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ñÙc QuyŠn Giáo Tông
ThÜ®ng Trung Nh¿t Chúc Xuân
ñI ñO TAM K² PH˜ ñ¶
(ñŒ NgÛ Niên)
Tòa Thánh, 20 tháng Chåp Canh Ng† (7 Février 1931).

T¼A THÁNH
SÓ 3

Kính cùng:
- ChÜ vÎ Chû Thánh ThÃt,
- ChÜ vÎ ñÀu H† ñåo,
- ñÀu QuÆn ñåo,
- ChÜ ChÙc S¡c Thiên Phong lÜ«ng phái,
- ChÜ ñåo H»u Nam N»,
- ChÜ HiŠn H»u, ñåo T›, ñåo Mu¶i,
VØng nh¿t nguyŒt vÀn xây,
Bóng thiŠu quang nh¥t thúc.
Ngänh låi hÙng xuân Canh Ng† chÜa Ç¥ng bao lâu, nay
Çã s¡p sang Tân Mùi, nŠn ñåi ñåo bÜ§c qua næm thÙ sáu.
Công trình ChÜ ñåo H»u bi‰t bao: L¡m phen vày vò thân
th‹, h¢ng bu°i mòn mÕi tinh thÀn, Ç¥ng khuy‰n nhû nhau làm
lành lánh d», cäi ác tùng lÜÖng, gi» då s¡t Çinh th© Tr©i, kÌnh
PhÆt.
Tôi thay m¥t H¶i Thánh cäm tå công trình cûa ChÜ ñåo
H»u và h‰t lòng cÀu nguyŒn ñÃng Chí Tôn ban Ön lành cho ChÜ
ñåo H»u lÜ«ng phái.
RÒi k‰ Çây, Çông mãn, xuân sang, chÀu lÍ NgÜÖn ñán,
H¶i Thánh chúc mØng Tân xuân cho cä thäy chÜ ñåo H»u lÜ«ng
phái.
Chúng ta vui mØng vì có ñÙc Lš Giáo Tông cÀm quyŠn.
Chúng ta cÀu nguyŒn xin Ngài Çem sÙc Thiêng liêng giúp anh em
chÎ em chúng ta siêng næng sÓt s¡ng Ç¥ng mau lÆp thành ChÖn
ñåo.

) (Xin xem ti‰p trang 2)
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ÇÙc Q. GIÁO TÔNG
thÜ®ng trung nh¿t
chúc xuân
) (Ti‰p theo trang 1)
Tôi chúc mØng cho anh em, chÎ em, tinh thÀn minh mÅn, h‰t lòng hòa nhã, thäo thuÆn, Ç¥ng
trông vào cänh thiên nhiên, bi‰t rõ cÖ mÀu và lo vun trÒng cây ÇÙc, Ç¶ r‡i nhÖn sanh lo làm lành,
tránh ÇÜ®c hung ác, lánh xa cu¶c loån ly làm cho Ç° máu nhÖn sanh, khi‰n cho Thiên sÀu ñÎa thäm.
Làm sao cho cäm lòng Tr©i,
Sºa cÖn ly loån ra Ç©i an vui.
Sºa th‰ nguy ra an m§i vËn,
LÃy tØ bi, vun quén cây nhân.
ñØng ham gây oán chác h©n,
Phäi hÖn Çåo ÇÙc ch§ hÖn tài tình.
Chi chi cÛng có khuôn linh ...
Nay kÌnh ÇÓn,
ThÜ®ng ñÀu SÜ
THÐ®NG TRUNG NH¿T
Trích tØ TI”U S± ñ−C QUY“N GIÁO TÔNG THÐ®NG TRUNG NH¿T. Do Ban ñåo Sº Ãn
hành lÀn thÙ nhÙt næm Quí Sºu (1973).

Kh© ngây Çã quá h¶i xuân rÒi,
RÒi m§i bi‰t Ç©i có bÃy thôi.
Thôi ch£ng tranh chi mÒi phú quí,
Quí là Çåo ÇÙc Çó ai ôi!

TÜ©ng quan nhÙt khí chi‰u minh Çông,
Tam giáo qui nguyên gi» c¶ng ÇÒng.
PhÆt pháp khuy‰n nhÖn quy mÏ tøc,
Nho Tông phøc th‰ hÜªng thuÀn phong.
DiŒu huyŠn chÖn Çåo tu tông hÜ§ng,
Mê ho¥c tà mÜu khä t¿ phòng.
Th‰ thÜ®ng døc tri Thiên sÙ Çáo,
Tam Kÿ Ph° ñ¶ lÆp kÿ công.

Huÿnh lÜÖng m¶t giÃc cu¶c Ç©i in,
Có trí có mÜu phäi xét mình.
Phú quí l§n là giành v§i gi¿t,
L®i danh cao bªi mÜ®n và xin.
Træm næm lÄn quÄn ÇÜ©ng nhÖn nghïa,
M¶t ki‰p Çeo Çai mÓi n® tình.
Bi‰t sÓ bi‰t cæn tua bi‰t phÆn,
ñÜ©ng xÜa Ç‹ bÜ§c låi Thiên ñình.

ThÖm tho chi cÛng vÓn mùi Ç©i,
ChÜa kÈ dùng nên cûa Ç‹ chÖi.
Mua bán ch†n lØa nhÜ bu°i ch®,
VŠ nhà chÜa tÓi Çã qua Ç©i.
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tâm thành, hãy tham gia, Çóng góp l©i lành và
thông ÇiŒp yêu thÜÖng nhÜ cu¶c Çàm Çåo
chân thành, hÀu tr® duyên cho các bån ÇÒng
sanh h»u tình th† låc.
N¶i dung cûa Bän Tin Xuân ñinh H®i
(thay cho Bän Tin sÓ 13) liên quan Ç‰n các lÍ
vía quan tr†ng cûa nŠn ñåo trong tháng
Giêng. ñó là ñåi LÍ Vía ñÙc Chí Tôn, mÒng
9 tháng Giêng và ñåi LÍ ThÜ®ng NguÖn,
R¢m tháng Giêng. Ông Bà xÜa thÜ©ng nh¡c
nhª: “ñi chùa quanh næm, không b¢ng ngày
R¢m tháng Giêng”. Câu nói nÀy trª thành
truyŠn thÓng. Vì NguÖn H¶i ÇÀu Xuân có tính
khªi ÇÀu và thuÆn ti‰t cûa ñÃt Tr©i. Trong
ñåo Cao ñài, trÜ§c næm 1975, th©i Çi‹m nÀy
H¶i Thánh ÇŠu t° chÙc H¶i NhÖn Sanh nh¢m:
Hoåch ÇÎnh chÜÖng trình ph° Ç¶, giáo hóa,
nâng cao tinh thÀn trí thÙc và xem xét luÆt lŒ
hiŒn hành cho phù h®p v§i nhÖn sanh cùng trù
hoåch chÜÖng trình hành Çåo cho næm sau.
v.v . . . Ngoài ra, nhân LÍ Cung Nghinh Liên
ñài ñÙc Tôn SÜ Phåm H¶ Pháp HÒi Loan
NhÆp Bºu Tháp tåi T° ñình Tòa Thánh Tây
Ninh, ViŒt Nam, vào ngày R¢m tháng 10
Bính TuÃt, cÛng là bi‰n cÓ quan tr†ng cûa
ñåo. Theo Çó, có các bài thuy‰t Çåo cûa ñÙc
Cao ThÜ®ng Sanh nói vŠ ñÙc H¶ Pháp, SÖ
lÜ®c tin tÙc vŠ viŒc Di Liên ñài, ñÙc QuyŠn
Giáo Tông chúc Xuân, Thánh Ngôn, Thánh
Giáo, và vài nét tÜ©ng trình ñåo S¿ tåi T¶c
ñåo Sydney, trong næm m§i ñinh H®i v§i
nhiŠu hy v†ng Çåo tình ti‰n tri‹n hanh thông
và phúc låc.
CÀu xin ñÙc Tôn SÜ H¶ Pháp thiŒt
døng huyŠn vi diŒu pháp giác mê nh»ng tà
tâm mÜu toan phá ñåo và cäi sºa chÖn truyŠn,
hÀu phøc hÒi quyŠn H¶i Thánh theo Çúng
ChÖn Pháp ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶. ☯

B

än tin ÇÀu næm, lë ra phäi ÇÜ®m nhiŠu
màu s¡c cûa træm hoa Çua nª, nhÜ dâng
hi‰n niŠm vui và nguÒn phúc hånh cho
m†i ngÜ©i. Song, hÀu nhÜ næm nào
cÛng vÆy , cÙ cuÓi næm, thÜ©ng ai nÃy cÛng bÆn
suÓt cho t§i gi© giao thØa, mà vÅn cäm thÀy giäi

quy‰t chÜa h‰t viŒc. Ban Biên TÆp BTHH
cÛng không vÜ®t thoát ÇÜ®c thÜ©ng s¿ Çó.
CÛng læng xæng, nào ôm ÇÒm viŒc “ vØa xay
lúa, vØa bÒng em”, dù vÅn nh§ câu “ tri túc
tiŒn túc, Çãi túc hà th©i túc; tri nhàn tiŒn nhàn,
Çãi nhàn hà th©i nhàn” (bi‰t Çû Ãy là Çû, Ç®i
Çû th‰ nào là Çû; bi‰t nhàn Ãy là nhàn, Ç®i
nhàn th‰ nào là nhàn).
DÀu v§i chû Çích ÇÖn giän cûa bän tin
là mang Ç‰n bån Çåo m¶t sÓ tin tÙc sinh hoåt
Çåo s¿, ho¥c trích Çæng m¶t sÓ l©i Thánh
Ngôn, Thánh Giáo và l©i thuy‰t ñåo cûa ChÜ
TiŠn Khai ñåi ñåo, nhÜng BBT vÅn tha thi‰t
mong v†ng có bån ÇÒng hành ngó ngàng, chia
sÈ nh»ng m¶c måc, thÆt thà, chÃt phác cûa các
bài væn, l©i thÖ . . . trên nguyên lš “ñåo, gÓc
bªi lòng thành, tín, hiŒp”. Vì chúng ta là
ngÜ©i h†c ñåo và hành ñåo, Ç‹ cÀu tÀm thæng
hoa tâm linh, theo l©i Thánh HiŠn Çã dåy:
“Triêu væn ñåo, tÎch tº khä hÌ ”(sáng nghe
ÇÜ®c ñåo, chiŠu ch‰t cÛng vui). Ho¥c có câu:
“H†c, nhÜ nghÎch thûy hành chu, bÃt ti‰n tÃt
thÓi” (H†c nhÜ Çi trên giòng nÜ§c ngÜ®c,
không ti‰n, thì lùi).
ThÀy cÛng Çã dåy: “ThÀy nói m¶t lÀn
tØ Çây nh§ lÃy, dÀu cho Çá, s¡t, cây cÕ, mà
nghe Ç‰n Thánh Ngôn nÖi ThÀy mà con nói
ra, cÛng hoan nghinh, huÓng l¿a là ngÜ©i,
con nh§ và an lòng”. Do Çó, viŒc g¡ng công
h†c ñåo và næng nói ñåo cho gia Çình, b¢ng
h»u và m†i ngÜ©i nghe, là b°n phÆn cûa ngÜ©i
Tín H»u Cao ñài.
BTHH mong mÕi làm nhÎp cÀu khiêm
tÓn Çó và thi‰t tha m©i g†i m†i gi§i, tØ trí thÙc
Ç‰n nh»ng bån Çåo gi§i hån ki‰n væn mà có

TM. Ban Biên TÆp
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Tin tÙc ñåo S¿

