Ban Phụ Trách BTTĐ: Hằng năm cứ đến ngày 27 tháng 8 âm lịch là ngày Lễ Vía Đức Khổng
Tử. Trong năm nay 2020, ngày Lễ Vía Đức Khổng Tử nhằm ngày 13-10-2020.
Trong BTTĐ số 159 ngày 6 tháng 10 năm 2020 nơi trang 21 chúng tôi có đăng bài Thuyết đạo của
Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 27 tháng 8 năm Nhâm Thìn (1952) về Vía Đức Khổng Thánh
- Triết lý Đạo Cao Đài.
Nay chúng tôi xin đăng Bài về Đức Khổng Tử của Đức Nguyên (Cao Đài Tự Điền)
Trân trọng

NGÀY 27 THÁNG 8 ÂL HẰNG NĂM
Lễ Vía Đức Khổng Thánh (Đại Đàn)
Khoång Töû (551 – 479 t.TL)
A : Confucius. P : Confucius.
Khoång Töû laø Thaày Khoång.
I- Tieåu söû Ñöùc Khoång Töû
Ñöùc Khoång Töû teân laø Khaâu, töï laø Troïng Ni, sanh ngaøy 27 thaùng 8 aâm lòch naêm Canh Tuaát (551
tröôùc Taây lòch), ñôøi vua Chaâu Linh Vöông naêm thöù 21 nhaø Chaâu, töông öùng vôùi ñôøi vua Loã Töông
Coâng naêm thöù 22, taïi laøng Xöông Bình, huyeän Khuùc Phuï, nöôùc Loã, baây giôø laø Tænh Sôn Ñoâng
nöôùc Trung Hoa.
Ñöùc Khoång Töû laø doøng doõi cuûa Vi Töû Khaûi vaø Vi Töû Dieãn, hai ngöôøi naày laø anh ruoät cuûa vua
Truï, con cuûa vua Ñeá AÁt nhaø Thöông (cuõng coøn goïi laø nhaø AÂn).
Sau khi Chaâu Voõ Vöông dieät vua Truï, môû ra nhaø Chaâu, OÂng Chaâu Coâng Ñaùn cho Vi Töû Khaûi
laøm vua nöôùc Toáng, goïi laø Toáng Coâng, ñeå troâng nom vieäc teá töï caùc vua nhaø Thöông. Vi Töû Khaûi
maát, em laø Vi Töû Dieãn leân thay.
Chaùu 13 ñôøi cuûa Vi Töû Dieãn laø Thuùc Löông Ngoät, laøm quan Ñaïi phu nöôùc Loã, laø thaân phuï cuûa
Ñöùc Khoång Töû.
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Ngaøi laáy hoï Khoång, bôûi vì Thuùc Löông Ngoät laø doøng doõi cuûa Khoång Phuøng Thuùc, bieät laäp ra hoï
Khoång keå töø Khoång Phuï Gia, sau 5 ñôøi Coâng Khanh theá taäp ôû nöôùc Toáng.
Thuùc Löông Ngoät coù ngöôøi vôï caû hoï Thi, sanh ñöôïc 9 ngöôøi con gaùi, moät ngöôøi vôï leõ sanh ñöôïc
moät con trai nhöng bò queø moät chaân, teân laø Maïnh Bì, töï laø Baù Ni.
Naêm Thuùc Löông Ngoät 70 tuoåi, sôï khoâng coù ngöôøi keá töï, môùi sai ngöôøi ñeán nhaø hoï Nhan ñeå
caàu hoân. Hoï Nhan coù naêm ngöôøi con gaùi ñeàu chöa gaû choàng, coù yù cheâ Thuùc Löông Ngoät quaù giaø,
môùi baûo vôùi caùc con gaùi raèng :
- Caùc con coù ñöùa naøo thuaän keát duyeân vôùi quan Ñaïi phu ôû Chaâu AÁp ñoù khoâng ?
Boán ngöôøi con gaùi lôùn ñeàu laøm thinh, ngöôøi con gaùi uùt laø Tröng Taïi ñöùng daäy thöa raèng :
- Pheùp laøm con gaùi, khi coøn ôû nhaø thì theo lôøi cha, cha ñaët ñaâu con xin ngoài ñoù.
Hoïï Nhan nghe con gaùi uùt noùi theá thì laáy laøm laï, lieàn gaû Tröng Taïi cho Thuùc Löông Ngoät.
Tröng Taïi ñaõ keát duyeân vôùi Thuùc Löông Ngoät roài, vôï choàng lo veà söï hieám hoi khoâng coù con trai
noái doõi, neân cuøng nhau vaøo nuùi Ni Sôn caàu töï. Khi Tröng Taïi treøo leân nuùi Ni sôn, bao nhieâu laù
caây ñeàu rung ñoäng leân caû. Khi laøm leã caàu töï xong, ñi trôû xuoáng thì laù caây laïi ruû xuoáng nhö cuõ.
Ñeâm hoâm aáy, Tröng Taïi naèm moäng thaáy Thaàn Haéc Ñeá trieäu ñeán maø baûo raèng :
- Sau naày, naøng seõ sanh con Thaùnh, nhöng khi naøo laâm saûn thì neân vaøo ôû trong hang nuùi Khoâng
Tang.
Ñeán khi naøng thöùc giaác tænh daäy thì bieát mình coù thai.
Moät hoâm khaùc, Tröng Taïi mô mô maøng maøng nhö ngöôøi chieâm bao, chôït thaáy moät OÂng giaø ñeán
ñöùng ôû saân, töï xöng laø Nguõ Tinh, daét theo moät con thuù gioáng nhö con traâu con maø laïi coù moät söøng,
mình coù vaèn. Con thuù aáy troâng thaáy Tröng Taïi thì naèm phuïc xuoáng vaø nhaû ra moät caùi ngoïc xích,
treân ñoù coù ñeà chöõ “Con nhaø Thuûy Tinh, noái ñôøi suy Chaâu maø laøm vua khoâng ngoâi”.
Tröng Taïi bieát laø ñieàm laï, lieàn laáy daûi luïa buoäc vaøo söøng con thuù aáy. Khi tænh daäy, Tröng Taïi
thuaät ñieàm chieâm bao aáy cho choàng nghe. Thuùc Löông Ngoät noùi :
- Con thuù aáy laø con kyø laân.
Gaàn ñeán saûn kyø, Tröng Taïi hoûi hang nuùi Khoâng Tang ôû ñaâu ? Thuùc Löông Ngoät noùi :
- Nuùi Nam sôn coù moät caùi hang ñaù, tuïc goïi laø hang Khoâng Tang.
Tröng Taïi lieàn söûa soaïn ñeán ñoù ôû vaø sanh ñeû trong hang Khoâng Tang ñuùng theo lôøi Thaàn nhaân
maùch baûo. Ñeâm hoâm sanh ra Khoång Töû, coù hai con roàng xanh töø treân Trôøi bay xuoáng naèm phuïc
ôû hai beân söôøn nuùi vaø coù hai vò Thaàn Nöõ ñem nöôùc höông loä ñeán goäi ñaàu cho Tröng Taïi. Goäi
xong thì bieán ñi. Khi Tröng Taïi laâm saûn, boãng thaáy trong hang ñaù coù moät suoái nöôùc noùng chaûy
ra ñeå Tröng Taïi taém. Taém xong thì suoái caïn ngay.
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Thuùc Löông Ngoät noùi :
- Vì ta caàu töï nôi nuùi Ni Sôn maø ñöôïc ñöùa beù naày, neân ta ñaët teân cho noù laø Khaâu, töï laø Troïng Ni.
Tröng Taïi bieát ñöùa con naày seõ laøm neân vieäc lôùn, neân heát söùc nuoâi naáng vaø chaêm soùc con.
OÂng Khoång Töû coù töôùng laï laém : Moâi nhö moâi traâu, tay nhö tay hoå, vai nhö vai chim uyeân, löng
ruøa, mieäng roäng, haàu loä, traùn phaúng vaø cao, khi lôùn, mình cao 9 thöôùc 6 taác (thöôùc Taøu), coù taùnh
ham hoïc.
Naêm Khoång Töû leân 3 tuoåi thì cha maát. Ngaøi soáng vôùi meï trong caûnh nhaø ngheøo. Khi lôùn leân, meï
cho ñi hoïc, Ngaøi chôi vôùi treû haøng xoùm, thích baøy troø cuùng teá.
Naêm 15 tuoåi, laäp chí hoïc taäp.
Naêm 19 tuoåi, Ngaøi cöôùi vôï, vôï cuûa Ngaøi laø con cuûa hoï Thöôïng Quan nöôùc Toáng.
Naêm 20 tuoåi, vôï Ngaøi sanh ñaëng moät con trai. Hoâm ñoù, Loã Chieâu Coâng sai ñem ñeán ban cho
Ngaøi moät con caù cheùp (Lyù ngö), neân nhaân ñoù, Ngaøi ñaët teân con laø Lyù töï laø Baù Ngö, ñeå toû loøng toân
troïng vaät cuûa vua ban taëng. Veà sau, Baù Ngö cheát luùc 50 tuoåi, cheát tröôùc Ñöùc Khoång Töû. Con cuûa
Baù Ngö teân laø Khoång Caáp, töï laø Töû Tö, sau theo hoïc vôùi Taêng Saâm, roài laøm ra saùch Trung Dung.
1- Ñöùc taùnh cuûa Ñöùc Khoång Töû :
Ñöùc Khoång Töû laø ngöôøi raát thoâng minh, luoân luoân ham hoïc. Baát cöù vieäc gì, Ngaøi cuõng ñeå yù xem
xeùt raát kyõ löôõng ñeå bieát cho cuøng taän môùi thoâi. Taùnh Ngaøi oân hoøa, nghieâm trang, khieâm toán, laøm
vieäc gì cuõng heát söùc caån thaän, ñeà cao leã nhaïc, luoân luoân tin vaøo Thieân meänh.
2- Thôøi kyø tham chaùnh vaø daïy hoïc :
Naêm 21 tuoåi, Ñöùc Khoång Töû ñöôïc cöû laøm chöùc UÛy Laïi, moät chöùc quan nhoû coi vieäc soå saùch cuûa
kho luùa, cuøng laø caân ño vaø gaït luùa. Sau ñoù, qua laøm chöùc Tö Chöùc Laïi, coi vieäc nuoâi boø, deâ, suùc
vaät duøng trong vieäc teá töï.
Naêm Ngaøi 25 tuoåi thì chòu tang meï.
Naêm 29 tuoåi, Ngaøi hoïc ñaøn vôùi Sö Töông, ôû nöôùc Loã.
Tuy laøm chöùc quan nhoû, nhöng Ñöùc Khoång Töû ñaõ noåi tieáng laø ngöôøi hoïc roäng, bieát nhieàu, neân
quan Ñaïi phu nöôùc Loã laø Troïng Toân Coà, cho hai ngöôøi con trai laø Haø Kî vaø Nam Cung Quaùt theo
Ngaøi hoïc Leã.
Ñöùc Khoång Töû muoán ñeán Laïc Döông, kinh ñoâ nhaø Chaâu, ñeå nghieân cöùu veà nghi leã, cheá ñoä mieáu
ñöôøng, nhöng vì nhaø ngheøo, khoâng ñuû tieàn loä phí, ñaønh than thôû maø thoâi. Hoïc troø Ngaøi laø Nam
Cung Quaùt nghe vaây, lieàn veà taâu vôùi Loã Chieâu Coâng. Vua lieàn ban cho Ngaøi moät coå xe song maõ
vaø vaøi teân quaân haàu caän ñeå ñöa Ngaøi vaø Nam Cung Quaùt ñi Laïc Döông. Ñeán nôi, Ñöùc Khoång Töû
quan saùt nhaø Toân mieáu, nhaø Minh ñöôøng, khaûo cöùu luaät leä vaø thö tòch ñôøi coå, ñi xem Giao ñaøn laø
nôi nhaø vua teá Thieân Ñòa vaø Tinh tuù, roài ñeán Xaõ ñaøn laø nôi vua teá Thaàn Noâng vaø Thaàn Haäu Thoå.
Nôi naøo coù quan heä ñeán vieäc teá leã thì Ngaøi ñeán quan saùt vaø hoûi han cho töôøng taän.

