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Ebook được làm theo tài liệu được trích từ tài liệu phổ biến trên Website 
caodaitv.free.fr. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui 
lòng gởi điện thư vào địa chỉ: tamnguyen351@live.com

Thành thật tri ơn Nhạc Sĩ XUÂN LÔI và HH HUỲNH TÂM, Ban phụ trách phổ 
biến kinh sách Website caodaitv.free.fr đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc 
sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngỏ hầu Giáo-Lý Đại-Đạo 
được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-
hệ tiếp nối mai sau.
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Tầm Nguyên
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Lời Trình Dâng

Ðã bao đời âm nhạc là chất liệu lưu truyền như một ý niệm 
của tâm linh, từng nuôi lớn những ý nguyện  làm  đẹp  cõi  

người,  có  những  tâm  hương  kiên  định  làm  môi  trường  cho  âm sắc  hóa  
sinh  tâm  tưởng,  và thôi  thúc  khơi  rộng  bề  dày  âm  nhạc  lớn  mãi,  nay  
đã vượt  ra  ngoài  không gian, được cấu trúc thành một chân lý bao quát theo 
tầng cao của nhân loại trong ý lời vinh danh Thượng Ðế.

Âm nhạc là nguồn chảy đến từ tâm linh, cho mỗi ngẩng rộng nền văn 
hóa, một kết tụ pháp chánh truyền âm nhạc tuyệt đối, một thuần mỹ hướng 
về Ngôi Cao [ Thượng Ðế ] mở ra trang sử thời tiến hóa cho loài người, và 
bảo cổ, canh tân, phát triển lòng người trên phương tiện truyền hóa và chuyển 
lưu ngôn ngữ âm nhạc.

Âm nhạc đã đan thành tâm lũy vô hạn, như tiếng Ngô-đồng âm ba 
trong không gian vi diệu, và không vật thể nào làm tinh lý âm nhạc thiêng 
liêng mai một được, dù hôm nay chế độ vô thần, thế tục có cưỡng bức pháp 
chánh Lễ-nhạc của Ðạo Cao Ðài và bàn môn tả đạo bác chế âm nhạc cũng 
không thể thất chánh truyền, và nay tập ký âm nhạc Tân Kinh Thiên Ðạo 
với sứ mạng phát triển theo giòng thời đại và bảo cổ, canh tân của âm nhạc 
dân tộc Việt Nam, đây cũng là duyên cần yếu tạo điều kiện cho đồng sinh 
tận hưởng trong lành âm nhạc Việt Nam.

Ðất nước của nhân duyên từ năm 1926, tại tỉnh Tây Ninh miền nam 
Việt Nam, Thượng Ðế thị hiện ân tứ cho nhân loại một nền Lễ-nhạc Cao 
Ðài vi diệu, và 49 năm [ 1926–1975 ] âm nhạc Ðạo Cao Ðài khởi dấu truyền 
khắp thế gian, đến 25 năm sau [ 1975–1999 ] Ðạo Cao Ðài gieo vào nhân loại 
một chất sinh âm giai bản giác, âu cũng nhờ mọi hóa sinh có tương hệ tâm 
linh tại quê hương sứ Ðạo, Việt Nam thiêng liêng.

Ân sủng nầy như một chọn lựa và quyết định sáng nghiệp của Nhà-Trời, 
nhằm khởi truyền Ðạo Cao Ðài đến 700.000 năm lẻ. Tập ký âm Tân Kinh 
Thiên Ðạo nầy có giá trị đặt định lịch sử, với duyên đề xướng cho những tập 
ký âm và phân âm về sau. Cùng hiểu nhau, âm nhạc Ðức tin là trong tiền lệ 
khởi từ nguồn sống vô tận của thiên nhiên và tất cả vạn vật muôn loài đồng 
tạo hóa công bình.

