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Bài Thuy‰t ñåo cûa ñÙc H¶ Pháp

Giäng Ch» Hi‰u
ñêm 15 tháng 4 næm ƒt Mùi (1955)

Đêm nay Bần Đạo giảng cho đám thanh niên Nam
Nữ để ý nghe cho lắm. Đêm nay Bần Đạo giảng chữ Hiếu,
đương nửa thế kỷ 20 nầy, đạo đức suy vi, nhơn luân điên
đảo, phong hóa cổ truyền do nơi tinh thần chơn chất hiền
lương của cổ nhân đã để lại bị văn minh khoa học nó làm
cho cả tinh thần đạo đức đều mất quyền nghĩ cả khoa học từ
thế kỷ 20 nầy, nó đã đem lụng lại cho nhơn loại những gì?
Thật ra cái sanh sống của nhơn loại nó có thay đổi, nó có
hướng về duy vật nhiều hơn là tinh thần khoa học, nếu để
tâm suy gẫm thì ta ngó thấy, nó có thể tạo hạnh phúc cho
xác thịt nhơn loại mà nó làm cho tiêu hủy cả tinh thần loài
người cũng có.
Những nhà triết học Âu Châu nhứt là Pháp, đã nói
một câu rất chánh đáng, chánh đáng mà có khuyết điểm
khoa học lắm lắm đó vậy. Họ nói rằng: "La science sans
conscience est le plus grave danger de l'existence humaine"
khoa học không có thiên lương là một đều nguy hiểm cho
sự sanh tồn của nhơn loại, thật quả vậy, nếu như nhơn luân
của cả toàn nhơn loại mà không có phương pháp cố thủ nó
lụng lại đặng, nó đã điên đảo rồi, cái nhơn luân ấy làm sao
nó làm căn bản cho nhơn loại.
Nay vì thiếu nhơn đạo, nhơn loại không biết yêu ái
với nhau, chỉ tranh sống, chỉ tranh mạnh, mong làm bá chủ
của toàn cầu, gây biết bao chiến tranh khổ não; chẳng phải
hao về sanh mạng mà thôi, mà hao cả phú hữu nơi mặt đất
nầy mà chớ, biểu làm sao nhơn loại không thống khổ cho
đặng. Ai đời họ đã làm một điều trái hẳn luật Thiên nhiên
của Tạo Đoan mà chính mình Đức Thánh Nava ở tại Đền
Thánh La Mã đã buộc phải lên tiếng, sanh dục không cần
nam, nghĩa là người đàn bà không cần có chồng mà muốn
có con khoa học có thể cho có con đặng, nếu như cái tình
) (Xin xem ti‰p trang 11)
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ThÜ ngÕ
Kính thÜa ChÜ HiŠn,
Bän Tin Hòa HiŒp lÀn nÀy trân gºi Ç‰n ChÜ HiŠn trong nh»ng ngày cuÓi ñông cûa Nam Bán
CÀu và cÛng vào Mùa Trung NguÖn Báo Hi‰u.
TÙ th©i bát ti‰t vÀn xoay, không ngØng nghÌ, mang theo ÇÎnh luÆt dinh hÜ tiêu trÜªng và
thành trø hoåi diŒt. Vån vÆt thay Ç°i tØng phút, tØng giây. Vô thÜ©ng. Ki‰p phù sinh ng¡n ngûi.
Ngû Çêm sáng dÆy, thÃy mình vÅn còn thª. Låi t¿ thÃy mình nên ti‰p tøc làm viŒc gì có ích l®i cho
bÃt cÙ ai. ñó không phäi là tham v†ng, miÍn làm ÇiŠu gì làm ÇÜ®c trong gi§i hån tÀm tay v§i. Song,
khä næng và tu°i tác bi‰n thiên theo mÙc bäo hòa. Hy v†ng gi§i cao niên ÇŠu nhÆn thÙc ÇiŠu Çó.
Sinh hoåt ñåo tåi New South Wales Çã sang mùa Trung NguÖn và Hå NguÖn, trÜ§c m¥t.
NgÜ©i hành Çåo phÀn l§n là các bÆc trÜªng lão, tÆn tình hy sinh phøc vø, trÜ§c là lo cho phÀn hÒn
chính mình, sau là nêu gÜÖng cho con cháu. NiŠm mong Ü§c hÆu duŒ k‰ thØa dÃn thân là mÓi Üu tÜ
l§n lao cho cÖ ñåo, hÀu dâng hi‰n khä næng “hÆu sinh khä úy”, giÜÖng cao ng†n c© cÙu kh° cûa
ThÀy lên cho nhân loåi thÃy mà cäi ác, tùng lÜÖng. Gi© Çây là lúc th‰ hŒ trÈ cÀn nhÆn thÙc phÜÖng
án ñ©i, ñåo song tu, áp døng vào Ç©i sÓng hàng ngày hÀu làm giäm Çi nh»ng cæng th£ng, không
cÀn thi‰t, ÇÒng th©i tích c¿c góp tay vào viŒc phát tri‹n cÖ ñåo, song hành v§i Çà ti‰n tri‹n cûa nŠn
væn minh vÆt chÃt hiŒn h»u trên cæn bän:
“ñåo không ñ©i không sÙc, ñ©i không ñåo không quyŠn”
Th¿c t‰ trÜ§c m¡t, tÜªng cÛng cÀn xác ÇÎnh, viŒc h†c ñåo và hành ñåo luôn s¤n dành cho
m†i gi§i, m†i lÙa tu°i vÓn dï có Duyên lành, Tâm thiŒn. Dè d¥t, khiêm tÓn, cÄn tr†ng là các hånh
tÓt, song không th‹ vì Çó mà làm cän trª cái thiŒn chí và thành tâm dÃn bÜ§c vào ÇÜ©ng lÆp công
bÒi ÇÙc hÀu dâng hi‰n vŠ hai ñÃng Tr†n Lành:
ñÜ©ng ñåo tìm vào m§i rõ cÖ,
CÖ mÀu giäi kh° ch§ chÀn ch©,
Ch© cho trÍ bÜ§c thuyŠn xa b‰n,
B‰n tøc thoát vòng h‰t Ü§c mÖ. (Thi væn dåy ñåo)
Các bån trÈ Öi! Cái vòng luân chuy‹n trÜ§c qua sau t§i, mà thi sï NguyÍn Công TrÙ Çã chia
sÈ: “Ngã kim nh¿t tåi t†a chi ÇÎa, c° chi nhân t¢ng tiên ngã t†a chi” (mänh ÇÃt ta ngÒi hôm nay,
ngÜ©i Ç©i trÜ§c Çã ngÒi rÒi). Vì ai rÒi cÛng phäi n‰m träi nhiŠu ki‰p sinh lão bÎnh tº. Tre tàn, mæng
m†c. HiŒn tÜ®ng mæng m†c là s¿ ti‰p nÓi cÀn ÇÜ®c chuÄn bÎ và chæm sóc chu Çáo, thì tre m§i trª
nên h»u døng.
BTHH ch†n Mùa Trung NguÖn làm chû ÇŠ cho Bän Tin lÀn nÀy, mong mÕi chÜ HiŠn thành
tâm cÀu nguyŒn ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và các ñÃng Thiêng Liêng Çåi khai ân xá cho các
Ç£ng chÖn hÒn, trong Çó có cä Cºu HuyŠn ThÃt T°, täo Ç¡c siêu thæng tÎnh Ç¶. ñÒng th©i, m‡i
chúng ta hãy t¿ quán chi‰u, phän tÌnh, xét l‡i chính mình, hÀu gi» ÇÜ®c “Tâm an, ThÀn an, Th‰
gi§i an”, trÜ§c khi cÀu cho thiên hå thái bình, chúng sinh thoát ly kh° nån. ☯
Nay kính thÜ,
BTHH
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ñåo S¿ Çó Çây

K

‹ tØ Bän Tin lÀn nÀy, BBT së lÃy mÓc các NguÖn H¶i Ç‹ ch†n chû ÇŠ liên quan Ç‰n các LÍ,
Vía ho¥c K› NiŒm. ñÒng th©i, tÜ©ng trình tin tÙc sinh hoåt ñåo cûa T¶c ñåo Sydney và các
Bàn TrÎ S¿ liên HÜÖng trong th©i gian gÀn nhÙt, n‰u có th‹ ÇÜ®c, hÀu chÜ ÇÒng Çåo s§m chia
sÈ, y‹m tr® và Çáp Ùng kÎp th©i. Sau Çây là ghi nhÆn sÖ lÜ®c sinh hoåt, tính tØ tháng 2 Ç‰n
tháng 6 ñinh H®i (lúc lên BT):
1.- LÍ Vø:
• các ngày sóc v†ng: CÛng nên nh¡c låi Thông báo quan tr†ng trÜ§c Çây, theo sau phiên
h†p gi»a ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc T¶c ñåo và các Bàn TrÎ S¿ cùng Bàn Cai Quän PT và ñiŒn Th©
PhÆt MÅu NSW Çã ÇÒng thuÆn áp døng gi© cúng tåi Thánh ThÃt NSW và ñiŒn Th© PhÆt MÅu
NSW nhÜ sau:
a.- Sóc Nh¿t (MÒng M¶t) và R¢m tháng 8: Toàn ñåo cúng tåi Thánh ThÃt NSW vào th©i Ng†
và ñiŒn Th© PhÆt MÅu NSW vào th©i DÆu.
b.- V†ng Nh¿t (R¢m): Toàn ñåo cúng tåi Thánh ThÃt NSW vào th©i DÆu và ñiŒn Th© PhÆt
MÅu vào th©i Ng†.
c.- Riêng các ngày ñåi LÍ: Vía ñÙc Chí Tôn, Tam Giáo, Tam TrÃn và các ngày K› NiŒm, Sinh
Nh¿t ñÙc Phåm H¶ Pháp vÅn cúng vào Th©i DÆu tåi Thánh ThÃt NSW.
