng Nghi), quay trở lại trạng thái
không đúng sai nữa (Thái Cực) thì sẽ mở được cánh cửa này. Làm
được như vậy gọi là đắc đạo. Nhưng đó chỉ là ý nghĩa câu kinh,
còn làm sao để quay về Thái Cực thì không thấy bài kinh đề cập.
Bây giờ mời quý đọc giả xét câu thứ hai. Tín đồ Cao Đài ai cũng
biết ba phần quý báu của cơ thể (Tam Bửu) là Tinh, Khí, Thần
(Cơ thể, trí não, linh hồn). Cũng giống như huyền quan khiếu, có
rất nhiều cách giải thích Tinh, Khí, Thần tuỳ theo từng tông phái
của Đạo Lão. Trong đạo Cao Đài, thánh ngôn và bài thuyết đạo
của Đức Hộ Pháp đã giải thích rất đầy đủ nên không cần nhắc lại
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ở đây nữa. Kinh nói rằng muốn kết hợp ba phần này thì phải tập
luyện sao cho “tánh” mình theo lý vô vi.
Từ vô vi trong ngữ cảnh này là nói rút gọn một câu trong Đạo
Đức Kinh của Đức Lão Tử ở chương 37. “Đạo thường vô vi nhi
vô bất vi”. Nghĩa là “Đạo thường không làm nhưng không gì
không làm”. Dù khó lòng hiểu được khái niệm hết sức phức tạp
này, có lẽ chúng ta cũng thấy được sự tương đồng với lời lẽ trong
kinh Bát Nhã. Đó là một nỗ lực nhằm xoá bỏ sự khác biệt giữa có
và không, có điều là hai bài kinh dùng từ ngữ khác nhau mà thôi.
Suy ra, ý tổng hợp cặp câu này là “Cách luyện đạo để thành công
là suy nghĩ không dựa vào đúng hay sai nữa”. Và cũng như những
câu kinh khác, không có hướng dẫn cụ thể là phải làm sao.

Kinh Tiên Giáo
Đôi câu đầu tiên trong bài Kinh Tiên Giáo cần luận bàn thêm là:
Chữ Hán
無為居太極之前
有始超群真之上

Dịch ra Hán Nôm
Vô vi cư Thái Cực chi tiền.
Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng.
Dịch thô tiếng Việt
Trước khi có trời đất Ngài ở trước ngôi Thái Cực.
Sau khi có trời đất Ngài cao hơn các bậc đắc đạo.
Hai câu này nhắc lại nguyên tắc Âm Dương tạo thành vũ trụ đã
bàn ở phần trên, nhưng nhấn mạnh phần Tiên Thiên và Hậu Thiên
(trước khi và sau khi có trời đất). Chúng ta đã biết, triết lý truyền
thống Trung Hoa dựa trên nền tảng thuyết Âm Dương. Cặp đối
“vô vi” và “hữu thỉ” là tuân theo qui tắc này. Vô vi ở đây không
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có nghĩa là “không làm” như trong Đạo Đức Kinh, mà có nghĩa là
lúc chưa lập thành trời đất. Sở dĩ biết được như vậy là vì cụm từ
này đối với “hữu thỉ”, tức là có nguồn gốc hay thế giới vật chất.
Vậy nếu có “trước trời đất” thì phải có “sau trời đất”. Như vậy,
nghĩa tổng hợp đôi câu này là “Nguyên lý Âm Dương bao trùm
mọi thứ, kể cả việc luyện đạo”.
Đôi câu thứ hai là:
Chữ Hán
道⾼⼀氣妙化三清
德煥虛靈法超群聖

Dịch Hán Nôm
Đạo cao nhứt khí diệu hóa Tam Thanh.
Đức hoán hư linh pháp siêu quần Thánh.
Dịch thô tiếng Việt
Đạo làm cho một Khí biến thành Tam Thanh.
Đức soi sáng cõi trời bằng lời dạy đạo vượt qua các vị Thánh.
Trước hết, hai từ đầu câu “Đạo” và “Đức” ngụ ý nhắc tới bộ Đạo
Đức Kinh, bộ kinh được truyền tụng là của Đức Lão Tử và là bộ
kinh chính thức của Tiên Giáo. Xin nói ngắn gọn chỗ này, bộ kinh
này có hai phần: Thượng Kinh luận về chữ Đạo. Đức Lão Tử dạy
rằng Đạo là nguồn gốc mọi vật, như trong chương 42: Đạo sinh
một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Số 3 ở đây vừa là
cội nguồn của mọi thứ trong vũ trụ, vừa là ba vị Tiên đứng đầu
Tiên Giáo: Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thượng Thanh
Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.
Phần Hạ Kinh luận về chữ Đức. Đức Lão Tử dạy rằng Đức là biểu
hiện cụ thể của Đạo trong từng sự vật.
Nói gọn lại, ý tổng hợp hai câu kinh này là “Tóm tắt ý chính Đạo
Đức Kinh”. Hiện các nhà sách ở Việt Nam có các bản dịch Đạo
Đức Kinh ra tiếng Việt của các tác giả uy tín Nguyễn Hiến Lê,

94

Nguyễn Duy Cần, Nhượng Tống. Tuy nhiên, kinh nghiệm cá nhân
cho thấy rằng đọc quyển này không phải là chuyện dễ dàng.

Kinh Nho Giáo
May cho chúng ta, bài Kinh Nho Giáo không có những ẩn dụ cần
phải bàn thêm. Có nhiều đọc giả cho rằng bản dịch tiếng Việt của
chúng tôi là tạm đủ để hiểu bài kinh này.

Kết luận
Có lẽ đến đây, đối với chúng tôi là tạm xong phần “hiểu lời kinh
nói gì”. Bây giờ sẽ có nhiều ý kiến phát khởi chỗ này. Chẳng hạn
như hiểu lời kinh rồi thì có cần “tụng kinh” nữa hay không? Để
trả lời câu hỏi này, xin trích câu trả lời của Đại Sư Huệ Năng cho
đệ tử là sư Pháp Đạt.
Đại Sư Huệ Năng, theo truyền thuyết là Tổ Sư Thiền Tông Trung
Hoa đời thứ 6 (Lục Tổ). Sư Pháp Đạt tự hào là mình đã tụng kinh
Pháp Hoa được 3,000 lần, nhưng khi Đức Lục Tổ hỏi ý nghĩa kinh
thì ông chẳng trả lời được câu nào. Sau khi nghe Đức Lục Tổ giải
nghĩa, ông mới hiểu ra và vô cùng mừng rỡ.
Đức Lục Tổ nói thêm, “Nếu ngươi cho rằng nhiều lần tụng kinh là
tốt mà không hiểu lời kinh, thì cũng giống như con trâu lông dài
tiếc cái đuôi rất đẹp của mình”.
Pháp Đạt hỏi, “Thưa thầy, vậy tức là chỉ cần hiểu nghĩa, không
cần tụng kinh sao?”
Đức Lục Tổ, “Kinh đâu có cản trở gì suy nghĩ của ngươi. Ngu hay
sáng, lợi hay hại là do mình thôi. Miệng tụng mà suy nghĩ đúng
mới là mình làm chủ kinh. Miệng tụng mà suy nghĩ sai là kinh làm
chủ mình”.
Theo ý chúng tôi, đúng như lời Đức Lục Tổ dạy, tụng kinh thì cứ
tụng, nhưng phải suy nghĩ đúng, chứ đừng đếm số lần tụng rồi
tưởng mình cao hơn người tụng ít lần. Điều này cũng giống như
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khi nghe Đức Hộ Pháp hỏi ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi, “Có đủ
3,000 công quả chưa?” thì một số tín đồ bèn…đếm coi mình đi
làm công quả đủ 3,000 ngày chưa vậy! Than ôi! Họ không hiểu
rằng con số của Đức Ngài ẩn dụ một khái niệm triết học, chứ
không phải là con số toán học!
Đối với tín đồ Cao Đài, tụng kinh là thực hiện Thể Pháp, và nếu
tụng mà không hiểu kinh nói gì, thì làm sao mà suy nghĩ đúng
được, hay nói theo thuật ngữ Cao Đài là làm sao mà Bí Pháp vận
hành!
Từ Chơn
Sài Gòn 16/12/2021
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Bài 6

ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG
HÌNH ẢNH
CỦA LÝ TRÍ
TỪ CHƠN
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Mở
Thánh ngôn Đạo Cao Đài cho biết có ba đấng thiêng liêng giữ
chức vụ rất đặc biệt trên thiên đình. Đó là Đức Đại Tiên Lý Thái
Bạch, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Quan Thánh Đế Quân.
Ba vị này giữ chức vụ Tam Trấn Oai Nghiêm, chủ toạ Toà Tam
Giáo ở Cung Hiệp Thiên Hành Hoá.
Trước khi bàn đến điểm chính, xin phép giải thích thêm về những
danh hiệu vừa nêu.
• Hiệp Thiên = phối hợp với Trời. Hành Hoá = dạy dỗ. Cung Hiệp
Thiên Hành Hoá là một cơ quan trên cõi trời có chức năng
giống như Hiệp Thiên Đài của Đạo Cao Đài, nghĩa là thực thi
quyền phán xét của toà án.
• Trấn = giữ cho yên ổn, dẹp loạn. Oai Nghiêm = oai quyền
nghiêm khắc. Tam Trấn Oai Nghiêm là Đức Đại Tiên Lý Thái
Bạch, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Quan Thánh Đế Quân,
thay mặt ba tôn giáo Phật, Lão, Nho. Chức trách của ba đấng
thiêng liêng này là trấn áp những ai gây rối loạn trật tự của vũ
trụ.
• Toà Tam Giáo = Toà Án lập ra ở Cung Hiệp Thiên Hành Hoá
thay mặt Tam Giáo (Phật, Lão, Nho). Con người sau khi chết,
phần thể xác sẽ ở lại thế gian, tự phân rã để biến đổi thành vật
chất khác, còn phần hồn (gồm có chơn thần và linh hồn) sẽ đến
Toà Tam Giáo chờ phán quyết có phạm tội trong kiếp sống hay
không. Lẽ dĩ nhiên, có tội sẽ bị trừng phạt, có công sẽ được
khen thưởng. Để biết thêm quyền lực của Toà Tam Giáo, xin
mời đọc lời Ðức Chí Tôn Thượng Đế dạy hai Ngài Ðầu Sư
Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt như sau: “Trung,
Lịch, hai con phải dụng đại lễ mà an táng cho Tương, nghe!
Thầy ngặt một lẽ chẳng thế nào đem Tương vào Tam Thập Lục
Thiên, phải để nó đợi nơi Ðông Ðại Bộ Châu mà chờ Tòa Tam
Giáo phát lạc” 11/12/1926 - Đạo Sử II. Xin nói thêm chỗ này
cho rõ. Kinh sách Cao Đài dạy rằng vũ trụ của chúng ta đi từ
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thấp lên cao như sau: 72 địa cầu (địa cầu chúng ta số 68), lên Tứ
Đại Bộ Châu (4 châu lớn), lên Tam Thiên Thế Giới (3,000 thế
giới) và lên bậc cao nhất là Tam Thập Lục Thiên (36 tầng trời).
Cứ sau một kiếp, linh hồn của chúng ta sẽ được lên bậc ít hay
nhiều tuỳ theo công đức mình đã tạo ra ở thế gian. Nếu không
có công đức hay phạm tội sẽ bị hạ bậc. Nhìn lại mình, chúng ta
đang ở địa cầu 68, gần chót danh sách, có nghĩa là những kiếp
trước mình chưa có công đức gì nhiều. Và trong buổi thuyết đạo
tại Đền Thánh đêm 16-01-1949, Đức Hộ Pháp nói chưa có ai
biết hết vũ trụ của Đức Chí Tôn, tức là chưa có ai đi đến bậc
cuối cùng của 36 tầng trời.
Thánh ngôn trích dẫn ở trên khiến chúng ta dễ dàng thấy được là
dù nắm quyền lực bao trùm vũ trụ, Đức Chí Tôn Thượng Đế vẫn
phải chờ Toà Tam Giáo quyết định trước, chứ không thể ưu ái
đem Ngài Thượng Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương từ địa cầu
68 thẳng lên 36 tầng trời được, dù Ngài Chưởng Pháp có công mở
đạo. Như vậy cũng đủ biết Toà Tam Giáo quan trọng cỡ nào! Hoạt
động của cơ quan này được miêu tả khá đầy đủ trong 35 bài
thuyết đạo về Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống của Đức Hộ
Pháp Phạm Công Tắc (Ban Tốc Ký Toà Thánh ghi chép, Hội
Thánh phát hành).
Trong bài viết này, tôi chỉ bàn về Đệ Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm
Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Lý Thái Bạch. Qua giải
thích ở trên, có thể thấy chức vụ Giáo Tông của Đạo Cao Đài cực
kỳ quan trọng trong lần ân xá thứ ba, đến độ Đức Chí Tôn phải bổ
nhiệm Đệ Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm giữ. Xin nhấn mạnh, đây
là đấng có quyền trấn áp mọi tội phạm trong vũ trụ này chứ không
phải chỉ riêng trong phạm vi của Đạo Cao Đài với vài triệu tín đồ
ở nước Việt Nam nhỏ bé đâu. Nếu hiểu được điều này và mường
tượng được vũ trụ lớn tới đâu, thì người phàm với chút tài vặt như
chúng ta, có lẽ không một ai dám mơ đến chuyện giữ chức vụ
Giáo Tông Cao Đài.
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Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát lớn nhất Việt Nam
Nguồn
Đức Lý Bạch 李⽩ tự là Thái Bạch 太⽩ (701-762) là một nhà thơ
lớn. Đời Đường bên Tàu được xem là thời cực thịnh của thi phú
nhờ hai nhà thơ vĩ đại nhất lịch sử văn học Trung Hoa: thi hào Lý
Bạch (Li Bai) và Đỗ Phủ (Tu Fu). Đức Lý Bạch không những là
đại thi hào của Trung Hoa mà tên tuổi còn vượt khỏi biên giới ra
nhiều nước khác nữa. Một minh chứng là hiện nay, quý đọc giả
chỉ cần gõ Li Bai hoặc Li Po vào khung tìm kiếm trên Google sẽ
thấy có đến 377 triệu kết quả hoặc hơn nữa. Vì vậy, trong bài này
tôi xin phép bỏ qua phần tiểu sử của Ngài, bởi đã có đầy đủ chi
tiết trên mạng Internet rồi, mà chỉ bàn đến công nghiệp trong chức
vụ Giáo Tông của Đạo Cao Đài.
Theo cơ bút, Ngài là Đệ Nhứt Trấn Oai Nghiêm, được phong
kiêm nhiệm Giáo Tông Đạo Cao Đài ngày 29-10-1926, sau khi
Ngài Ngô Văn Chiêu từ chối nhận chức vụ này. Vậy vị Giáo Tông
đầu tiên của Đạo Cao Đài là một đấng thiêng liêng, điều hành việc
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đạo qua cơ bút, không phải là người dưới trần gian. Đến ngày
22-11-1930, Đức Lý Giáo Tông giáng cơ lập Đạo Nghị Định thứ
2, ban quyền Giáo Tông ở địa cầu 68 cho Ngài Đầu Sư Thượng
Trung Nhựt (Lê Văn Trung). Vì vậy Ngài Lê Văn Trung chỉ là
Quyền Giáo Tông, tạm thời giải quyết sự vụ khi chưa có lịnh của
Đức Lý. Hiển nhiên, Đạo Cao Đài chính thức chỉ có hai vị Giáo
Tông này mà thôi.
Sau khi Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung qua đời, tình hình
đạo cực kỳ rối loạn. Trước đó, một số chức sắc (xin miễn nêu tên)
đã tách ra lập chi phái, nay họ muốn trở về lật đổ Hội Thánh, dành
ngai Giáo Tông và chiếm giữ Toà Thánh. Do đó, ngày 8-11-1935,
Hội Thánh và toàn thể tín đồ đã nhóm họp và đồng thanh yêu cầu
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cầm quyền cả Hiệp Thiên Đài lẫn
Cửu Trùng Đài để đối phó. Sau đó, Đức Lý Giáo Tông cũng giáng
cơ cho biết đã giao quyền quản lý Cửu Trùng Đài (Giáo Tông) lại
cho Đức Hộ Pháp. Tuy nhiên, trên thực tế Đức Lý vẫn lãnh đạo
toàn bộ Hội Thánh bởi vì Đức Hộ Pháp luôn luôn tham khảo ý
kiến Đức Lý qua cơ bút trước khi có một quyết định quan trọng.
Đức Lý Giáo Tông đã điều hành việc đạo thông qua cơ bút từ lúc
khai đạo cho tới năm 1975. Lần giáng cơ cuối cùng của Ngài là
vào ngày 17-12-1975 tại Cung Đạo Toà Thánh, theo tài liệu của
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng - Đức Nguyên. Lần đó, Ngài vẫn
xưng danh “Lý Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”. Rồi sau đó, có lịnh cấm cầu cơ. Từ đó
đến nay không thấy thông tin nào về việc Đức Ngài giáng cơ nữa.
Tuy nhiên xét tình thế đạo, thì rõ ràng cho đến năm 2022 này, Đức
Ngài vẫn là đương kim Giáo Tông, do đó mọi tín đồ vẫn phải theo
tịch đạo là Thanh (nam) và Hương (nữ). Thêm vào đó, khi các
chơn hồn ra Toà Tam Giáo, thì Đức Ngài vẫn đương quyền Nhứt
Trấn.
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Tượng Quan Thánh Đế Quân ở Trung Quốc
Luật
Công nghiệp của Đức Ngài trong Đạo Cao Đài rất lớn lao, trải
rộng trên nhiều lãnh vực.
Thu nhận tín đồ
Ngay từ lúc đầu, khi 7 cặp đồng tử phò cơ được Đức Chí Tôn chỉ
định đi lập đàn thu nhận tín đồ ở các tỉnh miền Nam, đã thấy Đức
Ngài thường xuyên giáng cơ. Thường thì Đức Ngài cho người xin
gia nhập 4 câu thơ 7 chữ (tứ tuyệt) có ngụ ý rất sâu sắc. Cuối bài
thơ sẽ có chữ “thâu” nếu được nhận và “lui” nếu bị từ chối. Lưu ý
rằng số vị nhận chữ “lui” cũng khá nhiều. Đặc biệt đối với những
vị vô lễ như uống rượu hay đến cầu vui đều bị quở, thậm chí đuổi
ra khỏi đàn. Xin nêu thí dụ hai bài thơ sau đây, ngày 17/1/1927:
Giành phần mình đặng chẳng thương người,
Thói tục thường tình khéo dễ ngươi.
Trước mắt thấy Trời còn chẳng sợ,
Cứ lo đổ lỗi vận cùng thời.
(Lui)
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Gần hiền mới học đặng nên hiền,
Phải đặng gần Tiên mới biết Tiên. Cười...
...Thường kẻ phàm cho người ở núi,
Chẳng dè sừng sựng trước thềm Tiên.
(Thâu)
Tôi nhớ là trước năm 1975 có một tác giả (quên mất tên sách và
bút danh) đã tìm đến tận nhà những người lãnh chữ “lui” để xem
có bị hậu quả gì về sau không. Theo tác giả này, ít lâu sau hầu hết
họ đều bị tai nạn, bệnh tật hoặc lâm vào cảnh khốn cùng.
Hướng dẫn các hoạt động của đạo
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, còn ghi lại những hướng dẫn chi
tiết của Đức Lý, từ việc phải mua đất ở đâu đến kích thước phải
theo khi xây dựng Toà Thánh. Thậm chí bản thiết kế Toà Thánh
cũng được lịnh gắn viết vào đầu cơ cho Ngài vẽ. Mọi tín đồ đều
biết câu nói nổi tiếng của Ngài: “Lão phải vẽ mới đặng”. Nói tóm
lại, Đức Ngài đã thực sự điều hành toàn bộ hoạt động của Đạo
Cao Đài. Những cơ sở vật chất, những cách thức hoạt động mà
chúng ta thấy ngày nay đều là kết quả của những chỉ dẫn của
Ngài. Theo thiển ý, trí óc của người phàm không thể nào tự mình
thiết kế được một thể chế phức tạp như thế.
Lập những bộ luật quan trọng
Nổi bật nhất trong lúc đương quyền Giáo Tông là Ngài lập những
bộ luật quan trọng của Cao Đài, có ảnh hưởng lâu dài đến thất ức
niên (700,000 năm). Có thể kể trường hợp tiêu biểu: Bát Đạo
Nghị Định (22-11-1930). Đây là những nghị định quan trọng vì là
bằng chứng không chối cãi được của một giai đoạn hết sức rối
ren. Nhất là Nghị Định thứ 8 mạnh mẽ khẳng định các chi phái
Cao Đài là “bàng môn tả đạo”. Bàng & tả = sai trái; môn & đạo =
phe, phái, nhóm! Chính nghị định này đã khiến cho các chi phái
mất chính danh nên phải lui về các tỉnh, không dám đòi chiếm
Đền Thánh nữa. Cho đến nay, dù chấp nhận hay phản đối thì nghị
định này cũng không thể đảo ngược được. Đau lòng hơn nữa, sau
gần 100 năm phát triển hiện trạng của đạo cả trong lẫn ngoài nước
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cũng vẫn còn chia rẽ y hệt như vậy. Nhìn xa hơn, nhân loại bây
giờ cũng là một phóng ảnh của hiện tượng này và dù hơi bi quan,
người ta không tránh được ý nghĩ: có lẽ loài người không có cách
nào để “chung sống hoà bình” với nhau. Đi tu thì dành chức Giáo
Tông, ngoài đời thì dành làm “Minh Chủ Võ Lâm”. Vậy, phải
chăng một trận thảm sát để kết thúc nền văn minh này là không
thể nào tránh khỏi? Đó là Hội Long Hoa chăng?
Thăng thưởng và trừng phạt
Trên cương vị Giáo Tông, Đức Ngài đã thể hiện quyền anh cả
toàn đạo rất thẳng thắn, không vị nể một chức sắc cao cấp nào.
Chúng ta đã từng thấy tội nhẹ là Ngài phạt quỳ hương, nặng hơn
là ngưng phong thưởng. Một bằng chứng là câu chuyện vui Đức
Hộ Pháp kể trong bài thuyết đạo tại Báo Ân Từ ngày 15/9 Bính
Tuất (1946). Vào khoảng năm 1927 có lịnh cấm cầu cơ của thiêng
liêng, nhưng các vị tiền bối vẫn cầu cơ vì ghiền nghe thiêng liêng
giáo huấn. Kết quả là những vị phạm luật gồm Đức Quyền Giáo
Tông, Đức Hộ Pháp và Phối Sư Bính bị Đức Lý Giáo Tông phạt
quỳ hương. Còn đối với toàn thể tín đồ, Ngài ban hành Bộ Luật
Thập Hình (1930), nêu rõ 10 tội danh và cách trừng phạt trong
đạo.
Về thăng cấp, từ trước đến nay chức việc muốn lên hàng chức sắc
đều phải được sự chấp thuận của Ngài. Chức sắc thì vẫn công cử
(bầu cử) theo Tân Luật rồi trình lên cho Đức Ngài duyệt. Nhưng
quan trọng nhất là phải được Ngài “chấm phái”, nghĩa là giáng cơ
quyết định các vị tân chức sắc sẽ thuộc phái nào trong ba phái:
Thái (Phật), Thượng (Lão) hay Ngọc (Nho). Kể từ khi bị cấm cầu
cơ, các vị tân chức sắc phải bốc thăm để biết mình thuộc phái nào.
Triết lý và tiên tri
Theo lời dạy của Đức Hộ Pháp thì không có chuyện gì nằm ngoài
thiên thơ (sách của Trời) và mọi Thể Pháp đều chứa đựng Bí
Pháp. Vậy những việc bàn ở trên ẩn chứa điều gì? Theo tôi thì có
hai lãnh vực nổi bật.
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Triết lý
Về mặt triết lý, Đạo Cao Đài vẫn đề cao Công Bình và Thương
Yêu trong Giao Ước thứ 3 giữa Trời và Người. Tuy nhiên thực
hiện hai đề mục này cùng một lúc là cực kỳ khó khăn bởi vì công
bình thiên về lý trí trái lại thương yêu thiên về tình cảm. Nếu
muốn thực hiện công bình, thì phải gắt gao tuân thủ luật lệ, nghĩa
là lý trí phải mạnh hơn tình thương. Nếu muốn thương yêu cho
hết mức, thì phải áp dụng luật lệ uyển chuyển, tránh cứng nhắc,
nghĩa là lý trí phải nhường bước. Nếu không tìm ra giải pháp thích
hợp, chúng ta chỉ thực hiện được một trong hai điều đó mà thôi.
Câu chuyện Đức Hộ Pháp kể tại Đền Thánh đêm 18 tháng 8 Kỷ
Sửu (1949) nhân Vía Đức Lý đã chứng minh điều này. Khi các chi
phái gây rối loạn, Đức Lý yêu cầu Đức Hộ Pháp cùng ký Bát Đạo
Nghị Định để loại bỏ kẻ phá đạo. Nhưng Đức Chí Tôn thì lại bảo
đừng ký vì dù sao cũng là anh em đồng đạo. Đức Chí Tôn là hình
ảnh của thương yêu còn Đức Lý là hình ảnh của lý trí. Việc này
khiến Đức Hộ Pháp phân vân ít lâu, không biết phải quyết định
thế nào.
Mỗi người trong chúng ta đều trải qua hoàn cảnh này ít nhất một
lần trong đời. Hai yếu tố lý trí và tình thương dằng co trong mọi
quyết định của mỗi người chúng ta và tìm một thế “trung dung”,
thực hiện để đạt được cả hai là cả một nghệ thuật. Có khi phải cần
đến Trí Bát Nhã mới có cách giải quyết tốt đẹp. Cuối cùng, sử đạo
ghi lại Đức Hộ Pháp đã đồng ý ký Bát Đạo Nghị Định, gọi các chi
phái là “bàng môn tả đạo”. Vậy Đức Lý Giáo Tông đã dạy chúng
ta một điều quan trọng, đó là lý trí vượt qua tình thương trong
những tình huống khẩn cấp, nhưng sẽ để lại một vết thương tình
cảm lâu dài.
Tiên tri
Đức Lý Đại Tiên đã có một tiên tri mà không tín đồ nào là không
biết: “Lão tưởng chẳng cần nói chi một nước nhỏ nhen đã đặng
danh Thánh Ðịa là Nước Nam nầy, mà Lão xin không đặng tội
cho Thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh, Huế, Hải Phòng, Hà
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Nội... Thảm! Thảm! Thảm!” Theo lời Đức Hộ Pháp, tiên tri này đã
ứng nghiệm rồi.
Một tiên tri gián tiếp nữa là Đức Lý Giáo Tông đã hợp cùng Đức
Hộ Pháp bổ sung Pháp Chánh Truyền các phẩm Chánh Trị Sự,
Phó Trị Sự, Thông Sự (còn gọi Hội Thánh Em). Dĩ nhiên không
thể có chuyện các đấng thiêng liêng lập thêm chức việc cho vui.
Ngày nay, chúng ta đã tận tường nhìn thấy tác dụng của Hội
Thánh Em rồi đó. Những tín đồ ở xa nếu vì lý do nào đó không
liên lạc được với Hội Thánh cũng vẫn thực hiện được các Thể
Pháp Cao Đài nhờ Hội Thánh Em điều hành ở cấp cơ sở. Do đó,
đạo vẫn sẽ phát triển mà không cần phụ thuộc vào một hình thức
trung ương tập quyền nào.
Và cuối cùng, chức danh Nhứt Trấn Oai Nghiêm của Đức Ngài đã
gián tiếp tiên tri biến động của Hội Long Hoa sẽ vô cùng khốc
liệt, đến độ phải cần những biện pháp mạnh để lập lại ổn định trên
địa cầu 68 nói riêng và vũ trụ nói chung. Điều này đã được tiên tri
qua câu sấm của Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm “Mười
phần mất bảy còn ba, mất hai còn một mới ra thái bình”. Nếu có
đọc Thiên Thai Kiến Diện của Đức Hộ Pháp chúng ta sẽ hiểu đợt
dịch Covid-19 và cuộc chiến ở Ukraine hiện nay chỉ là một phần
nhỏ của Hội Long Hoa mà thôi.
Mời quý vị muốn đọc Thiên Thai Kiến Diện vào đây:
h t t p s : / / w w w. d a o t a m . i n f o / b o o k s v / Tu C h o n /
thienthaikiendien2018.pdf
Kết
Những người không tin sức mạnh thiêng liêng nói rằng nếu Đức
Lý Giáo Tông linh thiêng, sao không trừng phạt những kẻ vi phạm
luật đạo, hiện vẫn thung dung tự tại kia? Xin trả lời, thứ nhất,
những trừng phạt của thiêng liêng người phàm chúng ta thường là
không dễ thấy. Có thể một thời gian sau người bị phạt mới thấy,
có khi kiếp sau mới thi hành. Thứ hai, những huyền diệu, tức là
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phép lạ chỉ có những người mang sứ mạng thiêng liêng giao phó,
hoặc người tu học hết sức chân thành mới được chứng kiến thôi.
Người không tin tôn giáo hay tò mò cho vui đều không thể thấy
gì. Một thí dụ hiện nay là Đức Mẹ Maria hiện ra nói chuyện với
các thị nhân (người nhìn thấy Đức Mẹ) ở Medjugorje, một làng
nhỏ thuộc tỉnh Mostar, nước Bosnia và Herzegovina (Nam Tư cũ).
Ngay lúc này chúng ta có thể lên YouTube để xem video quay lại
cảnh thị nhân Mirjana nói chuyện với Đức Mẹ. Dù xung quanh bà
có rất nhiều người cùng đứng, nhưng chẳng ai thấy gì cả, chỉ có
bà là nhìn thấy và nghe lời Đức Mẹ dạy thôi. Sau cuộc nói
chuyện, bà mới kể lại cho mọi người nghe. Nếu muốn xem, mời
quý đọc giả bấm vào link sau đây:
https://www.youtube.com/watch?v=RYzg_eaWTjU
Hoặc
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=RYzg_eaWTjU&list=RDCMUCiTqwwgP8xFicbBjuuISy3A&s
tart_radio=1&rv=RYzg_eaWTjU&t=153
Cuối cùng, ngày 1/8/1931 Đức Lý Giáo Tông có dạy Ngài
Thượng Trung Nhựt rằng “Hiền-hữu đã lãnh trách-nhiệm nặng-nề
giáo-hóa, thì khá dạy sanh-chúng biết lẽ chánh-tà mà toan độ rỗi,
còn mưu-chước của quỉ-quái, tinh-ma là mưu của Lão để phânbiệt chơn-giả, vàng-thau, cho phẩm-giá trọng-khinh”. Suy ra,
những điều chướng tai gai mắt đối với tín đồ Cao Đài hiện nay là
“mưu của Lão”. Vậy hãy suy nghĩ cho thấu đáo trước khi hành
động, đừng để lọt bẫy. Điều tín đồ Cao Đài chúng ta cần là trả nợ
tiền khiên của chính mình và nếu đủ công quả thì tiến lên tu học
cho đắc đạo để trở về cảnh thiêng liêng hằng sống. Những hành
động nào không đáp ứng hai yêu cầu này thì hãy tránh ra xa. Xin
nhắc lại một tấm gương tu học, mấy ngàn năm nay ở Á Đông chỉ
có ông thầy chùa nhỏ ở Núi Điện Bà là đắc đạo. Công việc ông
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làm suốt một đời tu hành chỉ là gánh nước lên núi cho khách thập
phương uống. Ông chẳng có một chức vụ gì mà cũng không ai
biết đến tên. Chỉ nhờ Thánh Ngôn chúng ta mới biết ông đắc đạo
mà thôi. Ngoài ra, xin thận trọng tránh những sai lầm mà người đi
trước đã phạm phải: lập chi phái vì bất đồng ý kiến ! Đừng để khi
ra Toà Tam Giáo mới biết kiếp sau phải xuống địa cầu 68 nữa chỉ
vì lỡ … nói chơi một câu cho đã nư giận!
Từ Chơn
Sài Gòn 23/2/2022
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Bài 7