Và những kỳ duyên trên, cho phép Ban Ðạo Sử Cao Ðài Âu Châu khai 
ý nguyện truyền giáo, bởi Lễ-nhạc bước vào trào lưu Quốc-tế hóa âm nhạc 
thành ngôn ngữ chung của nhân loại, Tập ký âm Tân Kinh Thiên Ðạo nầy 
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vẫn giữ sắc thái nguyên âm Ngũ-cung mà Ðức Bảo Văn Pháp Quân [ Cao Mỹ 
Ngọc ] đã vâng lịnh Ðức Chí Tôn lập thành chuẩn mực chính truyền âm sắc 
Ðạo Cao Ðài qua điểm khởi đầu đã vững. Nay xuất bản tập ký âm nầy, đặt 
vào truyền lưu, đúng với tinh thần thực hiện chính thể Cao Ðài.

Tập ký âm nhạc Tân Kinh Thiên Ðạo cùng mục đích trên, nhưng ở 
dạng phát triển hiện đại, vẫn giữ được kích thước tuyệt đối nguyên thủy của 
Ðạo, đây cũng là phương truyền giáo hữu hiệu, hầu phụng sự trong và ngoài 
nền Ðại Ðạo, đồng tiếp nhận Tân Kinh Thiên Ðạo hài hòa không bỡ ngỡ 
trước Lễ-nhạc, lời kinh. Âu cũng nhờ tâm hương của Nhạc sĩ Xuân Lôi ký 
âm và H.H.Huỳnh Tâm nhuận âm sắc hơn chín năm ròng rã, đến nay mới 
thành tựu.

Nay tập ký âm nhạc Tân Kinh Thiên Ðạo xin gửi lời trình dâng nầy 
và kính chúc nhơn sanh trong và ngoài Ðại Ðạo cùng tâm hướng niềm hân 
hoan, cùng tiếp nhận tiếng vọng Tân Kinh Thiên Ðạo, và lời truyền loan của 
Thượng Ðế vào cõi tâm hồn phúc lạc.

Kính hiến dâng Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.
Nam mô, Cao Đài  Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Paris 05/5/1999
Ban Ðạo Sử Cao Ðài Âu Châu
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Phóng sự : Buổi Ra Mắt 
Tập Ký Âm Tân Kinh 

Thiên Ðạo
 Võ Chí Toàn

Vào lúc 13 giờ ngày 05/12/1999. Chúng tôi vào hội trường 
Thư Viện 269 Rue Saint Jacques 75005 Paris, để tham dự 

một buổi chào mừng năm 2000 qua chủ đề âm nhạc Cao Ðài, trước nhất nhận 
thấy cảnh trí đã trang hoàng rất minh chính, nào cờ Ðại Ðạo, cờ vàng Quốc 
Gia, biểu ngữ trang trọng với lối mỹ thuật nhẹ, và nhờ hai khu vực [ zone ] 
ghế chia thành lối đi tự do rất thoải mái, ngoài ra ở hội trường Thư Viện còn 
phân ra hai khu vực, gồm một sân khấu đơn giản do Ban Ðạo Sử điều động 
và một khu vực thứ hai do Thư Viện phụ trách phát hành sách báo của Ðạo.

Chúng tôi quan sát cảnh trí đã thấu suốt trong 10 phút [ 13giờ 10 ] 
nhưng chưa thấy đại diện của ban tổ chức tiếp đón chúng tôi, thực tế chúng 
tôi đến sớm để tiếp tay cùng ban tổ chức về phần trang trí, nhưng mọi việc đã 
hoàn tất trước, lúc nầy ban tổ chức xuất hiện bốn vị với khăn áo rất chỉnh tề, 
nét Ðạo Cao Ðài hiện ra trong ấy có anh Huỳnh Tâm. Kính thưa quý vị tôi 
là người ngoại đạo và tính lính đã quen cho nên thường ngày gọi chính danh 
anh Huỳnh Tâm, xin quý vị cảm thông. Bốn vị đồng xá một lễ theo nghi thức 
của Ðạo, làm chúng tôi bối rối không biết phải trả lễ bằng cử chỉ nào, riêng tôi 
thì phản ứng nhanh cũng xá lại như một tiếng chào, còn các bạn đi cùng với 
tôi thì chỉ gật đầu tỏ ý chúc sức khỏe và tự nó nói lên sự quí trọng lẫn nhau.