Các Çàn cúng ñåi LÍ và Ti‹u LÍ ÇŠu có Thuy‰t ñåo ho¥c Ç†c Thánh Ngôn, Thánh Giáo, l©i
thuy‰t ñåo cûa ChÜ TiŠn Khai và ph° bi‰n các Thông Tri quan tr†ng. VÆy, kính xin chÜ ÇÒng
Çåo Ç‰n hÀu Çàn Çông Çû, hÀu trÜ§c hi‰n lÍ ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu cùng các ñÃng Thiêng
Liêng, sau là chia sÈ tin tÙc ñåo S¿, th¿c hành phÜÖng châm hành Çåo, ÇÒng th©i cùng nhau h†c
hÕi và gi» gìn LuÆt Pháp ñåo.
• Tham d¿ lÍ Hai Bà TrÜng 06-02-ñinh H®i (dl. 24.03.2007): T¶c ñåo, các Bàn TrÎ
S¿ và ÇÒng ñåo Çã Ç‰n d¿ lÍ Hai Bà TrÜng, do H¶i Phø N» NSW t° chÙc tåi Trung Tâm Væn
Hóa và Sinh Hoåt C¶ng ñÒng NSW tåi Bonnyriggs, lúc 11 gi©. Bu°i lÍ kéo dài Ç‰n 04 gi©
chiŠu. Bàn Cai Quän PhÜ§c ThiŒn và ñTPM/NSW Çäm trách phÀn t‰ lÍ: có lÍ sï n» (ViŒt KiŠu,
TrÎnh Loan, Thanh Trang, Ng†c Thu, G†i Ánh và ThÎ Mai). Ban ñÒng Nhi có: Bích Thûy,
PhÜ§c NhiŠu, và m¶t sÓ n» ñåo H»u khác. Ban Nhåc có: Væn Út ( Sydney) và Häi (Perth). Quì
N¶i Nghi: Tân Dân Lê ThÎ Ái, C¿u CTS TrÀn ThÎ ñÙc; Ngoåi Nghi: C¿u CTS Ngô Thu Lan.
Ngoài ra, chiŠu nÀy, T¶c ñåo và m¶t sÓ ChÙc ViŒc có Ç‰n Nhà Th© QuÓc T° Ç‹ d¿ LÍ Hai
Bà TrÜng do Liên TrÜ©ng Gia Long và TrÜng VÜÖng cùng phÓi h®p t° chÙc.
• ñåi LÍ Vía ñÙc Thái ThÜ®ng Lão Quân (R¢m tháng 2): Có Ç†c Thánh Ngôn và
sÖ lÜ®c Ti‹u Sº cûa ñÙc Thái ThÜ®ng ñåo T° Tam Thanh −ng Hóa Thiên Tôn.
• ñåi LÍ Vía ñÙc PhÆt Quan-Âm (19-02): ñåi LÍ nh¢m ngày Good Friday, nên ÇÒng ñåo
Ç‰n cúng khá Çông. T¶c ñåo có chÌ ÇÎnh C. CTS TrÀm ThiŒn Phú Ç†c 2 bài Thánh Ngôn cûa
ñÙc PhÆt Quan Âm khuyên "ñåo quí là tåi Hòa" và khuyên nên cúng ki‰ng thÜ©ng.
• K› niŒm ñÙc cao thÜ®ng phÄm (mÒng 1 tháng 3): Cúng Ti‹u lÍ, dÆu th©i và Ç†c
Thánh Ngôn (TNHT trang 196 và 197). ñÙc Cao ThÜ®ng PhÄm và ñÙc Thái ThÜ®ng ñåo T°
dåy Ngài MÏ Ng†c (Cao ñÙc Tr†ng , Ti‰p LÍ Nhåc Quân).
• K› niŒm ñÙc Cao ThÜ®ng Sanh (26.03.ñH): Trích Ç†c L©i Thuy‰t ñåo cûa ñÙc
ThÜ®ng Sanh. ñŠ Tài: PhÜÖng Pháp Tu Thân và thuy‰t Tam LÆp.
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•

Vía ñÙc nguyŒt tâm chÖn nhÖn ( 22 tháng 5 næm 2007): Ç†c L©i Thuy‰t ñåo
cûa ñHP nói vŠ Ti‹u sº và công nghiŒp cûa ñÙc NguyŒt Tâm ChÖn NhÖn. (LTñCñHP quy‹n
3, trang 22, 23).
• LÍ Vía ñÙc PhÆt Thích Ca và K› niŒm Bà N» ñÀu SÜ Lâm hÜÖng thanh:
HiŠn T› Q. N» ñÀu T¶c ñåo Lê ThÎ HÒng Ng†c nói vŠ Ti‹u Sº và Công NghiŒp cuä Bà N»
ñÀu SÜ Lâm HÜÖng Thanh và Ç†c L©i Thuy‰t ñåo cûa ñÙc H¶ Pháp.
• K› niŒm ñÙc Phåm h¶ pháp qui thiên (10-04-ñinh H®i): Cúng Ti‹u lÍ, dÆu th©i
và Ç†c låi tài liŒu cûa ThØa Sº Phåm Ng†c TrÃn k‹ vŠ Nguyên Cæn cûa ñÙc Phåm H¶ Pháp, hÒi
Ngài còn nhÕ và thÜ©ng n¢m thi‰p vŠ Båch Ng†c Kinh ki‰n diŒn ñÙc Ng†c Hoàng ThÜ®ng ñ‰.
• LÍ Phát tang, cúng t‰ và cÀu siêu cho CÓ ñH Quách Çình hoàng: T¶c
ñåo ÇÜ®c tang quy‰n thÌnh cÀu t° chÙc LÍ Tang cho CÓ ñH Quách ñình Hoàng qui vÎ ngày
12.04.ñinh H®i (dl. 28-05-2007), hÜªng th† 90 tu°i. Song, vì có vài trøc tr¥c trong n¶i b¶ tang
quy‰n vŠ vÃn ÇŠ làm Çám theo nghi thÙc tôn giáo nào. CuÓi cùng vÎ TrÜªng Nam là Ông Bà
ñåo H»u Quách Thånh TÜ©ng, xin T¶c ñåo th¿c hiŒn phÀn nghi thÙc Phát Tang, Cúng T‰ và
CÀu Siêu cho ChÖn Linh CÓ ñH Quách ñình Hoàng theo nghi thÙc Cao ñài Giáo, vì Cø Hoàng
Çã nhÆp môn theo ñåo Cao ñài tØ nhÕ và gi» ñåo, gi» trÜ©ng trai cho t§i ngày bÎ lÅn, khi vào
Lansdowne Nursing Home. Sau h‰t, T¶c ñåo và các Bàn TrÎ S¿ Çã Ç‰n tham d¿ LÍ Di Quan
và An Táng Ç‹ tiÍn ÇÜa ngÜ©i bån Çåo Ç‰n nÖi an nghÌ cuÓi cùng tåi Nghïa Trang Liverpool,
ngày thÙ bäy, 02.06.2007, lúc 12 gi© trÜa.
• MÒng 01.05.ñinh H®i (dl. 15.06.2007): Cúng Sóc Nh¿t, Ng† Th©i, Ç†c ti‰p Con ñÜ©ng
Thiêng Liêng H¢ng SÓng, trang 139-142 - ñÙc H¶ Pháp hÜ§ng dÅn chúng ta vào Linh Tiêu
ñiŒn, Ng†c HÜ Cung, gÀn bên ThÆp ñiŒn Diêm VÜÖng Cung. Ng†c HÜ Cung là cänh mà ñCT
Çã nói là ñåi NghiŒp mà ñCT Çã dành s¤n cûa m‡i ÇÙa nÖi C¿c Låc Th‰ Gi§i.
• Çåi LÍ sinh nh¿t ÇÙc phåm h¶ pháp (MÒng 5 tháng 5 ñinh H®i- dl 19.06.2007):
ñ†c L©i Thuy‰t ñåo cûa ñHP vŠ Bí Pháp, tåi ñŠn Thánh, næm K› Sºu. ñÙc H¶ Pháp giäng
giäi: Tåi sao ñCT không dùng cÖ bút Ç‹ truyŠn bí pháp, mà chÌ giáng truyŠn cho H¶ Pháp và
ñCT cho H¶ Pháp và ThÆp NhÎ Th©i Quân Ç‰n Ç‹ mª cºa Bí Pháp cho Vån Linh Çoåt vÎ. “H¶
Pháp và ThÆp NhÎ Th©i Quân không phäi quyŠn tåi th‰ gian nÀy, quyŠn tåi cºa ñåo Cao ñài
nÀy, cÛng không phäi tåi Çây n»a. BÀn ñåo nói Çây là quyŠn ñåo Cao ñài cä Thiêng Liêng
H¢ng SÓng”.
• LÍ k› niŒm Bà N» ñÀu SÜ NguyÍn hÜÖng hi‰u(11.05): Qu. ñTñ nói vŠ Ti‹u Sº và
Công NghiŒp cûa Bà N» ñÀu SÜ NguyÍn HÜÖng Hi‰u.
• lÍ ñåi tÜ©ng cho CÓ Çh ngô thÎ tri‰n (19.05.ñH): Cúng vào th©i dÆu.