T

h©i gian k‹ tØ ngày ñåi LÍ Hå NguÖn cho Ç‰n ThÜ®ng NguÖn, sinh hoåt ñåo S¿ cûa TÙ Vø T¶c
ñåo và các Bàn TrÎ S¿ luôn luôn khá bÆn r¶n. M¶t sÓ viŒc Çã ÇÜ®c giäi quy‰t có th‹ lÜ®c ghi
nhÜ sau:
1.- LÍ Vø:
- LÍ cÀu an: Nhân Sóc Nh¿t Bính TuÃt, T¶c ñåo Çã th¿c hiŒn LÍ CÀu An tåi Thánh ThÃt
NSW cho m¶t ñåo Tâm Ç‰n tØ Melbourne (Victoria), theo l©i thÌnh lÍ cûa thân nhân tåi Sydney.
NhÜ thÜ©ng lŒ, viŒc thÌnh nÜ§c âm dÜÖng Çã ÇÜ®c Chû LÍ và ñÒng ñåo hiŒp tâm cÀu thÌnh ñÙc Chí
Tôn hành pháp và ban phép lành, nÜ§c Ãy trª thành nÜ§c Cam LÒ có diŒu pháp tÄy såch løc døc,
thÃt tình, giäi tiêu oan nghiŒt. NgÜ©i bÎnh tùy theo cæn cÖ và ÇÙc tin, tÆt bÎnh s§m ÇÜ®c tiêu trØ,
thoát ly kh° nån, tinh thÀn tráng kiŒn, phøc hÒi quš th‹ khÜÖng cÜ©ng.
- LÍ Chung Niên 24 tháng Chåp Bính TuÃt: Theo thông lŒ, chúng ta quen g†i là ÇÜa Ông
Táo tåi m‡i tÜ gia, Çúng ra là ñÜa ChÜ ThÀn Thánh Tiên PhÆt TriŠu Thiên Ng†c HÜ Cung bái ki‰n
ñÙc Ng†c Hoàng ThÜ®ng ñ‰. LÍ nÀy k‹ cä ÇÜa Ông Bà T° Tiên và ThÀn Táo. Th©i gian tåm nghÌ
cúng, là dÎp chúng ta d†n dËp, sºa sang låi bàn th©, vŠ phÜÖng diŒn ngoåi dung và ki‹m Çi‹m låi
viŒc làm Çã qua, hÀu lo liŒu công viŒc s¡p t§i. ña sÓ chÜ Huynh T› Çã lo s¡p x‰p cúng Çúng ngày
23 tháng Chåp tåi tÜ gia, Ç‹ Üu tiên th©i gi© cho ngày 24 cúng tåi Thánh ThÃt. HiŠn T› Q. N» ñÀu
T¶c ñåo và m¶t sÓ ChÙc ViŒc Çã dành gÀn hÀu h‰t th©i gi© cho ngôi nhà chung, Ç‹ trù liŒu cho viŒc
cúng trong ngày chung niên và nh»ng viŒc s¡p t§i.
-ñêm Giao ThØa: ñêm 30 tháng Chåp Bính TuÃt (dl, 17-02-2007), rång MÒng 1 tháng
Giêng ñinh H®i là Çêm Giao ThØa, LÍ cung nghinh ChÜ ThÀn Thánh Tiên PhÆt. ñ¥c biŒt, ngày 30
T‰t næm nay, có væn nghŒ, do các Thanh Thi‰u Niên Cao ñài NSW và ban Nhåc cûa Danny và Lê
VÛ phÓi h®p trình diÍn. VŠ phía Thanh Thi‰u Niên có các em Hi‰u, Nghïa, TÃn, Tín múa lân nhà và
các bån Ng†c ñiŒp . . . Çánh trÓng. PhÀn Thi‰u Nhi trình diÍn: các cháu Mai Thäo, Thäo Nguyên,
Nguyên ChÜÖng, Anh ThÜ . . . Kha Huân Ç¶c tÃu organ, Næm con mèo (Uyên Vi, MÏ Tâm, Quang
Bäo, Quang ThuÆn, ñæng Khoa) ÇÒng ca liên khúc thi‰u nhi v.v . . . Ngoài ra, còn có s¿ h‡ tr® Ç¡c
l¿c cûa các anh chÎ và Cô Chú nhÜ: PhÜÖng Thäo (MC), TÃn CØ, Væn Tài, Kim Loan, Ng†c Châu
và các phø huynh cûa các cháu, nhÜ: Lê TuÃn, Ng†c Nhung, Lê VÛ, Uyên Trang, HuyŠn Trang,
ñæng ThiŒn, Thùy Trang, Thanh Nghïa, Mai Hånh, Ng†c Thu, Tú Bình, Ng†c HÜng, Ng†c Châu và
nhiŠu bån khác n»a. . . Nói theo l©i phát bi‹u cûa m¶t bån trÈ “Hy v†ng Çây là cái Çà Ç‹ phøc hÒi
låi phong trào Thanh Thi‰u Niên bÎ gián Çoån tØ lâu ”. ñi‹m Ç¥c biŒt n»a là chúng ta may m¡n
ÇÜ®c Çoàn lân cûa H¶i Nghiên CÙu Võ ThuÆt Úc Hoa (Australia Chinese Martial Arts Research
Association Inc. do Andy TrÜÖng (Chû TÎch kiêm Sáng LÆp Viên) hÜ§ng dÅn ñoàn trên 30 ngÜ©i,
Ça sÓ ngÜ©i Úc, tØ New Castle xuÓng tình nguyŒn cÓng hi‰n bu°i trình diÍn môn Thi‰u Lâm cä
Nam lÅn B¡c Tông v§i nhiŠu ÇÜ©ng Çi thäo và vÆn công tuyŒt v©i cûa các võ sinh Nam, N», tØ l§n
chí nhÕ, v§i nhiŠu khí cø, nào roi, gÆy, cuÓc xÈng . . . Còn Ç¶i lân, hai con l§n nhÕ bi‹u diÍn múa,
låy trÜ§c Thánh ThÃt và Çi vòng ra sau låy Cºu HuyŠn theo ti‰ng trÓng rÆp rình, lúc 11 gi© khuya.
Quang cänh thÜªng thÙc và chia sÈ niŠm vui Çón mØng Tân Xuân ñinh H®i rÃt vui nh¶n, dù thi‰u
pháo T‰t, nhÜng nh»ng tràng pháo tay c° vÛ và tán thÜªng nhiŒt liŒt cûa m†i ngÜ©i k‹ cà hàng xóm,
phá tan s¿ tïnh l¥ng cûa màn Çêm trong giây phút và Ç‹ låi trong lòng m†i ngÜ©i không ít âm vang
cûa niŠm vui xuân ñinh H®i.
c) ñåi LÍ Vía ñÙc Chí Tôn, mÒng 9 tháng Giêng: NhÜ h¢ng næm, næm nay HiŠn T› Q.
N» ñÀu T¶c ñåo Lê ThÎ HÒng Ng†c xây hai mâm Long Phøng trÜ§c Bàn Th© N¶i Nghi Ç‹ hi‰n lÍ.
C¥p Long Phøng næm nay khá s¡c säo, dù viŒc tìm ki‰m vÆt liŒu trái mùa, Çòi hÕi phäi quyŠn bi‰n
và sáng tåo.
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- ñåi LÍ ThÜ®ng NguÖn: NhÜ m†i næm, Thánh ThÃt NSW Çã t° chÙc cúng ñåi LÍ cho ba
NguÖn H¶i: R¢m tháng Giêng, tháng 7 và tháng 10 theo Çúng nghi thÙc. ñ¥c biŒt, næm nay R¢m
tháng Giêng rÖi vào ngày Chû Nh¿t, nên ban Nhåc, LÍ và ñÒng Nhi và ñÒng ñåo vŠ Thánh ThÃt
khá Çông Çû. Còn vŠ phÀn ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc Çã nêu gÜÖng tÓt, khi kêu g†i và Ç¶ng viên ÇÒng
ñåo tŠ t¿u vŠ, theo câu tøc ng» “ñi chùa quanh næm, không b¢ng ngày r¢m tháng Giêng”. Ban
Nhåc thì có HiŠn ñŒ NguyÍn Væn Út, TrÀn Lê TuÃn, TrÀn Lê Phong và vài ÇÒng nhi gõ nhÎp. Còn
Ban ñÒng Nhi thì còn khi‰m khuy‰t, nên các HiŠn Mu¶i ChÙc ViŒc ho¥c C¿u thay th‰, nhÜ C.CTS
Ngô Thu Lan, TS Lâm PhÜ§c NhiŠu, ñH HuyŠn Trang, Ng†c Thu, ThÎ Mai, v.v. . . Ban LÍ có PTS
NguyÍn TÃn CØ, PTS TrÀn Ng†c ñiŒp, TS NguyÍn ñÙc Nhân và các cháu TÃn, Tín, Hi‰u, Nghïa.
Nh© s¿ chÌ dÅn tÆn tình cûa PTS ñiŒp, các LÍ Sï dù không có cÖ h¶i th¿c hành thÜ©ng xuyên, nhÜng
Çã Çæng ÇiŒn m¶t cách v»ng vàng và nghiêm chÌnh khi bøa ch» Tâm b¢ng cái Tâm cûa các cháu.
Sau ñåi LÍ, còn có các LÍ phø nhÜ LÍ Minh ThŒ cho Tân Chánh TrÎ S¿ NguyÍn Quan L», lÍ
T¡m Thánh cho 10 Ãu nhi, lÍ NhÆp Môn cho 8 tân ñåo H»u. Ngoài ra, T¶c ñåo phäi chia hai nhóm:
m¶t tøng Di L¥c ChÖn Kinh và m¶t cúng Cáo TØ T°.
Th©i cúng có hÖi dài, trong khi ÇÒng ñåo ª xa Thánh ThÃt, nhÜng ai nÃy cÛng bi‹u l¶ niŠm
an låc khi ÇÜ®c hÀu LÍ ñÙc Chí Tôn và chÜ Thiêng Liêng, miÍn sao tình Çåo ÇÜ®c ÇÀm Ãm và hòa
hiŒp thÜÖng yêu là mãn nguyŒn rÒi.
2.- Công Vø:
- ChuÄn bÎ cho chÜÖng trình Çón mØng Xuân m§i, Çòi hÕi nhiŠu công tác cÀn th¿c hiŒn nhÜ: che
mái Ç‹ nÃu æn, làm sân khÃu Ç‹ trình diÍn væn nghŒ ( quí Huynh L», NghiŒp, Thanh, HÜng), làm vŒ
sinh trong ngoài, nào là hút bøi sàn gåch, lau các bàn th©, rºa toàn b¶ ly, tách, dïa (HH Ð§c); chùi
lÜ, gi¥t l¶ng, treo c©, treo bi‹u ng» (NghiŒp, L», HÜng, Tuy‰t Anh). Næm nay, chúng ta có c¶t
phÜ§ng m§i do ñH Ng†c HÜng hàn và sÖn ph‰t m¶t cách tÌ mÌ, ch¡c ch¡n. Ngoài viŒc gói bánh,
quš HiŠn T› HÒng Ng†c, Tuy‰t Anh, Di Sanh, ThÎ Låc . . .Çã t¿ nguyŒn hy sinh th©i gi© riêng tÜ, Ç‹
góp bàn tay công quä chæm sóc cho Ngôi Nhà Chung cûa chúng ta nào là lau chùi, s¡p x‰p d†n dËp
ngæn n¡p các vÆt døng nhà khói và nhiŠu thÙ khác. . . .
- Làm vŒ sinh trên Lôi Âm C° ñài và sºa các cºa trÜ§c HTñ ( HT NghiŒp, PTS L», TS Tú Bình,
ñH Ng†c HÜng, PTS Tài, ñH Phú Toàn, v.v . . .).
- Làm cây mai m§i: V§i Ü§c v†ng næm m§i, m†i viŒc ÇŠu ti‰n tri‹n m§i, HT Q. N» ñÀu T¶c vÆn
Ç¶ng ñH Phú Toàn c¡t nhánh, HT Tuy‰t Anh tuÓt lá, HM Tuy‰t Nhi cung cÃp nhiŠu hoa m§i và các
phong bao lì xì, HT HÒng Ng†c, Di Sanh, Ng†c Mai (ñÙc) g¡n hoa và phong bì Xâm L¶c. So v§i
các næm trÜ§c, cây mai næm nay ÇÜ®m nhiŠu màu s¡c th¡m tÜÖi và r¿c r«, tÜÖng ÇÓi ÇÜ®c ng®i khen
nhiŠu nhÙt. Có lë Çó là niŠm an låc chung cho tÃt cä m†i ngÜ©i, trong næm m§i ÇÀy hÙa hËn ?
3.- LÜÖng vø:
- LV kiêm BiŒn Nhi DÜÖng ThÎ Bích Thûy Çã hi‰n cho Phòng Trù Thánh Thât nhiŠu thÙc æn nhÜ
gåo, n‰p, ÇÆu xanh, ÇÆu ÇÕ, tÜÖng chao, tàu hû ki, dÀu æn, v. v. . . ViŒc nÃu phª Çãi khách (Hñ/ PTS
Tài) cho b»a tiŒc tÃt niên cÛng Çã ÇÜ®c th¿c hiŒn chu Çáo, Ç‹ phøc vø cho ÇÒng ñåo. ñ¥c biŒt, næm
nay có gói m¶t sÓ bánh. Lá chuÓi, do HiŠn H»u Næm Long cung cÃp, qua tài ngoåi giao cûa HT Q.
N» ñÀu T¶c ñåo vÆn Ç¶ng. Khâu gói bánh dù ít, dù nhiŠu luôn luôn là m¶t sinh hoåt sinh Ç¶ng và
có š nghïa thi‰t th¿c vŠ s¿ Çoàn k‰t và tính phøc vø tha nhân, ÇÒng th©i gi» ÇÜ®c tÆp tøc c‡ truyŠn
cûa dân t¶c ta trong viŒc dâng hi‰n cúng phÄm trong ba ngày T‰t. M‡i lÀn gói bánh, là m‡i lÀn Çem
vÃt vä Ç°i lÃy niŠm vui và rút thêm kinh nghiŒm tØ viŒc trøn lá, lau lá, tr¶n nhÜn, pha n‰p, c¶t dây
cho khéo, . . . cûa các hiŠn tÌ: HÒng Ng†c, Tuy‰t Anh, HuŒ Ên, ThÎ Châu, ThÎ Låc, Ng†c Hoa, Di
sanh, v.v. . . Ngoài viŒc gói bánh tåi Thánh ThÃt, m¶t vài hiŠn tÌ låi gói và nÃu thêm bánh tåi nhà,
các loåi bánh ít ( Tuy‰t Anh), bánh ú, bánh tét (HÒng Ng†c), dù Çã bÆn r¶n nhiŠu th©i gi© chæm sóc
nhà cºa. Còn viŒc canh lºa, canh nÜ§c, v§t bánh, làm vŒ sinh d†n dËp b‰p núc luôn luôn là khâu sau
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cùng, ÇÜ®c dành Üu tiên cho ngÜ©i trø trì tåi Thánh ThÃt có cÖ h¶i th¿c hiŒn m¶t cách tïnh l¥ng và
thÜ giän cho t§i canh tÜ.
ChÜa k‹ Ç‰n viŒc nÃu thÙc æn s¤n Ç‹ cúng trong 3 ngày T‰t tåi Thánh ThÃt, cûa quš HiŠn T›, cÛng
là m¶t Çóng góp, chan chÙa tÃm lòng hy sinh và s¿ tÆn tình không th‹ bÕ qua.
4.- H¶ Vø Báo cáo tài chánh tháng 02/ 2007:
a)- QuÏ T¶c ñåo:
- TÒn quÏ tháng 01/ 07: $ 14,565.90.
- Thu tháng 02/ 07
: $ 5,016.71.
- Chi tháng 02/ 07
:$ 5,533.20.
- Còn dÜ / Tr¶i chi
:$ - 516.49.
-TÒn quÏ
:$ 14,049.41. (tính Ç‰n ngày 23.02.2007).
b)- Chi xuÃt y‹m tr®:
T¶c ñåo Çã nh© HT …n Ùng trÜ§c A$4,500.00 Ç‹ chi cho các nÖi nhÜ sau:
-A$2,000 : Y‹m tr® TT Phú Thånh, tÌnh TiŠn Giang, bÎ bão làm sÆp hoàn toàn.
-A$2,000 : CÙu Tr® Nån Nhân Bão Løt - Bão sÓ 9 tåi B‰n Tre, gÒm $1,000 thu¶c quÏ TT/ NSW,
$1,000 thu¶c quÏ ñTPM/ NSW.
-A $500 : Gºi cho Ngài H»u Phan Quân dÜ«ng bÎnh và phòng khi h»u s¿.
- Gªi giúp thêm cho Thánh ThÃt Phú Thånh : $1,000 (nh© Hñ PTS Tài gªi).
- Gªi giúp TT tÌnh Quäng Ninh
: $1,000 (nh© Hñ PTS Tài gªi).
5.- CD Caoñài E-Book 2007 và CD Âm Thanh Væn NghŒ NÖi sª Bäo Cô
(Trí HuŒ Cung): do HiŠn H»u Huÿnh Tr†ng công quä sao chép vào: 20 CD Rom CaoDai E Book,
20 b¶ (m‡i b¶ 2 Çïa) ca c° nhåc do ñÙc Cao ThÜ®ng Sanh sáng tác. Ngoài các CD nói trên Çã phát
không cho ÇÒng ñåo các nÖi, HH Huÿnh Tr†ng Çã th¿c hiŒn nhiŠu CD.MP3 Kinh Thiên ñåo và
Th‰ ñåo, PhÜÖng LuyŒn K› (Chú Giäi), DiÍn Væn và Thuy‰t ñåo cûa ñÙc Phåm H¶ Pháp, Thuy‰t
ñåo cûa ñÙc Cao ThÜ®ng Sanh, vân vân . . . ñÒng ñåo nào có nhu cÀu tìm hi‹u, h†c ñåo và nghe
ñåo, xin vui lòng liên låc T¶c ñåo Ç‹ thÌnh các CD nói trên.
6.- Ti‰p tøc chÜÖng trình y‹m tr® xây d¿ng và Tu B° TT bên Nhà:
NhÜ báo cáo vŠ H¶ Vø, T¶c ñåo Çã chi xuÃt tiŠn y‹m tr® cho Thánh ThÃt Phú Thånh (Gò
Công Tây), tiŠn CÙu Tr® Bão sÓ 9, T¶c ñåo ÇŠ nghÎ cÙu xét ti‰p Ç‹ gºi Ç‰n các TT khác, theo møc
tiêu Çã thu ÇÜ®c sau khi gây quÏ vØa qua.
-ThÜ m§i nhÆn ÇÜ®c ÇŠ ngày 10.02.2007 tØ TP Hå Long, TÌnh Quäng Ninh. ( Çã Ç†c cho tÃt
cä chÜ Huynh TÌ ñŒ Mu¶i nghe và Çã ÇŠ nghÎ y‹m tr® nhÜ møc 4d nói trên.
7.- VÜ©n hoa T¶c ñåo: Khu vÜ©n tåi tÜ gia cûa CTS Låc Çã thÕa thuÆn nhÜ®ng quyŠn
canh tác cho Hñ Thái Væn Miêng m¶t phÀn l§n, nên viŒc thu hoåch huê l®i phäi chia cho Hñ
Miêng m¶t phÀn. Do Çó, HT Låc cho bi‰t Çã chia ÇÜ®c m¶t sÓ tiŠn nhÕ, do HT Låc còn gi» cho quÏ
canh tác.
8.- Tu b° Thánh ThÃt NSW: Th‹ theo k‰ hoåch d¿ trù, T¶c ñåo së sºa låi các mái
ngói phø trên Lôi Âm C° ñài càng s§m cáng tÓt, trong vài tuÀn t§i Çây. ñây là công viŒc khá phÙc
tåp và tÜÖng ÇÓi n¥ng nh†c, cÀn có nhiŠu bàn tay cûa các bån trÈ. VÆy, T¶c ñåo khÄn báo Ç‰n ÇÒng
ñåo và kêu g†i chÜ huynh tÌ ÇŒ mu¶i s¡p x‰p th©i gi© Ç‰n Thánh ThÃt làm công quä. Vui lòng liên
låc ÇiŒn thoåi T¶c ñåo, sÓ (02) 9740. 5678 Ç‹ cho bi‰t ngày gi© và khä næng có th‹ góp tay.
Trên Çây chÌ là sÖ lÜ®c m¶t sÓ tin tÙc sinh hoåt Çåo. Có th‹ thi‰u sót các Çóng góp cûa nhiŠu
ÇÒng Çåo và có th‹ có nhiŠu ÇÒng Çåo không thích k‹ công. Song, ghi công viŒc Ç‹ tÜ©ng trình hÀu
ÇÒng Çåo cùng chia sÈ, xét thÃy cÛng không Ç‰n n‡i dÜ thØa vÆy. ☯
BTHH
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Vòng quanh các HÜÖng
nh»ng Çám mÜa làm mát dÎu låi, nên vÜ©n hoa
cûa T¶c ñåo có ÇÜ®c màu xanh tÜÖi cûa nh»ng
luÓng qu‰; nh»ng hàng cây §t có lá mÜ®t mà
mang trái màu xanh ÇÕ rÃt say. NhiŠu thÙ hoa
khác mang Çû màu s¡c. ñ¥c biŒt næm nay vÜ©n
hoa trÒng nhiŠu hoa huŒ hÜÖng. N‰u có ai Ç‰n
vi‰ng vÜ©n hoa vào lúc này, quí vÎ së ngºi ÇÜ®c
mùi thÖm dÎu cûa hoa và së cäm thÃy tinh thÀn
mình thanh thoát trong phút giây. Nh»ng luÓng
hoa huŒ hÜÖng v§i màu tr¡ng tinh khi‰t, mÖn
mªn th£ng mình khoe nhan s¡c thiên hÜÖng.
ñó là k‰t quä, qua th©i gian chæm sóc nâng niu
mà quí Huynh t› Çã bÕ th©i gian ra trÒng tÌa,
nhÃt là HiŠn t› Chánh TrÎ S¿ NguyÍn thi Låc
.VÜ©n hoa n¢m trong khuôn viên nhà, HiŠn t›
låi là ngÜ©i yêu thích trÒng hoa, rau trái, nên
HiŠn t› là ngÜ©i gánh nhiŠu c¿c nh†c hÖn h‰t.
VÜ©n hoa T¶c ñåo thu¶c vùng Fairfield nên
ÇÜ®c xem Çó là công trình Çóng góp cûa HÜÖng
Fairfield vŠ viŒc cung cÃp hoa cho Thánh ThÃt
trong nh»ng ngày lÍ vía. Ngoài ra, còn có m¶t
ít thu hoåch tØ các rau trái khác nhÜ qu‰, §t
v.v...và t§i Çây së có ÇÜ®c nh»ng quä thanh
long næm ÇÀu tiên thu hoåch ÇÜ®c.
HÜÖng ñåo Fairfield, m¶t lÀn n»a, Çã có thêm
ÇÜ®c 4 vÎ tân tín ÇÒ do hiŠn t› Chánh TrÎ S¿
NguyÍn thÎ Låc ti‰n dÅn. Các vÎ Çã nghiêm
chÌnh Ç†c l©i minh thŒ , “ThŠ r¢ng : TØ Çây bi‰t
m¶t ñåo Cao ñài Ng†c ñ‰, ch£ng Ç°i då Ç°i
lòng, hiŒp ÇÒng chÜ môn ÇŒ, gìn luÆt lŒ Cao
ñài, nhÜ sau có lòng hai thí Thiên tru ñÎa løc”.
TØ Çây, HiŠn T› còn có trách nhiŒm hÜ§ng dÅn
cho các tân tín ÇÒ h†c ñåo và giäi thích š
nghïa, møc Çích cûa l©i minh thŒ cho các vÎ tân
tín ÇÒ rõ Ç‹ hi‹u ÇÜ®c l©i minh thŒ nhÆp môn
cÀu Çåo là m¶t ÇiŠu rÃt quan hŒ cuä ngÜ©i giº
ñåo và là m¶t l©i hÙa tr†n vËn tín thành v§i
H¶i Thánh và các ñÃng Thiêng Liêng M¶t ki‰p
sanh ª hiŒn tåi và tÜÖng lai, phÜ§c hay t¶i ,
cÛng do nÖi l©i minh thŒ nÀy. Xin chúc mØng
HÜÖng Çåo Fairfield và riêng các vÎ Tân tín ñÒ

hÜÖng Çåo canterbury:
Vào ngày LÍ thÜ®ng NgÜÖn; R¢m tháng giêng
næm ñinh H®i, DÆu th©i. Sau Çàn cúng ñÙc
Chí Tôn, HiŠn Huynh Phó TrÎ S¿ NguyÍn Quan
L» Çã chánh thÙc khoát vào mình b¶ phÄm
phøc Çã ÇÜ®c trÃn ThÀn trÜ§c Çó và Çã kính cÄn
quÿ trÜ§c Chánh ÇiŒn, trÜ§c s¿ hiŒn diŒn cûa
ChÙc s¡c, ChÙc ViŒc và rÃt Çông ÇÒng Çåo
chÙng ki‰n HiŠn Huynh minh thŒ: “Gi» då vô
tÜ mà hành ñåo, dÀu cha mË, anh em, v® con,
cÛng ch£ng Ç¥ng phép tÜ vÎ, gìn då chÖn thành,
th‹ thiên hành ñåo”.HiŠn Huynh L» vÓn là
m¶t Çåo h»u Çã g¡n bó v§i cÖ Çåo tØ nhiŠu næm
qua. Sau khi hÜu trì, HiŠn Huynh L» Çã tham
gia vào làm viŒc trong Hành Chánh ñåo. TØ
nay HÜÖng ñåo Sª Tåi ( Canterbury ) Çã có vÎ
Nam Chánh TrÎ S¿ cùng phÓi h®p v§i HiŠn t›
N» Chánh TrÎ S¿ NguyÍn thÎ Tuy‰t Anh là
ngÜ©i ôn hòa , tÆn tâm v§i nhiŒm vø cûa mình.
S¿ tín ngÜ«ng và tâm Çåo cûa HiŠn T› Çã ÇÜ®c
các con các cháu änh hÜªng rÃt nhiŠu. Bên
cånh, có Nam Phó TrÎ S¿ NguyÍn Væn Tài,
Thông s¿ NguyÍn ñÙc Nhân và N» Thông S¿
Lâm PhÜ§c NhiŠu là nh»ng vÎ ChÙc ViŒc trÈ
trung, næng n°, cÛng Çã tích c¿c th¿c hiŒn
nh»ng Çóng góp rÃt l®i ích cho ñåo. nhÜ nh»ng
b»a cÖm gây quÏ và b»a cÖm tÃt niên vØa qua.
Tuy th©i gian và hoàn cänh ChÙc ViŒc bÆn r¶n
trong nh»ng ngày cuÓi næm nhÜng Çã Çánh dÃu
ÇÜ®c s¿ cäi ti‰n và vì có nhúng tay th¿c hiŒn
m§i có kinh nghiŒm tÓt trong tÜÖng lai. HÜÖng
ñåo Canterbury vØa qua cÛng Çã có thêm 3 vÎ
tân tín ÇÒ do vÎ N» Chánh TrÎ S¿ Tuy‰t Anh
ti‰n dÅn. Chúc mØng HÜÖng ñåo Canterbury và
riêng chúc HiŠn t› së ti‰n dÅn ÇÜ®c Çû 12 vÎ tân
tín ÇÒ.
hÜÖng Çåo fairfield: Træm
hoa Çua nª, cÕ cây tÜÖi mát vào mùa xuân. Tuy
khí hÆu và th©i ti‰t ª Úc có khác v§i ViŒt Nam,
nhÜng thÜ©ng sau nh»ng ngày n¡ng nóng låi có
7

Bän Tin Hòa HiŒp Xuân ñinh H®i 2007
s§m h†c hÕi, tìm hi‹u thông suÓt ÇÜ®c kinh
sách và nghi lÍ cuä ñåo hÀu trª thành nh»ng tín
ÇÒ h»u døng cho ñåo.

có ÇÜ®c nh»ng vÎ có tâm lÆp công bÒi ÇÙc ti‰p
tay nhiŠu hÖn n»a.

hÜÖng Çåo bankstown:

Næm nay, tr¿c tháng giêng, Ç¥c biŒt là tr¿c ba
ngày T‰t thu¶c vŠ HÜÖng ñåo ñÜ©ng NhÖn.
T‰t næm nay, ngày 30 cuÓi næm nh¢m ngày thÙ
bäy và mùng m¶t T‰t ÇÜ®c rÖi vào ngày chû
nhÆt. Ÿ Çây ÇÒng Çåo chúng ta không có bao
nhiêu so v§i các Tôn Giáo khác cÛng nhÜ trong
hàng ChÙc ViŒc chÌ có sÓ ít ngÜ©I, nhÃt là vào
nh»ng ngày T‰t ai cÛng bÆn r¶n. T‰t là dÎp gia
Çình h¶i hiŒp, ho¥c ti‰p thông gia, thân h»u
thæm vi‰ng, chúc xuân ho¥c cùng gia Çình Çi
hành hÜÖng nhiŠu nÖi. HiŠn t› Chánh TrÎ S¿
HÜÖng ñåo ñÜ©ng NhÖn Châu HuŒ Ên và HiŠn
Huynh C¿u Chánh TrÎ S¿ Lš Nhu là ngÜ©i cao
niên. Gia Çình có Çông con cháu; nhiŠu thông
gia cÛng nhÜ thân h»u và thÜ©ng nh»ng næm
trÜ§c Çây cÙ ngày ÇÀu næm là HiŠn t› cùng gia
Çình Çi hành hÜÖng rÃt nhiŠu chùa. Næm nay
nh¢m HÜÖng HiŠn t› tr¿c, là m¶t vÎ ñÀu
HÜÖng, HiŠn t› Çã hi sinh nh»ng sinh hoåt
riêng tÜ Ç‹ tÆp trung lo tròn nhiŒm vø cûa mình
.Tinh thÀn trách nhiŒm và s¿ hi‰u hånh v§i Chí
Tôn và PhÆt MÅu cùng các ñÃng Thiêng Liêng
cûa HiŠn t› là ÇiŠu mà m‡i ChÙc ViŒc nên noi
gÜÖng.
HiŠn ñŒ Phó trÎ S¿ Lš Tú Bình chÃp hành rÃt
nghiêm chÌnh trong s¿ phân công. HiŠn ñŒ Çã
có m¥t tØ sáng s§m mùng m¶t T‰t và Çã tÃt bÆt
suÓt ngày. ñ‰n tÓi, vÅn không Çành bÕ vŠ, khi
d†n dËp chÜa xong. V§i sÙc trÈ cuä HiŠn ÇŒ
Bình còn cäm thÃy mŒt nhoài, m¥c dù có s¿
ti‰p tay cûa gia Çình HiŠn ñŒ TrÀn ng†c ñiŒp,
HiŠn t› Sº Di Sanh, HiŠn t› NguyÍn thÎ Tuy‰t
Anh, HiŠn t› NguyÍn thi Låc, HiŠn huynh
NguyÍn Quan L» và Ç¥c biŒt có HiŠn ÇŒ ñào
Công Tâm Çã ª låi Thánh ThÃt Ç‹ cùng chia sÈ
s¿ bÆn r¶n v§i T¶c ñåo.
Qua nh»ng ngày T‰t và 2 kÿ LÍ vía l§n trong
tháng giêng dã thÃy ÇÜ®c tinh thÀn cûa các vÎ
ChÙc viŒc; m‡i ngÜ©i ÇŠu có s¿ cÓ g¡ng h‰t sÙc
cûa mình nhÃt là Qúi vÎ chÙc ViŒc HÜÖng ñåo
ñÜ©ng NhÖn. Chúc mØng quí vÎ næm m§i hoàn
thành nhiŒm vø xuÃt s¡c. ☯

HÜÖng Çåo ÇÜ©ng nhÖn:

Nh»ng ai muÓn nghe nh»ng ti‰ng cÜ©i vô tÜ và
nhìn nh»ng khuôn m¥t ngây thÖ trong sáng Ç‹
thÃy mình vui lây theo s¿ hÒn nhiên cûa tu°i trÈ
thì phäi nh§ ngay là các cháu Thi‰u nhi. Chính
các cháu Çã mang låi sÜ sinh Ç¶ng trong các
bu°i sinh hoåt không nhiŠu thì ít, cÛng làm cho
quí Huynh T› m¶t vài giây cÜ©i vui; mà nø
cÜ©i b¢ng mÜ©i thang thuÓc b°. B° ª Çây là
làm tinh thÀn chúng ta thoäi mái chÙ b° vŠ vÆt
chÃt ch¡c ch¡n quí vÎ ngåi l¡m rÒi. Chúng tôi
muÓn nói Ç‰n các vÎ Phø Huynh cûa các em,
quí vÎ muÓn cho con em mình có nÖi sinh hoåt
vui vÈ, theo Çó, các em ÇÜ®c änh hÜªng tinh
thÀn trong m¶t Tôn Giáo, dÅu sao vÅn là nÖi
hÜ§ng thiŒn, Ç‹ các em cháu có m¶t Ãn tÜ®ng
tÓt vŠ ñåo. ñ‰n khi khôn l§n, ra Ç©i các cháu
së là ngÜ©i tÓt trong xã h¶i. M¶t công trình gÀy
d¿ng rÃt cÀn nhiŠu s¿ hi sinh công sÙc th©i
gian. HiŠn ÇŒ Phó TrÎ S¿ HÜÖng ñåo
Bankstown, TrÀn Ng†c ñiŒp v§i th©i gian hån
hËp cûa mình Çã cÓ g¡ng th¿c hiŒn nh»ng gì có
th‹ ÇÜ®c, qua nh»ng bu°i sinh hoåt cûa các
cháu vào nh»ng dÎp lÍ cûa ñåo, nhÜ dÎp chung
niên, 30 T‰t vØa qua Çã phÓi h®p nhÎp nhàng
v§i Ban …m Th¿c Çãi b»a cÖm cho ÇÒng ñåo
vŠ vui ngày cuÓi næm. Ngoài ra, các kÿ LÍ Vía
ÇÀu næm næm nay, HiŠn ÇŒ Phó TrÎ S¿
Bankstown có Çû m¶t Ban LÍ, phÓi h®p v§i
Ban Nhåc, Ban ñÒng nhi th¿c hiŒn LÍ Vía Chí
Tôn và R¢m ThÜ®ng NgÜÖn m¶t cách trang
nghiêm ÇÀy Çû.
Tu°i trÈ thì làm nh»ng viŒc sôi Ç¶ng .NgÜ©i
Cao Niên låi l¥ng lë làm nh»ng viŒc ÇŠu Ç¥n
thÜ©ng xuyên .HiŠn t› Chánh TrÎ S¿ Sº Di
Sanh dÜ©ng nhÜ Çã phân công v§i ChÙc ViŒc
trong hÜÖng mình. Bi‰t các em còn bÆn sinh k‰
hàng ngày nên HiŠn t› lãnh phÀn gánh vác lo
tr¿c và sinh hoåt thÜ©ng xuyên v§i T¶c ñåo.
Khi nào viŒc ñåo cÀn thi‰t l¡m các em có m¥t
cúng kính là HiŠn t› vui rÒi. ñó là ÇÙc tánh vÎ
tha, bi‰t chia së, cäm thông v§i Çàn em. Tuy
nhiên, dù ai Çi chùa thì ÇÜ®c phÜ§c, Hy v†ng së
8
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ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶
Bát ThÆp NhÎ Niên
Tòa Thánh Tây Ninh

TrÃn ñåo Úc Châu
Châu ñåo New South Wales

T¶c ñåo Sydney
114-118 King Georges Rd,WILEY PARK, NSW 2195, Australia

Tel & Fax:(02) 9740.5678

ThÐ Chúc Xuân ñinh H®i
Nam Mô Cao ñài Tiên Ông ñåi BÒ Tát Ma Ha Tát
Kính båch H¶i Thánh ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶,
Kính thÜa ChÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc, ñåo H»u, ñåo Tâm trong và ngoài nÜ§c,
LÆt bÆt mà næm Bính TuÃt s¡p tàn, nhÜ©ng ch‡ cho ñinh H®i Ç‰n, theo luÆt tuÀn hoàn cûa
vÛ trø Ç‰n v§i nhân loåi, nhÙt là các dân t¶c vùng Á Châu. Mùa Xuân tÜÖi mát cûa B¡c bán cÀu còn
vang v†ng âm hÜªng Ç‰n Nam bán cÀu, dù Çang vào hå, oi bÙc.
Ngày T‰t trong ñåo hình nhÜ có Çôi chút khác biŒt v§i ngoài ñ©i, vŠ quan niŒm hÜªng thø,
dÀu ñåo hay ñ©i ÇŠu hÜªng chung vÈ ÇËp Çë và tÜÖi mát cûa mùa Xuân cûa ñÃt Tr©i. NgÜ©i tu
cÛng tính s° cuÓi næm vŠ công ÇÙc và trình Ç¶ tinh tÃn cûa tâm thÙc, hÖn là chìm Ç¡m trong ba træm
sáu mÜÖi læm ngày cÀu danh chác l®i, tranh tranh ÇÃu ÇÃu, gieo ác cäm, tåo hiŠm thù v§i tha nhân,
gây thêm quä nghiŒp.
Næm vØa qua, thäm h†a chi‰n tranh vÅn còn dai d£ng. Cänh gi‰t chóc, hÆn thù, chia rÈ, thi‰u
t¿ ch‰, xäy ra ngay trong lòng tôn giáo, trong khi thäm trång thiên tai lan tràn kh¡p nÖi, hình nhÜ
chÜa Çû cänh tÌnh loài ngÜ©i s§m æn næn sám hÓi, tích phÜ§c giäm t¶i.
Chúng ta may duyên g¥p ñåo, Çang hånh hÜªng Ön lành, sÓng Çû ÇÀy vÆt chÃt và tinh thÀn
trên miŠn ÇÃt hÙa, xin hãy nh§ câu “HÜªng phÜ§c, bÃt khä hÜªng tÆn”, hÀu cÓ g¡ng làm tròn b°n
phÆn cûa ngÜ©i tín ÇÒ, b¢ng nhiŠu báo Çáp th¿c tiÍn: lÆp thân hành Çåo, ph° Ç¶ chúng sanh, sÓt s¡ng
tåo d¿ng th‰ hŒ k‰ thØa hÀu bäo tÒn và phát huy nŠn ChÖn ñåo cho ra tÆn thiŒn, tÆn mÏ. ñó là Ü§c
v†ng cûa chÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc cao niên Çang mòn mÕi trông ch© Çàn hÆu duŒ dÃn thân gi»
v»ng tay chèo, hÀu con thuyŠn ñåo nÖi häi ngoåi m§i mong v»ng ti‰n, Ùng v§i l©i tiên tri “ñåo tØ
ngoài thành vào”.
Tiên Nho có câu: “Nh¿t tân, nh¿t nh¿t tân, h¿u nh¿t tân” (ngày m§i, càng ngày càng m§i).
ñ°i m§i là ÇiŠu kiŒn tÃt y‰u cho s¿ thæng ti‰n, song s¿ thæng hoa trên lãnh v¿c tâm linh së Çi song
hành ho¥c vÜ®t tr¶i s¿ ti‰n b¶ khoa h†c, hÀu có th‹ kiŠm ch‰ m†i tham v†ng bÃt chánh cûa loài
ngÜ©i. Châm ngôn Tây PhÜÖng r¢ng: “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme” (Khoa h†c
không lÜÖng tâm, chÌ làm bæng hoåi tâm hÒn).
Hy v†ng, luÒng gió m§i cûa næm ñinh H®i së mang låi thånh trÎ, thái bình cho nhân loåi.
MuÓn ÇÜ®c vÆy, thi‰t tÜªng không gì khác hÖn, loài ngÜ©i cÀn có tinh thÀn t¿ ch‰ và th¿c hiŒn chû
nghïa Cao ñài trên cæn bän: Công Bình, Bác Ái, TØ Bi.
Trong niŠm hoan låc cûa Næm M§i, xin thay m¥t cho T¶c ñåo và các Bàn TrÎ S¿ Liên
HÜÖng, Thi‹u PhÄm chân thành kính chúc ChÜ Tôn ñÙc, ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc, ñåo H»u, ñåo Tâm
cùng bºu quy‰n tr†n næm ñinh H®i Tâm ThÜ©ng An Låc và hånh hÜªng tràn ÇÀy HÒng Ân cûa ñÙc
Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và Các ñÃng Thiêng Liêng.
Nay kính,
Thánh ThÃt New South Wales, ngày 30 tháng Chåp næm Bính TuÃt.
(Dl, 17.02.2007)
Q. ñÀu T¶c ñåo Sydney,
HiŠn Tài NguyÍn Thành NghiŒp
9
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ñ¶i Thi‰u Nhi Cao ñài & Chuy‰n Çi
ÇÀu næm

N

h¢m duy trì và giáo døc th‰ hŒ trÈ cho tÜÖng lai, cÛng nh¢m møc Çích thành lÆp và phát
tri‹n ñ¶i Thi‰u Nhi Cao ñài NSW. Hai PTS: TrÀn Ng†c ñiŒp và Lš Tú Bình Çã t° chÙc
cu¶c thæm vi‰ng và t¥ng lÎch cho các gia Çình ÇÒng ñåo do các cháu Thi‰u Nhi Çäm trách
v§i s¿ tham gia, c° vÛ, h‡ tr® cûa NhÎ vÎ Nam, N» Q. ñÀu T¶c ñåo Sydney, HiŠn t› Chánh
TrÎ S¿ Bankstown S» Di Sanh cùng 2 ñåo H»u Ng†c Thu, Mai Hånh. VŠ các cháu Thi‰u Nhi, gÒm
có: Kha Huân, Mai Thäo, Thäo Nguyên, Nguyên ChÜÖng, Martin, B¶i Quyên, Nghïa. . .
Sáng chû nhÆt, ngày 07/ 01/ 07, th©i ti‰t khá oi bÙc. Tuy nhiên, các cháu rÃt nô nÙc tÆp trung
vŠ Thánh ThÃt Ç‹ tham gia chuy‰n vi‰ng thæm ÇÀu næm dÜÖng lÎch.
Lúc 9 gi© sáng, các cháu dùng b»a Çi‹m tâm nhË và khªi hành vào lúc 10 gi©.
Theo k‰ hoåch d¿ trù, ñ¶i së thæm vi‰ng các gia Çình tåi HÜÖng ñåo Bankstown trÜ§c và k‰
ti‰p là HÜÖng ñåo ñÜ©ng NhÖn và Fairfield.
Tåi HÜÖng ñåo Bankstown, ñ¶i Çã th¿c hiŒn cu¶c thæm vi‰ng và t¥ng lÎch cho bäy gia Çình.
Còn m¶t sÓ gia Çình khác, không th‹ hoàn tÃt ÇÜ®c vì gia chû v¡ng nhà. NÖi Çâu các cháu cÛng
ÇÜ®c ti‰p Çón thÆt nÒng nhiŒt và thân tình.
Vào gi»a trÜa, tr©i nhiŠu mây nên khí hÆu b§t oi bÙc, ñ¶i d¿ ÇÎnh së Ç‰n thæm ti‰p m¶t sÓ
gia Çình n»a thu¶c HÜÖng Çåo Fairfield nhÜng ti‰c vì th©i ti‰t thay Ç°i, mÜa dÀn n¥ng håt. ñ‹ an
toàn sÙc khÕe các cháu Thi‰u Nhi, nên chuy‰n vi‰ng thæm tåm chÃm dÙt vào lúc 3 gi© chiŠu và së
ti‰p tøc vào tuÀn t§i.
Sáng chû nh¿t 14/ 01/ 2007. Tr©i trong sáng và nhiŠu n¡ng Ãm. Chuy‰n thæm vi‰ng cûa ñ¶i
Thi‰u Nhi Cao ñài låi ti‰p tøc ª 2 HÜÖngñåo : ñÜ©ng NhÖn và Fairfield. Ra quân lÀn nÀy có thêm
s¿ tham gia cûa HiŠn T› Chánh TrÎ S¿ Fairfield NguyÍn thÎ Låc. CÛng nhÜ ª HÜÖng ñåo
Bankstown, ñ¶i chÌ t¥ng lÎch ÇÜ®c cho 7 gia Çình Çåo h»u, vì có rÃt nhiŠu gia Çình không có m¥t ª
nhà nên Ç¶i Çã phäi chÃm dÙt cu¶c thæm vi‰ng vào lúc 3 gi© chiŠu.
Nhân dÎp này, Ç¶i cÛng ghé thæm “vÜ©n hoa nhÕ” cûa T¶c ñåo gÀy d¿ng, nh¢m cung cÃp
hoa tÜÖi Ç‹ phøc vø vào nh»ng kÿ cúng sóc v†ng và lÍ vía trong næm.
NgÜ©i vi‰t Çã ÇÜ®c Ç‰n nÖi nÀy cách Çây m¶t næm, vÜ©n hoa lúc Ãy còn lÖ thÖ và tiêu ÇiŠu
l¡m. Næm nay có dÎp trª låi, thÆt là m¶t kinh ngåc l§n. M¶t vÜ©n hoa vô cùng phong phú v§i hàng
hàng, dãy dãy hoa huŒ hÜÖng trÒng thÆt ngay ng¡n thành tØng luÓng, trông ch£ng khác gì m¶t “farm
hoa”. Bên cånh, còn có các loåi hoa khác nhÜ: cúc, vån th†, thÜ®c dÜ®c, hÜ§ng dÜÖng. . .
Ngoài các loåi hoa còn có các dãy rau: nào là qu‰, §t, hË, chanh, bí, kh° qua. . . ThÆt Çû cä
các màu s¡c , hÜÖng vÎ nÖi Çây. ñó là nÖi tÆp trung công sÙc cûa quí Huynh T› tåi Thánh ThÃt
Sydney. H¢ng tuÀn, m¶t ngày tø tÆp vŠ Çây x§i ÇÃt, vun trÒng, chæm bón tØng luÓng hoa, nh° tØng
c†ng cÕ, tÜ§i tØng cøm rau Ç‹ kÎp có hoa cúng và kÎp bán vào dÎp T‰t nh¢m góp m¶t phÀn nhÕ cho
quÏ Thánh ThÃt có thêm phÜÖng tiŒn mua nhang, Çèn cúng lÍ.
Xin gªi chút lòng cäm kích nÖi Çây và cÀu mong tÃt cä quš vÎ luôn có nhiŠu sÙc khoÈ Ç‹
chæm lo ñåo nghiŒp. ☯

NG†C THU ghi
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THIU NHI CHÚC XUÂN
“NAM MÔ CAO ñài Tiên Ông ñI B— TÁT MA HA TÁT”

Kính thÜa Qúy Ông Bà, Quš Cô Chú, Quš Anh ChÎ em,
“Xuân khÙ, xuân lai, xuân bÃt tÆn”. Næm Bính TuÃt s¡p sºa bÜ§c qua, m¶t mùa xuân m§i låi Ç‰n.
Th©i gian nhÜ thu ng¡n dÀn, cô Ç†ng låi, ÇÜa chúng ta Ç‰n khoänh kh¡c thiêng liêng cûa th©i gian,
giây phút mà ñÃt Tr©i giao hòa, âm dÜÖng chung hiŒp, vån vÆt muôn loài bØng lên sÙc sÓng, hân
hoan chào Çón m¶t næm m§i an bình, thÎnh vÜ®ng.
Trong giây phút còn låi cûa næm cÛ, “ ôn cÓ nhi tri tân”, xin phép Quš Ông bà, Quš Cô Chú cho
phép chúng con nhìn låi nh»ng hoåt Ç¶ng cûa ñoàn Thanh Thi‰u Niên Cao ñài N.S.W. trong næm
qua.
Nhìn m¶t cách khách quan, næm Bính TuÃt, ñoàn Çã có m¶t sÓ hoåt Ç¶ng tÜÖng ÇÓi tích c¿c nhÜ
vi‰ng thæm m¶t sÓ gia Çình ñåo h»u, ñåo tâm, ho¥c t° chÙc các bu°i sinh hoåt væn nghŒ v.v... Tuy
nhiên, Thanh Thi‰u niên vÅn chÜa Çi vào nŠ n‰p sinh hoåt cæn bän và còn mang nhiŠu tính t¿ phát.
BÜ§c sang næm m§i, chúng con hy v†ng ñoàn së có nh»ng hoåt Ç¶ng thÜ©ng xuyên dÜ§i s¿ chæm
sóc, Ç¶ng viên cûa Quš Ông Bà, Quš Cô Chú, và bên cånh s¿ dìu dÅn cûa các Anh ChÎ c¿u Çoàn
sinh, Thanh Thi‰u Niên Cao ñài së ÇÜ®c h†c hÕi và th¿c hành “lòng Bác Ái, tính Chí Thành”, hÀu
trª nên nh»ng Çóa hoa tr†n vËn s¡c hÜÖng có ích cho ñåo, h»u døng cho ñ©i mai hÆu vÆy.
TrÜ§c thŠm xuân ñinh H®i, thay m¥t ñoàn Thanh Thi‰u Niên Cao ñài N.S.W, chúng con xin kính
chúc Quš Ông Bà, Quš Cô Chú, Quš Anh ChÎ Em cùng gia quy‰n m¶t næm m§i an låc tinh thÀn,
trí tuŒ huŒ mÅn, thân th‹ tráng kiŒn, hånh hÜªng tr†n vËn Ân HÒng cûa hai ñÃng Toàn næng và ChÜ
Thiêng Liêng.
Chúng con trân tr†ng kính chào. ☯

THI VˆN DY ñO
Th¡m thoát Ç©i qua cu¶c b‹ dâu,
Ham vui chÌ chác cu¶c mua sÀu.
LÆp thân muÓn tránh ÇÜ©ng mÜa gió,
Tìm Çåo nÜÖng mình v»ng nghiŒp sau.
*
RØng thiŠn trª gót m§i thung dung,
Nhàn hå riêng vui cänh bá tùng.
Lao l¿c th‰ tình chi xåo x¿,
Rºa tai ch© lóng nhåc næm cung.
*
Cung Çàn ch© khách cÆn song thu,
Næng m‰n ñåo mÀu chí trÜ®ng phu.
Bi‹n kh° v§t ngÜ©i thuyŠn g¥p lúc,
ñeo Çai th‰ s¿ chÌ mua sÀu.
*
Tách b‰n sông mê sóng tåt thuyŠn,
L†c lØa nghiŒp quä kÈ may duyên.
TrÜÖng buÒm hånh ÇÙc xuôi chiŠu gió,
ñÜa khách phÒn hoa lánh nÈo phiŠn.
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* Các ñåo H»u Çang chÌnh trang m¥t tiŠn Thánh ThÃt NSW.

