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ĐẠI ĐẠO TRUY NGUYÊN

L©i T¿a
_____

Tuy bŠ h†c thÙc cûa tôi vÅn còn hËp-hòi, song h¢ng Ç‹

tâm xem-xét trong ÇiŠu hÜ-thiŒt cûa Ç©i, låi h¢ng thÃy nhiŠu
bÆc væn-chÜÖng, thÜ©ng muÓn kích-bác m¶t viŒc chi trong
xã-h¶i, låi ch£ng Ç‹ lòng tìm bi‰t cho t¶t lš; nên hÍ luÆn Ç‰n
thì không rõ ng†n nguÒn. Thành ra, vì ghét lÅn m¶t vài
ngÜ©i trong ÇÃy, mà làm chinh lòng cä công chúng; mà cÛng
làm hÜ danh cûa mình trong bu°i k‰t cu¶c. N‰u viŒc cûa
ngÜ©i thành t¿u sau xa, chØng Ãy dÀu có æn-næn cÛng Çã
mu¶n: Té ra, cái tÜ-tÜªng ch£ng hay cûa mình, luÓng Ç‹ cho
Çoàn hÆu-tÃn luÆn biŒn Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p.
CÛng nhÜ xÜa kia, ñÙc Chúa Jésus-Christ giáng-sanh
khai Thánh-Giáo; cä dân s¿ miŠn Âu bªi ch£ng hi‹u là ÇiŠu
y‰u tr†ng vŠ sau, cho Ç‰n n‡i m¶t vÎ trong 12 Môn-ÇŒ cûa
Ngài là Juda, vì lòng tham-lam, Çành bán Ngài cho quân
Jiu-Giêu Çem ra hå-sát. Khi hÓi-ng¶, bi‰t r¢ng s¿ l‡i, Juda
t¿ xº lÃy mình nhÜng chÜa Çû ÇŠn t¶i. ñ‰n bu°i chung cu¶c
thiên-hå rõ thÃu r¢ng ñåo chÖn-chánh rÒi, thì trong lòng
h¢ng ghi nh§ Juda là kÈ bÃt lÜÖng; cho Ç‰n ngày nay Çã gÀn
hai ngàn næm, mà danh xÃu vÅn còn lÜu-truyŠn, hÍ nh¡c Ç‰n
tên, thì ngÜ©i ngÜ©i phäi nhæn m¥t.
Låi bu°i n†, ñÙc Kh°ng-Phu-Tº, là m¶t vÎ xuÃt Thánh
miŠn Á-ñông, truyŠn bá Nho-Giáo, nhÜng rûi g¥p lÓi chÜa
phøc Ç¥ng lòng cûa sanh-linh, làm cho Ngài chÎu nhiŠu nÖi
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kh°-tân; Ç‰n Çâu cÛng bÎ nhà Vua xô Çu°i: Cä mÃy nÜ§c L‡,
VŒ, TrÀn tuyŒt lÜÖng Ngài. RÓt viŒc rÒi, dân-sanh thÙc giÃc,
bi‰t Ç¥ng Tôn-chÌ ñåo cûa Ngài là cao thÜ®ng, thì Ngài cÛng
ÇÜ®c hoan-nghinh. Bªi c§ mà ngày nay, hÍ nh¡c Ç‰n Ngài,
thì thoåt nh§ låi mÃy nÜ§c xÜa không bi‰t døng hiŠn. Cái
danh bÃt luÆt låi roi truyŠn ch£ng dÙt. ñó là hai s¿ tích, vÅn
còn Ç‹ treo gÜÖng cho các nhà væn-sï Ç©i nay, soi lÃy mà t¿
xét phÆn mình.
ƒy là viŒc xÜa, còn hiŒn nay, có mÃy cuÓn sách tôi m§i
Ç†c rÒi Çây, thÃy ngÜ©i Çem m¶t nŠn ñåo cûa nhà Nam, Çã
tØ bÓn ngàn næm nay m§i hÀu g¥p Ç¥ng, mà luÆn viŒc tà
chánh; nhÜng không hi‹u sao là tà, sao là chánh, thì ÇiŠu sÖsót Ãy, nói ch£ng cùng.
Vì vÆy mà tôi Ç‹ h‰t lòng nghiên-cÙu, may thÃu Ç¥ng
chút ít cæn-c¶i cûa ñåi-ñåo Tam-Kÿ; nên Çem nêu lên
quy‹n sách nÀy, hÀu hi‰n cho chÜ quš-vÎ Ç†c giä tÜ©ng lãm,
rÒi m¥c tình luÆn-biŒn, ch§ tôi vÓn là ngÜ©i ch£ng can d¿ v§i
Tôn-Giáo nào, nhÜng vÅn bi‰t thäy ÇŠu chÖn-chánh. N‰u có
viŒc chi lÀm-låc, Ãy là xuÃt Ü tâm chí riêng cûa m¶t ít ngÜ©i
tham danh, chác l®i Çã gây ra, ch§ Tôn-chÌ cûa ñåo nào
cÛng ÇŠu dåy nh»ng s¿ hiŠn-lành ngay thÆt cä.
Saigon, le 15 Septembre 1929

HuŒ ChÜÖng
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PhÀn 1
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I
Tôi vÅn sanh trÜªng nÖi tÌnh thành B‰n-Tre, biŒt-danh

là HuŒ-ChÜÖng, theo ông thân tôi, vÓn ngÜ©i giúp viŒc häng
buôn, chuyên nghŠ rèn tÆp theo lÓi væn-chÜÖng Âu, tØ Ãu chí
trÜªng.

Cä bån tác, h†c m¶t trÜ©ng v§i tôi, thì tôi duy có gÀngÛi M. ñÙc, vÓn con nhà Cao-Quÿnh, låi là ngÜ©i có tâm chí
rÃt håp v§i tôi.
TØ bu°i ra trÜ©ng Ç‰n nay, tuy m‡i ÇÙa vì ràng bu¶c
theo phÆn s¿ gia-Çình riêng, song cÛng h¢ng t§i lui thæm
vi‰ng, và lo-l¡ng cho nhau, ch£ng khác tình ru¶t thÎt.
M¶t ngày kia, tôi vÅn nghe thiên-hå kích-bác vŠ ñåiñåo Tam-Kÿ, låi có tên ông thân, và chú ru¶t cûa änh, thì
tôi lÃy làm chÜng hºng! Tuy là tôi hay Ç‰n nhà chÖi v§i änh,
thÜ©ng cÛng hay thÃy mÃy ông l§n hiŒp nhau bàn luÆn viŒc
ñåo; nhÜng vì tánh tôi còn ham chÖi, nên không hŠ Ç‹ š Ç‰n.
Nay nghe vÆy, tôi lÆt-ÇÆt Ç‰n hÕi thæm änh cho rõ.
VØa g¥p nhau, tôi chÜa Ç¥ng cån hÕi, thì änh Çã v° vai
tôi mà nói r¢ng: "HÖi nào mà anh nghe thiên-hå! H† có hi‹u
cái nguÒn-c¶i cûa ñåi-ñåo là nÖi nào mà ra Çâu; bÎ h† luÓng
tÜªng mÃy °ng bày ra, mà gåt chúng. Anh nghï coi, nhÜ có
gåt-gÅm, thì næm ba chøc ngÜ©i, cÛng còn có th‹ nói Ç‰n
chuyŒn lÀm-låc, lë Çâu trót triŒu nhân-sanh nhÜ vÆy, låi trong
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sÓ triŒu Ãy, cÛng hi‰m ngÜ©i phÄm-vÎ cao, trí-thÙc nhiŠu mà
cÛng m¡c k‰ mÃy °ng n»a sao?"
ñ‹ tôi thuÆt sÖ ÇÀu Çuôi gÓc ng†n låi cho anh nghe, rÒi
cÙ suy nghï riêng lÃy mà ki‰m hi‹u.
Anh em mình vÅn š-ki‰n tÜÖng ÇÒng, k‰t bån v§i nhau
trót mÜÖi næm, tình nhÜ máu thÎt, thÜ©ng hay bàn luÆn; khi
thì vŠ h†c-thÙc, mà cÛng có lÓi; nói Ç‰n tình Ç©i, cho Ç‰n
viŒc nhà cûa nhau, cÛng ÇŠu thÃu h‰t.
Anh dÜ bi‰t tánh tình cûa tôi; tuy hay vui chÖi, theo
cu¶c hí-trÜ©ng, song cÛng h¢ng Ç‹ š, ki‰m cho hi‹u bi‰t
luân-thÜ©ng ñåo-lš. Tôi dòm quanh theo cô bác lÓi xómgiŠng, h¢ng thÃy m‡i nhà ÇŠu chÜng d†n bàn th©; viŒc ÇËp
chæng, là tùy gia vô h»u, nhÜng cÛng có lÆp ra luôn, ho¥c th©
ông bà, hay là cha mË. VŠ nhà, thÃy ông thân tôi ch£ng hŠ Ç‹
š Ç‰n Çó, tôi hÕi °ng, °ng trä l©i r¢ng:
"ThÀy nay tu°i Çã bÓn mÜÖi ngoài, cÛng h¢ng tìm tòi
cho bi‣t nh»ng Çi․u Ãy, nhÜng chÜa h․ thÃy vi…c nào là ¡t.
N‣u s¿ chi mà thÀy chÜa rõ thÃu, thì thà là ÇØng làm, còn
hay hÖn là b¡t chÜ§c ngÜ©i mà không hi‥u chi cä.
ThÀy duy tÜªng r¢ng, có m¶t ñÃng Tåo-Hóa CànKhôn, nhÜng ch£ng h․ thÃy hình änh Ç¥ng, thì cung kÌnh
Ngài mà thôi. Còn nh»ng vi…c theo th‣ tình, ho¥c th© cha
kính mË, thì nÖi lòng, dÀu cho mÃt còn cÛng vÆy. M‡i khi
cúng cÖm cho ông bà, là bu¶c š thÀy, làm theo c° l…, n‣u
không ngÖ, låi buÒn lòng. Còn bày bi…n bàn th© nhÜ ngÜ©i,
thì thÀy nghï ra, m¶t vi…c làm không ¡t, th‣ cÛng không t°n
phí mà chi; miÍn b°n phÆn ngÜ©i, làm sao cho khÕi trái
lÜÖng tâm mình, là hÖn h‣t".
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Nghe ông thân tôi nói vÆy, thì Çã bi‰t ông không tínngÜ«ng chi h‰t, nhÜng ông cÛng h¢ng gi» phÆn làm ngÜ©i,
thì Çã Çành. Tôi låi c¡c-c§ hÕi chú ru¶t tôi là ông CaoQuÿnh-CÜ, té ra hai ông nhÜ m¶t. ThÆm chí, Ç‰n Ç‡i tôi tÙc
mình hÕi cô bác, nh»ng nhà có th© phÜ®ng, thì không m¶t ai,
trä l©i nào, cho vØa l° tai tôi cä.
M¶t ngày kia, lÓi hå tuÀn tháng Juillet 1925, nh¢m Çêm
thÙ sáu, tôi thÃy nào là chú tÜ tôi, chú tám tôi, là M. PhåmCông-T¡c, anh con nhà bác h† cûa tôi là M. Cao-Hoài-Sang,
và vài ngÜ©i bån n»a, Ç‰n m©i ông thân tôi Çi chÖi. Tôi hÕi
M. Sang cho bi‰t mÃy °ng Çi Çâu, thì änh låi nói v§i tôi r¢ng:
- ñi sai bàn.
- Sai bàn là chi?
- Là cÀu các Linh-hÒn, v․ nói chuy…n chÖi.
Nghe änh nói vÆy, tôi lÃy làm lå, liŠn nom theo mÃy
°ng, Ç¥ng coi làm th‰ nào cho bi‰t. ñoån mÃy °ng ÇŠu kêu
xe kéo, vô nhà anh Cao-Hoài-Sang; rÒi vÀy nhau ngÒi xung
quanh m¶t cái bàn tròn ba chÜn, Ç‹ nÖi trÜ§c hàng ba, låi có
chÜng bình bông tÜÖi tÓt và ÇÓt nhang, s¡p Ç¥t trên m¶t cái
bàn nhÕ, Ç‹ d¿a vách k‰ Çó.
Tôi cÛng ngÒi kŠ bên ông thân tôi, chØng mÃy °ng bi‹u:
"L£ng-l¥ng ÇÎnh thÀn" thì m‡i ngÜ©i ÇŠu Ç‹ hai tay úp lên
m¥t bàn, tôi cÙ viŒc làm theo.
Giây lâu, tôi thÃy bàn nghiêng qua bên chú tÜ tôi, chú
låi rÀy chú tám T¡c, mà bi‹u ÇØng xô, cÙ ngÒi cho tÎnh. Bàn
låi ngã qua phía ông thân tôi, ông låi rÀy n»a! Cách m¶t
chÆp, coi b¶ mÃy °ng mÕi tay, nên thäy ÇŠu tan ra nghÌ h‰t.
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Tôi có š coi, trong mÃy °ng chÜa ai thåo viŒc Ãy cä, vì
thÃy cäi lÅy nhau hoài; kÈ nói vÀy ngÜ©i luÆn khác, phân
phân bÃt nhÙt.
Khi Ãy, anh Cao-Hoài-Sang nói v§i mÃy °ng r¢ng:
"Mình cÙ tÎnh tâm, ngÒi yêm Çi․m, chØng nào có vong nhÆp,
thì ch¡c là h† gõ chÖn bàn, nghe c¡c c¡c ch§ gì". Nghe Ç‰n
Çó, tôi có hÖi dùn mình, vì tánh tôi nhát.
ñ‰n khi vÀy nhau låi n»a, chú tÜ tôi ngÒi x‰p b¢ng trên
gh‰, tÕ š r¢ng s® hÒn ma vào gõ bàn, mà Çøng c£ng, nên cä
thäy ÇŠu rút chÖn lên, kÈ chÒm h°m, ngÜ©i x‰p b¢ng, té ra
mÃy °ng cÛng không dån gì cho mÃy!
Lúc Ãy Çã khuya, coi ông nào cÛng mŒt, phÀn thì mu‡i
chích chÖn, hÍ thò tay xuÓng gãi, thì låi Ç¶ng, làm cho cái
bàn không yên tÎnh, l§p låi buÒn ngû. Chú tÜ tôi låi suy nghï,
rÒi luÆn r¢ng: "Th‣ khi chúng ta Ç‥ trong nhà, nên các hÒn
ma không dám vào. VÆy khiêng bàn ra ngoài Tr©i trÓng träi,
h†a may h† m§i nhÆp Ç¥ng". ñoån mÃy °ng hè-hu¶i áp nhau
khiêng bàn ra sân. NgÒi m¶t hÒi lâu, bàn cÛng cÙ dª lên Ç‹
xuÓng, làm cho mÃy °ng rÀy nhau, rÒi cÜ©i hoài. G¥p lúc
khuya, tr©i tÓi, mu‡i låi c¡n hÖn n»a! MÃy °ng chÎu Çà h‰t
n‡i, m§i Çành dËp nghÌ, nhÜng hËn tÓi mai, së hiŒp nhau,
làm cho h‰t š. Ai nÃy ÇŠu vui chÎu, liŠn tØ giã nhau ra vŠ.
Qua Ç‰n mai, g¥p nh¢m thÙ bäy, lÓi chín gi©, thäy ÇŠu
t¿u Ç‰n Çû m¥t, cÛng sºa soån nhÜ b»a trÜ§c, rÒi vÀy nhau
låi ngÒi chung quanh, Ç‹ tay úp trên m¥t bàn. NhÜng nay,
chú tÜ tôi låi d¥n, phäi sè bàn tay ra, hai ngón tay cái cûa
m‡i ngÜ©i ÇŠu Çâu ÇÀu låi, rÒi ngón tay út, cûa ngÜ©i khác,
làm cho có th‰, các bàn tay liŠn nhau tr†n cái vòng bàn. MÃy
8
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°ng nghe theo. TÎnh m¶t chÆp, bàn dª lên cao, ngã vào góc
tÜ©ng. Rûi cho chú tám tôi, ngÒi phía trong kËt, làm cho chú
tÜªng r¢ng, anh Cao-Hoài-Sang, ÇÜÖng ngÒi ngang m¥t, cÓ š
muÓn c®t chÖi, nên chú la um-sùm r¢ng:
- Sang! Sang! ñØng phá mÀy, chÖi giÓng gì kÿ quá,
m¡c kËt tao sao mÆy! Rán ngÒi tº-t‣ coi mà!
Ai nÃy thÃy vÆy, ÇŠu cÜ©i r¶ lên, m¥t bàn nghiêng låi
nhÜ cÛ. Chú tÜ tôi liŠn næn-nÌ v§i mÃy °ng, xin ÇØng gi«n,
Ç‹ š rán làm cho tÆn-tâm coi th‰ nào cho bi‰t. Khi nghe chú
tÜ tôi nói dÙt l©i, thì thäy ÇŠu ngÒi l£ng-l¥ng. Chú tÜ tôi
thÜ©ng hay có tánh giä ng¶, hÍ nghe bàn cøc-kÎch, låi tr®n
m¡t, ngó mÃy ông kia. Tôi dòm thÃy, ai ai cÛng s® cä, låi áp
nhau cÜ©i r¶ lên n»a! Làm nhÜ vÆy, Çã trót vài gi©, mà bàn
cÛng cÙ dª lên Ç‹ xuÓng mãi; mà hÍ thÃy vÆy, thì mÃy °ng
låi rÀy nhau, tÜªng r¢ng tåi ngÜ©i xô mà thôi.
ChØng tÎnh lÀn nÀy, cä thäy ngÒi im ÇiŠm; thoåt nhiên,
bàn dª lên gõ lia gõ lÎa. MÃy °ng cÛng cho là n¶i b†n phá,
bèn hÕi thæm nhau. Ai nÃy ÇŠu tÕ r¢ng, cä thäy ÇŠu Ç‹ thÆt
lòng mà thº cho h‰t sÙc, nên không xô ÇÄy chi; Ãy là bàn
diêu-Ç¶ng t¿ nhiên. Khi Çó, ngÜ©i thì nói tê tay, kÈ låi nghe
rÀn Çi‹n. Trong cÖn mÃy °ng hÕi nhau, bàn dÙt gõ, nhÜng
cÛng còn linh-chinh, dÜ©ng nhÜ có s¿ sÓng vÆy. ChØng nghi
r¢ng có vong nhÆp, thäy ÇŠu kinh tâm; mÃy °ng løi-Çøi,
không bi‰t phÜÖng chi mà thông-ÇÒng v§i vong Ç¥ng.
Chú tÜ tôi liŠn d¥n mÃy °ng Ç‹ nhÜ cÛ, ÇØng ai lÃy tay
ra khÕi bàn, mà làm xao Ç¶ng, e vì vong xuÃt ngoåi. DÙt l©i,
chú tÜ tôi låi nói v§i vong r¢ng:
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- Xin khoan Çi, Ç‥ cho hÕi ít l©i... Bây gi© chÜa ki‣m
Ç¥ng th‣ nào cho hi‥u nhau, thì duy cÙ gõ hai, nghïa là: ¯
chÎu, có ho¥c phäi (Oui). Còn gõ m¶t là: Không, hay là
ch£ng phäi (Non).
Vong ti‰p gõ hai: TÕ r¢ng chÎu theo l©i d¥n.
ñoån chú tÜ tôi liŠn ngø š, rÒi nói v§i vong nhÜ vÀy: Ta
hi‥u theo Çây, thì có th‥ nói chuy…n v§i nhau ti…n hÖn. N‣u
tôi hÕi chi, muÓn trä l©i låi, cÙ tùy theo vÀn Alphabet quÓcng» mà gõ, m‡i ch» m‡i gõ, Ç‣n ch» nào dùng thì ngÜng låi,
nghïa là lÃy ch» chót; rÒi b¡t ÇÀu trª låi mà nÓi ch» khác,
xong rÒi së ráp låi mà Ç†c, giÓng nhÜ Çi…u dây thép vÆy.
Vong liŠn gõ hai (¯ chÎu).
Hi‹u nhau rÒi, bàn gõ, chú tÜ tôi khªi Ç†c. NhÜng s¿
chi cÛng vÆy, lúc ÇÀu sao cÛng l¶n-x¶n næm bäy phen, Ç†c
cho Ç‰n h‰t hai mÜÖi mÃy ch» vÀn, mà cÛng còn gõ mãi. TÙc
mình, chú tÜ tôi c¡t nghïa låi m¶t lÀn n»a. ThÆt lÃy làm t¶i
nghiŒp cho vong quá, låi cÛng thÜÖng cho mÃy °ng, vì muÓn
thÃu Çáo, nên rán chÎu khó Ç‰n cùng. May sao, lÓi mÕn hÖi
rÒi, chú tÜ tôi Ç†c tØ a, æ, â, b, c, d, Ç ........... t§i ch» L thì dÙt
gõ. Chú tÜ tôi d¥n M. Cao-Hoài-Sang nh§ ch» Ãy, Çû rÒi së
chép låi. ñoån bàn ti‰p gõ quÆn thÙ nhì. Chú tÜ tôi Ç†c a, æ,
â, b, c, d, Ç, ........... cho Ç‰n ch» Ð, bàn ngØng låi rÒi cÛng cÙ
nÓi ÇiŒu theo nhÜ trÜ§c, cho Ç‰n khi ráp Ç¥ng ba ch»:
"LÜ®ng-Cao-Quÿnh".
Khi ti‰p Ç¥ng mÃy ch» Ãy rÒi, thì mÃy °ng h§n-hª vui
cÜ©i. DÙt ti‰ng, chú tÜ tôi suy nghï rÒi nói r¢ng: "NhÜ phäi
là Cao-Quÿnh-LÜ®ng, thì ch¡c bi‣t mÃy ngÜ©i ngÒi Çây; vÆy
cÙ nói tên m‡i ngÜ©i coi có trúng chæng?"
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VØa dÙt l©i bàn gõ, chØng ráp nguyên ch» thì thành ra
tên: Diêu, CÜ, T¡c, Sang, ñÙc, Thân, Nguyên, thäy ÇŠu r¶
cÜ©i lên, còn cái bàn thì hÕng lên m¶t chÜn, l¡c qua, l¡c låi,
dÜ©ng nhÜ cÛng cÜ©i theo vÆy.
Khi Ãy, ông thân tôi ti‰p hÕi LÜ®ng r¢ng:
- Con có ª hÀu ông N¶i chæng?
- Có.
- M©i ông N¶i Ç‣n Çây, ti…n không?
- ñ¥ng.
DÙt l©i, thì bàn dª lên rÒi Ç‹ xuÓng, không còn diêuÇ¶ng nhÜ khi nãy n»a. Chú tám tôi nói r¢ng: "B¶ khi nó Çi
rÒi". Nghe vÆy, mÃy °ng ÇŠu dang ra nghÌ h‰t. ChØng Ãy, tôi
có š coi thì thÃy ông nào ông nÃy, cÛng lÃy làm lå, mà nhÙt
là ông thân tôi, v§i chú tÜ tôi. Vì t¿ Ãu chí trÜªng, hai ngÜ©i
không tin chi h‰t, cho ki‰p ch‰t là mÃt rÒi, ch£ng tin là có
hÒn. Nay låi thÃy ÇiŠu lå kÿ nhÜ vÆy, thì hai °ng ngÒi nhìn
nhau, tình hình nhÜ tr©i Çã hé cºa cho mÃy °ng dòm, thÃy
Ç¥ng s¿ bí-mÆt vÆy.
Cách nºa gi©, vÀy nhau ngÒi, Ç‹ tay lên, cÛng tÎnh nhÜ
trÜ§c; kÿ nÀy mÃy °ng có màu kiêng dè, không dám cÜ©i
gi«n n»a! ñoån bàn gõ. Chú tÜ tôi ti‰p Ç¥ng ch», ráp låi nhÜ
vÀy: "Cao-Quÿnh-Tuân".
ƒy là tên cûa ông N¶i tôi, cä thäy ÇŠu ÇÙng dÆy xá, rÒi
ngÒi xuÓng. Ông thân tôi hÕi sÖ ít ÇiŠu Çã qua rÒi, k‰ chú tÜ
tôi ti‰p nói r¢ng: "Vì bu°i thÀy quá vãng, anh em con vÅn
còn nhÕ dåi, cho Ç‣n Ç‡i anh cûa con Çã tr¶ng, còn không
nh§ Ç¥ng hình änh cûa thÀy, huÓng chi là con còn nhÕ quá,
duy bu°i l§n khôn, nghe ngÜ©i truy․n ngôn låi cái hånh ÇÙc
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cûa thÀy mà thôi. N‣u có th‥ ti…n, xin thÀy dùng dÎp nÀy, cho
anh em con m¶t bài thi t¿ thuÆt, hÀu Ç‥ roi truy․n ngày sau,
cho con cháu làm k› ni…m". Ông n¶i tôi chÎu cho, liŠn ti‰p
Çánh ra bài thÖ nhÜ vÀy:

Ly trÀn tu°i Çã quá næm mÜÖi,
Mi m§i vØa nên Ü§c Ç¥ng mÜ©i.
T°ng m‣n l©i khuyên b․n m¶ chép,
Tình thÜÖng câu d¥n g¡n tâm Ç©i.
Bên màn Çòi lúc trêu hÒn phách,
Cõi th† nhi․u phen Ç¥ng thänh thÖi.
Xót n‡i v® hi․n còn løm cøm,
G¥p nhau nh¡n nhû m¶t Çôi l©i.
Khi làm Ç‰n câu chuyŒn, thì cä thäy ÇŠu nao lòng, rÜng
rÜng nÜ§c m¡t; chØng qua câu k‰t, thì ông thân tôi, chú tÜ
tôi, và chú tám T¡c, vùng khóc l§n lên m¶t lÜ®t; còn mÃy
ông kia v§i anh Cao-Hoài-Sang thÃy vÆy cÛng mûi lòng
khóc theo. Lúc Çó, Çâu cÛng hai gi© khuya, lÓi xóm nghe
khóc rùm lên, vài nhà lân cÆn Ç‰n dòm, thÃy viŒc kÿ quái
quá, thì h† ÇÙng coi m¶t hÒi, nhÜng không hi‹u chi, h† ÇŠu
lui vŠ nhà ngû h‰t.
DÙt bài rÒi, thì ông n¶i tôi ti‰p mÃy ch»: "ThÀy xin
ki‣u", Çoån bàn dª lên cao, rÒi Ç‹ xuÓng nhË h‹u, không còn
hÖi Ç¶ng ÇÎa nhÜ khi trÜ§c n»a. MÃy °ng nói: "ñi rÒi, Çi
rÒi". Khi Ãy mÃy °ng xúm nhau Çem vô Çèn, chép m‡i ngÜ©i
m¶t bài, coi Çi Ç†c låi rÒi trÀm-trÒ khen mãi. ThÃy vÆy, tôi
cÛng Ç‹ chút lòng tin, song chÜa hi‹u rõ cái huyŠn-bí Ãy là
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th‰ nào. Còn ông thân tôi, chú tÜ tôi cùng mÃy °ng vÀy nhau,
bàn luÆn truy ki‰m cho bi‰t vì Çâu mà hóa ra chuyŒn lå Ãy.
Tôi có š coi, ông nào cÛng ngÖ-ngÖ, ngáo-ngáo, ch§ tìm
không ra mÓi.
Ai nÃy ÇŠu lui vŠ nghÌ, duy có ông thân tôi ch£ng chÎu
vŠ nhà. ˜ng theo chú tÜ tôi, mà thÙc luôn trót Çêm, cÙ Ç†c Çi
Ç†c låi bài thi Ãy låi hoài, rÒi bàn bàn luÆn luÆn, suÓt luôn cä
ngày chúa nh¿t n»a! NgÒi Çâu cÛng nói có bao nhiêu Çó mà
thôi. ThÆm chí cho Ç‰n bu°i cÖm mà °ng cÛng ª luôn, mà
dùng v§i chú tÜ tôi. Hai ông ngÒi phân phân v§i nhau, cho
Ç‰n mŒt lÛi, rÒi n¢m dài trên ván, mà cÛng còn nói nói. Ri‰t
cho Ç‰n khi ngû mòm, hÒi nào tôi không hay, chØng ngó låi,
thÃy ÇÒng hÒ gÀn bÓn gi© x‰ chiŠu, tôi m§i vŠ nhà mà nghÌ.
LÆt bÆt, k‰ bäy gi© tÓi, ông thân tôi vŠ kêu tôi dÆy, hÓi
d†n cÖm æn, Ç¥ng hiŒp nhau, Çi vô anh Cao-Hoài-Sang n»a.
LÀn hÒi, kÈ trÜ§c ngÜ©i sau, lÓi chín gi© rÜªi, thäy ÇŠu Çû
m¥t; rÒi thì cÛng vÀy nhau låi xung quanh cái bàn, ÇÓt nhang
lên. ñêm nay coi mòi mÃy °ng sºa soån Çoan trang hÖn b»a
trÜ§c l¡m.
Tôi cÛng bÜ§c låi, ngÒi kŠ bên ông thân tôi. Cách ch£ng
bao lâu, bàn dª lên Çánh ch», ráp vÀn låi nhÜ vÀy: "Thác vì
tình". Nghe Ç‰n Çó, thäy ÇŠu r«n Óc. Chú tÜ tôi bèn hÕi vong
Ãy tên chi? ñàn ông hay Çàn bà? Trä l©i r¢ng: "ñoàn-Ng†cQu‣, con gái".
Tên h† ÇŠu trùng, mà ch» lót cÛng giÓng tên h† cûa
m¶t ngÜ©i bån thi‰t v§i ông thân tôi, ÇÜÖng ngÒi kŠ bên chú
tám T¡c Çó. MÃy °ng ÇŠu ngó M. Qu‰ cÜ©i r¶ lên. ñoån chú
tÜ tôi nói v§i vong Ãy, xin m¶t bài thi t¿ thuÆt.
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Vong chÎu, liŠn khªi Çánh ra nhÜ vÀy:

N‡i mình tâm s¿ tÕ cùng ai,
Mång båc còn xuân u°ng s¡c tài.
Nh»ng ng« trao duyên vào ng†c các,
Nào dè phûi n® xuÓng tuy․n Çài.
DÜ«ng sinh cam l‡i tình sông núi,
TÖ tóc thôi rÒi nghïa trÜ§c mai.
DÒn-dÆp tÜÖng-tÜ o¢n m¶t gánh,
N‡i-ni․m tâm-s¿ tÕ cùng ai.
Kš tên: ñoàn-Ng†c-Qu‰

Xong bài thi rÒi thì mÃy °ng trÀm trÒ, ngÜ©i cho r¢ng,
câu væn thanh tao; kÈ nói trång luÆn ÇÓi rÃt chÌnh. NhÜng vì
nghi cho nàng Ãy dÓi tên, nên chú tÜ tôi Ç‹ l©i m©i nàng,
næng Ç‰n chuyŒn vãn chÖi cho thÜ©ng, hÀu hÕi cho bi‰t rõ
cæn c¶i, nàng khÙng chÎu. TØ Ãy, m‡i Çêm ÇŠu qui t¿u nÖi
nhà anh Cao-Hoài-Sang. Trót tuÀn lÍ, khi thì ông thân cûa
anh Cao-Hoài-Sang vŠ, lúc thì chú ách ñÒng, là anh ru¶t cûa
chú tám tôi, vŠ mà chuyŒn vãn. MÃy °ng hÕi nhiŠu viŒc Çã
qua rÒi, các vong cÛng ÇŠu trä l©i trúng h‰t, nhÜng tôi coi š
mÃy °ng chÜa có lòng tin cho l¡m. Cä thäy ÇŠu cho là m¶t
viŒc chÖi cho tiêu-khi‹n, nên m‡i Çêm mÃy °ng ÇŠu có t¿u
nhau, vui chÖi bao nhiêu Çó thôi. Lâu ngày, vì thÙc quá mà
mÕn lÀn hÒi, rÓt låi còn có sáu ngÜ©i là: ông thân tôi, chú tÜ
CÜ, chú tám T¡c, anh Cao-Hoài-Sang, NguyÍn-Täi-Thân và
tôi mà thôi.
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M¶t bu°i tÓi thÙ bäy kia, nh¢m tÓi thÜ®ng tuÀn tháng
Aout 1925, ba ông hiŒp nhau chÖi, còn ông thân tôi, vì m¡c
viŒc nên v¡ng m¥t; còn tôi v§i em tôi, thì cÙ theo chú tÜ tôi.
B»a Ãy, có cô ñoàn-Ng†c-Qu‰ vŠ bàn, Çàm luÆn m¶t hÒi, rÒi
ba °ng xin k‰t anh em v§i cô. Cô b¢ng lòng, bèn kÌnh:
Chú tÜ tôi là TrÜªng-ca,
Chú tám T¡c NhÎ-ca.
Anh Cao-Hoài-Sang, Tam-ca,
PhÀn cô, thì TÙ-mu¶i.
Còn hai anh em tôi, cô kêu b¢ng em cä. ñoån cùng
nhau trò chuyŒn. LÀn hÒi, chú tÜ tôi vì nghi cô trá tên, nên
næn-nÌ hÕi cô cho Ç‰n cùng. Cô liŒu khó giÃu, nên tÕ thiŒt là:
V.T.L.
Chú tôi hÕi thæm mÒ mä, cô cÛng chÌ rõ. Rång ngày, ba
ông dÅn nhau Çi tìm Ç¥ng nhà mÒ cûa cô, rÃt nên ÇËp Çë, gÀn
nÖi Phú-Th†, rõ ràng có tên tu°i cô, ÇŠ trên m¶ bia. Khi
ki‰m ÇÜ®c rÒi, mÃy °ng mØng r« ch£ng xi‰t, bèn ÇÙng trÜ§c
m¶, khÃn vái v§i cô, xin theo vŠ nhà ông thân tôi nói chuyŒn
chÖi, có š thº coi ban ngày, chÜ vong có th‰ nhÆp bàn Ç¥ng
chæng?
Khi ba vÎ vŠ Ç‰n nhà lÓi 9 gi© ban mai, thuÆt chuyŒn
tìm Ç¥ng mä cûa cô låi cho ông thân tôi hay, Çoån Çem bàn
ra mà cÀu cô. ThÆt quä, có cô Ç‰n Çàm luÆn, rÒi nhìn cái m¶
mà ba ông Çã Ç‰n vi‰ng, là nÖi xác cûa cô an nghÌ Ç©i-Ç©i
ki‰p-ki‰p.
K‹ tØ mÃy °ng hi‹u Ç¥ng chút ít trong viŒc mÀu nhiŒm
cûa Tr©i ñÃt, låi có th‰ cÀu chÜ vong trong bu°i båch nh¿t,
thì mÃy °ng càng hÙng chí hÖn n»a. Ngày Çêm không k‹ Ç‰n
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s¿ mŒt nh†c, ông thân tôi, thì hiŒp v§i anh Cao-Hoài-Sang,
nÖi nhà tôi mà chuyŒn vãn v§i chÜ vong, còn chú tám v§i
chú tÜ tôi, thì vÀy nhau nÖi nhà chú tôi, cÛng trong m¶t con
ÇÜ©ng Bourdais, hai cái nhà ª ngang, trÎch nhau chØng vài
cæn phÓ.
TØ Ãy mÃy ông Çã chia nhau hai bên, h¢ng ngày h¢ng
Çêm ki‰m tìm vŠ viŒc huyŠn-bí, mà h†c hÕi v§i nhiŠu vÎ
khuÃt m¥t. Cách ít lâu, có hai vÎ Tiên-TrÜªng Ç‰n làm thi
væn, bên chú tÜ tôi thì ông Thanh-SÖn, còn bên ông thân tôi,
låi có ông Nhàn-Âm ñåo, cä hai nhà ÇŠu Ç¥ng m‡i bên,
mÜ©i bài thi (ThÆp-thû-liên-hÜ©n) khác nhau.
M¶t Çêm kia, nh¢m lúc bÓn ông hiŒp låi, lÆp bàn
hÜÖng-án, khÄn cÀu ñÙc Tä-Quân. NgÜ©i Çã có lòng thành,
nên Ngài cÛng giáng vào, ÇŠ m¶t bài thi, nhÜng lâu ngày tôi
Çã quên phÙc.
Låi có Çêm n†, mÃy °ng vÀy låi, vØa ngÒi vào bàn, thì
có cô V.T.L. Ç‰n giáng, cô låi trình diŒn m¶t ngÜ©i chÎ em
theo v§i cô, xin vào ra m¡t mÃy °ng. Cô nói r¢ng, vÎ nÀy thiphú cÛng hay l¡m! MÃy °ng mØng r«, bèn m©i tân khách
giáng vào.
ñoån ngÜ©i Ãy ti‰p vô xÜng r¢ng:
- Em là H§n-Liên-Båch, xin hi‣n m¶t bài thi, ra m¡t
mÃy anh, song xin mÃy anh ch§ n… chi v․ væn chÜÖng hay
dª.
Anh Cao-Hoài-Sang liŠn ti‰p r¢ng:
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- Tôi vØa nghe cô VÜÖng nói r¢ng, thi væn cûa cô rÃt
hay, vÆy tôi xin ra Ç․. (Ý M. Cao-Hoài-Sang chÜa tin cho
mÃy, e vì mÃy ông kia bÎa Ç¥t mà giä måo gåt änh.)
Cô liŠn khÙng chÎu, anh Cao-Hoài-Sang ngÒi suy nghï
rÒi ra ÇŠ: "TiÍn bi…t tình lang".
Cô ti‰p dª bàn gõ, không ngØng chút nào cä. MÃy °ng
ráp låi bài thi nhÜ vÀy:
Chia gÜÖng cæn d¥n bu°i trÜ©ng-Çình,
Vàng Çá træm næm tåc tÃm tình.
BÜ§c rë ngùi trông cÖn ác x‣,
L©i trao buÒn nh§ lÓi træng thinh.
Ngày ch© mây áng ngàn dâu khuÃt,
ñêm b¥t Çèn khuya m¶t bóng nhìn.
LÀn l¿a cô phòng xuân thÕn-mÕn,
Xa xui ai thÃu n‡i Çinh-ninh.
DÙt bài thi, mÃy °ng r¶ lên khen cô r¢ng: "Væn thi…t là
quáng th‣!"
Låi xin cô ti‰p m¶t bài n»a, lÃy ÇŠ "Hoài-Lang" mà
làm. Cô ch£ng suy nghï chi, cÙ ÇŠ m¶t bài r¢ng:

ñ¶ng-Çình nh§ bu°i tåm chia ÇÜ©ng,
BÓn gi†t nhìn nhau lÓi rë cÜÖng.
Tr©i thäm mây giæng muôn cøm û,
Bi‥n sÀu nÜ§c nhu¶m m¶t màu thÜÖng.
C© thÀn chånh lúc vÀy Çôi bån,
Ti…c ng†c nào khi h¶i nhÙt trÜ©ng.
17
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MÜ®n vÆn lÜÖng-nhân xin nh¡n-nhû,
VÜ©n xÜa ti‣ng nhån luÓng kêu sÜÖng.
ThÆt là tuyŒt bút! MÃy °ng khen ng®i ch£ng cùng, nh©
nÖi Çây mà phøc Ç¥ng lòng tín-ngÜ«ng cûa mÃy °ng chút ít
n»a.
Khi khác mÃy °ng låi ki‰m nh§ nh»ng bån tác nào, lúc
còn sanh tiŠn, bi‰t làm thi mà m©i vŠ, Ç¥ng thº n»a! ñoån
nh§ Ç‰n M. Huÿnh-Thiên-KiŠu, là ngÜ©i bu°i sÓng giúp viŒc
sª tuÀn thành, b° vào dinh ñÓc-lš Sàigòn, coi vŠ sª
Patentes. NgÜ©i Ãy, còn ai ª Sàigòn mà ch£ng bi‰t, khi ª th‰
có nhÆp vào H¶i-Thi-Xã. MÃy °ng bèn vái tên h† cûa M.
Huÿnh-Thiên-KiŠu. Trong giây lát, nhÆp vào bàn ÇŠ thi
r¢ng:

Nh¡n-nhû mÃy anh m¶t ít l©i,
Làng mây hÒn trÈ Çã xa chÖi.
MË già n‡i hi‣u chÜa rÒi Çåo,
V® y‣u ni․m duyên ch£ng tr†n Ç©i.
Chånh nh§ quê xÜa lòng xót-xáy,
BuÒn trông cänh cÛ då b©i-b©i.
Ai v․ gªi låi tình sông núi,
Ki‣p khác ân sinh së Çáp bÒi.
Kš tên: Huÿnh-Thiên-KiŠu t¿ Quí-Cao
Ngày k‰ Çó, cÛng vì M. NguyÍn-Trung-HÆu, nguyên là
m¶t ngÜ©i bån trong Thi-Xã-H¶i v§i M. Huÿnh-Thiên-KiŠu
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vì thÃy bài thi b»a trÜ§c, cÛng có š không tin, nên ngày sau
M. HÆu làm m¶t bài Çem Ç‰n. Khi Çem bài thi Ç‰n, vái rÒi
ÇÓt, Çoån mÃy °ng vÀy nhau låi ngÒi, cÀu M. Huÿnh-ThiênKiŠu. Trong giây lát, M. Huÿnh-Thiên-KiŠu vào ti‰p h†a bài
thi nhÜ vÀy:
M¶t ti‣ng u-minh giÓng cºa không,
PhÒn hoa vøt tÌnh giÃc ÇÜÖng nÒng.
NgÒi thuy․n Bát-nhã qua tình bi‥n,
MÜ®n nÜ§c nhành-dÜÖng rÜ§i lºa lòng.
Cu¶c th‣ lånh-lùng l¢n gió l†t,
ñÜ©ng Ç©i ngán-ngÅm bøi trÀn lÒng.
Ki‣p tu xÜa ti‣c chÜa nên ñåo,
Oan trái phûi rÒi phép PhÆt thông.
Kš tên: Quí-Cao
G¥p lÓi mÃy ông ÇÜÖng mê thi-væn, låi có ngÜ©i tuyŒtbút, Ç‰n giáng vào ÇŠ m¶t bài:
VÎnh Xuân
Ngàn liÍu khoe xuân cänh r« màu,
Xuân nÒng vÜ©n ng¿ vÈ thanh tao.
Chào xuân ác lÓ træm l¢n rång,
GhËo liÍu træng soi m¶t s¡c làu.
ThÖ-th§i cành hôm, hoa Ç†ng ng†c,
Êm-Ç․m dåo tÓi, cÕ Çeo châu.
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ñÜ®m bÀu nhân s¿ xuân qua låi,
KhuÃt bóng xuân sang khách luÓng sÀu.
H§n-Liên-Båch kÌnh hi‰n.
H¢ng Çêm, h¢ng có chÜ-vÎ Ç‰n, mÃy °ng thº cÛng h‰t
sách, mà cÛng nh© vÆy, m§i phøc Ç¥ng lòng cûa m‡i ngÜ©i.
NhÜ có m¶t bu°i, anh Cao-Hoài-Sang buÒn, ÇŠ m¶t bài thi
T¿-thuÆt, có š than thân trách phÆn, sao læn-lóc v§i tình Ç©i,
tuy tu°i chÜa bao nhiêu mà Çã mòn-mÕi. Anh Çem ra nhà
cho ông thân tôi coi, và cÛng muÓn Ç‹ cho mÃy °ng h†a låi
chÖi cho vui. Nói chuyŒn v§i nhau rÒi lÄn-quÄn cÛng cÀu
chÜ-vÎ n»a! Vào ngÒi trong næm phút ÇÒng hÒ, thì có ông
thân cûa änh, là bác Cao-Ho¢ng-Ân giáng Ç‰n. Thuª bác còn
sanh tiŠn, làm viŒc Tòa-Án, låi cÛng có Ç°i Çi vùng miŒt
Tây-ninh, Båc-liêu, và nhiŠu ch‡ khác n»a. RÓt sau, låi vŠ ª
Sàigòn rÒi m§i quá vãng, tôi tÜªng nhiŠu ngÜ©i bi‰t bác l¡m.
Khi Ãy, chú tÜ tôi thÜa v§i bác r¢ng: S¤n dÎp anh vŠ Çây,
nh¢m lúc Sang làm m¶t bài thi t¿-thán, cÆy mÃy anh em tôi
h†a, vÆy anh h†a chÖi luôn th‹. Ông thân tôi låi nói, anh cÙ
viŒc ÇŠ thi, dåy nói th‰ nào, thì anh ÇÎnh lÃy, nhÜng tùy theo
vÆn cûa TØ-ThÙ, mà lâu nay làng thi chÎu phøc là: Voi, mòi,
còi, roi, thoi mà làm. DÙt l©i, bác Cao-Ho¢ng-Ân ti‰p liŠn,
ch£ng Ç®i phút nào cä. Bài thi nhÜ vÀy:
Thuy․n khÖi gió ngÜ®c khá nÜÖng voi,
VÆn th§i hÀu nên Çã thÃy mòi.
VÜ©n cúc hôm nay muôn cøm r«,
RØng tòng bu°i trÜ§c m¶t cây còi.
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HÒng nÜÖng d¥m gió chi s©n cánh,
Ng¿a ru‡i ÇÜ©ng hòe há nh†c roi.
Nín n£m ch© qua cÖn bï c¿c,
Thìn lòng chØng có lÜ®ng Çôi thoi.
VØa ti‰p bài thi Ãy, mÃy °ng trÀm trÒ chÜa h‰t, k‰ g¥p
vÎ ñåi-Tiên nÀy, giáng ÇŠ m¶t bài:
Chiêu tÆp hÒn thi bÜ§c ñåo Çi․u,
Non xÜa ch§p cánh nhån trông theo.
Tr©i thanh khách g¡ng lÀn qua suÓi,
ñêm rång træng soi lÜ§t khÕi Çèo.
Mây khÕa Çänh TÀn màu gió cu¶n,
Thuy․n khÖi sông Bích cánh buÒm treo.
Giang-san m¶t dãy n․n chung d¿ng,
Bi‥n cä chi nao ít mái chèo.
Nhàn-Âm-ñåo
Cách ít lâu, có cô H§n-Liên-Båch dÅn Ç‰n m¶t vÎ xin
vào ra m¡t mÃy °ng. G¥p nh¢m ti‰t thu, nên mÃy °ng cÆy cô
ÇŠ m¶t bài:
Bi Thu
Im-lìm cây cÕ vÅn in màu,
M©-m…t vÜ©n Çào Çi‥m s¡c thu.
Gió dÆy xao Tr©i mây cuÓn ng†c,
SÜÖng lÒng Ü§t ÇÃt liÍu Çeo châu.
Ng¿a vàng ru‡i gió thoi ÇÜa sáng,
ThÕ ng†c trau gÜÖng d¥m vÈ làu.
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Non nÜ§c Çìu-hiu xuân v¡ng chúa,
Nhìn hoa cänh úa giøc cÖn sÀu.
Løc-NÜÖng kÌnh hi‰n.
DÙt bài, cô låi ti‰p m¶t bài ÇiŒu ñ¶ng-ñình nhÜ sau:
ñÀm Ãm cänh Tr©i mai ác lÓ,
ThÖ th§i ÇÜa thuy․n kh° khách chèo;
NhÃp-nhô lÜ®n sóng khÕa lèo,
LuÒng Çông gió tåt cánh bèo ngÜng sông.
M¶t chi‣c quånh bóng hÒng nháng ng†n,
Mây Çoanh non tuy‣t Çóng nhành thung;
V․ Nam Ç° cánh rØng tòng,
Ngút xem tûa áng cây Çông khóa rèm.
ñÜ©ng xúm-xít chÎ em ru‡i bÜ§c,
D¡t-dìu nhau kÈ trÜ§c ngÜ©i sau;
Tìm nÖi hÙng gi†t mÜa dâu,
ñ‥ cÖn khao-khát khoe màu phù dung.
ñ©n nh¡n khách næm cung nh¥t tr‡i,
VËt mây Çen gió th°i chi․u hôm.
Quang-âm ngày tháng dÆp-dÒn,
NgØa khi trÍ bÜ§c hoàng-hôn trª ÇÜ©ng.
ñÜ©ng muôn d¥m khách ÇÖn thân,
MÜ®n bóng træng làu bÜ§c vËn chân.
Khóa kín song thu trau hånh ÇÙc,
Ch© khi ñåo tr†n Ç‣n non thÀn.
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Non thÀn ti‣ng håc chÀu vang Çänh,
Ch© rÜ§c ngÜ©i ngay chánh tìm ÇÜ©ng;
MÖ-màng chÜa tÌnh huÿnh-lÜÖng,
Sóng xao bi‥n kh° nên thÜÖng khách trÀn.
Nghe qua bài væn ñ¶ng-ñình nÀy, mÃy °ng khen t¥ng
ch£ng cùng.
Xong mÃy bài Çó, mÃy vÎ khác ti‰p vào, ÇŠ mÃy bài
Nho nhÜ vÀy:
MÏ-Ng†c! Nghe lão:
Hoành thÜ®ng ÇÖn khai chí bách thi․n,
H¿u tu chÜªng hi…p khªi tranh liên.
MÆt Çài khánh nh¿t khinh hành ÇÎnh,
Cºu tái quang minh Ç¡c c†ng niên.
MÆt s¿ khá ki‣m hi‥u.
Liên-Huê-Tiên

DiŒu thành tâm khªi ÇÙc khai truy․n,
ñåo thÙc th©i âm tÆn kš niên.
Thiên mång lÜu hành vô t¿ Çoåt,
Tôn hÒi cÄm vÎ khäi huy․n nhiên.
Tri thÙc.
Thæng
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Ph° hóa hoài tâm hå tác thành,
HiŠn khai tr¿c thÜ®ng Ç¶ nhÖn sanh.
BÒ-Çoàn linh di…u cÖ huy․n mång,
Tác ái di…t tàng cÄm Ç¡c ninh.
G¡ng thi…n ni…m, rõ cÖ Tr©i.
Thæng

ChÜ vÎ có š muÓn dåy mÃy °ng, nhÜng không hi‹u chi
h‰t, mÃy °ng vÀy nhau låi bàn nhÜ thÀy bói, rÒi dËp låi Çó,
Ç®i!
Qua lÓi thÜ®ng tuÀn tháng tám, chú tÜ và chú tám tôi
ti‰p Ç¥ng mÃy l©i cûa cô VÜÖng dåy vŠ Diêu-Trì-Cung:
Trên có Cºu-Thiên NÜÖng-NÜÖng cai quän.
DÜ§i có chín vÎ Tiên-Cô.
Cô VÜÖng Çây ÇÙng vŠ ThÃt-NÜÖng, cô H§n-Liên-Båch
là Bát-NÜÖng, còn bäy vÎ khác ÇŠu có nói tên cä.
Chú tÜ tôi, nghe Ç¥ng l©i Ãy rÃt mØng lòng, bèn xin cô
chi‰u cÓ Ç‰n mÃy °ng, dåy cách nào cÀu lÎnh Kim-MÅu Ç‰n
Ç¥ng. Khi Ãy, ThÃt-NÜÖng bèn bi‹u mÃy vÎ phäi trai giái ba
ngày, và tìm cho Ç¥ng Ng†c-CÖ cÀu lÎnh Bà m§i Ç¥ng. MÃy
°ng không hi‹u Ng†c-CÖ là chi, chú tÜ tôi xin cô chÌ dåy. Cô
bèn vë hình Ng†c-CÖ, rÒi giäi nghïa và dÅn rõ cæn c¶i bu°i
xÜa, lÃy hình trång cûa ngôi sao B¡c-ñÄu mà tåo thành, låi
dåy cách phò Ng†c-CÖ cho mÃy °ng, và bi‹u mÃy °ng Ç¥t
m‡i ngÜ©i m¶t bài thi d¿ bÎ. ñoån chú tÜ, chú tám tôi và anh
Cao-Hoài-Sang vÜng l©i trai giái ba ngày; và tìm mÜ®n Ç¥ng
Ng†c-CÖ y theo l©i dåy.
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Qua Ç‰n ngày thÙ ba là bu°i hËn hò, låi nh¢m ti‰t
Trung-Thu, Çúng Çêm 14, rång m¥t r¢m tháng tám. Ngoài
tr©i thì træng thanh gió mát; trong nhà chú tÜ tôi låi d†n dËp
trang hoàng, xem vào có vÈ tinh khi‰t l¡m.
ñúng gi© Tš, thäy ÇŠu Çû m¥t. Tôi thÃy chú tÜ tôi Çã
s¡p Ç¥t d†n bàn dài, räi bông lá chung quanh, phía trong bàn
ngay chính gi»a, Ç‹ m¶t b¶ ÇÒ trà, còn chín vÎ Tiên-Cô m‡i
ngÜ©i m¶t cái tách, s¡p vòng theo bàn, hàng gi»a d†n nh»ng
trái cây tÜÖi tÓt, ngó vào rÃt lÎch, t¿a hình nhÜ Çãi tiŒc, vì
chung quanh có chín cái gh‰ mây. Cu¶c cúng nÀy mÃy °ng
g†i là: "Phó y‣n Diêu-Trì", Ç‰n ngày nay hãy còn noi dÃu lÍ
k›-niŒm Ãy.
ñoån chú tÜ tôi ÇÓt hÜÖng Çèn lên, cä thäy ÇŠu quì låy
khÃn vái, rÒi Çem Ng†c-CÖ ra mà cÀu. ThÆt quä có lÎnh CºuThiên NÜÖng-NÜÖng Ç‰n, và Çû chín vÎ Tiên-Cô, m‡i vÎ ÇŠu
giáng cÖ chào mØng mÃy °ng. Khi Ãy, ThÃt-NÜÖng xin ba
°ng Ç©n, rÒi m‡i ngÜ©i ngâm bài thi cûa mình làm, Ç¥ng
hi‰n lÍ, còn lÎnh Bà và Cºu Cô an vÎ mà nghe. ChØng nhÆp
tiŒc, ThÃt-NÜÖng låi m©i ba °ng ngÒi chung vào cho vui.
CÛng t¶i nghiŒp cho mÃy °ng, vì e thÃt lÍ nên không dám.
RÓt viŒc, ép u°ng quá, mÃy °ng liŒu th‰ khó chÓi tØ, m§i
Çem gh‰ thêm, s¡p sau lÜng chín cái gh‰ n†, ba °ng xá rÒi
ngÒi xuÓng.
Tôi dòm thÃy mÃy °ng cÛng b¡t tÙc cÜ©i, nhÜng không
dám nhích mép, cÙ ÇÙng khoanh tay hÀu mà thôi.
Cách chØng nºa gi©, chú tÜ tôi låi tái cÀu. LÎnh NÜÖngNÜÖng và chín vÎ Tiên-Cô Ç‹ l©i cäm tå ch£ng cùng, låi hÙa
r¢ng: "TØ Çây Çã có Ng†c-CÖ rÒi, thì ti…n cho Diêu-Trì-Cung
25