SỐ 160		

Bản Tin Thế Đạo ngày 27-10-2020 			 3				

Ngaøi ñeán gaëp Traønh Hoaønh ñeå hoûi veà Nhaïc.
Khi ôû Laïc Döông, Ñöùc Khoång Töû coøn tìm ñeán gaëp Ñöùc Laõo Töû ñeå hoûi veà Leã. (Xem Tieåu söû cuûa
Ñöùc Laõo Töû ñeå bieát vieäc ñoái ñaùp cuûa 2 vò Thaùnh nhaân, nôi chöõ Laõo Töû, vaàn L) .
Ñöùc Khoång Töû ôû Laïc Döông khaûo saùt caùc vieäc xong thì trôû veà nöôùc Loã.
Töø ñoù, söï hoïc cuûa Ngaøi caøng roäng hôn nhieàu neân hoïc troø xin theo hoïc caøng luùc caøng ñoâng. Nhöng
vua Loã vaãn chöa duøng Ngaøi vaøo vieäc nöôùc.
Ñöôïc maáy naêm, trong nöôùc Loã, Quyù Bình Töû khôûi loaïn. Ngaøi theo Loã Chieâu Coâng taïm laùnh sang
nöôùc Teà. ÔÛ ñaây Ngaøi hoïc ñöôïc Nhaïc thieàu. Teà Caûnh Coâng môøi Ngaøi tôùi ñeå hoûi vieäc Chaùnh trò.
Vua Teà raát khaâm phuïc, muoán ñem ñaát Ni Kheâ phong cho Ngaøi, nhöng quan Töôùng Quoác nöôùc
Teà laø Yeán Anh ngaên caûn khoâng cho.
Naêm sau, Ngaøi trôû veà nöôùc Loã, thaáy hoï Quyù duøng Döông Hoå ñeå chuyeân quyeàn, yù muoán tieám
ñoaït. Ngaøi quay veà queâ lo vieäc daïy hoïc, vaø nghieân cöùu cho töôøng taän Ñaïo hoïc cuûa Thaùnh hieàn.
Luùc ñoù Ngaøi ñöôïc 36 tuoåi.
Ñeán naêm thöù 9 ñôøi vua Loã Ñònh Coâng, Ngaøi ñöôïc 51 tuoåi, ñöôïc vua Loã môøi ra laøm quan, phong
cho chöùc Trung Ñoâ Teå lo vieäc cai trò ôû AÁp Trung Ñoâ, töùc laø ñaát Kinh thaønh. Moät naêm sau, boán
phöông laáy chính söï cuûa Ngaøi laøm khuoân maãu.
Naêm Loã Ñònh Coâng thöù 10 (500 naêm tröôùc Taây lòch), Ngaøi phoø vua Loã ñi phoù hoäi vôùi Teà Caûnh
Coâng ôû Giaùp Coác. Nhôø taøi ngoân luaän vaø öùng ñaùp kòp thôøi, vua Teà raát khaâm phuïc vaø traû laïi cho
nöôùc Loã ba khoaûnh ñaát ôû Quy AÂm maø Teà ñaõ chieám cuûa Loã töø maáy naêm tröôùc.
Qua naêm sau, Ñöùc Khoång Töû giöõ chöùc Tö Khoâng, roài thaêng leân Ñaïi Tö Khaáu (Hình Boä Thöôïng
Thô) coi vieäc hình aùn. Ngaøi ñaët ra luaät leä ñeå cöùu giuùp keû ngheøo khoå, laäp ra pheùp taéc, ñònh vieäc
toáng taùng, lôùn nhoû coù traät töï, trai gaùi khoâng laãn loän, gian phi troäm caép khoâng coøn nöõa, xaõ hoäi ñöôïc
an bình thaïnh trò.
Sau 4 naêm, Loã Ñònh Coâng phong Ngaøi leân laøm Nhieáp Töôùng Söï (Töôùng Quoác), coi vieäc Chaùnh
trò trong nöôùc.
Ngaøi caàm quyeàn ñöôïc 7 ngaøy thì taâu vôùi vua Loã xin gieát gian thaàn Thieáu Chính Maõo ñeå chænh
ñoán quoác chính.
Ñöùc Khoång Töû gieát Thieáu Chính Maõo :
Thieáu Chính Maõo laø moät nònh thaàn raát nguy hieåm döôùi traøo Loã Ñònh Coâng. Baáy giôø, Ñöùc Khoång
Töû ñang laøm quan Töôùng Quoác nöôùc Loã. Quyù Toân Tö, moät vò Ñaïi Thaàn quyeàn theá trong trieàu,
nhöng luoân luoân hoûi yù kieán cuûa Ñöùc Khoång Töû moãi khi coù moät quyeát ñònh trong coâng vieäc trò
nöôùc. Nhöng phaàn Thieáu Chính Maõo, khi Ñöùc Khoång Töû noùi ra caâu gì thì lieàn gieøm pha khieán
ngöôøi nghe phaân vaân vaø ñoâi khi bò meâ hoaëc.
Ñöùc Khoång Töû maät taâu vôùi Loã Ñònh Coâng :
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- Nöôùc Loã khoâng cöôøng thònh leân ñöôïc laø vì trung nònh khoâng phaân bieät, thöôûng phaït khoâng
nghieâm minh. Thí duï nhö muoán troàng luùa toát taát phaûi tröø boû coû xaáu. Xin Chuùa coâng cho ñem caùc
ñoà phuû vieät (duøng vaøo vieäc hình) trong nhaø Thaùi mieáu baøy ra ôû döôùi Löôõng quaùn ñeå duøng vaøo
vieäc hình. Loã Ñònh Coâng thuaän cho.
Saùng hoâm sau, Loã Ñònh Coâng truyeàn cho caùc quan trieàu ñình hoäi nghò ñeå baøn vieäc phaù thaønh aáp
xem lôïi haïi theá naøo. Caùc quan ngöôøi noùi neân phaù, ngöôøi noùi khoâng neân phaù. Thieáu Chính Maõo
ñoùn yù Ñöùc Khoång Töû, noùi raèng :
- Phaù thaønh coù 6 ñieàu tieän :
1. Ñeå toân troïng quyeàn vua khoâng ai baèng.
2. Ñeå toân troïng caùi quyeàn theá Ñoâ thaønh.
3. Ñeå öùc quyeàn tö moân.
4. Ñeå khieán cho keû gia thaàn loäng quyeàn khoâng choã