* Ban Væn nghŒ Tí hon lãnh phong bao lì xì.
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* HiŠn T› Lê thÎ HÒng Ng†c t¥ng quà cho Ban Tân Nhåc tåi Çêm Væn NghŒ Giao ThØa.

* Các bé Thäo Nguyên, Nguyên ChÜ©ng (Hàng sau) và MÏ Tâm (Hàng trÜ§c).
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* Thäo Nguyên & Anh ThÜ.

* H®p ca Næm Con Mèo.
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* VÜ©n Hoa Vån Th†.

* VÜ©n Thanh Long.

15

T¶c ñåo và Thanh Thi‰u Niên thæm vi‰ng và bi‰u lÎch cho gia Çình ñH Lê Væn Häi.

Vi‰ng thæm ñH Phåm ThÎ NghiŒp vùng Bankstown

Thæm vi‰ng gia Çình ñH Y‰n Trinh và Quang.

Vi‰ng thæm gia Çình TrÀn Ng†c Châu và NhÜ Ý.
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Thaùnh Ngoân
Samedi 11 Septembre 1926 (5-8-Bính DÀn *)
Ng†c Hoàng ThÜ®ng ñ‰ Vi‰t Cao ñài Tiên Ông ñåi BÒ Tát Ma Ha Tát

GIÁO ñO NAM PHÐ÷NG
HÌ chÜ môn ÇŒ, hÌ chÜ nhu.
Các con nghe.
Các con coi bÆc Chí Tôn nhÜ ThÀy mà hå mình Ç¥ng Ç¶ r‡i nhÖn sanh là th‰ nào, phäi xÜng là m¶t
vÎ Tiên Ông và BÒ Tát, hai phÄm chót cûa Tiên, PhÆt. ñáng lë th‰ thÜ©ng phäi Ç‹ mình vào phÄm
tÓi cao tÓi tr†ng; còn ThÀy thì khiêm nhÜ©ng là th‰ nào? Vì vÆy mà nhiŠu kÈ môn ÇŒ cho ThÀy là
nhÕ... CÜ©i...
Hånh khiêm nhÜ©ng là hånh cûa m‡i ÇÙa con, phäi noi theo gÜÖng ThÀy m§i Ç¶ r‡i thiên hå Ç¥ng.
Các con phäi khiêm nhÜ©ng sao cho b¢ng ThÀy. ThÀy låi nói, bu°i lÆp Thánh ñåo, ThÀy Ç‰n Ç¶ r‡i
kÈ có t¶i l‡i. N‰u Ç©i không t¶i l‡i, Çâu Ç‰n nh†c công ThÀy.
ƒy vÆy các con rán Ç¶ kÈ t¶i l‡i, là công l§n làm cho ThÀy vui lòng hÖn h‰t.
L¿u và Hi‰u tÆp m¶t lÛ "N» ñÒng Nhi" chØng ba mÜÖi sáu ÇÙa Ç¥ng m‡i khi Çåi lÍ nó tøng kinh
cho ThÀy, bên Nam cÛng vÆy, CÜ, T¡c, Sang, Phú, mÃy con cÛng phäi dåy ba mÜÖi sáu ÇÙa "Nam
ñÒng Nhi" n»a. CÜ, ThÀy Çã nói v§i con phäi tÆp nhåc låi, nh§ không con?
Rán lo nghe!... Phú cÛng vÆy n»a.
* ViŒt ng»: ThÙ bäy, 11-09-1926 (âl. 05-08-Bính DÀn)
(Trích Thánh Ngôn HiŒp Tuy‹n Q.1 bài thÙ 30)

ChÜÖng Trình LÍ Vía
trong các Tháng Giêng, Hai, Ba, tÜ ñinh H®i (2007)
Tháng Hai / ñinh H®i :
MÒng 1 Tháng 2 ñinh H®i (dl, ThÙ Hai, 19.03.07): Cúng ñÙc Chí Tôn, Sóc Nh¿t. (Ng† Th©i).
R¢m.02 ñinh H®i (dl, ThÙ Hai, 02.04.07):Vía ñÙc Thái ThÜ®ng Lão Quân (DÆu th©i, ñåi lÍ).
19 Tháng 2 ñinh H®i (dl, ThÙ Sáu 06.04.07): Vía ñÙc PhÆt Quan Âm (DÆu th©i, ñåi lÍ).
Tháng Ba / ñinh H®i :
MÒng 1 Tháng 3 ñinh H®i (dl, ThÙ Ba 17.04.07): K› niŒm ñÙc Cao ThÜ®ng PhÄm. (Ng† Th©i).
R¢m Tháng 3 ñinh H®i (dl, ThÙ Ba 01.05.07): Cúng ñÙc Chí Tôn, V†ng Nh¿t (DÆu th©i).
26 Tháng 3 ñinh H®i (dl, ThÙ Bäy 12.05.07): K› niŒm ñÙc Cao ThÜ®ng Sanh (DÆu th©i).
Tháng TÜ / ñinh H®i:
MÒng 1 tháng 4 ñinh H®i (dl, ThÙ Næm 17.05.07): Cúng ñÙc Chí Tôn, Sóc Nh¿t. (Ng† Th©i).
22 tháng 5næm 2007: Vía ñÙc NguyŒt Tæm ChÖn NhÖn (DÆu Th©i, Ti‹u LÍ).
MÒng 8 tháng 4 ñinh H®i (dl ThÙ Næm 24.05.07): Vía ñÙc PhÆt Thích Ca (ñåi LÍ), K› niŒm Ngài N»
ñÀu SÜ Lâm HÜÖng Thanh. (DÆu Th©i).
10 tháng 4 ñinh H®i (dl ThÙ Bäy 26.05.07) : K› niŒm ñÙc Phåm H¶ Pháp qui Thiên (DÆu Th©i).
R¢m tháng 04 ñinh H®i (dl ThÙ Næm 31.05.07): Cúng ñÙc Chí Tôn, V†ng Nh¿t (DÆu th©i).☯

16

Bän Tin Hòa HiŒp Xuân ñinh H®i 2007

Bài thuy‰t Çåo cûa ÇÙc thÜ®ng sanh
Trong bu°i LÍ Chung Niên tåi ñŠn Thánh, Çêm 23 tháng Chåp K› DÆu (dl 30-1-1970)

Kính H¶i Thánh HiŒp Thiên, Cºu Trùng và PhÜ§c ThiŒn,
Quš ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc và ñåo H»u Nam N».
Sen tàn cúc nª, Çông mãn k‰ xuân vŠ. Ngày tháng thoát qua ch£ng khác chi nÜ§c chäy dÜ§i gÀm cÀu,
lÆt bÆt næm K› DÆu s¡p cáo chung, træm h† nô nÙc Çón chào Xuân m§i.
CÙ Xuân mãn rÒi Xuân vŠ, nh¿t nguyŒt mãi vÀn xây mà bÙc tranh xã h¶i vÅn nhu¶m màu chi‰t tÕa
thê lÜÖng, khói lºa vÅn bao trùm non nÜ§c, gây bi‰t bao tang thÜÖng äm Çåm cho ki‰p con ngÜ©i sÓng trong
th©i kÿ chi‰n tranh loån låc.
ñÙc Chí Tôn có dåy là dân t¶c ViŒt ThÜ©ng Çang ª trong vòng vay trä oan nghiŒp, nhÜng hÖn 20
næm qua Çã hÙng chÎu nån binh Çao thäm khÓc, s¿ Çau kh° Çã chÆp chÒng trên ÇÃt nÜ§c, dù là nÖi an tÎnh tu
hành cÛng không tránh khÕi thäm h†a ch‰t chóc, s¿ nghiŒp tiêu tàn, cºa nhà Ç° v«. Chúng ta trong cºa ñåo,
vì lòng bác ái ÇÓi v§i nhÖn sanh, vì tình thÜÖng t° quÓc, phäi luôn luôn Ç‹ tâm cÀu khÄn ñÃng Chí Tôn chan
rÜ§i hÒng ân, xóa b§t t¶i tình cho ViŒt Chûng.
CÀu nguyŒn là phÆn s¿ ÇÓi v§i quyŠn Thiêng Liêng, song chúng ta ch£ng nên quên nhiŒm vø vŠ m¥t
h»u hình là g¡ng chí tu hành lÆp công bÒi ÇÙc, kh¡c k› vÎ tha, hÜ§ng dân qui thiŒn, vì Çó là con ÇÜ©ng ñåi
TØ Phø Çã våch s£n cho chúng ta noi theo Ç‹ t¿ giäi thoát cho mình và tiêu trØ nghiŒp quä chung cûa nòi
giÓng. Thành thº chúng ta phäi d†n mình cho xÙng Çáng Ç‹ phát ra l©i cÀu nguyŒn, tÙc là ngÜ©i cÀu nguyŒn
phäi trong såch, Çåo tâm ÇÀy Çû và h‰t sÙc tín thành thì l©i cÀu nguyŒn m§i có hiŒu quä.
Pháp væn có câu phÜÖng ngôn: "Cái áo không tåo thành ngÜ©i tu sï", tÙc là ngÜ©i m¥c áo Çåo không
ch¡c là thÀy tu. Nói rõ hÖn: Cái áo Çåo bên ngoài hay phän kh¡c v§i tâm hÒn cûa ngÜ©i m¥c áo. Áo thÆt là áo
Çåo mà tâm tánh cûa ngÜ©i thì xäo trá, gian dÓi Çû ÇiŠu, thº hÕi ngÜ©i nhÜ vÆy cÀu nguyŒn có cäm Ç¶ng Tr©i
PhÆt ÇÜ®c chæng? NhÜ th‰ câu: "H»u cÀu t¡c Ùng" là vô nghïa ÇÓi v§i trÜ©ng h®p nÀy. { trang 2 thi‰u } là
ngÜ©i ta g¥p s¿ may hay s¿ rûi chÌ do nÖi vÆn mång, nghiŒp cæn cûa mình vÆy. Vä låi cûa l§n tiŠn nhiŠu
không phäi là hånh phúc, cái hånh phúc vŠ tinh thÀn m§i Çúng là chÖn hånh phúc. ñó là cái hånh phúc cûa
ngÜ©i bi‰t sÓng có lÜÖng tâm thÖ th§i, hay làm viŒc phäi, không nhÖ b®n bä l®i mÒi danh ho¥c tiŠn tài bÃt
chánh .
Do cái chÖn lš nhân sinh t¿ c° chí kim, ai cÛng nhìn nhÆn nhÜ th‰. Dòng Ç©i xuôi ngÜ®c cÙ thay Ç°i
theo th‰ hŒ trào lÜu, chÌ có chÖn lš là bÃt di bÃt dÎch. NgÜ©i Çã thÃy hi‹u cái chÖn lš Ãy vÅn ÇiŠm nhiên trÜ§c
cänh Çua chen náo nÙc cûa thiên hå khi ngày Xuân s¡p Ç‰n, không b¡t chÜ§c se sua lãng phí, cÙ an phÆn thû
thÜ©ng, tùy hoàn cänh cûa mình mà lo liŒu °n thÕa viŒc gia Çình.
Duy có hång ngÜ©i có š niŒm nông n°i cho r¢ng ngày T‰t thì phäi æn xài phû phê, m¥c dù không dÜ dä ho¥c
nghèo túng quanh næm, cÛng h†c Çòi theo nhà s£n cûa, cÛng s¡m æn s¡m m¥c lòe loËt bŠ ngoài. Thành thº
phäi tiêu phí sÓ tiŠn nhÕ nhen dành døm bÃy lâu ho¥c vay mÜ®n tÙ phía Ç‹ rÒi xong ba ngày T‰t phäi c¥m cøi
lao nh†c mãn næm mà trä cÛng chÜa dÙt n®. ñó là m¶t ÇiŠu sai lÀm Çáng thÜÖng håi, kh° n‡i cái tŒ Çoan Ãy
không bi‰t bao gi© m§i tiêu trØ ÇÜ®c .
Cái š nghïa chánh cûa Xuân chÌ hÜ§ng vŠ m¥t tinh thÀn. Ngoài ra s¿ cúng T° Tiên, các gi§i Sï,
Nông, Công, ThÜÖng dùng dÎp tåm nghÌ Ç‹ ki‹m Çi‹m viŒc làm Çã qua hÀu lo tính công viŒc s¡p t§i, tìm
phÜÖng th‰ làm cho nghŠ nghiŒp ÇÜ®c tinh xäo hÖn, s¿ sän xuÃt sung túc và tÓt ÇËp hÖn, trÜ§c là Çem th¡ng
l®i cho mình sau giúp ích xã h¶i trong m†i phÜÖng diŒn.
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Là ngÜ©i tu hành, chúng ta không nên so sánh v§i m¥t Ç©i, không nên se sua lãng phí, kiêu sa, c©
båc. Phäi vui Xuân v§i š nghïa thanh bai trong tinh thÀn ñåo ÇÙc và trong m¥c tÜªng hÜ§ng vŠ T° quÓc Çang
lâm nguy và nhÖn sanh Çang qu¢n quåi kh° Çau kh¡p trên ÇÃt nÜ§c .
XÜÖng máu cûa ÇÒng bào Çã hao nhiŠu vì chi‰n cu¶c, hÒn thiêng sông núi Çang ch© Ç®i nh»ng ÇÙa
con thân yêu cûa quê hÜÖng Çang xông pha ngoài chi‰n ÇÎa Ç‹ cÙu nguy cho dân t¶c mà không bi‰t ngày nào
ÇÜ®c trª vŠ.
Chúng ta phäi thành tâm cÀu nguyŒn cho nh»ng bån trÈ Ãy, ngoài ra n‰u có dÜ dä, nên giúp Ç« nh»ng
quä phø cô nhi cûa tº sï Çang sÓng trong cänh cÖ hàn vÃt vä còn có š nghïa hÖn là phung phí æn chÖi trong
ngày T‰t.
M¶t næm Çã qua là m¶t tu°i chÒng chÃt, ki‰p sÓng m¶t hao mòn .
ChÙc s¡c trong hàng Thánh Th‹ ñÙc Chí Tôn phäi t¿ xét mình lo trau giÒi hånh ÇÙc, tu luyŒn tánh
tình th‰ nào cho xÙng bÆc Th‹ Thiên Hành Hóa.
ChÙc S¡c Çã hi‰n thân cho ñåo, quy‰t xä thân Ç‹ phøng s¿ nhÖn loåi thì bän thân không còn là cûa
mình n»a, phäi ch‰t vŠ m¥t Ç©i, sÓng vŠ m¥t ñåo, tÆn tøy v§i nhiŒm vø, không nŒ khó khæn lao nh†c thì m§i
Çúng v§i s¿ hi‰n thân cûa mình.
Ngoài ra, ChÙc S¡c phäi t¿ gi» phÄm giá th‰ nào cho ngÜ©i trông vào tÜ cách và cº chÌ cûa mình mà
Çem lòng kính phøc thì m§i có th‹ gieo h¶t Thánh cÓc kh¡p nÖi Ç‹ nhÖn sanh ÇÜ®c thÃm nhuÀn Çåo-ÇÙc.
CÛng nhÜ hoa sen m†c nÖi bùn lÀy nÜ§c Ç†ng mà không nhiÍm chút mùi bùn, ngÜ©i ChÙc S¡c bôn ba
gi»a chÓn phÒn hoa Ç‹ ch†n khách may duyên ÇÜa vào cºa ñåo, nhÜng vÅn gi» vËn thân danh không vÜ§ng
vào tøc løy, sa ngã theo lÜ®n sóng trÀn Çó là Çåt t§i mÙc trí dÛng cûa Thánh hiŠn th©i xÜa vÆy.
ñÙc Kh°ng Tº có nói: "NhÖn næng ho¢ng ñåo, phi ñåo ho¢ng nhÖn", nghïa là ngÜ©i có th‹ mª r¶ng ñåo,
ñåo không mª r¶ng ngÜ©i.
NhÜng n‰u ngÜ©i không hy sinh cho ñåo, chÌ lo cho cá nhân mình thì ch£ng nh»ng không mª r¶ng
ñåo mà còn làm cho danh ñåo bÎ t°n thÜÖng, cái trách nhiŒm Ãy quá Ü hŒ tr†ng ÇÓi v§i quyŠn Thiêng Liêng!
Nho Giáo có câu: "ñåo Çåi nhân t¿ ti‹u chi, ñåo công nhân t¿ tÜ chi, ñåo quäng nhân t¿ hiŒp chi", nghïa là:
ñåo l§n t¿ ngÜ©i làm nó ra nhÕ, ñåo công t¿ ngÜ©i làm nó ra tÜ, ñåo r¶ng t¿ ngÜ©i làm nó ra hËp.
Vùng Thánh ñÎa nÀy dù là N¶i-Ô hay Ngoåi-Ô cÛng ÇŠu sän xuÃt nÖi lòng thÜÖng yêu vô biên cûa ñÙc CH´
TÔN và s¿ hy sinh tuyŒt ÇÓi cûa các ñÃng tiŠn bÓi trong ñåo. Thánh ñÎa phäi xÙng v§i danh tØ cûa nó .
NgÜ©i ª trong vùng Thánh ñÎa dù là ChÙc S¡c hay Tín h»u cÛng ÇÒng con cái cûa ñÙc CH´ TÔN,
nên không th‹ thi‰u lòng thÜÖng yêu ÇÜ®c, m‡i cá nhân không nên chìu theo thÎ døc mà gây s¿ tranh chÃp
hÖn thua v§i nhau, gây nên kiŒn tøng liên miên, tåo ra cänh rÓi loån nhÜ ª b‰n ch® Ç©i. NgÜ©i cûa Thánh ñÎa
phäi hiŠn tØ, m¿c thÜ§c, thành thÆt, công b¢ng thì hai ch» Thánh ñÎa m§i khÕi bÎ mÌa mai, chê bi‰m.
Th‰ cu¶c Çang bi‰n chuy‹n do Thiên ñiŠu ch‰ ng¿, d» Ç†a hiŠn thæng, chúng ta nên sáng suÓt nhÆn
thÙc cÖ thÜªng phåt Thiêng Liêng rÃt nên mÀu nhiŒm mà thÆn tr†ng kŠm ch‰ vô-minh, vun trÒng c¶i ÇÙc Ç‹
mong ÇÜ®c g¶i nhuÀn ân-huŒ cûa ñÃng Chí Linh trên ÇÜ©ng giäi thoát.
TrÜ§c thŠm Tân Xuân Canh TuÃt, nhÖn danh H¶i Thánh HiŒp Thiên ñài tôi có mÃy l©i nh¡c nhª bån
ÇÒng hành vŠ m¥t ñåo, mong Ü§c chúng ta cùng ÇÒng tâm nhÙt trí cäi sºa ÇÜ©ng lÓi, lÆp chí vÎ tha, quy‰t hy
sinh vì sÙ mång hÀu làm vÈ vang cho nŠn ñåo và khÕi phø lòng tin cÆy cûa ñÙc CH´ TÔN ñI T¯ PHø.
Tôi cÛng xin Ç‹ l©i chúc toàn th‹ ChÙc S¡c cùng Tín h»u Nam N» ª quÓc n¶i cÛng nhÜ nÖi häi ngoåi
ÇÜ®c sÙc khÕe dÒi dào, tinh thÀn mÅn huŒ và cÀu xin ñÙc CH´ TÔN, ñÙc PHT M U ban Ön lành cho tÃt
cä quí vÎ.