• LÍ k› niŒm ngài cao ti‰p Çåo (22.05): SÖ lÜ®c Ti‹u Sº và Công NghiŒp.
2.- Công vø:
• Khªi công tu b° Lôi Âm C° ñài:
Ti‰p theo Thông báo, ngày ThÙ Bäy 31-03-2007 (13.02.ñinh H®i), ban Công Vø T¶c ñåo
Çã khªi công chÌnh trang låi LÂCñ Çã bÎ chim bÒ câu làm t° và làm ô u‰, cä trong lÅn ngoài các
mái ngói phø (có mái bÎ r§t tÃm flashing) tØ hÖn hàng chøc næm trÜ§c. ñây là công viŒc không th‹
bÕ qua, vì mái ngói bÎ xŒ và các tÃm fibro bÎ møc do phân chim. DiÍn ti‰n công tác theo thÙ t¿ sau:
-ViŒc làm trÜ§c tiên là d¿ng giàn s¡t. MuÓn d¿ng giàn, thì phäi soån g‡, s¡t, clamps, Óng
nối, các døng cø cÀn thi‰t cho công tác và cä công viŒc làm vŒ sinh. TÃt cä ÇŠu làm viŒc m¶t cách
cÆt l¿c, nhÜng trong tinh thÀn vui vÈ, dù công viŒc khá dơ bẩn, n¥ng nŠ, khó khăn và phải quyền
biến, như sửa từng bù lon và từng con ốc, k‹ cä phäi mÜ®n thêm cây ván và các tÃm che an toàn tØ
các nÖi khác.
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-ThÙ bäy, 07-04-2007 (nh¢m 20-02-ñinh H®i): Công tác dª mái ngói và hÓt phân chim ti‰p
tøc, sau khi Çã d¿ng giàn khá cao, dù chÜa Çúng yêu cÀu.
-ThÙ Bäy và Chû Nh¿t, 14 và 15-04-2007 (nh¢m 27 và 28.02.ñinh H®i): Ti‰p tøc dª ngói
và hÓt phân chim. Phäi nói Çây là công tác khá Ç¥c biŒt, vì sÓ phân bÒ câu chÒng chÃt trên t¡m ch¡n
(eve), dÜ§i mái ngói cao hÖn 10 phân, vØa Ç¥c vØa cÙng, vØa chÙa nhiŠu loåi côn trùng, sâu b†, vØa
hôi hám, bøi b¥m.
-ThÙ Sáu, 20-04-2007: Rºa các mái ngói và khung sÜ©n g‡ cÛ chÙa ÇÀy phân chim, trÜ§c
khi sºa låi mái ngói bên dÜ§i. Công viŒc nÀy cÛng khá gây go, vì cái mái n¢m sát dÜ§i balcony, nên
không th‹ thÃy và không th‹ b¡n vòi nÜ§c vào ÇÜ®c. Th‰ nên, phäi lÆp th‰ r†i kính và bÈ s¡t c¶t vòi
nÜ§c, ÇÒng th©i ÇiŠu chÌnh cho nÜ§c d¶i vào tÆn góc, kÈ chân tÜ©ng và trên tÃm flashing, Ç‹ rºa cho
såch. Sau h‰t là rºa sÜ©n g‡ cho t§i tÓi, mà vÅn chÜa såch.
-ThÙ Bäy và Chủ Nhựt, 21 và 22-04-2007 (mÒng 05 và 06.03.ñinh H®i): B¡t ÇÀu Çóng g‡,
b¡t bù lon dyna bolt, kŠm s¡t góc tæng cÜ©ng cho sÜ©n g‡, trÜ§c khi l®p låi mái ngói. Ngoài ra, còn
phäi rºa låi ngói cÛ. Ngày nÀy khá bÆn r¶n cho viŒc sºa ch»a, vả lại, chỉ có ít người Ç‰n d¿ h†p, nên
không th‹ h†p nhóm hàng tháng theo nhÜ d¿ ÇÎnh và phäi d©i låi vào ngày khác. Chû nh¿t, ti‰p tøc
công viŒc nhÜ trên, và khâu rºa ngói là chính.
-Thứ Hai, 23.04-2007: Đóng flashing và quét dọn, nhưng chưa xong, vì tr©i mÜa khá n¥ng
h¶t.
Tóm låi, phäi nói viŒc làm nÀy hoàn tÃt v§i th©i gian k› løc, sÓ phân chim trên 600 kí (trên
60 bao rác, chÜa k‹ sÓ phân rºa xuÓng linh láng tØ 2 mái phø, trên cùng, cÛng k› løc, hi‰m thÃy xäy
ra. ViŒc làm Çó, T¶c ñåo không th‹ quên ghi công xÙng Çáng quí vÎ nhÜ Huynh CTS NguyÍn Quan
L», HiŠn Tài NguyÍn Ng†c …n, ñH Cao Ng†c HÜng, PTS TrÀn Ng†c ñiŒp, TS Lš Tú Bình, TS
NguyÍn ñÙc Nhân, CTS NguyÍn Væn Ð§c, PTS kiêm CV NguyÍn TÃn CØ, ñH TrÀn ñåi ThiŒn,
ñào Công Tâm, NguyÍn Phú Toàn và s¿ hÜ§ng dÅn cûa ñH/KS Phan Væn Hoàng. Dï nhiên, khâu
“có th¿c , m§i v¿c ÇÜ®c ñåo”, không th‹ quên s¿ chu Çáo cûa quí ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc n», vØa
quét d†n vŒ sinh, vØa khiêng g‡, vØa lÜu š chæm sóc vÜ©n hoa, vØa lo Äm th¿c, nhÜ: HiŠn T› Lê ThÎ
HÒng Ng†c, NguyÍn ThÎ Tuy‰t Anh, Sº Di Sanh, NguyÍn ThÎ Låc, Phåm ThÎ Châu, HT Cúc (hiŠn
n¶i CTS L»), HM Phåm ThÎ TuÓng (hiŠn n¶i HT „n).
• chÙng chÌ hoàn tÃt công trình xây d¿ng (final occupation certificate):
T¶c ñåo vØa nhÆn ÇÜ®c GiÃy ChÙng NhÆn Hoàn TÃt Công Trình Xây D¿ng Thánh ThÃt NSW
(Final Occupation Certificate) do H¶i ñÒng Thành PhÓ Canterbury (The Canterbury City Council)
cÃp, ÇŠ ngày 08.05.2007, sau gÀn 7 næm, theo ÇÖn xin. Ngày Thanh Tra CuÓi Cùng (Final
Inspection) là 23.03.2007, do Ông LiÇdle, assessment officer ÇŠ nghÎ.
• ChuÄn bÎ làm mái che cho nhà kho và các vÆt døng b‰p núc:
Sau khi ÇÜ®c H¶i ñÒng Thành PhÓ Canterbury chuÄn y hoàn tÃt công cu¶c xây d¿ng Thánh
ThÃt NSW, T¶c ñåo Çã tham khäo š ki‰n HH Q. Quän Væn Phòng TrÃn ñåo và các Bàn TrÎ S¿, tÃt
cä ÇŠu ÇÒng š th¿c hiŒn mái che, sÜ©n s¡t l®p tole cho khu v¿c phía sau Thánh ThÃt Ç‹ làm nhà kho
tåm chÙa các vÆt døng nhÜ bàn gh‰, vÆt døng nhà b‰p và m¶t sÓ vÆt døng linh tinh cÀn thi‰t khác,
Ç‹ khÕi choán ch‡ trong các sinh hoåt thÜ©ng nh¿t, ho¥c lÍ låc.
ñã nh© KS Phan Væn Hoàng phác thäo (sketch) sÖ ÇÒ và vÎ trí mái che nhà kho.
• ChuÄn bÎ sºa låi hàng rào Thánh ThÃt:
M¶t phÀn tÜ©ng rào Thánh ThÃt, phía ñông Nam, Çã bÎ xe Çøng sÆp. ñã claim bäo hi‹m
(Regent Insurance Brokers Pty Ltd). ñã nh© KTS Vïnh cho quote giá (hi‰n giá) và Çã gºi cho hãng
bäo hi‹m. ñang ch© hãng bäo hi‹m cûa ngÜ©i lái xe gây ra tai nån chuÄn nhÆn (approved), m§i b¡t
ÇÀu ti‰n hành sºa ch»a.
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3.- LÜÖng vø: NhÜ Ça sÓ thành viên trÈ trong TÙ Vø, phäi lo sinh k‰ và Çäm Çang viŒc gia
Çình, nên tình hình lÜÖng vø, thÜ©ng do HiŠn T› Q. N» ñÀu T¶c ñåo t¿ ÇiŠu Ç¶ng trong hàng N»
ChÙc ViŒc và ñåo H»u thay phiên Çäm trách, nhÙt là viŒc nÃu nÜ§ng thÙc æn cúng, trong các ngày
lÍ låc. Dù vÆy, nhÜng HiŠn Mu¶i LÜÖng Vø DÜÖng ThÎ Bích Thûy vÅn thÜ©ng cung cÃp th¿c phÄm
cho Thánh ThÃt khi có nhu cÀu. T¶c ñåo tha thi‰t kêu g†i ÇÒng ñåo sÓt s¡ng tham gia giúp viŒc
phòng trù, Ç‹ góp tay cùng quš ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc cao niên. ñó cÛng là hình thÙc cúng dÜ©ng và
lÆp công bÒi ÇÙc cûa m¶t tín ÇÒ vÆy.
