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LỜI DẪN

Vào thập niên 1980 của thế kỷ trước, khi Đạo 
Lịnh 01 chưa ra đời. Việc hành Đạo trong 

Đạo Cao Đài vô cùng êm đẹp và thuận lợi. Luật pháp Đạo 
được tôn trọng triệt để. Đức tin của đồng Đạo tuyệt đối 
nơi Chí Tôn Từ Phụ và các Đấng thiêng liêng. Người tín 
hữu Cao Đài sống trong một xã hội đạo đức thánh thiện tự 
giác thi hành Đạo luật trong sự yêu thương trên kính dưới 
nhường, chẳng mảy may dám nghĩ đến sự canh cải chơn 
truyền Đạo pháp.

Bác Bùi Tứ Ân lúc đó còn là một tu sĩ trẻ tuổi đang 
tu học tại một Thánh Thất xa xôi vùng núi Thất Sơn Miền 
Tây. Bác đã có cảm hứng viết những truyện ngắn về Đạo rất 
thân thiết với bút pháp bình dị mộc mạc. Đọc truyện ngắn 
của Bác cho thấy một toàn cảnh của bầu không khí bình yên 
và rất chân thật trong nền Đại Đạo. Lúc đó việc in ấn và 
xuất bản rất khó, nên Bác đã tặng cho tôi một tập truyện 
ngắn viết tay bằng bút tích của bác để kỷ niệm trên đường 
học Đạo. Ước gì ngày nay có được một môi trường Đạo như 
thế. Nay phương tiện truyền thông được thạnh hành. Tôi 
xin phép Bác để giới thiệu những truyện ngắn của Bác đến 
quý bạn trẻ hiện nay để thưởng thức bầu không khí và sinh 
hoạt đạo sự của trên 40 năm trước - khi Hội Thánh đang 
cầm quyền Đao. Tập truyện của bác Bùi gồm có 5 truyện 
ngắn nhỏ vì còn là bản thão nên chưa đặt tên. Nay tôi xin 
phép tạm gọi “Truyện ngắn Cao Đài”. Tôi xin lần lược 
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giới thiệu từng bài một.
Cảm ơn Bác Bùi Tứ Ân.

Vân Lê.
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TRUYỆN NGẮN CAO ĐÀI
Bùi Tứ Ân

BÀI MỘT: THỊ TRẤN TÌNH THƯƠNG

Trời cuối đông đã trở lại ấm áp. Thiên hạ 
có thể mặc sơ-mi ra ngoài được rồi. Thỉnh 

thoảng chỉ còn một vài ngọn gió bấc cuối mùa nhẹ phớt 
qua mát lạnh. Mặt đất khô khan hẳn đi, tưởng chừng 
như không chở nổi cái rừng cây xanh bạt ngàn rậm rạp. 
Vậy mà, nhìn kỹ lên ngọn người ta thấy một màu non đầy 
nhựa sống, một màu nâu vàng  óng ánh mượt mà. Một vài 
nụ hoa mới nở đầu mùa; chen lẫn bên cạnh vô số những 
búp non chờ ngày hé nhụy đón Xuân.

Ra khỏi cổng chánh của Thánh Thất Tú Tề, các 
bạn rẽ về bên trái. Đó là con lộ chính nối liền đến chợ 
Huyện Tri Tôn. Qua nghĩa trang liệt sĩ một đỗi các bạn 
lại rẽ sang bên phải về hướng tây. Tới khoảng đường dốc 
gồ ghề triền núi,  Hồng thấy mệt, nàng đề nghị các anh 
nghỉ chân một chút. Mặt trời đã lên khỏi rặng cây dương 
trong sân Thánh Thất.  Trán mọi người có lấm tấm mồ hôi. 
Hồng cầm chiếc nón lá phe phẩy quạt. Nàng nhìn  về phía 
trước dãy Thiên Cẩm Sơn nằm dài chắn ngang trông thật 
hùng vĩ. Trên đỉnh núi chạy dài xuống cũng một màu vàng 
non óng ánh. Dưới chân núi mặt đất thoai thoải nghiêng 
nghiêng. Những ô đất vuông vuông nối tiếp nhau san sát 
như một chiếc bàn cờ khổng lồ. Đó là những mảnh đất 
rẫy của dân làng. Tận bìa chân núi phía hữu, người ta 
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nhìn thấy một Thị Trấn vui tươi đầy sức sống đang vươn 
mình phơi trong nắng sớm.

Từ đằng xa, người ta còn có thể thấy rõ các màu ngói 
đỏ trên những bức tường trắng kiến trúc liền kề nhau 
trông thật đẹp mắt. Thị Trấn trên triền núi này không có 
những ngôi nhà cao tầng. Không có cột điện, cũng không 
có tháp nước. Có lẽ Thị Trấn đã được xây dựng từ thời xa 
xưa lắm nên các phương tiện tối thiểu ấy không có chăng?

Không đâu bạn ạ! Không phải là Thị Trấn dân cư 
mà đó là nghĩa trang, nơi an nghỉ của những chiến sĩ tình 
thương. Hôm nay, gần cuối năm, Hồng Hoa và các bằng 
hữu đi tảo mộ đón Xuân. Các bạn đến đó để đấp đất nhổ 
cỏ và cắm hoa cho những ngôi mộ. Hằng năm, các bạn 
đều rủ nhau ra đây tảo mộ và cũng để thăm viếng những 
người đã làm xong sứ mạng và đang nằm yên nghỉ đời đời. 
Những ngôi mộ mà ở xa ta cứ tưởng là những tòa lâu đài 
đó năm nào cùng cũng được sơn phết tân trang lại ít ngày 
trước lễ Đưa Chư Thánh 24 tháng Chạp để đón Xuân mới.

Nơi này, các bạn cũng đã thường xuyên đến trong 
lúc đẩy Thuyền Bát Nhã tiễn người về Cực lạc yên nghỉ. 
Những lúc ấy, vì quá bận rộn mà không có dịp đứng ngắm 
thong thả như hôm nay được dịp chiêm ngưỡng cái nét 
vui tươi của Thị trấn mà chính tay mình xây dựng.

Mặc dù nghỉ chân đã khỏe, không ai bảo ai mọi người 
đều mặc nhiên đồng ý nghỉ nán thêm để nhìn.

Đây không phải là nghĩa trang liệt sĩ có dựng đài 
tưởng niệm tuyên dương, cũng không phải là khu đất 
nghĩa địa âm u mà đời thường gọi là đất cúng, mà chính 
là nơi an nghỉ của những người con sau khi làm tròn sứ 
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mạng do Đức Chí Tôn giao phó. Trên từng nấm mộ, hình 
như chúng ta nhìn thấy còn in rõ những nét vui tươi yêu 
ái. Họ suốt đời chỉ sống cho tình thương. Cái tình thương 
bao la vô bờ mà Đại Tự Phụ ban cho. Họ đi gỏ cửa từng 
nhà đem kinh biếu cho từng người. Đó là cái sứ mạng cao 
cả nhất mà họ quên mình để hành sử cho tròn.

Họ mạnh dạn, thản nhiên và lần lược về nơi này an 
nghỉ. Có thể nói đúng sự thật rằng đây là Thị trấn của 
tình thương yêu mà họ là những chiến sĩ trong tay không 
một tấc thép, chỉ trang bị cho mình một thứ khí giới vững 
bền không ai thắng nỗi đó là tình thương yêu.

Hồng vốn tánh hay nhút nhát và ngại khó. Nàng 
chẳng bao giờ dám ghé mắt nhìn các tử thi. Nhưng truyền 
thống của ông bà cha mẹ để lại, nàng cũng thích đi hành 
Đạo. Từ ngày vào ban Đồng-Nhi đến nay, sống gần gủi với 
những bạn đồng môn và những người niên cao kỷ trưởng 
trong Hương Đạo hằng ngày tu học bên bạn bè, Hồng đã 
học được một bài học của sự thương yêu. Giờ đây, Hồng 
rất bạo dạn và siêng năng trước sự cảm mến của Bàn Tri 
Sự. Nàng đã tập được một nếp sống đơn giản và vị tha vì 
đã nhìn thấy được chân lý thật sự của cuộc đời. Chứng 
kiến và đưa đón những cảnh chết của Đạo hữu nói riêng 
và là của con người nói chung Hồng càng hiểu đó là định 
mạng mà không một ai tránh khỏi nên nàng không còn 
sợ hãi trước cái chết nữa. Vì vậy mà Hồng sống rất yêu 
đời. Giờ đây Hồng đã tách rời được các bạn bè thời trang 
đỏm dáng để trở thành cô Đồng-nhi mẫu mực đáng yêu.

