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KINH TOÄI PHUÙC BAÙO ÖÙNG 
(Ngài Câu Na Bạt Đa La dịch chữ Phạn ra chữ Hán. 

Thích Tâm Châu dịch chữ Hán ra chữ Việt.) 

Chính tôi [Anan] được nghe: Một thời kia đức Phật ở 
trong tinh xá họ Thích, nước Ca Duy La Vệ (Kapilavastu), 
cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu.(1) 

Với bản nguyện cúng trai của các đàn việt(2) trong 
tháng chín, nhất thời trọn đủ, đức Phật từ trong thiền thất 
bước ra, đi đến rặng cây của ông Kỳ Đà trong khu vườn 
của ông Cấp Cô Độc nước Xá Vệ (Sràvasti). 

Khi Ngài tới giữa ranh giới hai nước, chỗ ấy có một 
cây rất lớn, tên là Ni Câu Loại (Nyagrodha)(3). Cây ấy cao 
một trăm hai mươi dặm(4). Khoảng vuông, tròn của cành, 
lá cây ấy che rợp chừng sáu mươi dặm. Quả trên cây ấy 
chừng vài vạn hộc và những quả này ăn vào mùi thơm, 
ngọt như mật. Nhất là những quả chín rụng xuống, nhân 
dân nhặt ăn, mọi bịnh đều khỏi và con mắt tinh sáng. 

Bấy giờ, đức Phật ngồi nghỉ dưới gốc cây, các vị tỳ 
khưu đi hái quả ăn, Đức Phật bảo ông A Nan: "Ta xem 
trời, đất, muôn vật đều có túc duyên cả!" Ông A Nan nghe 
đức Phật nói thế, ông liền tới trước, làm lễ Phật, quỳ 
xuống và bạch Phật rằng: "Lạy Đức Thế Tôn, Ngài vừa 

                                                 
(1) Tỳ Khưu (Bhiksu): Tàu dịch là "Khất sĩ". Nghĩa là người tu 

hành, trên cầu đạo của chư Phật để tu tỉnh, dưới đi xin ăn nơi 
quần chúng để tiện hóa độ. Tỳ Khưu có hai phái. Phái nam gọi 
là Tỳ Khưu giữ 250 giới. Phái nữ gọi là Tỳ Khưu Ni 
(Bhiksuni), giữ 350 giới và 8 điều cung kính chư Tăng. 

(2) Đàn việt (Dànapati): Tức là thí chủ. Người thí chủ có tâm chân 
thực và bình đẳng bố thí, nhờ công đức ấy sẽ vượt qua được bể 
khổ bần cùng. 

(3) Ni Câu Loại (Nyagrodha): Tàu dịch là Vô tiết. 
(4) Dặm: Mỗi dặm dài 576 thước Tây. 
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nói về hai chữ "túc duyên", vậy những gì là túc duyên? 
Nay đệ tử chúng con muốn được nghe về những túc duyên 
ấy, kính mong đức Thế Tôn diễn nói đầy đủ cho chúng 
con được biết và để khai hóa cho những người chưa được 
nghe bao giờ". 

Đức Phật bảo ông A Nan: "Quý hóa thay! Quý hóa 
thay! Các ông muốn nghe những túc duyên ấy, các ông 
hãy nhất tâm, lắng nghe cho kỹ! 

"Người ta làm phúc cũng ví như cây này. Cây này bản 
nhiên giống của nó chỉ có một hạt, dần dần lớn lên, hái 
quả vô hạn. Hiện nay những người hào quý như Quốc 
vương, Trưởng giả là từ trong chỗ chăm lễ Phật, thừa sự 
Tam Bảo(5) trước đây mà được. Hiện nay những người đại 
phú, của cải vô hạn là từ trong chỗ chăm làm hạnh bố thí 
trước đây mà được. Hiện nay những người trường thọ, 
không có tật bệnh, thân thể cường tráng là từ trong chỗ 
chăm làm hạnh trì giới trước đây mà được. Hiện nay 
những người đoan chính, nhan sắc tốt đẹp, dáng dấp sáng 
sủa đệ nhất, thân thể mềm mại, hơi miệng thơm sạch, 
người ta trông thấy tư dung, không ai là không hoan hỷ, 
trông không chán mắt là từ trong chỗ chăm làm hạnh nhẫn 
nhục trước đây mà được. Hiện nay những người tu tập, 
không hay trễ biếng, ham làm phúc đức là từ trong chỗ 
chăm làm hạnh tinh tiến trước đây mà được. Hiện nay 
những người an nhàn, thư thái, lời nói, việc làm xét thực là 
từ trong chỗ chăm làm hạnh thiền định trước đây mà được. 
Hiện nay những người tài năng minh mẫn, hiểu thấu pháp 
sâu xa, tán thán nghĩa nhiệm mầu, khai ngộ người tối tăm; 
người ta nghe thấy lời nói của họ, không ai là không thăm 
hỏi, tín thụ, tuyên truyền và tin dùng như trân bảo là từ 
trong chỗ chăm tu hạnh trí tuệ mà được. Hiện nay những 
người giọng tiếng trong trẻo là từ trong chỗ ca vịnh công 

                                                 
(5) Tam Bảo: Ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. 
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đức Tam Bảo trước đây mà được. Hiện nay những người 
trong sạch không có tật bệnh là từ trong chỗ từ tâm trước 
đây mà được..." 

Khi ấy, ông A Nan bạch Phật rằng: "Lạy đức Thế 
Tôn, thế nào gọi là từ tâm?" 

Đức Phật bảo ông A Nan: "Một là có tâm hiền lành 
đối với chúng sinh như mẹ yêu con. Hai là có tâm thương 
xót thế gian, muốn cho họ có ý niệm về đạo giải thoát. Ba 
là tâm thường hoan hỷ. Bốn là tâm thường thường hộ niệm 
hết thảy, để cho hết thảy không bị vi phạm. Thế là từ tâm." 

Đức Phật bảo ông A Nan: "Những người được thân 
hình to lớn là trước đây có lòng cung kính người. Những 
người bị thân hình nhỏ bé là trước đây hay khinh mạn 
người. Những người bị thân hình xấu xa là trước đây hay 
giận tức với người. Những người sinh ra không biết gì là 
trước đây không có học vấn. Những người ngu đặc là 
trước đây không hay dạy bảo người. Những người câm 
ngọng là trước đây hay báng hủy người. Những người mù 
lòa là trước đây không hay nghe theo kinh pháp. Những 
người làm tôi tớ là trước đây còn mang nợ chưa trả. 
Những người ty tiện là trước đây không lễ kính Tam Bảo. 
Những người đen xấu là trước đây làm che ánh sáng của 
Phật. Những người sinh trong cõi nước khỏa thân là trước 
đây hay mặc áo mỏng, xốc xếch, đường đột vào trong 
chùa, tháp, tinh xá. Những người sinh trong nước có 
phong tục bó chân như móng ngựa là trước đây hay đi 
giầy, guốc vào trước Phật. Những người sinh trong nước 
có phong tục xuyên ngực là trước đây tuy bố thí làm phúc 
nhưng còn có tâm hối tiếc. Những sinh vật sinh trong loài 
chương, loài hươu, loài nghê, loài hoẵng... là trước đây 
hay sợ hãi người. Những sinh vật sinh đọa trong loài rồng 
là trước đây hay đùa cợt người. Những người thân thể mọc 
những ung thư ác độc, điều trị khó khỏi là trước đây hay 
đánh đập chúng sinh. Những người mà người ta trông thấy 
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hoan hỷ là đời trước trông thấy người ta có lòng hoan hỷ. 
Những người mà người ta trông thấy không hoan hỷ là đời 
trước trông thấy người ta không có lòng hoan hỷ. Những 
người bị huyện quan gông xiềng thân thể, giam giữ trong 
lao ngục là đời trước làm người hay nhốt, trói chúng sinh, 
khiến chúng sinh không được theo ý tự do của mình. 
Những người bị sứt môi là đời trước hay câu cá, làm cá 
sứt môi. Và những người nghe thấy những lời nói tốt lành, 
tâm không muốn nghe, lại trong lời nói đó, phải nói ra trái, 
làm loạn tâm những người ham nghe và tín thụ kinh pháp, 
người ấy sau phải đọa sinh vào trong loài chó vểnh tai". 

Đức Phật bảo ông A Nan: "Trên đời này có những 
người ngu si, nghe những lời thuyết pháp, tâm không chịu 
ghi nhận, sau sẽ phải đọa sinh vào trong loài lừa, ngựa tai 
dài. Những người sẻn so, tham ăn một mình, sau phải đọa 
sinh vào trong loài quỷ đói và nếu sau sinh làm người, bị 
nghèo cùng đói thiếu, áo không che kín mình, ăn không đủ 
cung miệng. Những người mình tự ăn thức ngon, cho 
người thức ăn dở, sau sẽ đọa sinh vào trong loài lợn, chó, 
bọ hung. Những ai hay cướp đoạt súc vật người, sau sẽ 
phải đọa sinh vào trong loài dê, bị lột sống da dẻ, đền trả 
nợ trước. Những ai hay sát sinh, sau sẽ đọa sinh làm con 
trùng phù du trên mặt nước, sáng sinh chiều chết. Những 
ai hay ăn trộm tài vật của người, sau phải đọa sinh vào 
trong hàng tôi tớ, trâu, ngựa, đền trả nợ trước. Những 
người hay gian dâm vợ, hay con gái người, khi chết vào 
địa ngục, con trai phải ôm cột đồng, con gái phải nằm 
giường sắt, đến khi ở trong địa ngục ra, thường sinh vào 
nơi hạ tiện và phải đọa sinh vào trong loài gà, vịt. Những 
người hay nói dối, tuyên truyền những việc không hay của 
người, khi chết vào trong địa ngục, phải bị nước đồng 
nóng rót vào miệng, kéo căng lưỡi ra, bắt trâu cầy lên trên, 
đến khi ra khỏi ngục, phải đọa sinh vào trong loài chim cú, 
vọ, người ta nghe thấy tiếng kêu, không ai là không kinh 
sợ và đều nói là biến quái, nguyền rủa cho chết. Những 
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người hay uống rượu say, phạm vào ba mươi sáu lỗi(6), 
chết đi phải đọa vào ngục Phí Thỉ (nước phân sôi), khi ra, 
sinh đọa vào trong loài đười ươi; sau trở lại làm người, 
ngu si, sống đời sống không biết chi cả, vợ chồng không 
hòa thuận nhau, hay cãi cọ nhau, hay đánh đuổi nhau và 
sau khi chết đi lại đọa sinh vào trong loài chim cưu, chim 
cáp. Những người hay tham lam sức lực của người khác, 
sau phải đọa sinh vào trong loài voi." 

Đức Phật bảo ông A Nan: "Những người đứng đầu 
châu, quận, thụ tước lộc quan trường, hoặc bắt những 
người vô tội, hoặc lấn lút của nhân dân, biên tên lùng bắt, 
trăng trói, dùng roi gậy đánh đập, cưỡng bức người dân 
đem đi, và tố cáo những chuyện không đâu, rồi đem gông 
xiềng, giam giữ, khiến người dân không được khoan 
khoái, thảnh thơi, những viên chức đó sau phải đọa vào 
địa ngục, thân bị đau khổ vài nghìn ức năm, hết tội được 

                                                 
(6) Uống rượu phạm 36 lỗi: Kinh Thiện Ác Sở Khởi nói: Người 

uống rượu say, phạm vào 36 lỗi: 1) Của cải tan mất. 2) Hiện 
nhiều tật bệnh. 3) Hay sinh đấu tranh. 4) Tăng thêm sự sát hại. 
5) Tăng thêm sự giận bực. 6) Nhiều sự không được vừa ý. 7) 
Trí tuệ kém dần. 8) Phúc đức không thêm được. 9) Phúc đức 
dần bớt đi. 10) Hay tiết lộ sự bí mật. 11) Sự nghiệp không 
thành. 12) Tăng thêm lo buồn. 13) Mọi căn (giác quan) tối tăm. 
14) Hủy nhục cả cha mẹ. 15) Không kính bậc Sa Môn. 16) 
Không tin đạo Bà La Môn. 17) Không kính Phật. 18) Không 
kính Phật pháp và Tăng. 19) Hay thân với bạn ác. 20) Hay xa 
bạn lành. 21) Bỏ cả ăn uống. 22) Thân hình không kín đáo. 23) 
Dâm dục kích thích nhiều. 24) Nhiều người không ưa. 25) Nói 
cười lảm nhảm. 26) Cha mẹ không vui. 27) Họ hàng ghét bỏ. 
28) Cố giữ những pháp phi pháp. 29) Lảng xa chính pháp. 30) 
Không kính bậc hiền thiện. 31) Vi phạm lỗi lầm. 32) Lảng xa 
đạo Niết bàn. 33) Càng thêm điên cuồng. 34) Thân tâm tán 
loạn. 35) Buông lung làm ác. 36) Thân tan mệnh mất, sa đọa 
vào đại địa ngục, chịu khổ sở vô cùng. 
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ra, lại phải đọa vào trong loài trâu, xuyên thủng lỗ mũi, 
kéo thuyền, kéo xe, roi gậy đánh đập, đền trả tội trước". 