nöông caäy.

5. Ñeå yeân loøng ba nhaø : Maïnh, Thuùc, Quyù.
6. Ñeå khieán cho caùc nöôùc nghe vieäc nöôùc Loã ta laøm maø phaûi kính phuïc.
Ñöùc Khoång Töû taâu vôùi Loã Ñònh Coâng :
- Thaønh aáp nay ñaõ theá coâ coøn laøm gì ñöôïc, huoáng chi Coâng Lieãm Döông vaãn coù loøng trung vôùi
vua, sao daùm baûo laø loäng quyeàn. Thieáu Chính Maõo duøng lôøi noùi kheùo ñeå laøm loaïn chaùnh trò, khieán vua toâi ly giaùn, cöù theo pheùp thì neân gieát.
Caùc quan trong trieàu taâu :
- Thieáu Chính Maõo laø ngöôøi danh giaù ôû nöôùc Loã ta, daàu coù noùi laàm ñi nöõa cuõng chöa ñeán toäi cheát.
Ñöùc Khoång Töû laïi taâu vôùi Loã Ñònh Coâng :
- Thieáu Chính Maõo laø ngöôøi doái traù maø laïi bieän baùc, laøm ngöôøi ta meâ hoaëc. Neáu khoâng gieát ñi thì
vieäc chaùnh trò khoâng thi haønh noåi. Xin Chuùa Coâng cho ñem phuû vieät ra ñeå trò toäi.
Ñöùc Khoång Töû truyeàn cho löïc só troùi Thieáu Chính Maõo ñem ñeán Löôõng quaùn maø gieát ñi. Caùc
quan trong trieàu ñeàu sôï haõi, xaùm xanh caû maët. Ba nhaø : Maïnh, Thuùc Quyù, troâng thaáy cuõng ñeàu
kinh sôï.
Töø khi gieát xong Thieáu Chính Maõo, Loã Ñònh Coâng vaø ba nhaø Maïnh, Thuùc, Quyù môùi moät loøng
nghe theo lôøi cuûa Ñöùc Khoång Töû. Nhôø vaäy, Ñöùc Khoång Töû chænh ñoán kyû cöông trong nöôùc, daïy
daân nhöõng ñieàu leã, nghóa, lieâm, só, neân daân khoâng coøn nhieãu loaïn maø chaùnh trò moãi ngaøy moät
hay.
Ba thaùng sau, phong tuïc bieán caûi caû : Caùc nhaø buoân gaø vaø heo khoâng daùm nhoài caùm ñeå doái ngöôøi
mua, trong khi ra ñöôøng, trai gaùi ñi phaân bieät nhau, khoâng hoãn loaïn, thaáy cuûa rôi ngoaøi ñöôøng
thì khoâng ai löôïm, ngöôøi nöôùc khaùc du lòch ñeán nöôùc Loã ñöôïc tieáp ñaõi töû teá, khoâng ñeå cho thieáu
thoán.
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Daân nöôùc Loã coù laøm moät baøi ca ñeå taùn tuïng coâng ñöùc cuûa Khoång Töû. Baøi ca aáy ñöôïc truyeàn tuïng
sang nöôùc Teà.
Teà Caûnh Coâng lo ngaïi noùi raèng :
- Nöôùc Loã bieát duøng Khoång Khaâu aét neân nghieäp Baù, taát hoïa ñeán nöôùc Teà, ta bieát laøm theá naøo ?
Quan Ñaïi Phu Leâ Di taâu raèng :
- Chuùa Coâng lo nöôùc Loã bieát duøng Khoång Khaâu, sao khoâng laäp caùch ngaên ñi.
Teà Caûnh Coâng noùi :
- Nöôùc Loã giao quyeàn chaùnh trò cho Khoång Khaâu, ta duøng caùch gì maø ngaên trôû ñöôïc ?
Leâ Di taâu:
- Tính con ngöôøi ta, heã ñöôïc cöôøng thònh taát sanh loøng kieâu maïn. Xin Chuùa Coâng laäp moät Boä Nöõ
Nhaïc maø ñem daâng vua Loã. Vua Loã maø nhaän Boä Nöõ Nhaïc taát sanh löôøi bieáng maø chaùn Khoång
Khaâu. Baáy giôø taát Khoång Khaâu phaûi boû nöôùc Loã maø ñi, Chuùa Coâng môùi coù theå ngoài yeân ñöôïc.
Quaû vaäy, Loã Ñònh Coâng, khoâng nghe lôøi can giaùn cuûa Ñöùc Khoång Töû, nhaän Boä Nöõ Nhaïc thì meâ
say theo, boû beâ vieäc trieàu chaùnh, coù khi luoân 3 ngaøy khoâng ra coi trieàu, moïi vieäc ñeàu giao caû
cho Hoï Quí. Ñöùc Khoång Töû can giaùn vua Loã nhieàu laàn nhöng khoâng ñöôïc, laïi coù theå bò haïi vì lôøi
gieøm sieãm cuûa boïn gian thaàn.
Do ñoù, trong ngaøy Leã Teá Giao, vua Loã khoâng nhìn ñeán, cuõng khoâng ñem phaàn thòt teá bieáu cho
caùc quan Ñaïi Phu. Ñöùc Khoång Töû nhaân vieäc loãi nhoû cuûa vua Loã maø xin töø chöùc, boû nöôùc Loã
ñi chu du caùc nöôùc chö haàu.
3- Thôøi kyø chu du caùc nöôùc chö Haàu :
Ñöùc Khoång Töû cuøng caùc hoïc troø ñi qua caùc nöôùc : Veä, Khuoâng, Traàn, Toáng, Thaùi, Sôû, ñeå mong
thuyeát phuïc caùc vua chö Haàu chòu ñem caùi Ñaïo cuûa Ngaøi ra öùng duïng ñeå ñem laïi thaùi bình thaïnh
trò cho daân chuùng. Nhöng caùi Ñaïo cuûa Ngaøi laø Vöông Ñaïo neân ñi ngöôïc yù ñoà Baù Ñaïo cuûa caùc vua
chö Haàu vaø quyeàn lôïi cuûa caùc quan Ñaïi phu neân caùc vua chö Haàu ñeàu khoâng daùm duøng Ngaøi.
Roát cuoäc, sau 14 naêm ñi chu du caùc nöôùc khoâng thaønh coâng, Ngaøi phaûi trôû veà nöôùc Loã, coù quan
Ñaïi Phu Quyù Khang Töû sai Coâng Hoa ra ñoùn Ngaøi.
Phu nhaân cuûa Ñöùc Khoång Töû laø baø Thöôïng Quan ñaõ maát tröôùc ñoù moät naêm, nhaèm naêm Loã Ai
Coâng thöù 10.
4. Ñöùc Khoång Töû gaëp Thaàn ñoàng Haïng Thaùc.
Ñöùc Khoång Töû cuøng moät soá hoïc troø, treân ñöôøng qua nöôùc Traàn, gaëp moät ñaùm treû nhoû chôi ñuøa
giöõa ñöôøng. Ngaøi ngoài treân xe nhìn ñaùm treû, thaáy moät caäu beù caëm cuïi laáy caùt ñaép moät caùi thaønh
nhoû maø khoâng ñuøa giôõn. Ngaøi hoûi caäu beù :
- Sao caäu khoâng chôi ñuøa vôùi maáy ñöùa treû kia ?
Caäu beù ñaùp : - Ñuøa giôõn thì voâ ích, vì coù theå bò raùch aùo quaàn, nhoïc coâng meï vaù, laïi buoàn loøng
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cha, neân toâi khoâng giôõn.
Noùi xong, caäu tieáp tuïc lo ñaép thaønh. Ñöùc Khoång laïi hoûi :
- Caäu khoâng traùnh cho xe cuûa toâi ñi sao ?
Caäu beù thaûn nhieân ñaùp : - Töø xöa ñeán giôø, xe phaûi traùnh thaønh, chôù coù bao giôø thaønh traùnh xe.
Ñöùc Khoång Töû nghe caäu beù traû lôøi moät caâu baát ngôø vaø hay quaù, lieàn xuoáng xe laïi gaàn caäu hoûi
nhieàu ñieàu khoù khaên, ñöôïc caäu traû lôøi thoâng suoát, sau ñoù caäu hoûi laïi Ñöùc Khoång Töû maáy caâu maø
Ngaøi khoâng traû lôøi ñöôïc, khieán Ngaøi raát phuïc caäu beù, toân caäu beù laøm thaày. Caäu beù aáy laø Thaàn
ñoàng Haïng Thaùc.
“ Luùc Khoång Töû daïy veà Nhôn ñaïo thôøi chöa thoâng Thieân ñaïo, coøn duøng töûu nhuïc. Ñeán khi ngoä