Tôi thân với anh Huỳnh Tâm từ ngày còn học trung học cùng lớp, lúc 
bấy giờ anh đã biết tổ chức hội đoàn thanh thiếu niên và anh chính là người 
sáng lập Thanh Niên Thiện Chí sau đó là Văn Ðoàn Xã Hội Việt Nam, và 
hôm nay anh thay mặt Ban Ðạo Sử tổ chức buổi giới thiệu tập ký âm Tân 
Kinh Thiên Ðạo, chúng tôi không ngạc nhiên lắm vì anh đã chưởng nhịp 
nhiều thành công không kể hết, nói đúng hơn chưa bao giờ thất bại, nhưng 
ngày nay hoàn cảnh đã đổi thay nhiều, suy nghĩ đến đây tôi hơi lo lắng cho 
anh vì có những quấy nhiễu mạnh tay và họ đang ở sau lưng chờ cơ hội để 
đốn anh hơn cả tháng nay, điều nầy anh Huỳnh Tâm hẳn nhiên không biết, 
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tôi tin vậy vì thấy anh rất thanh thản. 
Lúc nầy trong hội trường đã đông, có hơn 120 quan khách, tôi xem lại 

đồng hồ đúng 14 giơ 5 phút, như vậy chứng tỏ ban tổ chức thành công, thế 
mà trước đây một hôm tôi cứ tưởng ngày 05/12/99 sẽ thê thảm.

14 giơ 30 phút quan khách tham dự rất đông hơn 200, đặc biệt có 
rất nhiều người Pháp, riêng tín đồ Cao Ðài tham dự 45 vị, còn lại là người 
ngoại Đạo. Chúng tôi thấy quan khách rất tinh thông lịch sử đạo Cao Ðài 
và ngay cả giáo lý, trong số quan khách nầy có 4 kiến trúc sư, 2 nhà khảo cổ 
học, 3 dịch giả, 2 đài phát thanh, 1 nhà xuất bản, 2 học giả, 8 nhà văn, 5 thi 
sĩ, 1 hội họa [ cháu của Ngài Phối Sư Nguyễn Văn Ca ], 8 giáo sư đại học, 10 
nhà truyền giáo Tin Lành, Thiên Chúa và Phật Giáo, 4 bác sĩ, 6 kỷ sư, hơn 
100 quan khách tìm hiểu Ðạo Cao Ðài, ban tổ chức 15 vị. 3 nhà quây Film 
chuyên nghiệp, một cho Giáo sư Trần Văn Khê, một cho Nhạc sĩ Xuân Lôi 
và một cho tư liệu Cao Ðài, còn lại là thích giả yêu văn nghệ.

Chuẩn bị vào chương trình anh Huynh Tâm thay mặt Ban Ðạo Sử 
Cao Ðài Âu Châu để mở lời bộc bạch, cảm ơn sự hiện diện quý Tôn giáo bạn, 
cùng lúc giới thiệu Mục sư Huỳnh Văn Công từ Hòa Lan đến Paris để tham 
dự và kết nghĩa tình huynh-đệ, chúc mừng sự hội ngộ cùng quan khách, chúc 
mừng quý Hiền Huynh, Tỷ, Ðệ, Muội và quý Hiền hữu đồng môn đồng Ðạo.

Lúc nầy tôi mới hiểu ra sự xưng danh của đạo Cao Ðài, vì tất cả là anh 
em một nhà cùng Cha-Mẹ, vì vậy cho phép tôi làm bạn của những tín đồ Cao 
Ðài, dù tôi là người Thiên Chúa.

Khởi đầu cho chương trình Hiền Huynh Huỳnh Tâm truyền giảng 
về chủ đề Công Ðức Tân Kinh Thiên Ðạo, cả hội trương tiếp nhận được sức 
sống của tín ngưỡng Cao Ðài, đây là một công trình dày công nghiên cứu rất 
công phu mới tạo được một khuôn mẫu âm nhạc để cho người sau tiếp nối 
và áp dụng theo phương pháp bảo cổ canh tân, cho hợp với thơi gian luật lệ 
âm nhạc Ðạo Cao Ðài và diễn giả công bố 700.000 năm sau âm nhạc nầy vẫn 
tồn tại, có nghĩa là chính truyền nguyên bản, không bị thất chánh truyền, tín 
đồ Cao Ðài chỉ cần làm và hiểu được một việc nhỏ nầy thôi cũng đủ an lạc. 