Hồng chợt nhớ, Hội Thánh gọi nơi an nghĩ của 
những Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu ở Thánh Địa 
là đất Thái Bình Cực Lạc. Ban đầu nàng cũng phải chép 
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miệng mĩm cười vì sự ngạc nhiên tưởng không thể giải 
thích được… Nhưng hôm nay nàng đã hiểu và hiểu một 
cách thâm thúy cái danh từ ấy. Nàng nghĩ thầm, nếu 
không là tín hữu Đạo Cao Đài thì chắc chẳng lãnh hội 
được trọn vẹn cái ý nghĩ cao cả đó.

Bây giờ mùa Xuân của Tạo hóa lại sắp trở về với 
vạn vật. Mỗi loài từ vật chất, thão mộc, thú cầm đến con 
người đều được ban thưởng một một nhựa sống tràn đầy 
và một cơ hội để tấn hóa thêm lên.

Hồng và bằng hữu tình nguyện lãnh cái sứ mạng 
đem mùa Xuân về cho Thị Trấn Tình Thương. Những 
ngôi dinh thự tí hon xây cất trật tự thẳng hàng thật nguy 
nga và uy nghi nhìn thẳng về hướng đông có vầng thái 
dương rực rỡ. Các ngôi dinh thự ấy hân hoan mở cửa để 
nghênh đón một mùa Xuân tươi đẹp thái hòa.

Tú Tề, ngày 24 tháng Chạp Mậu Ngọ (1978)
Bùi Tứ Ân
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BÀI HAI : NGHE CHUÔNG CẢNH CÁO

Buổi chiều thật oi ả. Lá trên cành im phăng 
phắc. Không một áng mây, không một gợn 

gió. Những tia nắng xế như kim chăm nhọn hoắc xói xỉa 
vào da thịt. Các hoạt động dường như ngưng lại. Người 
ta có thể nghe thấy tiếng chắc lưỡi của con thằn lằn trên 
vách vì khát nước. Thật là ngột ngạt vô cùng.

Bổng dưng Tuyết Hoa dừng tay lại để lắng nghe. 
Tiếng chuông ở hướng Thánh Thất thúc lên trong u buồn 
vội vã, nàng đếm được chín tiếng thì dứt. Hoa cảm thấy 
bàng hoàng thở ra buồn bả. Nàng không còn lòng dạ 
nào ăn trọn bửa cơm. Cố lua vào cho hết chén còn dang 
dở rồi buông đủa xuống thay áo đi ngay. Tuyết Hoa biết 
trách nhiệm của mình lắm nên nàng không thể trể hơn 
một phút nào được.

Đó là Chuông Cảnh-Cáo từ Thánh Thất vọng lại. 
Tiếng chuông báo dẫn Chơn linh vừa thoát xác về nơi ngôi 
thờ Đại Từ Phụ; cũng là chuông báo hiệu cho đồng Đạo 
trong địa phương có một vị Đạo Hữu nữ phái vừa qui vị.

Tiếng chuông rất quen thuộc với người tín-hữu Cao 
Đài. Hằng ngày, người ta có thể nghe rõ tiếng chuông đó 
trong âm điệu ngân nga, êm ả và vui tươi trong các giờ lễ 
bái tứ-thời thường lệ. Thỉnh thoảng người ta mới nghe 
được tiếng chuông đặc biệt như hôm nay. Nó cảnh cáo 
cho một linh hồn vừa xuất ngoại nương theo cái âm ba 
ấy mà về nơi phước địa.
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Biết rằng cái chết là lẽ tự nhiên của một kiếp sanh, 
nhưng Tuyết Hoa nhiều lúc cũng cảm thấy chạnh lòng 
đau xót ngậm ngùi đưa tiễn. Làm sao mà con người có 
thể trơ lòng sắt đá trước cảnh tử biệt sanh ly? Hoa coi cái 
đau khổ tang tóc đó như là cái đau khổ của chính mình. 
Nên Tuyết Hoa thương, nàng thương đây là thương cho 
người còn ở lại cõi trần đầy khổ sở nầy phải chịu cảnh 
côi cúc bơ vơ.

Cái chết là một sự bất ngờ đến với bất cứ ai. Biết 
rằng phải chết là lẽ tự nhiên, nhưng làm sao mình trù 
liệu được lúc nào nó đến? Tuyết Hoa cũng đôi khi phát 
hiện có vài gia đình trong nhà gặp tang mà không còn 
một hột gạo để nấu.

Thế nên trong tình thương bao la mà Đức Chí Tôn 
đã ban cho. Nàng đem hiến tất cả cho nhơn sanh. Cùng 
với toàn Đạo hết dạ để tâm lo lắng giúp cho thi hài người 
quá cố được yên nghỉ ấm cúng, và cầu siêu cho linh hồn 
người được nhẹ nhàng siêu thoát.

Cũng như hiền huynh Đầu Hương Đạo và Bàn Tri 
Sự, Tuyết Hoa trách nhiệm hướng dẫn Ban Đồng Nhi 
phải có mặt ngay từ những giây phút đầu tiên trong các 
đám tang-tế-sự. Bổn phận của Ban Đồng Nhi là để tụng 
kinh, ở cấp Hương-đạo xa xôi là trách nhiệm chánh của 
Biện Nhi. Vì vậy mà Tuyết Hoa cũng đã nhiều lần bỏ dở 
các bửa ăn hay nửa đêm phải thức giấc như vậy.

Tuyết Hoa đến nơi thì Hồng và Mỹ Lệ cũng thay áo 
xong, rồi ba chị em cùng đi. Thì ra không phải chỉ có Biện 
Nhi vội vã mà hầu như mọi người đều như một.

Đó là những cô đồng-nhi gương mẫu trong Hương 
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Đạo. Được sự dạy dỗ và huấn luyện của các bậc đàn anh 
trong Hương, các cô đã trở thành những chậu kiển quí 
giá trong huê viên đạo-đức.

Tuổi đời còn ít ỏi, vẻ mặt còn thơ ngây vô tư lự, các cô 
cũng đã biết tình nguyện làm sứ thần mang tình thương 
đến cho đời.

Không đua đòi, không chưng diện. Tuyết Hoa đã 
biết sống ung dung theo lẽ tự nhiên. Biết rằng kiếp sống 
con người không phải lúc nào cũng phẳng lặng như mặt 
nước hồ thu, mà luôn luôn chực kề có những trận phong 
ba thổi đến. Và Tuyết Hoa cũng đã học được tính bình 
tĩnh khứng chịu không than.

Nhiều lúc hành xong lễ tang-tế-sự, đưa người quá 
cố về đến nơi an nghỉ cuối cùng hầu như mọi người đều 
thắm mệt qua các công việc tế lễ liên tục. Nhưng trên mặt 
mọi người vẫn còn đượm đầy vẻ hân hoan yêu ái. Họ là 
người không ngại khó từ việc làm đến việc ăn việc ở.

Có lần muốn ngã bệnh vì phải dự nhiều đám liên 
tục. Bằng hữu đã khuyên cô nên nghỉ dưỡng. Nhưng rồi 
tiếng chuông-cảnh-cáo lại vang và người ta thấy Tuyết 
Hoa trong chiếc áo dài trắng đứng trong hàng đồng nhi 
yêu mến nghiêm trang.

Tuyết Hoa rất sợ sống cô đơn. Nàng muốn hiệp đồng 
chư môn đệ. Nàng đã thật sự biết nhìn nhau như con một 
cha. Đó là một thứ tình thương bao la muôn đời gắn chặt. 
Hoa đã học được cái chân lý của cuộc sống là tình thương 
không ích kỷ, tư lợi mà phải quên mình làm nên cho người. 
Chính cái nghĩa vụ cao cả đó làm cho đời sống con người 
trở nên có ý nghĩa, làm tâm tư của nàng bình yên trầm 
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tĩnh. Vì vậy mà nàng không hề sợ chết. Chết chính là cái 
vinh quang nhứt của con người sau khi lưu lạc tha phương 
được về đoàn tụ với gia đình yêu ái.

Chuông cảnh-cáo không phải mang một màu sắc 
thê lương ảm đạm của tiếng chuông báo-tử mà nó mang 
một trạng thái nhẹ nhàng siêu nhiên thoát tục đưa người 
về cảnh thật.

Tú Tề, mùng Một tháng Hai, Kỷ Mùi. (1979)
Bùi Tứ Ân.
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BÀI BA : LẼ THẬT

Không phải phát sanh từ tâm trạng buồn 
nản, chán chường, mà là lúc vui vẻ yêu 

đời hơn bao giờ hết. Chính vì sợ cái vui vẻ yêu đời ấy trôi 
qua mất, nên tôi mới bắt đầu để tâm đến tìm hiểu lẽ thật 
của cuộc sống mong sao giữ nó với mình lâu dài hơn.

Cuộc sống thì hiển nhiên trước mắt ai cũng thấy cần 
gì phải nói đến lẽ thật? Tự nó là một sự thật. Ban đầu tôi 
đã quyết chắc như vậy. Nhưng không, với thời gian sống 
lẫn lộn trong cuộc đời, tranh đua tìm kiếm vật chất để 
thỏa mãn xác thân, tôi mới thấy cuộc sống có một ý nghĩa 
khác hơn. Và mục đích của nó thật là cao đẹp.