DẤU HỎI
ĐẰNG SAU NHỮNG
CON SỐ
TRONG TRIẾT CAO
ĐÀI

Từ Chơn
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Nhập
Ngày nay không cách gì tưởng tượng ra được một thế giới không
có con số. Từ bà nội trợ chỉ cần đi chợ nấu cơm cho tới nhà khoa
học có những bộ não siêu đẳng đều cần con số đủ mọi loại. Từ số
tự nhiên, số dương, số âm, số hữu tỉ, số vô tỉ, số nguyên tố, số
thực, số phức v.v… Tất cả cùng với những phép tính toán loài
người phát triển cho đến nay đã tạo dựng nền văn minh của hành
tinh này. Thậm chí các nhà tu hành hay tín đồ cũng cần con số để
tính toán quá trình tu tập. Gần là đếm xem mình tụng kinh, lần
chuỗi được bao nhiêu, còn xa hơn là mình có được thêm chức vụ
gì trong đạo, bao nhiêu cấp bực nữa thì mình có đủ quyền lực tôn
giáo để dạy đạo hoặc ban phước cho người khác.
Nếu tính riêng trong Đạo Cao Đài, con số cũng đóng vai trò rất
quan trọng. Chỉ cần nhìn sơ qua các tranh cãi của chức sắc, tín đồ
cũng thấy chủ yếu là về con số. Nào là có bao nhiêu chi phái, có
mấy Giáo Tông, rót nước cúng mấy phân, có mấy Hội Thánh
v.v… Có lẽ cần mở một cuộc đối thoại công khai thật khách quan
về vấn đề này để phần nào hạ nhiệt những xung khắc mà chính
triết lý Cao Đài kêu gọi nhân loại phải tránh.

Truy nguyên
Con số thường thấy không phải là phát minh của con người mà
bắt nguồn tự nhiên từ nhu cầu. Người thượng cổ cần con số để
đếm xem người trong gia đình về đủ hay chưa sau một ngày hái
lượm. Rồi các bộ lạc cần con số để trao đổi thức ăn, đồ dùng. Cứ
thế mà con số phát triển cho tới ngày hôm nay cùng với những
thuật toán riêng cho mỗi loại. Bản thân con số trong tự nhiên
không hề xung khắc, nhưng khi gán ghép với một khái niệm nào
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đó thì mới là nguồn cơn. Chẳng hạn như một + con gà và một +
trái cà chua sẽ nảy sinh so sánh. Tuỳ hoàn cảnh mà một con gà sẽ
có giá trị nhiều hơn hoặc ít hơn một trái cà chua. Khi đời sống
tinh thần phát triển hơn, người ta có thể so sánh phức tạp hơn nữa,
ví dụ như đạo của tôi có nhiều Phật (hằng hà sa số Phật) hơn đạo
của anh (nhứt Phật, tam Tiên…) hoặc tiếng Việt Nam sâu sắc hơn
tiếng các nước khác. So sánh sinh bất đồng ý kiến, dĩ nhiên. Theo
kinh nghiệm thông thường, xung khắc một khi đã bắt đầu thì chỉ
có tăng cường độ chứ không hề có chuyện giảm và kết quả là hai
cuộc thế chiến đã xảy ra. Ai cũng biết đó là đáng tiếc, nhưng
những bộ óc siêu đẳng của loài người vẫn chưa nghĩ ra được cách
nào để giảm tải cho mọi xung đột. Vì vậy, trong khi chờ đợi loài
người học được lòng nhân, người ta kích hoạt thế chiến thứ ba ở
Ukraine!!!
Còn tín đồ Cao Đài chúng ta thì sao? Nếu không xui xẻo dính vào
vùng giao tranh, có cơm ăn nhà ở, không bệnh tật, mà thành khẩn
muốn học đạo để cho ít nhất là kiếp sau không phải trở lại địa cầu
68 này, nhiều nhất là “ngộ đạo một đời tu”, thì phải nhắm mắt bỏ
qua mọi hoàn cảnh bên ngoài mà tập trung vào chính bản thân
mình. Thánh ngôn đã dạy rõ “Thầy là các con, các con là Thầy”.
Vậy chỉ có chính mình là quan trọng bởi mình phải tự giải quyết
dứt điểm chữ là giữa các con và Thầy. Không một đạo sư nào
hay một tôn giáo nào có thể giải quyết được vấn đề đó thay cho
mình. Họ chỉ giúp phần nào, còn tự mình phải đối thoại với nỗi
đau, niềm vui và những hiểu biết ngờ nghệch của chính mình mà
thôi.
Để chuẩn bị lên đường đối diện với chính suy nghĩ của mình, ta
hãy cùng nhau kiểm tra lại hành trang mà thánh ngôn Cao Đài đã
giao lại cho mình. Triết lý Cao Đài tập họp rất nhiều con số,
nhưng chúng ta hãy xác định trước con số có những ý nghĩa nào
trước khi bước tiếp. Theo các học giả ngày nay con số có thể có
những ý nghĩa sau:
1. Ý nghĩa đo lường. Đây chính là mục đích cơ bản của con số
và nó tác động đến chúng ta hằng ngày. Thí dụ như cúng tứ
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2.

3.

thời (4 lần), dâng tam bửu (3 phần quý báu), năm (5) năm
lên một phẩm v.v… Nếu có ai không đếm được hoặc đếm
khác mọi người, e là vị đó không thể sống trong xã hội bình
thường được rồi vậy. Dĩ nhiên, không kể trường hợp cố tình
đếm cho khác người bởi xã hội ngày nay khá ái mộ những
sáng tạo lập dị. Càng đặt tên kỳ quặc, càng nói năng phi lý,
càng dùng nhiều từ Hán Việt nổ đom đóm, thì càng được
xem là “ hàng độc hàng lạ” và sẽ dụ được càng nhiều người
tin theo. Trong Cao Đài, cũng có trường hợp giống như vậy:
có người phát biểu luyện tam bửu là luyện tinh hoá khí,
luyện khí hoá thần, luyện thần hườn hư, luyện hư hườn vô.
Tức là số 3 (tam bửu) đã bị cố tình đếm thành số 4 (tứ bửu)!
Ý nghĩa văn hoá. Tuỳ theo dân tộc, con số có thể có những ý
nghĩa khác hơn là đong đếm. Những ý nghĩa có liên quan
đến văn hoá có thể có nguồn gốc từ rất lâu, đến mức người
ta đã quên mất gốc gác và cứ dùng theo thói quen mà không
thắc mắc. Thí dụ như ở nước Mỹ, số 13 được cho là không
tốt cho nên người ta đánh số phòng 11, 12, 12 A, 14 …Ở
Việt Nam, người ta tránh bắt đầu công việc các ngày mùng 5
âm lịch vì cho rằng sẽ không thành công. Còn nữa, khi
người Việt chúc nhau “trăm năm hạnh phúc”, thì trăm năm
ngụ ý suốt cuộc đời chứ không cần đếm số năm đến 100 lần.
Tương tự, kinh sách Cao Đài hay đề cập “vạn linh”. Mặc dù
vạn = 10,000, nhưng trong văn chương vạn ẩn dụ một con số
cực lớn đến mức không đếm được. Do đó, vạn linh là “tất cả
các linh hồn” chứ không phải “10,000 linh hồn”.
Ý nghĩa tâm linh. Con số còn có thể dính líu tới khoa chiêm
tinh, bói toán, hoặc cao hơn, triết lý tôn giáo. Ngày nay,
người ta gọi khoa nghiên cứu những con số này là
Numerology (tạm dịch là Thần Số Học). Lưu ý, thần số ở
đây có nghĩa là con số có ý nghĩa tôn giáo chứ không phải là
con số Thần Thánh hay con số tạo ra phép màu! Dĩ nhiên,
cũng như tôn giáo, thần số học không hoàn toàn được giới
khoa học công nhận và bị gọi là pseudoscience (khoa học
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giả). Các nền văn minh lớn của nhân loại đều có hệ thần số
riêng của mình. Tiêu biểu là hệ thần số của Ả Rập, Trung
Hoa và Ấn Độ. Các hệ này đều khác nhau, đôi khi trái ngược
với nhau đến mức không thể dùng lẫn lộn được. Xin nêu một
ví dụ về thần số trong Cao Đài. Chúng ta được dạy số 12 là
số riêng của Đức Chí Tôn Thượng Đế. Vậy chúng ta chỉ biết
đến như thế. Nếu thắc mắc tại sao không là 11 hay 13, hoặc
cố gắng chứng minh sai đúng thì cũng không có câu trả lời
cho mọi người cùng chấp nhận đâu. Để hiểu được thần số
cần có trí huệ (tuệ) tức trí Bát Nhã chứ không thể suy nghĩ
theo luận lý thông thường của loài người. Muốn biết trí Bát
Nhã là gì xin mời đọc ở đây: https://www.daotam.info/
booksv/TuChon/thuyenbatnha.pdf

Một biểu đồ thần số học ở Châu Âu
Có lẽ chúng ta không có thì giờ để đọc cho hết các hệ thần số trên
thế giới trong một cuộc sống ngắn ngủi. Cho nên, trong bài này
tôi mạn phép chỉ nghiên cứu vài trường hợp dùng thần số của Đạo
Cao Đài, vốn dựa trên triết lý Đông Phương, chủ yếu từ Trung
Hoa và Ấn Độ, để mở rộng hiểu biết cá nhân nhằm dọn mình tiến
tới chỗ đắc đạo thôi.
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Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải phân biệt được khi
nào xử lý một con số như là số đếm, khi nào phải hiểu đó chỉ là ẩn
dụ văn hoá và khi nào là thần số. Nắm rõ vấn đề chúng ta sẽ giảm
được thời gian phí phạm vào các bất đồng ý kiến không đáng có
ngay trong tín đồ với nhau.