4.- Các ViŒc khác:
-41. H¶i ñÒng Ung thÜ (the cancer council): H¶i ñÒng Phòng ChÓng Ung
ThÜ NSW gØi thÜ xin y‹m tr® và m©i d¿ "Australia's Biggest Morning Tea" xin y‹m tr® tài chánh
và m©i Çæng kš tham d¿ tiŒc trà ngày ThÙ Næm , 24-05-2007, ho¥c gºi tiŠn bi‰u t¥ng qua sÓ phone
1300.656 585 ho¥c on line www.biggestmorningtea.com.au.
-42. CD Âm Thanh Væn NghŒ ca c° ph° thông giáo lš: T¶c ñåo Çã nhÆn
ÇÜ®c m¶t sÓ CD do HiŠn ñŒ Huÿnh Tr†ng và Huÿnh Anh gºi bi‰u vŠ Ca c° Ph° Thông Giáo Lš,
do ñÙc Cao ThÜ®ng Sanh sáng tác và Ban nhåc ñåo th¿c hiŒn phÀn ca nhåc. ñây là các bài ca
khuy‰n tu và dåy ñåo, rÃt h»u ích cho ÇÒng ñåo. ChÜ HiŠn nào cÀn thÌnh, xin vui lòng liên låc v§i
T¶c ñåo.
-43. H†c sinh vi‰ng thánh ThÃt NSW:
- Ngày ThÙ Næm, 07.06.2007, theo l©i thông báo trÜ§c, m¶t nhóm 20 h†c sinh nam, n» và 3
cô giáo thu¶c TrÜ©ng Cao ñ£ng Al-Zahra (Al-Zahra College, Ancliff)) Ç‰n vi‰ng Thánh
ThÃt lúc 1.30 gi© chiŠu. PhÀn giäi thích do HH HiŠn Tài NguyÍn Chánh Giáo Çäm trách.
- Ngày ThÙ Sáu, 22.06.2007, lúc 9.10am. Các giáo viên và phø huynh (trong Çó có Cô Kim t¿
Hoài ñæng-2VNR) hÜ§ng dÅn 40 h†c sinh nam, n» trÜ©ng ST. Therèse Catholic School,
Ç‰n vi‰ng Thánh ThÃt Cao ñài. PhÀn giäi thích do HH HiŠn Tài NguyÍn Thành NghiŒp và
HT Qu.NñTñ Lê ThÎ HÒng Ng†c Çäm trách.
- Ngày ThÙ Hai, 26.06.2007, lúc 1pm, theo thÜ báo trÜ§c, các giáo viên hÜ§ng dÅn m¶t nhóm
42 h†c sinh nam, n» L§p 5/6 (10-12 tu°i), trÜ©ng ST. Gabriel’s Primary School-39 highgate
St. Bexley 2207, Çang h†c vŠ các nÜ§c Á Châu gÒm có niŠm tin tôn giáo cá biŒt, muÓn Ç‰n
vi‰ng Thánh ThÃt Cao ñài, Ç‹ h†c hÕi và nghe giäi thích. PhÀn giäi thích do HH HiŠn Tài
NguyÍn Chánh Giáo và HiŠn Tài NguyÍn Thành NghiŒp Çäm trách.
-44. Liên giao hành ñåo: D¿ LÍ PhÆt ñän 2631 tåi PhÜ§c HuŒ Công ñÙc
Tòng Lâm: Th‹ theo l©i m©i cûa ñåi ñÙc Thích PhÜ§c ñåt, TrÜªng Ban T° ChÙc ñåi LÍ Vía
ñÙc PhÆt Thích Ca ñän Sanh (Vesak Day) tåi Chùa PhÜ§c HuŒ, HiŠn Huynh Q. ñÀu T¶c ñåo
NguyÍn Thành NghiŒp và HiŠn T› Q. N» ñÀu T¶c ñåo Lê ThÎ HÒng Ng†c cùng 2 vÎ N» Chánh TrÎ
S¿ NguyÍn ThÎ Tuy‰t Anh và Sº Di Sanh, thay m¥t HiŠn Huynh Q. Quän Væn Phòng TrÃn ñåo Úc
Châu, Ç‰n tham d¿ bu°i LÍ nói trên vào ngày Chû Nh¿t, 03.06.2007, lúc 10 gi© sáng.
ñây là bu°i ñåi LÍ quan tr†ng cûa PhÆt Giáo ÇÒ ViŒt Nam v§i thành phÀn quan khách tham
d¿ gÒm các ñåi DiŒn Chính QuyŠn Liên Bang và Ti‹u Bang Úc, ViŒt, nhÜ: các Ngài Phillip
Ruddock, Joe Tripodi, NghÎ Viên Danis Huÿnh, Phó ThÎ TrÜªng TP Fairfield, Chû TÎch CñNVTD
NguyÍn Månh Ti‰n (Australia)), Võ Trí DÛng (NSW), cùng nhiŠu ñåi ñÙc,Thân Hào, Nhân Sï và
Çông Çäo PhÆt Tº. PhÀn nguyŒn hÜÖng do ñåi Lão Hòa ThÜ®ng Thích PhÜ§c HuŒ, chÜ Tæng Ni,
ThÜ®ng T†a, ñåi ñÙc ngÜ©i bän xÙ và ngoåi quÓc Çã cùng hiŒp tâm cùng ChÜ ThiŒn Tín Çänh lÍ
trÜ§c ñÙc PhÆt Thích Ca, Ç‹ cÀu nguyŒn Hòa Bình, An Låc cho Th‰ Gi§i. Ngoài ra, Chùa cÛng có
t° chÙc bu°i trình diÍn Væn NghŒ Ç¥c s¡c tåi H¶i TrÜ©ng. ñÒng th©i, thi‰t lÆp các gian hàng phøc
vø Äm th¿c, các bàn trÜng bày CD, DVD, Kinh Sách ñåo cho khách hành hÜÖng thÌnh lãm.
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-45. Multi Faith gathering: ñáp Ùng l©i m©i cûa Møc SÜ Ivan Robert thu¶c
Uniting Church ÇÜ©ng Carrington Ave. Stratfield, m©i ÇÒng Çåo thu¶c Thánh ThÃt Cao ñài NSW,
tham d¿ bu°i h†p m¥t, g†i là Multi Faith Gathering tåi ngôi Thánh ñÜ©ng nói trên, lúc 15 gi© ngày
Chû Nh¿t, 01.07.2007. Phái Çoàn ñåo gÒm có 4 vÎ: HiŠn Tài NguyÍn Chánh Giáo, HiŠn Tài
NguyÍn Thành NghiŒp, HiŠn T› Q. N» ñTñ Lê ThÎ HÒng Ng†c, ñåo H»u NguyÍn Uyên Trang.
Bu°i sinh hoåt liên giao hành Çåo nÀy rÃt h»u ích, nh¢m møc Çích trao Ç°i, trä lÍ, xä giao, h†c hÕi
và ÇÒng th©i th‹ hiŒn tinh thÀn hòa ÇÒng, theo tôn chÌ “vån giáo ÇÒng nhÙt lš”. TrÜ§c khi tØ giä,
hiŠn t› HÒng Ng†c Çã không quên m©i g†i Møc SÜ Ivan cùng m†i ngÜ©i quây quÀn chøp tÃm hình
lÜu niŒm.
-46. Cänh Sát ÇÎa phÜÖng Ç‰n vi‰ng xä giao: Theo l©i báo trÜ§c Ông Lindsay
Rogerson, Thanh Tra TrÜªng Cänh Sát (Chief Inspector of Campsie Local Area Command) và N»
Nhân Viên ñiŠu H®p Cänh Sát Ç‰n vi‰ng Thánh ThÃt Cao ñài NSW. Ti‰p Çón có HiŠn Huynh HT
NguyÍn Chánh Giáo, Q. QVPTñUC; H/H HT NguyÍn Thành NghiŒp, Q. ñTñ Sydney và HiŠn T›
Q. NñTñ Lê thÎ HÒng Ng†c. Trong dÎp trà Çàm và tìm hi‹u, Ông CST hÜá së ti‰p tøc liên hŒ và s¤n
sàng giúp Ç« chúng ta trong m†i tình huÓng bÃt thÜ©ng.
Trên Çây chÌ tóm lÜ®c m¶t sÓ tin tÙc sinh hoåt ñåo s¿. Dï nhiên, không tránh ÇÜ®c s¿ thi‰u
sót nhiŠu chi ti‰t trong viŒc ghi công cûa nhiŠu bån ñåo. Vì nhiŠu bån Çåo thØa hi‹u l©i Thánh Giáo
Çã dåy r¢ng:
Muôn ñÙc ngàn lành không sót m¶t,
Bao nhiêu công quä, bÃy nhiêu phÀn.
Nay kính tÜ©ng trình. ☯
T¶c ñåo Sydney

Tâm ThÜ kêu g†i y‹m tr® xây d¿ng
ThÜa ChÜ HiŠn,
T¶c ñåo Sydney xin liŒt kê m¶t sÓ Tâm ThÜ Çã nhÆn ÇÜ®c tØ kh¡p m†i nÖi, k‹ cä bên quê nhà ViŒt
Nam kêu g†i y‹m tr® vŠ viŒc xây d¿ng Thánh ThÃt, hÀu quš ñåo H»u, ñåo Tâm có cÖ h¶i Çóng góp công
quä và theo dõi tình hình xây cÃt, nhÜ sau:
1- Thánh ThÃt An Minh thu¶c TÌnh Kiên Giang: Çang Çúc mÓng, c¶t bê tông, và Ç‹ dª dang. ñiŒn
thoåi liên låc: Ls ThÜ®ng Khâm Thanh, sÓ 077.544.148.