NAM-MÔ CAO-ñài TIÊN-ÔNG ñI-B—-TÁT MA-HA-TÁT
T¼A THÁNH, ngày 24 tháng Chåp K› DÆu (dl. 31-1-1970)
CAO-THÐ®NG-SANH
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Tìm Hi‹u H†c ñåo

Minh Theäâ Nhaäp Moân

G

Àn hÀu h‰t các tôn giáo và cä các Çäng
phái chính trÎ ÇŠu dùng phÜÖng cách
thâu nhÆn Ç‹ tº ho¥c thành viên qua các
cách g†i ho¥c hình thÙc khác nhau, nhÜ:
quy y, chÎu phép rºa t¶i, tuyên thŒ, minh thŒ,
ho¥c truyŠn tâm Ãn vân vân . . . Có ÇiŠu vŠ tôn
giáo, thÜ©ng chú tr†ng Ç‰n s¿ t¿ giác và nh¡c
nhª cho ngÜ©i chÎu hÙa, chÙ không tåo áp l¿c
ho¥c hù d†a bÃt cÙ ai.
ñ‹ các tân tín ÇÒ thÃu triŒt š nghïa cûa
viŒc nhÆp môn cÀu Çåo, hÀu t¿ quy‰t ÇÎnh l¿a
ch†n hÜ§ng Çi cho tâm linh chính mình, BTHH
xin trích l©i chÌ dÅn cûa H¶i Thánh nhÜ sau:

2* HiŒp ÇÒng chÜ môn ÇŒ gìn luÆt lŒ
Cao ñài:
“Tín ÇÒ nhÆp môn rÒi phäi tuân hành luÆt pháp
chÖn truyŠn cûa ñåi ñåo là: Tân LuÆt, ñåo
LuÆt, Pháp Chánh TruyŠn, vv... và thi hành các
qui ÇiŠu giáo huÃn cûa H¶i Thánh Ç‹ làm tròn
phÆn s¿ mình. ƒy là phÜÖng hiŒp ÇÒng nhÙt trí
cûa toàn Çåo, tín ÇÒ, ChÙc viŒc, ChÙc s¡c H¶i
Thánh Ç‹ nh¥t gìn luÆt lŒ Cao ñài cûa ñÃng
Chí Tôn.

A.- Giäi thích l©i Minh ThŒ:

ˆn ª hai lòng, bÃt trung bÃt chánh, dÓi ThÀy
phän bån và làm nh»ng viŒc trái v§i luÆt lŒ cûa
ñåi ñåo, cùng hành Ç¶ng vô nhân vô nghïa,
mÃt s¿ thÜÖng yêu, mÃt ÇiŠu tín nhiŒm, gieo r¡c
nh»ng ÇiŠu ng© v¿c hiŠm khích gi»a tình ÇÒng
Çåo và manh tâm b¶i nghÎch cùng H¶i Thánh,
së chÎu luÆt công bình cûa Tr©i ñÃt tru diŒt
(gi‰t phåt).

3* NhÜ sau có lòng hai thì Thiên tru
ñÎa løc:

L©i Minh ThŒ nÀy do ñÙc Chí Tôn
giáng cÖ lÆp ra, ch§ không phäi do m¶t ngÜ©i
phàm nào Ç¥t Ç‹, nên có tính cách thiêng liêng
huyŠn bí.
Câu Minh ThŒ gÒm 36 ch», sÓ 36 là b¶i sÓ cûa
12, mà sÓ 12 là sÓ riêng cûa ñÙc Chí Tôn.

" Minh ThŒ ÇÓi v§i luÆt vô vi tÙc là Thiên ÇiŠu
cûa Chí Tôn và các ñÃng PhÆt Tiên Thánh
ThÀn cÀm quyŠn trÎ th‰ là m¶t ân huŒ ÇÜ®c
ch†n làm môn ÇŒ cûa ñÃng Chí Tôn.

Tên h† . . . . . . . Tu°i . . . . . . . .
ThŠ r¢ng : tØ Çây bi‰t m¶t ñåo Cao ñài Ng†c
ñ‰, ch£ng Ç°i då Ç°i lòng, hiŒp ÇÒng chÜ
môn ÇŒ, gìn luÆt lŒ Cao ñài, nhÜ sau có
lòng hai thì Thiên tru ñÎa løc.

" Khi gi» tròn l©i Minh ThŒ së ÇÜ®c các ñÃng
h¶ trì, ban ân lành, Çåo tâm sáng suÓt, tr†n vËn
ÇÙc tin, Ç‰n ngày thành công Ç¡c Çåo, ÇÜ®c ghi
tên vào Tiên tÎch (B¶ Tiên).

1* Bi‰t m¶t ñåo Cao ñài Ng†c ñ‰:
“Là tr†n nhìn m¶t ñåo Cao ñài cûa ñÙc Chí
Tôn, ngoài ra không Ç¥ng xu hÜ§ng theo ngoåi
giáo, tà quyŠn, lÆp nên phe Çäng, chia rë tâm
lš, gây nên s¿ r¡c rÓi chia ly làm mÃt ÇÙc tin
trong cºa ñåo.

" Minh ThŒ ÇÓi v§i luÆt h»u hình cûa H¶i
Thánh là m¶t giá trÎ uy tín ÇÓi v§i ñåo và H¶i
Thánh. Khi gi» tròn l©i Minh ThŒ së ÇÜ®c tín
nhiŒm kính n‹, bäo tr® hÜªng m†i Ç¥c ân v§i
luÆt công bình cûa H¶i Thánh.
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luÆt Çåo, Ç‹ h‰t lòng lo lÆp công bÒi ÇÙc, trau
tâm luyŒn tánh mà Çåt Ç‰n phÄm vÎ cao tr†ng
nÖi cõi thiêng liêng.
- VŠ phÀn thiêng liêng: NgÜ©i có lÆp Minh
thŒ thì các ñÃng thiêng liêng m§i nhìn nhÆn là
môn ÇŒ cûa ñÙc Chí Tôn, tÙc là tín ÇÒ cûa ñåi
ñåo, m§i h¶ trì không cho tà ma khuÃy phá,
gây trª ngåi bÜ§c ÇÜ©ng tu ti‰n.

" L©i Minh ThŒ nhÆp môn cÀu ñåo là m¶t ÇiŠu
rÃt quan hŒ cûa ngÜ©i gi» ñåo và là m¶t l©i
hÙa tr†n vËn tín thành v§i H¶i Thánh cùng các
ñÃng thiêng liêng.
" M¶t ki‰p sanh ª hiŒn tåi và tÜÖng lai, phÜ§c
hay t¶i, cÛng do nÖi l©i Minh ThŒ nÀy.
" VÆy, toàn Çåo nam n» nên trân tr†ng gìn theo
l©i Minh ThŒ."
(Trích “DÅn giäi l©i Minh ThŒ
nhÆp môn cÀu ñåo, cûa H¶i
Thánh”, ngày 27-1-Tân
Mão, dl 4-3-1951)

•

Khi lÆp Minh thŒ rÒi m§i ÇÜ®c làm
môn ÇŒ cûa ñÙc Chí Tôn, m§i hÜªng
ÇÜ®c hÒng ân cûa Chí Tôn ban cho:

B.- Tåi sao phäi Minh
thŒ? Có ích l®i gì?

* ThÙ nhÙt, môn ÇŒ gi» tròn
luÆt Çåo, æn chay 10 ngày trong
m¶t tháng thì vào hàng ñåo
h»u, ÇÓi phÄm ñÎa ThÀn trong Cºu phÄm ThÀn
Tiên.

" BÀn Çåo nói thÆt, bu°i
ñÙc Chí Tôn Ç‰n tåo QuÓc ñåo cho nòi giÓng
RÒng Tiên nÀy, chính Ngài cÀm cÖ Çi Ç‰n các
tÌnh kêu tØ nhà, g†i tØ ÇÙa con, cho không bi‰t
bao nhiêu bài khuy‰n dåy, tåo thành m¶t nŠn
tôn giáo Cao ñài là QuÓc ñåo. BÀn Çåo tÜªng
chÜa có ngÜ©i nào Çem cä tinh thÀn tâm ÇÙc
mà thi ân cho dÜ©ng Ãy, ñÙc Chí Tôn Ç‰n Ç¶
r‡i, lÆp giáo, rÒi låi b¡t Minh thŒ.

* ThÙ nhì, môn ÇŒ gi» tròn luÆt Çåo, æn chay 10
ngày m‡i tháng thì khi qui liÍu ÇÜ®c làm Phép
Xác, Phép ñoån Cæn, ñ¶ Thæng, làm TuÀn
Cºu, ñåi TÜ©ng, Ti‹u TÜ©ng, Ç‹ ÇÜa chÖn hÒn
Çi lên qua 12 tØng Tr©i, bái ki‰n các ñÃng Tiên
PhÆt, bái ki‰n ñÙc PhÆt MÅu và ñÙc Chí Tôn,
sau Çó ÇÜ®c Tòa Tam Giáo Ng†c HÜ Cung
ÇÎnh phÆn.
Ngoài ra, tØ xÜa t§i nay, muÓn Çåt nh»ng thành
công vï Çåi thì b°n thân ngÜ©i Çó phäi có chí
khí kiên cÜ©ng bÃt khuÃt vÜ®t qua các trª ngåi
lâm nguy; còn muÓn Çåt Ç‰n phÄm vÎ Tiên,
PhÆt thì phäi có l©i ñåi nguyŒn, giÓng y l©i
Minh thŒ:

HÕi tåi sao Ngài låi b¡t Minh thŒ? Là bu¶c con
cái phäi hiŒp ÇÒng cùng nhau. M‡i ngÜ©i có
m¶t chút ÇÙc tin. ThÀy bäo qui ÇÙc tin Ãy låi,
phäi có tâm ÇÙc tin tÜªng, yêu ái lÅn nhau,
phäi nhìn nhÆn có ThÀy, có ÇÙc tin nÖi ThÀy.
Håi thay! Có nhiŠu ÇÙa con cûa Ngài cÛng
nghe, cÛng tìm ñåo, cÛng th† giáo, cÛng Minh
thŒ Çû phép t¡c, bi‰t bao nhiêu khi m§i Ç‰n
cùng ThÀy, quì dÜ§i chÖn ThÀy, mà hÍ ra khÕi
chÖn Ngài rÒi thì låi phän phúc Ngài và con cái
cûa Ngài." (Trích Thuy‰t ñåo cûa ñÙc Phåm
H¶ Pháp)
•

Minh thŒ có ích
l®i gì?

- TrÜ§c khi thành PhÆt A-Di-ñà, Ngài có 49
ÇiŠu ñåi nguyŒn.
- Thái Tº Sï ñåt Ta lúc m§i xuÃt gia, có phát ra
4 ÇiŠu ñåi nguyŒn.

Møc Çích cûa Minh thŒ là gì?

VÆy, viŒc Minh thŒ là m¶t viŒc làm rÃt có ích
và rÃt có š nghïa ÇÓi v§i m‡i tín ÇÒ Cao ñài, vŠ

- VŠ phÀn ngÜ©i: Minh thŒ cÓt Ç‹ ngÜ©i tín ÇÒ
dÙt khoát tÜ tÜªng mà thû tín v§i l©i thŠ, không
dám làm ÇiŠu gì trái v§i l©i thŠ tÙc là trái v§i
20

Bän Tin Hòa HiŒp Xuân ñinh H®i 2007
phÜÖng diŒn phàm trÀn cÛng nhÜ vŠ phÜÖng
diŒn thiêng liêng.
C.- LÆp Minh thŒ có trái v§i t¿ do
tín ngÜ«ng không?
TØ ngày lÆp Çåo, ñÙc Chí Tôn chÜa hŠ b¡t
bu¶c ngÜ©i nào theo ñåo cä. ñÙc Chí Tôn chÌ
våch ra cho nhÖn sanh thÃy con ÇÜ©ng nào
chánh, con ÇÜ©ng nào tà, con ÇÜ©ng nào chÖn
thÆt ÇÜa Ç‰n giäi thoát khÕi luân hÒi, con ÇÜ©ng
nào quanh co ÇÜa Ç‰n t¶i tình sa Ç†a. NhÖn
sanh hi‹u bi‰t rõ nhÜ th‰ Ç‹ giác ng¶, rÒi Çi con
ÇÜ©ng nào hay không Çi là tùy š nhÖn sanh
l¿a ch†n và ÇÎnh Çoåt.

cho ngÜ©i tín ÇÒ Cao ñài thÓi lui trª låi ÇÜ©ng
Ç©i, mà phäi ti‰n mãi trên con ÇÜ©ng ñåo, Ç‹
ÇÜ®c trúng tuy‹n vào ñåi H¶i Long Hoa trÜ§c
khi xäy ra cu¶c TÆn Th‰ thay Ç°i cu¶c diŒn nÖi
ñÎa cÀu 68 nÀy.
Tåi sao khi ª ngoài vòng thì không bu¶c, mà
khi Çã vào cºa ñåo rÒi thì låi bu¶c?
Bªi vì th©i kÿ nÀy là måt ki‰p cûa Hå NguÖn
Tam Chuy‹n, bÜ§c qua ThÜ®ng NguÖn TÙ
Chuy‹n lÆp Ç©i Thánh ÇÙc, nhÖn loåi phäi träi
qua m¶t cu¶c ñåi Phán Xét cuÓi cùng, Ç‹ chÃm
dÙt m¶t chu kÿ ti‰n hóa cÛ, b¡t ÇÀu m¶t chu
trình ti‰n hóa m§i. Do Çó, ñÙc Chí Tôn Çåi
khai ân xá cho các Ç£ng chÖn hÒn, n‰u ng¶
ki‰p m¶t Ç©i tu, Çû trª vŠ ngôi vÎ cÛ. Th©i kÿ
nÀy cÀn phäi tu gÃp, tu rút, không còn th©i gi©
Ç‹ chÀn ch© n»a. Bªi vÆy ñÙc Chí Tôn bu¶c
Minh thŒ là th‹ lòng thÜÖng yêu vô lÜ®ng cûa
ñÃng Cha Lành, bu¶c con cái phäi gÃp rút tu
hành Ç‹ kÎp trª vŠ cùng Ngài.

- TNHT: N‰u kÈ nào bi‰t hi‹u Thánh Ngôn
cûa ThÀy nÖi miŒng các con mà tÌnh ng¶ thì
sÓ h¢ng sÓng cûa nó vÓn còn, còn ch£ng thì
thôi, Ç‹ chúng nó theo Tà quái.
Rõ ràng ñÙc Chí Tôn Ç‹ nhÖn sanh t¿ ÇÎnh
Çoåt Ç©i mình, Chí Tôn chÌ Çem lòng thÜÖng
yêu hÜ§ng dÅn.
- TNHT: ñåo là quí, cûa quí ch£ng bán nài,
các con ÇØng thÓi chí.

ñÎa cÀu nÀy s¡p phäi chÎu m¶t lÀn Ç°i thay,
nhÖn loåi bÎ nån ch‰t chóc Çû cách sÀu thäm,
10 phÀn chÌ còn sÓng có 1 phÀn mà thôi. SÓ
nhÖn loåi sÓng sót là nh»ng ngÜ©i Çû trình Ç¶
Çåo ÇÙc, Çû bác ái công bình, Ç‹ các ñÃng lÆp
Ç©i Thánh ÇÙc, tåo lÆp m¶t xã h¶i Çåi ÇÒng.

NhÜ vÆy nhÖn sanh t¿ do ch†n l¿a tín ngÜ«ng,
ho¥c không tín ngÜ«ng tùy š, không b¡t ép hay
nài nÌ ai cä.
NhÜng lÆp Minh thŒ là s¿ bi‹u l¶ quy‰t tâm
theo ñåo tu hành Ç‰n tr†n Ç©i. ñØng bao gi©
nghï r¢ng, theo ñåo Cao ñài Ç‹ thº nghiŒm hay
có møc Çích vø l®i, mÜ®n danh ñåo tåo danh
Ç©i.

Cho nên viŒc lÆp Minh thŒ là m¶t quyŠn l®i tÃt
y‰u cûa ngÜ©i tín ÇÒ ñåo Cao ñài.
ñÜÖng nhiên luÆt công bình thiêng liêng mª ra
có thÜªng ¡t có phåt. N‰u th¿c thi Çúng theo l©i
Minh thŒ thì ch¡c ch¡n së ÇÜ®c thiêng liêng ân
thÜªng nhÜ Çã trình bày bên trên, còn n‰u
không gi» Çúng l©i Minh thŒ hay làm ngÜ®c låi
l©i Minh thŒ thì ¡t bÎ phåt.

Theo ñåo là m¶t Çåi s¿ trong cu¶c Ç©i mình,
nhÆp môn cÀu ñåo và lÆp Minh thŒ là m¶t khúc
quanh vô cùng quan tr†ng trong cu¶c Ç©i mình,
nên cÀn phäi cân nh¡c cÄn thÆn, tìm hi‹u cho
kÏ lÜ«ng, xét nét cho thÆt nghiêm chÌnh các
phÜÖng diŒn.

Cho nên, theo ñåo là Ç‹ chí cÓt tu hành, còn
n‰u cäm thÃy không th‹ gi» ÇÜ®c l©i Minh thŒ
thì chÜa nên theo ñåo. ☯

ñåo Cao ñài không b¡t bu¶c ai theo ñåo,
nhÜng khi Çã giác ng¶ theo ñåo thì bu¶c phäi
theo tr†n Ç©i b¢ng viŒc lÆp Minh thŒ, không

(Trích trong Cao ñài TØ ñi‹n cûa ñÙc
Nguyên).
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Bøi m© tâm rång g¶i nguÒn Ön.
Tay chèo nhË lÜ§t nhìn træng l¥n,
ñÜ©ng dÅu còn xa chí ch£ng s©n.
Träi š theo thÖ l©i chí thiŒn,
Cºa Tu mong Çåt m¶t màu chÖn.
Ái Nhân

XUÂN hòa hiŒp

Thánh ñÎa Tây Ninh, b© sông Vàm CÕ ñông
ñêm 02.02.2007

Xuân nÀy ñinh H®i-BínhTuÃt qua,
Xuân Ç‰n Çào mai nª trÜ§c nhà.
Xuân Çi mang h‰t thiên tai kh°,
Xuân vŠ Çem låi ñåo thæng hoa.
Xuân sang niên trÜªng vui an låc
Xuân m§i tình thÜÖng ñåo m¶t nhà.
Xuân vui hòa hiŒp ho¢ng dÜÖng ñåo,
Xuân chúc ChÜ HiŠn phúc th† gia.

TÓng c¿u nghinh tân
ChiŠu ba mÜÖi T‰t,
LÍ cúng Ông Bà.
ChÙc ViŒc tŠ t¿u ,
ChÜng trái chÜng hoa.
Huynh ñŒ rÜ®u trà,
Nhang Çèn cúng lÍ.
T› ch‰ bi‰n hay,
Mu¶i bày tay khéo,
Cúng phÄm Çû ÇÀy.
CÖm chay ÇÖn giän nhÜng tÜÖm tÃt,
Thành tâm cúng hi‰n rÜ§c Ông Bà.
Cºu HuyŠn ThÃt T° xin gia h¶,
Thánh ThÃt an vui, ñåo hiŒp hòa..
Phª chay khoän Çãi chÜ tín h»u,
Væn nghŒ Çem vui Ç‰n trÈ già..
T› mu¶i chung tay cùng góp sÙc,
ñŒ Huynh y‹m tr®, khó cÛng qua.
Thi‰u Nhi lân múa ÇÜa næm h‰t.
ñoàn lân Úc ViŒt Ç‰n tØ xa,
Võ sinh bi‹u diÍn nhiŠu ÇÜ©ng tuyŒt !
TrÓng lân vang ti‰ng vui nhÎp hòa
Giao thØa chuông trÓng âm vang v†ng,
ñinh H®i Ç‰n rÒi !
Vån s¿ thæng hoa !

HÒng ng†c

Tâm s¿
SÜÖng Çêm cô quånh bên sông,
Thân nÖi quán tøc mà lòng cänh Thiêng.
Cái cõi nhân gian l¡m bøi hÒng,
VÀng træng mây phû dÃu non sông.
Bao nhiêu nhân quä bao nhiêu ki‰p,
V»ng mái thuyŠn tâm l¶i ngÜ®c dòng
B‰n v¡ng mong qua nguÒn c¶i Ái,
B© Tiên cänh cÛ Çoån hoài trông.
Túi thÖ giong ru°i ÇÜ©ng dâu b‹,
ThÜÖng ñåo thÜÖng sanh chºa phÌ lòng.
Dòng sông con nÜ§c m¶t màu chÖn,
Bi‰t ñåo nh¡c nhau bÕ tánh h©n.
Sóng gió vÅn cam mùi kh° hånh,

Ti‹u HÜÖng
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CM ñ“

CÛng nghi lÍ nhÜ tùng m¶t ki‹u,
Qua nhiŠu lÀn Çã hi‹u làm y.
Nhìn xem thÆt kÏ là vì
Oai linh Bí Pháp mà Çi m¶t ÇÜ©ng.
Khuyên sanh chúng nên tÜ©ng ñåo lš
Mà tu hành hÜªng k› ân Tr©i
Th©i nay Ç¶ r°i kh¡p nÖi
Công tu m¶t ki‰p nhàn thôi hÜªng hoài.
.............................................................