Những tư tưởng đó tôi tìm thấy được khi thân cận 
với tiên-sinh (một Chức Sắc trong Đại Đạo). Chính tiên-
sinh đã hướng dẫn cho tôi thấy cái lẽ thật ấy qua chính 
cuộc đời của ông. Tiên-sinh ít hay nói chỉ chịu làm mà 
thôi; nếu ai muốn biết thì tiên-sinh cũng vui vẻ và không 
hẹp lượng.

Một hôm đẹp trời, tôi đến thăm tiên-sinh. Người hỏi 
tôi: Chú (em) được sanh ra trong cõi đời này để làm gì? 
Câu hỏi của tiên-sinh đánh vào tri thức tôi một khái niệm 
vô cùng hổn độn. Có thể nói rằng tôi bối rối chưa thể bắt 
đầu ngay câu trả lời, dầu rằng chỉ là câu mở đầu đơn giản.

Tôi nhìn tiên-sinh rồi quay lại nhìn chính trong nội 
tâm của mình rồi tự khẳng định rằng: Tôi được sinh ra 
đây đâu phải là ăn không ngồi rồi, sống bám vào xã hội 
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đâu! Tôi có hai bàn tay, tôi biết làm việc, sự sống của tôi 
trên đời này hẳn không phải là vô ích vì tôi không lười 
biếng. Tôi biết rằng có rất nhiều nghĩa vụ ràng buộc lấy 
tôi. Tôi đã nợ của đời biết bao là sự thể. Tôi trưởng thành 
và khôn lớn đây trong quá trình đã hưởng bao nhiêu thứ 
của xã hội ban cho, vậy là tôi phải trả. Tôi trình bày với 
tiên-sinh ý nghĩ ấy. Tiên-sinh gật gù bảo tôi nói tiếp đi.

Quả thật, tôi suy nghĩ thấy, mình phải đền ơn cho 
đời, đó là nghĩa vụ thiêng liêng của con người. Đó là ý 
thức trách nhiệm của con người biết sống trên sự công 
bằng hợp lý. Thảng như có kẻ nào đó không đặt vấn đề 
ơn đền nghĩa trả; thì họ vẫn sống, tự nhiên sống và tự 
nhiên trưởng thành.

Trong ý thức công bình đó, tiên-sinh hỏi tôi cái bản 
chất đích thực của nghĩa vụ là gì?

Tôi nghĩ rằng cũng như bao nhiêu vấn đề khác, nghĩa 
vụ được phát sinh cũng có một nguồn gốc. Tức là lý do để 
phát sinh ra nó, mà lý do rõ ràng hơn hết phải là cơm ăn, 
áo mặc, thuốc thang và dạy dỗ… Nếu không có bàn tay 
nông phu chắc chúng ta phải chết vì đói; nếu thiếu lương 
y chắc ta phải chết vì bệnh tật… Chính đời là người đem 
ân nghĩa đến với chúng ta. Một con người có lương tri 
biết suy nghĩ thì không thể không nghĩ đến sự đền đáp. 
Như vậy, nghĩa vụ là một việc làm thiêng liêng do ý thức 
điều khiển?

Chúng ta đứng trước nghĩa vụ cũng như con trâu bị 
đặt trước cây cày, không thể làm gì khác hơn được ngoài 
việc kéo cày. Đó là món nợ hiển nhiên mà ta đã mang và 
phải trả. Mặc dù không muốn hay có ăn cần ở kiệm đến 
mức nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải mắc món nợ thiêng 
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liêng ấy vì nó không do ý muốn chủ quan của chúng ta tạo 
nên. Dầu có trăm nghìn lý lẽ luận biện thế nào thì không 
giải qua được cái món nợ thiêng liêng ấy. Đạo Cao Đài 
gọi đó là nợ-tiền-khiên.

Tiên-sinh ôn tồn hỏi tôi nợ-tiền-khiên bắt đầu từ 
lúc nào?

Tôi ôn lại cái khởi đầu của cuộc đời. Từ lúc lọt lòng 
mẹ – sau chin tháng được hoài thai – lần đầu tiên mẹ ta 
đặt núm sữa vào miệng ta chính là lúc ta bắt đầu khoác 
lên vai món nợ không do ta vay. Tiên-sinh như đọc được ý 
tưởng đó trong tôi, người mĩm cười nói: nếu vì một lý do 
nào đó chú ra chào đời trước hoặc sau chín tháng thì sao?

Tôi mới phát hiện thêm rằng, nguyên nhân của nghĩa 
vụ không phải bắt đầu từ lúc chào đời – sau hạn kỳ chín 
tháng nằm trong bụng mẹ – mà ngay từ đầu của hạn kỳ 
ấy. Sự trưởng thành và ấm no đời ban cho chỉ là một diễn 
tiến của sự thọ ân chứ không phải khởi đầu!

Nhưng ai đã đem đến cho ta món nợ tiền khiên ấy? 
Thực sự người đó đã thương hay ghét ta? Ta có thể tránh 
được món nợ ấy không?

Hẳn ai cũng biết rằng mỗi người trong chúng ta 
được hiện hữu trên đời này là do sự kết hợp của tinh cha 
huyết mẹ mà thành. Nếu không có cha hoặc không có mẹ 
thì không có ta trên đời này để lãnh nợ tiền khiên. Trên 
thực tế sự kết hợp của đôi nam nữ là cha mẹ trong tương 
lai của đứa con mà sau này nó phải trả món nợ-tiền-khiên 
đó không phải họ cố ý để gieo cho đứa nhỏ món nợ nặng 
nề đó. Không! Và muôn ngàn lần không!

Chỉ có sự thương yêu mới nối liền được đôi nam 
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nữ. Không ai ra chào đời bình thường mà không do sự 
thương yêu của cha mẹ. Tuy cũng có một ít trường hợp 
cá biệt phi nhân tính của cha mà có!

Vậy cái món nợ tiền khiên hay là cái nghĩa vụ thiêng 
liêng của ta nó được bắt nguồn từ sự thương yêu. Mà 
thương yêu là một sự kiện cảm tính tự nhiên không do 
một áp lực hay nguyên lý nào chi phối.

Ngày nào không còn sự yêu thương nhau hay là sự 
âm dương phối hợp thì không có nguyên nhân phôi thai 
những món nợ… vì lúc ấy đời sống không còn hiện hữu 
nữa, nó đã tận rồi. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Ngoài 
con người còn nhiều giống động vật khác ngay cả cây cỏ 
thực vật cũng đều có sự giao phối thương yêu do nguyên 
lý âm dương tương hiệp. Ấy là Đạo.

Khi đã trót hiện hữu thì tự mình, con người phải 
mang nặng một ơn nghĩa và có phận sự phải đền đáp lại. 
Đó chính là nghĩa vụ. Nghĩa vụ thực ra chỉ là bổn phận 
phải thể hiện sự công bằng. Nó được sinh ra trong tình 
thương thì sự đền đáp lại cũng phải bằng tình thương.

Khi chúng ta biết làm việc và siêng năng làm việc, 
khi chúng ta sản xuất ra một vật chất để thỏa mãn cho 
bản thân và xã hội. Như vậy có phải chúng ta có đang trả 
nợ tiền khiên không? Tiên-sinh hỏi.

Thưa tiên-sinh! Vì chính những con người đã thực 
sự và trực tiếp đem ơn nghĩa đến cho ta đã chết rồi sau 
khi ta lớn khôn. Như vậy chủ nợ thực sự của ta đã mất. 
Rồi chính ta đem nợ cho thế hệ ra sau này bằng cái tình 
thương yêu của ta. Trên ý thức thực tế thì chủ nợ của ta 
chính họ cũng là người thiếu nợ tiền khiên từ thế hệ trước 
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mà chưa kịp trả. Và trong cái tình thương họ đã đào tạo 
ra thế hệ sau. Thế nên đáp lại tình thương con người là 
ta trả nợ tiền khiên rồi đó.

Trên nguyên tắc căn bản thì các thế hệ của con người 
nối tiếp nhau hiện hữu như những mắc-xích kết lại bền 
chặt mãi mãi: Nợ của thế hệ trước đem trả cho thế hệ sau. 
Thưa tiên-sinh có phải thế không ạ?

Như vậy thì làm sao định được giới hạn của món 
nợ phải trả? Tiên-sinh mĩm cười gật đầu hỏi. Có cái gì 
để đo lường được nghĩa vụ? Mặc dù băn khoăn ấy ta chưa 
tìm ra lời giải đáp thì có ngày chúng ta phải ngưng trả nợ 
tiền khiên. Đó là ngày cuối cùng của cuộc đời, không ai 
đòi nợ người người chết bao giờ.

Tóm lại ân huệ thọ mang của thế hệ trước đem trả 
cho thế hệ sau là nghĩa vụ và do ý thức công bằng trong 
luật thương yêu. Nó giống như xài đi một gáo nước trong 
lu rồi trả lại một gáo nước vào lu vậy thôi.