ñaïo cuøng Haïng Thaùc thì trì trai thuû giôùi, neân môùi coù caâu : Thieân sanh Khoång Töû chôn kyø trí, taùnh
maïng coâng phu thæ baát minh, vaõng Traàn loä ngoä Haïng Thaùc vi sö, laõo taùc ñoà ty thieáu vi toân, cuøng
caâu : Trai minh thaïnh phuïc, yeát duïc döôõng tinh.
Sau ngöôi Chaâu Töû chaúng thoâng thôøi vuï, hoïc Trung Dung chöa roài maø luaän ñeán Thieân ñaïo, laïi
cheâ Khoång Töû, Laõo Töû raèng luaän thuyeát hö voâ tòch dieät laø dò ñoan. Coù phaûi aáy laø eách naèm ñaùy
gieáng xem trôøi nhoû chaêng ? “
Ñöùc Khoång Töû ôû Nhôn ñaïo, nhôø Thaàn ñoàng Haïng Thaùc maø Ngaøi giaùc ngoä, tu theo Thieân ñaïo neân
tröôøng trai, tuyeät duïc, döôõng Tinh luyeän ñaïo, ñaéc phaåm Chí Thaùnh.
5. Thôøi kyø soaïn saùch vaø daïy hoïc troø :
Khi trôû veà nöôùc Loã, Ñöùc Khoång Töû ñaõ 68 tuoåi. Ngaøi trôû laïi queâ nhaø ñeå môû mang vieäc daïy hoïc
vaø soaïn saùch.
Toång soá moân ñeä cuûa Ñöùc Khoång Töû coù luùc leân tôùi 3000 ngöôøi (Tam thieân ñoà ñeä), trong ñoù coù 72
ngöôøi ñöôïc lieät vaøo haïng taøi gioûi, neân goïi laø Thaát thaäp nhò Hieàn.
Ñöùc Khoång Töû san ñònh laïi caùc kinh saùch cuûa Thaùnh Hieàn ñôøi tröôùc nhö : Kinh Thi, Kinh Thö,
Kinh Leã, Kinh Nhaïc, Kinh Dòch.
Ngaøi ghi chuù caùc lôøi noùi cuûa Thaùnh Hieàn ñôøi tröôùc, xeáp ñaët laïi cho coù thöù töï, chuù thích nhöõng choã
khoù hieåu, nhaát laø vôùi Kinh Dòch, Ngaøi chuù giaûi raát kyõ.
Sau ñoù, Ñöùc Khoång Töû vieát ra saùch Xuaân Thu, cheùp nhöõng vieäc cuûa nöôùc Loã vaø cuûa nhaø Chaâu
(Chu) lieân heä vôùi caùc nöôùc chö Haàu töø ñôøi Loã AÅn Coâng nguyeân nieân (721 tröôùc Taây lòch) ñeán
ñôøi Loã Ai Coâng thöù 14 (481 tröôùc Taây lòch), toång coäng laø 242 naêm. (Xem chi tieát nôi phaàn sau :
Khoång Töû taùc Xuaân Thu)
Ñöùc Khoång Töû laø baäc Chí Nhaân Chí Thaùnh, nhöng Ngaøi vaãn khieâm toán khoâng daùm nhaän mình
laø Thaùnh nhaân.
Ñoái vôùi caùc moân ñeä, Ngaøi raát deã daõi. Heã ai theo ñuùng leã ñeán xin hoïc thì Ngaøi khoâng bao giôø töø
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choái. Ngaøi thaâu nhaän hoïc troø, khoâng keå giaøu ngheøo, con quan hay con daân. Ngaøi môû ra moät neàn
giaùo duïc bình daân ñaïi chuùng, ñaøo taïo ñöôïc moät lôùp ngöôøi trí thöùc môùi, taøi gioûi vaø coù ñöùc haïnh
trong giôùi bình daân.
Söï giaùo hoùa cuûa Ngaøi chuû yeáu laø laøm sao cho saùng toû caùi ñöùc saùng cuûa ngöôøi, chôù khoâng gom
vaøo trong söï truyeàn thuï kieán thöùc. Ñaây laø moät phöông phaùp giaùo duïc raát hay ñeå khai môû caùi Taâm
cuûa con ngöôøi vaäy.
6. Ñöùc Khoång Töû taï theá :
Muøa Xuaân naêm Loã Ai Coâng thöù 14 (481 tröôùc Taây lòch), ngöôøi nöôùc Loã ñi saên baét ñöôïc moät con
kyø laân queø chaân traùi phía tröôùc. Ñöùc Khoång Töû ñeán xem roài böng maët khoùc. Khi trôû veà, Ngaøi than
raèng : Ngoâ ñaïo cuøng hyõ ! (Ñaïo cuûa ta ñeán luùc cuøng)
Saùch Xuaân Thu cheùp ñeán chuyeän naày thì heát, neân ñôøi sau coøn goïi saùch Xuaân Thu laø Laân Kinh.
Naêm Nhaâm Tuaát ñôøi Loã Ai Coâng thöù 17 (479 tröôùc Taây lòch), moät hoâm Ñöùc Khoång Töû choáng gaäy
ñi taûn boä tröôùc nhaø, vöøa ñi vöøa haùt : Thaùi sôn kyø ñoài hoà ! Löông moäc kyø hoaïi hoà ! Trieát nhaân kyø
nuy hoà ! (Nuùi Thaùi sôn ñoå ö ! Caây goã toát hö hoaïi ö ! Trieát nhaân moøn moûi ö !)
Hoïc troø cuûa Ngaøi laø Töû Coáng lieàn ñeán hoûi thaêm Ngaøi. Ngaøi noùi : “ Ta bieát mình saép cheát.”
Ñeán ngaøy Kyû Söûu, töùc laø ngaøy 18 thaùng 2 naêm Nhaâm Tuaát, Ñöùc Khoång Töû taï theá, höôûng thoï
73 tuoåi. Moä cuûa Ngaøi ôû beân bôø soâng Töù Thuûy, phía Baéc thaønh nöôùc Loã, nay goïi laø Khoång Laâm,
thuoäc huyeän Khuùc Phuï, tænh Sôn Ñoâng.
Ba ngaøn ñoà ñeä cuûa Ngaøi ñeàu thöông tieác vaø than khoùc, nguyeän ñeå tang Thaày 3 naêm. Coù hôn 100
moân ñeä laøm nhaø chung quanh phaàn moä ñeå lo phuïng töï trong 3 naêm, rieâng Töû Coáng ôû ñoù heát 6
naêm môùi thoâi.
Chu vi ñaát quanh moä cuûa Ñöùc Khoång Töû roäng chöøng 100 maãu maø khoâng heà coù caây gai vaø coû may
moïc. Hoïc troø baûo nhau ñi tìm caùc thöù hoa thôm coû laï ôû caùc nôi ñem veà troàng khaép chung quanh.
7. Caùc trieàu ñaïi phong taëng Ñöùc Khoång Töû :
- Naêm 739, vua Ñöôøng Huyeàn Toân phong taëng Ñöùc Khoång Töû laø Vaên Tuyeân Vöông, maëc phaåm
phuïc Hoaøng ñeá, taëng cho caùc ñeä töû caùc töôùc : Coâng, Haàu, Baù.
- Naêm 1008, vua Toáng Chaân Toâng phong Ngaøi laø : Ñaïi Thaùnh Vaên Tuyeân Vöông, phong cho thaân
phuï Ngaøi laø Loã Coâng, thaân maãu Ngaøi laø Loã Phu Nhaân, vôï laø Baø Thöôïng Quan Thò laøm Vaân Phu
Nhaân, vaø ra lònh cho caùc tænh laäp mieáu thôø Ngaøi.
- Naêm 1306, vua Minh Theá Toâng phong taëng Ngaøi laø Chí Thaùnh Tieân Sö .
- Naêm 1645, vua Thanh Theá Toå phong Ngaøi laø Ñaïi Thaønh Chí Thaùnh Vaên Tuyeân Vöông Thaùnh
Sö Khoång Phu Töû.
8. Vaên mieáu :
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Vaên mieáu hay Vaên Thaùnh mieáu laø toøa nhaø döïng leân ñeå laøm Ñeàn thôø Ñöùc Khoång Töû vaø caùc moân
ñeä cuûa Ngaøi cuøng vôùi caùc Tieân hieàn, Tieân nho qua caùc thôøi ñaïi goàm :
a. Töù Phoái : Boán vò Thaùnh cuøng ñöôïc phoái höôûng cuùng teá vôùi Ñöùc Khoång Töû. Töù Phoái goàm:
1*- Phuïc Thaùnh Nhan Töû (Nhan Hoài)
2*- Toâng Thaùnh Taêng Töû (Taêng Saâm)
3*- Thuaät Thaùnh Töû Tö