Đức Phật bảo ông A Nan: "Những người không được 
trong sạch là từ trong kiếp lợn mà tới. Những người sẻn 
so, tham lam không được trong sạch, ngay thẳng là từ 
trong kiếp chó mà tới. Những người cương cường, tự dụng 
tàn bạo là từ trong kiếp dê mà tới. Những người có những 
hơi hôi tanh là từ trong kiếp cá, kiếp ba ba mà tới. Những 
người hung ác, mang tâm độc địa khó hiểu là từ trong kiếp 
trăn, kiếp rắn mà tới. Những người ưa ăn thức ngon, hay 
sát hại chúng sinh, không có từ tâm là từ trong kiếp chó 
sói, hùm beo, con chồn, chim ưng mà tới. Những người bị 
chết non, bào thai bị thương trụy, đời sống không được 
bao nhiêu, mệnh đà mất sớm, phải sa đọa vào ba đường(7) 
vài nghìn muôn kiếp, những hạng người ấy đời trước làm 
người hay đi săn bắn, đốt cháy núi rừng, tìm tổ, đập trứng, 
chăng lưới bắt cá, sát hại hết thảy chúng sinh. 

"Ôi! Ham muốn da thịt chúng sinh, để mình ăn uống, 
mà thường phải chịu báo đoản mệnh, đời này đời khác, 
kiếp này, kiếp khác chịu báo không có kỳ hẹn thoát khỏi, 
vậy nên phải cẩn thận, nên phải cẩn thận! Thực đau xót 
không thể nói sao xiết được!" 

Đức Phật lại bảo ông A Nan: "Phàm làm công đức gì, 
đều ứng vào nơi mình. Thắp hương, họp phúc, tụng kinh, 
hành đạo không nên mướn người; chú nguyện hư dối, như 
mướn người ăn hộ, mình có no đâu mà không khỏi đói? 
Thắp hương mới mẻ, trong sạch, tưởng như tâm hương, 
thu nhiếp hết thảy tưởng vào nơi nhất tâm, không còn tạp 
tưởng, cùng thắp đèn sáng mãi không lúc nào tắt, sẽ chứng 
được ba đạt trí(8), không trở ngại gì. Thắp hương, cúng 

                                                 
(7) Ba đường: Ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 
(8) Ba đạt trí: 1) Thiên nhãn. 2) Túc mệnh. 3) Lậu tận. Ở ngôi Phật 

thời gọi là "Đạt". Ở ngôi La Hán thời gọi là "Minh". 
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trai, đọc kinh, cúng dàng đồ vật là pháp thường làm, lại bố 
thí nữa, sẽ được phúc, chư Thiên tiếp đãi, muôn ác đều lui, 
mọi ma trừ sạch, không dám đương đầu. Những người 
biếng nhác, trong khi được sự yên ổn hòa đôi không có 
tâm tinh tiến, một mai đau yếu, hay có điều gì không thuận 
lợi, tốt lành, khi ấy mới muốn thắp hương cầu khẩn và cho 
đó là làm phúc, như thế thời chư Thiên chưa giáng, mọi 
ma đã tới tranh nhau xúc nhiễu, làm mọi sự biến đổi, quái 
gở. Bởi những lẽ ấy, mọi người thường nên tinh tiến! Tội, 
phúc theo mình, như bóng theo hình. Gieo trồng cội phúc, 
cũng như cây Ni Câu Loại này, vốn chỉ một hạt mà hái 
quả vô hạn. Bố thí một phần, được gấp muôn phần. Đấy là 
lời Ta nói thực, không chút dối trá!" 

Bấy giờ, đức Phật nói bài tụng rằng: 
Hiền giả hay bố thí, 
Thiên thần tự giúp đỡ; 
Cho một được gấp muôn, 
Yên vui và sống lâu 
Ngày nay bố thí nhiều, 
Phúc ấy không thể lường; 
Đều sẽ thành Phật đạo, 
Độ thoát khắp mười phương. 
Nhân duyên hội hợp chỉ nên thân: 
Năm giới(9), mười thiện(10), trừ bỏ giận. 
Không mong người hứa, tự làm thân, 

                                                 
(9) Năm giới: 1) Không sát sinh. 2) Không trộm cắp. 3) Không tà 

dâm. 4) Không nói dối. 5) Không uống rượu. 
(10) Mười điều thiện: Không sát sinh. Không trộm cắp. Không tà 

dâm. Không nói dối. Không nói lưỡi đôi chiều. Không nói ác 
khẩu. Không nói thêu dệt. Không tham muốn. Không giận bực. 
Không si mê. 
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Vinh lạc thế gian, như mây nổi. 
Vòng quanh năm đường như bánh xe, 
Kể gì thọ mệnh, tiếc vàng bạc. 
Trời đất còn hoại, lọ thân mình, 
Vâng giữ giới kinh là rất quý. 
Đừng tham tài sắc, nhục, lầm người 
Chúng sinh ba cõi(11) như đàn dê; 
Đi, lại năm đường thân tan tác, 
Mệnh nhanh, nước chảy có thường đâu. 
Làm ác rất chóng, chịu tội lâu, 
Đọa vào địa ngục vạc dầu nóng. 
Ngăn lòng, bền ý, xa tai vạ, 
Phạm tội vào trong, khổ khó chịu! 

Đức Phật bảo ông A Nan: "Người đời không có trí 
tuệ, nên phải sinh tử luân hồi. Vì nhục nhãn (mắt thịt) nên 
không biết tội phúc. Nay Ta dùng đạo nhãn (mắt đạo) 
trông thấy sự báo ứng của tội và phúc từ vô số kiếp cho tới 
thân này, rõ như xem hạt ngọc lưu ly trong bàn tay, sáng 
suốt tất cả trong ngoài, không còn chút ý tưởng ngờ vực 
nào nữa!" 

Đến đây, ông A Nan liền chỉnh y phục, tới trước đức 
Phật, làm lễ Phật mà bạch Phật rằng: "Lạy đức Thế Tôn, 
đức Thế Tôn đã diễn nói cho chúng con nghe kinh này, 
nhưng kinh này nên gọi là kinh gì?" 

Đức Phật bảo ông A Nan: "Kinh này gọi là kinh Luân 
Chuyển Ngũ Đạo và cũng gọi là kinh Tội Phúc Báo Ứng. 
Nếu có thiện nam, thiện nữ nào đọc tụng, tuyên truyền 
kinh này được công đức vô lượng, sau này sẽ được trông 
thấy, được lễ bái, phụng sự, cúng dàng hàng nghìn đức 

                                                 
(11) Ba cõi: cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. 
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Phật trong đời Hiền kiếp, không bị sa vào tám nạn, ba 
đường và sẽ chứng được Giới, Định, Tuệ". 

Đức Phật nói kinh này rồi, năm trăm vị Tỳ Khưu, lậu 
nghiệp (phiền não) sạch hết, tâm ý mở tỏ; bảy trăm vị tỳ 
khưu ni, được đạo Tu Đà Huờn(12); tám trăm vị La Hán(13), 

                                                 
(12) Tu Đà Huờn (Srotàpanna phala): Quả thứ nhất trong bốn quả 

của bậc Thinh Văn, ai đắc quả này thì chán cõi đời, không mê 
luyến trần. Vì vậy nghĩa của Tu Đà Huờn là “nghịch lưu” 
(ngược dòng đời, không mê đời), là “nhập lưu” (vào dòng đạo, 
lo tu). Nhưng đắc quả này thì còn phải trải qua 7 lần sanh tử để 
tu tiếp ở thế gian mới thành quả A La Hán. Và phải qua 80.000 
kiếp tu hành mới thành Phật!  

(13) La Hán (A La Hán) là tiếng phiên âm từ chữ Phạn: Arhat, dịch 
nghĩa theo Hán văn là Ứng Cúng, Phá ác, Bất sanh.  

 Ứng cúng nghĩa là có phước đức hoàn toàn, trí huệ hơn cả, 
đáng làm nơi phước điền cho chúng sanh cúng dường.  

 Phá ác là phá tan được giặc phiền não Tam độc do Tham, Sân, 
Si tạo ra.  

 Bất sanh nghĩa là thoát vòng luân hồi sanh tử, không còn sanh 
ra tại thế gian nầy nữa. 

 A La Hán là quả vị cao nhất trong 4 quả vị của hàng Thinh Văn 
thừa, từ thấp lên cao, kể ra:  

 Tu Ðà Huờn: Xem lại chú thích trên.  
 Tư Ðà Hàm: Quả vị thứ hai của Thinh Văn thừa, ai đắc quả 

này thì chết rồi thì lên cõi Tiên Dục giới tu học, nhưng lại phải 
trở lại thế gian lần nữa tu tiếp mới đắc A La Hán để khỏi luân 
hồi. Vì thế nghĩa của Tư Đà Hàm là “nhứt lai”, 1 lần tới. 

 A Na Hàm: Quả vị thứ ba của Thinh Văn thừa, ai đắc quả này, 
sau khi chết hồn lên cõi Tiên Sắc giới ở luôn đó tu tiếp cho tới 
khi đắc A La Hán thì khỏi luân hồi. Do đó mà A Na Hàm có 
nghĩa là “bất lai, bất hoàn”, không còn trở lại thế gian. 

 A La Hán: Quả vị thứ tư của Thinh Văn thừa. Người tu chứng 
bực A La Hán thì đạt được Lục thông (6 phép Thần thông): 
Thiên Nhãn thông, Thiên Nhĩ thông, Tha Tâm thông, Túc 
Mạng thông, Thần Túc thông, Lậu Tận thông. 
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chứng được đạo Bồ Tát(14); chư Thiên, Long thần, cùng 
một vạn hai nghìn người thanh tín sĩ (thiện nam), sáu 
nghìn người thanh tín nữ (thiện nữ) tụ tập dưới gốc cây khi 
ấy, đều được bước vào dấu tích của đạo và các vị tỳ khưu, 
tỳ khưu ni, ưu bà tắc(15), ưu bà di(16) đều chứng được đạo 
quả A Na Hàm. 

Thiên, long, quỷ thần, thế gian nhân dân nghe đức 
Phật thuyết pháp mầu nhiệm này, ai ai cũng đều nói rằng: 
"Quý hóa lắm!" Và tức thời khởi thân làm lễ Phật, nhiễu 
Phật ba vòng, vui mừng lui ra. 

                                                 
(14) Bồ Tát (Bodhisattva): Gọi đủ là Bồ đề tát đỏa. Tàu dịch là Giác 

hữu tình. Nghĩa là những vị phát đại tâm, vì chúng sinh cầu đạo 
vô thượng và luôn luôn giác ngộ chúng sinh thành vô thượng 
đạo. 

(15) Ưu Bà Tắc (Upàsaka): Có chỗ phiên âm là Ô Ba Sách Ca. Tàu 
dịch là Thanh tín sĩ hay là Cận sự nam, nhưng đều có nghĩa là 
người đàn ông đã quy y Tam Bảo thụ trì năm giới, luôn luôn 
thân cận và phụng sự Tam Bảo. 

(16) Ưu Bà Di (Upàsikà): Có chỗ phiên âm là Ô Ba Tư Ca, Tàu dịch 
là Thanh tín nữ, Cận sự nữ, nhưng đều có nghĩa là người đàn 
bà đã quy y Tam bảo, thụ trì năm giới, luôn luôn thân cận và 
phụng sự Tam Bảo. 
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PHÖÔNG PHAÙP TU THAÂN HAØNH ÑAÏO 
MINH LYÙ THAÙNH HOÄI, Tuaát thôøi, 01-3 Kyû Daäu (3-5-1969) 

____________ 

THI: 
Tu tieán sieâu sanh ñeán coõi trôøi, 
Leõ ñaâu ñaém tuïc maõi muoân ñôøi, 
Kieáp ngöôøi laø naác thang gaàn nhöùt, 
Coá gaéng böôn veà choán cöïu ngoâi. 

QUAN AÂM BOÀ TAÙT, Baàn Ñaïo chaøo chö Thieân maïng, 
möøng hieàn só, hieàn muoäi ñaøn trung. 

Hoâm nay, Baàn Ñaïo ñeán traàn gian giôø naày ñeå giuùp chö 
hieàn só, hieàn muoäi moät vaøi phöông phaùp tu thaân haønh Ñaïo 
thích hôïp vôùi hoaøn caûnh nhaân sinh hieän taïi. Mieãn leã, ñaøn 
trung ñoàng an toïa. 

Chö hieàn só, hieàn muoäi! Ñaõ coù moät dòp Baàn Ñaïo daïy 
nôi ñaây veà söï tu thaân haønh Ñaïo. 

Vaãn bieát raèng Ñaïo lyù phaùp moân voâ löôïng, duø con ngöôøi 
coù ñaàu thai chuyeån kieáp haèng traêm ngaøn laàn cuõng khoâng 
laøm sao nghieân cöùu tìm hieåu heát caùc phaùp moân. Tuy nhieân, 
khoâng phaûi vì theá maø khoâng coù phöông phaùp naøo ñeå tu thaân 
haønh Ñaïo, laäp coâng haàu thaønh chaùnh quaû. Duø muoân ngaøn 
phöông phaùp chung qui cuõng khoâng coù phöông phaùp naøo 
daïy ngöôøi ñôøi caùch xa hoaøn caûnh nhaân sinh hieän soáng, vaø 
cuõng khoâng coù phöông phaùp naøo vöôït quaù söùc con ngöôøi. 