2- Thánh ThÃt Cao ñài Ngã Bäy, xã Phøng HiŒp, tÌnh HÆu Giang: Çã làm nŠn móng và cån kiŒt tài
chánh. ñT liên låc: Ls Ng†c Hay Thanh sÓ 071. 960. 841.
3- Thánh ThÃt Cao ñài H† ñåo Vïnh L®i, ThØa Thiên, Hu‰: vØa Ç¥t Çá ÇÀu tiên xây d¿ng. ñây là
Thánh ThÃt duy nhÙt tåi Thành PhÓ Hu‰, thành phÓ ÇÜ®c UNESCO công nhÆn là di sän Th‰
Gi§i. Vui lòng liên låc CTS Mai Væn Danh: sÓ 054. 810.182.
4- Thánh ThÃt PhÜ§c ñông, huyŒn Gò DÀu, TÌnh Tây Ninh: xây d¿ng dª dang, chÜa l®p mái. Xin
liên låc Ls Ng†c H»u Thanh và Ls Thái ñÙc Thanh sÓ 066. 533.025.
5- Thánh ThÃt Bình Phú, huyŒn Cai LÆy, TÌnh TiŠn Giang: TT bÎ giäi toä, làm ÇÜ©ng, tiŠn bÒi
thÜ©ng không thÕa Çáng. May nh© có m¶t vÎ C¿u Chánh TrÎ S¿ phát tâm hÌ hi‰n 1.000 m2 ÇÃt
nhà, Ç‹ xây cÃt, nhÜng th©i giá vÆt tÜ không Çû thÕa mãn cho nhu cÀu xây d¿ng, nên xây dª
dang. Liên låc Ls Thái ñŠu Thanh 073. 772.681.
6- Thánh ThÃt California, tåi Garden Grove, CA: Çã an vÎ Thánh TÜ®ng ThÀy, nhÜng vÅn còn n®.
Vui lòng liên låc y‹m tr®. T¶c ñåo Little Saigon, HiŠn Tài TrÀn Væn Ô: sÓ (714) 636. 6622.
Trên Çây là m¶t sÓ Thánh ThÃt, có gºi Tâm ThÜ vŠ T¶c ñåo Sydney xin y‹m tr®. ñ‹ bi‰t thêm chi
ti‰t, xin ÇÒng ñåo vui lòng g†i vŠ Thánh ThÃt New South Wales sÓ: 02- 9740. 5678. ☯
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H

M¶t Vòng Thæm Vi‰ng

ôm nay, thÙ TÜ ngày 04/ 07/ 07 (Âl, 20/ 05/ñinh H®i). Cô Liên låc viên cänh sát (Police
Communities Liaison Services) có xin bu°i hËn Ç‰n vi‰ng Thánh ThÃt vào lúc 13.00gi©.
Cùng Çi v§i cô có Ông Lindsay Rogerson, Thanh Tra TrÜªng Cänh Sát vùng Campsie.
Chúng tôi gÒm có: H/H HiŠn Tài NguyÍn Chánh Giáo Q. QVP TrÃn ñåo Úc Châu, H/H
HiŠn Tài NguyÍn Thành NghiŒp, Q. ñTñ Sydney và H/T N» Q.ñTñ Lê thÎ HÒng Ng†c.
Trong bu°i ti‰p ki‰n nÀy nhÎ vÎ quan khách muÓn tìm hi‹u vŠ s¿ thành lÆp và xây d¿ng ñåo
Cao ñài tåi Úc Châu cùng nh»ng trª ngåi khó khæn trong th©i gian qua. NhÎ vÎ HiŠn Huynh Q. QVP
và Q.ñTñ Çã trình bày rÃt rõ ràng vŠ hoàn cänh thành lÆp ñåo. TØ s¿ nhen nhóm m¶t sÓ tín ÇÒ tØ
næm 1982 Ç‰n s¿ thành lÆp H¶i Tín H»u Cao ñài và trên Çà phát tri‹n H¶i THCñ Çi vào CÖ ch‰
Hành Chánh ñåo vào næm 1993. CÛng nhÜ s¿ xây d¿ng nÖi th© phÜ®ng, tØ ngôi nhà mÜ§n Ç‹ qui tø
các tín h»u vŠ hÀu LÍ ñÙc Chí Tôn. ñÜ®c s¿ giúp Çª cûa Chính quyŠn và s¿ h° tr® cûa chÜ tín
h»u, Çåo tâm và các vÎ månh thÜ©ng quân, ÇÒng Çåo Çã tåo d¿ng ÇÜ®c ngôi th© ñÙc Chí Tôn cùng
Các ñÃng Thiêng Liêng, nhÜ hôm nay. Ngôi Thánh ThÃt n¢m trên con ÇÜ©ng chính King Georges
Road, Wiley Park, gÀn ga xe lºa rÃt tiŒn cho ÇÒng Çåo Ç‰n b¢ng phÜÖng tiŒn công c¶ng, tØ kh¡p
m†i hÜ§ng, b¢ng xe lºa, xe bušt.
Cu¶c trà Çàm gÀn m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ, hai vÎ khách rÃt t¿ nhiên thÜªng thÙc nh»ng chi‰c bánh
ng†t và ly trà nóng làm Ãm lòng trong th©i ti‰t mùa Çông. Chúng tôi m©i nhÎ vÎ lên tham quan
Chánh ñiŒn. NÖi Çây NhÎ vÎ HiŠn huynh cÛng Çã giäi thích vŠ š nghïa cûa bi‹u tÜ®ng Thiên Nhãn,
Tam giáo, NgÛ Chi v..v..
Hai vÎ khách bày tÕ l©i cám Ön cÛng nhÜ rÃt vui vÈ, thÕa mãn trong dÎp ti‰p xúc nÀy. HiŠn t›
Lê ThÎ HÒng Ng†c thÌnh trái Tam Bºu trên Thiên Bàn trao t¥ng cho cô Liên Låc Viên CS v§i l©i
chúc lành “ñây là m¶t trong ba món Tam Bºu chúng tôi dâng hi‰n ñÙc Chí Tôn, xin bi‰u cô và tin
tÜªng cô së ÇÜ®c HÒng Ân cûa ñÙc Chí Tôn ban cho là s¿ may m¡n và hånh phúc”; Cô hi‹u và
nhÆn v§i s¿ trân tr†ng trong niŠm tin.
Cu¶c vi‰ng thæm chÃm dÙt vào lúc 2.30gi©. Ngoài tr©i có nhiŠu gió månh, HiŠn t› N» Q.
ñTñ ÇÙng nép vào trong cºa và nói l©i tåm biŒt cùng khách. NhÎ vÎ HiŠn huynh ra tÆn ngoài tiÍn
ÇÜa cho phäi lÍ.
D†n dËp xong Çã 15 gi©. Tranh thû th©i gian còn låi trong ngày, chúng tôi quy‰t ÇÎnh Çi
thæm vi‰ng vài vÎ cao niên vùng Cabramatta và Fairfield. HiŠn t› Q. ñTñ liên låc ngay v§i các
HiŠn t› ñÀu HÜÖng. HiŠn t› Chánh TrÎ S¿ Bankstown Sº Di Sanh Çã Çi du lÎch, N» CTS ñÜ©ng
NhÖn bÆn viŒc nhà, N» CTS Canterbury Çi v¡ng chÌ có N» CTS Fairfield NguyÍn thÎ Låc cùng di
v§i chúng tôi.
NgÜ©i ÇÀu tiên chúng tôi Ç‰n vi‰ng là hiŠn t› Lê ThÎ Qúy. ñÀu næm, trong tháng Giêng vØa
qua chúng tôi có Ç‰n chúc xuân hiŠn t›. VØa g¥p nhau, hiŠn t› Çã rÜng rÜng nÜ§c m¡t nhÜng gÜ®ng
cÜ©i bäo v§i chúng tôi r¢ng: “linh Ùng thiŒt”, vì trong giÃc mÖ hiŠn t› Çã thÃy nh»ng ÇiŠu giÓng
hiŒn th¿c. Trong cu¶c vi‰ng thæm, chúng tôi cÛng Çã ÇÜ®c hiŠn t› chia xÈ s¿ vui buÒn cÛng nhÜ
chuyŒn không may cûa hiŠn t› g¥p phäi trong nh»ng ngày tháng qua.
LÀn nÀy vØa g¥p hiŠn t›, chúng tôi låi phäi ngåc nhiên vì thoåt nhìn chúng tôi Çã thÃy vÈ hÓc
hác tiŠu tøy trên gÜÖng m¥t hiŠn t›. Thì ra, hiŠn t› m§i tØ bŒnh viŒn vŠ cách nay ba hôm. HiŠn t›
cho bi‰t là hiŠn t› bÎ té tåi tråm xe bus bÀm cä m¥t mày mình mÄy và ÇÜ®c ÇÜa vào bŒnh viŒn n¢m
cä tuÀn. BŒnh kÿ này làm hiŠn t› xuÓng mÃt 8 kš, nên trông ngÜ©i xuÓng s¡c thÃy rõ.
Ông bà xÜa thÜ©ng nói 70 chÜa g†i mình lành. HiŠn t› næm nay dã ngoài 80, v§i s¿ tØng träi
và lÎch lãm nhÜ hiŠn t› vÅn còn g¥p phäi s¿ lØa gåt rûi ro trong cu¶c sÓng vì tin và thÜÖng ngÜ©i.