Sự truyền giảng của H.H. Huỳnh Tâm trôi qua 20 phút rất hữu ích, 
quan khách tán dương bằng một tràn vỗ tay tuyệt vời.

Tiếp theo chương trình giới thiệu Giáo sư Âm nhạc Trần Văn Khê 
thuyết trình chủ đề Nền Tảng Âm Nhạc Cao Ðài, Giáo sư chứng giải từ 
lịch sử Ðạo Cao Ðài rồi đến phần âm nhạc, mỗi phần mạch lạc và diễn giải 
rất khoa học, đến phần cấu trúc âm nhạc đạo Cao Ðài, giáo sư xin phép ban 
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tổ chức cho nói song ngữ Việt-Pháp vì trong hội trương có rất nhiều ngươi 
Pháp, hỏi thăm mới biết 8 vị Giáo sư người Pháp nói tiếng Việt như người 
Việt Nam, vì đây là những giáo sư nghiên cứu đạo Cao Ðài cũng là thành 
viên của Ban Ðạo Sử Cao Ðài Âu Châu.

Giáo sư Trần Văn Khê trình bày các cung bậc âm khúc cầu kinh và 
nhấn mạnh những điểm vi diệu của âm nhạc Cao Ðài và tự nó toát xuất chất 
liệu ngũ cung thanh tao rất hài hòa, mỗi cung bậc Nam Ai và Nam Xuân vừa 
chấm dứt là một tràn vỗ tay của quan khách tán dương, cứ như thế trải qua 1 
giờ siêu thoát, âu cũng là duyên đặc biệt tôi mới được tham dự hôm nay, tiếp 
theo Nhạc sĩ Xuân Lôi độc tấu bài Niệm Hương và bài Ngọc Hoàng Thượng 
Ðế để quan khách có một khái niệm về âm nhạc Cao Ðài, quả là tuyệt diệu 
khi nghe được sức hút ngũ cung qua âm thanh Nam Ai và Nam Xuân trên 
cây đàn của Nhạc sĩ Xuân Lôi, tôi rất ngạc nhiên âm nhạc Cao Ðài lại chuyên 
chở được một văn hóa cao độ như vậy, nếu không có sự tiếp sức của Ðấng thì 
ai là ngươi khám phá ra âm nhạc nầy? 

Quan khách rất hài lòng và kính trọng ba vị diễn giả kiệt xuất, can 
đảm đứng trên mọi thử thách của xã hội để đạt mục đích âm nhạc vì nhân 
loại. Chúng ta đang đứng vào thời gian chuẩn bị trôi qua, và xã hội chuẩn 
bị thay đổi, nhưng âm nhạc Tôn giáo thì luôn luôn tồn tại và mới mãi. Và 
tại hội trường lịch sự nầy, tôi rất xúc động khi nghe lời phát biểu của giáo sư 
Michel Roche: “ – Quý bạn ở hải ngoại có bản tâm đa năng và thực tài, nhưng 
không có chất liệu nào để dán dính, vì vậy muốn ngồi lại phải có sức chịu đựng 
và can đảm nhìn thẳng vào mục đích, tôi nghĩ hôm nay cũng là điểm thực hiện 
dán dính cho tương lai, và tôi rất cảm ơn tinh thần của hiền hữu Huỳnh Tâm, 
Giáo sư Trần Văn Khê, Nhạc sĩ Xuân Lôi cho tôi một suy nghĩ mới về âm nhạc 
Cao Ðài”.