Nhưng xét cho kỹ, xài một gáo và trả lại một gáo 
có đem đến ích lợi gì cho ai không? Chúng ta ai cũng có 
thể thấy ngay rằng: Không! Vì lu nước vẫn còn nguyên 
đó. Trừ khi chúng ta trả lại hai, ba gáo nước nhiều hơn!

Một cái máy, khi được đổ xăng, nó vận hành lên thì 
nhằm vào một mục đích có thực như bơm nước, chạy 
thuyền, di chuyển v.v. Tương tự, cơ thể con người cần ăn 
uống để sống như cái máy cần xăng để chạy. Nhưng khi 
ăn no xong thì ta làm gì? Để làm ruộng, để tăng gia sản 
xuất, để lao động v.v. Nói tổng quát hơn là ta làm việc để 
kiếm thù lao tạo ra thêm thức ăn mới, tức tìm xăng để máy 
được chạy liên tục. Thiếu thức ăn thì cổ máy con người 
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sẽ ngưng tức là chết. Vậy có phải con người sống để làm, 
để ăn? Nếu đúng thì con người là một chiếc máy đổ xăng 
chạy không vô ích!

Như vậy đến đây ta hiểu được, lẽ thật của cuộc sống 
là gì? Ăn no mặc lành đâu phải là mục đích cuối cùng. Đó 
chỉ là những phương tiện, những phương tiện này đưa 
chúng ta đi đến đâu, thưa tiên-sinh?

Nếu để tâm, ngày cuối của cuộc đời chúng ta, thấy chỉ 
còn lại duy nhứt sự khôn ngoan do quá trình sống, kinh 
nghiệm trong cuộc đời và ý thức đào luyện cho chúng ta. 
Đó là sự tấn hóa của chúng ta. Ngoài ra chẳng còn gì đáng 
kể phải không? Tiên-sinh hỏi.

Cuộc sống được bắt đầu bằng sự thương yêu, trưởng 
thành và khôn lớn trong sự thương yêu. Do luật công 
bằng thiêng liêng chúng ta học hỏi được trong cuộc đời, 
chúng ta đem đền đáp lại. Chính cái trí lự khôn ngoan 
biết thương yêu đó là mục đích thực sự của đời sống chúng 
ta, thưa tiên-sinh có phải thế không ạ?

Thương yêu là người phối ngẩu của sự công bằng 
không thể thiếu một. Vì có công bằng mà không có thương 
yêu đời sẽ khô khan tự diệt. Ngược lại, có thương yêu mà 
không có công bằng đời sẽ loạn. Ngày nay, khai Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn ban cho chúng ta một 
Quyền và một Luật. Đó là Luật Thương Yêu và Quyền 
Công Chánh. Do quyền cùng luật ấy con người sẽ học 
và hành để được tiến bộ một cách tự nhiên trên đường 
tấn hóa. Đó là lẽ thật của cuộc sống, có phải thế không 
thưa tiên-sinh?

Tiên sinh gật đầu, cảm thấy rất vui khi dắt dẫn được 
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một đàn em suy nghĩ tìm chân lý.
Tú Tề, ngày 1 tháng 1 Kỷ Mùi (1979).

Bùi Tứ Ân
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BÀI BỐN: PHÂN VÂN

Tôi được quen với hiền huynh trong một 
dịp tình cờ hội ngộ. Nhờ sự cởi mở và hoạt 

bác của hiền huynh mà câu chuyện giữa chúng tôi được 
tiến sâu hơn. Tôi cảm thấy hình như hiền huynh là cái 
chìa khóa mở đúng vào những khúc mắc của lòng tôi. 
Ban đầu tôi quen miệng gọi người bằng tiên-sinh cũng 
như đối với người niên cao kỷ trưởng khác. Nhưng hiền 
huynh không cho và bảo rằng như vậy là cách biệt và khách 
sáo lắm. Người ta thường gọi người bằng hiền huynh và 
người cũng muốn tôi cũng nên xưng hô như vậy. Thật ái 
ngại cho tôi quá đổi. Tuổi của người khá cao có thể tương 
đương tuổi của thân phụ tôi. Nhưng dần rồi cũng quen, 
mãi về sau tôi mới tiếp chuyện được với hiền huynh được 
tự nhiên hơn.

Hiền huynh ít khi rảnh rỗi. Ngoài các công việc cúng 
tế tại Thánh-Thất; hành lễ tang tế sự cho người đạo lẫn 
người đời, thời gian còn lại là để hiền huynh tiếp khách. 
Nhà của hiền huynh lúc nào cũng có người đến thăm. Vì 
vậy muốn tiếp kiến với hiền huynh tôi phải lần lựa lắm 
mới có dịp. Điều đó sau này hiền huynh trấn an rằng: 

“Chớ ngại, nếu cần thì cứ đến. Khách của tôi (hiền huynh) 
chỉ là những bằng hữu đến đàm đạo mà thôi, câu chuyện 
không có gì thầm kín riêng tư”.

Một hôm tôi theo chân bác tư Hậu đến thăm hiền 
huynh tại tư gia. Hiền huynh vui vẻ và thân mật bắt tay 
bác Tư và tôi. Sự ân cần tiếp đón niềm nỡ làm cho tôi 
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thấy được một sự thân ái sâu xa dù tôi chỉ mới gặp lần đầu.
Bác Tư Hậu là một người hiền lành xuất thân nhà 

truyền thống đạo-đức. Đó là cái di sản mà bác thừa hưởng 
của tổ phụ để lại. Bác cũng biết nối chí theo sự nghiệp 
của tổ phụ mà tu niệm chuyên tâm chuông mõ kệ kinh, 
trụ trì và sùng tu ngôi cổ tự. Hiền huynh mời chúng tôi 
dùng tách trà thơm và khởi chuyện.

– Thật may mắn cho huynh Tư, vì ít ai có được cái 
phúc lành là sinh trưởng trong gia đình đạo đức và chính 
mình lại chuyên tâm tu niệm như huynh Tư.

– Nhưng thưa hiền huynh, bác Tư đáp. Tôi đã học 
hỏi được nơi phụ thân tôi nhận biết được cuộc đời là bể 
khổ. Chỉ có tu mới giải thoát được. Điều đó là chân lý. 
Hầu như các tôn giáo đều dạy cái mục đích ấy. Nhưng tôi 
nghĩ rằng làm sao giải thoát cho nỗi cái khổ bao la như 
biển cả nầy của thế gian, một chút may mắn như huynh 
nói đó có giúp ích gì được cho chúng sanh?

– Thưa, huynh Tư nghĩ đúng. Cái khổ của chúng sanh 
chỉ có Đấng đại-từ đại-bi chúa tể của Càn khôn vạn vật 
mới có thể cứu khỏi. Những con người hiện như chúng 
ta thì đâu dám. Mong thể hiện được chơn đạo mà góp 
bàn tay vào giúp cho nhơn sanh bớt khổ, vậy thôi. Hay 
ít ra thì chính mình đừng làm cho nhơn sanh thêm khổ. 
Đó là tu. Vậy, lẽ tất nhiên tu phải ích lợi chứ!

– Như hiền huynh nói có hai trường hợp cần lưu ý là: 
làm cho nhơn sanh bớt khổ và làm cho nhơn sanh đừng 
thêm khổ. Phải thế không thưa hiền huynh? Bác Tư hỏi.

– Thưa đúng vậy ạ!
– Thế xin hiền huynh dẫn giải riêng từng trường 
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hợp tận tường.
– Chân lý tu là để giải khổ cho chúng sanh, mà trong 

chúng sanh lại có mình nữa. Làm cho nhơn sanh đừng 
thêm khổ chính là hành động tự mình kềm chế tiết dục 
như thế nào đừng làm cho người khác vì hành vi của 
mình mà phải khổ thêm chỉ để họ tự chịu lấy cái khổ 
do họ làm ra thôi. Đó là tự tu. Còn trường hợp làm cho 
nhơn sanh bớt khổ có nghĩa rộng hơn. Cái khối khổ của 
nhơn sanh có sẳn do họ tự làm ra. Ta phải ra sức xông pha 
vào gánh vác chia sẻ với họ trong sự tích cực yêu thương 
để cảm hóa họ, nếu có thể thì rủ họ cùng tu với ta. Đó là 
cách tu phổ độ.

– Đó có phải là giáo-lý của Đạo Cao Đài không thưa 
hiền huynh?