Ngöôøi coù chí laäp thaân haønh Ñaïo, tu taùnh luyeän maïng, 
doác loøng giaûi thoaùt, quyeát ñi ñeán ñieåm taän cuøng cuûa leõ Ñaïo, 
thì sôùm hoaëc muoän gì roài cuõng ñeán nôi ñeán choán. Chæ e ngaïi 
laø taïi ngöôøi ñôøi laøm cho laáy coù. Song song vôùi söï tu thaân 
giaûi thoaùt laïi coøn coù tham voïng, ñòa vò, danh lôïi, phuù quí, 
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ñænh chung. Ñoù laø nhöõng nghieäp chöôùng keùo trì con ngöôøi 
vaøo baùnh xe luaân hoài chuyeån kieáp. 

Ñeå chö hieàn só, hieàn muoäi coù ñöôïc yù thöùc toång quaùt vaø 
thöïc haønh moät vaøi phöông phaùp sau ñaây trong ñôøi tu thaân 
haønh Ñaïo cuûa mình, moãi moät nhaân sinh ñeàu coù tam theá, ñoù 
laø: quaù khöù, hieän taïi, vaø vò lai. 

Nhöõng gì may ruûi, vui buoàn, toát xaáu, deã khoù ôû kieáp 
hieän taïi khoâng nhöõng chæ do nôi nhöõng quaû laønh cuûa kieáp 
hieän taïi gaây döïng ñöôïc maø thoâi, nhöõng nôï naàn vay möôïn 
trong kieáp quaù khöù vaãn coøn coäng theâm. Ngöôøi tu haønh, loøng 
mong giaûi thoaùt ôû kieáp lai sinh, thì ngay töø kieáp hieän taïi 
phaûi kieän toaøn moïi maët ñeå thanh toaùn nôï cuõ, ñöøng vay 
möôïn nôï môùi, vaø phaûi gaây döïng moät soá voán lieáng söï nghieäp 
cho kieáp lai sinh. 

Thöôøng thöôøng trong haøng tu thaân haønh Ñaïo hay gaëp 
nhöõng trôû ngaïi treân böôùc ñöôøng tu thaân laäp quaû nhö khaûo 
ñaûo veà phaàn theå xaùc, gia ñình hoaïn naïn, hoïa gôûi tai bay, 
phu theâ töû toân ñau oám, laâm caûnh tuùng thieáu cô haøn, nôï naàn 
ñoøi hoûi, thuùc giuïc. Ñöông trai giôùi haïnh ñöôøng laïi vöông 
mang bònh hoaïn coù theå chaúng thaâu duïng ñöôïc trai giôùi, ñeán 
löông y baùc só ñaët ñieàu kieän aåm thöïc theo khoa hoïc hieän ñaïi 
traùi vôùi luaät giôùi tröôøng trai, v.v... Ñoù laø nhöõng chöôùng ngaïi 
xaûy ñeán laøm ngaên trôû böôùc ñöôøng tieán hoùa cho ñôøi giöõ Ñaïo. 
Tuy nhieân, khoâng phaûi taát caû ngöôøi naøo trong giôùi tu haønh 
cuõng ñeàu gaëp vieäc khoâng may nhö vaäy. Söï may ruûi ôû ñaây laø 
do ngöôøi ñôøi ñaët teân theo söï nhaän xeùt cuûa mình. Phaûi noùi 
cho ñuùng, nhöõng söï kieän xaûy ñeán nhö vaäy ñeàu do tieàn khieân 
coøn ñoïng laïi. 

Nhö vaäy, ngay töø böôùc ñaàu vaøo Ñaïo, ngöôøi tu thaân neân 
nhôù 4 ñieåm sau ñaây ñeå taïo ñieàu kieän deã daõi treân böôùc 
ñöôøng haønh Ñaïo: 
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Ñieåm thöù 1: HY SINH. Loøng hy sinh laø hieán daâng taát 

caû nhöõng gì ích kyû rieâng cuûa mình cho keû khaùc. Hy sinh töø 
vieäc nhoû ñeán vieäc lôùn. Thí duï nhö: Hy sinh röôïu thòt cheø 
cheùn beùo mieäng ngon moàm, traùnh gieát haïi loaøi vaät ñang caàn 
söï soáng. Hy sinh lôøi noùi cay ñaéng ñau khoå xaáu hoå nhuïc nhaõ 
cho keû khaùc trong luùc traùi yù, noùng giaän böïc boäi. Hy sinh 
nhöõng tranh tuïng laøm tha nhaân taùn gia baïi saûn ñeå ñaït nguoàn 
lôïi baát chính cho loøng tham voïng naûy sanh. Hy sinh moïi laïc 
thuù rieâng tö ích kyû xa hoa phung phí ñeå giuùp ñôõ ngöôøi ñôøi 
trong luùc thieáu thuoác thieáu côm maøn trôøi chieáu ñaát. Coù ñöùc 
hy sinh laø ñaõ taïo ñöôïc nhaân laønh quaû toát seõ khaáu tröø moïi 
nghieäp quaû xaáu tieàn khieân trong khoaûng ñôøi quaù khöù. Moãi 
laàn hy sinh aét coù söï níu trì giöõa taùnh ích kyû vaø loøng vò tha. 
Nhöng coá gaéng vöôït qua ñöôïc seõ ñöôïc phuø trôï laïi baèng 
khoan khoaùi tinh thaàn, coõi loøng maùt meû, trí tueä hoaùt khai. 
Tieáp theo söï hy sinh luoân taùc duïng cuûa noù laø phuïng söï. 

Ñieåm thöù 2: ÑOÄ ÑÔØI. Phuïng söï nôi ñaây khoâng phaûi 
nhaèm chæ rieâng veà khía caïnh vaät chaát maø ñaët naëng veà tinh 
thaàn trong caâu töï giaùc giaùc tha, tìm moïi caùch, taän duïng moïi 
hoaøn caûnh, moïi cô hoäi, ñem giaùo lyù ñaïo ñöùc ñeå baøy giaûi 
thöùc tænh moïi ngöôøi ñôøi ñi veà ñöôøng ñaïo lyù. Söï ñoä ñôøi nôi 
ñaây khoâng phaân bieät maøu da chuûng toäc gì heát. Caû nhaân sinh 
hoaëc chuùng sinh ñeàu do moät nguoàn goác maø ra, do ñöùc haùo 
sinh cuûa Thöôïng Ñeá maø coù. Ñoä ñôøi cuõng laø taïo ñöôïc caùi 
nhaân laønh ôû phaàn aâm chaát. 

Ñieåm thöù 3: COÂNG QUAÛ. Coâng quaû nôi ñaây ñöøng 
quan nieäm chæ goø boù trong phaïm vi Chuøa Thaát, Hoäi Thaùnh, 
Toøa Thaùnh maø goïi laø coâng quaû cho Thieâng Lieâng ñeå ñoåi laïi 
phaàn cöùu roãi. Coâng quaû nôi ñaây phaûi quan nieäm veà nhaân 
sinh theá ñaïo, ñem moïi haønh ñoäng, cöû chæ ñaïo lyù aùp duïng 
vaøo ñôøi soáng thöôøng nhöït giöõa con ngöôøi vaø con ngöôøi vôùi 
nhau. Haõy ñoái xöû vôùi nhau cho phaûi tình nghóa hieáu trung 
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lieâm sæ chaùnh chôn. Coâng quaû lo giuùp ñôøi treân moïi phöông 
dieän trong ñôøi soáng thöôøng nhöït, lo cho ngöôøi töùc laø lo cho 
mình, giuùp ngöôøi ñôøi töùc laø giuùp cho mình. Coâng quaû cuõng 
laø gaây taïo ñöôïc nhaân laønh quaû toát veà aâm chaát maø ñoù laø neâu 
göông saùng ñaïo ñöùc cho keû khaùc caûm hoùa maø laøm theo. 

Ñieåm thöù 4: LAÄP VÒ. Laäp vò nôi ñaây khoâng coù nghóa 
laø thieát laäp moïi ñòa vò uy quyeàn taïm bôï nôi coõi voâ thöôøng 
naày, maø cuõng khoâng phaûi laäp cho mình coù danh vaøo haøng 
Thieân phong Chöùc saéc ñeå laõnh ñaïo moät toân giaùo. Laäp vò nôi 
ñaây laø bao goàm 3 laõnh vöïc vöøa keå treân, ñoù laø: Hy sinh, Ñoä 
ñôøi, Coâng quaû. Chæ bieát laøm 3 ñieàu ñoù trong voâ taâm, khoâng 
tham giaän, khoâng duïng yù, khoâng caàu mong. Coõi loøng môû 
roäng nhö nhö, laøm nhöõng ñieàu coõi loøng thuùc giuïc hôïp vôùi 
Thieân lyù. Ñoù laø taïo taát caû nhöõng nhaân laønh quaû toát. Caøng 
nhieàu nhaân laønh quaû toát, caøng khieâm toán nhaân nhöôïng, 
khöôùc töø moïi tieáng khen cuûa ngöôøi theá gian. Laäp vò khoâng 
phaûi caàu mong muoán taïo Tieân taùc Phaät, maø ñöông nhieân söï 
aáy phaûi ñeán, nghóa laø loøng chæ mong laäp coâng boài ñöùc haønh 
Ñaïo ñeå giuùp tay Thöôïng Ñeá, phuïng söï Thieân cô vôùi loøng voâ 
tö, khoâng laäp vò höõu yù maø ñòa vò hoaëc ngoâi vò Thieâng Lieâng 
ñaõ daønh saün cho ngöôøi ñaùng vò trí cuûa noù. 

Baàn Ñaïo cuõng nhaéc laïi moät laàn: Ñöøng sôï e tu haønh 
khoâng ñaéc Ñaïo, khoâng ñaït ñeán ngoâi vò Phaät Tieân, maø chæ e 
cho phaåm haïnh ñöùc ñoä vaø coâng quaû cuûa mình khoâng xöùng 
ñaùng ñeå ñaûm nhaän nhöõng ngoâi vò aáy. Baàn Ñaïo mong raèng 
nhöõng phöông phaùp treân ñaây seõ giuùp chö hieàn só, hieàn muoäi 
vöõng böôùc treân ñöôøng tu thaân laäp vò. 

Thoâi, Baàn Ñaïo ban ôn chö hieàn só hieàn muoäi ñöôïc tinh 
tieán treân ñöôøng tu hoïc. Baàn Ñaïo xin giaõ töø. Thaêng... 
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N G Ũ  C H I  Đ Ạ I  Đ Ạ O  
(Trích baøi giaûng cuûa Ngaøi Minh Thieän nhaân leã khaùnh 

thaønh truøng tu Thanh An Töï taïi tænh Bình Döông ngaøy 1, 
2, vaø 3 thaùng 11-1966) 

Ngũ Chi Đại Đạo là năm phần Đại Đạo như sau nầy: 
Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. 

Tuy hình thức có sai biệt, mà tinh thần bên trong không 
khác, cũng đều chủ về sự giải thoát cho con người, từ chỗ 
thô thiển đến nơi rốt ráo hoàn toàn. Đạo là một lý không 
hai, dầu Đông hay Tây, tuy chia ra có nhiều mối manh, 
chớ cũng cùng chung một chơn lý duy nhứt. 

Mỗi phần tùy theo trình độ nhơn loại mà giáo hóa, 
hướng dẫn, như một cái thang năm nấc, một trường học 
năm lớp. Nhưng mỗi phần đều lấy chữ khổ mà làm đề 
mục:  

Nhơn thì tùng khổ 
Thần thì thắng khổ 
Thánh thì thọ khổ 
Tiên thì giải khổ 
Phật thì thoát khổ 

N h ơ n  t h ì  t ùn g  k h ổ  
Đã là người thì phải chịu cái công lệ: sanh, già, đau, 

chết, chịu khổ vì hoàn cảnh, vì bản thân. Nếu không biết 
thuận tùng khổ, để làm tròn bổn phận con người, lo tròn 
trách nhiệm đạo người, đối với gia đình, xã hội: trong thân 
tộc ruột rà, ngoài đồng bào quốc thổ, vui với cái thiên 
chức mà Trời đã trao cho, để cùng nhau chia sớt nỗi vui, 
nỗi buồn, nỗi vinh, nỗi nhục.  

Không vì khó khăn mà thối chí, chối từ, không vì nghèo 
hèn mà tủi nhục. Ai cũng thuận theo luân lý, đạo nghĩa để 
hoàn tất trách nhiệm làm con, làm cha, làm vợ, làm chồng, 
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làm chủ, làm tớ, làm anh, làm em, làm người giữa nhau 
trong xã hội. 

T h ầ n  t h ì  t hắ n g  k hổ  
Vượt lên trên Nhơn Đạo, thì có Thần Đạo. Thần Đạo là 

đạo của võ tướng, của quân sĩ, phải chiến thắng với tất cả 
sự áp bức, xâm lăng từ ngoại lai, giữ yên bờ cõi cho đồng 
bào chủng tộc, bảo hộ cho họ đặng sống trong cảnh an 
lành, hoặc dẹp trừ các sự rắc rối, xáo trộn, trộm cướp, cho 
dân chúng an cư lạc nghiệp, ổn thỏa giữa nhau. 