Vài ví dụ
Án tam tài tượng ngũ khí
Một ví dụ về thần số trong Cao Đài mà tín đồ thường vướng mắc
vào các vụ đôi co là “Án tam tài tượng ngũ khí”. Câu này giải
thích cách cắm nhang của tín đồ Cao Đài trên thiên bàn. Mặc dù
Hội Thánh có hướng dẫn rõ ràng, nhưng có lẽ chưa đủ sức thuyết
phục nên vẫn còn những bất đồng đây đó.
Trước hết, hãy xem nghĩa đen của từng từ ngữ trong câu. Án =
làm theo. Tam tài = 3 địa vị cao quý nhất trong vũ trụ (Trời, Đất,
Người), theo quan niệm của người Trung Hoa cổ đại.
Tượng = làm giống như. Ngũ khí = 5 loại năng lượng của vũ trụ,
cũng theo quan niệm của người Trung Hoa cổ đại.
Phần thực hành thì chỉ đơn giản là cắm 5 cây nhang thành hai
hàng, hàng đầu 3 cây nằm ngang mặt bàn thờ, hàng sau 2 cây xen
kẻ ở phía trước. Nhưng phần giải thích ý nghĩa thì mới rắc rối. Vế
tam tài ít có tranh cãi mà bất đồng ý kiến thường tập trung vào vế
ngũ khí.
Số 3 và số 5 đương nhiên là thần số, bắt nguồn từ thuyết Âm
Dương (Yin Yang) của Trung Hoa, có từ thời Hoàng Đế Phục Hy
(Fu Xi), vị vua thần thoại ra đời trước Chúa Jesus gần 2,900 năm.
Thuyết này ảnh hưởng đến nhiều lãnh vực trong đời sống người
Hoa. Và người Việt Nam vốn bị Trung Hoa đô hộ hơn ngàn năm,
phải học chữ viết của người Hoa, nên cũng học theo những suy
nghĩ tương tự. Kết quả là mọi thứ đều bị cố tình phân thành 3
hoặc 5 loại để cho khớp với con số thiêng. Bởi thế, số 3 và 5 nghe
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nhắc đến khắp nơi. Có thể liệt kê sơ qua, về riêng số 5 thôi, như
sau.
- Triết Trung Hoa cổ thì có Ngũ Hành (5 nguyên tố chính của vật
chất gồm Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ tức là kim loại, gỗ, nước,
lửa, đất).
- Triết Phật Giáo thì có Ngũ Uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức),
Ngũ Phần Hương (giới, định, huệ hay tuệ, giải thoát, giải thoát
tri kiến), Ngũ Giới Cấm (5 điều cấm làm).
- Triết Khổng Giáo thì có Ngũ Thường (5 đức tính tốt đẹp của
quân tử : nhân, nghĩa, lễ, trí, tín).
- Y học cổ điển Trung Hoa thì có Ngũ Tạng (5 bộ phận trong cơ
thể người: tim, gan, lá lách, phổi, thận).
- Khoa tướng số học Trung Hoa (nhìn hình dáng của một người
rồi đoán cuộc sống của họ) thì có Ngũ Đoản (5 bộ phận ngắn),
Ngũ Trường (5 bộ phận dài) v.v…
- Thực dưỡng thì có Ngũ Vị Tân (hành, hẹ, kiệu, tỏi, nén), Ngũ
Cốc (gạo, hạt kê, tắc, mạch, đậu nành).
- V.v……
Vì có quá nhiều số 5 thuộc nhiều lãnh vực khác nhau như thế nên
tín đồ Cao Đài khi nhìn thấy 5 cây nhang là ghép với con số 5
mình đã biết nhờ đọc ở đâu đó và cảm thấy bất an với con số 5
của người khác, cho dù Thánh Ngôn Cao Đài ghi chữ Khí rõ ràng
đằng sau. Người này nói 5 cây nhang đó tượng trưng cho Ngũ
Hành, người kia khẳng định là Ngũ Phần Hương, người khác nữa
thì Ngũ Uẩn. Có vị tuyên bố 5 cây nhang đó là…tất cả những điều
nêu trên để tránh tranh cãi. Rõ ràng, trong chuyện này xung khắc
xuất phát từ chỗ người ta lẫn lộn vì cách dùng thần số phức tạp.
Vì vậy không có gì lạ khi Đức Hộ Pháp khẳng định như sau để đặt
dấu chấm hết cho những bất đồng này: “Nói về 5 cây nhang, từ
thử Bần Ðạo để cho các Nho Gia tự do giảng nghĩa sao thì giảng,
còn Bần Ðạo hiểu rõ là Ngũ Khí. Chí Tôn dùng Ngũ Khí mà biến
thành Ngũ Hành vận chuyển cả càn khôn thế giới, tức là Kim,
Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ”. (Thuyết Đạo Hộ Pháp 1-8, Đinh Hợi,
1947, Quyển I).
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Vậy Đức Hộ Pháp đã khẳng định 5 cây nhang tượng trưng cho 5
loại năng lượng. Các loại năng lượng này sẽ biến đổi thành 5 loại
vật chất của vũ trụ, gồm kim loại, gỗ, nước, lửa và đất. Đây là
nguyên tắc cấu tạo và vận hành vũ trụ theo người Trung Hoa cổ.
Muốn hiểu rõ nguyên tắc có hơn 5,000 tuổi đời này không phải là
đơn giản. Đối với giới trẻ ngày nay, những ý tưởng như vậy đã
gần như lép vế hẳn so với văn minh phương Tây và có lẽ sẽ phải
đợi chủng Thần Thông Nhơn xuất hiện để vận dụng cho một quả
địa cầu mới. Điều tối thiểu có thể làm được của chúng ta hiện nay
là biết rõ vấn đề để tránh tranh cãi trong nội bộ.
Số 3,000 và ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi
Còn câu chuyện sau đây cho thấy đem thần số ra đếm sẽ dẫn mình
vào ngõ cụt. Mọi tín đồ đều biết câu chuyện rất thú vị của ông
Giáo Thiện Võ Văn Đợi. Ông tình cờ có cơ hội đi theo Đức Hộ
Pháp lên núi Bà Đen khi Đức Ngài tìm nơi xây cất Vạn Pháp
Cung làm Tịnh Thất cho nam tín đồ luyện Tam Bửu. Truyền
thuyết kể rằng Đức Hộ Pháp dặn ông chờ ở ngoài trong lúc Đức
Ngài vào trong hang Gạo. Ông quá tò mò nên chờ Đức Ngài đi
trước rồi lén theo sau. Được một đoạn, ông gặp Sơn Thần (một
đôi cọp trắng) chặn đường. Quá sợ, ông đành đứng lại chờ đến khi
Đức Hộ Pháp trở ra. Không rõ còn thấy gì nữa hay không mà sau
đó ông cương quyết xin trả áo mão Giáo Thiện lại Hội Thánh
Phước Thiện. Ông muốn thôi làm công quả để chuyển qua tu chơn
(tức là tịnh luyện hay luyện tam bửu). Tuy nhiên, Hội Thánh ra
văn bản trả lời không cho phép. Sau đó, ông tự động tập họp một
nhóm tín đồ Cao Đài, lên chân núi Bà Đen xây cất Vạn Pháp
Cung và tổ chức tịnh luyện theo ý riêng của mình. Xin nhắc lại
Đức Hộ Pháp đã có kế hoạch cất Vạn Pháp Cung trước đó, nhưng
về sau thời cuộc biến chuyển bất lợi nên kế hoạch không hoàn
thành. Vậy cơ sở Vạn Pháp Cung của ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi
không phải do Hội Thánh xây dựng. Vạn Pháp Cung như ta thấy
hiện nay (năm 2022) không rõ thuộc quyền quản lý của ai. Ngày
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xưa, Đức Hộ Pháp gọi ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi và các bạn là
Nhóm Đạo Núi và có ý nói là họ đi sai đường.
Theo các tín đồ lớn tuổi trong Phạm Môn, ông Giáo Thiện Võ
Văn Đợi vẫn quý mến và tôn trọng Đức Hộ Pháp. Ông thường cho
đệ tử đem trái cây trồng được trên núi xuống tặng Đức Ngài. Mỗi
lần như thế, Đức Hộ Pháp nhắn lại là“Đợi nó đủ ba ngàn công
quả chưa?”. Con số 3,000 này đã gây ra tranh cãi xao động trong
hàng tín đồ và có lẽ cho tới nay cũng chưa có lời giải đáp chính
thức nào của Hội Thánh làm hài lòng tất cả mọi người.
Có vài vị chức sắc (xin tạm dấu tên) khẳng định đó là 3,000 ngày
công quả, nghĩa là hơn 8 năm một chút và họ tự làm tròn 10 năm
luôn. Họ tự tin rằng nếu làm công quả ở Thánh Thất được 10 năm
là hoàn thành phần thế đạo, vậy có thể bước vào phần thiên đạo
tức tịnh luyện. Nói cách khác, họ xem số 3,000 là số đếm và họ
còn tự động gán ghép thêm chữ “ngày” cho dễ đếm. Dĩ nhiên, mọi
người hoàn toàn có quyền suy nghĩ như vậy, nhưng ý kiến riêng
của tôi như sau.
Trước hết, thực sự Đức Hộ Pháp đã dùng số 3,000 theo nghĩa thần
số, nghĩa là có liên quan đến triết lý tôn giáo, chứ không phải số
đếm. Chúng ta có thể thấy số này xuất hiện nhiều lần trong Thánh
Ngôn Cao Đài, ví dụ tam thiên thế giới hay tam thiên đồ đệ. Thực
tế mà nói, công quả là một hoạt động rất phức tạp không thể định
lượng bằng cách đếm được. Nhiều khi làm công quả một giờ lại
có giá trị hơn làm suốt ngày. Cũng giống như tụng kinh, Đức Lục
Tổ Huệ Năng chỉ nghe một câu kinh là tức thì thấu suốt toàn bộ
quyển kinh trong khi chúng ta tụng suốt đời chắc gì đã hiểu một
câu trong đó!
Câu hỏi của Đức Hộ Pháp giống như trong Thiền Tông Trung
Hoa, thiền sư (thầy) sẽ giao thiền sinh (trò) một công án (đề tài để
suy nghĩ) khác nhau tuỳ căn cơ của từng người. Mỗi trò tự tìm câu
trả lời và trình bày riêng với thầy. Qua câu trả lời này thầy sẽ
chứng nhận trò có “đắc đạo” hay chưa. Ngày xưa người ta nói là
thầy “ấn khả chứng minh” trò thành công trong tu học. Bây giờ
người ta rút gọn còn “ ấn chứng”. Xin nhắc lại một ví dụ nổi tiếng
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của Phật Giáo. Trong một buổi giảng pháp, Đức Phật Thích Ca
nâng một bông hoa lên mà không nói lời nào. Tất cả đệ tử đều
ngẩn ngơ không hiểu gì, chỉ riêng Ngài Ca Diếp nhẹ nhàng mỉm
cười. Đức Phật Thích Ca ngay sau đó ấn chứng (xác nhận) là Ngài
Ca Diếp đã “đắc đạo”. Từ câu chuyện này mà người ta thường nói
Phật truyền “tâm ấn”. Tâm = suy nghĩ, tư tưởng. Ấn = ấn chứng.
Tức là dạy đạo và xác nhận đắc đạo bằng ý nghĩ chứ không bằng
lời nói. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản của Thiền Tông Trung
Hoa.
Thứ hai, Đức Hộ Pháp nhắn riêng cho ông Giáo Thiện Võ Văn
Đợi chứ không phải với toàn thể tín đồ. Như đã nói, chuyện ấn
chứng chỉ xảy ra giữa một thầy và một trò thôi, những người khác
chẳng có dính dáng gì. Theo ý mọn của tôi, số 3,000 ở đây chính
là công án Đức Hộ Pháp giao cho ông Giáo Thiện. Dựa vào phản
ứng hoặc câu trả lời, Đức Hộ Pháp sẽ “ấn chứng” ông Giáo Thiện
đắc đạo hoặc chưa đắc đạo. Nhưng kết quả đó chỉ có Đức Hộ
Pháp và chính ông Giáo Thiện biết mà thôi, đệ tử khác như chúng
ta sẽ không hiểu gì đâu. Giống như chuyện Đức Phật Thích Ca và
ngài Ca Diếp vậy.
Vậy tự suy diễn số 3,000 rồi áp dụng cho bản thân mình không
biết có kết quả tốt hay không! Tóm lại, đừng đem số 3,000 này ra
gán ghép đủ thứ rồi cãi nhau với tín đồ khác. Vì đó là công án chỉ
dành riêng cho ông Giáo Thiện Võ Văn Đợi.
Số 3,072 trên quả Càn Khôn
Trong đàn cơ đêm 17/6/1926, Đức Chí Tôn dạy: “…Thầy kể: Tam
Thập Lục (36) Thiên, Tứ (4) Đại Bộ Châu ở không không trên
không khí, còn Thất Thập Nhị (72) Địa, Tam Thiên Thế Giới
(3.000) đều là tinh tú (hành tinh). Tính lại 3072 ngôi sao, liệu vẽ
trên đó cho đủ…» TNHT quyển 1. Trong đoạn thánh ngôn này có
nhiều con số như 4, 36, 72, 3000 và 3072.
Nghe nói ở Thánh Thất X, một khách nước ngoài nói với vị cai
quản “Theo NASA (cơ quan Quản Trị Hàng Không và Không
Gian Hoa Kỳ), mặt trời chỉ là một trong khoảng 200 tỷ ngôi sao
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của Ngân Hà. Đó là tính cho tới nay, không biết trong tương lai,
khi có nhiều thiết bị tốt hơn, thì sẽ có thêm bao nhiêu ngôi sao
nữa. Vậy con số 3072 của Cao Đài có ít quá không?” Xin nói
thêm, NASA đã đưa phi hành gia Mỹ lên mặt trăng và sở hữu hai
kính viễn vọng Hubble và James Webb lớn nhất thế giới ngoài
không gian. Hai kính này giúp khoa học gia nhìn thật xa trong vũ
trụ và nhờ máy điện toán họ đếm được con số 200 tỷ nói trên.
Trong khi tín đồ Cao Đài chỉ biết được con số ngôi sao qua cơ
bút. Vị khách ngoại quốc đặt câu hỏi rất lịch sự, nhưng rõ ràng có
ý nói con số 3072 không đúng với thực tế. Đây cũng là một thắc
mắc rất phổ biến của người ngoài đạo, thậm chí người trong đạo,
mà nếu tín đồ chúng ta không biết cách trả lời thì họ sẽ nghĩ
không tốt về Cao Đài.
Như đã bàn ở trên, người hỏi đã xem con số 3072 là số đếm, trong
khi đối với triết Cao Đài thì đó là thần số. Tất cả những số liệt kê
trong đoạn thánh ngôn ở trên đều có ẩn dụ triết Cao Đài nên được
gọi là thần số. Ta không thể đếm thần số như trong tự nhiên hoặc
suy luận theo khoa học phương Tây. Phải nhìn con số này bằng
Thiên Nhãn tức Huệ (Tuệ) Nhãn hay Trí Bát Nhã. Cao Đài dạy
rằng Thiên Nhãn chỉ có một mắt. Một mắt ở đây cũng là thần số,
ẩn dụ triết lý tôn giáo, chứ không phải nhắm con mắt bên phải lại
để nhìn bằng con mắt trái, rồi tự khẳng định là mình đắc đạo!
Số một ẩn dụ trạng thái vượt ra ngoài luận lý nhị nguyên (đúng
sai, thiện ác, tốt xấu…) mà người tu học xưa còn gọi là đắc nhất
(đạt cái một) hay pháp bất nhị (phép không hai). Trạng thái này sẽ
đạt được thông qua một quá trình tu tập mà lâu hay mau tuỳ vào
những điều xấu hay tốt ta đã làm trong những kiếp trước và kiếp
này. Vậy trong trường hợp vị khách nước ngoài nói trên ta hãy
giải thích số của ông là số đếm, còn số của chúng tôi là thần số.
Nói cách khác, nhà khoa học sẽ đếm con số về mặt vật lý, còn
người tu học sẽ hiểu con số về mặt tâm linh.
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Một nghịch lý
Những ví dụ nêu trên khá đơn giản còn điều sắp nói ra đây thậm
chí còn nghịch lý nữa. Thứ nhất, thánh ngôn dạy “Lần mở đạo
Cao Đài, tức là lần thứ ba, Đức Chí Tôn Thượng Đế chọn nhứt
(1) Phật, tam (3) Tiên, tam thập lục (36) Thánh, thất thập nhị (72)
Hiền, tam thiên (3,000) Đồ Đệ”. Thoạt nhìn, những con số này
khá ăn khớp với số lượng chức sắc của Cao Đài: 1 Giáo Tông, 3
Chưởng Pháp, 3 Đầu Sư, 36 Phối Sư, 72 Giáo Sư, 3,000 Giáo
Hữu. Ngay lập tức, có suy diễn rất lạc quan như sau. Chức sắc từ
Giáo Hữu trở lên mới là Thần Tiên, còn cấp thấp hơn như Lễ
Sanh, Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự là người phàm!
Tuy nhiên, nếu suy luận theo lẽ thường một chút, ta sẽ thấy ý kiến
đó không ổn chút nào. Vậy tam Tiên là ba vị Chưởng Pháp hay ba
vị Đầu Sư? Tại sao trong liệt kê này phẩm Thần bị thay bằng chữ
Hiền trong khi thánh ngôn vẫn dạy các phẩm thiêng liêng là Thần,
Thánh, Tiên, Phật? Còn phẩm Đồ Đệ, có phải là một phẩm mới
trên Thiên Đình không? Vì sao các vị chức việc, tức là dưới phẩm
Giáo Hữu không được kể vào hệ thống này?
Còn nhớ ở phần miêu tả vũ trụ ở trên, chúng ta đã gặp mấy thần
số này rồi, như Tam thập lục Thiên (36), thất thập nhị Địa (72),
tam thiên Thế Giới (3,000). Chỗ khác biệt giữa hai hệ là tứ Đại Bộ
Châu (4) và tam Tiên (3).
Nếu đọc kỹ kinh sách Cao Đài, chúng ta sẽ còn thấy nhiều điểm
mà nhận xét thông thường không thể vượt qua. Một ví dụ nữa là
bảng đối phẩm của Đạo Cao Đài sau đây.
Thiên Tiên - Giáo Tông
Nhơn Tiên - Chưởng Pháp
Địa Tiên - Đầu Sư
Thiên Thánh - Phối Sư
Nhơn Thánh - Giáo Sư
Địa Thánh - Giáo Hữu
Thiên Thần - Lễ Sanh
Nhơn Thần - Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự
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Địa Thần - Đạo Hữu
Nếu so bảng này với thánh ngôn nêu trên, thì chúng ta lại sa vào
một ma trận mới. Trong bảng này Giáo Tông chỉ đối phẩm với
Thiên Tiên, nghĩa là không có phẩm Phật. Mỗi phẩm lại phân làm
ba cấp Thiên, Địa, Nhơn và cách phân cấp này chưa từng thấy
trong tôn giáo ở Việt Nam trước đây. Các phẩm Lễ Sanh trở
xuống được kể là Thần và tín đồ bình thường cũng đạt phẩm Địa
Thần. Trong bảng này không có phẩm Hiền và Đồ Đệ. Vậy thực
sự ra trên Thiên Đình có bao nhiêu phẩm vị và chức sắc Cao Đài
có thể đạt phẩm vị gì? Rõ ràng phương pháp so sánh không đem
lại câu trả lời rốt ráo!
Tóm lại, tất cả thắc mắc nêu trên không thể trả lời bằng cách đếm
số, hoặc lý luận theo kiểu ta thường làm được vì cách đó sẽ lôi ta
vào những dấu hỏi không có câu trả lời. Theo lời dạy của Đức Chí
Tôn Thượng Đế, đạo Cao Đài đã trình bày “bửu pháp” rồi, chỉ còn
chờ người học đạo thực hành mà thôi. Bửu pháp đó chính là
những thần số hoặc nghịch lý trong triết Cao Đài. Tất cả giống
như những công án (koan) của Thiền Tông Phật Giáo, nghĩa là
không phải để tranh cãi mà để người tu học đột phá bằng cách tập
trung suy tưởng ở mức cao. Hiểu được ý nghĩa thực ẩn trong các
thần số là đạt được trạng thái Anuttara Samyak Sambodhi (tiếng
Phạn) tức A nậu đa la tam miệu tam bồ đề (tiếng Hán Việt), hay
còn gọi bằng vô số tên khác như Trí Bát Nhã, Thiên Nhãn, Huệ
Nhãn, Trí Huệ, Trí Tuệ, Chánh Giác, Giác Ngộ, Đắc Nhất v.v.
Hoặc đơn giản hơn: đắc đạo.
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Kết
Có bạn đạo nói thẳng với tôi là đừng đào sâu làm gì vì Thần
Thánh nói không bao giờ sai. Cứ đọc kinh lễ bái cho đủ 4 lần
hàng ngày, được 5 năm thì xin cầu phong rồi cầu thăng. Nếu
không trở ngại gì thì cuối đời cũng lên tới Đầu Sư, theo bảng đối
phẩm thuộc hàng Địa Tiên rồi. Như vậy dễ hơn mà lại chắc ăn.
Nếu tìm tòi suy nghĩ thì sợ trí phàm thấp kém, lỡ hiểu sai Tân
Luật Pháp Chánh Truyền là có tội. Lý lẽ này rất giống Tịnh Độ
Tông của Phật Giáo. Tông phái này chủ trương chỉ cần đọc tên
Phật A Di Đà thật nhiều lần là được. Như vậy khi chết đi, Phật sẽ
cho kiếp sau tái sinh ở một nơi đẹp đẽ hơn thế giới này gọi là tịnh
độ. Tịnh = trong sạch. Độ = cõi, nơi, thế giới.
Bản thân tôi thì thích nghĩ như thế này. Được gọi là Địa Tiên mà
không hiểu triết lý đạo thì cũng chẳng lợi ích gì cho mình. Khác
với ý kiến trên, tôi không gọi là “đào sâu” mà gọi là “thành tâm
học đạo”. Nếu còn chỗ không hiểu, thì tra cứu thêm hay hỏi ý kiến
người hiểu biết nhiều hơn. Và học, theo tôi, không có sớm, không
có muộn, cũng không có chỗ dừng. Cứ học đạo cho tốt thì tự khắc
biết mình phải hành đạo thế nào rồi vậy. Suy nghĩ kiểu này giống
như Thiền Tông của Phật Giáo. Thiền Tông chủ trương dùng suy
nghĩ của chính mình (tâm) để học hỏi cho đến mức hiểu được lời
Phật dạy.
Ở Trung Hoa xưa người ta vẫn nói “Nam Năng, Bắc Tú”, nghĩa là
ở phía nam có Đại Sư Huệ Năng, dạy pháp thiền định, phía bắc có
Đại Sư Thần Tú dạy pháp tịnh độ. Vì Đại Sư Huệ Năng được
truyền y bát làm Tổ Sư Thiền Tông đời thứ 6 nên người ta thường
nói Thiền Định mới đúng Phật pháp. Tôi nghĩ vấn đề không phải
là ai đúng ai sai mà vấn đề là người tu học thích phương pháp nào
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và có đủ kiên nhẫn thực hiện đến thành công hay không. Phương
pháp nào cũng sẽ đưa đến mục đích đắc đạo, khi đó mọi thắc mắc,
kể cả những con số trong triết lý Cao Đài, sẽ được chính bản thân
mình (ngã) giải đáp tận gốc rễ.
Từ Chơn
Sài Gòn 17/3/2022
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Bài 8