– Vâng chính vậy ạ!
Bác Tư như nhẹ nhàng trút được một nỗi ưu tư bấy 

lâu ôm ấp suy nghĩ. Bác trầm ngâm thong thả tiếp.
– Thưa hiền huynh, việc của hiền huynh cũng như 

các bằng hữu làm tôi đã nhận thức được. Lắm khi quý 
huynh đã quên mình để giúp cho người qua cơn bỉ cực. 
Những việc hành lễ tang, cứu trợ, chia cơm sẻ áo, phụng 
dưỡng người quan quả cô đơn, chăm nom người già tha 
yếu thải. Thật là một việc làm cao đẹp vị tha. Tôi dám 
nghĩ rằng hiền huynh cùng các anh em đã đem bàn tay 
của mình để xoa dịu đau thương của đời. Điều này làm 
cho tôi mến phục và cảm kính vô cùng. Tu để giải thoát 
cho mình tôi thấy còn hạn hẹp quá. Làm thế nào cả nhơn 
sanh cùng hết khổ mới là đáng quí. Tôi cũng đã nghĩ phải 
tìm cách bố thí. Nhưng sự thực hành thì hết sức khó khăn. 
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Vì chỉ có một mình làm thế nào bền vững được. Tôi ước 
ao làm được những việc tương tự như quý hiền huynh 
đã làm nhưng biết đến chừng nào mới toại nguyện. Nên 
hôm nay tôi đến đây để nhờ huynh giúp ý.

Hiền huynh vẻ mặt tươi tỉnh chăm chú lắng nghe 
từng ý từng lời của bác Tư. Một nét hân hoan hiện lên 
trên gương mặt của hiền huynh.

– Thưa! Trước hết tôi thành thật cảm ơn những cảm 
tình mà huynh Tư đã dành cho chúng tôi. Những điều 
đó chúng tôi đâu dám thọ lãnh. Biển khổ của đời hết sức 
bao la. Muốn làm cho đời hết khổ chỉ có Đấng Tạo Hóa 
đại từ đại bi mới có thể làm nỗi. Hôm nay chính Đức Đại 
Từ Đại Bi ấy đến với chúng ta. Đức Ngài đã lập tại mặt 
thế này một cơ quan cứu khổ. Việc tôi làm chỉ là sự thừa 
hành các tôn-chỉ mà đấng Đại Từ Phụ đã dạy. Cũng như 
biết bao bằng hữu khác, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi 
trong cơ quan cứu khổ vậy thôi.

Thưa huynh Tư! Tôi được biết thêm rằng cơ quan 
cứu khổ ấy được mở ra. Cho toàn khắp nhơn loại chớ 
không riêng cho ai cả.

Vì vậy nên chúng tôi nghĩ rằng, cùng chúng tôi cầm 
cây cờ cứu khổ đem đến những nơi mà ánh sáng chân lý 
còn chưa soi thấu, hạt giống lành thương yêu còn chưa 
gieo thì chắc huynh Tư sẽ thỏa lòng toại nguyện. Nếu quả 
thật duyên may dong ruỗi đưa đường đến đây thì huynh 
Tư hãy cùng anh em chúng tôi mỗi người để tay một ít mà 
dâng lên Đấng Cha Lành của vạn loại một hiến lễ trang 
trọng quí giá vô song.

Bác Tư cảm thấy vui sướng. Sự tươi vui ấy hiện lên 
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trên vẻ mặt. Nhưng trong ánh mắt còn một chút ái ngại 
lo âu. Bác thành khẩn:

– Thưa hiền huynh. Lời hiền huynh tôi đã hiểu. 
Đường hiền huynh vạch tôi đã thấy. Chính tôi lại cảm 
thấy được đem đến cây cờ yêu thương cứu khổ mà hiền 
huynh nói. Một lần nữa tôi lại càng thắm thía với cái chân 
lý yêu thương tối cao tối trọng ấy. Nhưng thưa hiền huynh, 
càng thắm thía thì tôi lại càng băn khoăn. Càng cởi mở 
thì lại càng bị bóp chặt. Điều này đối với tôi có phải là cái 
khổ không? Nếu đúng thì cây cờ nào giải được?

Bác Tư trầm ngâm kể lễ những tâm sự với hiền huynh. 
Tôi nhận thấy một bầu không khí thân thiện như bao 
trùm cả ba chúng tôi. Lời tuy có ít nhưng sự cảm thông 
càng sâu xa thắm dịu. Hiền huynh định hỏi điều gì đó, 
chợt bác Tư tiếp giọng:

– Thưa hiền huynh, như hiền huynh đã biết ông-bà 
cha-mẹ tôi đều có truyền thống theo chân Phật mà tu 
niệm. Bằng chứng là ngôi cổ tự hiện nay đã lâu đời rêu 
phong phủ kín. Nếu tìm đường khác mà đi hay đi theo 
con đường mà huynh vừa vạch, tức là qui y theo giáo pháp 
Cao Đài thì e ra có lỗi chăng? Mà tội phản sư thì đời nào 
dung tha? Còn lập vườn bên Ấn trồng cây bên Tàu thì 
thật là chuyện đầy ngang trái.

Hiền huynh – nét vui tươi lộ hẳn trên khuôn mặt 
hiền lành – thân mật bảo:

– Huynh Tư! Thật là một phúc lành. Huynh đến với 
tôi hôm nay thật đại hỷ. Tâm sự của huynh tôi đã hiểu. 
Thì ra sự do dự từ trước đến nay của tôi hóa ra vô ích. Lẽ 
ra tôi phải đến thăm huynh trước. Nói cho huynh tư nghe 
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những điều này trước khi huynh đến cùng tôi.
Hiền huynh ngưng một chút, rót ly tách trà thơm 

tiếp tục mời chúng tôi như để đánh dấu một bước ngoặc 
của việc tương phùng. Hiền huynh thong thả tiếp:

– Sự phân vân của huynh Tư rất hữu lý. Ban đầu tôi 
cũng có cái phân vân đó như huynh. Chắc huynh biết 
truyền thống của tôi cũng theo chân Phật. Dù không 
tạo được chùa cảnh. Nhưng tổ tiên tôi là những người 
rất sùng Đạo Phật. Sự tín ngưỡng ấy vẫn còn chói sáng 
truyền lại cho tôi.

Quan niệm phản sư là trọng tội, rất đúng. Đó là chân 
lý! Bất hiếu với cha mẹ có thể tìm thầy học đạo để chuộc lại 
đạo hiếu. Nhưng phản thầy rồi thì không còn ai nhận dạy 
dỗ cho ta nữa. Đó là thầy ở thế gian. Còn Thầy ở thiêng 
liêng thì càng khó hơn gấp trăm nghìn lần. Thưa huynh 
Tư, vì ý nghĩa quan trọng đó, chúng ta nên phân tích và 
tìm hiểu sâu xa hơn ý nghĩa phản sư. Như vậy chúng ta 
mới có thể nhận thức được cái chánh lý của đạo học.

Phản sư có nghĩa thật sự là theo học với thầy, rồi 
đem chính cái vốn mà thầy dạy cho mình đem ra bài bán, 
chống nghịch lại làm tổn hại đến danh dự của thầy đó là 
hành động phản sư. Các bậc làm thầy, chính mình ngày 
xưa cũng phải học và phát triển. Cho nên, thầy nào cũng 
muốn cho môn đệ của mình phải giỏi, phải tài, phải giúp 
ích được cho đời. Tìm Thầy học thêm mà lòng vẫn kính 
trọng thầy củ là một điều vô cùng quí báu. Đó không phải 
là phản nghịch. Bậc minh sư ấy chắc chẳng hề trách giận.

Huynh Tư ạ! Trong đạo học cũng vậy, tôn chỉ của 
Đạo Cao Đài là phổ độ toàn cả chúng sanh không phân 
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biệt màu da sắc tóc tôn giáo dị đồng. Nếu vị giáo-chủ Đạo 
Cao Đài khai đạo với tôn chỉ cao siêu và to lớn như vậy mà 
để cho môn đệ của mình – trước đây là những tín đồ trong 
Tam Giáo – phải gánh chịu tội phản sư thật chẳng phải là 
điều quá vô ích hay sao? Để tâm tìm hiểu thêm thì huynh 
Tư cũng sẽ nhìn nhận như tôi vậy. Đạo Cao Đài tuy mới 
xuất hiện nhưng lại là một Đạo cổ được chấn hưng lại.

Tôi sẽ nói điều này cho huynh Tư hiểu sau. Còn giờ 
thì, chắc huynh còn nhớ trong sách “Phật Tông Nguyên 
Lý” có ghi lại lời Đức Thế Tôn tức Thích Ca Mâu Ni lúc 
sắp nhập niết bàn: Ngài nói với đệ tử của Ngài là Ananda 
rằng: “… Ta chẳng phải là vị Phật đầu tiên cũng không 
phải là vị phật cuối cùng…”. Huynh Tư tiện miệng đọc 
tiếp: “… Ngày giờ đến sẽ có một Đấng khác xuất hiện 
cứu đời, một Đấng Chí-Thánh, một Đấng Đại-Giác, cực 
kỳ cao thượng một Đấng dẫn đạo vô song, một Đấng 
chúa-tể Thánh Thần và loài người. Đấng ấy sẽ truyền 
dạy các con một mối Đạo: vinh diệu buổi sơ khai, vinh 
diệu buổi thạnh hành, vinh diệu buổi kết cuộc. Đấng 
ấy sẽ xướng xuất một đời sống đạo đức hoàn toàn thuần 
khiết…”.