HiŠn t› than thª tØ ÇÀu næm Ç‰n nay g¥p toàn chuyŒn không may. Không bi‰t còn viŒc gì n»a
8
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không! Chúng tôi cùng góp l©i an ûÌ và Ç‹ chia xÈ, cÛng nhÜ h° tr® tinh thÀn HiŠn t› ÇÜ®c thêm
v»ng månh. Chúng tôi gªi hiŠn t› b¶ DVD di liên Çài ñÙc Tôn SÜ Phåm H¶ Pháp Ç‹ hiŠn t› xem.
HiŠn t› rÃt thích nghe kinh và khoe là Çã thu¶c kinh tÙ th©i rÒi. HiŠn Huynh Q. ñTñ cung cÃp Çû
nh»ng CD Kinh cúng tÙ th©i, Di L¥c, Sám hÓi, Kinh cúng ñÙc PhÆt MÅu cho hiŠn t›. Song song
phÀn h° tr® tinh thÀn, qúy HiŠn t› Q. N» ñTñ, nhÎ vÎ ñÀu hÜÖng Fairfield bày tÕ s¿ quan tâm vŠ
sÙc khÕe cûa hiŠn t› b¢ng nh»ng món qùa mùa Çông và nh»ng thÙc æn chay hiŠn t› thÜ©ng
thích. M¥c dù hiŒn nay hiŠn t› ÇÜ®c Xã H¶i cho hai ngÜ©i t§i giúp, 2 ngày trong tuÀn. M¶t ngÜ©i
chª hiŠn t› Çi khi có viŒc cÀn; m¶t ngÜ©i d†n dËp và nÃu æn, nhÜng hiŠn t› bäo h† nÃu không håp
v§i khÄu vÎ cûa mình. NgÜ©i già låi bŒnh hoån, nên æn uÓng cÛng là cä m¶t vÃn ÇŠ.
Con cháu thì Çông, bây gi© nÖi Çây chÌ có m¶t mình hÄm hiu cô quånh trong tu°i gìa. ThÃy
hoàn cänh cûa HiŠn t›, chúng tôi cäm thÃy có phÀn trách nhiŒm quan tâm ngÜ©i trong HÜÖng Çåo, ít
nhÃt cÛng là l©i thæm hÕi cÛng Çû làm Ãm lòng ngÜ©i cao niên lÈ loi. NgÜ©i thÙ hai chúng tôi Ç‰n
thæm là HiŠn t› Lê thÎ Sáu. HiŠn t› Çang ª trong Lansdowne Nursing Home, Canley Vale. Chúng
tôi t§i Çây g¥p Çúng lúc có con gái cûa hiŠn t› là cháu HuyŠn t§i thæm mË. Chúng tôi t§i bên giÜ©ng
hiŠn t›, nhÜng cháu vÅn l¥ng lë cúi ÇÀu không nói, tay vuÓt ng¿c mË liên hÒi. Thì ra, hôm nay t§i
thæm thÃy mË mŒt, nóng sÓt, hÖi thª n¥ng nh†c không n¢m ÇÜ®c, nên phäi nâng giÜ©ng lên cao cho
hiŠn t› dÍ thª. HÕi cháu, cháu ngÄng ÇÀu lên v§i Çôi m¡t ÇÕ hoe. Cháu cho bi‰t tình trång nhÜ vÆy
và có báo cho y tá bi‰t nhÜng t§i gi© chÜa thÃy h† làm gì. Cháu than phiŠn: “MË mình, mình nóng
ru¶t, còn ngÜ©i ta cÛng bao nhiêu chuyŒn nên chÜa Çáp Ùng låi s¿ cÀn thi‰t cûa mình, t¶i nghiŒp mË
quá”.
Chúng tôi g®i chuyŒn v§i hiŠn t›, nhÜng hiŠn t› mŒt, chÌ nhìn chúng tôi nhÜ thÀm nói cám
Ön. Trong s¿ mŒt mÕi d¢n v¥t cûa hiŠn t›. Chúng tôi chÌ bi‰t chia së b¢ng ánh m¡t, b¢ng l©i cÀu
nguyŒn, chÙ bi‰t làm gì hÖn !.
Có m¶t bà vØa ÇÜ®c ÇÄy xe ÇÜa vào phòng, giÜ©ng bên cånh hiŠn t›. TÜ©ng bà së ÇÜ®c nâng
lên giÜ©ng n¢m, nhÜng không, bà vÅn ngÒi trên xe ÇÄy d¿a bên giÜ©ng và rên rì liên hÒi. Chúng tôi
có š ch© xem nhân viên phøc vø së giúp gì cho bà. Có lë tình trång bà thÜ©ng xuyên nhÜ vÆy nên
Ç‰n lúc chúng tôi ra vŠ bà vÅn ngÒi rên rÌ . ThÃy mà nao lòng cho s¿ lão bÎnh cûa loài ngÜ©i!
Nhân tiŒn chúng tôi cÛng tìm thæm anh Hoàng QuÓc Cung. Anh Cung là giáo sÜ dåy Anh
Væn ª ViŒt Nam trÜ§c næm 75. Anh sang Úc và tham gia vào các sinh hoåt C¶ng ÇÒng; anh dåy các
l§p Anh væn cho ÇÒng hÜÖng. Anh là Phó H¶i TrÜªng H¶i Cao Niên ñông DÜÖng Ç¥c trách Ngoåi
Vø. Không nh§ trong dÎp nào, chúng tôi có g¥p các anh NguyÍn Thành ñªm c¿u H¶i TrÜªng
TNñHH và anh NguyÍn Væn Miêng H¶i TrÜªng H¶i Cao Niên cho bi‰t là anh Cung vŠ VN và bÎ
bŒnh n¥ng, tÜªng không th‹ trª vŠ Úc ÇÜ®c. Sau m¶t th©i gian, có lÀn nghe Çài SBS nói vŠ bu°i lÍ
t° chÙc tåi Lansdowne Nursing home, nghe ti‰ng anh ñåi DiŒn cho Cao Niên tåi Çây phát bi‹u v§i
gi†ng nói nghe vÅn còn hùng hÒn. Chúng tôi mØng cho anh Çã thuyên giäm và Çang vào Çây Ç‹ an
dÜ«ng. Hôm nay g¥p anh, thÆt s¿ s¡c diŒn trông tÜÖi tÌnh hÒng hào nhÜng phÀn cº Ç¶ng tay chân
vÅn còn khó khæn. Bàn tay trái anh co låi m¶t cách khó khæn. Anh cho bi‰t r¢ng anh rÃt kiên trì tÆp,
do thÀy Næm Nghïa m‡i tuÀn mÃy ngày Ç‰n tÆp cho anh. ThÃy anh qua ÇÜ®c cÖn bÎnh ng¥t nghèo và
còn gi» ÇÜ®c tinh thÀn phÃn chÃn, kh¡c phøc khó khæn, kiên nhÅn tÆp luyŒn Ç‹ tìm låi s¿ bình
thÜ©ng cho cÖ th‹.
Chúng tôi ra vŠ lòng vÜÖng mang nh»ng hình änh già nua, bŒnh tÆt, Çau Ç§n, ÇÖn côi mà
liên nghï Ç‰n Ç©i ngÜ©i, Ç©i mình! Lòng mang m¶t cÀu mong sao cho ÇÒng ñåo, ñåo tâm chúng ta
trong cu¶c sÓng g¥p ÇÜ®c s¿ may m¡n Ç‹ có ngÜ©i phát tâm Månh TÜ©ng Quân thÜÖng già, yêu trÈ
gÀy d¿ng Nhà DÜ«ng Lão. ChØng Çó nh»ng vÎ Cao Niên së ÇÜ®c s¿ an ûi tu°i già; thÆt s¿ yên lành
vui vÈ. ☯
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ñÙc Lš Thái Båch Giáng CÖ Dåy

Lòng ñåo ñÙc và Tánh Khiêm Cung
Séance du 29 Mai 1927. (*)
LÝ BẠCH
Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội.
Bình thân.
Nền Ðạo lập nên là nhờ có lòng đạo đức và tánh khiêm cung của mỗi môn đệ của Ðức Từ Bi. Nếu
đạp vào nẻo Ðạo mà còn bôn chôn tranh lướt theo thói thường tình thì dầu có bao nhiêu đạo hữu, bao nhiêu
công quả đi nữa, mối Ðạo chẳng qua là một trường ngôn luận của thế gian đó thôi, chớ công quả đạo đức
mong chi thấy sự kết quả xứng đáng đặng? Phần nhiều đạo hữu vì tánh tình phàm tục mà làm cho gay trở
bước Ðạo, lại e chẳng khỏi sanh ra một trường náo nhiệt trong Ðạo về buổi sau nầy. Ðức Từ Bi đã lấy lòng
quảng đại mà gieo giọt nhành dương để rửa lối phàm gian, hầu đem mình giá trắng gương trong vào nơi Cực
Lạc; đã chẳng biết tự cải lại bợn thêm tánh tục mà để cho cả muôn người phải chịu khổ tâm; hành đạo như
vậy có giúp đặng ai chăng? Chư đạo hữu mựa chớ luận bàn để phải quấy Lão cũng ra tay sửa trị được vậy;
miễn làm xong phận sự là đủ, còn nét vạy tà của ai, để mặc ai. Lão cũng hết lòng chiều theo tánh từ bi của
Ðức Thượng Ðế, bằng chẳng, thì Lão xuống tay bôi xóa hết trường công quả Ðại Ðạo, thì chúng sanh hết
trông mong, mà kẻ chác tội lỗi cũng khó bề lấy sức phàm phu để gây nên rối rấm nữa. Ðen trắng hai màu,
chánh tà đôi nẻo, mạnh sức trì chí thì nhờ, yếu tâm lơi bước thì chịu; Ma Ma Phật Phật hai chốn riêng phần,
thưởng phạt rồi đây cũng tới. ☯
(*) Ðàn cơ ngày 29-05-1927 (âl. 29-04-Ðinh Mão)
Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 bài thứ 86

ñÙc H¶ Pháp Giäng

vŠ vÃn ÇŠ Bác Ái TØ Bi
Báo Ân Từ, ngày rằm tháng 10 năm Bính Tuất (1946)
Từ xưa đến nay các nhà Tôn Giáo đem chữ từ bi bác ái phổ hóa nhơn sanh, cốt yếu là để bảo tồn
sanh mạng của quần chúng, gầy lại sự hạnh phúc cho đời chung hưởng. Chữ từ bi bác ái chẳng lạ gì.