T h á n h  t h ì  t h ọ  k h ổ  
Tiến lên Thánh Đạo, đảm nhiệm lấy sứ mạng cứu 

chuộc mọi khổ đau cho loài người, uống cạn chén rượu 
khổ đời. Tới đây là con người đã quên mình hoàn toàn, chỉ 
biết có đồng loại. Nên Nho Giáo có câu: Sát thân dĩ thành 
nhân, nghĩa là mình chịu chết để trọn đức nhân, hoặc là 
mình chịu chết để giúp cho người nên việc. Cũng vì lẽ đó, 
mà Thánh Giê Su căng mình trên thập tự giá, làm của 
chuộc tội lỗi cho thế gian, lòng bác ái rộng thương tràn 
ngập đất trời.  

T i ê n  t h ì  g iả i  k h ổ  
Trên nữa là Tiên gia, tuy tu nghịch đời, mà thuận với lý 

thiên nhiên, điều hòa thần khí, để phá những phiền phược 
buộc ràng, đem ngay con người đến chỗ thanh tịnh vô vi, 
sống trong cái sống hồn nhiên, vui trong cái vui cởi mở, 
không bận thân nơi tục lụy, mê mết theo đám bảy tình. 

Tự mình có cái đạo trường sanh, mình với Trời, là một 
nguyên lý, một nguyên thần, Trời đặng vững bền, thì 
người cũng là Trời, lẽ đâu không tồn tại? Người và Trời 
cũng một Đạo, đồng nhứt ở lý, khí, nên có câu: 

Nhứt nhơn chi tâm, tức thiên địa chi tâm, 
Nhứt vật lý chi lý, tức vạn vật chi lý. 

Thế thì thiên địa vạn vật đồng nhứt thể, mà Trời vững 
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đất bền, sao người vật lại bị thống khổ, tiêu ma? Vì người 
vật cử động cách xa với Thiên lý, bị vật chất giả tạo ám 
ảnh, mà gây nên điên đảo, lẫn lộn trong vòng luân hồi 
sanh tử, không biết chừng nào ra khỏi được. Biết cái lý ấy 
rồi, đem mình trở về cùng Tạo Hóa, thì cũng sẽ đặng bền 
lâu như Tạo Hóa. 

Chẳng những thế, những bực tu đắc đạo rồi, hễ định 
thần vào đâu, có thể khiến người vật ở đó không bịnh 
hoạn, lúa thóc trúng mùa ngay (coi sách Trang Tử). Lời 
nầy đối với câu sách của Thầy Mạnh Tử quá hóa tồn thần 
thì chẳng phải là quá đáng. Quá hóa nghĩa là: Bực Hiền 
Thánh đi tới đâu thì ở đó đặng cải hóa về lành, hễ định 
tâm vào đâu thì ở đó thấy thần diệu. Nhưng đó là việc vô 
vi, nên người đời khó mà biết được, nên họ lầm tưởng tu 
Tiên là tu ích kỷ. 

P h ậ t  t h ì  t ho át  k h ổ  
Vượt qua một từng công phu nữa, Phật Giáo tìm 

phương giải thoát tất cả mọi hành vi hệ lụy, ngoài sự câu 
thúc của đời hay là của đất trời, nghĩa là đã đi đến chơn 
không vô tướng, vượt ra khỏi ngoài vòng khí chất, để cầu 
lấy đạo từ bi tự tại, thì có chi trói buộc được nữa. Tuy chư 
Phật, Bồ Tát, đặng tinh thần tự do, tự tại, mà vẫn không 
quên chúng sanh còn đương lặn hụp sông mê biển khổ, 
nên lúc nào cũng ứng hóa độ đời đặng minh tâm kiến tánh, 
ngõ hầu đặng hưởng cảnh thanh nhàn, cực lạc như các 
Ngài. 

Cho nên có câu: Tâm Phật, chúng sanh, thị vô sai biệt, 
nghĩa là tâm của Phật và của chúng sanh là một thể, chúng 
sanh tu thì thành Phật, đồng hàng với Phật, thì Phật nào có 
khác chi với chúng sanh.  

Người theo đạo thường tưởng rằng hễ tu hành thì cần 
phải giải các khổ ở đời. Nhưng ít ai biết các khổ đời chẳng 
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phải nên tránh hết. Cũng có khi ta phải nhận cái khổ kia 
làm thầy của chúng ta (La douleur, c’est notre maître). 

Trong cuốn Thiền Lâm Bửu Huấn, ông Phật Giám có 
nói rằng: Vi đạo bất ưu, tắc tháo tâm bất viễn. Xử thân 
thường dật, tắc dụng chí bất thâm… Cái sự nan tắc chí 
nhuệ, khắc khổ tắc lự thâm, toại năng chuyển họa vi 
phước, chuyển vật vi Đạo. 

Nghĩa là: Làm đạo không có sự buồn lo, thì tâm tập 
luyện không đến chỗ xa xăm. Thân thường ở trong cảnh 
dật lạc, thì chí có dụng cũng không sao sâu sắc được… Vì 
có gian nan thì ý chí mới sắc bén, có kham khổ thì tâm tư 
mới chín chắn. Có thế mới là chuyển họa làm phước, 
chuyển vật ra Đạo (Đạo là chủ động, còn vật là bị động). 

K Ế T  L U Ậ N   
Thế thì Ngũ Chi Đại Đạo cũng chung một đề mục, mà 

dẫn bước đưa đường từ nhiều giai đoạn, hầu đến chỗ cứu 
cánh, viên mãn hoàn toàn, tự làm chủ mình mà cũng làm 
chủ được cả kiền khôn võ trụ. Đó là vai trò tiến hóa, mà 
mỗi người đều có bổn phận vun đắp, trưởng dưỡng, từ nhỏ 
đến lớn, từ hẹp ra rộng, thì đủ thấy cái nền đạo học của 
chúng ta tuy có cấp bực khác nhau, mà không ra ngoài 
một lý, là Đại Đạo. Vậy chúng ta phải tự xét trình độ, hoàn 
cảnh của mình mà cầu lớp học, không nên lạp đẳng, mà 
rốt cuộc khó thành Đại Đạo. 

Thầy Trang Tử nói: Người nằm ở chỗ ẩm thấp, thì sanh 
ra đau lưng, chết (bại) nửa thân mình, còn con lươn nằm 
đó thì rất sung sướng, có sao đâu? Người ở trên cây thì run 
rẩy, sợ té, còn loài khỉ vượn lên cao thì thích thú, có sao 
đâu? Cũng thế, người học đạo phải tìm thuyết thích nghi 
mà học, không nên ngó cao quá, hoặc thấp quá, mà rốt 
cuộc không thành tựu gì cả, tuy hữu lao mà vô công. 

Chúng ta cũng chẳng nên tự thị học đạo cao, mà chê bai 
kẻ còn kém cỏi. Nên giúp công giúp tuệ cho nhau là quý 
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hơn. Con người biết cái lý đó, thì đời sẽ không còn tông 
giáo nầy chê bai tông giáo khác nữa. Đó là khởi điểm để 
đi tới cảnh hòa bình, chẳng những trong nước nhà, mà có 
thể đem gieo rắc sự an lạc trong khắp cả hoàn cầu thế giới. 

Hạnh phúc của chúng ta không phải ở trong sự tranh 
giành lý thuyết, mà ở chỗ kết tình thương yêu cùng nhau, 
gắng gổ thiệt hành đạo đức, để tạo ra một cảnh thanh bình 
an lạc chung cho nhau. Ngoài tình thương yêu, không có 
một việc thành tựu nào có giá trị cao cả. Có thế mới là đạt 
đến mục đích tối cao của loài người, thế mới là biến cõi 
thế gian ra niết bàn, cực lạc. Mong thay! 

Đ ị n h  P h á p  M i n h  L ý  Đ ạ o  
N G U Y Ễ N  M I N H  T H I Ệ N  

(Ngaøi sinh naêm 1897, quy lieãu naêm 1972. Sau khi quy lieãu 
Ngaøi ñaéc quaû vò Baùc Nhaõ Thieàn Sö Tam Toâng Phaùp Chuû 

Nguyeân Quaân Boà Taùt.  
Nguoàn: Ngaøi Minh Thieän - Cuoäc Ñôøi vaø Ñaïo Nghieäp, 

NXB Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân aán toáng 11/2010.) 
____________ 

DIEÄT TAÂM QUAÙ CHUÙ 

Đấng Chí Tôn cho tôi trí sáng,  
Việc dữ lành phân cạn rõ ràng,  
Biết suy tội quấy còn mang,  
Không lòng chừa cải, nghiệt oan dẫy đầy.  
Vọng Thượng Đế nhơn dày đức cả,  
Độ cho tôi tâm hỏa giảm lần,  
Những điều tội phạm cõi trần,  
Khiến lòng tỉnh ngộ, đặng gần đàng ngay.  
Xui đệ tử không hay kiêu thái,  
Mà hôn mê chẳng thấy lỗi lầm,  
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Xin trừ tà quỉ giục tâm,  
Xúi lòng làm quấy, tội dâm(17) ra thường.  
Những nghiệt chướng tôi đương lầm lạc,  
Là [xöng toäi ñaõ phaïm] tội ác vô ngằn,  
Nếu không chừa cải ăn năn,  
Thì là quen thói chẳng dằn tánh linh.  
Trên Ngọc Đế công bình minh chánh,  
Hóa sanh tôi tâm tánh tự nhiên,  
Tùy lòng nẻo phải đường hiền,  
Rủi theo chỗ vạy, vô duyên tại mình.  
Nếu may đặng tánh linh thiên cải,  
Do đàng ngay, lẽ phải là duyên,  
Các điều tội lỗi nhãn tiền,  
Vì chưng kiếp trước căn khiên dư dồn.  
Bỡi lẽ ấy linh hồn u nhiễm,  
Xin Phước Thần phép nhiệm giải nàn,  
Mong ơn Hộ Mạng Thần Quan,  
Giúp tôi bền chí vững vàng chống ngăn.  
Các tánh xấu cản giăng rào giậu,  
Làm cho tôi xa đạo lạc đàng,  
Mỗi khi chế đặng tánh loàn,  
Như thêm một bước tầm phang cửa hiền.  
Ơn Hóa Công vô biên từ huệ,  
Hóa sanh tôi lòng để làm lành,  
Cúi xin Thần Thánh chí thành,  

                                                 
(17) Dâm 淫 có nghĩa là “Thái quá, phàm cái gì quá lắm đều gọi 
là dâm. Như dâm vũ 淫雨 mưa dầm, dâm hình 淫刑 hình phạt ác 
quá mức, v.v.” Tội dâm ra thường: Tội quá xá nhiều nên xem 
thường, không còn biết sợ tội nữa.  

 Chữ dâm 淫 cũng có nghĩa là dâm dục. [Huệ Khải chú thích] 
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Độ tôi miên viễn tồn sanh ở đời.  
May nhờ đặng ơn Trời võ lộ,  
Mà thoát nơi biển khổ trầm luân.  

TEÀ THIEÂN ÑAÏI THAÙNH 

____________ 

Sáu Bảy Mười Ba 
Trên con đường sang phương Tây thỉnh kinh, thầy trò 

Đường Tăng không chỉ đụng độ yêu tinh ma quái mà còn 
có khi chạm trán cùng giặc cỏ cướp đường. Mào đầu Hồi 
thứ Mười Bốn, Tây Du viết: 

Viên tâm quy chính,    猿 心  歸 正  
Lục tặc vô tung.  六 賊 無 踪  

Nghĩa là: 
Lòng vượn theo đường chính, 
Sáu giặc mất tăm hơi.(18) 

Qua đến Hồi thứ Bảy Mươi Hai, lại dẫn chuyện rằng: 
Bàn Ty động thất tinh mê bổn, 
Trạc Cấu tuyền Bát Giới vong hình. 
盤 絲 洞 七 精 迷 本 ,  濯 垢 泉 八 戒 忘 形 .  

Nghĩa là: 
Động Bàn Ty bảy tinh mê gốc, 
Suối Trạc Cấu Bát Giới quên hình.(19) 

Hai hồi ấy nhắc đến lục tặc và thất tinh. Lục tặc là sáu 
tên cướp. Thất tinh là bảy đứa yêu tinh. Sáu bảy mười ba. 
Tuy rằng chuyện trước cách chuyện sau đến những năm 

                                                 
(18) [TDK II 1982: 69].  
(19) [TDK VIII 1988: 29].  
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mươi tám hồi dài, nhưng trước với sau vẫn chỉ là một 
chuyện. Ngô Thừa Ân muốn nói tới thập tam ma (mười ba 
con ma), tức là bè lũ sáu giặc cướp bảy yêu tinh cùng cấu 
kết với nhau để phá hoại tấm lòng thanh tịnh của con 
người, làm con người mê mờ đi vào đường quấy, xa lìa 
chơn lý, xa chánh đạo. 