Hiền huynh vui vẻ hẳn lên: Ồ! huynh nhớ rất rõ! 
Đó là lời tiên tri của Đức Thích Ca lúc viên-tịch để trả lời 
cho đệ tử là A-nan-da khi người than rằng: “ Khi Tôn Sư 
nhập Niết-Bàn rồi thì ai dạy bảo các con?..”.

Câu tiên tri của Đức Thế Tôn có ý dạy rằng sẽ có 
một Đấng khác đến dạy Đạo. Vậy thì tôi có thể bảo kiết 
với huynh rằng học đạo với một vị giáo chủ khác không 
phải phản lại thánh ý của Đức Thích Ca đâu, mà chính 
là đức Ngài muốn như vậy. Giờ chỉ cần làm sao tìm cho 
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đúng chơn sư như theo lời Đức Thế Tôn đã dặn.
Thưa huynh Tư, hiền huynh ngưng lại một chút rồi 

nhìn bác Tư, như muốn đem tất cả cái sở năng hiểu biết 
của mình nói với bác tư, tiếp:

– Đức giáo-chủ theo như tiên tri của Đức Thích Ca 
Mâu Ni phải là một Đấng cực kỳ cao thượng, là chúa tể của 
cả Thánh, Thần và loài người. Vậy thì Đấng ấy không thể 
là một giáo chủ bình thường được. Huynh Tư nghĩ xem 
ngoài Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế thì còn ai xứng đáng 
với danh hiệu mà Đức Thích Ca mâu Ni đã bảo chúng ta?

Ngọc Hoàng Thượng Đế là Đấng Tạo-Hóa, lập ra 
Càn khôn vũ trụ, phân định âm dương định vị trời đất; 
rồi lại phân tánh của Ngài ra để sanh cả Bát hồn. Chính 
Đức Thích Ca Mâu Ni cũng phải thọ của Đấng ấy một 
điểm Linh quang để tấn hóa. Ấy vậy, nếu học Đạo với Ngọc 
Hoàng Thượng Đế, đấng chí-tôn chí-đại ấy thì chắc chắn 
rằng Đức Thích Ca Mâu Ni sẽ rất vui mừng.

Bác Tư Hậu sáng rực đôi mắt nhìn hiền huynh như 
để nuốt chửng những điều hiền huynh đã nói và đưa vào 
đấy tất cả sự mến phục tận đáy lòng. Bác hồi lâu mới nói 
tiếp được:

– Tôi đã nhận rõ được chân lý của con người. Chính 
câu tiên tri trên kia của Đức Phật tôi đã đọc hầu như 
thuộc lòng nhưng nào có hiểu hết ý nghĩa… giờ thì tôi đã 
vững lòng tin lời giải thích của hiền huynh thật chánh lý. 
Nhưng tìm đâu để gặp được đức Ngọc Hoàng Thượng 
Đế Đại Thiên Tôn?

– Thưa huynh Tư. Làm sao chúng ta với mắt thịt tai 
phàm này mà phân biệt được giả chơn. Chính Đức Ngọc 
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Hoàng Thượng Đế đã đến với chúng ta xưng bằng Thầy 
gọi chúng ta là các con. Điều này tôi sẽ nói sau để huynh 
Tư được rõ. Nhưng có một điều mà chúng ta dễ thấy là: 
Trên thế giới có rất nhiều tôn-giáo, mặc dù cùng chung 
một mục đích khuyên dạy con người bỏ dữ về lành, cải 
ác tùng thiện. Thế mà các tôn giáo lại có ý phân biệt nhau 
nhiều khi đưa đến nghịch lẫn thù hằn nữa là đằng khác. 

Chính vì vậy mà Đức Chí Tôn mới dạy rằng: “… Thầy 
tùy phong hóa của nhơn sanh mà gầy chánh giáo vì khi 
trước càn vô đắc khan, khôn vô đắc duyệt, nên nhơn-
loại duy có hành đạo nơi tư phương của mình mà thôi. 
Còn nay nhơn loại đã hiệp đồng, càn-khôn dĩ tân thức, 
thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn-loại nghịch lẫn 
nhau. Nên Thầy mới quyết định qui-nguyên phục nhứt. 
Lại nữa trước Thầy lại giao chánh giáo cho tay phàm mà 
làm ra phàm giáo..”. Ngày nay, phương tiện giao thông 
tối tân, con người có thể giao thiệp mau lẹ, Thầy đến để 
qui các tôn giáo do thầy lập ra về một mối và dạy cho loài 
người thấy rằng tất cả nhơn loại đều là anh em dù màu 
da sắc tóc và ngôn ngữ dị đồng.

Tôn giáo là một phương tiện giúp cho con người lần 
hồi tìm về Đấng Tạo Hóa là cội sanh của mình. Khi xã hội 
phát triển, tôn giáo phải thay đổi theo thời gian cho phù 
hợp với lương tri và lương năng của con người hiện đại.

Ba tôn-giáo chánh trên thế gian là Phật Giáo, Tiên 
Giáo và Thánh Giáo. Đó là do Thánh ý của Đức Chí Tôn 
khai mở ra để cứu vớt con cái của người vào hai thời Nhứt-
kỳ (tức Thượng-ngươn) và Nhị-kỳ tức (Trung-ngươn) 
trước đây. Nay thời Hạ-ngươn tam kỳ, Đức Thượng Đế 
không lập một giáo pháp khác mà Ngài chỉ chấn hưng 
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ba tôn giáo ấy, qui lại về một mối để dạy chung cho tất cả 
loài người. Ngài mới đặt tên cho tôn giáo qui-nhứt ấy là 
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

Bác Tư chăm chú lắng nghe. Hiền huynh nói tiếp:
Nhìn lên Bửu-điện thờ các Đấng, mặc dầu chưa là 

tín hữu của Đạo Cao Đài nhưng chúng ta thấy không có 
cảm giác xa lạ. Nếu trước kia ta thờ Đức Thích-Ca, thì 
nay trên đó ta cũng thấy hình ảnh từ-bi bác-ái của Đức 
Ngài. Nếu trước đây ta thờ Quan-Âm, Quan-Thánh hay 
Giê-Su tất cả đều có đủ hết thảy. Như vậy thì có chi là xa 
lạ và phản nghịch đâu!

Huynh Tư, hiền huynh nói tiếp, tôi đã giải thích 
một cách hết sức đại lược cái giáo-lý bao la của nền Tam 
Kỳ Phổ Độ để tạm gở mối rối và ưu tư của hiền huynh. 
Có một điều mà chắc chắn huynh muốn hỏi luôn là: “Đức 
Giáo Chủ của Đạo Cao Đài là ai? Có phải đúng đó là người 
mà Đức Thế Tôn đã tiên tri không?”.

Thưa huynh Tư, hiền huynh lại đưa mắt nhìn về 
phía tôi như ngụ ý thầm rằng những điều sắp nói đây 
cũng muốn nói luôn với tôi nữa:

– Đạo Cao Đài được khai mở từ năm Bính Dần đến 
nay. Hẳn ai cũng biết rõ về mặt hữu vi chúng ta thấy hai 
vị đại công đầu tiên trong nền đạo là Đức Hộ Pháp và 
Đức Quyền Giáo Tông.

Đức Hộ Pháp khi còn tại thế, Ngài tiếp chuyện với 
tín đồ thì đều xưng là bần-đạo. Trách nhiệm của Ngài là 
gìn giữ luật pháp chơn truyền của Đạo.

Song song với Đức Hộ Pháp là Đức Quyền Giáo 
Tông. Ngài là Anh-Cả của nhơn sanh. Trách nhiệm của 
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Ngài là giáo hóa và sửa đương hướng dẫn nhơn sanh 
trên bước đường tu. Ngài chỉ xưng với nhơn sanh bằng 
tệ-huynh, tệ-chức…

Chúng ta thấy cả hai vị tiền bối cao trọng ấy đều 
không phải là giáo-chủ của Đạo Cao Đài. Vậy chắc chắn 
giáo-chủ của Đạo Cao Đài phải là một Đấng cao thượng 
trong vô hình. Giờ thì ta có thể đặt ra vấn đề là:

1. Nếu Đức Giáo Chủ ấy là Thánh Vị thì Ngài chỉ dạy 
Thánh Đạo, đâu nhọc công dạy thêm Phật-Đạo hay 
Tiên-Đạo.

2. Nếu Đức Giáo Chủ ấy có phẩm Tiên Vị, thì Ngài chỉ 
dạy Tiên Đạo đâu nhọc công phải dạy thêm Thánh 
Đạo hay Phật Đạo.

3. Nếu Giáo Chủ ấy hàng Phật vị thì Ngài chỉ dạy Phật 
Đạo mà thôi….
Ở đây người tín hữu Đạo Cao Đài tu cả Tam Giáo, 

đủ cả luật của Phật Thánh Tiên. Cụ thể việc người tín 
hữu Cao Đài phải làm:

 � Tùng Tam-Qui Ngũ-Giới.
 � Luyện Tam-Bữu Ngũ-Hành.
 � Giữ Tam-Cang Ngũ-Thường.