Tiếp tục chương trình âm nhạc trên sân khấu, ban nhạc hòa tấu chào 
quan khách, và H.H Huỳnh Tâm điều hợp chương trình giới thiệu: “ – Paris 
đẹp như mùa thu lá vàng rơi theo gió nhẹ, có đôi thiên nga cất lời ca nhớ tổ, từ 
bá hoa viên Luxemburg rằng: Vũ trụ mêng mang tuyệt vời, nhưng không ở đâu 
đẹp bằng đồi Gò Kén, hồ Thất Bửu, lũy tre đầu làng, với cánh đồng vàng bát 
ngát và Thánh Ðịa Cao Ðài có ngôi Tòa Thánh uy phong, mời quí vị suy tư về 
nguồn cội yêu dấu, với một âm điệu sang trọng diễn tả thân thương tình ngươi 
qua dân ca của Ca sĩ Nguyệt Ánh”.

Tiếng vỗ tay xôn xao Ca sĩ và Nhạc sĩ làm chủ sân khấu, Ca sĩ Nguyệt 
Ánh diễn tả trương ca từ dân ca đồng nội đến sức chiến đấu dân tộc Việt và 
mong ngày quê hương thực sự hòa bình. Ban tổ chức và quan khách cảm ơn 
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Ca sĩ Nguyệt Ánh.
Tiếp theo chương trình: – Văn chương thường ca tụng tiếng sáo Trương 

Chi, nhưng chưa ai đươc thưởng thức tiếng sáo huyền lực ấy, vì vậy chúng tôi 
khám phá một Trương Chi thời đại, nguyên là Giáo sư triết học chuyên về 
thiền luận, Giáo sư sáng tạo ra một phương thức âm nhạc mới, phát xuất từ 81 
hạt gạo chọn một hạt đẹp nhứt cho vào ống trúc và thổi thành một âm thanh 
huyền hảo, tiếng tiêu rơi vào đơn điền phát âm Fa, từ ấy trở thành Nhạc sĩ 
dân gian, với tiếng sáo cao vút chảy mạnh như thác đổ và lắng động êm đềm 
như nước mặt hồ thu, chúng tôi xin mời Nhạc sĩ Trần Tâm Nguyên tiến về 
sân khấu để dùng tiếng sáo tậm sự quý vị. 

Quan khách tán dương và tin tưởng lời giới thiệu của điều hợp viên, 
thực vậy tiếng sáo mang âm hưởng rất lạ lùng có lúc giục giã như chiến mã 
cùng chinh phu xông pha ngoài trận mạc và tình đời cũng có lúc ray rứt lòng 
ngươi nhớ cố hương, qua bản dân ca Sông Hương Xứ Huế. Nhạc sĩ Trần Tâm 
Nguyện quả là Trương Chi tuyệt vời, và tiếng vỗ tay rất nồng nhiệt.

Tiếp tục chương trình H.H. Huỳnh Tâm tuyên bố buổi phát hành 
tập ký âm Tân Kinh Thiên Ðạo hôm nay sẽ dành riêng để bảo trợ cho Nhạc 
sĩ Xuân Lôi, vậy mời quý quan khách đồng hưởng ứng ủng hộ Nhạc sĩ Xuân 
Lôi và mời quý vị giải lao 30 phút sau đó trở lại vị trí cũ để tiếp tục chương 
trình văn nghệ. 

Chương trình văn nghệ phần nhì: Do Nhạc sĩ May Nith điều khiển, 
nhạc sĩ biệt tài diễn dụ bằng lời ca để gọi sống, mời vui, nhờ vậy chương trình 
văn nghệ phần nhì trở nên xôn xao, náo động và phong phú, Nhạc sĩ May 
Nith cất lời ca để chào quan khách qua nhiều tác phẩn trào phúng và ví von. 
Lúc nầy mỗi Ca sĩ thực hiện lời ca gieo hình ảnh đẹp vào lòng quan khách, 
và xúc cảm nhất những lời hứa hẹn năm sau tái ngộ, qua những nụ cười gọi 
thức, cho ngày mai một sức sống mới, và điểm khích lệ nhứt là nghệ sĩ tặng 
nghệ sĩ nhưng chân thực bằng hiện kim, đây là một thể hiện tinh thần thân 
mật hiếm có do Nữ sĩ Ngọc Thanh sáng tạo, bởi vì anh chị em nghệ sĩ ở hải 
ngoại có một thế giới lời ca mãng liệt, nhưng khó phát triển vì vậy họ hiểu 
nhau và thân thiết. 