(Khoång Caáp)

4*- AÙ Thaùnh Maïnh Töû

(Maïnh Kha)

b. Thaäp Trieát : Möôøi vò Hieàn trieát, hoïc troø taøi gioûi nhöùt cuûa Ñöùc Khoång Töû. Thaäp Trieát goàm :
1*- Maãn Toån 		

(Maãn Töû Khieân)

2*- Baù Ngöu			

(Nhieãm Canh)

3*- Troïng Cung		

(Nhieãm Ung)

4*- Teå Dö			

(Töû Ngaõ)

5*- Ñoan Moäc Töù 		

(Töû Coáng)

6*- Nhieãm Caàu		

(Töû Höõu)

7*- Troïng Do		

(Töû Loä)

8*- Ngoân Yeån		

(Töû Du)

9*- Boác Thöông		

(Töû Haï)

10*- Chuyeân Toân Sö

(Töû Tröông).

c. Thaát thaäp nhò Hieàn : 72 vò hoïc troø gioûi cuûa Ñöùc Khoång Töû, nhöng ôû döôùi Thaäp Trieát moät böïc.
Noùi laø Thaát thaäp nhò Hieàn, chôù thaät ra chæ coù 62 vò, vì trong Thaát thaäp nhò Hieàn coù Thaäp Trieát,
neân phaûi tröø ra 10 vò.
d. Tieân Hieàn, Tieân Nho : goàm 120 vò, qua caùc trieàu ñaïi töø xöa ñeán nay.
9. Ñöùc Khoång Töû trong Ñaïo Cao Ñaøi :
Ñöùc Khoång Töû laø moät Ñaáng Giaùo chuû trong Tam giaùo thuoäc thôøi Nhò Kyø Phoå Ñoä. Nhôø Ñöùc
Khoång Töû maø Nho giaùo môùi ñöôïc höng haïnh, vaø trôû thaønh moät hoïc thuyeát trieát hoïc nhaân sinh
coù heä thoáng chaët cheõ vaø hoaøn haûo, chuû yeáu daïy veà Nhôn Ñaïo (Ñaïo laøm Ngöôøi). Khoâng coù moät
giaùo thuyeát naøo daïy Nhôn Ñaïo hoaøn haûo baèng Nho giaùo.
Trong Kinh Cuùng Töù Thôøi cuûa Ñaïo Cao Ñaøi coù baøi Kinh Nho giaùo ñeå xöng tuïng coâng ñöùc cuûa
Ñöùc Khoång Töû.
Ngaøy Ñaïi Leã Vía Ñöùc Khoång Töû ñöôïc choïn laø ngaøy giaùng sanh cuûa Ñöùc Khoång Töû, ñoù laø ngaøy
27 thaùng 8 aâm lòch. Haèng naêm, khi ñeán ngaøy naày, taïi Toaø Thaùnh vaø caùc Thaùnh Thaát ñòa phöông
ñeàu coù thieát leã Ñaïi Ñaøn cuùng Vía Ñöùc Khoång Töû, coù Chöùc saéc thuyeát ñaïo nhaéc laïi Tieåu söû cuûa
Ngaøi, vaø noùi veà söï ích lôïi cuûa Nho giaùo ñoái vôùi söï oån ñònh traät töï trong gia ñình vaø ngoaøi xaõ hoäi.
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Do ñoù, Ñöùc Chí Toân môùi coù chuû tröông NHO TOÂNG CHUYEÅN THEÁ, töùc laø duøng tinh hoa cuûa
Giaùo lyù Nho giaùo ñeå daïy doã ngöôøi ñôøi, taùi laäp traät töï vaø ñaïo ñöùc trong xaõ hoäi.
Trong Kinh Tam Nguôn Giaùc Theá, Ñöùc Khoång Töû coù giaùng cô daïy Ñaïo.
Sau ñaây, xin cheùp laïi baøi Thaùnh giaùo naày cuûa Ngaøi :
Ngaøy 17 thaùng Gieâng naêm Nhaâm Thaân (1932).
THI :
NGAÕ dó töø chöông giaùo nghóa phöông,
KHOÅNG vaên hoaèng hoùa söï luaân thöôøng.
PHU theâ, phuï töû, quaân thaàn ñaïo,
TÖÛ ñeä phuøng thôøi ñoä thieän löông.
DIEÃN DUÏ :
Caùc só cuøng chö khanh nghe roõ : vieäc Tam giaùo hieäp nhöùt.
Töø môùi môû mang Trôøi Ñaát ñaõ coù Ñaïi Ñaïo. Tam giaùo voán moät nhaø, ñôøi sau chia laøm ba, chôù kyø
trung moät boån, keû theá khoâng thoâng hieåu neân tranh luaän giaønh ñieàu chôn giaû vôùi nhau hoaøi. Nhöõng
ngöôøi xöng mình laø Minh Sö, thoï truyeàn cho ñoà ñeä, thì moãi ngöôøi cuõng muoán khoe taøi mình maø
truyeàn khaåu vôùi chuùng sanh raèng, ñaïo mình chaùnh, ñaïo khaùc thì taø : Teù ra, mình laø manh sö gaït
chuùng.
Neáu Ñaïo Tieân, Ñaïo Phaät maø khoâng duøng vaên chöông thì laáy chi maø taû kinh dieãn keä. Coøn hoïc
Nho maø khoâng hoïc Ñaïo thì ra ngöôøi cuoàng só kieâu caêng.
Vaäy khuyeân maáy só Ba Ñaïo cuõng ñoàng tìm kieám goác cho minh chôn lyù, ñaëng tröôùc ñoä mình, sau
ñoä chuùng. Vaäy môùi goïi laø Chaùnh kyû hoùa nhôn. Thi raèng :
Tam giaùo töø xöa voán moät nhaø,
Ngöôøi sau laàm töôûng, voïng chia ba.
Minh taâm may hieåu ñöôøng chôn giaû,
Maãn taùnh môùi thoâng neûo chaùnh taø.
Thích, Ñaïo tyû nhö haønh boä khaùch,
Neàn Nho ví tôï chieác ñoø qua.
Muoân ngaøn kinh keä do nôi chöõ,
Tam giaùo töø xöa voán moät nhaø.
			