Như vậy, phải có một Đấng cao hơn tam phẩm Phật 
Thánh Tiên mới có thể làm giáo chủ Đạo Cao Đài. Và 
Đấng ấy phải chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế chí-tôn 
chí-đại...

Tôi như bừng sáng trước những điều dẫn giải của 
hiền huynh.

Không biết bác Tư có còn những điều gì phân vân 
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thắc mắc không, nhưng riêng tôi thì cảm thấy tâm mình 
như căn phòng đang tối om được bật sáng một ngọn đèn 
rực rỡ. Ngọn đèn này đã soi đường dẫn lối cho biết bao 
người nay truyền lại cho tôi. Những điều tôi định hỏi 
nay đã thỏa mãn không cần thiết hỏi nữa. Bác Tư cũng 
chẳng hỏi gì thêm. Chúng tôi còn ngồi lại thật lâu trước 
khi tạm biệt hiền-huynh như cố tình phát lại cuồn băng 
ghi âm từ đầu khi đến tiếp kiến….

Tú Tề, ngày 15 tháng 2 Kỷ Mùi (1979)
Bùi Tứ Ân
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BÀI NĂM: NỖI LÒNG

Lời dẫn:
Vào năm 1978, Pôn-Pốt (Khmer đỏ Kampuchia) tấn 

công biên giới tây nam giết chết rất nhiều người Việt vô 
tội. Sát biên giới tây-nam giáp Kampuchia thuộc tỉnh An 
Giang là huyện Tịnh Biên và Tri Tôn vùng Thất Sơn, có rất 
đông người Việt gốc Khơ-mer sinh sống đến trên 50 % dân 
số. Vì sợ quân Khơ-mer đỏ Kampuchia xâm nhập lẫn lộn 
vào dân Khơ-mer trong nước, nhà cầm quyền thay vì đem 
quân trấn giữ lại cho cưởng bách tất cả dân Khơ-mer Thất 
Sơn di dời về Hậu-Giang và Sóc Trăng vùng cách xa biên 
giới để định cư cho dễ kiểm soát. Trong số đó có gia đình anh 
Chau-Soc-phone (tên được thay đổi) và vợ là người Việt tín 
hữu Cao Đài. Các con của anh chị đều là môn đệ Cao Đài. 
Câu chuyện ngắn này có thật nói lên nỗi lòng của đứa con 
hai dòng máu Neang Kim-pha ấy.

Vân Lê
************

Chiều xuống thật nhanh. Dãy Thiên Cẩm 
Sơn (núi Cấm) như cố tình phân chia vùng 

bóng tối. Mặt trời vàng tái trở nên đỏ ối, tím ngắt rồi 
khuất hẳn. Cảnh vật bắt đầu chìm vào âm u. Trên đường 
không một bóng người. Thỉnh thoảng có một chiếc xe 
tuần tiểu của quân đội thần tốc băng vụt qua như hốt 
hoảng lẫn tránh cái màn đêm dày đặc, bỏ lại đằng sau 
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một khối bụi sám tung lên mịt trời. Những ô ruộng cấy 
dọc hai bên đường vừa gặt xong, rạ còn trơ gốc thẳng 
hàng đều nhau như chiếc bàn chải khổng lồ ngữa mình 
để quét sạch màn đêm.

Nhưng dù vậy đêm vẫn tối. Trời còn lạnh lắm, cái 
lạnh cuối đông còn sót lại hòa cùng cái lạnh của sự hoang 
vắng trong Phum[1]. Vẳng xa vọng lại một tiếng tru lảnh 
lót. Rồi những con chó hoang vì mất chủ khác cũng thi 
nhau tru lên ghê rợn. Cái âm thanh ấy như tiếng khóc than 
thảm thiết của những hồn hoang đói lạnh trên bãi tha ma.

Kim-Pha thấy rợn người sợ hãi. Nàng nhìn vào trong 
Phum, không còn một ngôi nhà. Chỉ thấy lù lù những đống 
gạch ngói ngổn ngang nằm cạnh đống rơm cha nàng tích 
trử lại cho trâu bò ăn. Những tấm phên tranh đứt nuộc 
còn lại buông thỏng xuống đánh phần phật trong gió 
đông lạnh lẽo. Nàng đau lòng nhìn lại những gốc ô-môi, 
gốc thốt-nốt trơ trọi cô đơn. Con mèo hoang ngơ ngác sợ 
hãi vụt chạy nhanh qua khi thấy bóng nàng. Tàu thốt-nốt 
đong đưa sột soạt như ma trơi ẩn hiện trong cảnh hoang 
tàn đổ nát. Thật là khủng khiếp hơn cảnh tượng của 
một trận chiến đã qua. Ở đây, người ta không thấy một 
vết đạn, không một bết tro, nhưng bầu không khí nặng 
nề như đầy mùi tử khí. Kim-Pha nhòa mắt, nàng không 
còn nhìn thấy gì nữa cả vì nàng đã bật khóc, không phải 
nàng muốn khóc mà chính xúc động làm cho nước mắt 
trào tuôn không ngăn được. Cái hình ảnh thân ái của nơi 
chôn nhau cắt rốn mà nàng ấp yêu từ thuở bé bây giờ là 
vậy đó. Lòng nàng quặn đau như ai cắt xé.

Kim-Pha còn nhớ rất rõ tiếng chày giả gạo, tiếng trẻ 

[1] Phum: tên gọi khu dân cư người khơ-mer
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con thơ líu lo đùa giởn, tiếng tù-và[1] rút lên lãnh lót gọi 
nhau ra đồng cấy lúa. Tất cả như còn in rõ bên tai nàng 
mà giờ đây lại im lìm vắng lặng. Kim-Pha không còn thấy 
một hình ảnh sống nào còn sót lại nơi đây. Tiếng chó lại 
tru. Âm thanh đó không làm cho phum-sóc ấm áp mà 
trái lại khiến cho sự hoang vắng càng thêm hoang vắng.

Kim-Pha – người con gái mang hai dòng máu – cũng 
như bao người con gái khác trong Phum. Nàng sống hiền 
hòa giản dị trong khung cảnh đầm ấm của nếp sống cổ 
truyền. Kim-pha có một vẻ đẹp mặn mà của người con 
gái Việt. Nàng là hình ảnh của sự thương yêu, hay đúng 
hơn là dấu ấn sản phẩm của một tình thương yêu chân 
thật vượt lên trên mọi thành kiến tình yêu ích kỷ thấp 
hèn. Đó là cái hình ảnh đại đồng không phân biệt màu da 
sắc tóc và ngôn ngữ khác nhau. Nàng sống vô tư và hồn 
nhiên trong cuộc đời bên cạnh người cha mộc mạc hiền 
lành quanh năm cần cù bên ruộng lúa. Kim-pha thương 
cha lắm. Ông Chau-Sóc-Phone sanh ra và lớn lên cũng tại 
nơi đây. Với hai bàn tay trắng đem no ấm và hạnh phúc 
về cho chị em nàng. Kim-pha cũng thương người mẹ mộc 
mạc hiền lành. Mẹ nàng là một trong những người tiên 
phong vượt bỏ thành kiến. Bà là một người con gái Việt 
với truyền thống đạo-đức đã hòa mình được với tình 
thương yêu đồng đẳng của Tạo hóa đã ban chung cho con 
người mà kết hôn và về chung sống với ba của Kim-Pha. 
Bà xuất thân là đồng-nhi của Hương Đạo. Vào thời chiến 
tranh ác liệt, các thanh niên Khơ-mer đã nhập môn vào 
đạo Cao Đài rất đông để mong được che chở. Trong đó 
có anh Chau-Sóc-phone. Nhiều vị Đạo hữu gốc Khơ-mer 

[1] tù-và: cái còi làm bằng sừng kêu rất to
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được công cử Chức-việc, tham gia ban bộ. Trong ban 
nhạc Thánh Thất có anh Chau-Nheo tay nghề ngón đờn 
rất xuất sắc được Ban Tri Sự nam nữ yêu mến rất nhiều.

Kim-Pha là di tích của sự yêu thương vô bờ bến. Đứa 
con hai dòng máu đó đã khoát lên mình đủ đầy các đặc 
tính của cả cha lẫn mẹ. Vì thương cha, Kim-pha là một 
người con gái siêng năng biết đem mồ hôi tưới lên đồng 
lúa; biết khom lưng hát hò bên những rẽ mạ non; biết gặt 
đập và gồng gánh; biết giả gạo dưới Trăng. Vì thương mẹ, 
nên Kim-pha có được một đức tính ngoan hiền, giản dị 
và ngọt ngào, biết ươm tơ quay chỉ dệt lụa, biết chăm sóc 
em thơ, biết đến Chùa cúng lạy.