Quo Vadis,
Domine?
Thưa Thầy,
Thầy đi đâu vậy?
Từ Chơn
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Giới thiệu
Nhân ngày Giáng Sinh sắp tới, chúng tôi xin giới thiệu đến quý
đồng đạo Cao Đài một truyền thuyết rất thú vị của Đạo Thiên
Chúa. Thông qua khẩu hiệu “Ngũ chi phục nhất”, chúng ta thường
gọi Đạo Thiên Chúa là Thánh Đạo. Thực sự thì Thánh Đạo cũng
có rất nhiều tông phái, nhưng ở Việt Nam thường thấy phổ biến
nhất là Công Giáo (dưới quyền Hội Thánh Rome) và Tin Lành (tự
lập Hội Thánh riêng). Những tông phái này có nhiều điểm khác
nhau, nhưng điểm chính vẫn là mọi tín đồ đều tin vào Bible (Kinh
Thánh Tân Ước). Kinh Thánh Tân Ước kể lại chuyện đời của
Chúa Jesus và các Thánh tông đồ, còn Kinh Thánh Cựu Ước kể
chuyện Thánh Moses và lịch sử dân tộc Do Thái trước khi Chúa
Jesus giáng sanh.
Câu truyện
Cách nay hơn 2000 năm, Đế Quốc La Mã, ngày nay là nước Ý
(Italia) rất thành công. Họ có quân đội hùng mạnh nhất thế giới và
cai trị toàn bộ khu vực Địa Trung Hải, Tây Âu, Tiểu Á, Bắc Phi và
nhiều nơi ở Bắc và Đông Âu. Lúc đó, Do Thái (Israel) là một
nước nhỏ bị người La Mã cai trị. Nếu chúng ta đọc thêm Kinh
Cựu Ước thì biết trước đó nữa, dân tộc Do Thái cũng đã từng làm
nô lệ cho người Ai Cập rồi. Nghĩa là, giống như dân tộc Việt Nam
bị Bắc thuộc cả ngàn năm, người Do Thái cũng toàn là bị những
dân tộc mạnh hơn đè đầu cưỡi cổ.
Người dân Do Thái làm lụng vất vả, nhưng phải đóng thuế rất
nặng để nuôi bộ máy cai trị La Mã, chỉ có người nào làm việc cho
La Mã mới được sống sung sướng với đủ loại ân sủng. Người Do
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Thái rất căm ghét người La Mã nhưng họ luôn bị đàn áp dã man
nếu có ý định kháng cự. Trong phim Ben-Hur, chúng ta thấy chỉ
có một người La Mã bị đánh thôi, họ đã cho lính ra chợ bắt 20
người Do Thái giết ngay tại chỗ. Do đó khi thấy có nhiều người đi
theo Chúa Jesus, chính một vị quan La Mã là Pontius Pilate đã ra
lệnh giết chết Ngài bằng cách đóng đinh lên cây thập tự, một phần
vì sợ Ngài sẽ lãnh đạo người dân nổi dậy chống lại La Mã.
Sau khi Chúa Jesus về trời, các học trò của Ngài (các Thánh tông
đồ) phải rời khỏi đất nước Do Thái vì bị người La Mã truy diệt gắt
gao. Một số trở về cuộc sống bình thường, nhưng nhiều vị vẫn
tiếp tục đi truyền đạo ở nhiều nước khác. Riêng Thánh Phê Rô
(còn gọi là Peter, Pierre, Pietro, Pedro, Piotr ở các nước khác), là
đệ tử thân cận nhất với Chúa, lại đến Rome để truyền đạo. Đây là
một hành động can đảm hiếm có. Truyền đạo ngay thủ đô của một
nước thù nghịch, đã giết hại thầy của mình và vẫn đang truy lùng
mọi tín đồ còn lại.