KHOÅNG PHU TÖÛ

Khoång Töû taùc Xuaân Thu
Khoång Töû taùc Xuaân Thu laø Ñöùc Khoång Töû laøm ra saùch Xuaân Thu ñeå baøy toû caùi ñaïo cuûa Ngaøi.
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“ Kinh Xuaân Thu laø boä saùch cuûa Khoång Töû laøm ra. Ngaøi theo loái vaên laøm söû maø cheùp truyeän
nöôùc Loã, keå töø Loã AÅn Coâng ñeán Loã Ai Coâng. Trong saùch aáy cheùp caû vieäc nhaø Chu (Chaâu) vaø
vieäc caùc nöôùc chö Haàu.
Xem hình theå beà ngoaøi thì laø moät boä söû bieân nieân, lôøi leõ vaét taét, laém choã hình nhö khoâng coù yù
nghóa gì caû, nhöng xeùt roõ ñeán tinh thaàn thì thaät laø boä saùch trieát lyù veà vieäc chaùnh trò.
Maïnh Töû laø ngöôøi ñaõ hieåu roõ nghóa Kinh Xuaân Thu, noùi : “ Kinh Thi heát, nhieân haäu Kinh Xuaân
Thu môùi laøm ra. Vieäc ôû trong saùch Xuaân Thu laø vieäc Hoaøn Coâng nöôùc Teà, Vaên Coâng nöôùc Taán,
vaên trong saùch laø vaên söû. Nghóa thì Khoång Töû noùi raèng : Khaâu naày troäm laáy ñoù vaäy. Nghóa laø
Ngaøi laáy truyeän ôû trong caùc saùch nöôùc Taán, nöôùc Sôû, nöôùc Loã maø bieåu thò caùi yù nghóa cuûa Ngaøi
muoán baøy toû ra. Thôøi Xuaân Thu baáy giôø xaõ hoäi Taøu loaïn laïc, vua caùc nöôùc chö Haàu laøm nhieàu
ñieàu baïo ngöôïc vaø ai cuõng muoán laán quyeàn Thieân töû nhaø Chaâu. Ngaøi khoâng muoán ñeå söï pheâ bình
phaùn ñoaùn cuûa Ngaøi ñuïng chaïm ñeán quyeàn theá cuûa nhöõng ngöôøi ñöông thôøi, vaû laïi caùi hoïc saâu
xa cuûa Ngaøi laø caùi hoïc Taâm truyeàn, cho neân Ngaøi möôïn loái vaên laøm söû, noùi vieäc ñaõ qua ñeå nguï
caùi vi yù cuûa Ngaøi.”
“ Saùch Trang Töû (Nam Hoa Kinh) ôû thieân Thieân Haï vieát raèng : Xuaân Thu dó ñaïo danh phaän
(Saùch Xuaân Thu laø ñeå noùi caùi ñaïo danh vaø phaän).
Vaäy cöù theo yù kieán cuûa nhöõng nhaø ñaïi hieàn trieát ñôøi Chieán quoác thì saùch Xuaân Thu thaät laø cuoán
saùch ñeå taâm truyeàn caùi ñaïi nghóa Danh vaø Phaän veà ñöôøng luaân lyù vaø chaùnh trò, chôù khoâng phaûi
laø saùch cheùp söû nhö ngöôøi ta thöôøng vaãn hieåu laàm.
Saùch Xuaân Thu coù 3 chuû nghóa laø :
* Chính danh töï.
* Ñònh danh phaän.
* Nguï bao bieám. (Bao bieám laø khen cheâ)
Chuû yù cuûa Khoång Töû laø toân vua nhaø Chaâu. Daãu ñôøi baáy giôø caùc nöôùc chö Haàu coù nhieàu ngöôøi
khoâng bieát ñeán vua nhaø Chaâu ñi nöõa, nhöng Ngaøi cheùp ngay ñaàu saùch laø: XUAÂN VÖÔNG
CHAÙNH NGUYEÄT, nghóa laø : Muøa Xuaân, thaùng Gieâng, vua nhaø Chaâu, ñeå toû caùi yù vaãn nhaän
nhaø Chaâu laøm chuû thieân haï. . .
Xem Kinh Xuaân Thu thì phaûi bieát yù nghóa vaø vò trí töøng chöõ. Moãi chöõ laø ñeå ñònh roõ ngöôøi taø ngöôøi
chaùnh, nhö Thieân töû cheát thì cheùp chöõ baêng, vua chö Haàu cheát thì cheùp chöõ hoaêng, oâng vua ñaõ
cöôùp ngoâi laøm söï tieám ñoaït maø cheát thì cheùp chöõ toà, ngöôøi laøm quan ngay chaùnh cheát thì cheùp
chöõ toát, ngöôøi laøm quan gian nònh cheát thì cheùp chöõ töû.
Ngöôøi naøo coù danh phaän chaùnh ñaùng thì cheùp roõ chöùc phaåm vaø teân töï, ngöôøi naøo maø danh phaän
khoâng chaùnh ñaùng thì daãu coù chöùc phaåm gì, cuõng chæ cheùp coù moät teân tuïc maø thoâi.
Söï khen cheâ cuûa Ngaøi coát ôû nhöõng chöõ Ngaøi duøng. Coù khi chæ vì moät chöõ cheâ maø thaønh ra tieáng
xaáu muoân ñôøi, moät chöõ khen maø ñöôïc tieáng thôm thieân coå.
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Bôûi theá, ngöôøi ñôøi sau baøn Kinh Xuaân Thu noùi raèng : Nhöùt töï chi bao, vinh ö hoa coån; nhöùt töï
chi bieám, nhuïc ö phuû vieät. (Moät chöõ khen thì vinh hôn caùi aùo hoa coån cuûa vua ban cho, moät chöõ
cheâ thì nhuïc hôn phaûi toäi rìu buùa.)
Vì Khoång Töû thaáy ñôøi suy, ñaïo môø, caùc taø thuyeát daáy leân, nhöõng söï hung baïo raát nhieàu, con gieát
cha, toâi gieát vua, cho neân Ngaøi laáy laøm lo sôï maø laøm ra saùch Xuaân Thu, ñeå ñònh caùi Chaùnh theå,
chuû ôû söï Chaùnh danh, Ñònh phaän cho hôïp ñaïo lyù vaø cho roõ söï thöôûng phaït.
Saùch Xuaân Thu laø saùch ñònh cheá ñoä cuûa quaân chuû. Khoång Töû bieát raèng trong moät nöôùc khoâng theå
khoâng coù quyeàn quaân chuû, song Ngaøi laïi sôï raèng nhöõng ngöôøi giöõ quyeàn quaân chuû thöôøng hay
laïm duïng theá löïc cuûa mình maø laøm nhöõng ñieàu taøn baïo. Vaäy neân Ngaøi môùi ñem caùi nghóa, laáy
caùi nguyeân cuûa döông khí maø thoáng trò vieäc Trôøi, laáy Trôøi maø thoáng trò caùc vua chuùa, vaø baøy toû
ra moät caùch ñaëc bieät ôû saùch Xuaân Thu ñeå haïn cheá caùi quyeàn cuûa vò nhaân quaân. Nhöng vì nhöõng
ngöôøi laøm vua laøm chuùa ñaõ deã maáy ngöôøi hieåu ñöôïc roõ caùi leõ thaâm vieãn sieâu vieät aáy, cho neân
Ngaøi môùi laáy nhöõng ñieàu tai dò nhö : Nhöït thöïc, Nguyeät thöïc, Sao choåi vaø vieäc Ñoäng ñaát, vv. .
. laø nhöõng ñieàu hieån nhieân ai cuõng coù theå troâng thaáy ñöôïc, ñeå caûnh giôùi nhöõng baäc nhaân quaân.
Ngaøi muoán nhöõng baäc aáy phaûi laáy nhöõng ñieàm laï aáy maø kinh sôï, töï mình tu tænh vaø laøm nhöõng
ñieàu nhôn nghóa. Ñoù laø caùi vi yù trong saùch Xuaân Thu.
Khoång Töû coøn sôï ngöôøi ta khoâng hieåu roõ caùi yù aáy, cho neân Ngaøi noùi : Tri ngaõ giaû kyø duy Xuaân
Thu hoà, toäi ngaõ giaû kyø duy Xuaân Thu hoà ! (Ngöôøi bieát ta cuõng chæ ôû Kinh Xuaân Thu, ngöôøi