S á u  t ê n  c ướ p  
Tây Du kể rằng sau khi nghỉ đêm tại nhà một cụ già họ 

Trần, Đường Tăng và Tề Thiên lên đường đi thỉnh kinh. 
“Thầy trò đi được lúc lâu, bỗng ven đường nghe soạt một 
tiếng, thấy sáu người xông ra, đứa nào cũng giáo dài, 
kiếm ngắn, dao sắc, cung cứng, quát vang...” (20) 

Tề Thiên hỏi lai lịch, bọn cướp tự giới thiệu: “Nhà 
ngươi không biết, bọn ta nói cho mà nghe: Chúng ta, một 
người gọi là mắt thấy mừng, một người gọi là tai nghe 
giận, một người gọi là mũi ngửi thích, một người gọi là 
lưỡi nếm nghĩ, một người gọi là ý thấy muốn, một người 
gọi là thân vốn lo.” (21) 

Biết chúng là ăn cướp, Tề Thiên đòi chia của, thế thì: 
“Sáu tên cướp nghe nói, thằng mừng thì mừng, thằng giận 
thì giận, thằng thích thì thích, thằng nghĩ thì nghĩ, thằng 
muốn thì muốn, thằng lo thì lo, cả lũ xông lên hò hét loạn 
xị...” (22) 

Như vậy sơ yếu lý lịch của lũ cướp đường trắng trợn 
này đã rõ. Chúng vốn là sáu căn (lục căn) của mỗi người, 
gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý).  

Bản lý lịch trích ngang của chúng còn cho thấy tuy 

                                                 
(20) [TDK II 1982: 81].  
(21) [TDK II 1982: 82].  
(22) [TDK II 1982: 82].  
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năng khiếu sở trường hay tay nghề chuyên môn của từng 
tên rất khác nhau, nhưng đều giống nhau ở một căn bản 
chung: đối cảnh sinh lòng. 

Sáu căn hàng ngày hàng giờ tiếp cận với ngoại cảnh thì 
sinh lòng biến đổi theo cảnh. Biến theo cảnh hoài thì tâm 
điên đảo, giống như nước trong bị vẩn bụi dơ bẩn.  

Có sáu thứ bụi trần (lục trần) từ bên ngoài đột nhập vào 
tâm con người (lục ngoại nhập) thông qua lục căn, và 
tương ứng với lục căn là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 

1. Nhãn - Sắc: Mắt thấy màu sắc, hình dạng vừa lòng 
thì tham, trái ý thì chê. Mắt gặp sắc tướng sinh ra kiến 
(thấy). 

2. Nhĩ - Thinh: Tai nghe âm thanh ngọt ngào thì chê, 
âm thanh chói tai thì ghét. Tai gặp âm thanh sinh ra văn 
(nghe). 

3. Tỷ - Hương: Mũi ngửi mùi thơm tho thì thích thú, hít 
phải hơi hôi hám thì chẳng ưa. Mũi gặp hương sinh ra 
khứu (ngửi). 

4. Thiệt - Vị: Lưỡi nếm vị ngon béo thì khoái, nhấp phải 
đắng cay thì ớn. Lưỡi gặp vị sinh ra vị (nếm). 

5. Thân - Xúc: Thân xác thịt da cọ xát với da thịt hay 
lụa là êm ái thì mê, chạm phải sần sùi nhám nhúa thì chán. 
Thân xác do chung đụng mà sinh ra giác (cảm giác). 

6. Ý - Pháp: Ý gặp tư tưởng (pháp) thì sinh ra phân biệt, 
chê khen, ưa ghét, tính toán... Ý gặp pháp sinh ra tri (hiểu 
biết). 

Giải thích căn do, duyên cớ của lục tặc, Đức Cao Đài 
Tiên Ông dạy rằng: “... hễ có lục dục thì có lục trần, mà 
có lục trần thì mới sanh lục tặc.” (23) 

Theo Phật, lục căn gặp lục trần sinh ra lục thức, làm 

                                                 
(23) [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 356].  
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cho tâm con người đối đãi thị phi theo kiểu nhị nguyên 
(tương đối). Muốn đạt đạo, tức là thủ đắc được chân lý 
nhất nguyên (tuyệt đối), thì phải biết đối trị với lục dục là 
sáu điều ham muốn của con người mà lục thức đã gieo rắc 
lên mảnh tâm điền của mỗi người. 

Thiền Phật, Lão và Cao Đài quan niệm sở dĩ sáu tên ăn 
cướp xông vô nhà được là vì nhà vắng chủ. Hành giả biết 
làm chủ bản tâm, củng cố địa vị chủ nhà (chủ nhân ông) 
thì làm sao có nạn lục trần đột nhập để sinh ra lục tặc. 
Chính vì thế, khi giáp mặt lũ cướp, lập tức Tôn Hành Giả 
khẳng định liền vai trò chủ nhân ông của mình: “Ồ, các 
ngươi là sáu thằng giặc cỏ, không nhận ra người xuất gia 
này là chủ của các ngươi sao mà lại dám chận đường?” 
(24) 

Như đã nói, con người là một hình ảnh hai cuộc đời.(24F

25) 
Không chế ngự đặng thì lục căn sinh lục dục, lục tặc. Chế 
ngự đặng thì lục tặc trở nên lục thông là sáu món thần 
thông. Đức Cao Đài dạy: “Vả lại lục dục là sáu con quỷ, 
tức là sáu đứa du côn, nhưng nếu biết cách thâu phục 
chúng nó đặng thì sáu con quỷ ấy trở nên lục thông là đắc 
đạo.” (25F

26) 
Diễn tả sự đối trị của hành giả trước lục tặc, Ngô Thừa 

Ân mượn tay Tề Thiên tiêu diệt trọn lũ cướp sáu tên: “Sáu 
tên cướp bỏ chạy tán loạn. Hành Giả nhanh nhẹn đuổi 
theo tóm gọn, đập chết hết.” Sau đó Tề Thiên báo cáo 
cùng Đường Tăng: “Xin mời sư phụ lên đường, lũ cướp đã 
bị lão Tôn giết hết rồi.” (

26F

27) Ở đây họ Ngô hàm ý: muốn 
lên đường tìm chơn lý tuyệt đối (thỉnh kinh) thì trước hết 
phải đại hùng đại lực, nhất tâm diệt xong lục dục. Do đó, 

                                                 
(24) [TDK II 1982: 82].  
(25) Xem bài Đường Tăng! Anh Là Ai? 
(26) [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 354]. 
(27) [TDK II 1982: 83].  
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sự truy quét của Tề Thiên là dứt khoát, quyết liệt, không 
khoan nhượng. 

Tuy nhiên con người vốn dễ dàng có khuynh hướng 
thỏa hiệp với cái xấu của bản thân. Lý trí thì bảo phải 
quyết liệt: “Hành Giả nói: Thưa sư phụ, mình không đánh 
chết họ, họ cũng đánh chết mình.” Nhưng tình cảm và bản 
năng yếu đuối lại không nỡ dứt bỏ những ràng buộc của 
đam mê ham muốn, sở dục tư riêng, cho nên: “Tam Tạng 
nói (...) bọn chúng tuy là giặc cướp chặn đường (...) chỉ 
đuổi chúng đi là xong, việc gì phải giết?” (27F

28) 
Sự tranh cãi giữa hai thầy trò đã phản ánh hiện thực 

cuộc đời: có rất nhiều anh Tam Tạng đi thỉnh kinh, nhưng 
chỉ rất ít chàng tới được chùa Lôi Âm gặp Phật. Nguyên 
do thành công hay thất bại là chỗ dám giết hay buông tha. 
Vì sự ngậm ngùi thiên cổ đó mà khi được hỏi rằng người 
tu hành chân chính nên hiếu sinh hay hiếu sát, một thiền 
sư đã trả lời rất nghiêm túc: Hiếu sát! Phải hiểu là sát lục 
tặc để cho lòng trống tâm không, cảnh thế sự đời thôi 
chẳng còn vướng víu buộc ràng. 

Cũng vậy, khi tổ sư Vương Trùng Dương dạy đạo cho 
vợ chồng Mã Ngọc (Mã Đơn Dương) và Tôn Uyên Trinh 
(Tôn Bất Nhị), đã khuyên hai ông bà: “Sát sanh thăng 
thiên đường, phóng sanh sa địa ngục.” (

28F

29) Nghĩa là muốn 
giải thoát thì phải giết chết phàm tâm; còn thả lỏng phàm 
tâm thì phải chịu luân hồi. 

B ả y  c o n  y ê u  t i n h  
Bảy con yêu nữ nõn nà xuất hiện ở Hồi thứ Bảy Mươi 

Hai không giống như các giặc cái khác ở truyện Tây Du: 
chúng không hề đòi hỏi Tam Tạng cung ứng cho chúng 
cái khoản dịch vụ tình yêu. Trước sau chúng chỉ muốn 

                                                 
(28) [TDK II 1982: 83].  
(29) [Thất Chơn Nhơn Quả 1974: 37].  
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“hầm lão hòa thượng béo ấy lên ăn...” (30) 
Cách xử trí của Tề Thiên với bảy con yêu nữ lần này 

cũng khác. Thông thường hễ gặp yêu tinh quỷ quái là Tề 
Thiên lập tức vung thiết bảng chực giết chết ngay tức 
khắc. Với xê ri bảy ả, Tề Thiên lại tỏ thái độ hoàn toàn 
thay đổi: 

“Hành Giả nghĩ: Ta mà đánh chúng (...) cả lũ toi mạng 
hết, như thế đáng thương lắm! (...) không nên đánh chúng, 
chỉ cần dụng một kế tuyệt hậu, bắt chúng không dám rời đi 
đâu còn hay hơn nhiều.” (30F

31) 

 
Bảy yêu nữ động Bàn Ty [Ngô Thừa Ân 1988] 

Tưởng sao, kế tuyệt hậu của Tề Thiên hóa ra là dở. Tề 
Thiên lý luận với Bát Giới: “Bọn chúng định tắm xong sẽ 
quay về hầm sư phụ ăn thịt. Tôi theo bọn chúng tới đó 
thấy chúng cởi quần áo xuống tắm, định đánh chết chúng, 
nhưng sợ bẩn cây gậy và mất danh dự, bèn chẳng hề dùng 
tới gậy, biến thành một con chim ưng đói, quắp quần áo 
chúng mang đi. Bọn chúng chắc phải chịu thẹn thùng xấu 

                                                 
(30) [TDK VIII 1988: 41].  
(31) [TDK VIII 1988: 43].  
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hổ, dìm người trong nước, không dám lên đâu. Chúng ta 
mau đi cứu sư phụ để lên đường.” (31F

32) 
Không giết, chỉ cắp quần áo mặc ngoài. Ẩn ý ở đây là 

hời hợt, bì phu. Cách xử lý như vậy không rốt ráo, chẳng 
dứt khoát. Tề Thiên nói “Tôi thì chẳng đánh.” (tr.45) bởi 
vì Tề Thiên nghĩ rằng “cả lũ toi mạng hết, như thế đáng 
thương lắm!” (tr. 43) 

Trái lại, Bát Giới tỏ ra rất vững vàng quan điểm, lập 
trường: “Bát Giới cười nói: Sư huynh làm việc gì cũng 
không đến cùng. Đã thấy yêu tinh sao không giết chết 
chúng để còn đi cứu sư phụ (tr. 43). Theo em, trước hết 
đánh chết yêu quái, sau giải cứu sư phụ. Đó là kế nhổ cỏ 
nhổ cả rễ (tr. 45).”  

Chính vì ngay từ đầu Tề Thiên đã có ý nương tay cho 
nên không diệt được bảy nữ yêu, tuy tạm cứu được Tam 
Tạng (Hồi thứ Bảy Mươi Hai), nhưng rồi về sau lại bị 
chính lũ yêu đó hãm hại cả mấy thấy trò thêm lần nữa ở 
quán Hoàng Hoa (Hồi thứ Bảy Mươi Ba). 

Sự toan tính chần chừ, thiếu dứt khoát, không rốt ráo 
của Tề Thiên là dễ hiểu. Vì vũ khí tấn công của bảy yêu 
nữ rất đặc biệt: “Bỗng thấy bảy cô gái cởi khuy áo, để lộ 
eo bụng trắng phau như tuyết, làm phép từ trong rốn ùn 
ùn nhả những sợi tơ ra như một tấm lưới mù mịt một 
khoảng trời, trùm kín lấy Hành Giả.” (32F

33) 
Nhận định của Tề Thiên với loại vũ khí này như sau: 

“Vật cứng còn có thể đánh đứt, thứ này mềm đánh chỉ lún 
xuống thôi. Khéo nó biết, nó quấn chặt lấy mình, lại hóa 
dở.” (33F

34) 
Chính vì bảy yêu nữ sở trường vũ khí chuyên dụng như 

                                                 
(32) [TDK VIII 1988: 44].  
(33) [TDK VIII 1988: 63].  
(34) [TDK VIII 1988: 38].  
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vậy nên Ngô Thừa Ân mới chuyển hộ khẩu thường trú của 
chúng về động Bàn Ty. Bàn 盤  nghĩa là cuộn tròn, quấn 
tròn. Ty 絲 là tơ; sợi tơ nhu nhuyễn, mềm mại mà khó dứt. 
Ý ở đây đã rõ: tơ là tơ tình, không thể dứt ngay, ngụ ý là 
díu dan vấn vít. Chế ngự cái tình cảm con người không 
phải chuyện dễ, vì con người ưa luyến tiếc, hay khoan 
nhượng với tình cảm bản thân. 