ĐẠI ĐẠO TRUY NGUYÊN

Cºu Cô Ç‣n mà dåy vi…c". ñêm Ãy, mÃy °ng thÙc cho Ç‰n 3
gi© khuya m§i nghÌ.
K‹ tØ ngày Ãy, bên kia thì chú tÜ tôi hiŒp v§i chú tám
tôi, thÜ©ng hay cÀu Ng†c-CÖ mà h†c hÕi. Còn bên nây, ông
thân tôi v§i anh Cao-Hoài-Sang, thì vÅn còn sai bàn. Cä hai
bên h¢ng Çêm, ÇŠu có chÜ Tiên Ç‰n dåy væn chÜÖng thi phú
nhiŠu ÇiŠu, nhÜ là ñ¶ng-ñình, Liên-Phong, tôi chÜa tØng
thÃy, mà nhÙt là chú tÜ tôi, hay có tánh løc låo, hÕi Çon
nhiŠu Çi‹n-tích cao xa, và nhiŠu ÇiŠu hóa-h†c bí mÆt, theo š
tôi tÜªng, n‰u không phäi là bÆc Tiên-Thánh thì dÀu bÆc cao
h†c nào, trong th‰ gian nÀy, cÛng chÜa hŠ thÃu Ç¥ng.
LÀn hÒi khi chú tÜ tôi khÕe thì phò Ng†c-CÖ, lúc mŒt
låi sai bàn. M¶t Çêm kia, thoåt có m¶t vÎ ñåi Tiên Ç‰n,
không xÜng tên chi, cÙ lÃy ba ch» ÇÀu "A, •, Â" làm hiŒu,
dìu-dÅn. Ban ÇÀu thì dåy thi phú, Çi‹n tích, rÒi lÀn qua viŒc
ñåo, Ãy là bên chú tÜ tôi. Còn bên nây, ông thân tôi v§i anh
Cao-Hoài-Sang, m¶t ngày n† låi ti‰p m¶t vÎ Tiên-Cô nÖi
Diêu-Trì-Cung, giáng vào bàn xÜng là "Thanh-Tâm Tài-N»"
cho m¶t bài væn ÇiŒu "Liên-Phong" nhÜ vÀy:
MÜ®n nguÒn Çåo-ÇÙc khÕa màu trÀn,
Luy‣n th‣ ngày qua khó kÎp xuân.
B‣n kh° trÜÖng buÒm thuy․n Ç®i khách,
Non tiên trª cánh håc ch© xuân.
Xuân m© m…t bao nhiêu cänh û,
Cøm rØng tòng lá xû, tranh sÀu.
Bi‣t bao mÃy n‡i tang dâu,
Bóng træng kia Çã ÇÙng ÇÀu tu°i xanh.
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Xanh vàng ng†n cÕ träi mÒ oan,
Oan trái trä vay khách nh¶n-nhàng.
Nhàn cänh mÃy ai tìm Ç‣n chÓn,
ChÓn bi-ai luÓng nh†c-nh¢n than.
Than r¢ng: Cõi phù sanh nháy m¡t,
Træm næm Çâu bi‣t ch¡c rûi may.
ñua tranh sánh cûa so tài,
Cûa tài phûi såch ÇÜ©ng dài thoát qua.
G¡ng lo xa .......
Tôi thÃy mÃy °ng nhÜ vÆy, tôi b¡t chÜ§c. M¶t b»a chúa
nh¿t kia, ông thân tôi Çi khÕi, tôi v§i em tôi là NguyÍn-TäiThân khiêng bàn ra, lÓi chín gi© ban mai, hai ÇÙa ngÒi, cÛng
úp bÓn bàn tay lên, tÎnh trí, giây lâu có em tôi nhÆp vŠ bàn
xÜng là: "Cao-Quÿnh-LÜ®ng".
Anh em mØng r« nhau, nói nói cÜ©i cÜ©i, tôi ngø š
muÓn thº coi chÖn giä th‰ nào, tuy tôi Çã theo mÃy °ng lâu
rÒi, nhÜng ÇÙc tin chÜa tr†n; bèn nói v§i em tôi r¢ng: "ThÀy
và chú tÜ mình, khi ông n¶i sanh ra, Ç․u có Ç¥t hi…u MÏNg†c, B¶i-Ng†c là vì n¶i bi‣t ch» Nho. T§i phiên thÀy mình
sanh ra, phÀn thì thÀy h†c tinh nh»ng ch» Tây không, làm
cho cä hai ÇÙa không có chi h‣t (dÓt quá). Em có th‣ nào,
ki‣m cho qua m¶t danh-hi…u chæng?"
Em tôi liŠn dª bàn gõ, tôi ti‰p sÃp hai ch»: "NgÜÖnNg†c". Tôi låi cÆy em tôi c¡t nghïa cho tôi rõ, thoäng nhÜ có
ngÜ©i hÕi Ç‰n, mà tôi nói cho thông (cÛng s® ngÜ©i ta chê
dÓt n»a!). Em tôi liŠn giäi r¢ng:
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"ñ©i nhà NgÜÖn có báu vô giá trÎ.
"ñi‥n-t¿: Vua NgÜÖn khäi ca nhi․u trÆn, chÜ HÀu
khi‣p vía, B¡c-vÜÖng kiên oai, cÓng sÙ cho Trung-QuÓc m¶t
h¶t Ng†c-Çi…p, trong Ç©i ít có. Khi Çem phÖi ng†c Ãy ngoài
n¡ng, tÃt nhiên chi‣u nhi․u màu, thiên ám ÇÎa hôn; ngÜ©i
khát nÜ§c, ngÆm vào mi…ng, dÜ©ng nhÜ ngÆm búng nÜ§c lã,
mà h‣t khát. Còn nhi․u Çi․u quí n»a, song k‥ không h‣t. Bªi
c§ Çó, nên có câu: "NgÜÖn-Chiêu-ñ‣ h»u bºu ng†c, nay
trích trong câu væn Ãy, mà lÃy hi…u NgÜÖn-Ng†c".
ñ¥ng cái hiŒu và l©i giäi Ãy, khi ông thân tôi vŠ, tôi
thuÆt låi cho °ng nghe. ˜ng c¡t nghïa rành låi, tôi m§i hi‹u
rõ r¢ng, cä dòng h† Cao-Quÿnh, danh-hiŒu ÇŠu do nÖi b¶
Ng†c; chØng Ãy, tôi m§i có chút ÇÙc tin, là vì nÖi Çó. Låi
cÛng vì nh»ng thi, phú, lÓi, sau n»a ...
Tôi còn nh§ m¶t ít bài, theo ÇiŒu væn Liên-Phong, ông
thân tôi v§i anh Cao-Hoài-Sang, ti‰p cûa chÜ Tiên nhÜ vÀy:
Ränh n® th‣ rØng thung vui thú,
Chi․u hÙng nghe vÜ®n hú chim chi․n.
M¶t ngày thong-thä là Tiên,
SuÓi trong rºa såch não phi․n trÀn gian.
Vòng cÜÖng-tÕa bu¶c ràng danh-l®i,
ChÓn hí-trÜ©ng lui t§i læng-xæng.
Phép quan luÆt nÜ§c thúc d¢n,
ñÌnh chung rÓt cu¶c mÖ-màng chiêm bao.
ñâu là thÃp Çâu cao phÄm th‣,
Nhøc vinh kia ai Ç‥ tr†n Ç©i.
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Cõi trÀn ki‣p sÓng mÃy hÖi,
Phûi tay chút Çã châu rÖi ng†c trÀm.
H«i ai là khách tri-âm ....
H.M.
Li…u mà day trª bÜ§c thang xuân,
M¶t d¥m ÇÜ©ng qua ñåo m¶t gÀn.
Sóng dÆy tang thÜÖng hÒng chích cánh,
Tr©i Çi․u thÜªng phåt h†a ÇÒng cân.
Cân thiêng-liêng chÃt ÇÒng t¶i phÜ§c,
G¥p th©i tua vËn ÇÜ§c tr†ng nhân.
DÎp may dÍ có mÃy lÀn,
Dò ÇÜ©ng Ç‣n chÓn non ThÀn m§i hay.
Hay bi‣t ñ©i sao, ñåo låi sao?
Hay gÀn cºa Thánh bÜ§c lÀn vào.
Hay tìm nÈo chánh, tà xa lánh,
Hay tÆp thanh-cao, chí m§i cao.
Cao khôn vói, thÃp nào Ç‥ bÜ§c,
Khó mà lÀn Ç‣n ÇÜ®c m§i mÀu.
ChÌ mành rÓi khá lo âu,
Li…u chÖn thoát khÕi v¿c sâu sau nÀy.
T.T.T.N. hi‰n.
Nhàn du båch då tuy‣n phong Çình,
Âm täng di…t kÿ chi‣u ÇÄu tinh.
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ChÖn tÎch quy․n khai thiên vÎ Ç¡c,
NhÖn bang h»u c†ng li…t trân Çình.
Rèm gió Çêm tràng bóng rång thinh,
Nghêu-ngao non Túy thú riêng mình.
Thu v․ hÙng cänh Çôi bÀu cúc,
Hå Ç‣n vui sen mÃy ti…c quÿnh.
Nhàn dåo vÄn-vÖ theo Nh¿t-Nguy…t,
Ränh ngÒi chÅm-rãi tøng Huÿnh-ñình.
Tranh Çua giÛ såch l¢n phi-thÎ,
G¥p bu°i giang-hÒ v§i chúng-sinh.
N.A.D.
M¶t bài væn cûa Quan-Thánh ñ‰-Quân cho m¶t ngÜ©i
ñåo-h»u vì ít bi‰t ti‰ng ViŒt-nam, nên xin Ngài cho ch»
Langsa:
L'homme a ses maux, le roseau a ses plaintes,
De ta destinée a pris soin le Créateur,
En te préservant de la vie toutes contraintes,
En semant à tes pas, espoir et non malheur,
A l'horizon loitain, déjà l'astre du jour,
Commence à décliner, ne perds pas de temps,
Pour qu'à ce séjour si beureux sois de retour.
Purgatoire accompli et esprit sans tourment,
Prôlant souventes fois les sombres nuages,
A perdre ton éclat, ton étoile est prête,
Mais une main divine à ton avantage,
D'un geste enchanteur dissipe la tempête.
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Pour des entreprises lointaines, tu n'es pas fait,
Restes à ton sillon, ton compte est arrêté.
Le bonheur bien concu n'est-il pas le plus vrai?
Réserve ces faveurs à ta postérité.
Profite de ton présent, fais ta vie à venir,
Répare tes erreurs passées, sois bon père.
Marche vers le chemin de Dieu sans ralentir,
La vie a des ailes, elle n'est qu'éphémère.
Tâche de me conprendre.
Thæng.
ThuÆt Ç‰n Çây, M. ñÙc nói r¢ng: Còn nhiŠu l¡m, nhÜng
tôi không nh§ h‰t.
Còn bên chú tÜ tôi, khi vì ñåi-Tiên hiŒu A, •, Â giáng
mà dåy ñåo, m¶t ít lâu, b»a n†, Ngài nói v§i mÃy °ng r¢ng:
N‰u muÓn cho Ngài, Ç‹ tÆn-tâm truyŠn Çåo-lš, thì thäy ÇŠu
phäi kÌnh Ngài làm "ThÀy", m§i tiŒn bŠ ÇÓi-Çãi nhau.
Chú tÜ tôi nghe vÆy, thì låi càng mØng l¡m, liŠn vÜng
chÎu mà th† giáo v§i Ngài. Nên tØ Çây, hÍ Ngài có giáng cÖ
thì cÙ xÜng là "ThÀy", rÒi chào låi "Các con" mà thôi.
ñêm kia, nh¢m 24 Décembre 1925, mÃy °ng cÛng hiŒp
nhau låi, cÀu Ngài mà h†c ñåo, nhÜng Ngài không Ç‰n. M¶t
chÆp lâu, ThÃt-NÜÖng giáng vào nói r¢ng: "RÃt mØng vui".
MÃy °ng không hi‹u chi cä, bèn ti‰p hÕi Cô: "MØng vi…c
chi?"
Cô trä l©i r¢ng: "ñêm nay là Çêm k›-ni…m cûa ThÀy
giáng sanh, trong hai ngàn næm trÜ§c, mà khai Thánh-Giáo
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nÖi mi․n Thái-Tây; nên gi© nÀy, ThÀy ÇÜÖng h¶i chÜ PhÆt,
Tiên, Thánh, ThÀn d¿ lÍ, mà không Ç‣n Ç¥ng cùng mÃy anh.
VÆy mÃy anh nên cÀu nguy…n cho cä bá tánh, trong Çêm
lành nÀy, rÒi nghÌ. B»a khác, ThÀy së Ç‣n dåy vi…c cÀn y‣u".
Nghe ThÃt-NÜÖng nói Ç‰n Çó, thì hÒn vía cûa mÃy °ng
Çã bay b°ng lên mây cä. Nºa mÀng, nºa s®, mÀng là mÀng vì
Ç¥ng Chúa Thánh dåy khuyên, còn s® là s® n‡i bÃy lâu, vì
không bi‰t Ngài, mà e lúc trÜ§c có nhiŠu khi thÃt lÍ. Xong
viŒc mÃy °ng tan ra, bàn bàn tính tính cho Ç‰n canh khuya
m§i lui nhau vŠ nghÌ.
Qua Çêm sau, mÃy °ng hiŒp låi, lÆp hÜÖng-án (b»a nay
áp quÿ låi thäy thäy) cÀu Ngài Ç‰n. Ngài giáng vào cÖ mà
chÌ-dÅn:
"TØ bu°i HÒng Mông, nhÙt khí HÜ-vô phân LÜ«ngNghi, sanh TÙ-TÜ®ng, chia Bát-Quái, rÒi m§i bi‣n hóa Nh¿t,
Nguy…t, Tinh-tú và 72 ñÎa-cÀu, mà tåo thành Càn-Khôn
Th‣-Giái".
Ngài låi giäi r¢ng, lúc khí HÜ-vô sanh LÜ«ng-Nghi:
"DÜÖng-khí thæng lên, bi‣n ra Ngài; Âm-khí hå xuÓng,
bi‣n ra Kim-MÅu NÜÖng-NÜÖng".
Nghe Ç‰n Çó, mÃy °ng m§i bi‰t ñÃng Ãy là "Huy․nKhung Cao-ThÜ®ng-ñ‣", Çã tá phàm gian nhiŠu khi rÒi, mà
dìu ñåo nÖi Á-ñông, låi giáng-sanh khai Thánh-Giáo miŠn
Thái-Tây n»a. Nay vì Çã rÓt cu¶c tuÀn hu©n, trong cõi Dinhhoàng, thì gi© Çã cùng tÆn lÓi Hå-NgÜÖn nÀy, nên Ngài Ç‰n
ho¢ng-khai ñåi-ñåo, chuy‹n các Tôn-Giáo låi, mà dìu-dÅn
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lÀn chót. ƒy cÛng bªi Ngài thÃy cä sanh-linh, Çã luÓng theo
th‰-tình, mà quên phÙc nguÒn c¶i.
TrÜ§c m¥t ba vÎ:
Cao-Quÿnh-CÜ,
Phåm-Công-T¡c,
Cao-Hoài-Sang.
Ngài hÕi r¢ng: "ThÀy muÓn dùng các con mà khai ñåo,
các con có dám lãnh tr†ng-nhÆm Ãy chæng?"
MÃy °ng båch r¢ng: "Trong các con tØ bé chí trÜªng,
ch£ng thông ñåo-lš chi, duy nh© ñÙc Chí-Tôn dåy bäo bÃy
lâu, thì s¿ bi‣t, chÜa Ç¥ng trong muôn m¶t, e cho ch£ng
xÙng Çáng, mà lãnh trách-nhÆm l§n lao Ãy".
Ngài nói r¢ng: "Chi chi có ThÀy gÀn bên các con, miÍn
là các con khÙng chÎu, g¡ng Ç‥ tr†n tÃc lòng, thì ch£ng h․
chi".
MÃy °ng vÜng chÎu, và xin Ngài chÌ bäo cách thÙc,
Ç¥ng th© Ngài. Ngài låi dåy mÃy °ng phäi Ç‰n ông Phû
Chiêu, là ngÜ©i có th© Ngài Çã lâu rÒi; låi d¥n mÃy °ng,
chØng nào Çi phäi Çem theo Ng†c-CÖ, Ç¥ng Ngài giáng, mà
chÌ dåy thêm trong cách th© phÜ®ng.
MÃy vÎ vÜng mång lÎnh, tìm Ç‰n hiŒp v§i ông Phû
Chiêu. NhÜng nghe r¢ng, ít tháng sau, vì không khÙng nåp
døng nh»ng ñåo-h»u t§i lui rÀn-r¶, trái tôn-chÌ ñåo cûa ông,
là phäi tÎnh-dÜ«ng mà thôi, nên ông Phû Chiêu thÓi bÜ§c tØ
bu°i Ãy.
Lúc-thúc Çã gÀn cuÓi næm, ñÙc Chí-Tôn låi dåy ba vÎ,
phäi æn chay trÜ§c ba ngày, Ç¥ng chí Çêm 30 tháng Chåp
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næm n† là ƒt-Sºu, Ç®i Çúng gi© Tš, là ÇÀu ngày cûa næm
Bính-DÀn, m‡i ngÜ©i th¡p ba cây nhang, ra quì nÖi ngoài
Tr©i, thành tâm khÃn vái, v†ng thiên cÀu ñåo, và thŠ r¢ng:
"N‣u ch£ng tÆn-tâm lo vun ÇÃp n․n ñåo, thì NgÛ-Lôi tru
di…t". MÃy °ng ÇŠu vÜng chÎu, rÒi cä thäy ÇŠu thi-hành theo
l©i dåy.
Khi mÃy °ng khÃn vái xong rÒi, thì vào nhà phò loan
cÀu Ngài, hÀu coi có ÇiŠu chi dåy bäo chæng?
ñÙc Chí-Tôn giáng dåy nhÜ vÀy:
ThÀy cho các con hi‥u r¢ng: Bu°i tåo Thiên lÆp ñÎa,
ThÀy sanh loài ngÜ©i ra, nh¢m ngày DÀn "Nhân sanh Ü
DÀn". VÆy tØ Çây, ThÀy dùng các con, làm tay chÖn, mà gÀy
d¿ng n․n Chánh-giáo. Låi cÛng k‥ ngày nay là ngày phát
khªi nguÒn ñåi-ñåo, lÃy hi…u ñåi-ñåo Tam-Kÿ Ph°-ñ¶,
còn Ngài thì Tá-danh Cao-ñài Tiên-Ông ñåi-BÒ-Tát MaHa-Tát.
RÒi Ngài giäi rõ r¢ng: Trong danh-hi…u cûa Ngài, gÒm
Çû Tam-Giáo: Nho, ñåo, Thích.
Nên ñåi-ñåo Tam-Kÿ khai nh¢m gi© Tš, ngày mÒng
m¶t, næm Bính-DÀn là do nÖi Çó.
Vài ngày sau, ñÙc Chí-Tôn m§i sai chú tÜ và chú tám
tôi vô Ch®-l§n, cÛng dåy Çem Ng†c-CÖ theo, rÒi Ngài giáng
mà Ç¶ dÅn ông Lê-Væn-Trung, là c¿u H¶i-ñÒng ThÜ®ngNghÎ-ViŒn, rÒi lÀn lÀn dìu t§i mÃy vÎ khác n»a.
Cách ít lâu, tôi thÃy chú tÜ và chú tám tôi, nh© CÖ-bút
mà bi‰t nhiŠu viŒc cao xa, låi vÜng mång lÎnh gÀy ra mÓi
ñåi-ñåo Tam-Kÿ, còn ông thân tôi và anh Cao-Hoài-Sang
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cÛng ti‰p theo nghŠ ñÒng-Tº, mà ÇiŠu-dÅn chúng sanh, trót
triŒu ngÜ©i nhÆp-môn cÀu ñåo. ñÙc Chí-Tôn låi ÇÎnh cho
chú tÜ tôi phäi xin thôi làm viŒc; còn chú tám tôi thì xin nghÌ
Çª ít lâu. Cä hai ngÜ©i vŠ trí nÖi hÜ§ng ñông miŒt Tây-Ninh,
mà lo vun Ç¡p nŠn Thánh-Giáo. Còn phÀn ông thân tôi và
anh Cao-Hoài-Sang thì vŠ miŠn Tây. Låi có m¶t c¥p loan
khác n»a là M. NguyÍn-Trung-HÆu và M. TrÜÖng-H»u-ñÙc,
lo viŒc ph°-Ç¶ miŒt Trung-ÜÖng.
M. ñÙc thuÆt Ç‰n Çây thì tôi liŠn ti‰p hÕi änh r¢ng:
- N‰u vÆy thì ñåi-ñåo Tam-Kÿ khai ra, là nh© nÖi CÖbút, ch§ không phäi b¡t chÜ§c ai, theo nhÜ l©i truyŠn ngôn
cûa nh»ng ngÜ©i công kích ñåo Çó sao?
- Không phäi Çâu! NguÒn c¶i cûa ñåi-ñåo, do nÖi CÖbút cûa mÃy °ng mà ra. ThÆm chí, cho Ç‰n ki‹u v« áo mão,
thÜ§c tÃc và màu áo cûa các ChÙc-s¡c m¥c, nào là khæn mÃy
l§p, áo mÃy däi, thì cÛng tùy CÖ-bút mà thôi, ch§ nào ai hi‹u
bi‰t Ç¥ng. NhÜng ngÜ©i muÓn kích-bác, trÜ§c khi luÆn viŒc
chi, h† ch£ng chÎu Ç‹ tai m¡t, xa nghe cån thÃy, låi cÛng vì
lòng Ó ñåo, nên hÍ h† vØa lóng l©i sao khÄu, thì v¶i bìnhphÄm liŠn. SÖ tâm cho Ç‰n th‰, mà h† vÅn cÙ tÜªng mình là
cao ki‰n hÖn cä triŒu sanh chúng; vÆy sao g†i b¿c lãm-thÙc
tình Ç©i.
NhÜ lúc sau, có mÃy vÎ trong Bát Tiên, Ç‰n dìu-d¡t mÃy
°ng, có Ç‹ nh»ng l©i vàng ng†c nÀy, anh nghe thº coi th‹
nào, rÒi së luÆn s¿ chÖn giä:
ñåi hÌ chÜ ñåo-h»u
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Tr©i ÇÃt riêng tay gi» m¶t bÀu,
Ngàn mây dÆm gió gót chÖn thâu.
RØng tòng thong-thä nhàn ra dåo,
ñ․n ng†c thung-dung ränh Ç‣n chÀu.
Thoát tøc s§m dìu nên bäy bån,
DÅn phàm nay räo kh¡p næm châu.
Th‣ trÀn mØng g¥p Tam-Kÿ Ç¶,
Bi‥n kh° thuy․n ÇÜa khách lánh sÀu.
Lš-NgÜng-DÜÖng
ChÜ ñåo-h»u may m¡n thay, g¥p ÇÜ©ng Chánh-giáo,
ch§ dÀn-dà, trÍ công thi‰u quä, mà ch£ng Ç‰n thang Thiêngliêng kÎp thì h¶i vÎ. Lão mong ngày ñåo khäi hoàn, chÜ ñåoh»u nên g¡ng sÙc. ñÜ©ng cÛng ch£ng bao xa, miÍn hiŒp
ÇÒng nhÙt tâm vì sanh chúng, sau còn ngày g¥p-g«. Thæng
Räo kh¡p non sông dÆm träi qua,
Bì gÜÖng nh¿t nguy…t tác không già.
Bi‥n trÀn nay g¥p kÿ dìu chúng,
Muôn d¥m Çèn soi Çã có ta.
H§n-Chung-Ly
ChÜ ñåo-h»u, ñÙc Chí-Tôn dìu bÜ§c, cä Tiên-PhÆt dÅn
Çàng, há ch£ng s§m lánh phÒn hoa, Ç¥ng dÒi-dào gÜÖng Ç¶
chúng. HuÓng chi, chÜ ñåo-h»u Çã có quä nÖi mình, låi
ch£ng vì mång lÎnh ñÙc TØ-Bi, mà chÎu ít lâu kh° hånh, hÀu
mong bu°i Çoåt phÄm-vÎ Thiêng-liêng sao?
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Ð§c mong ngày h¶i ng¶, trông mong bu°i tåc thù, rÜ®u
Thánh ra non dòm th‰, c© ThÀn d¿a Çänh luÆn Ç©i. May
thay! Vui thay! ChÜ ñåo-h»u nên g¡ng sÙc! Thæng
Riêng vui nguy…t chi‣u s¡c trong ao,
ñ․n ng†c tØng khi Ç‥ bÜ§c vào.
Ränh hÙng træm hoa khoe ñänh-Ng¿,
Nhàn vÀy mÃy bån d¿ Bàn-ñào.
ñ¶ Ç©i räo gót non sông lÜ§t,
CÙu th‣ dìu nhân Çåo-ÇÙc trau.
Ch© bu°i tuÀn hu©n Thiên ñÎa trª,
NÜÖng gÜÖm ThÀn hu… m¶t vØng cao.
L»-ñ¶ng-Tân
HÌ chÜ ñåo-h»u, ñåo g¥p kÿ ph°-Ç¶, khá bi‰t cäi th‰
thì. ñåo khä tr†ng, ÇÙc næng trau.
ñ©i d©i Ç°i, ñåo ch© ngÜ©i. Khách tøc nÜÖng thuyŠn
Ç¶, non Tiên ti‰ng khánh ÇÜa, g¡ng nh†c th‰ l†c-lØa, tìm
ÇÜ©ng ngay th£ng-r£ng. NguÒn rºa b®n nhiŠu ÇÜ©ng cay
Ç¡ng, bÜ§c nâu sòng d¥m l¡m gay go. LiŒu sao khÕi trÍ con
Çò, m§i thoát vòng kh° häi. G¡ng sÙc vì sanh mång, lao tâm
ch§ s® bªi cæn xÜa. ñÜ©ng quanh co, bÜ§c khá ngØa; nÈo
hi‹m trª, chÖn nên lánh.
HÆu tái ng¶. Thæng
TØng vào non Thánh låi Ç․n vàng,
Mãn quä s§m nh© s¡c ng†c ban.
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LÀn håc tu tâm thìn nét ñåo,
Bi‥n trÀn Ç¶ chúng v»ng con thoàn.
Cu¶c c© chung hÙng nÖi rØng th¡m,
BÀu rÜ®u riêng vui v§i c¶t tàng.
G¥p lúc dìu Ç©i qua b‣n tøc,
ñ‥ công phäi nh†c Ç‣n phàm gian.
Lâm-Th‹-Hòa
HÌ chÜ ñåo-h»u, ñåo g¥p lÓi quanh co, khá bi‰t ngØa
v¿c th£m, g¡ng sÙc cho tròn trách-nhÆm l§n lao cûa ñÃng
Chí-Tôn phú thác.
ChÜ ñåo-h»u khá bi‰t. Thæng
TrÜÖng kÿ båch Ç¶ng m¶ Tiên gia,
Quä di…u thâu trì tác trí kha.
Lão dÜ®c Ç¶ sanh tiên t¿ khªi,
Hi‣n trÀn tu thÙc tr¿c ninh tà.
Ách nÜ§c nån dân, sÓ Tr©i Ç†a th‰. Vòng vay trä, mÓi
bu¶c ràng; n‰u có tai m¡t r¶ng xa, t¿ hÕi vì Çâu nông-n‡i?
ñåo Tr©i g« nån, chuông Thánh truy hÒn, b‰n kh° v§t
khách chìm, non ThÀn ch© kÈ låc; mà cÛng còn khÜ khÜ n¡m
ch¡c mi‰ng ÇÌnh chung, cÃp-cûm gi» ÇÀy lòng nhÖ b®n. ñåo,
ñ©i ÇŠu ch£ng tr†n, phÜÖng chi tìm chÓn thoát lao lung.
Ngänh låi cu¶c giä cûa trò Ç©i, mà thÜÖng Çau cho trÈ dåi.
LÀn-lÀn l¿a-l¿a, ngÄn-ngÄn ngÖ-ngÖ, ÇÙa trí gåt phÜ©ng ngu,
lÛ khôn æn Çám dåi. CÜ©i .... Thæng
38