Bần Ðạo nói ra thì chư Chức Sắc nam, nữ Chức Việc Ðạo Hữu cũng đều hiểu rõ.
Cái nghĩa lý của bốn chữ từ bi bác ái cũng không phải là sâu xa mắc mỏ gì, từ lớn chí nhỏ làm được
tất cả mà tiếc thay cho nhơn sanh không chịu thực hành.
Từ bi là gì? Bác ái là gì? Bần Ðạo xin được giải chữ Từ bi ai ai cũng đều có sẵn trong tâm, trẻ con
nên năm bảy tuổi thì nó đã biết sự thương yêu cha mẹ, thương yêu anh em là người thân tộc gần gũi của nó,
khi nó đã trưởng thành có vợ con, bậu bạn thì nó lại thương yêu rộng ra hơn nữa, một khi đã thấy sự đau khổ
hoạn nạn, tai ương của quần chúng thì nó cảm hóa xúc động đến tâm thương yêu lan tràn ra, không biết đâu
là giới hạn, ấy là tánh từ bi đó.
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Còn Bác ái là thể theo lòng Trời Phật thương yêu toàn cả chúng sanh không biết đâu là bờ bến, thấy
chúng sanh làm được việc gì có đạo đức nhơn nghĩa, thì Trời Phật vui mừng thương yêu chẳng xiết, ấy là
Bác ái.
Hiện nay nhơn loại thiếu sự từ bi bác ái cho nên tạo ra trường tranh đấu, quyết chiến với nhau, sát
hại đồng bào tương tàn cốt nhục, Ðức Chí Tôn giáng trần hoằng khai Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ là cốt yếu
đem chủ nghĩa từ bi bác ái làm tôn chỉ, để cho nhơn sanh theo đó mà làm một cơ quan bảo tồn tánh mạng và
bảo an quốc thể được hòa bình.
Ngày nào toàn cả quần chúng, đồng bào biết giác ngộ, tu tỉnh hiệp nhứt tâm thực hành chủ nghĩa từ
bi bác ái cho ra chơn tướng, thì nhơn sanh sẽ đặng chung hưởng mọi điều hạnh phúc, chẳng luận quốc dân
nào, xã hội nào mà toàn cầu thế giới cũng được thọ hưởng cái hạnh phúc ấy.☯
(*) Ngày âl. 15-10-Bính Tuất nhằm ngày (dl. 08-11-1946).
Trích từ Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, năm Bính Tuất - Ðinh Hợi (1946-1947) Q.1 bài thứ 03

ñÙc H¶ Pháp Giäng Ch» Hi‰u
(Ti‰p theo trang 1)
trạng ấy quả nhiên xô đẩy nhơn loại đi tới một cái địa điểm chúng ta sẽ ngó thấy gì? Chúng ta ngó
thấy Đạo luân thường của nhơn loại sẽ bị hủy đi mà chớ. Đi tới mục đích đó biểu sao cả tinh thần
con người không hướng về vật hình rồi cái Đạo nhơn luân không đếm xỉa đến, thử hỏi nếu một trẻ
thơ kia sanh ra không có cha, cha nó là một cái ống bơm kia mà thôi, thử cái Đạo nhơn luân của
nhơn loại đã ra sao mà chớ.
Bởi cớ cho nên mới sản xuất ra cái thuyết duy vật của Cộng sản đáng lý lắm vậy. Trót đã xô
đẩy tới cảnh tượng đó, không cần biết Tổ phụ Tông đường cha mẹ là chi nữa hết? Ông nội cũng
đồng chí, bà nội cũng đồng chí, ông ngoại cũng đồng chí, bà ngoại cũng đồng chí, đồng chí cha,
đồng chí mẹ, đồng chí anh, đồng chí em, cả thảy đều là đồng chí. Cái thuyết duy vật ấy do nơi thất
Đạo nhơn luân mà sanh ra đó vậy.
Bây giờ nói tiếp qua cái giá trị chữ Hiếu, văn minh Nho Tông của chúng ta là gì? Tưởng
cũng không cần gì nói cho mấy người lớn nghe, Bần Đạo chỉ giảng cho đám thanh niên Nam, Nữ
mà thôi.
Mấy đứa nhỏ có biết cha mẹ đã sanh ra nuôi nấng được cho nên hình, nên vóc, cái cam khổ
của cha mẹ như thế nào mà chớ.
Hễ có rầy la có dạy dỗ, có nhiều đứa cường ngạnh lén lút ra ngoài nói: Ổng vầy, bả khác,
gắt gao, ăn hiếp, rủa xả, có nhiều khi ra sau lén lén ngồi rủa đủ thứ. Tới chừng biết khôn ngoan đến
tuổi già, cả tâm não và lương tâm của mình sẽ cắn rứt và sẽ hình phạt một cách chừng đó mới khôn
ngoan.
Hại thay! Ôm một đứa con đỏ từ vú sữa mớm cơm, nuôi cho nên hình, nên vóc, thật ra
không biết bao nhiêu khổ não truân chuyên của cha mẹ, có nhiều khi phải hy sinh cả hạnh phúc của
mình, để cả trí não, cả tâm hồn, cả giọt mồ hôi nước mắt để nuôi con, biết bao nhiêu gia đình không
phải dở, mà nghèo vì con nên khổ, mấy đứa nhỏ có biết điều đó đâu. À mà có biết chăng là khi nào
mấy đứa bây có chồng có vợ, tới chừng bây có con đó mới biết cam khổ nuôi con bây như thế nào,
bây mới biết ơn cha mẹ là nặng. Tiên Nho có nói: "Dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân" có nuôi con là
thế nào mới biết ân trọng của cha mẹ, những nhà Đạo đức xưa kia trong cửa Đạo Nho Tổ Phụ ta
hay để lời than, hễ đọc đến làm cho ta khổ não cả tâm hồn: "Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo
thâm ân hiệu thiên võng cực", không có thế gì mà tưởng tượng được, tỏa ra cả, tâm hồn chí hiếu
gặp một cái nước cũng như nước Việt Nam cả thảy đều có hạnh phúc là ăn no mặc ấm, dầu cho
miệng lưỡi đã nói một tiếng khổ chớ một sắc dân hạnh phúc hơn các sắc dân toàn cầu đa số vậy.

11

Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 14/ Trung NgÜÖn ñinh H®i
Bần Đạo còn nhớ cái năm 9 tuổi, không biết thất mùa ra sao, mà cả thảy thiên hạ đều đói,
Bần Đạo nghe được một cái tình trạng rất khổ não lương tâm là có một gia đình con nhiều lắm
không đủ nuôi con, bị lúa cao gạo kém, buổi nọ con nó đã nhịn đói đôi ba bữa, mà thứ con nít nhịn
đói thử như thế đó không la làng la xóm sao được, la rầy um xùm nên cha mẹ chịu không nỗi, bây
giờ kiếm cơm cho con ăn mà không ra, rồi gạt nó cũng chụm lửa lên ở trong bếp lấy trấu bỏ trong
nồi cơm vậy, bắt lên rồi mấy đứa nhỏ ngồi xung quanh giữ nồi cơm rồi lén ra sau hè thắt cổ tự vận.
Mấy em có biết điều đó đâu, cái hiếu nếu mấy em không trả cả một đời mấy em chưa hề khi nào
nên người bao giờ "Nhơn sanh hiếu nghĩa vi tiên" không hiếu nghĩa không làm gì nên người được.
Bần Đạo thuật một cái bài học hồi còn học trong trường Nho, Thầy của Bần Đạo dạy: "Tâm
đạo cảm Thiên, Hiếu đạo cảm Thiên", ở trong cổ nhơn vị sư ổng dạy một tích làm từ đó cho tới lớn
không buổi nào quên hết.
Nhà Đại Minh Hùng Võ có một người học trò khó mẹ góa con côi học giỏi lắm, duy có
nghèo, lớp nào lo học, lớp nào lo làm mướn nuôi mẹ với nuôi thân. Khi nọ người mẹ đau bịnh quá
vãng. Cái tục lệ nhà Minh buổi nọ, ở ngoại thành không được phép vô nội thành, chỉ cách có một
dãy trường thành mà thôi. Hễ ai vô nội thành mà rách rưới xin ăn đều bị đuổi tống ra, ai mặc đồ
tang phục mà vô nội thành cũng bị đuổi ra. Người học trò khó ấy tính vô nội thành đặng hành khất
về chôn mẹ, mà hễ bận đồ tang phục vô thì bị đuổi. Bây giờ anh ta mới gọi là "Tâm tang" anh ta xé
một miếng khăn tang bằng ngón tay, rồi mới xẻ cái vú ra một đường nhét vô trổng, ngoài mặc áo
học trò như thường để vô nội thành, gọi là Tâm tang, đi vô nội thành đặng đi xin về chôn mẹ.