( Liên Çài H¶ Pháp tØ ñŠn Thánh Çi ra
Cºu Trùng Thiên)
Tám gi© sáng cung nghinh lÍ rÜ§c,
Liên ñài ThÀy tr‡i bÜ§c Çi ra,
Cºu Trùng (Thiên) diÍn ti‰n thÆt là,
Oai nghiêm long tr†ng khó mà tä phân
Long Mã múa tinh thÀn quí báu,
N¢m dài ÇÜ©ng Çáp thäo Liên ñài
Ba vòng nhäy múa quanh Ngài
Xong rÒi ra trÜ§c Çi ngay hàng ÇÀu.
TrÓng ñŠn Thánh liŠn hÀu nh¥t thúc
HÒng chung liŠn phû phøc sáu hÒi
ñÒng tâm kính bái ThÀy tôi
Cung nghinh H¶ Pháp lòng thôi buÒn sÀu
K‰ Long Mã c© hÀu dÅn bÜ§c
ñ‰n theo liŠn Çàn trÜ§c nÓi theo
Nào là PhÜ§n lŒnh chuông reo
ñÒng nhi, Bºu bÓi m¶t lèo ti‰p nghinh
Xe Long Mã liŠn trình t†a ng¿
K‰ theo liŠn thÙ t¿ mà tùng
ñi ra ñÒng Xã ham lung
Liên ñài nhÆp ng¿ Cºu Trùng (Thiên) hôm nay
LiŠn hi‰n lÍ kÌnh bày t‰ ñiŒn
Ba ban nÀy th‹ hiŒn nghiêm ñàn
LÍ sï áo ÇÕ, xanh, vàng,
ñiŒn dâng Tam bºu ÇÀy tràn tình thÜÖng
Kinh liŠn Ç†c tÕ tÜ©ng tr†ng ñåo
Trò t‰ ThÀy Çã tåo nên ngÜ©i
Ngày nay xÙng phÆn nhiŠu nÖi
Ân thÀy giáo hóa l©i Tr©i Ç¶ dân
Trong cu¶c lÍ ân cÀn nguyŒn vái
Xin ñÙc ThÀy thÜÖng Çoái môn sinh
DÙt kinh bày lÍ SÜ mình
CÀu ThÀy ph° Ç¶ oai linh hoàn cÀu
TÓi låi Ç‰n hòa hÀu (nhåc) tr†ng th‹

MINH TƒN
LIÊN hÜ©n k‰t ch¥t mãi bang giao,
ñài tr†ng thiŠu quang chí khí hào.
PHåM tuy‰n ÇÜ©ng ranh Çành gªi xác,
H¶ gìn ÇÜ®c phép chuy‹n hÒi mau.
PHÁP luân th‹ Pháp tôn nghiêm hi‰n,
NHP ÇÎnh an nhàn quí bi‰t bao.
B±U änh tinh thÀn hoài m‰n kÌnh,
THÁP danh tÜªng niŒm có hŠ xao.

MINH TƒN

Di ñà Giáng Linh
Tam Kÿ giáng th‰ cÙu sanh linh,
Châu du Thiên Hå Ç¶ nhÖn tình,
Bát hÒn vÆn chuy‹n cÖ siêu Ç†a,
B¶ hå Chí Tôn Ng¿ Mã gìn.
H¶ chÖn trØ mœ A Di chuy‹n,
Pháp lš diŒt tà Tán ñªm kinh.
Thiên ÇÎnh phøc hÒi quyŠn H¶i Thánh,
Tôn vinh Ma Xº trÃn Thiên ñình.

Qua các bài hi‰n lÍ kÌnh Ngài
Xuân ai tÕ rõ hòa bài,
Khi xong tÃu nhåc tài hay nhiŒm mÀu.
T© m© sáng nhÜ hÀu không ngû,
ThÙc mà ÇÜa Giáo Chû nhà mình.
Xem Çông tø h¶i chÖn linh,
ChÜÖng trình d¿ lÍ huyŠn linh vô cùng.

Thanh NguyÍn
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L• Ký NI˙M ñˆNG TIÊN CÑA ñ−C H¶ PHÁP
Thuy‰t ñåo cûa ñÙc ThÜ®ng Sanh, ngày 10 tháng 4 Bính Ng† (29/5/1966)
Kính H¶i Thánh HiŒp Thiên, Cºu Trùng và PhÜ§c ThiŒn
Kính Trung Tá TÌnh TrÜªng Tây Ninh Và Quš Quan Khách
ChÜ ChÙc ViŒc Và ñåo H»u LÜ«ng Phái.
Hôm nay là ngày lÍ k› niŒm Çæng tiên cûa ñÙc H¶ Pháp ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ Tòa
Thánh Tây Ninh. TrÜ§c h‰t, tôi Ç‹ l©i cám Ön toàn th‹ chÙc s¡c, chÙc viŒc và ñåo H»u lÜ«ng phái
Çã s£n lòng Ç‰n d¿ Çông Çäo làm cho cu¶c lÍ tæng thêm phÀn long tr†ng.
ñây là m¶t dÎp Ç‹ H¶i Thánh nh¡c låi công nghiŒp vï Çåi cûa ñÙc Ngài trong nŠn ñåi ñåo
và cÛng là m¶t dÎp Ç‹ cho các cÖ quan ñåo tÕ l©i cäm tÜªng ÇÓi v§i m¶t ÇÃng vï nhân Çã phí m¶t
ki‰p sanh Çã dåy d‡ và dìu d¡t con em trong ñåo trên bÜ§c ÇÜ©ng giäi kh°.
Ti‹u sº cûa ñÙc H¶ Pháp và s¿ hy sinh cao cä cûa ñÙc Ngài trong lúc bình thÜ©ng cÛng nhÜ
trong hÒi tai bi‰n cûa nŠn ñåo, Chúng tôi Çã có dÎp nói qua nhiŠu lÀn và toàn th‹ ChÙc S¡c, ñåo
H»u ÇŠu rõ bi‰t.
Nh»ng l©i cäm khái cûa ChÙc S¡c trong các cÖ quan ñåo vØa m§i bày tÕ , chÙa ÇÀy s¿
thÜÖng ti‰c , b¶c l¶ xi‰t bao n‡i tri ân nÒng hÆu ÇÓi v§i m¶t ñÃng vï nhân mà cu¶c Ç©i phäi träi qua
bi‰t bao sóng gió nguy nan , Çòi phen thÃt th° ly hÜÖng , l¡m lúc ôm sÀu nuÓt hÆn cÛng vì chû nghïa
thÜÖng Ç©i. S¿ thÜÖng ti‰c và s¿ tri ân Çó thÆt chánh Çáng.
Nh»ng ai Çã tØng mang vào mình b¶ Thiên phøc , Çã tØng ÇÜ®c d¿ vào hàng ChÙc S¡c Thiên
phong, ÇÜ®c nói ra nh»ng l©i Çåo ÇÙc thuÀn túy, ra ÇÓi v§i m¥t ñ©i ÇÜ®c ngÜ©i ngÜ©i kính n‹ , thì
cÛng ÇŠu nhìn nhÆn là Çã nh© nÖi tay cûa ñÙc H¶ Pháp Ç« nâng lÆp vÎ.
Không có ñÙc H¶ Pháp thì không có ñåo Cao ñài ra Ç©i.
Không có ñÙc H¶ Pháp thì nÖi Çây vÅn còn là nh»ng Çám rØng rÆm sÀm uÃt.
ñành r¢ng tìm ra mÓi ñåo là do nÖi ba vÎ H¶ Pháp, ThÜ®ng PhÄm, ThÜ®ng Sanh. NhÜng n‰u
không có ñÙc H¶ Pháp là ngÜ©i có sÙ mång Ç¥c biŒt vŠ m¥t bí pháp và có s¤n kiên tâm trì chí thì
ñO CAO ñài cÛng không th‹ lÆp thành.
ñÃng Chí Tôn Çã cho ra Ç©i nhà thông minh xuÃt chúng Çó hÀu sáng tåo cho ÇÃt nÜ§c ViŒt
Nam m¶t nŠn chánh giáo Ç‹ nâng cao tinh thÀn cûa giòng giÓng Låc HÒng ngang hàng v§i các nÜ§c
trên m¥t ÇÎa cÀu vŠ phÜÖng diŒn tín ngÜ«ng.
ñiŠu Çáng chú š là ñÙc H¶ Pháp ÇÜ®c ñÃng Chí Tôn ban cho m¶t ân huŒ Ç¥c biŒt chÜa tØng
có trong các lÎch sº ñåo Giáo trên toàn cÀu. Vì tØ xÜa nh»ng bÆc vï nhân tåo nên s¿ nghiŒp ÇÒ s¶ vŠ
tinh thÀn, nhÜng s¿ nghiŒp Çó chÌ lÜu låi cho Ç©i sau thØa hÜªng mà thôi. ñÙc H¶ Pháp låi may m¡n
hÖn. ñÙc ngài Çã thành công mÏ mãn và dân t¶c ViŒt Nam ÇÜ®c hÜªng liŠn s¿ nghiŒp cûa ñÙc Ngài
trong khi ñÙc Ngài còn tåi th‰.
Chí hÜ§ng làm nên cûa ñÙc Ngài, công phu xây d¿ng cûa ñÙc Ngài, toàn th‹ ChÙc s¡c và
ñåo h»u ghi nh§ Ön là m¶t ÇiŠu quí nhÃt.
NhÜng ch£ng phäi tÕ s¿ bi‰t Ön b¢ng l©i nói suông là Çû , phäi bi‰t quí m‰n , gi» gìn s¿
nghiŒp cûa ñÙc Ngài Ç‹ låi, phäi góp công bÒi b° xây d¿ng thêm cho nó ÇÜ®c càng ngày càng thêm
vë vang tÓt ÇËp hÖn . Phäi thÆn tr†ng trong cº chÌ cÛng nhÜ trong viŒc làm và t¿ mình coi ñÙc Ngài
nhÜ còn tåi th‰ vÆy. Vì tuy ñÙc Ngài vŠ Thiêng Liêng vÎ, nhÜng vÅn dùng huyŠn diŒu , cÖ bút Ç‰n
h¶i hiŒp v§i chúng ta, khi thì Ç‹ l©i giáo hóa , khi thì an ûi v‡ vŠ và lë tÃt nhiên là ñÙc Ngài h¢ng
) (Xem ti‰p trang 26)
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GIẢI THÍCH VỀ LÁ CỜ ĐẠO
CỦA TÔN GIÁO CAO ĐÀI
Xem lời giải thích của Hội Thánh
năm Mậu Tý (1948)
*
* *

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Nhị Thập Tứ Niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
----------------------------------------------------

GIẢI THÍCH VỀ LÁ CỜ ĐẠO CỦA TÔN GIÁO CAO ĐÀI

Đ

ạo CAO ĐÀI là một nền Chánh Tông chơn giáo Đức
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ khai sáng nơi nước VIỆT
NAM, qui cả ba Đại TÔN GIÁO lớn nhứt Á ĐÔNG,
PHẬT GIÁO, TIÊN GIÁO, KHỔNG GIÁO; và dung hợp cả tinh
thần cao siêu Thần Giáo của nhơn loại để làm tiêu chuẩn cho tâm
lý nhơn sanh. Truyền nhơn nghĩa làm phương cứu cánh, dụng
trung hòa định phép hóa dân. Bởi thế lá Cờ Đạo có ba sắc phái và
ba thể Cổ Pháp; tượng thể Tam Thanh xuất thế.
Thái Thanh, sắc vàng (Phái Phật) Cổ Pháp BÌNH BÁT DU.
Thượng Thanh, sắc xanh (Phái Tiên) Cổ Pháp PHẤT CHỦ.
Ngọc Thanh, sắc đỏ (Phái Thánh) Cổ Pháp BỘ XUÂN
THU.
PHẬT GIÁO: Dùng Bình Bát Du trì bình khất thực, dụng
của bố thí để tạo duyên lành, chưởng thiện nghiệp cho nhơn sanh
trong thời kỳ lập GIÁO, truyền bá tinh thần bác ái, độ tha.
TIÊN GIÁO: Dùng Phất Chủ tức là chổi tiên, Thánh Giáo
có câu: Dùng chổi tiên quét sạch bụi trần, Định huệ tánh lập thành
chơn pháp; khử phàm tánh đem về Thiên tánh hợp với yếu pháp
Tiên Môn.
NHO GIÁO: Bảo trọng Xuân Thu để làm cương kỷ cho các vị Đế Vương trị đạo, định rõ
chánh; biệt phân thiện ác, lập phép tu thân xử thế cho các phẩm nhơn sanh, ấy là phép Nho Gia trị
Thế.
Ba CỔ PHÁP là hình ảnh của Thể Pháp và Bí Pháp của Đạo CAO ĐÀI tạo thành một
Chánh Giáo độ tận Vạn Linh trên đường nhập thế và xuất thế, trong buổi Tam Giáo qui tông Hạ
Ngươn tái tạo.
THIÊN NHÃN ngự ư trung tức là Thiên khai hoàng Đạo.
Làm tại Tòa Thánh, ngày 09 tháng 11 năm Mậu Tý
(Le 09 Décembre 1948)
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Kính Ngài Bảo Thế
Có một đôi chỗ hỏi về lá cờ Đạo, phần nhiều chưa rõ cái chơn lý của
nó
Nhờ Ngài xem giùm lời giải thích trên đây, có điều sơ sót, xin dạy
thêm được cho trong Đạo hiểu rõ.
Ngày 13-11-Mậu Tý
Thượng Thống Lễ Viện
Phối Sư
Ấn ký
Thượng Sáng Thanh

Giải trúng rồi đó
Hộ Pháp
(Ấn ký)

Giao hồi cho Ngài Thượng Thống Lễ Viện nội chánh để hồ sơ.
16-11-Mậu Tý
Bảo Thế Ấn ký
-------------------------------------------------------------------------------Sao y bản chánh
Thánh Thất N.S.W. (Australia), ngày 25-12 Bính Tuất (dl.12-02-2007)
Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp
Hiệu đính theo chánh tả hiện hành: Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ do nhà sách Khai Trí xuất bản tháng 4 năm 1970.

) (Ti‰p theo trang 24)
dòm ngó Ç‰n s¿ nghiŒp cûa ñÙc Ngài lÜu låi nÖi vùng Thánh ÇÎa, nÖi mà ñÙc ngài Çã chan rÜ§i bi‰t
bao nhiêu gi†t mÒ hôi, chÎu bi‰t bao nhiêu kh° tâm m§i tåo thành ÇÜ®c nhÜ ngày nay.
Chúng ta ch£ng nh»ng phäi gi» gìn và tô Çi‹m thêm s¿ nghiŒp h»u hình cûa ñÙc Ngài,
chúng ta còn phäi quš tr†ng cái danh giá cûa ñåo, vì ñÙc ngài khi sanh tiŠn Çã phäi träi bÜ§c tØ Âu
sang Á, Çem h‰t tâm trí Ç¥ng làm cho danh giá ñO CAO Çài ÇÜ®c nêu cao t¶t b¿c. Trong các
nÜ§c væn minh tiên ti‰n, nÖi nào ñÙc Ngài có Ç‹ chân Ç‰n thì nh»ng bÆc thÜ®ng lÜu trí thÙc sau khi
nghe ngài thuy‰t pháp ÇŠu Ç‹ lòng sùng bái ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶, nhiŠu ngÜ©i Çã xin nhÆp môn,
xin ñÙc Ngài Ç‰n nhà khai Çàn thÜ®ng tÜ®ng và tôn tr†ng ñÙc Ngài nhÜ m¶t ñÃng CÙu Th‰.
Ngày nay m¥c dÀu ñÙc Ngài Çã khuÃt bóng nhÜng cái danh giá cûa ñåo Cao ñài vÅn còn
ÇÜ®c nguyên vËn y nhÜ lúc ñÙc Ngài còn tåi th‰.
Chúng ta phäi chung sÙc nhau mÜ©i nhÜ m¶t, m¶t nhÜ mÜ©i Ç‹ bäo tÒn cái danh giá quí báu
Çó và làm th‰ nào cho nó ÇÜ®c càng ngày càng thêm cao v†i, thì chúng ta m§i thÆt là trung thành và
thÆt bi‰t Ön ñÙc Ngài vÆy.
N‰u vì m¶t lë nào, vì m¶t tham v†ng ho¥c vì tranh giành quyŠn l®i , ngÜ©i ChÙc s¡c hay tín
h»u có manh tâm làm cho nŠn ñåo phäi mang tai ti‰ng, danh giá ñåo bÎ t°n thÜÖng thì chính Çó là
hành Ç¶ng cÓ š xô ngã công phu gÀy d¿ng cûa ñÙc Ngài. Cái t¶i Çó ñÙc Ngài và các ñÃng Thiêng
Liêng không th‹ dung thÙ ÇÜ®c.
Bi‰t tôn th© ñÙc Ngài, Bi‰t ghi nh§ Ön cûa ñÙc Ngài, chúng ta phäi noi theo gÜÖng sáng cûa
ñÙc Ngài, cái gÜÖng nhÅn nåi và vÎ tha, luôn luôn quên mình, s¤n sàng hy sinh Ç‹ bäo thû chÖn
truyŠn và gi» tr†n hi‰u trung ÇÓi v§i ñÙc Chí Tôn ñåi TØ Phø. Ngoài ra, chúng ta phäi bi‰t thÜÖng
nhau, giúp Ç« Çùm b†c lÅn nhau, ÇØng vì m¶t lë nào mà chia rë ganh ghét nhau hÀu làm cho vui
lòng ñÙc Ngài là m¶t bÆc tiŠn bÓi Çã phí m¶t ki‰p sanh cho Ç‰n hÖi thª cuÓi cùng Ç‹ th¿c hành chû
nghïa tØ bi bác ái và Ç‹ phøng s¿ cho nhân sanh và cho ñåo.
ñÜ®c vÆy thì cu¶c lÍ long tr†ng hôm nay m§i có š nghïa th¿c t‰ .
Mong Thay! Kính Thay!
Cao ThÜ®ng Sanh
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ThÆp nhÎ th©I quân

Khai Pháp TRÀN DUY NGH¸A

N

hân ngày K› niŒm Ngài Khai Pháp TrÀn Duy Nghïa, BTHH xin trích Çæng låi
l©i cäm tÜªng cûa ñÙc Phåm H¶ Pháp nh¡c låi công nghiŒp kh° hånh cûa
Ngài TrÀn Khai Pháp, trong dÎp LÍ ñåi TÜ©ng cûa ñÙc Ngài, hÀu chúng ta
noi gÜÖng sáng trên ÇÜ©ng hành ñåo, lÆp công bÒi ÇÙc, nhÜ sau:
"ThÜa cùng chÜ Viên quan, chÜ ChÙc s¡c,
cùng mÃy em Nam N»,
Hôm nay là ngày LÍ ñåi TÜ©ng cûa ñÙc
Khai Pháp ChÖn Quân, BÀn Çåo không cÀn
minh tä, tÜªng toàn th‹ con cái ñÙc Chí Tôn
m‰n ti‰c Ngài là m¶t vÎ ChÖn linh nguyên nhân
cûa ñÙc Chí Tôn Çã ÇÎnh.
Nh¡c låi công nghiŒp cûa Ngài, BÀn Çåo
cäm giác vô cùng. S¿ cäm giác cûa BÀn Çåo
ÇÓi v§i Ngài, không gi© phút nào BÀn Çåo quên
ÇÜ®c cái công c¿c kh° Çáo Ç‹ cûa Ngài ÇÓi v§i
BÀn Çåo. BÀn Çåo ch¡c ch¡n r¢ng, trong ChÙc
s¡c HTñ, BÀn Çåo chÌ nh© ñÙc Khai Pháp
nhiŠu hÖn h‰t. ñó là b¢ng chÙng hi‹n nhiên.
Ngày nay, Ngài Çã qui Thiên, thì nŠn ñåo
Çã b§t h‰t m¶t cánh tay gánh vác s¿ nghiŒp
thiêng liêng vï Çåi cûa ñÙc Chí Tôn tåi m¥t th‰
nÀy.
BÀn Çåo thÃy cái sÓng ª Ç©i cûa ñÙc TrÀn
Khai Pháp trong bu°i sanh tiŠn chÜa có hÜªng
hånh phúc hay thú vÎ gì cä. S¿ nghiŒp giàu
sang, vinh hi‹n cÛng không màng, chÌ nguyŒn
Çem cái xác thân nÀy hi‰n tr†n vËn nÖi cºa
ñåo.
ñÙc Chí Tôn Çã l¿a s¡m hÒi nào mà chính
mình ñÙc Chí Tôn l¿a s¡m thÆt là xÙng Çáng.
Trong bu°i ÇÀu, ñÙc Chí Tôn dåy :
" Con muÓn ra gánh vác s¿ nghiŒp thiêng
liêng , lÆp nŠn QuÓc ñåo, trÜ§c h‰t con phäi
lÆp Pháp cho xong thì ñåo m§i v»ng bŠn
ÇÜ®c."
Bu°i n†, BÀn Çåo Ç‹ tr†n vËn cho ñÙc Chí
Tôn l¿a, ch§ không phäi phàm l¿a.