traùch toäi ta cuõng chæ ôû Kinh Xuaân Thu).
Bieát Ngaøi laø bieát caùi buïng cuûa Ngaøi sôï nhöõng taø thuyeát, nhöõng baïo haønh caøng ngaøy caøng nhieàu
ra, cho neân Ngaøi baøy toû caùi phöông phaùp chaùnh trò ñeå ñoåi loaïn ra trò, vaø ñeå tröøng trò nhöõng keû
taøn baïo gian aùc.
Traùch toäi Ngaøi laø vì khoâng hieåu caùi yù cuûa Ngaøi maø cho Ngaøi laø tieám laøm caùi vieäc cuûa Thieân töû,
hoaëc laø ngôø Ngaøi duøng nhöõng ñieàu tai dò ñeå laøm meâ hoaëc ngöôøi ñôøi.
Hoïc giaû neân chuù yù vaø hieåu caùi thaâm yù vaø caùi khoå taâm cuûa Ngaøi trong saùch Xuaân Thu. Veà sau Haùn
Nho thöôøng khoâng hieåu roõ caùi phaàn uyeân thaâm aáy, chuù troïng ôû caùi thuyeát AÂm Döông, Nguõ Haønh,
gaây thaønh moái meâ tín, thaät laø sai caùi yù nghóa trong saùch Xuaân Thu vaäy.
Ngöôøi thöôøng khoâng bieát, laáy con maét xem söû maø xem thì khoâng hieåu boä saùch aáy ích lôïi veà ñieàu
gì. Song ngöôøi naøo bieát, laáy caùi tinh thaàn maø laõnh hoäi caùi thaâm yù trong saùch aáy, thì thaáy coù nhieàu
yù nghóa raát saâu xa.”(Trích Nho Giaùo Traàn Troïng Kim)
Maëc daàu Kinh Xuaân Thu laø moät cuoán saùch lòch söû, nhöng khi ghi cheùp, Ñöùc Khoång Töû ñaõ vaän
duïng buùt phaùp ñeå khen cheâ, ñeå phaân bieät keû thieän ngöôøi aùc heát söùc minh baïch vaø ñanh theùp, neân
ngöôøi ñôøi sau ñaõ phaûi coâng nhaän ñoù laø nhöõng buùa rìu trong Kinh Xuaân Thu (Xuaân Thu phuû vieät),
cuõng nhö noùi : Khoång Töû laøm Kinh Xuaân Thu maø boïn loaïn thaàn taëc töû sôï (Khoång Töû taùc Xuaân
Thu nhi loaïn thaàn taëc töû cuï).
Vì theá, Kinh Xuaân Thu coù taùc duïng veà Ñaïo lyù, giöõ ñòa vò quan troïng trong neàn vaên hoùa Nho giaùo,
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trong söï bieåu döông hoïc thuyeát “ Chaùnh danh, Nhaát quaùn, Trung dung, Ñaïi ñoàng” cuûa vò Vaïn Theá
Sö Bieåu maø daân toäc VN ñaõ chòu aûnh höôûng hôn 2000 naêm nay.
Kinh Xuaân Thu coøn coù tính caùch ñieån hình göông maãu cho ngöôøi ñôøi sau phaûi toân troïng danh döï
vaø nhieäm vuï trong khi vieát söû, neân Kinh Xuaân Thu ñöôïc lieät vaøo naêm boä kinh quan troïng cuûa
Nho giaùo, goïi laø Nguõ Kinh : Kinh Thi, Kinh Thö, Kinh Leã Nhaïc, Kinh Dòch vaø Kinh Xuaân Thu.
Vaên cheùp söû trong Kinh Xuaân Thu raát toùm taét, haøm suùc, ít ngöôøi hieåu thaáu, neân veà sau coù ba hoïc
giaû laøm theâm Tam Truyeän ñeå giaûi thích yù nghóa cuûa Kinh Xuaân Thu.
Ba hoïc giaû aáy laø :
1. TAÛ KHÖU MINH, laøm Thaùi Söû nöôùc Loã, ñoàng thôøi vôùi Khoång Töû. Khi Khoång Töû tröù taùc Kinh
Xuaân Thu, oâng laøm Taû Truyeän ñeå chuù giaûi Kinh Xuaân Thu vaø khai trieån, neân ngöôøi ta goïi laø Taû
Thò Xuaân Thu, hay vaén taét laø Taû Truyeän.
2. COÂNG DÖÔNG CAO, moät vò vaên thaàn cuoái ñôøi nhaø Chaâu, khaâm phuïc taùc giaû vaø taùc phaåm
Xuaân Thu, neân soaïn ra moät boä saùch boå tuùc vaø phaùt huy theâm Kinh Xuaân Thu, goïi laø Coâng Döông
Truyeän.
3. COÁC LÖÔNG XÍCH, ngöôøi nöôùc Taàn, trong thôøi Chieán Quoác (478-221 tröôùc TL) bieân khaûo
theâm moät boä truyeän ñeå bình giaûi Kinh Xuaân Thu goïi laø Coác Löông Truyeän. (Theo Leâ Phuïc
Thieän, chuyeân vieân Haùn Hoïc TTHL)
Trình Töû noùi : “ Moät caâu trong Kinh Xuaân Thu laø chæ moät vieäc, traùi phaûi thaáy ngay. Cöù xeùt cho
ñeán cuøng lyù thì hoïc giaû chæ hoïc Kinh Xuaân Thu thì ñuû bieát heát Ñaïo. Caùc kinh khaùc, khoâng phaûi
laø khoâng coù theå xeùt ñöôïc ñeán cuøng lyù, nhöng chæ caàn luaän ñeán nghóa thoâi. Kinh Xuaân Thu caên cöù
vaøo vieäc, vieäc phaûi traùi caàn ñöôïc so saùnh cho roõ, cho neân caùc yeáu toá laø phaûi xeùt ñeán cuøng lyù. Ñoïc
Kinh Xuaân Thu khoâng phaûi nhö ñoïc Trung Dung. Muoán bieát Trung Dung thì phaûi hieåu Quyeàn.
Quyeàn laø gì ? Laø vieäc neân laøm vaøo thôøi neân laøm. Coøn Kinh Xuaân Thu, laáy gì laøm chuaån ñích ?
Töø Xuaân Thu veà tröôùc coù laäp leä. Veà ñôøi sau, caùc saùch ñeàu khaùc nhau. Cuøng moät vieäc maø cheùp
khaùc nhau veà yù töù. Neáu laáy leä cuõ maø coi thì raát laàm. Kinh Xuaân Thu cheùp vieäc, neáu vieäc gioáng
nhau thì lôøi gioáng nhau. Ngöôøi sau cho laø leä. Tuy nhieân, coù vieäc gioáng nhau maø lôøi cheùp laïi khaùc.
Vaäy caâu naøo coù nghóa caâu naáy, thaáy theá khoâng neân buoäc vaøo moät leä môùi.”
Thieäu Töû noùi : “ Chöa bieát phaân bieän danh vôùi thöïc, chöa ñònh roõ coâng vôùi toäi cuûa Nguõ Baù thì
chöa ñoïc ñöôïc Kinh Xuaân Thu. Haõy ñònh coâng vôùi toäi cuûa Nguõ Baù ñaõ, roài môùi ñoïc thì ñaïi yù roõ
ngay. Neáu cöù laàn töøng vieäc maø tìm thì khoâng tìm ñöôïc ñaàu moái.”
“ Pheùp cuûa Kinh Xuaân Thu laø trò keû gian aùc, duø coøn soáng hay cheát roài, trò ngay ñeán baûn thaân,
coát ñeå raên keû aùc, khuyeán khích keû trung nghóa, coøn ñeán con chaùu xa thì thoâi, laø ñeå khuyeán thieän.
Vaên trong Kinh Xuaân Thu coù choã cuøng vieäc thì cuøng lôøi, ngöôøi sau ñoïc cho ñoù laø leä. Coù choã cuøng
vieäc maø lôøi khaùc, ngöôøi sau cho ñoù laø bieán leä. Theá neân ñaõ laø chính leä, neáu khoâng phaûi laø Thaùnh
nhaân thì khoâng ñaët ñöôïc, maø ñaõ laø bieán leä, neáu khoâng phaûi laø Thaùnh nhaân thì cuõng khoâng tìm
ñöôïc. Chính leä laø vieäc laøm thöôøng cuûa Trôøi Ñaát, maø bieán leä laø vieäc neân laøm cuûa coå kim. Chæ coù