Hình vẽ Thánh Phê Rô cầm chìa khoá nước trời.
Người La Mã có truyền thống là luôn cổ vũ việc dùng sức mạnh
để chiến thắng rồi đoạt lấy của cải người khác để sống xa hoa,
hưởng lạc thú. Và để đạt được mục tiêu đó, họ không hề ngần
ngại việc giết người hàng loạt, nhất là người dân những nước bị
họ cai trị. Thậm chí trò thể thao của họ cũng chết chóc như đua xe
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tứ mã hay giác đấu. Những trò này ngày nay được miêu tả lại khá
trung thực qua những bộ phim nổi tiếng như Ben-Hur hay
Gladiator.
Do đó họ xem đạo Thiên Chúa là tà đạo còn những tín đồ là bọn
điên khùng bởi vì Chúa Jesus rao giảng phải thương yêu kẻ thù
nghịch! Điều này là trái ngược với sở thích hung hăng của họ.
Đối với họ, kẻ thù là phải bị giết chết, không có tha thứ, thương
hại gì cả. Ngoài ra, Chúa Jesus còn dạy chỉ thờ phụng duy nhất
Đức Chúa Trời, mà người La Mã vốn thờ rất nhiều vị Thần. Sự
khác biệt tín ngưỡng này càng khắc sâu lòng thù hận của người La
Mã, nhất là giới quan chức.
Lúc đầu thì việc truyền đạo của Thánh Phê Rô ở Rome chỉ khó
khăn đôi chút cho dù phải lén lút, nhưng dần dần khi thấy nhiều
người tin theo thì quan chức La Mã bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Khi Hoàng Đế Nero, một nhà độc tài nổi tiếng khát máu, lên ngồi
trên ngai vàng, ông ta ra lịnh cấm và giết hết những ai theo đạo
Thiên Chúa. Đây là một đợt đàn áp khủng khiếp nhất lịch sử giáo
hội. Các tín đồ bị bắt đem ra giết ở các đấu trường nếu không chịu
bỏ đạo. Dĩ nhiên, Thánh Phê Rô, người đứng đầu của giáo hội lúc
đó, trở thành tội phạm hàng đầu.
Các tín đồ thấy tình hình quá nguy cấp, nên thu xếp cho Thánh
Phê Rô lén ra khỏi Rome tạm lánh nạn. Tuy nhiên, vào một sáng
nọ, lúc Ngài đang trên đường trốn chạy thì gặp Chúa Jesus vác
cây thập tự đi ngược chiều, nghĩa là đi vào thành Rome. Ngài lên
tiếng hỏi, “Quo vadis, Domine?” tiếng Latin có nghĩa là, “Thưa
Thầy, Thầy đi đâu vậy?” Chúa Jesus trả lời, “Nếu ngươi bỏ rơi
giáo dân thì Ta vào thành Rome để chịu đóng đinh lần nữa”. Sau
đó Chúa biến mất. Hiện nay, ở nước Ý, ngay chỗ Chúa hiện ra với
Thánh Phê Rô người ta xây một nhà thờ đặt tên là Quo Vadis.
Câu trả lời đã làm cho Thánh Phê Rô nghĩ lại và sau cùng đã từ bỏ
ý định đi trốn, trở lại với các giáo dân. Dĩ nhiên, sau đó Ngài bị
quân La Mã bắt và xử đóng đinh trên cây thập tự cùng với nhiều
tín đồ khác. Theo truyền thuyết, Ngài đã xin chôn ngược cây
thánh giá mình bị đóng đinh vì cảm thấy không xứng đáng làm
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môn đệ của Chúa Jesus. Nơi an táng của Ngài là trên đồi Vatican,
ngày nay là Đền Thờ Thánh Phê Rô thuộc Hội Thánh La Mã. Như
vậy, thủ đô của đất nước đã bách hại Đạo Thánh 2000 năm trước
cũng chính là nơi toạ lạc Toà Thánh Đạo Thiên Chúa ngày nay.

Toàn cảnh Thánh Đường và quảng trường Thánh Phê Rô
Dấu ấn
Năm 1893, khi văn hào Ba Lan Henryk Sienkiewicz thăm nhà thờ
Quo Vadis tại Rome ông đã có ý tưởng viết một quyển tiểu thuyết.
Đó là quyển Quo Vadis: A Narrative of the Time of Nero (Quo
Vadis: một câu truyện về thời đại của Nero). Quyển truyện sau đó
được dịch ra 50 thứ tiếng và đã đem lại cho Henryk Sienkiewicz
giải Nobel văn chương năm 1905. Quý đồng đạo nào muốn đọc
nên biết sách hiện có bán ở tiệm sách Fahasa Việt Nam.
Cốt truyện xoay quanh một chuyện tình đẹp như mơ giữa một
thiếu nữ theo đạo Thiên Chúa và một quý tộc La Mã trong bối
cảnh Hoàng Đế Nero đàn áp các tín đồ một cách dã man nhất.
Truyện đã được quay thành phim nhiều lần, trong đó có cả một bộ
phim của Hollywood rất ăn khách năm 1951. Bây giờ chúng ta có
thể tìm xem trên YouTube dễ dàng nếu biết tiếng Anh hoặc mua
đĩa phim có phụ đề tiếng Việt.
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Quảng cáo phim Quo Vadis
Bài học
Vấn đề của người tu học Cao Đài là qua truyện Quo Vadis, chúng
ta có được bài học nào.
Bài học một, tôn giáo dạy con người làm điều lành, và ai cũng
muốn điều lành, nhưng không phải lúc nào người ta cũng chấp
nhận tôn giáo, nhất là đối với những người ham quyền lực, thích
hận thù. Mà số người như vậy trong nhân loại rất là nhiều. Do đó
thời mở đạo thường là gian khổ nhất, có khi phải trả bằng máu của
tín đồ, bởi vì tôn giáo thường dạy ngược lại điều họ muốn. Như
chúng ta thấy, Đạo Thiên Chúa là một điển hình. Từ lúc Chúa
Jesus bị đóng đinh, các tín hữu bị bắt bớ, giết chết cho đến lúc
Hoàng Đế Constantinus I tuyên bố chấm dứt đàn áp đạo và trả lại
tài sản cho giáo hội phải mất 313 năm ròng. Nghĩa là một đời
người chẳng thấm vào đâu trong việc xoay thời chuyển thế.
Bài học thứ hai, như chúng ta thấy, Chúa Jesus bắt đầu truyền
giảng ở nước Israel, nhưng Đạo Thiên Chúa lại phát triển ở nước
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ngoài nhất là ở La Mã, và cuối cùng, Toà Thánh đặt ở Rome, thủ
đô của La Mã. Đạo Phật cũng vậy, khởi đầu ở Nepal, nhưng lại
phát triển mạnh ở Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Thái Lan v.v…Vậy có thể chăng Cao Đài khởi sự ở Tây Ninh,
nhưng sau này lại phát triển ở nước Mỹ như Thánh Ngôn đã tiên
tri?
Bài học thứ ba là phản ứng của các giáo chủ khi bị đàn áp. Chúng
ta thấy qua truyện Quo Vadis, khi Thánh Phê Rô trốn đi, thì Chúa
Jesus hiện ra và bảo phải ở lại với các giáo dân. Đây quả là một
việc vượt quá suy nghĩ của người bình thường chúng ta. Nếu là
Chúa, có lẽ chúng ta sẽ khuyến khích Thánh Phê Rô tiếp tục đi
trốn bởi vì “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Tránh đi là bảo toàn
lực lượng, hơn nữa Thánh Phê Rô được mặc nhiên xem là Giáo
Hoàng đầu tiên rồi, cần phải bảo vệ Ngài chứ. Đợi khi quan chức
La Mã bớt đàn áp sẽ trở lại củng cố giáo hội. Đằng này, Chúa lại
khuyên ngược lại và rõ ràng sau đó Thánh Phê Rô đã bị bắt và
giết chết.
Nhớ lại, riêng đối với Thánh Phê Rô trước đó cũng đã gặp một
tình huống tương tự rồi. Lúc Chúa bị Judas phản bội chỉ điểm cho
người bắt, Thánh Phê Rô đã phản ứng dữ dội, rút gươm chém một
người trong nhóm đến bắt, nhưng Chúa đã ngăn lại, nói rằng “Hãy
tra gươm vào vỏ, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm”. Sau đó Chúa để
cho bị bắt, và cuối cùng bị đóng đinh ở Núi Sọ (Golgotha).

“Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm”
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Trong đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn cũng đã khuyên khá giống như
vậy trong Thánh Ngôn năm Đinh Mão 1927 (Đạo Sử I - Bà Đầu
Sư Hương Hiếu): “….Các con liệu lấy mà giữ mình. Thầy để một
lời nầy cho các con yên dạ, dầu cho ai có quyền phép tiêu diệt
Càn Khôn đi nữa cũng khó ngăn đặng Ðạo Thầy. Như ai buộc các
con đóng cửa chùa thì cứ tuân mạng, đợi chừng nào các sắc con
cái Thầy đến mở cửa sẽ hay…”.
Với những lời dạy như vậy, suy nghĩ bình thường dễ cho là dạy
người ta tính “thụ động, tiêu cực” thậm chí có thể bị xem là “hèn
nhát” nếu nghe theo. Có lý luận rằng nếu nghe theo, và chịu nhịn
nhục mãi thì làm sao đạo phát triển được. Lý lẽ nghe cũng khá
xuôi tai, nhưng chúng ta hãy suy nghĩ lại, Chúa Jesus là bậc giáo
chủ, chắc chắn một điều là ngoài cái trí khôn của con người giống
như chúng ta, Ngài còn có cái nhìn bằng Huệ Nhãn, vốn là
phương tiện mà người bình thường chúng ta không có. Nói cách
khác, Ngài có thể nhìn thấy sự việc trước chúng ta mấy trăm,
thậm chí mấy ngàn năm. Như vậy lời khuyên của Ngài không phải
là tuỳ tiện, nhất là trong trường hợp Thánh Phê Rô, vì nó có ảnh
hưởng đến sinh mạng con người.
Còn Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn cũng vậy, Đức Ngài là Chúa
Tể vũ trụ này thì chắc chắn là không nói cho vui rồi. Như chúng ta
thấy hiện nay, chỉ có mấy con virus thôi mà cả địa cầu đã chao
đảo, thì việc xoá sổ nhân loại là quá dễ dàng đối với quyền lực
của Đức Ngài. Như vậy lời khuyên của Đức Chí Tôn là để chúng
ta suy nghĩ cho thấu đáo rồi tu sửa tính tình cho hiền lành, đạo
đức. Hy vọng một ngày nào đó, may ra mình có được phần
thưởng “đắc đạo” từ tay Đức Chí Tôn ban cho. Vậy, đừng lo đạo
không phát triển mà hãy lo là mình chưa có công quả gì bởi Thầy
đã nói không ai có thể ngăn được đạo Thầy
Rút cuộc, vấn đề là chúng ta có toàn quyền chọn tương lai cho
mình. Hoặc sống vừa đủ, có khi hẩm hút, nhưng có lo đầu tư cho
lúc về cõi thiêng liêng hằng sống, hoặc sống như người La Mã,
chỉ cần biết kiếp này thôi.
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Từ Chơn
Sài Gòn 10/12/2021
Conferences:
Wikipedia (English)
Đạo Sử 1- Nữ Đầu Sư Hương Hiếu
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Mở
Một số tín đồ chọn đường thứ ba
Hiện nay, có khá nhiều tín đồ Cao Đài chọn con đường thứ ba đại
đạo, tức là tu chơn hay còn gọi là luyện tam bửu hoặc tịnh luyện.
Họ chọn như vậy vì một lý do nào đó, có thể là rất cá nhân, nhưng
dù sao họ cũng có một đường đi rõ ràng. Đáng tiếc, Bí Pháp tịnh
luyện vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong hàng tín đồ vì
kinh sách Cao Đài dạy phần thực hành còn thiếu hoặc rất khó hiểu
đối với người học đạo thời nay. Theo ước lượng phàm, có lẽ vài
thế hệ nữa mới có đủ Thập Nhị Bảo Quân (Hàn Lâm Viện Cao
Đài). Lúc đó các vị Bảo Quân sẽ xem xét tất cả kinh sách về tịnh
luyện của Cao Đài dựa trên khoa học hiện đại rồi tư vấn cho Hội
Thánh một chương trình có thể thực hiện được để cho nhiều tín đồ
được tham gia. Như vậy mới trọn câu bày bửu pháp để cứu độ vạn
linh (đưa ra cách tu tập quí giá để cứu tất cả các linh hồn). Hiện
nay, ai đã chọn cách này thì việc đáng làm là tìm học cho kỹ. Dù
không thực hiện được, biết đâu những tìm tòi của mình có thể lát
đường cho những thế hệ đi sau! Đó cũng là lập công quả vậy.
Trước mắt, trong ba việc lập công, lập đức, lập ngôn, cứ thuận
việc nào thì làm việc đó bởi vì giai đoạn khởi đầu tịnh luyện vẫn
phải làm công quả. Thậm chí không tiện việc nào hết thì ăn chay,
cúng tại nhà cũng là quý rồi.
Có người nói, tôi làm dâu, nhà chồng lại theo đạo khác, không có
thiên bàn làm sao tôi đọc kinh? Bạn ơi, bạn không may gặp khó
khăn rồi đó! Không sao, có lẽ chuyện này sẽ giúp bạn có nhiều
can đảm hơn. Đó là việc Đức Hộ Pháp và các vị tiền bối bị người
Pháp bắt đày đi Madagascar. Ở trong tù chắc chắn không có thiên
bàn rồi, nhưng các vị tiền bối vẫn giữ một lòng hiếu hạnh với Đức
Chí Tôn và Phật Mẫu được, thậm chí ngài Sĩ Tải Đỗ Quang Hiển
còn đắc Thánh Vị nữa. Vậy trường hợp của cô dâu nói trên, vẫn
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có thể đọc kinh trong tâm tưởng mà sức mạnh của niềm tin không
hề suy giảm.
Tài liệu rất hiếm và khó đọc
Như đã trình bày, tài liệu về tịnh luyện còn thiếu nhiều lắm, nhất
là phần thực hành và rút kinh nghiệm. Theo Tân Luật Pháp Chánh
Truyền, Hiệp Thiên Đài chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức
thực hiện, nhưng sử đạo đã cho thấy đó là việc không thể. Đức
Thượng Phẩm chịu trách nhiệm quản lý các nhà tịnh thì đã mất
sớm. Còn Đức Hộ Pháp, ngài đã từng nói phải gánh dùm việc
người khác, tức là bận công việc phổ độ của Cửu Trùng Đài. Vì
vậy, việc triển khai bí pháp tịnh luyện còn dang dở và những thế
hệ đi sau có nhiệm vụ phải hoàn tất. Đó cũng là trường công quả
mở ra cho con cái Đức Chí Tôn đó vậy.
Vậy thì trước tiên hãy điểm sơ qua những tài liệu có sẵn hiện nay:
1. Một số thông tin về tịnh luyện nằm rải rác trong Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển quyển 1&2 - Hội Thánh đã kiểm duyệt và phát
hành trước năm 1975.
2. Bí Pháp - Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp - Ban Tốc Ký Toà
Thánh sưu tập - Hội Thánh đã kiểm duyệt và phát hành trước
năm 1975.
3. Phương Luyện Kỷ - Đức Hộ Pháp - đã phát hành 1947.
4. 12 Bài Tập Thể Dục - Đức Hộ Pháp - đã phát hành 1947.
5. Luật Tam Thể - Đức Thượng Phẩm - 1950 - Tập họp những
bài dạy đạo của Đức Thượng Phẩm giáng cơ. Hội Thánh chưa
kiểm duyệt và phát hành.
6. Bí Pháp Luyện Đạo - Bát Nương Diêu Trì Cung - Hiền Tài
Nguyễn Văn Mới (Từ Huệ) chấp bút 1979 - Đã giao cho Hội
Đồng Chưởng Quản, nhưng chưa có kiểm duyệt và phát hành.
Trên đây là những tài liệu có gốc từ Toà Thánh Tây Ninh, còn tài
liệu của các nơi khác thì người viết không đủ khả năng nên không
dám lạm bàn. Riêng Hiền Tài Nguyễn Văn Mới (Từ Huệ) còn có
thêm quyển Phụ Bản Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương Diêu Trì
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Cung giáng bút. Trong quyển này Bát Nương dạy rõ những qui
định của Tịnh Thất, chương trình tịnh luyện, kể cả pháp trấn thần.
Cũng như những tài liệu nêu trên, sách này dành cho các thế hệ
tương lai chớ không phải bây giờ.
Tất cả tài liệu nêu trên có thể tìm thấy ở đây:
https://www.daotam.info
Tiên tri hay tình cờ
Thánh ngôn
Người viết cho rằng chính những sự việc xảy ra trên thế giới hiện
nay cũng khiến cho con cái Đức Chí Tôn quan tâm nhiều hơn đến
việc tu chơn. Mở đầu là dịch bệnh Covid đã giết chết 6 triệu người
trên thế giới mà chưa biết lúc nào sẽ dừng lại. Những lúc dịch lên
đến cao điểm thì việc tập trung đến Thánh Thất để hành lễ là cực
kỳ nguy hiểm vì làm lây nhiễm thêm nhiều người và thường bị
chính quyền cấm. Lúc đó tu chơn tại nhà là phù hợp nhất.
Những tín đồ lo xa thì bắt đầu làm quen với việc tu chơn tại gia
bởi vì ngày 19/2/2022, Bill Gates nói rằng dù dịch Covid-19 đã
giảm nhưng thế giới có thể sẽ gặp một dịch bệnh nữa liên quan tới
Virus Corona. Nếu vậy, sẽ rất khó khăn khi tập trung lại Thánh
Thất để làm công quả.
Cộng thêm tình hình đó là cuộc chiến ở Ukraine gieo bao tang
thương cũng chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt và không ai biết là có lan
ra toàn thế giới không. Đó là chưa kể những xung đột hừng hực ở
Syria, Yemen, Saudi Arabia, Đài Loan lúc nào cũng dễ dàng bùng
nổ. Những lúc mà mạng sống con người chỉ như hạt bụi trong cơn
bão lốc thì chúng ta mới thấy tính khẩn cấp của việc tu học. Có lẽ
tới giờ này, chúng ta mới thấm thía những câu trích từ Thánh
Ngôn: “ …Thảm cho nhơn loại, khổ cho nhơn-loại ! Đời quá dữ,
tội tình ấy, hình phạt kia cũng đáng đó chút. Lão vì thương yêu
nhơn-sanh hội 10 ngày nơi Bạch-Ngọc-Kinh cải cho qua nạn
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nhơn-loại, nhưng luật Thiên-Đình chẳng dễ chi sửa đặng. Nạn
tiêu-diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau, đến buổi bịnh chướng
sát hại…” Đức Lý Giáo Tông - TNHT 14/1/ Đinh Mão. Như vậy,
Hội Long Hoa có thể tóm gọn trong câu “Nạn tiêu-diệt hầu gần,
hết chém giết lẫn nhau, đến buổi bịnh chướng sát hại…”
Chữ Khí sau lưng Hộ Pháp
Ngoài thánh ngôn ra, có một yếu tố nữa dẫn ta đến gần với lời tiên
tri về Hội Long Hoa. Đó là chữ “Khí” đằng sau tượng Hộ Pháp ở
Toà Thánh và các Thánh Thất. Có lẽ tín đồ Cao Đài ai cũng biết
sau khi làm lễ trước thiên bàn xong là quay lại xá về hướng tượng
của Đức Hộ Pháp. Thường thì khi quay lại, phần đông đều tập
trung nhìn vào tượng của Ngài hơn là chữ “Khí” sau lưng.
Do có nhiều người thắc mắc, Đức Hộ Pháp đã có văn bản ngày
1/4/1953 giải thích động tác đó không phải dành cho Ngài hay
những vị trong Hiệp Thiên Đài mà chính là dành cho chữ Khí. Do
đó, giờ là lúc chúng ta phải tìm hiểu kỹ về việc này hơn bao giờ
hết bởi vì tượng Hộ Pháp, Thượng Sanh, Thượng Phẩm chính là
biểu tượng của bí pháp Cao Đài phần thực hành.
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Hình chữ Khí sau tượng Hộ Pháp
Trước hết, hình vẽ sau lưng Hộ Pháp không phải là chữ Khí viết
bằng Hán Tự. Có người giải thích đó là một dạng chữ bùa, có
người thì nói đó là chữ khí Hán Tự viết thảo, tức là một dạng chữ
viết rút gọn cho nhanh. Như phần đông tín đồ Cao Đài, người viết
bài này không được học Hán Tự nên chỉ biết tìm tòi qua tự điển
Hán Việt là chính. Cách làm như sau: nếu biết đọc âm theo tiếng
Việt là “khí” thì có thể tra tự điển Hán Việt để biết nghĩa.
Theo Tự Điển Hán Việt, có 14 chữ Hán người Việt đều đọc là
“khí” dù viết khác nhau và có ý nghĩa khác nhau. Lưu ý rằng cả
14 chữ này đều không giống hình vẽ sau tượng Hộ Pháp. Vì vậy,
ta phải soát lại xem các bậc tiền bối dùng chữ nào. Đặc biệt tiếng
Trung Quốc mỗi chữ lại có nhiều nghĩa khác nhau nữa. Trong triết
lý Cao Đài, chữ khí được dùng ở nhiều ngữ cảnh rất khác biệt, ví
dụ như ta có thể gặp chơn khí, điển khí, khí tiên thiên, khí hậu
thiên, khí sanh quang, khí hạo nhiên, hỗn ngươn (nguyên) khí, khí
nguyên tử, âm khí, dương khí, ngươn (nguyên) khí, thoại khí
v.v…Và những giải thích về các loại khí này dùng rất nhiều từ
Hán Việt khó hiểu. Đây cũng là một trở ngại văn hoá cho giới trẻ
ngày nay. Họ vốn dùng tiếng Việt khác với thời đại cách nay gần
một thế kỷ, nên vô cùng vất vả khi tìm hiểu.
Tuy nhiên cũng thấy hé lộ chút ánh sáng nếu chúng ta cùng đọc
lại đoạn này trong văn bản ngày 1/4/1953 của Đức Hộ Pháp “…
Chào chữ Khí tức là chào cả Tam-Qui Thường-Bộ-Pháp-Giới tức
là chào mạng-sanh của chúng ta, chớ chẳng phải chỉ chào HộPháp, Thập-Nhị Thời-Quân”. Trong đoạn này có cụm từ “chào
mạng-sanh của chúng ta” là dễ hiểu đối với thế hệ chúng ta hiện
giờ. Suy ra, “khí” là điều gì đó có liên quan hệ trọng tới “mạngsanh” tức là mạng sống con người, thiếu là chết.
Như vậy từ 14 chữ khí trong tự điển nêu trên, ta chọn ra được chữ
khí này: 氣 vì có vài nghĩa dính dáng tới mạng sống. Như đã đề
cập, chữ này không giống với hình vẽ sau tượng Hộ Pháp. Chữ
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khí này có 12 nghĩa, thường gặp nhất là: hơi, hơi thở, không khí,
tinh thần, mùi, năng lượng, vận mạng, nổi giận….. Vậy 2 nghĩa có
ảnh hưởng đến mạng sống con người nhất chính là hơi thở và
không khí. Từ đó ta tạm kết luận động tác xá chữ khí sau lưng
Đức Hộ Pháp có nghĩa là loài người phải tôn trọng “hơi thở” và
“không khí”. Nhưng tại sao các đấng dạy chúng ta như vậy?
Vũ khí hoá học
Không cần viện dẫn đến khoa học, ai cũng biết rằng nhịn ăn có
thể được vài ngày, nhưng chỉ thiếu “hơi thở” và “không khí” 5
phút là mạng sống chúng ta kết thúc. Đáng sợ là nền văn minh của
chúng ta hiện nay đang tạo ra ô nhiễm không khí, một nguy cơ
cho sự sống. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), ô nhiễm
không khí cả ở bên ngoài và trong nhà gây ra khoảng 7 triệu ca tử
vong hàng năm trên toàn cầu. Ô nhiễm không khí ngày càng lộ
dấu hiệu trầm trọng khi có công ty đóng chai không khí tinh khiết
để bán.