Khi ÇÜ®c cÖ bút dåy Çi tìm Khai Pháp tåi
tÌnh Gò Công, BÀn Çåo chÜa tØng Ç‰n, mà cÛng
không làm bån v§i m¶t ngÜ©i nào nÖi tÌnh Ãy,
nhÜng cÛng vâng lÎnh Ç‰n tìm, hÕi thæm , thì Çã
trúng ngay nhà Ông TrÀn duy Nghïa.
VØa g¥p ngÜ©i ÇÙng trÜ§c thŠm nhà, hÕi
thæm thì ngÜ©i nói : "Tôi là TrÀn duy Nghïa".
Nói rÒi, m©i BÀn Çåo vào nhà.
BÀn Çåo không ngÀn ngåi và Ç‹ ÇÙc tin nÖi
quyŠn thiêng liêng, bèn tä h‰t công viŒc, thì
Ngài hÙa tình nguyŒn. M¶t ÇiŠu là hûy cái Ç©i
giàu sang vinh hi‹n Ç‹ nåp mình vào nÖi cºa
ñåo.
BÀn Çåo chÜa tin, còn hÒ nghi bÎ chúng gåt.
Khi vŠ Ç‰n Sài gòn, Ngài chÌ xách theo m¶t gói
ÇÒ trên tay và không trª vŠ gia Çình lÀn nào.
BÀn Çåo ÇÜa bài Thánh giáo cûa ñÙc Chí
Tôn bäo Çi tìm Ngài, thì Ngài nói v§i BÀn Çåo
2 câu làm cho BÀn Çåo kính phøc và cäm tÜªng
mãi nÖi tâm, bi‰t r¢ng ông nÀy có th‹ chung
sÙc v§i mình gánh vác n°i s¿ nghiŒp cûa ñÙc
Chí Tôn giao phó.
Ngài nói r¢ng : "Tôi tÜªng dòng dõi dân t¶c
VN bÓn ngàn næm Çã ch‰t, nào dè ngày nay
ñÙc Chí Tôn ÇÎnh lÆp QuÓc ñåo, thì ch¡c ch¡n
r¢ng, ÇÃt nÜ§c VN së sÓng låi ÇÜ®c mà cÙu T°
quÓc và giÓng nòi VN c°i ách nô lŒ gi»a th©i
Pháp thu¶c båo hành."
K‹ tØ Çó, Ngài vÅn cÜÖng quy‰t lo giúp BÀn
Çåo v§i m¶t s¿ kính n‹ Çáo Ç‹, không gi© phút
nào Ngài xa BÀn Çåo. Không nh¡c Ç‰n thì thôi,
mà nh¡c Ç‰n làm cho gi†t lŒ cûa BÀn Çåo tuôn
chäy không ngØng.
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Ch£ng phäi riêng BÀn Çåo mÃt m¶t ngÜ©i
ân tr†ng nghïa thâm, mà toàn Çåo Nam N»
thäy ÇŠu mÃt m¶t ngÜ©i bån yêu m‰n thiêng
liêng Çó vÆy.
Nh§ låi lúc chánh quyŠn Pháp Çày ra häi
Çäo Madagascar, trong Çó có nhiŠu ChÙc s¡c
Thiên phong cùng chung chÎu änh hÜªng, BÀn
Çåo chÌ thÃy m¶t ñÙc Ngài và em Thánh Hi‹n
h‰t lòng phøng s¿ BÀn Çåo, còn bao nhiêu vì
quyŠn l®i mà xua Çu°i hành phåt BÀn Çåo Çáo
Ç‹. Có ngÜ©i d¿a quyŠn l®i theo thuy‰t C¶ng
sän, dùng sÙc månh trª låi kh° kh¡c BÀn Çåo
mà chÜa vØa lòng. H† còn xúi giøc chánh
quyŠn Çày BÀn Çåo lên nguÒn cao nÜ§c Ç¶c Ç‹
gi‰t BÀn Çåo m¶t cách gián ti‰p. N‰u ch£ng
nh© quyŠn næng thiêng liêng giúp sÙc thì BÀn
Çåo không th‹ trª vŠ T° quÓc Thánh ÇÎa nÜ§c
VN ngày nay.
T¶i nghiŒp em Thánh Hi‹n v§i Ngài Khai
Pháp, thÃy vÆy cÛng xin Çi theo, Çã bÎ chúng
Çu°i Çánh, cÛng tính k‰ Çi theo nuôi dÜ«ng BÀn
Çåo cho ÇÜ®c.
Thánh Hi‹n, vì Çi theo BÀn Çåo uÓng nÜ§c
Ç¶c mà bÕ mình nÖi rØng sâu núi th£m, chÌ còn
BÀn Çåo và Ngài.
Ngài ôm BÀn Çåo mà khóc, chÌ van vái m¶t
ÇiŠu là cÀu xin ñÙc Chí Tôn Çem vŠ ÇÃt Thánh
c°i xác mà thôi. ThÆt quä nhiên nhÜ l©i nguyŒn
không sai.
Khi trª vŠ Thánh ÇÎa, BÀn Çåo gÜ®ng làm
vui, ch§ kÿ thÆt riêng Ngài Khai Pháp và BÀn
Çåo, không gi© phút nào quên cänh tù Çày lao
kh°. BÀn Çåo thÃy con cái ñÙc Chí Tôn rÃt chú
š vŠ viŒc Çó, nhÜng BÀn Çåo ôm lòng nín chÎu,
cæn d¥n Ngài không thÓt ra l©i nói gì cä. BÀn
Çåo s® nói ra Çây, gây oán chuÓt h©n thêm cho
ñåo. N‰u BÀn Çåo nói ra, ch¡c không bút m¿c
nào tä h‰t, låi gây thêm xung Ç¶t.
K‹ tØ ngày vŠ Thánh ÇÎa, Ngài Khai Pháp
thÜ©ng than thª v§i BÀn Çåo, vì s® e gây cänh
nÒi da xáo thÎt, bên ngoài thì Pháp, bên trong
thì VN, ª gi»a thì Quân Ç¶i Cao ñài. Ai vui
hÜªng, ch§ riêng Ngài không có ngày nào

không lo s®, s® Ç° máu gi‰t chóc lÅn nhau, lÀn
Ç‰n tÜÖng tàn cÓt nhøc cûa nòi giÓng VN ta
n»a mà ch§.
Sau ngày Trung Tá TrÃn (TruyŠn Trång
Phåm ng†c TrÃn) Thánh VŒ TrÜªng bÎ quân
Ç¶i Thành ám sát , Ngài thÜ©ng Ç‰n Trí HuŒ
Cung ôm BÀn Çåo vào lòng, khóc và than r¢ng
: " ThÀy ôi ! Cái s® cûa tôi ngày nay Çã Ç‰n
rÒi. Tôi h¢ng than thª v§i ThÀy tØ nÖi häi Çäo,
là nÖi chúng Çày kh° thân, ThÀy trò mình tÜªng
vŠ ÇÃt Thánh ÇÎa ÇÜ®c yên vui, nào dè có quân
Ç¶i, cho nên m§i ra n‡i nÀy,"
Than rÒi khóc, rÒi Ngài vÎn níu lÃy BÀn Çåo
mà nói :
"ThÀy ôi ! Vì l©i khuyên xÜa kia, ThÀy trò
mình m§i vŠ dìu d¡t con cái ñÙc Chí Tôn mà
h† Çâu thÃu Çáo tâm trång, nay TrÃn Çã ch‰t
rÒi thì tôi thÃy còn nhiŠu thäm h†a dÅy ÇÀy, t¿
gây phän b¶i mà làm ly tán, thì bÀy con dåi cûa
ñÙc Chí Tôn phäi sÓng nÖi nào cho an phÆn.
ThÜa ThÀy ! Thà ThÀy trò mình ª låi vùi
thân nÖi chÓn tù Çày häi Çäo rØng xanh nÜ§c
Ç¶c, còn thú vÎ hÖn vŠ Çây thÃy cänh Ç° máu
không lÎch sº, dòng dõi chûng t¶c VN phäi ly
tán, tiŠn ÇÒ T° quÓc không d¿ng låi, mà nhÖn
loåi phäi chÎu cänh s¡p Çiêu tàn, nŠn ñåo
chinh nghiêng bªi cänh Çó."
Nghe qua nh»ng ti‰ng nói thäm thi‰t, làm
cho gi†t lŒ BÀn Çåo Çã chäy theo không ngØng,
nhÜng BÀn Çåo cÓ gÜ®ng cho khuây khÕa. HÒi
nghï låi, BÀn Çåo gÜ®ng làm vui, mÜ®n c§ cho
Ngài b§t buÒn rÀu Çau thäm.
"Không anh à ! MÃy em nó vì ÇÀu óc thanh
niên, không phäi nhÜ mÃy anh lão thành vÆy
Çâu. Vì máu nóng còn Çua tài, chác l®i, quyŠn
tr†ng tham danh, ch§ bu¶c cä thäy nhÜ quí anh
sao ÇÜ®c."
BÀn Çåo thÃy Ngài buÒn, ki‰m chÜ§c cho
vui Ç«, và lÀn lÜ®t ki‰n tåo Trí Giác Cung,
Ç¥ng khuyên Ngài vào ª Çó cho yên tÎnh, cho
b§t thÃy cänh thäm h†a trêu diÍn trÜ§c m¡t
h¢ng ngày." ☯
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Giäm nguy cÖ tim måch

Œnh tim måch có nhiŠu nguy cÖ gây ra,
trong Çó có nh»ng nguyên nhân không
th‹ thay Ç°i ÇÜ®c nhÜ tu°i già, di
truyŠn. Ch‰ Ç¶ æn uÓng cÛng là m¶t
trong nh»ng nguyên nhân gây bŒnh. Thay Ç°i
ch‰ Ç¶ æn uÓng, là cách ÇÖn giän và có hiŒu
quä nhÃt Ç‹ giäm nguy cÖ m¡c bŒnh tim måch.

h®p chÃt: stanol, sterolesters và isoflavones.
Nh»ng chÃt nÀy có nhiŠu trong các sän phÅm
nhÜ s»a chua, s»a ÇÆu nành cÛng góp phÀn
giäm lÜ®ng cholesterol trong máu.
Làm bån v§i hoa quä và ngÛ
cÓc
Hoa quä và rau xanh là nh»ng th¿c phÄm giàu
các chÃt dinh dÜ«ng cÀn thi‰t cho cÖ th‹ gÒm
vitamin C, E và caroten là nh»ng chÃt chÓng
quá trình oxy hoá. Chúng có tác døng bäo vŒ
tim b¢ng cách hån ch‰ nh»ng änh hÜªng xÃu
cûa cholesterol ÇÓi v§i các t‰ bào cÖ th‹.Vì
vÆy, bån cÀn æn hoa quä ít nhÃt 3 b»a m¶t ngày.
G®i š cho bån vŠ nh»ng món hoa quä bån nên
dùng m‡i ngày có th‹ là: m¶t nºa quä bÜªi,
m¶t lát dÜa hÃu hay hai quä quÃt; 2-3 quä mÆn
ho¥c quä mÖ; 1 quä chuÓi;7 quä dâu tây; 1 ly
nhÕ nÜ§c ép hoa quä (150ml); 3 môi nÜ§c hoa
quä ngâm;1 môi hoa quä khô, nhÜ nho khô hay
hoa quä khô. M¶t b»a æn rau có th‹ là: 3 môi
rau xanh Çã nÃu chín v§i cà-rÓt, ÇÆu hay ngô;
m¶t bát xà- lát; 1 quä cà chua.
Nghiên cÙu ª m¶t nhóm các nhà khoa h†c MÏ
cho thÃy khÄu phÀn æn gÒm nhiŠu ngû cÓc chÜa
qua ch‰ bi‰n có th‹ giäm 30% nguy cÖ gây
bŒnh tim måch. Do Çó,bån nên l¿a chÖn các
món æn ngû cÓc chÜa ch‰ bi‰n( gåo, ngô) cho
m‡i bºa æn hàng ngày cûa bån
Bên cånh Çó, chÃt xÖ hoà tan cÛng giúp giäm
lÜ®ng cholesterol trong máu. ChÃt xÖ hoà tan
có nhiŠu trong y‰n måch, ÇÆu và các loåi håt
ÇÆu. Vì vÆy, cÀn æn m¶t khÄu phÀn æn gÒm có
chÃt xÖ hoà tan 2 Ç‰n 3 lÀn m¶t tuÀn. M¶t ch‰
Ç¶ æn gÒm ít nhÃt 25g ÇÆu nành, m¶t ngày së
làm giäm nguy cÖ ung thÜ và tim måch. Protein
ª ÇÆu nành cÛng là m¶t nguÒn th¿c phÅm thay
th‰ tÓt cho thÎt. M¶t nguÒn Protein khác tØ ÇÆu
nành là s»a ÇÆu nành và s»a chua. ☯

Tåm biŒt chÃt béo không hòa
tan
LÜ®ng cholesterol trong máu trung bình là
5mmol/1. LÜ®ng cholesterol trong máu quá cao
là nguyên nhân dÅn Ç‰n chÙng suy tim. Các acít
béo không hòa tan làm tæng lÜ®ng cholesterol
trong máu giÓng nhÜ các chÃt béo hòa tan. Các
acít béo không hoà tan là m¶t loåi chÃt béo
ÇÜ®c sinh ra khi dÀu th¿c vÆt hydro hoá Ç‹ sinh
ra bÖ th¿c vÆt và dÀu æn. Acít béo không hoà
tan có nhiŠu trong bánh kËo và các th¿c phÄm
ch‰ bi‰n nhÜ bánh ng†t, bánh quy. Giäm lÜ®ng
chÃt béo trong khÄu phÀn æn, Ç¥c biŒt là các
chÃt béo hoà tan, có th‹ giúp giäm lÜ®ng
cholesterol trong máu. tuy nhiên, các acít béo
cÀn thi‰t cho cÖ th‹ nhÜ Omega 3 có nhiŠu
trong cá có nhiŠu m« (cá thu, cá mòi,cá hÒi)
vÅn có tác døng gÌäm nguy cÖ gây bŒnh tim
måch.
ñ‹ gÌam lÜ®ng chÃt béo trong khÄu phÀn æn,
bån nên dùng ít bÖ và các chÃt ph‰t khác (nhÜ
mÙt hoa quä dùng Ç‹ ph‰t lên bánh mì). Không
nên æn quá nhiŠu thÎt. N‰u æn thÎt nên dùng các
món nÜ§ng, hÃp, lu¶c thÙc æn thay vì rán ho¥c
xào. Hån ch‰ æn các chÃt béo hoà tan nhÜ bÖ,
m« l®n, bánh kem. Các chÃt béo không hoà tan
nhÜ dÀu oliu,dÀu hÜ§ng dÜÖng cÛng không nên
låm døng nhiŠu. Giäm các chÃt béo không hoà
tan tØ các thÙc æn Çã ch‰ bi‰n nhÜ bánh ng†t,
bánh quy trong khÄu phÀn æn hàng ngày. ˆn cá
có nhiŠu m« (cá thu, cá mòi, cá hÒi) hai Ç‰n ba
lÀn trong m¶t tuÀn. Ngoài ra, nên dùng m¶t sÓ
th¿c phÅm nguÒn gÓc tØ th¿c vÆt có chÙa các

(Trích trong SÙc khoÈ gia Çình)
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Y H†c ThÜ©ng ThÙc
PH¼NG NG¯A ChÙng ñAU LÐNG
nh»ng ngÜ©i già, bŠ m¥t các Çïa søn
(n¢m ÇŒm ª gi»a các ÇÓt xÜÖng sÓng) bÎ
t°n thÜÖng, hao mòn, bi‰n dång, trª nên
gÒ ghŠ. HÖn th‰ n»a, các m¥t kh§p
xÜÖng sÓng Çøng chåm vào nhau bÃt bình
thÜ©ng, gây Çau nhÙc khó chÎu và Çè vào các
thÀn kinh gây nên Çau lÜng.
ñ‹ phòng ngØa chÙng Çau lÜng, ngÜ©i
già không nên t¿ ÇiŠu trÎ b¢ng cách uÓng nh»ng
thuÓc mà không có chÌ ÇÎnh cûa thÀy thuÓc hay
dùng các thuÓc do ngÜ©i khác mách bäo.NhiŠu
khi triŒu chÙng Çau lÜng t¿ nó tan bi‰n, n‰u
chúng ta nghÌ ngÖi và thÆn tr†ng trong viŒc Çi
ÇÙng vÆn Ç¶ng nhÜ Çi b¶ nhiŠu, rÃt có tác døng
vì nh»ng vÆn Ç¶ng ª vùng xÜÖng chÆu khi ta
bÜ§c Çi có th‹ tåo áp l¿c ho¥c làm giäm áp l¿c
lên các Çïa kh§p tØ Çó cÖn Çau së ÇÜ®c giäm
Çáng k‹ chÙ không phäi nh© Ç‰n viŒc uÓng
thuÓc. ñÖn giän hÖn, khi h† chÌ cÀn tuân theo
nh»ng l©i khuyên vŠ các tÜ th‰ Çi, ÇÙng, ngÒi,
n¢m và Ç¥c biŒt không nên khuân vác các vÆt
n¥ng và làm nh»ng công viŒc n¥ng nh†c. M‡i
tÜ th‰ ho¥c cº chÌ không thích h®p có th‹ dÅn
Ç‰n chÙng Çau lÜng.
Khi nâng vÆt n¥ng: Không
ÇÜ®c cúi gÆp ngÜ©i Ç‹ nhÃc m¶t vÆt n¥ng dÜ§i
ÇÃt nhÜ nhÃc b°ng m¶t ÇÙa trÈ. tránh ÇØng cho
lÜng bÎ gÆp tròn låi hay bÎ cong h£n vŠ trÜ§c.
N‰u muÓn ÇÜa ngÜ©i vŠ phía trÜ§c, tÓt nhÃt vÅn
gi» lÜng ÇÜ®c th£ng ÇÙng, chÌ nên gÆp ª kh§p
gÓi.
Khi xách ÇÒ: Không nên xách túi
Ç¿ng ÇÒ b¢ng bàn tay. TÓt hÖn cä, nên Ç¿ng ÇÒ
vào m¶t chi‰c xe, m¶t vali có bánh xe kéo ho¥c
vào m¶t chi‰c túi có th‹ ôm b¢ng hai tay ho¥c
Çeo sau lÜng.
Khi d†n dËp nhà cºa: Ví dø nhÜ
viŒc hút bøi, ngÜ©i già nên chú š làm theo tÜ
th‰ sau: m¶t chân ti‰n h£n lên trÜ§c, chân kia

lùi phía sau gi»
cho thân th£ng
ÇÙng, chÌ gÆp ÇÀu
gÓi Ç‹ cúi phía
trÜ§c hay ngä ra
sau m¶t cách nhË
nhàng. N‰u ûi
quÀn áo, nên ngÒi
ª m¶t Ç¶ cao thích
h®p hÖn là tÜ th‰
ÇÙng. NhÜng n‰u
bån thích ÇÙng chÌ
nên Ç¥t m¥t bàn thÃp hÖn khu›u tay vài phân
(cm). ñ‹ d†n dËp giÜ©ng nên ÇÙng càng sát
giÜ©ng càng tÓt. Tránh nghiêng ngÜ©i ho¥c cÓ
v§i sang phía bên kia.
NgÒi có Çi‹m t¿a: Hãy ngÒi có
Çi‹m t¿a lÜng nhÜ d¿a lÜng vào gh‰. Chú š
lÜng th£ng, Ç‹ chân xuÓng ÇÃt. Nh»ng cº Ç¶ng
Ç¶t ng¶t có th‹ có håi cho c¶t sÓng. Hãy ngÒi
xuÓng ho¥c ÇÙng lên tØ tØ.
TÜ th‰ n¢m ngû: Nên n¢m ngºa
ho¥c n¢m nghiêng, không nên n¢m sÃp. Chú š
gi»a tr†ng lÜ®ng cûa cÖ th‹ và nŒm, n‰u n¥ng
khoäng 50 kš, không nên dùng nŒm quá cÙng,
hãy ch†n loåi hÖi mŠm, n‰u n¥ng Ç‰n gÀn 100
kš m§i ch†n nŒm cÙng.
Trong phòng t¡m: Treo gÜÖng
vØa tÀm v§i khuôn m¥t. Không nên cúi ngÜ©i
xuÓng bÒn t¡m Ç‹ g¶i ÇÀu mà hãy ngÒi x°m.
Thêm n»a, nh§ phäi ÇÙng th£ng lÜng khi Çánh
ræng và không ÇÜ®c gÆp ngÜ©i ª bÒn rºa.
Ngoài nh»ng ÇiŠu nên và không nên ª
trên, ngÜ©i cao tu°i có th‹ b° sung m¶t sÓ món
ÇÖn giän vào bºa æn hàng ngày Ç‹ kh¡c phøc
tình trång trên. ☯