Tuy không thấy Ngô Thừa Ân nói rõ lai lịch từng nữ 
yêu như khi giới thiệu từng tên trong bọn sáu giặc cướp, 
đến đây cũng có thể sưu tra được danh tính của bảy cô 
nàng. Bảy chị em chính là thất tình một bọn, gồm có: 
mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn (hỷ, nộ, ai, cụ, ái, 
ố, dục). Đôi khi bảy ả còn đổi tên khác đi chút xíu là: 
mừng, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, khiếp (hỷ, nộ, ưu, tư, bi, 
khủng, kinh). 

Thất tình và lục dục, cấu kết nhau nội công ngoại kích, 
là mười ba con ma phá hoại tâm thanh tịnh, gây phiền não 
chướng ngại, cản trở người tu thiền (hành giả).  

Về hiểm họa ấy, Đức Cao Đài Tiên Ông dạy: 
“Thất tình lục dục là mối loạn hàng ngày ở trong tâm 

trí, không phương trừ khử. Một đám giặc liệt cường tài trí, 
đánh phá ruồng trong núi cao non thẳm còn dễ dẹp trừ 
đặng, chớ mối loạn nơi tâm khó mà diệt đặng cho yên, 
nhứt là ma lục dục (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) nó phá 
hoại hàng ngày.” (35) 

“Con người vì bị thất tình, lục dục mà hao tổn tinh 
thần, tiêu mòn khí phách. Nó luống đẩy xô nhơn loại vào 
ao lửa núi gươm, hang sâu vực thẳm.” (

35F

36) 
Người tu thiền (hành giả) khi ấy phải biết mài gươm trí 

huệ mà đối địch cùng lũ thập tam ma. Đức Vô Cực Từ 
                                                 

(35) [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 354].  
(36) [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 358].  
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Tôn Diêu Trì Kim Mẫu dạy phải biết thu phục mười ba 
con ma này cho chúng cải tà quy chánh: 

Muốn phản bổn huyền công tu tập, 
Muốn huờn nguyên phá chấp giải mê. 
Bảy tình sáu dục quay về, 
Về nơi căn cội bồ đề khi xưa.(36F

37) 
Ngô Thừa Ân ở Hồi thứ Bảy Mươi Hai tuy phớt lờ lai 

lịch bảy yêu nữ, nhưng lại bày ra phương châm đối trị với 
chúng. Lũ yêu này cư ngụ động Bàn Ty và chiếm cứ suối 
Trạc Cấu. Trên kia đã nói rõ Bàn Ty là tơ tình vướng vít, 
làm sao dứt bỏ? Thì đây, Trạc 濯 viết với bộ thủy 
氵(nước) nghĩa là rửa ráy; cấu 垢 viết với bộ thổ 土 (đất) 
nghĩa là nhơ bợn, cặn cáu. Vậy, Trạc Cấu tức là hãy rửa 
sạch bụi bặm lòng trần.  

Cũng vậy, Đức Cao Đài Tiên Ông dạy muốn trị mười 
ba con ma ấy, phải hết sức kiên trì với lòng thanh tịnh 
(tâm không): 

Thất tình lục dục sớm trừ xong, 
Luyện tập ngày đêm sửa tấm lòng, 
Khử diệt thất tình an tánh thiện, 
Tu hành phải để chí không không.(37F

38) 
Núi Bàn Ty nằm gần suối Trạc Cấu, và Thất Tinh đã 

được chuyển hộ khẩu về thường trú ở đó, theo ẩn ý của 
Ngô Thừa Ân, có nghĩa rằng trước sau gì cũng sẽ đoạn trừ 
xong được thất tình. Đoạn diệt được, thì Tam Tạng mới có 
thể tiếp tục lên đường thỉnh kinh (truy cầu chân lý tối 
thượng). 

Hiểu trên lý thuyết là đơn giản, nhưng trong thực 

                                                 
(37) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-8 Nhâm Tuất (30-9-1982).  
(38) [Đại Thừa Chơn Giáo 1950: 360].  



Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân, soá 14, Xuaân Taân Maõo 31 

 
 

nghiệm tâm linh của hành giả cổ kim, có biết chăng đã 
không ít kiếm khách phải bẻ kiếm bên trời mà ngậm ngùi 
than dài thở vắn.  

Than rằng: 
Thế gian là một trường thi, 
Tâm trần duyên cảnh dễ gì thoát ra. 
Diệt trừ sáu bảy mười ba, 
Trăm năm trong cõi người ta dễ gì! 

 19-3-1992 
Bổ túc 28-5-2010 

Hueä Khaûi 
(Xuaát xöù: Baøi naøy ñöôïc trích töø chöông 7 trong quyeån 

“Giaûi maõ truyeän Taây Du” cuûa taùc giaû Hueä Khaûi. Taùc 
phaåm naøy ñaõ ñöôïc in nhieàu laàn vaø nhaø xuaát baûn Tam Giaùo 
Ñoàng Nguyeân döï ñònh aán toáng trong naêm 2011. Kính môøi 
quyù vò ñoùn xem.) 

____________ 

QUÀ XUÂN CỦA TIÊN GIA 
DIEÄU NGUYEÂN 

Ngày xuân, vạn vật thắm tươi khoe sắc sau những ngày 
tàn tạ trong tiết đông thiên. Thế nhân cũng háo hức đón 
mừng năm mới với bao niềm hy vọng canh tân tốt đẹp hơn 
cho cuộc sống. Ngày xuân cũng là dịp để người ta bày tỏ 
tình cảm yêu thương quý mến nhau bằng cách gửi tặng 
nhau những món quà xuân mừng tết cùng những lời chúc 
tụng phúc lộc vẹn toàn hay vạn sự như ý... Quà xuân của 
thế nhân thường là hoa quả, bánh mứt, rượu trà hoặc 
những thứ vật chất đắt tiền hơn nữa... tùy theo mức độ 
thân tình hay quan hệ giao tế.  

Riêng người môn đệ Cao Đài ngày xuân còn hữu duyên 
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hữu phước được đón nhận những món quà xuân rất đặc 
biệt của Đức Cao Đài Tiên Ông, Đức Phật Mẫu cùng chư 
Tiên Thánh. Vậy quà xuân của Tiên gia có gì khác biệt 
hơn quà xuân của người trần thế? 

Mùa xuân Ất Mão (1975), Đức Cao Đài Thượng Đế 
giáng trần trong đêm giao thừa để ban ơn lành cho con cái 
của Thầy cùng những lời đạo lý nhủ khuyên cho niên trình 
mới. Trước khi trở về Cung Bạch Ngọc, Thầy còn từ bi 
ban bố quà xuân để con cái cùng chia nhau hạnh hưởng 
ngõ hầu có thể thanh tâm tịnh ý mà tu học và hành đạo. 
Thầy dạy: 

Xuân này, Thầy muốn cho tất cả các con cái lớn nhỏ 
của Thầy đều hưởng hồng ân Thầy để thanh tâm tịnh ý mà 
học đạo. Vậy sau khi xả đàn, các con lớn nhỏ hiện diện 
đàn nay hãy ngồi tại chỗ của mình và Thầy nhờ các con 
Ban Thường Vụ thay cho Thầy đem tặng cho mỗi con cái 
của Thầy mỗi đứa một quả tử,(39) một ly rượu trên Thiên 
Bàn nghe con!  

Thầy sẽ cho chư Phật Tiên đến với các con trong những 
đàn sắp đến. Còn chai bạch thủy các con để trên Thiên 
Bàn, Thầy ban ơn các con hãy dành để đãi cho các huynh 
đệ đến sau trong ngày xuân. 

Những quả Thầy ban cho các con đều được ân điển cho 
con vui xuân. Ân điển được linh diệu là do ở lòng tin có 
Thầy trong tâm để tự hoàn thiện bản thân cho nên người 
nên đạo. Phần thứ hai là do tú khí (

39F

40) âm dương kết thành 
quả tử. Lòng tin và tính chất, hương vị của quả tử sẽ giúp 
các con thần lực dồi dào trong mùa xuân. Các con hãy 
đem về cùng chia nhau mà hưởng giao thừa. 

Thầy ban ơn lành tất cả các con, từ các con lớn đến các 

                                                 
(39) Quả tử: Trái cây. 
(40) Tú khí: Khí tốt lành. 
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con thanh thiếu niên. Thầy hồi Bạch Ngọc. Thăng.(41) 
Quà xuân của Đức Cao Đài Tiên Ông - Đấng Chúa Tể 

càn khôn vũ trụ - thoạt nghe qua có vẻ không gì đặc biệt vì 
cũng chỉ là hoa quả phàm trần. Còn thức uống Thầy ban 
lại cũng chỉ là thứ nước lã trong lành chứ không chi lạ. 
Tuy nhiên, những quả tử và bạch thủy tầm thường ấy đã 
được Thầy bố ban ân điển vào trong để trở thành những 
quả trái và nước thánh linh diệu khả dĩ giúp cho con cái 
của Thầy được thanh tâm tịnh ý, thần lực dồi dào để thi 
hành sứ mạng. Bạch thủy của Thầy ban do đó đã trở thành 
thứ nước ma ha nhiệm mầu, chẳng phải ai cũng dễ hưởng 
đặng, như lời Thầy dạy: 

Một chung nước trắng của Thầy ban, 
Có cả quyền năng Đấng Ngọc Hoàng, 
Chẳng phải thường nhân mà uống đặng, 
Rửa lòng sứ mạng đặng minh quang.(41F

42) 
Duy có một điều cần ghi nhớ: “Ân điển được linh diệu 

là do ở lòng tin có Thầy trong tâm để tự hoàn thiện bản 
thân cho nên người nên đạo.” 

Cũng không phải chỉ khi xuân đến Từ Phụ mới ban ơn 
và tặng quà cho con cái mà hầu như mỗi khi giáng đàn 
Thầy đều ban thưởng cho con cái được vui mừng để gắng 
sức trên bước đường sứ mạng đầy gian lao khổ nhọc. 
Ngày Rằm tháng Hai Nhâm Tý, nhân dịp Đại Hội Thường 
Niên của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Thầy lâm trần dạy 
dỗ, và trước khi hồi Cung Bạch Ngọc, Thầy lại từ bi ban 
ơn cho các con. Thầy dạy:  

Chưởng Nghiêm Pháp Quân! Hai con hãy đem lễ phẩm 
quả trái đến đây Thầy ban ân điển. Sau khi xả đàn, các 
con chia nhau đồng hưởng. Con để vào. 

                                                 
(41) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-12 Giáp Dần (10-02-1975). 
(42) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-10 Mậu Thân (04-12-1968). 
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[Nhị vị Chưởng Nghiêm Pháp Quân dâng hai mâm lễ 

phẩm.] 
THI 

Từ Cung Bạch Ngọc đến phàm gian, 
Thầy chẳng có chi để xách mang, 
Hầu biếu con thơ cho mát ruột, 
Tạm dùng lễ phẩm ở Thiên Bàn. 

NGÂM 
Các con Thầy đã khôn ngoan, 
Biết tìm đạo đức hiệp đoàn tu thân. 
Trái cây Thầy đã trấn thần, 
Cho con lớn bé cõi trần hưởng chung. 
Đồng đều chia sớt đều đồng, 
Đừng quên mấy đứa trù phòng,(42F

43) nghe con! 
NGÂM 

Đêm khuya dạy bảo ngọt ngon, 
Và cho quà mọn các con vui mừng. 
Lo tu hành đạo độ trần, 
Giã từ con trẻ chín tầng Thầy lui.(43F

44) 
Ôi, lời Thầy mộc mạc đơn sơ mà sao chan chứa tình 

thương của Đấng Cha Lành! Lòng Thầy bao la mà chu đáo 
biết ngần nào! Thầy muốn cho tất cả các con lớn nhỏ đều 
được hạnh hưởng ân điển Thầy ban, không bỏ sót một con 
nào, nên Thầy nhắc nhở các anh chị lớn: “Đừng quên mấy 
đứa trù phòng, nghe con!” 

Có thể nói đây là sự kiện hy hữu trong lịch sử nhân loại 
từ cổ chí kim, và hàng môn đệ Cao Đài là những người 

                                                 
(43) Mấy đứa trù phòng: Những đạo hữu làm công quả thầm lặng, 

lo nấu ăn trong nhà bếp. (Trù: Bếp. Bang trù: Giúp việc nhà 
bếp.) 

(44) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-02 Nhâm Tý (29-3-1972). 
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hữu phúc hữu duyên được đón nhận ân phước thiêng liêng 
này. Và không chỉ có Đức Đại Từ Phụ, Đức Từ Mẫu mà 
các Đấng Thiêng Liêng cũng thường ban tặng quà xuân 
cho đàn em nhỏ nơi miền trần thế mỗi khi xuân về. 