Với cái tuổi 18 trưởng thành, nhưng Kim-Pha khá 
thơ ngây. Nàng chưa hề biết trang điểm hay chưng diện. 
Không đón gió đưa hương ngắm trăng mơ mộng. Nàng 
sống hồn nhiên trong tổ ấm đầy hạnh phúc và thương 
yêu của cha mẹ. Hình như chẳng có gì làm phiền não 
người con gái thơ ngây ấy. Nàng cũng để ý thấy những 
nỗi khó khăn mà cha mẹ nàng đang gặp phải dù cha mẹ 
nàng luôn dấu kín.

Vì thương con, sợ con lo lắng, ba mẹ Kim-Pha không 
hề cho nàng biết cái tai họa đớn đau của nhà nàng sắp 
xảy ra. Ông bà muốn con mình được hồn nhiên tươi trẻ. 
Nhưng sự ái ngại lo âu đó của cha mẹ cũng không dấu 
diếm được đôi mắt Kim-pha. Nàng lưu ý thấy ba mẹ hay 
nhắc đi nhắc lại mấy tiếng “quê hương mới!”.

Rồi Kim-Pha lại càng không hiểu tại sao các Lục[2]  
các ù[3] ở bên cạnh lại dở nhà đi. Những ngôi nhà bền 
[2] Lục: Ông (tiếng gọi kính trọng)
[3] Ù: Bà (tiếng gọi kính trọng)
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vững lâu đời, cột to đứng sửng trong bầu trời rộng phải 
chịu ngã khuỵu xuống để người ta khiêng. Nàng cũng 
thấy nao nao trong lòng khi nhìn thấy lúa ngoài đồng 
chin vàng thơm ngát mà ba mẹ nàng không buồn lo gặt 
hái. Ông lại kêu thương lái bán đành đôi bò và cổ xe yêu 
mến. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Kim-Pha 
cũng thấy họ hàng bán tủ bán giường. Họ không hề có 
một lời hở môi than vản. Những vẻ mặt láo liên ngơ ngác 
như bị quỉ ám, như kẻ trộm sợ người bắt gặp. Chạy giặc 
ư? Không! Thôn xóm Kim-Pha thanh bình. Phum-Sóc 
Kim-Pha no ấm mà!

Buổi trưa hôm ấy, mặt trời chưa qua khỏi đỉnh đầu. 
Ánh nắng thật gắt gao khó chịu. Kim-Pha ngoài ruộng 
về.  Ngang qua thấy nhà chị Neang-Sa-Rây bạn thân nhất 
của Kim-Pha dỡ xuống tan hoang. Ngói cũ đỏ sậm màu, 
bố chị ném tung tóe, bể tan tành như đang trút giận vì 
bực tức! Kim-Pha cố chạy nhanh chân về để hỏi ba má 
nàng cho rõ tại sao? Nhưng chưa đến đầu ngõ Kim-Pha 
đã nghe rõ tiếng búa, tiếng xà-beng in ỏi nhức óc. Kim-Pha 
tim dập thình thịch chạy nhanh vào nhà. Trời ơi! Nhà 
của Kim-Pha cũng bị dỡ xuống nữa. Nàng bủn rủn tay 
chân, nước mắt lưng tròng không nói được lời nào. Mẹ 
nàng đang khóc sướt mướt. Còn ba nàng đang uể oải tháo 
vách, tháo giường. Trên nóc nhà, Kim-pha thấy có một số 
người cũng đang rất mệt mõi dỡ ngói cại đinh giúp. Các 
em nàng, ngồi dưới bóng mặc-nưa[1] nhìn. Con chó vàng 
không có chỗ mát, nằm phơi nắng mồm há hóc, thè lưỡi 
đổ dãi ròng-ròng như đang bực tức. Kim-pha chết đứng 
không còn biết mình phải làm gì. Nước mắt cứ trào tuôn, 

[1] mặc-nưa: loại cây lấy làm màu nhuộm tơ
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cố gắng bước đến bên cha, nàng nghẹn ngào hỏi: Sao vậy 
bố? Ba nàng rung rung, liếc nhìn anh du kích cầm súng 
đứng giữ. Ông chép miệng thều thào nói khẻ trong sợ sệt: 
Ừ con à! Đi xây dựng quê hương mới!

Kim-pha chưa hiểu câu trả lời của cha nàng, nhưng 
cũng không còn thời gian cho nàng nũng nịu hỏi ba tại 
sao? Cũng không còn thời gian để nàng khoe với mẹ bông 
lúa đầu mùa nặng chĩu hạt mà nàng nâng niu từ ngoài 
ruộng đem về.

Kim-Pha chết lặng đứng nhìn người ta tiếp tay nhau 
đưa tất cả gia sản của nàng đem lên những chiếc xe tải 
hàng chờ sẳn. Mẹ con nàng chỉ biết trèo lên xe theo tiếng 
bảo của người nào đó mà nàng không thấy rõ mặt. Rồi 
xe chạy. Bỏ lại đàng sau lưng lẫn trong bụi xám một khối 
tình thương tha thiết của quê cha đất tổ có cây ô-môi, cây 
mặc-nưa, cây thốt-nốt và ruộng lúa vàng nặng hạt.

Xe ra khỏi phum, trèo lên đường cái ngang qua 
Thánh Thất mà nàng thường theo mẹ đến đây cúng bái. 
Xe không được ngừng lại để nàng từ giả người quen. Các 
chú bác trong Bàn Tri Sự có biết là Kim-Pha và gia đình 
đang ngồi trên xe chạy ngang qua đó và có bao giờ trở lại 
không? Kim-Pha thấy lờ mờ hình ảnh mấy gốc thốt nốt 
già vươn mình lên trên đám tre xanh tàu lá phe phẩy như 
vẩy tay tiển biệt gia đình nàng. Nàng đổ lệ, cây thốt nốt 
cũng đổ lệ vẩy tay tiển biệt nàng. Kim-pha đau quặng 
trong lòng, nước mắt lại trào tuôn và ngất lịm không còn 
nhìn thấy gì nữa.

Giờ đây, nơi quê hương mới (kinh tế mới) ở miền 
đồng chua phèn mặn ven biển, Kim-Pha tức tưởi nhớ 
thương quê nhà. Nàng xin cha mẹ vượt trên mấy trăm dặm 
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đường về đây thăm lại phum-bản. Thăm lại Thánh-Thất 
Tú-Tề nơi có nhiều cô bác thân yêu đang chăm sóc. Đến 
bây giờ nàng mới hiểu rõ ý nghĩa của việc đi xây dựng quê 
hương mới mà cha mẹ nàng hay nhắc đến. Quê hương này 
đẹp đẽ, thân thương sao không ở lại phải đi xây dựng quê 
hương mới?? Ai đã tình nguyện đi? Mà người có trách 
nhiệm tận tình giúp đở như vậy? Cho người, cho phương 
tiện giúp đưa tận nơi mà không lấy thù lao?

Kim-Pha hy vọng sẽ tìm gặp lại được những khuôn 
mặt thân yêu quen thuộc. Nhưng nàng đã thất vọng. 
Không còn một ngôi nhà nào còn sót lại nơi đây. Tất cả 
đều hoang vắng điêu tàn. Họ cũng đã ra đi tất cả như gia 
đình nàng. Những dấu chân còn in rõ trên các nẽo đường 
chưa phai. Nàng cảm thấy xót thương cho bà con trong 
phum chất phác, hiền lành cùng chia vui sớt khổ với cha 
mẹ nàng. Sự nghiệp bao đời gầy dựng phút chốc đã tiêu 
tan thành mây khói.

Nàng hiểu cái danh dự đi xây dựng quê hương mới 
ấy chỉ dành riêng cho người dân tộc Khơ-mer của cha 
nàng. Rồi Kim-pha quay lại thương xót cho chính mình 
vì có mang trong mình phân nữa dòng máu Khơ-mer của 
cha mà cũng phải chịu cảnh biệt xứ ra đi.

Bao nhiêu tình cảm đảo lộn chất đầy. Kim-pha chết 
lặng trong lòng, tựa lưng vào hàng thốt nốt, mắt nhòa đi 
nhìn mặt trời vội vã xuống thấp.

Nàng ghé Thánh Thất bái lễ, cầu nguyện thật lâu xin 
Ơn Trên Chí-Tôn, Phật-Mẫu và Các Đấng Thiêng-Liêng 
phù hộ cho bà con Khơ-mer đã ra đi tương tự như nàng 
được một cuộc sống bình yên. Nàng khóc thật nhiều nên 
thấy lòng cũng được nhẹ đôi chút.
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Tú Tề, ngày 20 tháng giêng năm Kỷ Mùi (1979)
Bùi Tứ Ân
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