Công ty Canada Vitality Air bán không khí đóng hộp ở Trung
Quốc
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Chuyện cứ tưởng như đùa nhưng công ty đã nhanh chóng bán
được hơn 200,000 chai (theo báo The Guardian ngày 21/1/2018).
Bây giờ còn có dự báo trong tương lai không khí đóng hộp sẽ là
mặt hàng bán chạy nhất. Khỏi cần đi đâu xa, bây giờ mà ra siêu
thị, đến chỗ máy móc dùng trong gia đình, sẽ thấy máy lọc không
khí xếp đầy cửa hàng! Có người còn mạnh dạn dự đoán mai kia
các quốc gia sẽ đánh nhau để dành… không khí!
Còn tệ hơn, những người thích chiến tranh đã làm ra vũ khí hoá
học, nhằm tấn công vào hệ hô hấp để giết được nhiều người cùng
một lúc. Các loại vũ khí này đã và đang được sử dụng. Thậm chí
trong cuộc chiến Nga-Ukraine hiện giờ, có vẻ như người ta sắp
đem ra sử dụng nữa.
Tất cả những nguy cơ này đã được Đấng Cao Đài gói ghém trong
chữ “khí” để cảnh cáo loài người. Không biết là cho tới hôm nay
nhân loại có để ý chút gì không?
Covid-19
Ngoài những điều nêu trên, còn một sự kiện đang xảy ra khiến
cho “khí” càng trở thành vấn đề hàng đầu. Đó là đại dịch
Covid-19 hiện nay. Loại virus chưa từng gây dịch bệnh đã từ Vũ
Hán, Trung Quốc mở màn một trận dịch lớn nhất từ trước đến nay.
Virus Corona đặc biệt tấn công hệ hô hấp của con người. Những
người bị nhiễm nặng phải dùng máy thở mới mong cứu được
mạng sống. Tính đến 2022, trận dịch đã lấy đi sinh mạng 6 triệu
người trên toàn thế giới. Loài người được chứng kiến những cảnh
tượng giống như những trận dịch thời trung cổ. Xác chết phải
chôn tập thể, hoặc bỏ ngoài đường không ai dám tới gần vì sợ lây
nhiễm. Còn lò thiêu xác thì hoạt động không kịp ở nhiều nước.
Không những thế, kinh tế thế giới bị tổn thương nặng nề khó hồi
phục trong thời gian ngắn được.
Cho tới nay nền y học của những quốc gia từng tự hào là hiện đại
của cả hành tinh vẫn chưa chận đứng được đại dịch. Một điều
đáng lo là virus có thể biến thành chủng khác rất nhanh và không
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ai biết là những chủng mới có thể gây ra điều tệ hại gì nữa. Phải
chăng chữ “khí” cũng phần nào là lời tiên tri cho đại dịch này?

Người ta đang thưởng thức không khí đóng hộp
Giao điểm
Luyện tinh hoá khí
Tín đồ Cao Đài, dù chọn con đường thứ nhất (làm công quả), thứ
hai (làm phước thiện) hay thứ ba (tịnh luyện), đều biết câu: luyện
Tinh hoá Khí, luyện Khí hoá Thần, luyện Thần hườn Hư. Nhưng
cách luyện được miêu tả qua kinh sách đạo khá là thần bí khó
hiểu.
May thay, nhờ quyển Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương Diêu Trì
Cung (Hiền Tài Nguyễn Văn Mới - Từ Huệ chấp bút), chúng ta
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học được một điều có liên quan đến chữ khí, tức là hơi thở. Kính
mời quý đồng đạo đọc đoạn trích sau: “Trong thời gian 100 ngày
luyện đạo, 15 phút luyện phải thở bụng. Thở bụng có nghĩa là hít
hơi vô bằng mũi, hơi vô tới phổi nhưng ngực không có phình lên,
dùng tư tưởng đưa hơi đó xuống đơn điền, lúc đó bụng lại phình
lên. Khi thở ra thì hơi phổi ra, chớ không phải từ đơn điền đưa ra.
Tư tưởng không nghĩ gì hết, không nghĩ là từ đơn điền ra, nhưng
bụng lại xẹp xuống. Hít thở như vậy gọi là thở bụng hoặc là khí
công”.
Trong cách luyện Tam Bửu của Bát Nương Diêu Trì Cung, thì
phần thở bụng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, chiếm 50%
thời gian tịnh luyện. Và đây cũng là hướng dẫn dễ hiểu, dễ thực
hiện nhất trong số các tài liệu Cao Đài hiện có. Bát Nương Diêu
Trì Cung dạy rằng cách thở này đã có ở Trung Quốc từ thời cổ
đại, nay được áp dụng lại trong Bí Pháp Tịnh Luyện của Cao Đài.
Và ở phần tiếp theo quý đọc giả sẽ thấy y học hiện đại gặp gỡ bí
pháp tịnh luyện ra sao.
Thở bụng
Quyển Bí Pháp Luyện Đạo được Hiền Tài Nguyễn Văn Mới - Từ
Huệ chấp bút năm 1979, lúc đó gần như không có thông tin liên
lạc từ Việt Nam ra nước ngoài. Do đó không thể kết luận là Hiền
Tài Nguyễn Văn Mới đọc sách nước ngoài rồi viết ra. Hơn nữa
Thiền Học thời đó cũng chưa phát triển ở phương Tây nhiều như
bây giờ. May mắn là tình hình lúc này đã văn minh hơn khá
nhiều. Thêm vào đó nhân loại đã có mạng Internet, là dụng cụ để
liên lạc và học tập tuyệt vời. Từ đó chúng ta có cơ hội học tập
những cái hay của thế giới văn minh. Thí dụ, kính mời quý đọc
giả đọc đoạn trích này từ trang web của trường Đại Học Y Khoa
Harvard (Cambridge, Massachusetts, USA) đăng vào ngày
10/3/2016, nghĩa là sau quyển Bí Pháp Luyện Đạo 37 năm.
Đây là bản dịch tiếng Việt. Bản gốc tiếng Anh ở cuối bài.
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Biết cách thở bằng cơ hoành rất có lợi cho mọi người. Cách thở
này còn gọi là thở bụng (abdominal breathing or belly breathing).
Đây là cách giúp O2 hít vào thế chỗ cho CO2 cần loại ra đầy đủ
nhất. Thêm vào đó, thở bụng làm giảm nhịp tim nên có thể điều
hoà huyết áp. Một lợi ích nữa là thở bụng giúp cho bệnh nhân bị
chứng tắc nghẽn phổi mạn tính (chronic obstructive pulmonary
disease - COPD).
Cách làm như sau:
• Nằm ngửa trên một mặt phẳng hoặc trên giường, co gối lại.
Có thể nằm gối hoặc kê chân nếu như vậy thoải mái hơn.
•

Đặt một bàn tay lên ngực, tay kia lên bụng.

•

Hít vào chậm rãi qua đường mũi, hướng không khí đi sâu
xuống bụng. Làm thế nào cho bàn tay đặt trên ngực không di
chuyển nhưng bàn tay dưới bụng được nâng lên.

•

Ép bụng vào khi thở ra bằng miệng. Bàn tay trên bụng phải
hạ xuống vị trí ban đầu.

Rõ ràng hướng dẫn cách thở sâu của Đại Học Y Harvard giống
hướng dẫn của Bát Nương Diêu Trì Cung 99,99 %. Đặc biệt là họ
cũng dùng từ “thở bụng”.
Covid-19
Cách thở bụng còn đóng góp một phần quan trọng trong việc hồi
phục những bệnh nhân Covid-19. Kính mời đọc giả xem đoạn
trích từ trường Đại Học Y Khoa danh giá Johns Hopkins
(Baltimore, Maryland, USA).
Đây là bản dịch tiếng Việt. Bản gốc tiếng Anh ở cuối bài.
Coronavirus tấn công phổi và hệ hô hấp, đôi khi gây thương tổn
nặng nề bộ phận này. Covid-19 thường gây viêm phổi thậm chí
hội chứng suy hô hấp cấp (acute respiratory distress syndrome
ARDS) làm phổi bị thương tổn nặng. Có thể hồi phục chức năng
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phổi nhưng cần trị liệu cho đúng và tập thở nhiều tháng sau khi
khỏi bệnh.

Chuyên viên vật lý trị liệu Peiting Lien
Chuyên viên vật lý trị liệu của Đại Học Y Khoa Johns Hopkins,
Peiting Lien nói rằng việc hồi phục có thể thực hiện bằng những
bài tập thở. Thở sâu giúp hồi phục chức năng cơ hoành và tăng
sức chứa của phổi. Mục tiêu cần đạt là thở sâu trong mọi hoạt
động chứ không riêng gì lúc nghỉ ngơi.
Cách thở này cũng làm giảm lo âu và căng thẳng của người bệnh
khi gặp những triệu chứng nghiêm trọng phải nhập viện. Ngoài ra
thở sâu cũng giúp họ ngủ ngon hơn.
Thở sâu có tác dụng tốt với tất cả mọi người, đặc biệt đóng vai trò
hết sức quan trọng trong quá trình hồi phục cho người bệnh
Covid-19. Có thể tập tại nhà trong khi cách ly và dễ dàng tập đều
đặn hàng ngày về sau.
Cô Peiting Lien gọi là thở sâu (deep breathing), nhưng khi hướng
dẫn tập thở, cô dùng từ thở cơ hoành hay thở bụng (diaphragmatic
breathing or belly breathing). Chỉ có phần hơi khác hướng dẫn của
Đại Học Y Khoa Harvard là cả hít vào và thở ra đều thông qua
đường mũi.
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Thúc
Áp dụng cho đúng
Như đã đề cập ở trên, hai trường Đại Học Y Khoa uy tín của Mỹ
là Harvard và Johns Hopkins đều công nhận thở bụng là phương
pháp trị liệu đúng cho mấy trường hợp đã nêu. Nên nhớ rằng,
được hai nơi này công nhận có nghĩa là cách thở bụng đã trải qua
những thí nghiệm có kiểm soát nghiêm nhặt. Giới khoa học
phương Tây không dễ dàng tin một cách trị liệu đã mấy ngàn năm
tuổi đâu!
Đây cũng là điều mà tín đồ Cao Đài cần học hỏi. Cách tịnh luyện
của Cao Đài cũng cần thực hành và cần các chuyên gia y học cũng
như thần học kiểm tra chặt chẽ, đánh giá chính xác trước khi có
kết luận về mặt khoa học. Sau đó mới đem áp dụng cho mọi
người. Có người nói “bí pháp” là bí mật, nên không được lộ ra
ngoài! Không phải đâu! Không hiểu đơn giản như vậy được đâu!
Muốn hiểu từ “bí pháp” phải thông qua cách hiểu phi nhị nguyên
(không phân hai) của người xưa mà hiện nay còn rất ít người nắm
vững. Từ “bí pháp” luôn luôn phải hiểu là có từ “thể pháp” song
hành để phát ra nghĩa tổng hợp theo nguyên lý Âm Dương. Không
thể tách ra mà có ý nghĩa riêng lẽ được. Nghĩ xem, nếu cách tu
phải giữ bí mật, thì hai từ phổ độ (giúp tất cả mọi người hiểu đạo)
của tôn giáo Cao Đài đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Xin phép được lưu ý quý đọc giả, thở bụng và ý nghĩa chữ “khí”
chỉ là một phần nhỏ của Bí Pháp Luyện Tam Bửu của Cao Đài.
Dù sao y học phương Tây cũng giúp chúng ta tự tin hơn trong
việc triển khai tịnh luyện thay vì không dám thực hiện vì sợ…bị
điên hay vì có một vị đạo sư uy tín nào đó nói Cao Đài cấm tịnh
luyện, cấm hát tân nhạc và cấm dùng nhang điện! Thực tế không
có thánh ngôn nào cấm đoán những điều đó!!! Thật cũng đáng
buồn vì hành tinh này đã bước qua thiên niên kỷ mới mà cũng còn
những quan điểm hết sức bảo thủ!
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Nếu chúng ta xem lại lịch sử thế giới thì cũng thấy tính “bảo thủ”
đã làm cho phương Đông đi sau phương Tây khá xa. Thí dụ như
người phương Đông đã biết thuyết Âm Dương (Yin Yang) hơn
năm ngàn năm nay, nhưng chỉ áp dụng để coi bói, đặt hướng nhà,
coi ngày xuất hành, tróc quỷ, coi tuổi cưới gả... Người Phương
Tây gọi đó là thuyết nhị nguyên (dualism) và áp dụng vào mạch
điện đóng mở (nguyên tắc Âm khác Dương) để khai sinh thời đại
điện toán huy hoàng như chúng ta thấy hiện nay.
Còn bây giờ, tín đồ Cao Đài được dạy “Thầy là các con, các con
là Thầy”, nghĩa là từ chỗ “Âm khác Dương” ngày xưa tiến lên
“Âm là Dương” ngày nay. Tiếc là chúng ta chỉ biết tụng niệm.
Trái lại, người phương Tây đã biết áp dụng nguyên tắc đó vào
điện toán lượng tử (quantum computing) qua khái niệm siêu vị trí
(superpositions) nên họ sắp bước vào một thời đại mới nữa. Một
lần nữa phương Đông lại lẽo đẽo theo sau. Cứ xem lại dịch bệnh
Covid-19 thì cũng thấy, các vắc xin và thuốc có hiệu quả tốt đều
do khoa học phương Tây chế tạo. Xem ra, việc chúng ta giữ khư
khư cái ý tưởng sau này người Việt Nam làm chủ thế giới có lẽ là
một ước mơ xa lắm lắm vậy.
Từ Chơn
Sài Gòn 2 April 2022
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