ĐẠI ĐẠO TRUY NGUYÊN

ƒy là nh»ng l©i khuy‰n ñåo cûa næm vÎ ñåi-Tiên, làm
cho mÃy °ng thêm lòng tín-ngÜ«ng, nên Ç‹ h‰t sÙc chung lo,
gánh vác nŠn ñåo. LÀn hÒi gÀy d¿ng Ç¥ng v»ng-vàng, phøc
tâm Ç¥ng nhiŠu trang có trí-thÙc rÒi, thì chia nhau kÈ giúp
viŒc trong, ngÜ©i lo bŠ ngoài, mà làm cho ÇÒ s¶ thêm n»a.
LÆt-bÆt Çã vài næm, tôi mäng lo làm viŒc, s§m Çi tÓi vŠ,
thÜ©ng thÃy ông thân, và bà thân tôi Çi ph°-Ç¶ hoài, e khi già
y‰u mÕi mŒt; nên tôi m§i khuyên lÖn °ng bä ª nhà nghÌ, hÀu
dÜ«ng tinh-thÀn. ˜ng låi rÀy, và c¡t nghïa cho tôi rõ chút ít
vŠ viŒc ñåo. ˜ng nói v§i tôi r¢ng: "CÓt chÌ h† Cao-Quÿnh ta
Çây, tuy là lÅn-l¶n nhi․u ít nÖi th‣ m¥c dÀu, ch§ vÅn là
ngÜ©i, phäi hi‣n-thân cho ñåi-ñåo, dÀu cho con ngày sau
cÛng vÆy, con không thÃy chú tÜ con sao? Nay Çã giäi ÇÜ©ng
hoån l¶, Çem mänh hình hài vun ÇÃp n․n ñåo, Çã lÆp thành
m¶t Tòa Thánh-T°; nào là trÅy gÓc ven ÇÜ©ng, cÃt nhà
ngang dãy d†c, nÖi m¶t mi‣ng rØng 150 mÅu, trÜ§c kia cây
cÓi phû che, mà nay Çã gÀn thành khoänh. LÆp nên công l§n
v§i ñåo, mà cÛng b° ích cho ñ©i n»a! Bây gi©, phÆn thÀy vì
m¡c ràng bu¶c th‣ s¿, nên công-quä chÜa ÇÜ®c toåi lòng,
th‣ thì thÀy có khÙng, n¢m ngÒi nÖi nhà, æn no ngû kÏ, mà
ng¡m th‣ s¿ cho Çành Çâu. Khi nào con xin nghÌ làm vi…c ít
ngày, thÀy së d¡t con Ç‣n Çó, coi cho thÃy nh»ng công vi…c
ÇÒ-s¶ cûa chú tÜ con làm, rÒi con m§i bi‣t cho thÀy, công
linh nhÜ vÆy là có chi Çâu! ".
Nghe ông thân tôi tÕ mÃy ÇiŠu, và c¡t nghïa tình-hình
Ç©i cho tôi hi‹u, làm cho tôi h‰t dám ngæn cän °ng n»a! TØ
Çó Ç‰n nay, tôi dòm coi š °ng, Çã chán-ngán tình Ç©i, °ng
v§i bä, ÇŠu æn trÜ©ng chay, còn viŒc nhà ít hay quäng t§i.
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ñó là ÇiŠu tôi thuÆt sÖ cho nghe mà thôi, còn viŒc cao
xa vŠ Thánh-giáo, tôi không nh§ mà nói cho h‰t.
Nghe dÙt câu chuyŒn cûa änh, dÜ©ng nhÜ tôi thÙc tÌnh
chiêm bao, m§i bi‰t là viŒc cûa Tr©i ñÃt làm ra, ch§ sÙc
ngÜ©i Çâu có Ç¥ng. RÃt Ç‡i là các Thánh xÜa khai ñåo, tôi
h¢ng coi sách có lÀn nào thånh-hành nhÜ bu°i nÀy Çâu. Tuy
nghe änh nói vÆy, song còn muÓn thÃy hiŒn-diŒn, cho bi‰t rõ
nguÒn c¶i thêm. Tôi cÆy änh, n‰u chØng nào ông thân änh
Çi, thì xin änh dìu-dÅn tôi theo coi thº.
Cách ít lâu, g¥p lÍ nghÌ Ç¥ng ba ngày, änh cho tôi hay,
rÒi ÇŠ-huŠ ra Çi. Khi Ç‰n Tòa-Thánh, M. ñÙc d¡t tôi vào låy
nÖi Çåi ÇiŒn, Çoån änh chÌ mÃy cÓt th© nÖi Bát-Quái-ñài, mà
c¡t nghïa cho tôi nghe: Phía trên có d¿ng m¶t trái Càn-Khôn
có vë Thiên-Nhãn, và ÇÀy nh»ng Tinh-tú, Ãy là th© ñÃng
Tåo-Hóa, chû quyŠn chÃp-chÜªng cä Càn-Khôn Th‰-Gi§i, vì
Ngài là vô vi, không có hình änh nên không lên cÓt. Duy có
Thiên-Nhãn, t¿a ra mà chÌ r¢ng, Ngài soi kh¡p m†i nÖi, dÀu
cho Çôi vÀng NhÆt-NguyŒt và các vì Tinh-tú, cho Ç‰n các
PhÆt, Tiên, Thánh, ThÀn cÛng trong tay Ngài mà thôi. Tôi låi
thÃy trong lòng trái Càn-Khôn, có th¡p m¶t ng†n Çèn, tôi
liŠn hÕi änh. Anh c¡t nghïa r¢ng: "ƒy là ánh sáng cûa ñåo
ÇÜÖng khai, cÛng nên g†i là HÒn cûa cä sanh linh, nÖi trái
cÀu sáu mÜÖi tám nÀy, ÇÙng trong hàng ThÃt-thÆp-nhÎ ÇÎa".
K‰ Çó, änh chÌ các cÓt nhÜ là:
ñÙc Thích-Ca, khai Çåo PhÆt,
ñÙc Lão-Tº, khai Çåo Tiên,
ñÙc Chúa Jésus Christ, khai Çåo Thánh,
ñÙc KhÜÖng-Thái-Công, khai Bäng phong ThÀn,
ñÙc Kh°ng-Phu-Tº, khai Çåo Nho.
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Låi chÌ cÓt ñÙc PhÆt Quan-Âm BÒ-Tát, ñÙc Lš-TháiBåch và Quan-Thánh ñ‰-Quân mà nói r¢ng: "ƒy là ba vÎ
PhÆt, Tiên, Thánh thay m¥t cho Tam-Giáo, dìu ñåo kÿ HångÜÖn nÀy, giúp sÙc cho ñÙc Cao-ñài ThÜ®ng-ñ‣, tÙc là
Giáo-Chû, ÇÙng chû quy․n n․n ñåi-ñåo Tam-Kÿ. Ngài Çû
quy․n thiêng-liêng mÀu nhi…m, mà qui nguyên các Tôn-Giáo
låi hi…p nhÙt m§i Ç¥ng".
Anh låi chÌ phía dÜ§i h‰t, có bäy cái ngai, là ngôi vÎ
thiêng-liêng cûa ñÙc Giáo-Tông, ba vÎ ChÜªng-Pháp và ba
vÎ ñÀu-SÜ, thu¶c vŠ NhÖn-ñåo. NhÜng s¡p ª Çó, ch§ không
ai ngÒi, duy có Ç¥ng toå-vÎ trong m‡i khi ñåi-h¶i ChÙc-s¡c
mà thôi.
M. ñÙc nói r¢ng: Trong ÇŠn th©, các ñÃng Ãy là ngÜ©i
Çã có công khai sáng ñåo, tØ bu°i tåo Thiên lÆp ñÎa Ç‰n gi©,
hiŒp låi m§i g†i:
Tam-Giáo là:
Thích
ñåo
Nho
Mà cÛng gÒm vŠ:
NgÛ-Chi ñåi-ñåo là:
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PhÆt-ñåo,
Tiên-ñåo,
Thánh-ñåo,
ThÀn-ñåo,
NhÖn-ñåo.
Vi‰ng nÖi Bát-Quái-ñài (Çåi-ÇiŒn) rÒi änh d¡t tôi trª ra
khoäng gi»a r¶ng dài, mà c¡t nghïa v§i tôi r¢ng: ñây g†i là
Cºu-Trùng-ñài, nÖi cûa Ba-ngàn-m¶t-træm-mÜ©i-hai ChÙcs¡c. ñ£ng cÃp nhÜ vÀy:
1 vÎ Giáo-Tông (Pape)
3 vÎ ñÀu-SÜ (Cardinaux)
36 vÎ PhÓi-SÜ (Archevêques) nhÜng có 3 vÎ
Chánh Ç¥ng thay m¥t cho 3 ñÀu-SÜ, còn 33 vÎ
kia là Phó.
72 vÎ Giáo-SÜ (Evêques)
3000 vÎ Giáo-H»u (Prêtre)
C†ng là 3112 vÎ.
Nên ñÙc Cao-ñài ThÜ®ng-ñ‰ g†i là:
NhÙt PhÆt
Tam Tiên
Tam-thÆp-løc Thánh
ThÃt-thÆp-nhÎ HiŠn
Tam thiên ñÒ-ÇŒ
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là vÆy Çó, cä thäy ÇŠu chia ra làm Tam-phái, m¥c Thiênphøc ba s¡c khác nhau.
S¡c vàng g†i là Thái-Thanh vŠ PhÆt-giáo,
S¡c xanh g†i là ThÜ®ng-Thanh vŠ Tiên-giáo
S¡c ÇÕ g†i là Ng†c-Thanh vŠ Nho-giáo.

Duy có ñÙc Giáo-Tông thì m¥c áo tr¡ng có thêu BátQuái và mão tr¡ng g†i là "Mitre pontificale" mà thôi. ƒy là
ngÜ©i làm ÇÀu cûa 3111 vÎ kia. Låi còn LÍ-Sanh, cÛng Çû
Tam-phái g†i là: Elèves-Prêtres, nhÜng vô sÓ (Nombre
illimité) vì chÜa ÇÙng vào hàng ChÙc-s¡c.
Coi nÖi Çó rÒi, änh dÅn tôi ra phía ngoài xa, thÃy hai
bên có lÀu chuông và lÀu trÓng, låi có thang leo lên, g¥p m¶t
khoäng r¶ng-rãi ngay chính gi»a, änh nói r¢ng: ñây là HiŒpThiên-ñài, ChÙc-s¡c nÖi nÀy Chí-Tôn s¡p Ç¥t chÜa hoàntoàn, vì ñåo m§i khai, nên vào chÜa Çû sÓ, duy có 21 vÎ,
Ç£ng-cÃp nhÜ vÀy:

H¶-Pháp
BäoH†cQuân BäoVænQuân ThÜ®ng-PhÄm
--------------------Bäo-ñåo
--------------------Hi‰n-ñåo
--------------------Khai-ñåo
----------Ti‰p-LÍ
Ti‰p-ñåo

H¶-Pháp
Bäo-Pháp
Hi‰n-Pháp
Khai-Pháp
Ti‰p-Pháp
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ThÜ®ng-Sanh Bäo Sanh Quân Bäo Cô Quân
----------Bäo-Th‰
-------------------Hi‰n-Th‰
---------Khai-Th‰
-------------------Ti‰p-Y
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----------
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VÎ H¶-Pháp là ngÜ©i ChÜªng-Quän HiŒp-Thiên-ñài,
cÛng nhÜ vÎ Giáo-Tông bên Cºu-Trùng-ñài, cÓt chÌ Ç‹ gìngi» luÆt-lŒ, và n¡m các bí-pháp cûa ñåo, låi phäi bäo-h¶ mÃy
chi dÜ§i kia Ç¥ng làm cho tròn phÆn-s¿.

Phía h»u
- ThÜ®ng-PhÄm, là vÎ Ç‹ bäo-h¶, s¡p Ç¥t phÄm-vÎ cho
cä ñåo-h»u Çã nhÆp-môn, tØ ChÙc-s¡c cho Ç‰n Tín-ÇÒ, vŠ
chi ñåo.
- Væn-Pháp-Quân, là vÎ Ç‹ bäo-h¶ Væn-chÜÖng và KÏnghŒ cho cä nŠn ñåo, vŠ chi Væn- pháp (Arts & Bellesletters)
- Bäo-H†c-Quân, là vÎ Ç‹ bäo-h¶ Ty Giáo-døc cho cä
nŠn ñåo, vŠ chi Giáo-huÃn.