Nhạc sĩ Xuân Lôi thay mặt Ban Ðạo Sử Cao Ðài Âu Châu và ban tổ 
chức cảm tạ Bác sĩ Giám Ðốc Trung Tâm và quan khách, cảm ơn tất cả anh 
chị em văn nghệ sĩ đã hết lòng hổ trợ trên nhiều phương diện để thành công 
tốt đẹp như hôm nay, và xin hẹn tái ngộ vào năm tới. Tôi xin tuyên bố bế mạc. 
Ban Ðạo Sử Cao Ðài và Ban Tổ Chức tiễn đưa quan khách ra về và chúc sức 
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khỏe mùa Noel bình an.
Sau khi quan khách ra về Ban Ðạo Sử và Ban Tổ Chức trao phần hiện 

kim bảo trợ cho Nhạc sĩ Xuân Lôi và mọi người đồng hoan hỷ với một tràng 
pháo tay, Hiền Huynh Huỳnh Tâm thông báo chương trình năm tới cũng 
bảo trợ cho một nghệ sĩ cao niên thực tài, cùng lúc nầy có một luồng gió mới 
thổi vào bởi Nữ sĩ Minh Tâm phát biểu “Ðêm nay Minh Tâm chiêu đãi tất 
cả anh chị em văn nghệ sĩ và ban tổ chức một buổi cơm tối tại nhà hàng Hà Nội 
quận 13 Paris, là để mừng sự thành công vì Ðạo đức, mà chúng ta thực hiện 
được hôm nay” mọi ngươi đồng chấp nhận tổng số 26 vị tham dự, và chỉ có 4 
vị xin về trước với lý do vì con nhỏ và hẹn dịp sau.

Riêng phần tôi thì ăn theo vì người ở Thụy Sĩ, sống tự do, vì vậy từ biệt 
đời Linh-mục. Hôm nay có dịp được H.H. Huỳnh Tâm giới thiệu làm quen 
các bạn, trong buổi cơm ngoại lệ nầy mới thấy sự thực đã toát ra từ những 
tình cảm biết nhìn nhận mọi cảm thông. Cũng nhờ buổi sinh hoạt nầy tôi 
mới hiểu tình hình sinh hoạt ở Paris, có rất nhiều người thương nhau để hổ 
trợ cho một việc làm hữu ích.

Nhà thơ Minh Tâm mời tất cả hãy dùng cơm và Thơ ra Nhạc vào quả 
là kiếp sinh rất vui, vui nào cũng để lại lời tái ngộ, và chia tay trong nhung 
nhớ, đến 12 giờ đêm mọi người cùng chia tay trong tinh thần tổ chức buổi ra 
mắt tập ký âm Tân Kinh Thiên Ðạo thành công, và kính chào 2000 thềm 
đệ tam thiên niên kỷ, như người vừa sinh hoàn toàn mới, không còn quá khứ 
chỉ biết hướng về tương lai, thực vậy đêm nay mọi người chào nhau tạm biệt 
mà lòng thanh thản. 

Nhân đây chúng tôi xin đề nghị ban trị sự phát hành cuốn băng nhựa, 
và cuốn video của buổi giới thiệu tập ký âm Tân Kinh Thiên Ðạo, cho trong 
và ngoài Ðạo nào muốn tìm hiểu tương tận hay nghiên cứu về âm nhạc Cao 
Ðài, vì đây là một trong những tư liệu hiếm hoi. Xin quý vị liên lạc với Nhạc 
Sĩ Xuân Lôi hay Thư Viện Cao Ðài Pháp Quốc.

Và lời chân thành nhất của anh em chúng tôi, chúc Ban Ðạo Sử Cao 
Ðài Âu Châu, thực hiện chương trình mở rộng truyền giáo, như một trở mình 
của nhịp thở vào năm 2.000.

Võ Chí Toàn
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