Trong một lần trở lại trần gian vào đầu xuân Tân Hợi 
để thăm đàn em trên bước đường đồng hành cùng chung 
sứ mạng giữa hai cõi sắc không, Đức Đại Tiên Ngô Minh 
Chiêu ban cho các em một món quà xuân tinh thần đầy ý 
nghĩa. Ngài dạy: 

Tròi trọi lấy chi để tặng nhau, 
Không hoa, không quả, rượu bồ đào, 
Chỉ tình luyến ái lòng tri kỷ, 
Mượn mấy vần thơ để tặng nhau. 
Và mượn hoa mai chốn thế trần, 
Gọi là vật chất tặng người thân, 
Hoa mai đang nở mùa xuân thắm, 
Thông cảm giùm nghe, hỡi cố nhân! (45) 

Quà xuân của Đức Ngô Đại Tiên Ngôi Hai Giáo Chủ là 
những vần thi Tiên thắm đượm tình tri kỷ luyến ái giữa 
những người cùng chung sứ mạng ở hai cõi sắc không, là 
hình ảnh cành hoa mai đang nở rộ giữa mùa xuân thắm. Vì 
sao lại là cành hoa mai? Phải chăng, qua món quà xuân 
đặc biệt này, Ngôi Hai Giáo Chủ ngụ ý nhắn gửi người sứ 
mạng nơi trần thế điều gì? Đức Đại Tiên dạy: 

Sắc mai trổ một trời quang ánh, 
Nhụy mai phong lóng lánh hạt châu, 
Gió đông phơ phất dạt dào, 
Vì đời mai trổ để hầu đón xuân.(45F

46) 
Vâng, “Vì đời mai trổ để hầu đón xuân.” Cả một năm 

                                                 
(45) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971). 
(46) Thánh thất Nam Thành, 01-01 Tân Hợi (27-01-1971). 
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dài, những cành mai phơi mình trong nắng sương mưa gió, 
hấp thụ, tích lũy tú khí âm dương của đất trời để khi xuân 
về dâng hiến cho đời những bông hoa rực rỡ sắc vàng, tô 
điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Phải chăng người Thiên 
ân sứ mạng cũng như những cánh mai kia, âm thầm nhẫn 
nại tu học và hành đạo là cốt để dâng hiến cho đời những 
mùa xuân an vui hạnh phúc?  

Và đây nữa, món quà xuân của Đức Đại Tôn Sư Đông 
Phương Chưởng Quản dành cho hành giả trên bước đường 
Thiên đạo giải thoát. Tết Nguyên Đán Kỷ Dậu, Đức Tôn 
Sư giáng trần để kiểm điểm một năm hành đạo và tưởng 
thưởng công lao của hàng môn đệ. Ngài dạy: 

Giờ này Bần Đạo muốn thưởng công lao hành đạo của 
chư hiền đệ muội trong một năm qua, nhưng: 

THI 
Đã là Bần Đạo vốn tay không,  
Chẳng biết lấy chi thế rượu nồng, 
Để đãi bạn hiền trên bước đạo, 
Tạm dùng điển huệ của Tiên Ông. 

Vậy, Bảo Pháp Huỳnh Chơn! Hiền đệ đã định đãi ngộ 
huynh đệ thưởng thức một món rượu nào chưa thì cho Bần 
Đạo chung một phần hùn. Nghĩa là hiền đệ có rượu phần 
hữu chất, Bần Đạo hùn vào phần điển huệ, thì hãy đem 
đây. 

[Tiền bối Bảo Pháp Chơn Quân dâng hai chai rượu.] 
THI 

Đã từng bỏ xác mấy phen rồi, 
Lóng trược phân thanh biến rượu mùi,(46F

47) 
Khi nãy còn kêu danh rượu tục,  

                                                 
(47) Rượu mùi: Rượu có màu, nấu với đường và các chất thơm 

thường lấy ở các thứ trái cây. 
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Bây giờ Ta gọi ấy Tiên bôi.(48) 
Còn phần trái cây, hiền đệ định món nào? Hãy đem đây 

Bần Đạo chiếu điển luôn. 
[Tiền bối Bảo Pháp Chơn Quân dâng các thứ trái cây.] 

THI 
Âm dương lưỡng hiệp tạo càn khôn, 
Vạn vật do ư đắc bảo tồn, 
Sinh trưởng thâu tàng cơ vận chuyển, 
Tạo Tiên tác Phật thị chi môn.(48F

49) 
Cười… Chư hiền đệ, hiền muội tạm chia nhau dùng, 

gọi là món thưởng đạm bạc đầu năm của người bần 
đạo.(49F

50) 
THI 

Một biến thành trăm ánh điển hồng, 
Điểm vào tâm nội được khai thông, 
Bao nhiêu phiền não trong năm cũ, 
Bỏ lại trần gian cho nhẹ lòng. 

Bần Đạo ban ơn chư hiền đệ, hiền muội. Bần Đạo hồi 
Đông Phương Phủ. Thăng.(50F

51) 
Quả là ly kỳ huyền diệu! Điển huệ mầu nhiệm của Tiên 

Ông đã biến rượu tục thành Tiên bôi. Và mặc dù Đức Tôn 
Sư nói rằng Ngài muốn ban thưởng cho hàng môn đệ 
nhưng kỳ thực là Ngài muốn nhắn gửi các đệ tử bài học 
đạo lý qua các tặng phẩm của Ngài: Đã từng bỏ xác mấy 
phen rồi / Lóng trược phân thanh biến rượu mùi / Khi nãy 

                                                 
(48) Bôi: Cái chén. Tiên bôi: Chén rượu Tiên. 
(49) Tạm dịch: Hai khí âm dương hiệp lại tạo thành vũ trụ, muôn 

loài do đó mà được bảo tồn. Đó cũng là máy vận chuyển tuần 
hoàn, mà cũng là cánh cửa để người tu hành trở thành Tiên Phật.  

(50) Người bần đạo: Ông đạo nghèo. 
(51) Thiên Lý Đàn, 01-01 Kỷ Dậu (16-02-1969). 
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còn kêu danh rượu tục / Bây giờ Ta gọi ấy Tiên bôi. Con 
người nơi cõi thế gian này cũng thế, đã từng bỏ xác luân 
hồi chuyển kiếp không biết bao nhiêu lần rồi. Duy chỉ có 
người hành giả biết tu hành tịnh luyện để phân thanh lóng 
trược thân tâm mới có thể đổi phàm thành Thánh, thoát tục 
đăng Tiên. 

Lời dạy của Đức Tôn Sư về những quả tử được kết tinh 
từ tú khí âm dương của đất trời cũng đã nói lên bí quyết 
tạo Tiên tác Phật của người tu luyện: Âm dương lưỡng 
hiệp tạo càn khôn / Vạn vật do ư đắc bảo tồn / Sinh trưởng 
thâu tàng cơ vận chuyển / Tạo Tiên tác Phật thị chi môn. 
Âm dương là hai yếu tố căn bản tạo dựng nên vũ trụ vạn 
vật, mà người tu luyện đắc quả Phật Tiên cũng là do biết 
cách vận chuyển âm dương thần khí trong mình khi tham 
thiền tịnh định. 

Còn món quà xuân của Đức Quan Âm Bồ Tát tặng cho 
nhân thế chính là những dòng thi văn đạo lý giúp cho 
người tu gìn giữ chơn tâm mà đắc thành Tiên Phật. Và nếu 
như người trần thế tặng cho nhau những phẩm vật hồng 
trần như bánh mứt rượu trà hay chúc tụng nhau bá niên 
trường thọ thì Đức Bồ Tát đã gạt phăng tất cả bởi lẽ tất cả 
những thứ ấy đều là không thật. Mùng 3 tết Giáp Dần, sau 
một thời pháp khai xuân thể theo lời cầu thỉnh của Đức 
Diệu Hạnh Tiên Cô, trước khi từ giã, Đức Quan Âm Bồ 
Tát dạy thêm: 

Thôi, việc đạo lý luận mãi không cùng. Bấy nhiêu đó 
cũng đủ đáp lại tiếng mời của Tiên Cô Diệu Hạnh, và bấy 
nhiêu đó cũng có thể làm món quà xuân đem đãi chư hiền 
sĩ, hiền muội thay cho phần vật chất, bởi vì Bần Đạo 
không có bánh mứt, chuối dưa, và cũng không thể chúc lời 
bá niên giai lão. 

THI 
Xuân đến mấy vần đạo dụng văn, 
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Tặng người tu niệm lớp kim bằng,(52) 
Chơn tâm ráng giữ nên Tiên Phật,  
Khỏi uổng kiếp người chốn thế gian.(52F

53) 
Quà xuân của Tiên gia quả là vô cùng đặc biệt và quý 

vô giá, bởi đây là những món quà giúp cho hành giả được 
thanh tâm tịnh ý, phiền não tiêu tan, khai thông tâm nội, trí 
huệ hoát khai ngõ hầu tu hành tinh tấn để thoát vòng luân 
hồi sanh tử, đắc vị Phật Tiên. 

Nếu ai hỏi: Người đạo Cao Đài tu hành có gì đặc biệt 
hơn, hy hữu hơn so với tín đồ các tôn giáo khác? Phải 
chăng, một trong những câu trả lời là đây, là những quà 
xuân Thiêng Liêng thưởng ban cho cõi hồng trần?  

____________ 

 
Đạo tỷ Nguyễn Thị Kim Liêng (thánh thất Thành Công) 

có kể câu chuyện sau đây. 
Thánh thất Thành Công ở ấp Thành Nhì, xã Thành 

                                                 
(52) Kim bằng: Bạn vàng, bạn quý.  
(53) Vĩnh Nguyên Tự, 03-01 Giáp Dần (25-01-1974). 
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Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Xã Thành 
Công có khoảng 5.600 nhân khẩu, gồm năm ấp. Riêng ấp 
Thành Nhì ở tận vùng sâu của huyện, rất nghèo. 

Người dân Thành Công chân chất, cần cù, nhưng đời 
sống chưa hết khó khăn vì thiên nhiên rất khắc nghiệt. Sáu 
tháng mưa có nước ngọt, dân làm lúa mỗi năm một mùa. 
Sáu tháng nắng, nước mặn, đồng khô cỏ cháy. Trồng trọt 
không được có người xoay ra nuôi tôm, năm ăn năm thua. 
Bỏ tiền và công sức lắm khi chẳng thu hồi được vốn.  

Xã Thành Công chưa có nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Chỉ 
có một ngôi chùa Phật nho nhỏ đơn sơ, rất ít tăng ni và 
Phật tử. Thánh thất Thành Công thuộc Hội Thánh Cao Đài 
Ban Chỉnh Đạo, trước đây cất bằng cây và lá dừa nước. 
Mới độ năm năm nay bổn đạo góp công góp của chút ít, 
lần lần xây được thánh thất như hiện nay, giúp cho hơn 
một trăm đạo hữu có nơi thờ cúng tốt hơn. Người dân 
trong vùng tuy chưa nhập môn thỉnh thoảng cũng tới lễ 
bái. 

Bà Nguyễn Thị Tốt (62 tuổi) ở ấp Thành Nhất, cùng xã 
Thành Công, là con ông Nguyễn Văn Thiên. Ông từ trần 
năm 2004, thọ 92 tuổi. Một hôm bà nằm mơ thấy cha về 
kêu cứu: “Tốt ơi! Cứu ba với! Chỉ có con cứu được ba 
thôi. Ba khổ lắm con ơi!”  

Trong mơ bà Tốt nhìn thấy cha quằn quại trên mặt đất, 
đang bị một bầy quạ sà xuống cắn xé lủng lưng, lủng mắt, 
thân mình bê bết máu. Bà vội chạy đến đỡ đầu cha, bầy 
quạ vụt bay lên, biến mất. 

Liên tiếp mấy lần nằm mơ đều thấy y như vậy, bà đến 
chùa Phật trong vùng cúng cho cha nhưng vẫn cứ thấy ác 
mộng.  

Một hôm cô Loan, con gái bà Tốt, sinh sống ở Sài Gòn 
về quê kể với mẹ rằng cô hai lần nằm mơ thấy ông ngoại 
kêu cứu, thấy ông bị bầy quạ cắn xé, máu me bê bết cả 
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người. 
Bà Tốt bàng hoàng sửng sốt, vì giấc mơ của hai mẹ con 

giống hệt nhau. 
Bà Tốt không theo đạo Cao Đài, nhưng biết ăn chay 

trường, có lòng tin tưởng Trời Phật. Sau những ngày trăn 
trở, bà đến gặp đạo huynh Chánh Hội Trưởng thánh thất 
Thành Công trình bày sự việc như trên, và nhờ giúp đỡ. 

Lần đầu gặp một chuyện như vậy, đạo huynh Chánh 
Hội Trưởng đắn đo suy nghĩ hồi lâu, rồi giúp bà Tốt làm 
một sớ cầu đạo xin nhập môn vô vi cho vong linh cha. 
Thánh thất Thành Công làm lễ cầu siêu cho ông Nguyễn 
Văn Thiên liên tục vào các ngày sóc vọng trong tháng và 
góp công quả hồi hướng cho ông một thời gian. 

Đến rằm tháng Bảy Đinh Hợi thánh thất cầu siêu cho 
cha bà Tốt được năm lần. Mỗi lần bà có ghi công quả cho 
cha 100.000 đồng. Riêng ngày rằm tháng Bảy Đinh Hợi bà 
cúng 500.000 đồng để nấu cơm chay cúng cầu siêu cho bá 
tánh, và 500.000 đồng để trợ giúp người nghèo địa 
phương. 

Đêm 17 và 18 tháng Bảy Đinh Hợi bà Tốt nằm mộng 
thấy cha về, mặc áo dài trắng, đội khăn đóng đen, vui vẻ đi 
trong một đoàn người cũng áo dài trắng, khăn đóng đen. 
Có người còn búi tóc. 