Phía tä
- ThÜ®ng-Sanh, là vÎ Ç‹ bäo-h¶ cho cä sanh linh, dåyd‡ Çû tÜ-cách Ç¥ng Çem vào nŠn ñåo, n‰u có ÇiŠu chi sai trái
luÆt ñåo, thì ngÜ©i låi phäi xem-sóc; vŠ chi Th‰.
- Bäo-Sanh-Quân, là vÎ Ç‹ bäo-h¶ vŠ khoa Y-dÜ®c mà
cÙu ch»a cä ñåo-h»u cûa nŠn ñåo, vŠ chi Bäo-sanh.
- Bäo-Cô-Quân, là vÎ Ç‹ bäo-h¶ cho nh»ng ngÜ©i cô
quä, và trÈ côi cúc trong nŠn ñåo, vŠ chi Bäo-cô.
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ƒy là sáu vÎ làm ÇÀu trong m‡i chi, còn dÜ§i n»a, duy
m§i có ThÆp-NhÎ-Th©i-Quân, chia ra làm ba, và vài vÎ Ç‹
giúp các vÎ ChÜªng-Quän trên kia, nhÜ là:
BÓn vÎ giúp sÙc cho H¶-Pháp,
BÓn vÎ --------- ThÜ®ng-PhÄm,
BÓn vÎ --------- ThÜ®ng-Sanh,
BÓn vÎ --------- Væn-Pháp-Quân,
BÓn vÎ --------- Bäo-Sanh-Quân,
sau së còn nhiŠu n»a.
MÃy ChÙc-s¡c HiŒp-Thiên-ñài k‹ trên kia là nh»ng vÎ
n¡m mÓi giŠng cho nŠn ñåo, cÀm ÇuÓc sáng dìu ÇÜ©ng cho
cä thäy, låi là ngÜ©i Ç‹ lÆp ÇiŠu-lŒ theo phÆn-s¿ cûa mình
cho cä và sanh chúng, nên g†i là "ChÖn ThÀn" cûa ñåo. MÃy
°ng vÅn là ngÜ©i phò-loan (Médiums) ti‰p tay nh»ng l©i
Thánh-Giáo cûa ñÙc Chí-Tôn, và các ñÃng PhÆt, Tiên,
Thánh, ThÀn trên Bát-Quái-ñài, g†i là "HÒn" cûa ñåo, rÒi
giao låi cho ChÙc-s¡c Cºu-Trùng-ñài là nh»ng trang hànhchánh và ph°-Ç¶, g†i là "Xác" cûa ñåo tùy theo Çó mà ban
hành ra cho cä ñåo-h»u.
N‰u có ÇiŠu chi sai sót, không håp v§i sanh-linh, thì
ChÙc-s¡c Cºu-Trùng-ñài cÛng có th‹ gªi lên HiŒp-Thiênñài mà xin chÃn-chÌnh låi, nhÜng cÛng phäi tìm ÇiŠu h»u-lš
mà biŒn-bác, m§i sºa cäi Ç¥ng.
M. Cao-Quÿnh-ñÙc låi giäi thêm v§i tôi r¢ng:
Trong 21 ChÙc-s¡c HiŒp-Thiên-ñài Çã k‹ trên Çây, có
hai vÎ: ThÜ®ng-PhÄm và ThÜ®ng-Sanh, vÅn là ChÙc-s¡c bên
Cºu-Trùng-ñài, s¡p vào hàng ChÙc-s¡c Hi…p-Thiên-ñài,
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Ç¥ng binh v¿c quyŠn cûa ChÙc-s¡c Cºu-Trùng-ñài, và cä
sanh chúng. ñÓi v§i ba vÎ ChÜªng-Pháp bên Hi…p-Thiênñài s¡p vào hàng ngÛ Cºu-Trùng-ñài, k‰ dÜ§i Giáo-Tông,
hÀu có hiŒn diŒn, mà bäo-bô vun trÒng các luÆt-lŒ cûa H¶Pháp Çã giao qua Cºu-Trùng-ñài, mà ban hành ra cho sanh
chúng.
Coi xong rÒi, bÜ§c xuÓng thang, änh d¡t tôi ra phía sau
Phòng-Væn, trình-diŒn v§i mÃy ông ChÙc-s¡c l§n, rÒi dÅn
coi nhiŠu ch‡ khác. M‡i m‡i ÇŠu có c¡t nghïa: Nào là cÓt
PhÆt Thích-Ca c«i ng¿a, t¿a hình lúc ông Cyaca Mouni còn
ÇÜÖng kiêm Hoàng-Tº, tØ Hoàng-thành tÀm ñåo; Ãy là
trång-thái lúc khai nguyên PhÆt-Giáo, låi có cÓt ông Sa-Nåt
d¿ng phía sau, nào là PhÆt Di-L¥c, còn hai bên ÇÜ©ng thì có
rØng trÅy såch nh»ng tåp m¶c, chØa låi nhiŠu cây cao l§n, có
tàn che mát-mÈ tÓt tÜÖi, g†i là VÜ©n Thiên Nhiên.
Anh d¡t tôi lÀn-lÀn ra nhà tÎnh, rÒi låi trª vòng qua các
nhà khác n»a.
Tôi nh¡m coi thÆt minh-mông, ngó Çà mÕn m¡t, nghï
cho M. Cao-Quÿnh-CÜ, ÇiŠu Çình mà khai phá mi‰ng ÇÃt
nÀy, Çã Ç‹ công-trình rÃt dày, m§i Ç¥ng vÆy.
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PhÀn 2
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II
Tôi Çi coi trót bu°i mà chÜa h‰t, song tôi thÃy M. ñÙc