Ÿ

(Trích trong SÙc khÕe gia Çình)
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Con heo ÇÃt
ôm nay, anh em chúng tôi tŠ t¿u vŠ
nhà mË cùng æn b»a cÖm gia Çình.
ChÌ m¶t ngày trong tuÀn, chúng tôi
m§i g¥p mË và vui vÈ bên nhau
trong b»a cÖm tÓi. Nh§ lúc chúng tôi còn sÓng
chung v§i mË thuª còn Çi h†c, mË tôi luôn luôn
ch© chúng tôi vŠ Çû m§i cùng æn cÖm. Cho nên
khi h‰t gi© h†c, chúng tôi không vì lš do gì vŠ
trÍ ÇÜ®c. ThÆm chí làm bÃt cÙ viŒc gì hay d¿
ÇÎnh Çi chÖi ª Çâu, mà thi‰u v¡ng m¶t ÇÙa
trong chúng tôi là mË không vui và tØ chÓi. Bây
gi© chúng tôi riêng tÜ, bÆn r¶n, không làm tròn
ÇÜ®c câu “s§m thæm tÓi vi‰ng m§i Çành då
con”, thÆt tûi h° phÆn con và cäm thÜÖng cho
mË!
Tôi nghe ÇÜ®c ti‰ng cÜ©i vui cûa mË
bên ÇÙa cháu n¶i ngoan ngoãn, thông minh. TÓi
nay, trong các ÇÒ chÖi cûa cháu có m¶t vÆt lå,
cháu thích thú ôm vào lòng.
MË cháu ôn tÒn dåy cháu:
- ñây là con heo b¢ng nh¿a, ch‡ nÀy Ç‹
bÕ tiŠn vào, con có tiŠn lÈ thì cho vào Çây Ç‹ bÕ
Óng.
ThÙ bäy tuÀn t§i Çây là ngày Çám gi‡ bà
ngoåi tôi. Næm nay, gi‡ bà dÜ®c Çúng vào ngày
cuÓi tuÀn, nên anh em chúng tôi ÇÜ®c ª nhà
cùng lo v§i mË. Ÿ Çây, nÖi tha phÜÖng, theo mË
tôi, dù m†i ngÜ©i có cu¶c sÓng bÆn r¶n nhÜng
nh»ng ngày k› niŒm cûa Ông Bà n¶i, Ông Bà
ngoåi và Ba tôi mË tôi vÅn gi» tøc lŒ cúng kính
ÇÀy Çû. TØ viŒc mË chuÄn bÎ Çám gi‡ ngoåi và
khi nhìn con heo b¢ng nh¿a xinh x¡n mà cháu
tôi Çang chÖi, t¿ dÜng tôi nh§ t§i bà ngoåi tôi.
TrÜ§c næm 1975,vào nh»ng dÎp nghÌ hè,
tôi ÇÜ®c ba mË cho vŠ quê ngoåi chÖi Ç‹ có cÖ
h¶i gÀn gÛi Ông Bà cô bác. Ÿ miŠn quê, có
nhiŠu s¿ viŒc khác v§i thành phÓ, rÃt lå m¡t ÇÓi
v§i ÇÙa trÈ nhÜ tôi, lúc tu°i vØa lên næm, lên
sáu. Ÿ nhà ngoåi tôi có mi‰ng vÜ©n nhÕ trÒng
xoài, chuÓi, mãng cÀu, vÜ©n trÀu, vÜ©n cau

H

Có lÀn tôi chÌ buÒng chuÓi có vài trái chín trên

cây, tôi cÜ©i và nói v§i mË:
-MË Öi, trái chuÓi treo trên cây.
ThÆt vÆy, ª thành phÓ có dÎp tôi chÌ
thÃy chuÓi ngÜ©i ta bày bán ª ch® nhiŠu l¡m,
chÙ chÜa tØng thÃy cây chuÓi. Nhà ngoåi tôi
bây gi© sÓng nh© vào huê l®i cûa nh»ng cây cÓi
trong vÜ©n.
GÀn gÛi bên ngoåi, nhiŠu khi tôi nghe
ÇÜ®c nhiŠu chuyŒn vŠ ngoåi, mà t§i bây gi© tôi
vÅn còn nh§.
Ông bà ngoåi tôi quê quán ª Ki‰n
TÜ©ng. Trong th©i kÿ ViŒt Minh b¡t gi‰t ngÜ©i
theo ñåo Cao ñài, gia Çình Ông bà tôi, trong
Çêm, Çã bÕ quê hÜÖng, nÖi chôn nhau c¡t rún,
bÕ cä gia sän s¿ nghiŒp ra Çi, Ç‹ bäo toàn tánh
mång và tìm vŠ T° ñình Tòa Thánh Tây Ninh.
TØ cu¶c sÓng Ãm no ÇÀy Çû, nay bi‰n thành
tr¡ng tay, låi thêm lå nÜ§c lå cái. Ông Bà tôi bÎ
bÎnh chói nÜ§c d¢n vÆt liên miên. Sau m¶t th©i
gian dài m§i °n ÇÎnh ÇÜ®c cu¶c sÓng. Lúc bÃy
gi©, các bác tôi Çã vào Quân ñ¶i Cao ñài, ba
tôi và cô chú tôi còn Çi h†c. Bà tôi h¢ng ngày
ra ch® mua bán gåo, công viŒc mà bà tØ trÜ§c
chÜa tØng làm. Tôi nghe nói có lÀn trong ñåo
có Ban Ki‹m Tra Çi xét coi có ai bán thÙc æn
m¥n không, vì là ch® ñåo và xét tÃt cä các
døng cø cân Ço ÇÖn vÎ v.v... H† gom tÃt cä nào
cân, lít, thùng quan Çong gåo vŠ Ç‹ ki‹m tra,
n‰u không Çúng thì bÎ phåt. Ông ngoåi tôi Çang
là ChÙc ViŒc trong HÜÖng, bi‰t vÆy, Ông tôi
khuyên bà thôi ÇØng buôn bán n»a. Vì không
nhiŠu thì ít, vì thÃy l®i l¶c phäi làm, hay nói

v..v... Có lÀn tôi chÌ buÒng chuÓi có vài trái v..v...
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có ÇÜ®c sÓ tiŠn tØ viŒc nuôi heo. NhÆn thÃy
mình có tay nuôi heo, bà tôi nghï Ç‰n chuyŒn
nuôi heo nái Ç‹ cho sanh sän ra heo con. Ông
tôi nhÃt quy‰t không cho và kêu bà bÕ viŒc làm
mua sanh bán tº Ãy Çi, t¶i l¡m. Bà tôi låi m¶t
lÀn n»a nghe theo Ông.
ñ‹ bù Ç¡p låi cho bà, Ông tôi Çã gÀy
d¿ng trÒng cho bà m¶t vÜ©n cau và m¶t vÜ©n
trÀu, trÜ§c Ç‹ bà có trÀu cau æn cho vui miŒng,
không tÓn tiŠn mà còn có huê l®i vì ông sæn sóc
vÜ©n cau thÆt sai quä và vÜ©n trÀu tÓt, màu lá
vàng ÜÖm, mÃy bà æn trÀu nhìn thÃy phäi thèm.
Có lÀn, nhìn Bà nhai trÀu thÃy ngon quá, môi
låi ÇÕ nhÜ thoa son, tôi b¡t chÜ§c æn thº, bÎ say
m¶t lÀn h‰t dám thº n»a. Song song v§i viŒc
tåo cho Bà tôi có m¶t ít huê l®i cho vui, Ông tôi
còn hÜ§ng dÅn cho Bà tôi vào làm ChÙc ViŒc,
trÜ§c có Çi‹m t¿a tâm linh, sau tìm chút công
quä. Ông tôi nói v§i bà là, dÃn thân vào viŒc
ñåo, Ç‹ có cÖ h¶i lÆp công quä Çó là bà tôi Çã
làm viŒc bÕ Óng công ÇÙc vŠ sau cho con cháu,
Çó vÆy.
Nh§ Ông Bà xÜa, và nhìn mË tôi ngày
nay. Không phäi chúng tôi nói Ç‹ bào ch»a cho
viŒc mình ít vŠ v§i mË, mà th¿c s¿, nhiŠu khi
g†i, ho¥c muÓn chåy vŠ thì gÀn hÀu h‰t, mË bÆn
Çi ThÃt, ho¥c Çi các Çám v.v... ViŒc làm cûa mË
tôi giÓng nhÜ Ông Bà tôi thuª sanh tiŠn. Có
ÇiŠu, không bi‰t ngày xÜa, Ông bà tôi làm viŒc
ñåo có dÍ dàng không, chÙ mË tôi ngày nay,
theo tôi thÃy, muÓn bòn ÇÜ®c m¶t chút công,
cÛng phäi lao tâm nh†c trí nhiŠu l¡m. ñôi khi,
chúng tôi cäm thÃy ái ngåi cho mË!
BÃt giác, tôi bÒi hÒi ngâm nga mÃy câu
thi væn dåy ñåo, Ç‹ t¿ mình lÃy låi niŠm cäm
thông và an låc cho tâm hÒn!.

nh»ng ÇiŠu mà ngÜ©i tu hành không nên làm.
Bà tôi nghe l©i Ông, thôi không Çi buôn bán
n»a.
NgÒi không æn núi cÛng mòn, Bà tôi
quen bi‰t nhiŠu ngÜ©i, ngoài ch® cÛng nhÜ
trong lÓi xóm, nên nhiŠu khi thÃy ai thi‰u thÓn
bà cÛng hay giúp Ç«. TrÜ§c giúp không, sau
ngÜ©i mÜ®n cÛng muÓn tÕ lòng bi‰t Ön, nên khi
thì bi‰u m¶t ít trái cây, lúc trà bánh. NhÃt là
vào nh»ng dÎp trung thu hay T‰t, thÜ©ng có
nh»ng món quà bi‰u tØ nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c bà
tôi giúp Ç«. Không bi‰t b¡t ÇÀu tØ hÒi nào, Bà
tôi låi có ít tiŠn tØ ngÜ©i mÜ®n bi‰u t¥ng, bà tôi
g†i là tiŠn trÀu cau cho Bà. ViŒc giúp Ç« trª
thành cho vay có l©i. Ông tôi nghe ÇÜ®c, låi
khuyên bà ÇØng làm vÆy n»a, thôi thì bà cÛng
nghe Ông.
Ÿ nhà cÛng buÒn chán, Bà m§i nghï
cách Ç‹ dành tiŠn. Bà mua m¶t con heo con vŠ
nuôi, nhà v¡ng vÈ có con heo con trong nhà Ç‹
bà sæn sóc cÛng vui. Nhà sau có m¶t cái mái
che, nŠn tráng xi-mæng, Bà nuôi có m‡i m¶t
con nên không làm chuÒng. Bà chÌ c¶t s®i dây
vào chân con heo, Ç‹ khi cÀn, dÅn nó Çi vŒ sinh.
TrÜa tr©i nóng, Bà t¡m cho nó, kÿ c† såch së
rÒi cho vào n¢m trong mái hiên bên cånh nhà.
Bà giæng chi‰c võng n¢m Çong ÇÜa, thÌnh
thoäng bà buông chân xuÓng cå cå vào bøng
con heo, nó thích thú lÆt ngºa ra kêu nghe ¶t ¶t.
Bà n¢m lim dim dÜ§i làn gió hiu hiu... DÀn dà,
con heo nh© chæm sóc cho æn uÓng ÇÀy Çû, nên
l§n thÆt mau, Çã Ç‰n lÙa phäi bán. Th‰ là bà tôi

Tài tuy ít, ÇÙc nên nhiŠu,
NhiŠu ÇÙc m§i tròn bÜ§c ñåo theo.
Theo Ç¥ng bÜ§c nào gìn bÜ§c nÃy,
Trª lui e vÜ§ng lúc nghiêng nghèo.

LINH ñAN
Nh»ng ngày cuÓi næm Bính TuÃt
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HH Huÿnh Tr†ng: BTHH Çã nhÆn ÇÜ®c CD m§i, thu ÇÜ®c l©i thuy‰t ñåo cûa ñÙc Cao ThÜ®ng
Sanh do chính ñÙc Ngài thuy‰t. Hy v†ng HH së thu chung v§i các bài thuy‰t trÜ§c Çây, hÀu ÇÒng
Çåo thÜªng lãm. Thân ái.
Hñ Tâm ñào: M¶t sÓ Bån ñåo và ñåo Tâm Çã Ç‰n Thánh ThÃt, cho bi‰t Çã vào trang nhà Sydney
Center for Studies in CaoDaism Ç‹ lÃy tin tÙc vŠ ñåo Cao ñài, ÇÒng th©i muÓn bi‰t thêm m¶t sÓ chi
ti‰t cÀn thi‰t. Mong HH ch†n l†c ho¥c vi‰t các bài có liên quan Ç‰n chû ÇŠ cûa Bän Tin trong m‡i
NguÖn H¶i, hÀu nh»ng ngÜ©i không có máy vi tính có th‹ Ç†c ÇÜ®c. Thân chúc an vui.
Hñ Lê Phong: Hình nhÜ Hñ cøt hÙng khi thÃy phong Ç¶ cûa Ç¶i cÀu Socceroos còn thÃt thÜ©ng nên
dØng bút chÜa muÓn bình phÄm n»a chæng? ThiŒt ra, cÛng khó mà triŒu hÒi h‰t các cÀu thû gåo c¶i
cho các trÆn giao h»u vì lÎch thi ÇÃu cûa h† Çã quá dày Ç¥c. Thêm vào Çó, Ban HuÃn LuyŒn cÛng rÃt
muÓn các cÀu thû trÈ có cÖ h¶i va chåm v§i bóng Çá quÓc t‰! V§i nh»ng cÀu thû còn trong giai Çoån
thº lºa thì chuyŒn nay th¡ng, mai thua là ÇiŠu tÃt y‰u. RÃt mong Hñ vi‰t nhiŠu ÇŠ tài khác liên quan
Ç‰n th‹ thao. Chúc an låc.
HM Ng†c Thu: Dù HM bÆn r¶n v§i gia Çình, nhÜng vÅn theo dõi sinh hoåt cûa thi‰u nhi th‹ hiŒn
trong bài tÜ©ng trình chuy‰n Çi bi‰u lÎch vØa qua. ñó là công tác vØa có tính cách xã h¶i vØa giáo
døc, rÃt Çáng khích lŒ. Cø NguyÍn Bá H†c Çã nói: ”ñÜ©ng Çi khó, không khó vì ngæn sông cách núi,
mà khó vì lòng ngÜ©i ngåi núi e sông”. VÜ®t khó cÛng là ÇÙc tánh cûa ngÜ©i tu và tÃm gÜÖng phÃn
ÇÃu cho Çàn em noi theo vÆy. Mong nhÆn bài vi‰t khác nhé HM. Thân m‰n.
HM Uyên Trang: Take a break, young lady! Møc gia chánh và chuyŒn vui cÜ©i là liŠu thuÓc b°
v¡ng bóng trong BTHH cûa HM. Vui lòng gºi bài ÇÀy Çû vŠ BBT. Nø cÜ©i cûa bån Çåo chính là
niŠm vui cûa HM Çó. Thân ái.
Hñ Ng†c ñiŒp: BTHH có nghe quš Ông Bà Cô Bác Anh chÎ Em khen các vÛ công tí hon múa may
ÇËp m¡t l¡m. VÆy, mong Hñ ti‰p tøc huÃn luyŒn cho các cháu tÆp th‹ døc và chuÄn bÎ cho lÀn trình
diÍn Trung NguÖn t§i. Thân.
Hñ Phan Hoàng: ñÜ®c bi‰t, trong bu°i h†p m¥t tÃt niên tåi tÜ gia ñH TrÀn ñåi ThiŒn và Chi‰n,
Hñ Hoàng, Toàn, Hñ Tâm ñào cùng các bån trÈ có nhä š phø giúp T¶c ñåo chÌnh trang låi các mái
ngói trên Lôi Âm C° ñài. Vây ÇŠ nghÎ Hñ giúp chÌ dÅn k› thuÆt và an toàn cho các bån trÈ trong
công tác nÀy, trÜ§c khi khªi s¿, kÈo các cø già mÕi gÓi, chÒn chân cä rÒi. Thân chúc an låc.
Hñ Lê TuÃn, Væn Út và Lê Phong: Hoan nghinh tinh thÀn Çóng góp cûa quí Hñ trong các Çàn
cúng ÇÀu næm. Mong quí Hñ cùng nhau s¡p x‰p th©i gi© Ç‹ cùng du®t chung v§i ban lÍ và ÇÒng nhi,
hÀu hoàn chÌnh hÖn. Thân ái.
Bé Mai Thäo: Nghe cháu Ç†c trôi chäy l©i chúc Xuân trong bu°i sinh hoåt væn nghŒ tÃt niên, ai nÃy
ÇŠu vui då. ñó là k‰t quä Çáng khích lŒ cûa viŒc trau giÒi tiêng mË ÇÈ. Hy v†ng các bån trÈ khác
cÛng noi gÜÖng Mai Thäo, cÓ g¡ng h†c ti‰ng ViŒt, Ç‹ Ç†c, nói và vi‰t trôi chäy, hÀu gi» ÇÜ®c truyŠn
thÓng Væn Hóa Nhà Nam mình. ñáng khen.
Bån Linh ñan: BBT Çã nhÆn và Çæng ngay trong sÓ nÀy câu chuyŒn “Con heo ÇÃt”. Trong bài ghi
là con heo nh¿a. Th¿c ra, con heo nh¿a ngày nay ÇÒng nghïa v§i con heo ÇÃt ngày xÜa. TÃt cä chÌ
dùng Ç‹ bÕ Óng, Ç¥c biŒt là bÕ Óng công ÇÙc, hÖn là bÕ tiŠn. L©i lë trong bài rÃt chÖn chÃt, không
trau chuÓt. Cái quí là ª ch‡ Çó. Mong Linh ñan gºi ti‰p bài cho BTHH nhé. Chúc an låc. ☯
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z Bän Tin Hòa HiŒp: Ph° bi‰n tin tÙc ñåo s¿ gÀn xa; liên låc, trao Ç°i kinh nghiŒm hi‹u bi‰t;

h†c hÕi, h®p tác thân h»u v§i các Tôn Giáo bån, các ñoàn Th‹ xã h¶i, nh¢m Çáp Ùng nhu cÀu
và møc tiêu hÜ§ng thÜ®ng, nh¢m phøc vø không biên gi§i cho ñåo lÅn ñ©i.
z Bän Tin Hòa HiŒp: Xin Çón nhÆn m†i š ki‰n Çóng góp xây d¿ng, bài vª v§i bÃt kÿ th‹ loåi;
Üu tiên trong lãnh v¿c biên khäo, nghiên cÙu Çåo giáo, tri‰t h†c, khoa h†c kÏ thuÆt, væn h†c nghŒ
thuÆt phøc vø nhân sinh cûa chÜ vÎ thÙc giä Çåo h»u, Çåo tâm... miÍn n¶i dung không nh¢m
møc Çích: làm diÍn Çàn chính trÎ, bài kích cá nhân, tÆp th‹; kÿ thÎ dÜ§i m†i hình thÙc; gây chia
rë n¶i b¶; Çi ngÜ®c låi tôn chÌ, møc Çích và ÇÜ©ng lÓi cûa ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ Tòa Thánh
Tây Ninh.
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