SỐ 160		

Bản Tin Thế Đạo ngày 27-10-2020 			 13				

xeùt lyù cho cuøng, nghóa cho tinh, thaáy pheùp trong leä, bieát vieäc ôû ngoaïi leä, chæ coù theá môùi hieåu Kinh
Xuaân Thu.”
Döông Thôøi noùi : “ Ñoïc Kinh Xuaân Thu laø vieäc sau cuøng. Hoïc giaû phaûi hoïc Nguõ Kinh ñaõ, roài
sau môùi hoïc Kinh Xuaân Thu thì môùi coù lôïi. Nhieàu ngöôøi noùi Kinh Xuaân Thu khoù bieát ñöôïc thöïc.
Trong Nguõ Kinh, Khoång Töû noùi veà lyù, trong Xuaân Thu, Khoång Töû cheùp caùc vieäc. Hoïc giaû neáu ñaõ
roõ caùi lyù ôû Nguõ Kinh thì vieäc trong Xuaân Thu khoâng coù gì laø khoù hieåu.”
Luïc Thaàm noùi : “ Kinh Xuaân Thu so vôùi caùc Kinh khaùc thì thaät laø khoù ñoïc. Giaûn, nghieâm, maø
roäng lôùn. Giaûn nghieâm thì laäp luaän ít, roäng lôùn thì luaän baøn naøo cuõng thoâng. Buùt töï cuûa Thaùnh
nhaân yù töù saâu xa. Vì vaäy, vieäc thì xem Taû Thò môùi ñuùng, coøn nghóa thì xem Coác Thò, Coâng Thò
môùi tinh. Hai lôøi ñoù laø pheùp coát yeáu ñeå ñoïc Kinh Xuaân Thu.”
Xem nhö theá thì Kinh Xuaân Thu laø moät boä saùch raát quan troïng, tieâu bieåu cho Ñöùc Khoång Töû, maø
cuõng tieâu bieåu cho caû Nho giaùo nöõa. Ñöùc Quan Thaùnh hoài sanh tieàn ñaõ duøng Kinh Xuaân Thu laøm
saùch goái ñaàu.
Do ñoù, Ñaïo Cao Ñaøi ngaøy nay duøng Kinh Xuaân Thu laøm coå phaùp cuûa Nho giaùo, töôïng tröng Nho
giaùo.
TNHT : Xuaân Thu ñònh vöõng ngoâi löông teå,
Phaát Chuû queùt tan luõ nònh thaàn.

							
(Đức Nguyên (Cao Đài Tự Điển)
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Tin San Jose - California

* Tang lễ HH Phan Xuân Huy phu quân Hiền Tỷ CTS Trần Thị Lương Qu. Nữ Đầu Tộc Tộc
Đạo Santa Clara California.
Tang Lễ HH Phan Xuân Huy đã được Tộc Đạo Santa Clara (Châu Đạo California) tổ chức vào 2
ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2020 theo chương trình sau:
*- Ngày thứ bảy 24-10-2020:
12.30 PM - 1.00PM:
Lễ Tẩn Liệm - Thành phục - Phát tang
1.00 PM - 3.00 PM:
Lễ Tế Điện - Cầu siêu
3.00 PM - 4.30 PM: Thăm viếng
*- Ngày chủ nhật 25-10-2020:
1.30 PM : Lễ cúng cơm - Cầu siêu
2.30 PM: Lễ Di Quan và An Táng tại Nghĩa trang Oakhill, San Jose CA
Theo chương trình Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Ban Thế Đạo Bắc CA đã có Đại diện đến dự tang lễ
và sau khi vị Đại Diện Thánh Thất San Jose CA, vị Đại diện Điện Thờ Phật Mẫu San Jose CA và vị
Đại diện Thánh Thất Cao Đài California chia buồn xong, vị Đại diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại cũng
đã chia buồn cùng Hiền Tỷ CTS Trần Thị Lương và tang gia hiếu quyến. Kế tiếp là vị Đại Diện Đại
Đạo Thanh Niên Hội Bắc CA phân ưu cuối cùng.
Tang lễ ngày đầu 24-10-2020 tuân theo quy định của chánh quyền địa phương đã được tổ chức bên
ngoài phòng tang lễ, với việc áp dụng khoảng cách và mang khẩu trang. Số người tham dự vào
khoảng gần 100 người và trong số nầy đặc biệt có phái đoàn Ban Nhạc Lễ và Đồng Nhi và đại diện
Thánh Thất Cao Đài California đến từ Nam CA cách xa 6 tiếng rưỡi đồng hồ lái xe
Tang Lễ chấm dứt vào lúc khoảng gần 3.00 PM cùng ngày.
Sau đây là vài hình ảnh Tang Lễ
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BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

PHÂN ƯU

Chúng tôi nhận được tin buồn:

Hiền Tài

NGUYỄN DUY TIÊN
Khóa 5 Ban Thế Đạo
Cựu Học sinh Trung Học Công Lập Tây Ninh
Đã quy vị vào lúc 5.00 PM ngày 2 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 16 tháng 8 Âm Lịch Năm Canh
Tý) tại Thị Trấn Hòa Thành - Tỉnh Tây Ninh - Việt Nam.

Hưởng Thọ 70 tuổi
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng tang gia hiếu quyến của Hiền Tài Nguyễn Duy Tiên.
Chúng tôi nguyện cầu Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng
ân độ rỗi Chơn linh Cố Hiền Tài Nguyễn Duy Tiên được sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Thành kính phân ưu
*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại
*- Hệ Thống Truyền Thông BTĐHN
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BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

PHÂN ƯU

Chúng tôi nhận được tin buồn:
Phu quân Hiền Tỷ Trần Thị Lương CTS Qu. Nữ Đầu Tộc Tộc Đạo Santa Clara và cũng là Nhạc
phụ Hiền Huynh Nguyễn Thế Long CTS Qu. Nam Đầu Tộc Tộc Đạo Santa Clara bang California
là:

Đạo Hữu

PHAN XUÂN HUY
Đã quy vị vào ngày 8-10-2020 (nhằm ngày 22 tháng 8 Năm Canh Tý) tại Thành Phố San Jose
Bang California, Hoa Kỳ.

Hưởng Thượng Thọ 89 tuổi
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng Hiền Tỷ CTS Trần Thị Lương, Hiền Huynh CTS Nguyễn
Thế Long và tang gia hiếu quyến.
Chúng tôi nguyện cầu Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân
độ rỗi Chơn linh Cố Đạo hữu Phan Xuân Huy được sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống

Thành kính phân ưu
*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Ban Thế Đạo Bắc CA
*- Hệ Thống Truyền Thông BTĐHN
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BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

PHÂN ƯU

Chúng tôi nhận được tin buồn:
Thân Phụ của Hiền Huynh Thông Sự Trương Công Lý
thuộc Thánh Thất Cao Đài Nashville bang Tennessee là:

Đạo hữu

TRƯƠNG VĂN HIỆP
Sanh năm 1943 tại Việt Nam
Đã quy vị vào lúc 1.30 AM ngày 9 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 23 tháng 8 Âm Lịch Năm Canh
Tý) tại Thành Phố San Jose bang California

Hưởng Thọ 78 tuổi
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng Bà Quả phụ Trần Thị Hạnh, Hiền Huynh Thông sự Trương
Công Lý và tang gia hiếu quyến.
Chúng tôi nguyện cầu Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân
độ rỗi Chơn linh Cố Đạo hữu Trương Văn Hiệp được sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống

Thành kính phân ưu
*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Ban Thế Đạo Bắc CA
*- Hệ Thống Truyền Thông BTĐHN
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PHÂN ƯU

Bàn Trị Sự & Đồng Đạo Hương Đạo Nashville bang Tennessee và Vùng Phụ Cận
nhận được tin buồn:

Thân Phụ của Hiền Huynh Thông Sự Trương Công Lý
thuộc Thánh Thất Cao Đài Nashville bang Tennessee là:

Đạo hữu

TRƯƠNG VĂN HIỆP
Sanh năm 1943 tại Việt Nam

Đã quy vị vào lúc 1.30 AM ngày 9 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 23 tháng 8 Âm Lịch Năm
Canh Tý) tại Thành Phố San Jose bang California

Hưởng Thọ 78 tuổi
Chúng tôi Chức Sắc, Chức Việc Bàn Trị Sự và Đồng Đạo cùng Thân Hữu Đạo Cao Đài Khu
vực Nashville bang Tennessee và vùng Phụ Cận thành kính chia buồn cùng Bà Quả Phụ Trần Thị
Hạnh, Hiền Huynh Thông Sự Trương Công Lý cùng toàn thể tang gia hiếu quyến.
Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Ơn Trên Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, các Đấng Vạn Linh,
Địa Tạng Vương Bồ Tát độ rỗi Chơn linh Cố Đạo Hữu Trương Văn Hiệp được nhẹ nhàng Siêu
Thăng Tịnh Độ

Thành kính phân ưu
*- Thay Mặt Bàn Trị Sự & Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài Nashville và Vùng Phụ Cận
bang Tennesse - Hoa Kỳ: Chánh Trị Sự Sinh Cẩm Minh
*- Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt và gia đình, bang Tennessee Hoa Kỳ
*- Hiền Tài Lê Thành Hưng và gia đình, bang Alabama Hoa Kỳ
*- Hiền Tài Lê Thị Huệ Hường và gia đình, bang Texas Hoa Kỳ
*- Hiền Tài Nguyễn Ân Hồng và gia đình, bang Ohio Hoa Kỳ
*- Nguyễn Hoàng Hồng (nguyên Trưởng Ngành Gia Trí Huệ Cung) và gia đình,
Bang Washington Hoa Kỳ
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