có hÖi mÕi mŒt, nên tôi khuyên änh Çi nghÌ, còn tôi thì lÀn
hÒi trª ra bàu Cà-Na, là ch‡ së tåo ñ¶ng-ñình-HÒ mà coi
n»a!
ñi vØa t§i khóm rØng, ch®t thÃy m¶t ngÜ©i Çàn ông,
m¶t ngÜ©i Çàn bà, cä hai tråc lÓi 26, 27 tu°i, ngÒi Çâu m¥t
v§i nhau mà nói chuyŒn, nhÜng vì khuÃt c¶i cây, mà hai
ngÜ©i không thÃy tôi.
Tôi liŠn ÇÙng dØng låi, suy nghï r¢ng: NÖi Çây là chÓn
tu-hành, sao låi có viŒc lén-lút nÀy. CÛng vì tánh hay t†c
måch, nên tôi lóng tai nghe.
NgÜ©i Ç©n ông nói: "Qua nghe ngÜ©i ta ÇÒn Çã lâu
r¢ng, bà già và em vô ñåo Cao-ñài, nhÜng qua cÛng có Ç‣n
ki‣m Çôi ba lÀn, mà không g¥p m¥t".
NgÜ©i Ç©n bà nói: "Phäi, tØ bu°i anh sa mê theo Çàng
Çi‰m, bÕ em læn-lóc m¶t mình ª nhà quånh hiu, trót næm
trÜ©ng, em cÛng tÜªng là chÒng không Çoái Ç‰n, thì cÛng
còn cha mË anh em, nên ª låi, rán làm cho tròn phÆn dâu
con. Té ra, em Ç‹ š dòm coi, ch£ng có m¶t ngÜ©i nào thÜÖng
em cä. LiŒu th‰ ch£ng an thân, nên em låy cha mË mà vŠ
hÄm-hút v§i mË già, Çâu cÛng Ç¥ng vài tháng, ª æn cÛng yên.
M¶t ngày kia, em Çang xách nÜ§c, thình-lình xây-xÄm
mày m¥t, phát nóng lånh vài ngày, rÒi mÃt trí luôn. Lúc Ãy,
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em ch£ng còn bi‰t chi h‰t. Sau khi månh, em nghe bà già
thuÆt chuyŒn låi r¢ng: Bu°i n†, em Çiên cho Ç‰n Ç‡i xé quÀn,
xé áo, song cÛng may, sao em không nói chi bÆy bå, duy cÙ
låy hoài mà thôi, còn æn uÓng, thì nhiŠu hÖn m†i khi, nhÜng
ch£ng chÎu hÖi cá thÎt, cÙ æn ròng nh»ng tÜÖng chao, rau
muÓi cho Ç‰n ngày nay. Khi Çó, bà già thÃy em nhÜ vÆy, thì
Çau lòng, rÜ§c nào là bóng, chàng; thÀy pháp, thÀy phù gì
thôi Çã Çû. KÈ nói Çau ma, ngÜ©i r¢ng m¡c quÌ, lÆp Çàn
chuyên ch»a r¶n-ràng, trót mÃy tháng, không nên chi cä, rÓt
cu¶c tiŠn mÃt tÆt còn. Sau låi, nh© có mÃy ông trong ñåiñåo, h‰t lòng cÀu khÄn; l§p thì truyŠn Çi‹n, ngÜ©i thì vãi
bông, cho uÓng nÜ§c Thánh, chÜa ÇÀy ba ngày mà bÎnh cæn
Çã lÀn lÀn thuyên giäm. Lúc Ãy trong nhà thì nghèo, låi cÛng
có thi‰u chút ít cûa ngÜ©i ta, vì lúc chåy thÀy cho em, thi‰u
sÙc nên bu¶c bà già phäi vay hÕi, song cÛng nh© mÃy °ng,
kÈ nhiŠu ngÜ©i ít, góp nhóp Çâu Ç¥ng vài chøc ÇÒng. V§i
tiŠn Ãy, bà già Çem trä cho ngÜ©i ta, còn dÜ bao nhiêu thì
làm sª phí, chª em lên Ç‰n Çây ª dÜ«ng bÎnh. MÃy °ng låi
cho thuÓc men uÓng, không æn tiŠn båc chi, trong mÜÖi ngày
thì em bình-phøc låi nhÜ xÜa. TØ Ãy Ç‰n nay, mË con ª luôn
nÖi Çây, lo công-quä mà bÒi Çáp ân-huŒ Çã rÜ§i ban cûa Tr©i
PhÆt" .
ChØng nói Ç‰n Çó, tôi m§i bi‰t là hai v® chÒng, vì viŒc
gia-Çình nên phäi cách bÙc nhau, nay m§i g¥p m¥t Ç¥ng. Tôi
låi nghe ngÜ©i chÒng ti‰p r¢ng:
"Nay em Çã månh rÒi, còn ª chi nÖi Çây. VÆy vi…c qua
l« chÖi b©i, bi‣t là s¿ quÃy, qua Çã æn-næn nên m§i ki‣m
Çem em v․. Em b¢ng lòng chæng?"
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V®: - ƒy là m¶t ÇiŠu rÃt khó tính, vì em Çã ngán-ngÅm
tuÒng Ç©i. ViŒc v® chÒng, tuy anh Ç‹ š phø em, ch§ em vÅn
gi» tròn b°n phÆn làm v®. TØ ngày em vŠ v§i anh, Çã bi‰t
r¢ng ch£ng có cÜ§i hÕi chi, song ª cùng nhau Çã mÃy næm
dÜ, trên em gi» lòng kính th© cha mË, dÜ§i lo phøng-s¿ cho
chÒng. Em cÛng chán bi‰t, phÆn em chÎu nhiŠu n‡i Ç¡ng cay,
n¶i nhà ÇŠu gi» ñåo Thiên-Chúa, duy có sót m¶t mình em là
ngÜ©i ngoåi. Em vÅn bi‰t ñåo nào cÛng vÆy, cÙ dåy viŒc
hiŠn lành Çåo-ÇÙc, ng¥t vì em còn cha mË già y‰u, låi tùng
theo Nho-Giáo, nên em không n« bÕ mà theo ñåo cûa anh.
Bªi c§ Ãy, nên tuy là v® chÒng thÜÖng nhau, mà cha mË, anh
chÎ låi ch£ng khÙng cho anh ª v§i em, h¢ng ngày xô Çu°i,
coi em nhÜ cÕ rác, thÎ nhÜ Mên-man, m†i-r®; ÇÓi-Çãi v§i em
ch£ng khác chi v§i kÈ thù nghÎch, låi Çày Ç†a em quá lë!
NhÜng Çã l« viŒc v® chÒng, không lë m¶t lÀn Çåp cÙt, rÒi
phäi ch¥t chÖn, nên em rán chÎu Çã mÃy næm khÓn-kh°.
Anh còn nh§, lúc ông già em quá vãng, em låy cha mË
xin vŠ chÎu tang, và ÇÜa °ng lên Çàng. Cha mË n¢ng-n¢ng
quy‰t m¶t không cho, låi nói r¢ng; em muÓn vŠ Ç¥ng låy
thây ma thúi sao? Anh nghï coi, cha mË Çã l¡m chÎu nh†cnh¢n sanh em ra nâng-niu tØ bé chí trÜªng, bi‰t bao nhiêu
công cán. Theo phong hóa nhà Nam ta, Çã mÃy ngàn næm
gi» gÓc Nho-Gia, s¿ vong nhÜ s¿ tÒn, dÀu mÃt dÀu còn cÛng
kÌnh th© nhÜ m¶t. HuÓng chi Thánh, ThÀn Çâu ch£ng bi‰t,
duy trÜ§c m¡t em vÅn thÃy, cha là Tr©i, mË là bi‹n. Nay cha
Çã thác, dÀu Ön sinh dÜ«ng, mà ÇÓi v§i m¶t vài låy ÇÜa lên
ÇÜ©ng, há ti‰c hay sao?
Vì em thÀm nghï nhÜ vÆy, nên næn-nÌ khÄn cÀu h‰t l©i,
tuy là cha mË cho Çi, nhÜng trong š, không chút nào Üng
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chÎu. TØ ngày em lo viŒc tÓng táng ông già em xong, trª vŠ
cho Ç‰n sau, thân em låi càng khÓn cùng hÖn n»a! Song Çã
thÜÖng chÒng, nên em Çành ch» làm thinh, mà g¡ng chÎu
Ç¡ng cay tØ Ãy.
Bªi các c§ Ãy, dÀu cho em còn xét chút nghïa v® chÒng,
cÛng khó n‡i vŠ v§i anh cho tiŒn. M¶t là vì em Çã khÃn vái
v§i Tr©i PhÆt, mà nhÆp-môn cÀu ñåo, nay ch£ng lë em bánÇÒ nhi-ph‰? Hai là nay bà già em tu°i Çã cao, mà låi góa
bøa, không còn con cái chi khác hÖn là em n»a! Nên b°nphÆn em là con, phäi vì tình ch¡t-chiu khi bé thÖ, mà ª vÆy
hû-hÌ v§i mË già, hÀu thû hi‰u cho Ç‰n ngày lâm chung cûa
bä. ñã vÆy, phÀn em låi æn trÜ©ng chay, cÛng là m¶t ÇiŠu rÃt
khó cho em vŠ chung cùng v§i anh Ç¥ng.
ChÒng: - Em khéo nghe l©i h†, chuy…n gì thì ch£ng nói
làm chi, ch§ vi…c æn chay, là Çi․u thúc-xác. Theo nhÜ ñåo
cûa qua, Ãy là trái h£n v§i Tr©i ñÃt. Vì Tåo-hóa Çã sanh vÆt
ra mà dÜ«ng nhÖn, låi ch£ng chÎu dùng, bo-bo mà æn nh»ng
thäo-m¶c, là chÃt không b°-dÜ«ng xác thÎt cûa ta, thì phäi
mau ch‣t. Mà ch‣t vÆy, låi có t¶i tháo-trúc không chÎu ª th‣gian, càng phäi sa vào ñÎa-ngøc.
V®: - Em là phÆn n»-nhi, tuy có h†c Nho chút ít hÒi
thuª nhÕ, có bi‰t chi cho l¡m. NhÜng nghe mÃy ông l§n
trong ñåi-ñåo Tam-Kÿ giäi vŠ viŒc æn chay, tuy em không
hi‹u cho h‰t, ch§ cÛng còn Ç‹ š chút ít, sÖ-lÜ®c nhÜ vÀy: Các
sanh vÆt cûa Tåo-ñoan Çã bi‰n hóa ra, ÇŠu có s¿ h¢ng sÓng,
cÛng nhÜ loài ngÜ©i, nhÜng khác nhau là vì mình ÇÙng vŠ
hàng thÙ ba trong tam tài: "Thiên, ñÎa, NhÖn". NgÜ©i nh©
hÜªng Ç¥ng khí huy‰t tinh-tÃn trong såch nên trí não thông
minh, bi‰t nói, bi‰t luÆn và bi‰t nhiŠu ÇiŠu khôn ngoan hÖn
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cÀm thú. Còn sanh vÆt låi khác hÖn ta là do nÖi chÃt, nên trí
não ch£ng có, ngu mu¶i, d»-d¢n, thô kÎch. N‰u ta Çem máu
huy‰t ô trÜ®c cûa nó mà chan vào v§i s¿ trong såch cûa ta,
thì ch£ng khác chi lÃy bùn mà bÕ vào m¶t ly nÜ§c trong, lÀn
hÒi m¶t khi m¶t ít. RÓt låi, thì nÜ§c Ãy trª nên Çøc Çen. Em
chÌ sÖ cho anh thÃy, nh»ng sanh vÆt có s¿ Ç¶c, mà ta vÅn
thÃy rõ-ràng, nhÜ con cá rô, æn vào thì ho và nhÙc mÕi. Con
cua Çinh, làm cho n°i ÇÖn phung; và nhiŠu thú khác
n»a...HuÓng chi heo bò, vÅn có chÃt khác v§i ngÜ©i, tuy cái
Ç¶c cûa nó không håi ta hiŒn th©i, mà nó vÅn làm cho ta
sanh ra Çau Ç§n vŠ sau xa n»a. Låi trong các thú rØng, có
nhiŠu con d» d¢n, æn vào lÀn lÀn thân th‹ ta ÇŠu truyŠnnhi‹m các chÃt trÜ®c cûa nó. Bªi c§, nên chÃt thú pha v§i
chÃt ngÜ©i, mà làm cho ngÜ©i phäi hóa ra hung t®n, mÃt cä
chÃt Thánh cûa Tåo-hóa sanh, m§i làm ra nh»ng ÇiŠu tàn
båo ghét lÅn nhau, giành-gi¿t nhau, cho Ç‰n gi‰t nhau, và
làm nh»ng ÇiŠu tÒi phong båi tøc. ƒy m§i trái h£n v§i TåoÇoan, là ñÃng Háo-sanh, Üa s¿ sÓng m§i bi‰n hóa sanh-linh.
Nay vì ngÜ©i lÀm-låc mà håi lÅn nhau, nên Ngài m§i khai
ñåi-ñåo Ç¥ng bäo tÒn nhÖn vÆt. HuÓng chi xÜa, bu°i tåo
Thiên lÆp ñÎa mÃy ngàn næm ÇÀu, các Thánh-HiŠn trÜ§c nào
có æn sanh vÆt. N‰u nhÜ l©i cûa anh r¢ng: "•n chay là ép xác
mà ch‣t mau", sao nh»ng ngÜ©i xÜa cÙ dùng lê hoác mà
sÓng trên vài træm tu°i; mà låi sách vª, hãy còn ràng-ràng
r¢ng: "NgÜ©i bày bi…n ra mà dùng sanh vÆt, phát khªi sau
vua ThÀn-Nông mà thôi."
Anh låi nói r¢ng: "Thäo-m¶c là vÆt-chÃt không nuôi
nÃng tinh-thÀn" thì cÛng còn m¶t ÇiŠu rÃt lÀm-låc; là vì bu°i
xÜa kia, các bÆc Thánh-HiŠn, Ç‹ h‰t trí não, tìm ki‰m
phÜÖng-châm, Ç¥ng cÙu sanh-linh, vì Çem chÃt thú vào
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mình, mà näy sanh ra bÎnh hoån, thì phÀn nhiŠu låi dùng cÕ
cây mà làm thuÓc. Cho Ç‰n hiŒn th©i, các nhà HiŠn-Tri‰t vŠ
Y-Khoa toàn trong hoàn-cÀu ÇŠu noi theo Çó mà bào ch‰ ra
nh»ng Y DÜ®c mà trÎ bÎnh; thì tÃt nhiên, thäo m¶c là vÆt rÃt
quš báu, Ç‹ b° dÜ«ng và phøc nguyên thân th‹ loài ngÜ©i
ch§!
N‰u có th‰, b§t æn sanh vÆt, là m¶t phÜÖng tránh Ç¥ng
s¿ bÎnh hoån xäy ra m¶t ít. Còn dùng toàn lê hoác, ch£ng
khác nào ta ngæn ngØa bÎnh trÜ§c. NgÜ©i Çã không Çau Óm,
vÆt låi khÕi bÎ sát håi; Ãy ch£ng phäi là ÇiŠu h»u ích chung
cho cä hai bên, nhÖn và vÆt sao?
ChÒng: - ƒy là Çi․u h† nói ma-ma, phÆt-phÆt, có chi
g†i là hi‥n nhiên, em khéo nghe l©i h† mà chi. H† ki‣m tích
kia truy…n n† rÒi bày ra th© phÜ®ng bøt thÀn, cÛng là m¶t
Çi․u sai. Theo ñåo cûa qua, duy có th© m¶t ñÃng, ñÙc
Chúa Tr©i mà thôi!
V®: - ViŒc Ãy em ch£ng cãi, nhÜng em thÃy trong ñåiñåo Tam-Kÿ, trên th© ñÙc Cao-ñài, là Chúa cä Càn-Khôn.
Còn theo Thánh-Giáo, thì g†i là ñÙc Chúa Tr©i, vÅn cÛng là
m¶t ñÃng Ãy. DÜ§i thì th© mÃy ñÃng Çã ra công khai các
Tôn-Giáo bu°i xÜa, ÇŠu là: PhÆt, Tiên, Thánh, ThÀn. Trong
sÓ Ãy, có ñÙc Giáo-Chû Jésus Christ, là ChÖn-linh cûa ñÃng
Tåo-Hóa, thai xác phàm dìu ñåo Thánh miŠn Âu-Châu, và
cÛng có ñÙc Kh°ng-Phu-Tº, là ngÜ©i Çã khai Nho-giáo
(NhÖn-Çåo). Ngài cÛng là m¶t vÎ Giáo-Chû. Các ñÃng Çã
th© nÖi Bát-Quái-ñài, ÇŠu có công l§n v§i Ç©i, nên tên tu°i
vÅn còn lÜu truyŠn, nÖi sº xanh bia tåc. Trong hoàn cÀu, còn
ai là ch£ng bi‰t n»a! Thäy ÇŠu dìu lành cäi d» cho sanh linh,
thì cái ân-huŒ Ãy, ch£ng Çáng cho ta th© phÜ®ng và kÌnh låy
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sao? HuÓng chi trong nŠn ñåo Thánh, em có thÃy th© Çû các
Thánh Âu-Châu, thì cÛng ch£ng phäi là viŒc ¡t th© có m¶t
ñÃng ñÙc Chúa Tr©i mà thôi Çâu!
ChÒng: - Còn vi…c låy n»a, theo qua thì duy có låy ñÙc
Chúa Tr©i và ngÜ©i sÓng mà thôi, ch£ng nên låy bøt thÀn và
nh»ng ngÜ©i ch‣t.
V®: - ñiŠu Ãy, anh luÆn rÃt sai lÀm. Anh có hi‹u låy là
chi không, mà v¶i bàn nhÜ vÆy? ñ‹ em ki‰m m¶t ít l©i em
còn nh§ mÃy °ng giäi-nghïa, mà thuÆt låi cho anh nghe:
Låy hay là chào, ÇŠu là s¿ kÌnh nÖi lòng, phô bày ra
ngoài, cho thÃy cái hình-trång, nhÜng tùy s¿ tr†ng khinh, cao
thÃp, thì cái låy Ãy, dÀu v§i ai làm cÛng Ç¥ng cä. Thí dø nhÜ,
theo phong-tøc ngÜ©i Âu, n‰u kÌnh nhau, nhÜ tr†ng, thì quÿ
gÓi cúi ÇÀu; còn thÜ©ng thì dª nón, ngang vai låi n¡m tay
døc-d¥t. Theo Annam ta, hÍ tr†ng kÌnh thì låy, vØa vØa thì
xá và cúi ÇÀu. Còn Chà-và và Cao-mên, n‰u g¥p ngÜ©i
trÜªng thÜ®ng, thì m†p dài xuÓng ÇÃt, bÃt k‹ là nÖi nào. ƒy
là phong-tøc cûa m‡i nÜ§c khác nhau. N‰u Annam ta, mà
cÃm låy các ThÀn, Thánh, Tiên, PhÆt, thì làm th‰ nào tÕ s¿
kÌnh cûa h† ÇÓi v§i các ñÃng Thiêng-Liêng Ãy Ç¥ng? Còn
các xác ch‰t, dÀu cho có låy, thì cÛng là låy cái vong-linh;
mà dÀu cho låy xác ch‰t, thì låi t¶i chi sao? Cho Ç‰n Ç‡i, n¡n
hình ÇÃt, sành, cây kia, cÛng còn có th‹ låy xá Ç¥ng, hà tÃt
chi cái xác ch‰t Ãy, trÜ§c Çã là ông bà, cha mË, cô bác cûa ta,
ta vÅn nh© có xác Çó, m§i hóa sanh ra xác nÀy. N‰u ta v¶i
quên cái ân thâm nghïa tr†ng cûa xác Ãy, thì cái xác cûa
mình Çây m§i liŒu th‰ nào? DÀu luÆn cho t¶t lš, thì bÃt quá
là cái xác cûa con cháu, låy cái xác cûa ông bà cha mË, ch§
có chi Çâu mà tØ chÓi. Låi n‰u không cho låy xác ch‰t, vì
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nghï r¢ng, Çã thành ra ma quÌ, låi thêm m¶t ÇiŠu sái h¤n n»a!
Là Ç‰n chØng nào t§i phiên mình ch‰t, thì cÛng vÆy, con
cháu cûa mình cÛng cho mình là tà quái, truyŠn tº lÜu tôn
nhÜ th‰, thì tu-hành làm chi, mà rÓt ki‰p cÛng hóa ra tà mÎ.
N‰u nhÜ thÆt ¡t vÆy, thì thà là ÇØng gi» ñåo, hÀu khÕi bÎ con
cháu ngày sau khi dÍ. HuÓng chi, phong hóa nÜ§c nhà vÅn
Çã có s¤n tÜ-cách nhÜ vÀy:
- M¶t mình ñÙc Chí-Tôn, là ñÃng tåo thành Càn-Khôn
th‣ giái, ÇÙng v․ ThÆp-NhÎ Khai-Thiên. Låi trong tay Ngài,
n¡m ThÆp-NhÎ-Th©i-ThÀn, thì sÓ 12 là sÓ riêng cûa Ngài, tÃt
nhiên, ta phäi låy Ngài 12 låy.
- Các ñÃng PhÆt, Tiên hay v․ Cºu-Thiên Khai-Hóa,
ÇÙng vào hàng Cºu-phÄm. ƒy vÆy, sÓ 9 låi là phÀn riêng cûa
chÜ PhÆt Tiên, thì ta låy các Ngài 9 låy.
- Các bÆc Thánh, ThÀn vÅn ÇÙng v․ Tam-phÄm nÖi
Thiên-Çình, thì sÓ 3 là sÓ riêng cûa bÆc Thánh ThÀn, thì ta
låy các Ngài 3 låy.
- NgÜ©i trÜªng thÜ®ng trong phàm gian, vì còn th† khí
Âm-dÜÖng, mà hÜªng s¿ sÓng nÖi th‣-trÀn, thì ta låy 2 låy.
Hai låy Ãy, tÃt là m¶t låy Tr©i, m¶t låy ñÃt, ch§ ngÜ©i chÜa
hÜªng Ç¥ng låy nào cä.
- BÆc nhÖn-phÄm Çã thác thì ta phäi låy 4 låy. Nghïa là,
m¶t låy Tr©i, m¶t låy ñÃt, còn vong hÒn cûa ngÜ©i, duy có
hÜªng 2 låy mà thôi.
ƒy cÛng là m¶t vÈ phân biŒt vŠ LÍ, rÃt có trÆt-t¿, thì
nào phäi là ÇiŠu l¶n-x¶n Çâu, mà ta m© hÒ, Ç‹ bàn luÆn Ç‰n
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viŒc kÈ låy ngÜ©i không, cho mÃt niŠm hòa khí, låi sanh ra lë
khi dÍ Thánh ThÀn?
Em låi h¢ng thÃy nh»ng ngÜ©i Âu-Châu, m‡i khi Çi
ngang m¶t Çám xác, bÃt câu là sang hay hèn gì, ÇŠu dª nón
cúi ÇÀu chào, Ãy là ngÜ©i tÕ lòng thÜÖng m‰n và kÌnh cái xác
ch‰t ch§ gì, n‰u ngÜ©i cho là ma quÌ, thì Çã lánh xa trÜ§c, lë
nào låi thi lÍ! Theo nhÜ l©i cûa anh nói, em chÜa ¡t là phäi,
vì em rõ bi‰t, ñÙc Giáo-Chû Jésus Christ có Ç‹ l©i sÃm
truyŠn r¢ng: "Bây phäi kÌnh th© cha mË bây" (Adorer vos
parents), dÀu s¿ vong nhÜ s¿ tÒn cÛng là m¶t ÇiŠu rÃt chánh
Çáng, ai ai cÛng rõ bi‰t cä.
ChÒng: - Con nhÕ nÀy kÿ quá, qua nói phäi trái cho em
nghe rÒi em muÓn kích-bác qua, låi chÎu nghe theo h†. Em
nghï coi, trong hoàn-cÀu thi‣u chi là ñåo, låi bày Ç¥t làm gì
n»a cho r¶n tang.
V®: - Phäi, em Çâu cãi anh. Các ñåo nhÜ trong NgÛChi ñåi-ñåo, cûa em Çã nói hÒi nãy, ÇŠu là Chánh-giáo cä,
thäy ÇŠu dåy làm lành lánh d», tránh dåy theo ngay, là bu°i
m§i sÖ khai cûa mÓi ñåo mà thôi. Nh»ng sanh linh nào hiŒn
th©i trong lúc Ãy, thì còn gi»-gìn l©i Thánh-Giáo, m§i th†
hÜªng thái-bình. LÀn lÀn, m¶t vài træm næm sau, nh¢m th©i
kÿ khác, tÃt nhiên nhÖn sanh cÛng khác, Çã xa l©i truyŠn
dåy, Çâu có thÃu Çáo cái nhiŒm-mÀu cûa ñåo. M‡i ông có
trí-thÙc, tùy š cûa mình, bày ch‰ ra m¶t cách, ho¥c Ç¥ng cÀu
danh, ho¥c Ç‹ thû l®i. ñåo thì chánh, mà vì ngÜ©i sºa cäi ra
lÀn lÀn mà phäi hÜ hoåi, cho Ç‰n Ç°i chánh trª nên tà. Thí-dø
nhÜ: PhÆt-Giáo xÜa kia, có dåy Çi làm Çám Ç¥ng lÃy tiŠn
công-ÇÙc, ho¥c làm ÇÒ mä, ÇÓt nhÜ bây gi© ÇÜ®c Çâu? Còn
nh»ng bí-pháp cûa Tiên-gia, ch£ng phäi Ç‹ làm chuyŒn giä
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ng¶ nhÜ b†n Tä-Çåo bày ra, ngÒi nghinh xiêng quay g†i r¢ng