Ông Nguyễn Văn Thiên nói: “Ba vô đạo Cao Đài rồi. 
Con đừng lo cho ba nữa. Bây giờ ba khỏe lắm, không ai 
bắt bớ giam cầm ba nữa đâu.” 

Cùng thời gian này, cô Loan trên Sài Gòn cũng nằm 
mộng thấy y như vậy. Gia đình bà Tốt thấy kết quả nhiệm 
mầu, mừng khôn xiết. Họ đến báo tin cho đạo huynh 
Chánh Hội Trưởng và bổn đạo trong họ đạo chia sẻ điều 
kỳ diệu này. Tin vui lan nhanh, và trong mùa vu lan Đinh 
Hợi rất đông người đạo Cao Đài đến thánh thất Thành 
Công xin làm lễ cầu siêu cho cửu huyền thất tổ. 
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Một câu chuyện về lòng kiên trì 
Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học 

ở DeMoines. Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy 
đàn dương cầm - đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 
30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có 
những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi 
chưa bao giờ có hứng thú trong việc có học sinh thuộc 
dạng “cần nâng đỡ” mặc dù tôi đã từng dạy một vài học 
sinh tài năng. Tuy nhiên tôi cũng dành thì giờ vào những 
học sinh mà tôi gọi là “trơ nhạc”. Một trong những học 
sinh đó là Robby.  

Robby đã 11 tuổi khi mẹ cậu thả vào lớp trong bài học 
dương cầm đầu tiên. Tôi thích những học sinh (đặc biệt là 
những cậu bé) bắt đầu ở lứa tuổi nhỏ hơn, và nói điều đó 
với Robby. Nhưng Robby nói rằng mẹ cậu luôn luôn mơ 
ước được nghe cậu chơi dương cầm. Vì vậy tôi đã nhận 
cậu vào học. Thế là Robby bắt đầu những bài học dương 
cầm đầu tiên và tôi nghĩ rằng đó là sự cố gắng vô vọng. 
Robby càng cố gắng, cậu càng thiếu khả năng cảm thụ âm 
nhạc cần thiết để tiến bộ. Nhưng cậu rất nghiêm túc trong 
việc ôn lại những bài học và những bản nhạc sơ đẳng mà 
tôi yêu cầu cất cả các học sinh của mình đều phải học. Sau 
nhiều tháng ròng rã, cậu miệt mài cố gắng và tôi vẫn cứ 
lắng nghe và cố động viên cậu. Cứ hết mỗi bài học hàng 
tuần, cậu luôn nói: “Một ngày nào đó mẹ em sẽ đến đây để 
nghe em chơi đàn”. Nhưng điều đó dường như vô vọng. 
Cậu không hề có một năng khiếu bẩm sinh nào. Tôi chỉ 
thấy mẹ cậu (một phụ nữ không chồng) ở một khoảng 
cách khá xa khi thả cậu xuống xe và chờ cậu trong một 
chiếc xe hơi cũ mèm khi đến đón cậu. Bà luôn vẫy tay và 
mỉm cười nhưng không bao giờ ở lại lâu.  
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Thế rồi một ngày nọ Robby không đến học nữa, tôi 
định gọi điện cho cậu nhưng thôi, bởi vì cậu không hề có 
chút năng khiếu nào, có lẽ cậu đã quyết định theo đuổi 
một con đường khác. Tôi cũng vui khi cậu không đến nữa. 
Cậu làm cho sự quảng bá trong việc dạy dỗ của tôi mất ưu 
thế! Vài tuần sau đó, tôi gởi đến nhà những học sinh của 
mình các tờ bướm thông báo cho buổi diễn tấu sắp tới. 
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Robby (cũng đã nhận một tờ 
bướm) hỏi xem cậu có được tham dự biểu diễn hay không. 
Tôi bảo với cậu, buổi diễn chỉ dành cho học sinh đang 
học, vì cậu đã thôi học nên cậu sẽ không đủ khả năng thực 
hiện. Cậu nói rằng mẹ cậu đang ốm và không thể chở cậu 
đi học nữa, nhưng cậu vẫn luôn luyện tập. “Cô Hondorf… 
cô cho em diễn một lần thôi…”, cậu nài nỉ. Tôi không hiểu 
điều gì đã xui khiến tôi cho phép cậu chơi trong buổi trình 
tấu đó. Có thể là cậu đã tha thiết quá, hoặc là một điều gì 
đó trong tôi đã bảo mách tôi rằng điều đó là đúng.  

Đêm biểu diễn đã đến. Trong hội trường đông nghịt 
những phụ huynh, bạn bè và họ hàng. Tôi bố trí cho 
Robby ở cuối chương trình trước khi tôi xuất hiện để kết 
thúc và cảm ơn những học sinh đã trình diễn. Tôi nghĩ 
rằng tất cả những rủi ro mà cậu có thể gây ra cũng là lúc 
kết thúc và nếu có bề gì thì tôi cũng có thể “chữa cháy” 
cho sự biểu diễn yếu kém của cậu bằng tiết mục “hạ màn” 
của tôi. Và buổi biểu diễn trôi qua không một trở ngại nào. 
Những học sinh đã luyện tập nhuần nhuyễn và trình bày 
rất tốt. Thế rồi Robby bước ra sân khấu. Áo quần cậu nhàu 
nát và mái tóc như tổ quạ.  

“Tại sao cậu lại không ăn vận như những học sinh 
khác nhỉ?” Tôi nghĩ “Tại sao ít ra mẹ cậu lại không chải 
tóc cho cậu vào cái đêm đặc biệt như thế này chứ?”  

Robby mở nắp đàn lên và bắt đầu. Tôi ngạc nhiên khi 
thấy cậu tuyên bố rằng cậu chọn bản Concerto số 21 cung 
Đô trưởng của Mozart. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe 
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những gì tiếp theo đó. Những ngón tay của cậu lấp lánh, 
nhảy múa trên những phím ngà. Cậu đã chơi những giai 
điệu từ nhẹ nhàng êm dịu đến hùng tráng… thật có hồn và 
đầy điêu luyện trong sự phối âm tuyệt diệu của nhạc 
Mozart. Chưa bao giờ tôi nghe một đứa trẻ ở tuổi ấy trình 
bày nhạc Mozart hay đến thế. Sau 6 phút rưỡi cậu đã kết 
thúc trong một âm thanh huy hoàng mạnh mẽ và mọi 
người đều đứng lên vỗ tay. Không nén được lệ tràn trong 
mắt, tôi chạy lên sân khấu và vòng tay ôm lấy Robby 
trong hạnh phúc: “Cô chưa bao giờ nghe em chơi hay như 
thế Robby ạ. Làm sao em có thể làm được điều đó?” 
Robby giải thích qua chiếc micro “Thưa cô Hondorf… cô 
có nhớ là em đã kể rằng mẹ em đang ốm? Thực ra, mẹ em 
đã bị ung thư và qua đời sáng nay. Mẹ em bị điếc bẩm 
sinh vì vậy đêm nay là đêm đầu tiên mẹ em nghe thấy em 
đàn. Em muốn làm điều gì đó thật là đặc biệt.”  

Tối hôm ấy, trong hội trường không đôi mắt nào 
không nhỏ lệ. Khi những người ở Trại Xã Hội đưa cậu từ 
sân khấu trở về trại mồ côi tôi nhận thấy mắt họ đỏ và 
sưng mọng. Tôi chợt nghĩ, đời tôi nhiều ý nghĩa biết bao 
khi đã từng nhận một học sinh như Robby. Không, tôi 
chưa bao giờ nhận một học sinh nào “cần nâng đỡ”, nhưng 
đêm đó tôi trở thành người được nâng đỡ bởi Robby. Cậu 
là thầy của tôi và tôi chỉ là một học trò. Bởi vì cậu đã dạy 
cho tôi ý nghĩa của sự kiên trì, của tình yêu và niềm tin 
trong chính con người của chúng ta và điều đó có thể tạo 
ra cho người khác một cơ hội mà chúng ta không biết vì 
sao. Điều này càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi sau này tôi 
biết Robby bị chết trong vụ nổ bom điên rồ tại tòa nhà 
Alfred P. Murrah Federal ở thành phố Oklahoma vào 
tháng 4 năm 1995 nơi cậu đang biểu diễn.  

(Nguoàn: Reader’s Digest)  

Nhị Tường dịch 



 

Ñöùc Meï Voâ Cöïc Töø Toân Dieâu Trì Kim Maãu daïy: 
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CAÙCH TÍNH SAO & HAÏN 
Muoán bieát mình trong naêm nay truùng sao vaø haïn gì, tröôùc heát quí vò caàn phaûi bieát tuoåi aâm lòch 

cuûa mình. 
Caùch tính tuoåi aâm lòch vaø tra Sao Haïn: 
Thoâng thöôøng, laáy naêm hieän taïi tröø ñi naêm sanh, sau ñoù coäng theâm 1, ñoù laø tuoåi aâm lòch cuûa quí 

vò.  
Thí duï:  Naêm nay laø naêm 2011, quí vò sanh vaøo naêm 1964. 
  2011 - 1964 = 47 + 1 = 48 tuoåi 
Sau ñoù, nhìn vaøo 2 baûng ñoái chieáu Sao & Haïn, kieám oâ coù soá 48, neáu laø nam nhìn qua beân traùi 

cuûa baûng, nöõ nhìn qua phaûi, seõ bieát ñöôïc Sao & Haïn cuûa mình. 
48 tuoåi:  Neáu nam laø sao Thuûy Dieäu, haïn Thieân Tinh. 
   Neáu nöõ laø sao Moäc Ñöùc, haïn Tam Kheo. 
Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät neáu quyù vò sanh vaøo ñaàu naêm döông lòch nhöng vaãn coøn cuoái naêm aâm 

lòch thì laáy naêm hieän taïi tröø ñi naêm sanh, sau ñoù phaûi coäng theâm 2 ñeå ra tuoåi aâm lòch cuûa quyù vò. 
 

BAÛNG ÑOÁI CHIEÁU SAO NAM & NÖÕ 
 
SAO NAM SOÁ TUOÅI SAO NÖÕ 
LA HAÀU 1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 KEÁ ÑOÂ 
THOÅ TUÙ 2 11 20 29 38 47 56 65 74 83 92  VAÂN HÔÙN 

THUÛY DIEÄU 3 12 21 30 39 48 57 66 75 84 93  MOÄC ÑÖÙC 
THAÙI BAÏCH 4 13 22 31 40 49 58 67 76 85 94  THAÙI AÂM 
THAÙI DÖÔNG 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 95  THOÅ TUÙ 
VAÂN HÔÙN 6 15 24 33 42 51 60 69 78 87 96  LA HAÀU 
KEÁ ÑOÂ 7 16 25 34 43 52 61 70 79 88 97  THAÙI DÖÔNG 

THAÙI AÂM 8 17 26 35 44 53 62 71 80 89 98  THAÙI BAÏCH 
MOÄC ÑÖÙC 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99  THUÛY DIEÄU 

 
BAÛNG ÑOÁI CHIEÁU HAÏN NAM & NÖÕ 

 
HAÏN NAM SOÁ TUOÅI HAÏN NÖÕ 

HUYØNH TUYEÀN 10 18 27 36 45 54 63 72 81 89 90 98  TOAÙN TAÄN 

TAM KHEO 11 19 20 28 37 46 55 64 73 82 91 99 100 THIEÂN TINH 

NGUÕ MOÄ 12 21 29 30 38 47 56 65 74 83 92   NGUÕ MOÄ 

THIEÂN TINH 13 22 31 39 40 48 57 66 75 84 93   TAM KHEO 

TOAÙN TAÄN 14 23 32 41 49 50 58 67 76 85 94   HUYØNH TUYEÀN 

THIEÂN LA 15 24 33 42 51 59 60 68 77 86 95   DIEÂM VÖÔNG 

ÑÒA VOÕNG 16 25 34 43 52 61 69 70 78 87 96   ÑÒA VOÕNG 

DIEÂM VÖÔNG 17 26 35 44 53 62 71 79 80 88 97   THIEÂN LA 
 



SÔÙ CUÙNG SAO HOÄI & CAÀU AN ÑAÀU NAÊM 
Xin gôûi veà: 

Thieân Lyù Böûu Toøa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA 
(tröôùc ngaøy muøng 7 Teát) 

Hoï teân gia chuû: ____________________________________________________________________ 

Ñòa chæ: _______________________________________________________ Apt # _______________ 

Thaønh phoá: _______________________________ Tieåu bang: __________ Zip code: _____________ 

Quoác gia hieän cö nguï: __________________________ Soá ñieän thoaïi: (       ) ____________________ 

nay xin daâng sôù cuùng sao hoäi vaø caàu an cho: 

Hoï teân Tuoåi Sao Haïn 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(Sôù naøy seõ ñöôïc ñoïc trong ñeâm cuùng sao, xin quyù vò ghi teân theo kieåu Vieät Nam, tuoåi aâm lòch, vaø boû 

daáu roõ raøng ñeå khoûi ñoïc loän. Neáu khoâng ñuû choã, xin ghi theâm vaøo tôø giaáy rôøi.) 
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