trÎ tà, nhÜ thÀy pháp vÆy? Nho-giáo xÜa h¢ng dåy ngÜ©i gi»
luân-lš, tam-cang, ngÛ-thÜ©ng, theo nhÜ l©i các Thánh roi
truyŠn chÌ-dÅn, mà nào có bi‹u, trung v§i vua mình, rÒi dùng
sÙc månh hi‰p th‰ y‰u, gây ra viŒc ÇÒ kh° cho nhÖn sanh?
Còn hi‰u thäo, cÛng ch£ng phäi bi‹u ta dÓi trá, gåt gÅm
ngÜ©i, ho¥c gi‰t ngÜ©i, gi¿t cûa vŠ nuôi cha mË?
Mà hiŒn th©i, anh Çã thÃy rõ-ràng, Ùng-chÙng ngày nay
trên th‰-giái nÀy, ÇŠu nhÜ vÆy cä. Cho nên các ñåo vì nÖi
lÀm-låc Ãy, mà thành ra ÇiŠu kích-bác gây lÅn nhau; cÛng vì
vÆy mà sanh linh phäi Ç° máu, chém gi‰t nhau, ch£ng bi‰t
bao nhiêu sanh mång rÒi, thÆm chí cho Ç‰n ngÜ©i m¶t s¡c
da, mà coi nhau nhÜ thù nghÎch, thì còn chi g†i là ñåo? Bäo
làm sao mà Tåo-hóa không lo ho¢ng khai ñåi-ñåo, qui
Tam-Giáo, hiŒp NgÛ-Chi, chuy‹n kÿ Hå-ngÜÖn là lÓi chót
nÀy, mà s¡p Ç¥t cho nhÖn quÀn xã-h¶i cä hoàn-cÀu, dåy phäi
bi‰t thÜÖng yêu nhau, dìu-d¡t nhau, ch£ng luÆn là s¡c dân
nào, cÛng ÇŠu là con cái cûa Ngài cä thäy; thÆm chí cho Ç‰n
sanh vÆt chót h‰t là côn trùng, Ngài cÛng muÓn cho ta ch£ng
nên › khôn ngoan mà hi‰p lÅn nó, vì chúng nó cÛng th† sanh
nhÜ ta. ñ¥ng vÆy, m§i xÙng Çáng phÆn làm ngÜ©i cûa Tåohóa ban ân cho, mà làm anh cä các loài vÆt. ƒy là tôn-chÌ
cûa ñåi-ñåo Tam-Kÿ ÇÜÖng lúc nÀy, muÓn dìu sanh chúng,
k‰t dây liên-ái mà th† hÜªng hòa-bình Çó.
Em nói cho cùng l©i, là n‰u sÙc phàm cûa ngÜ©i, mà cäi
quá lÆp ñåo kÿ nÀy, mà cÛng còn theo nhÜ làm sái tôn-chÌ
trÜ§c, thì ñÙc Chí-Tôn ch£ng hŠ ngÒi yên, mà ngó s¿ tiêudiŒt, trong bu°i Hå-ngÜÖn nÀy; th‰ nào cÛng phäi ÇiŠu-Çình
m¶t ñåo khác, cho sanh-linh Ç¥ng hÜªng s¿ yên tÎnh, m§i
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nh¢m Thánh-lš cûa Ngài, là m¶t ñÃng háo-sanh, Üa sÓng,
ch§ ch£ng chÎu gi‰t lÅn nhau.
ChÒng: - Em nghe lóm nh»ng l©i cûa h† bày bÎa ra mà
dø ngÜ©i, rÒi hô lên ñåo! ñåo! Ch§ ñåo là gì? Em tÜªng hÍ
có ñåo m§i sÓng, còn không ñåo nhÜ nh»ng ngÜ©i ch£ng
bi‣t kia rÒi ch‣t hay sao?
V®: - N‰u anh nói vÆy låi sai lÀm hÖn n»a! ñåo là m¶t
ÇiŠu rÃt nhiŒm mÀu huyŠn-bí cao xa, em ch£ng hi‹u cho thÃu
Çáo, mà nói cho cùng t¶t cho anh nghe. Mà dÀu cho bÆc nào,
trong th‰-gian nÀy, là cao thÜ®ng hÖn h‰t, cÛng khó giäi cho
tÃt lš.
Em ch£ng nói chi cho l¡m, nhÜng anh phäi hi‹u r¢ng:
DÀu cho Tr©i ñÃt, hay là chi chi trong Càn-Khôn th‰ giái
nÀy, cÛng là nÖi ñåo mà bi‰n hóa ra. N‰u ch£ng có ñåo, thì
ch£ng hŠ có mäy mún gì trÜ§c m¡t h‰t. ƒy là em nói sÖ viŒc
huyŠn-bí, là ÇiŠu em không rõ ¡t, nhÜng tùy theo sách vª cûa
các ñÃng HiŠn-Tri‰t xÜa Ç‹ låi. Còn nói chi viŒc hiŒn tåi
trong trái cÀu nÀy: B°n phÆn làm ngÜ©i rÃt khó, n‰u vô Çåo,
thì Çâu có phäi là b¿c nhÖn-phÄm, mà có th‰ nào bŠn v»ng
Ç¥ng.
Thí dø nhÜ:
- ñÙng vào hàng vua chúa, lòng ch£ng khoan hòa, coi
thÀn dân nhÜ cÕ rác, Ç¡m mê tºu s¡c, ch£ng quän Ç‣n nÜ§c
nhà, là vua vô Çåo, Üa nÎnh xa trung, không nghe theo l©i
Çoan-chánh cûa tôi con, låi chÎu nh»ng s¿ nÎnh hùa cûa tàmÎ, tÙc nhiên phäi ng»a nghiêng xã t¡c, hÜ håi giang-san,
rÓt rÒi lôi cuÓn nh»ng Çiêu tàn, mà gây cho Çoàn con dân
phäi chÎu bùn than kh° sª.
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- Làm quan, trên ch£ng tr†n lòng th© chúa, dÜ§i ch£ng
h‣t då thÜÖng dân, dua mÎ theo lÛ nÎnh tà, hÀu lÃy quy․n to
hi‣p chúng. ñã ch£ng lo Ç․n Ön chúa, låi không thái Ç¶ trÎ
dân, ki‣m chÜ§c thâu Çoåt cûa ngÜ©i, lÀn lÀn rÒi gây cho
con dân thán oán, mà làm loån cho nÜ§c: ƒy là tham quan ô
låi, tÃt là vô Çåo.
- Dân vô Çåo, thì ch£ng bi‣t Ç‣n quÓc-vÜÖng thûy th°,
không kiêng s® luÆt nÜ§c nhà, mà hóa sanh ra Çi․u tr¶m
cÜ§p, tàn nhÅn håi nhau, nhiÍu loån cä sanh linh, lÀn lÀn
hi…p nhau cho có sÙc, gÀy vÜÖng ÇÒ bá, cÜ§p gi¿t ngôi vua
mà sanh rÓi cho nÜ§c.
- V® chÒng ª v§i nhau vô Çåo, chÒng thì tºu Çi‣m trà
Çình, Üa theo phóng Çãng, ch£ng quän Ç‣n tình nhà, bÕ v®
bÕ con Çói rách, vi…c hÜ nên cûa gia-Çình không thÃu Çáo,
ch£ng dìu v®, dåy con, theo ÇÜ©ng ngay nÈo th£ng, thi‣u ÇÙc
kém hånh. Vì nÖi vô Çåo Ãy, mà bu¶c v® phäi gây thêm rÓi,
không bi‣t nÍ chÒng, lÀn lÀn sanh ra c© båc, bÕ luÓng b°n
phÆn Ç©n bà là t․ gia n¶i tr®, ch£ng còn gi» ti‣t trinh, h‣t
tÜªng Ç‣n phÆn nÜng khæn sºa tráp. RÓt rÒi, phäi hÜ-hoåi
gia Çình, cÛng là Ç․u vô Çåo.
- PhÆn làm con, ch£ng kÌnh th© cha mË, quên Ön
dÜ«ng-døc, bÕ nghïa sanh-thành, l©i dåy-d‡ ch£ng nghe,
quen theo Çoàn du Çãng, khi thÎ cô bác, không tÜªng Ç‣n cÆu
dì, làm cho hÜ hoåi tông môn, Ãy là con ng‡-nghÎch, tÙc là
trái Çåo làm con.
- Anh em ª v§i nhau vô Çåo, là ch£ng tÜªng tình máu
thÎt, l§n không dìu nhÕ; nhÕ nghÎch v§i l§n, ch£ng bi‣t
thÜÖng nhau, lÀn hÒi mÃt ni․m huynh-Ç…, sanh vi…c loån
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dâm, anh chÒng em dâu, hóa ra thù nghÎch, mà chém gi‣t
nhau, làm cho nhøc-nhã t° tiên, vÆy là vô Çåo.
- Chû ª v§i t§ vô Çåo, là ch£ng gi» phÆn b․ trên, tham
công ti‣c vi…c, không xét c¿c nh†c cûa t§, làm cho t§ ch£ng
phøc lòng, mà hóa ra nh»ng Çi․u ngoan ngånh v§i chû, thì
ch£ng khác nào ép cho t§ làm trái phÆn s¿. ´t lâu rÒi t§
không vâng mång chû, Ãy m§i g†i là t§ phän tâm, mà mang
ch» t§ vô Çåo.
ñó là em luÆn sÖ ÇiŠu vô Çåo cûa ngÜ©i, mà làm ra hÜ
hoåi cho cä nÜ§c, cä dân. Tuy là vŠ Nhân-ñåo, ai cÛng cho
là th‰ tình Ç©i, nhÜng cÛng có änh-hÜªng hiŒp vŠ Thiên-ñåo.
Nên phÆn làm ngÜ©i muÓn cho tròn, phäi bi‰t mÜ®n ñ©i giÒi
ñåo, lÃy ñåo dìu ñ©i, cä hai nÜÖng nhau mà Çi cho có c¥p
m§i Ç¥ng.
Bªi c§ cho nên, bu°i ban sÖ cûa Tr©i ñÃt có rÒi, thì hóa
sanh các vÆt trÜ§c, chØng sanh ra loài ngÜ©i, thì ñÃng Tåoñoan phäi khai ñåo, mà dìu-dÅn cä nhÖn vÆt, tÙc là con cái
cûa Ngài cä thäy.
Khi mang lÓt phàm vào rÒi, thì ch£ng khác nào kÈ mù
tÓi. L§n khôn lên, vØa Çû trí-hóa, trÜ§c m¡t duy có thÃy ÇiŠu
tranh danh Çoåt l®i, vÆt quí phÄm cao, rÃt phù håp v§i thÜ©ng
tình, áp nhau giành-gi¿t cho Ç‰n gi‰t lÅn nhau, Çành quên
phÙc cái nhÖn-phÄm cûa mình, m¶t chû khách, Ç‰n Çây Ç¥ng
bÒi Çáp s¿ trä vay cho nhau. RÓt cái Ç©i cûa ngÜ©i, th‰ cÛng
ch£ng quá træm næm, nào khác giÃc chiêm bao, nghèo cÛng
th‰ mà sang cÛng th‰! Bu°i chung qui, cÙ n¡m hai tay
không, cao dÜ©ng bao, thÃp cÛng dÜ©ng bao! Linh-hÒn cÙ
Ç‰n Tòa phán xét, cân t¶i v§i phÜ§c mà ÇÎnh Çoåt; ho¥c phäi
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chÎu luân-hÒi chuy‹n ki‰p, ho¥c hÜªng s¿ an-nhàn vui vÈ
thiêng-liêng. Té ra, cái giàu sang cûa ta, Çã làm quÃy nÖi th‰
trÀn nÀy mà có ra, ch£ng hŠ theo mà chu¶c t¶i cho ta! Låi
còn ÇÓng xác trÖ trÖ, dÅu cho ai gÅm cÛng nhÜ ai, vùi nÖi
nÃm ÇÃt, dÀu tÓt dÀu không, lâu rÒi cÛng ra Çám mÒ oan cÕ
lånh, n¢m nÖi ÇÒng trÓng sÜÖng gieo, thÕ l¥n ác tà, ÇÓ ai
tránh khÕi. Th‰ cÛng ch£ng nên giành gi¿t mà chi, rÒi phäi
vay thêm cho vun ÇÓng, lÅn kÈ nghèo hèn, phäi ra thân Çói
lånh, làm cho trái v§i Tåo-Hóa là m¶t ñÃng TØ-Bi, bu°i nÀy
là cùng tÆn, mà hãy còn lo phÜÖng cÙu th‰.
Vì thÜÖng nhân loåi, nên tØ xÜa nh»ng nay, m‡i khi
trong nÜ§c nào, vì s¿ hi‰p lÅn nhau mà khªi loån, thì chính
mình Ngài Ç‰n mà khai ñåo, ho¥c sai các Tiên-PhÆt thai
phàm mà mª các Tôn-Giáo, hÀu làm cho yên tÎnh, nhÜng
cÛng chÜa hŠ thÃy Ç¥ng s¿ hòa-bình cho sanh chúng gi© phút
nào cä.
ƒy vÆy, ñåo nghïa là m¶t con ÇÜ©ng ngay th£ng (la
Vérité) cûa Tåo-hóa khai ra cho các ChÖn linh Çã mang xác
phàm nÀy, noi theo s¿ chÖn thÆt hiŠn lành mà thû cái vai
tuÒng cûa ta, Çã lãnh chÎu trÜ§c m¥t Ngài, mà Ç‰n trong cõi
dinh hoàn nÀy, làm xong phÆn s¿ rÒi, bu°i chung quy m§i có
th‰ noi theo nÃc thang cao hÖn, cÛng trong con ÇÜ©ng Ãy, mà
h¶i diŒn v§i Ngài, nhÜng cÛng tùy theo viŒc làm n¥ng nhË,
phäi chæng nÖi Çây, m§i s¡p theo Ç£ng cÃp: PhÆt, Tiên,
Thánh, ThÀn mà th† ban trong khi t§i trÜ§c m¥t Ngài mà
phøng mång. ƒy là tôn-chÌ các ñåo Çã khai ra tØ thÌ t§i
chung, Ç¥ng dìu dÅn sanh-linh.
Còn nh»ng trang Çã lãnh mång Tr©i Ç‰n Çây, tuy cÛng
làm tròn phÆn s¿, nhÜng có gây ra nh»ng ÇiŠu phäi vay vay
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trä trä, chØng bu°i lâm chung so t¶i phÜ§c mà ÇÎnh, rÒi tùy
Ç£ng cÃp nÖi trÀn nÀy, mà luân-hÒi trª låi, phÜ§c nhiŠu thì
làm quan, làm giàu; ít phÜ§c thì lãnh b¿c thÜ©ng nhân, phäi
chÎu cay Ç¡ng, mà trä cho nhau cho Ç‰n lúc xong, rÒi cÛng
phäi tu tâm dÜ«ng tánh, m§i trông thoát khÕi nÖi vòng
chuy‹n ki‰p. Låi nh»ng kÈ Çã Ç‰n Çây, làm trái nhÖn phÄm,
thì còn nói chi. Bu°i thác cÛng Ç‰n Tòa phán xét mà chÎu xº
Çoán, rÓt rÒi thì l¶n trª xuÓng, mà chuy‹n ra cÀm thú, ho¥c
phäi mÃt cä chÖn-linh, mà bi‰n sanh ra côn trùng, thäo m¶c
rÒi ra công tu luyŒn ngàn næm, may mà Ç¡c quä, m§i trông
lên t§i bÆc ngÜ©i. Là viŒc công bình cûa Tr©i ñÃt Çã phân
ÇÎnh, Ãy m§i rõ Tåo-hóa là m¶t ñÃng cÀm cân thiêng-liêng.
Cho nên, em nói r¢ng: ñåo vÅn thiŒt nhiŒm mÀu cao xa
khó giäi là vÆy Çó.
ChÒng: - Tuy là em nói vÆy, ch§ qua ch£ng h․ tin chút
nào, vì là Çi․u không thÃy hi‥n nhiên, bây gi© sÓng ª nÖi
Çây, æn theo Çây, làm theo Çây, bi‣t kÎp ngÜ©i hay chÜa,
huÓng chi phäi tính vi…c cao xa, Ç․u là hÜ thi…t không ¡t, mà
qua vÅn thÃy h† bày Çi․u m¶ng mÎ nhÜ: Các ñåo Ç․u th©
hình änh PhÆt, Tiên, Thánh, hay là vi‣t ch». Còn ñåo Caoñài, sao låi th© có m¶t con m¡t là š chi vÆy?
V®: - Anh hÕi thì em nói ngay, nhÜng s¿ bi‰t cûa em rÃt
hËp hòi, vì nghe mÃy °ng Thuy‰t ñåo, b°n ñåo Ç‰n nghe thì
Çông, làm cho em phÆn gái, duy có ÇÙng xa xa phía ngoài,
nghe lóm mà thôi, vÆy Ç‹ em luÆn sÖ cho anh nghe:
Con m¡t Ãy, là cûa ñÃng Tåo-Hóa, nên g†i là ThiênNhãn. Vì Ngài không có hình änh chi Ç‰n tåi th‰ cho ta thÃy;
nên phäi t¿a con m¡t ra mà th©, änh hÜ§ng chÌ vŠ: Ngài là
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ñÃng Chúa cä Càn-Khôn th‰ giái, tÙc là m¡t Ngài soi kh¡p
m†i nÖi, nên th‰ tình h¢ng ví câu: "Hoàng-thiên h»u nhãn",
nghïa là Tr©i có m¡t là vÆy Çó! N‰u ta muÓn th© Ngài, mà ta
vÅn ch£ng bi‰t tÜ§ng diŒn cûa Ngài ra th‹ nào, thì không lë
ta tÜ®ng hình ra là Annam, Tây, Cao-mên, hay là theo m¶t
s¡c dân nào khác nÖi th‰ nÀy, thì sao cho nh¢m lš?
Em nh§ mÃy câu Thánh-Ngôn cûa ñÙc Cao-ñài
ThÜ®ng-ñ‰ chÌ phán vŠ Thiên-Nhãn, cho các Môn-ÇŒ Ngài
trong bu°i ñåi-ñåo Tam-Kÿ m§i khai nhÜ vÀy:
Nhãn thÎ chû tâm,
LÜ«ng quang chû t‥,
Quang thÎ thÀn,
ThÀn thÎ Thiên,
Thiên giä ngã giä.
MÃy câu Thánh-Ngôn nÀy nghïa lš rÃt sâu xa, sÙc phàm
khó giäi, cho thÃu cái r¶ng minh-mông cûa câu væn, nhÜng
theo phÆn cûa em, thi‰u h†c låi trí-thÙc ít oi, nên luÆn sÖ nhÜ
vÀy:
- Thiên-Nhãn nghïa là m¡t Tr©i.
- Mà m¡t Tr©i låi thông ÇÒng v§i M¡t cûa mình, cÛng
nên g†i là " ThÀn LÜÖng-Tâm " (Conscience).
Nên m‡i viŒc chi mình muÓn thi-hành, tÃt nhiên trÜ§c
h‰t mình phäi g†i ThÀn LÜÖng-Tâm mà cÆy nhû, chÌ giáo
ÇiŠu hÜ thiŒt, tà chánh th‰ nào, rÒi mình m§i ÇÎnh: làm hay
bÕ. Thoäng có ÇiŠu chi, mình g†i là không tÓt, không håp
v§i th‰ tình Ç©i, không Çoan chánh, thì mình còn dø d¿, chÜa
dám thi-hành, là vì mình tính: N‰u làm cho ra cái hình, theo
trí cûa mình Ç¶, thì s® e m¡t mình xem không håp. Mà hÍ
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m¡t mình xem không håp, thì låi làm cho tâm tánh mình áynáy: ñó là bÎ ThÀn LÜÖng-Tâm cän trª rÀy la. HÍ ThÀn
LÜÖng-Tâm quª trách, tÃt nhiên là Tr©i quª vÆy.
ƒy vÆy, m†i viŒc chi cûa ta Çã tính nÖi Tâm ta, dÀu hÜ
dÀu thiŒt, thì ThÀn LÜÖng-Tâm ÇŠu hi‹u h‰t, mà chÌ-dÅn cho
ta rõ ÇiŠu tà, lë chánh. N‰u ThÀn LÜÖng-Tâm hi‹u, thì tÃt
nhiên ñÃng Tåo-Hóa Çã rõ bi‰t h‰t. Nên chi, Tâm mình lay
Ç¶ng thì Ngài Çã thÃu rÒi. Bªi c§, nên phÆn làm ngÜ©i phäi
bi‰t r¢ng, m†i viŒc chi cûa ta làm lén-lút m¶t mình, dÀu l§n
dÀu nhÕ cÛng vÆy, là duy có giÃu-gi‰m v§i kÈ có xác thÎt nhÜ
ta mà thôi, ch§ ch£ng hŠ khi nào khuÃt m¡t Tr©i và các ñÃng
Thiêng-Liêng cho Ç¥ng. N‰u Tåo-Hóa riêng Ç‹ cho ta giÃu
Ç¥ng Ngài, thì còn có chi g†i là mÀu nhiŒm cûa Tr©i ñÃt. Vì
vÆy, mà có câu: "Thiên-giä ngã giä", chÌ là: HÍ ta thÃy, thì
tÃt nhiên Tr©i cÛng thÃy vÆy, có th‰ thông-ÇÒng v§i nhau.
Thí dø: Theo trí ngu xuÄn cûa em tÜªng nhÜ: M¶t ÇÙa
æn tr¶m kia, khi Çã Ç‹ š, có m¶t nhà nào Ç‹ cho nó Ç¶t nhÆp,
thì trÜ§c h‰t, nó gån hÕi ThÀn LÜÖng-Tâm coi có th‰ lÃy cûa
ngÜ©i Ç¥ng chæng? ƒy là ÇiŠu tà våy, thì th‰ nào ThÀn
LÜÖng-Tâm cÛng nói v§i nó r¢ng: Không Ç¥ng! Låi giäi cho
nó bi‰t: N‰u nó khoét vách, h† hay Ç¥ng la lên, ¡t có kÈ Ç‰n
b¡t nó. Nghe Ç‰n Çó, nó h‰t hÒn, rÒi dø-d¿, tính t§i tính lui.
Trong lúc dùn th£ng Ãy làm cho nó bÓi rÓi. Låi n‰u s¿ ham
muÓn quá lë cûa nó có hÖi sÃn-sÜ§c thì ThÀn LÜÖng-Tâm vë
cái cänh trång së t§i cho nó, ho¥c bÎ ª tù, ngÜ©i hành-hà thân
nó, làm cho nó bÕ v® con nó Çói khát, chØng Ãy nó hoänghÓt mà xuÃt hån. ƒy là, ñÃng Tåo-Hóa rÀy quª nó. CÛng có
khi nó vÜng theo l©i ThÀn LÜÖng-Tâm mà bÕ qua, không
làm viŒc sái Ãy.
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Còn n‰u nó tính sÜ§c mà làm, là bªi tánh-chÃt tà våy,
tuy ThÀn LÜÖng-Tâm chÌ dÅn cho nó bi‰t là sái, mà vì nó
muÓn quá rÒi làm bÆy, ch§ vÅn trong lòng s®-sŒt luôn, vì bÎ
rÀy hoài cho Ç‰n cùng. TÜªng nhÜ khi nó ÇÜÖng hành-tàng
viŒc sái Ãy, thì ThÀn LÜÖng-Tâm h¢ng nh¡c chØng tØ cái
quÃy cûa nó ÇÜÖng hành-Ç¶ng, làm cho nó hÒi-h¶p, cho Ç‰n
khi nó Çem ÇÒ gian Ãy vŠ d†c ÇÜ©ng, g¥p ngÜ©i, ho¥c thoåt
nghe nhánh cây r§t, thì cÛng làm cho nó giÆt mình mà
hoäng-hÓt. Lúc bán ÇÒ thì cÛng vÆy, thÆm-chí cho Ç‰n nó
thÃy món nào, là ÇÒ nó tr¶m cûa ngÜ©i còn trÜ§c m¡t nó,
ch£ng khác chi nó còn bày ÇÒ gian trÜ§c m¡t ThÀn-LÜÖngTâm, thì nó cÛng bÎ quª mà bÙc-rÙt hoài!
ƒy vÆy, m†i viŒc chi trong th‰-gian nÀy, ÇŠu có änhhÜªng theo Çó cä, ch£ng k‹ là viŒc nhÕ hay l§n. ñây là m¶t
ÇiŠu Ùng chÙng cûa m‡i ngÜ©i h¢ng thÃy. ViŒc nào cûa ta
làm phäi, thì ThÀn LÜÖng-Tâm khen, mà làm cho ta vui lòng
h§n-hª; còn ÇiŠu chi cûa ta làm sái, ThÀn LÜÖng-Tâm quª
rÀy, låi làm cho trong lòng ta xÓn-xang là nhÜ th‰.
Trong ñåi-ñåo Tam-Kÿ th© "Thiên-Nhãn" là chû š Çó;
mà cÛng nÖi Çó là nguÒn c¶i cûa "ñåo" tÃt là m¶t ÇiŠu
huyŠn-bí sâu-xa, Ç‹ cho bÆc NhÖn-phàm ki‰m hi‹u m‡i tÙ
riêng, tùy theo s¿ h†c thÙc cao thÃp, hÀu ræn lÃy mình mà
gi» cho tr†n phÆn. HuÓng chi, trÜ§c Chúa Giáng-Sanh, mi․n
Âu-Châu cÛng có th© con M¡t, g†i là "L'oeil du Maitre", låi
có nh»ng sách vª cûa nhiŠu bÆc HiŠn-Tri‰t xÜa luÆn vŠ
Thiên-Nhãn, còn Ç‹ låi ràng-ràng, mà anh không Ç‹ š tìm
bi‰t./.
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Chung

In tåi nhà in Võ Væn Vân 201-211 Kitchener - Saigon 1929
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Taøi lieäu ñöôïc söu taäp töø tuû saùch cuûa
Hieàn Taøi Nguyeãn Thaønh Nghieäp
Leã Vuï Thaùnh Thaát New South Wales
Australia
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