Nhơn khi đó nhóm ngoại ô ngay chỗ đó lửa phát cháy, cháy một cách dữ dội lắm, làm cho
ông Đại Minh Hùng Võ lên Hoàng cung hoảng hốt. Thấy dân chúng khổ não ổng cầu nguyện với
Trời đặng cho ngọn lửa tiêu xuống đi, ổng vừa ngó trên ngọn lửa ổng thấy Quan Thánh Đế Quân,
Quan Bình và Châu Xương hiện hình đứng trên ngọn lửa đặng làm cho ngọn lửa ấy tắt, thì khi đó
đã cháy hết xung quanh rồi, chỉ còn có một nhà mà thôi, cái nhà ông học trò khó có thây chết của
mẹ. Ông Đại Minh Hùng Võ đứng trên cái Dịch đài Hoàng cung dòm thấy Quan Thánh, Quan Bình
và Châu Xương đứng trên ngọn lửa, ổng bái, ổng lạy đặng cám ơn, nhưng mà ổng vừa lạy ổng vừa
ngoắc thì Đấng ấy đến ngay trước mặt của ông Hùng Võ, rồi Quan Thánh bái ông Hùng Võ nói: Em
chào Đại Ca, rồi ông Đại Minh Hùng Võ liền biết mình là Lưu Bị tái kiếp, mới hỏi lụng lại Quan
Thánh: Tam Đệ hà tại? Hỏi vậy Tam Đệ là Trương Phi bây giờ ở đâu? Trấn Bắc Tướng Quân tên ...
gì đó (lâu quá Bần Đạo quên) nói rồi ba hình liền biến mất. Ông Đại Minh Hùng Võ nghe tin đó cấp
thời gởi ra ngoài biên thùy đòi Trấn Bắc Tướng Quân về, rồi bị tụi nó xàm tấu không biết chừng đòi
cấp thời đây, đòi về đêm ngày sợ gian thần sủng nịnh nó tâu vô tâu ra sợ về mang hại nó mới đồ
mưu làm để ổng nằm trong cái hòm rồi đệ tờ sớ nói ổng chết, nó dặn ổng nếu nhược bằng như yên
thì Ngài sống lại, không yên chúng tôi chở Ngài về biên thùy.
Vì cớ cho nên hòm hồi xưa họ có soi lỗ dưới đáy đặng cho có lỗ hơi, cái tục lệ đó như vậy?
Khi ông nọ về triều đình ông Đại Minh Hùng Võ mừng rồi ổng khóc lóc là nghe tin bạn chết, mừng
là thấy Trấn Bắc Tướng Quân đã về tới, dầu chết đi nữa còn thấy thi hài của em, tưởng đâu là mưu
như vậy ai ngờ khi vở nấp hòm thì đi dọc đường để lên để xuống bị nghẹt hồi nào ông kia chết thiệt.
Một mặt ổng đòi ông nọ, một mặt ổng sai đi ra đặng tra gạn coi tại sao hết thảy nhà cháy mà nhà đó
còn. Tới chừng tra ra thì lòi ra người học trò khó vì hiếu. Ông vội đòi rồi tức thì phong quan hàng
Văn Minh Điện Đại Học Sĩ, sau lên tới Giáng Nghị Đại Phu, vậy thấy cái hiếu, cái hiếu động Trời,
động đất như thế đó mấy em bất hiếu, cả thảy bất hiếu Trời đất xử định mấy em ra sao?
Từ đây tới sau dặn đừng có kỳ kèo đối với cha mẹ. Hễ còn thanh xuân chưa lịch lãm thế
tình, hãy nương nơi cái hay cái biết của cha mẹ. Cường ngạnh tới chừng sau rồi có một trăm tuổi
già ngồi khóc lên khóc xuống cũng không ích, ăn năn tự hối như Bần Đạo đây có nhiều khi ngồi nơi
nào nhớ, moi óc nhớ coi cha nói gì, mẹ nói gì, tìm gần trối chết, tìm đặng nhớ.
Còn bây giờ đã có dạy dỗ khuyên lơn, rầy la thì kỳ cào, quạo quọ, ở trong cửa Đạo nầy Bần Đạo xin
đứt cả thảy mấy em thanh niên rán giữ chữ Hiếu làm gương mẫu. ☯
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Chèo ThuyŠn
L©i giäi thích vŠ Chèo ThuyŠn Bát Nhã cûa Ngài Khai Pháp TrÀn Duy Nghïa, ChÜªng Quän CÖ Quan PhÜ§c
ThiŒn, tåi Khách ñình, ngày 13-10-ƒt H®i (dl 8-11-1935).
ñåi - ñåo Tam - Kÿ Ph° - ñ¶
NhÎ ThÆp Niên
Tòa Thánh Tây Ninh
Kính ñÙc H¶ Pháp,
Kính H¶i Thánh Cºu Trùng ñài,
Các Ban: B¶ Nhåc và T°ng Tråo, mÃy em nam n».
Hôm nay là ngày 13 tháng 10 ƒt H®i, nh¢m lÍ k› niŒm Khai ñåo h¢ng næm, låi n»a là ngày khai
ThuyŠn Bát Nhã tåi Khách ñình.
BÀn tæng vâng lÎnh ñÙc H¶ Pháp dÅn giäi cho nhÖn viên hiŒn có trách nhiŒm tr†ng y‰u trong Bát
Nhã thuyŠn ÇÜ®c rõ: LÃy theo Th‹ pháp, các em Çây là nhÖn viên cûa ñÙc PhÆt Di-Låc tÜ®ng
trÜng th‹ pháp nÖi m¥t th‰ nÀy, nÜÖng lÃy khuôn ThuyŠn Bát Nhã trong th©i kÿ hå nguÖn hÀu mãn
khªi ÇÀu thÜ®ng nguÖn TÙ Chuy‹n.
VŠ h»u vi, tÜ®ng trÜng ÇÜa xác ngÜ©i vào nÖi c¿c låc gi§i, g†i là ki‰p thoát trÀn; m¥t khác vŠ nhiŒm
mÀu vô vi là CÖ TÆn Ç¶ cÙu r‡i cºu nhÎ Ùc nguyên nhân qui hÒi c¿u vÎ, cùng các chÖn hÒn tiŠn
vãng hÆu vãng và các chÖn hÒn vÆt loåi Çåt Ç‰n phÄm nhÖn khi thoát xác ÇÜ®c siêu thæng ThÜ®ng
gi§i.
TÜªng låi phÀn Çông trong thiên hå Çã có xem qua cÓt chuyŒn Tây Du, ñÜ©ng Tam Tång thÌnh
kinh Çông Ç¶, bÓn thÀy trò cùng Çi gÀn t§i Tây phÜÖng, d¿a mé sông giang hà Ç‹ bÜ§c lên chi‰c
Nåi Hà kiŠu rÃt l¡t lÈo khó Çi, các trò ÇŠu có phép hóa thân nên qua ÇÜ®c, riêng thÀy Tam Tång
không bi‰t làm sao qua.
ñÜÖng lúc quanh quÄn tÃn thÓi lÜ«ng nan, b‡ng nhiên thÃy có m¶t ngÜ©i chèo thuyŠn rÒng Ç‰n vØa
thÃy rõ, lå m¶t ÇiŠu là thuyŠn không Çáy mà n°i phao trên m¥t nÜ§c. ThÀy Tam Tång lÃy làm lå và
ái ngåi không hi‹u mình bÜ§c xuÓng thuyŠn có ÇÜ®c không.
Bao lÀn dø d¿ không quy‰t ÇÎnh ÇÜ®c, Ç‰n rÓt cu¶c thÀy Tam Tång bu¶c lòng Ç‹ chân xuÓng
thuyŠn. Vì còn mang xác thân phàm tøc nên lúc ban sÖ phäi chÎu nhiŠu khó khæn chênh nghiêng
mÃt thæng b¢ng.
Tuy vÆy, thÌnh thoäng s¿ bình tÌnh v»ng vàng trª låi nhÜ bao ngÜ©i bên cånh, thÀy Tam Tång tr¿c
nhìn xuÓng dòng sông nÜ§c chäy thÃy m¶t xác ngÜ©i ch‰t trôi qua bèn than r¢ng: NÖi Çây gÀn Ç‰n
nÜ§c PhÆt, sao còn có ngÜ©i ch‰t trôi nhÜ th‰!
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Tôn Ng¶ Không liŠn Çáp r¢ng: ƒy là cái xác cûa thÀy Çó vÆy. Bªi dày công tu luyŒn, Ç‰n ngày
công viên quä mãn, nên c°i xác trÀn thoát ki‰p, vì ª trÀn th‰ mang xác phàm h»u hình h»u hoåi và
nh© Çó mà phân biŒt phàm Thánh trong khi mình Çã Ç¡c Çåo.
ThuyŠn rÒng không Çáy kia, PhÆt giáo g†i là ThuyŠn Bát Nhã và ngÜ©i chèo PhÆt danh g†i là Ti‰p
DÅn ñåo NhÖn.
ThuyŠn Bát Nhã có là do m¶t bèn sen (m¶t cánh bông sen) cûa ñÙc PhÆt T° nÖi C¿c Låc Th‰
Gi§i, ñÙc PhÆt dùng tinh hoa cûa Tam Mu¶i HÕa mà bi‰n thành, Ãy là bí pháp cûa nhà PhÆt.
Hai ch» Bát Nhã, PhÆt tông nguyên lš trong kinh g†i là Trí huŒ, Ç‹ mª mang s¿ sáng suÓt cho các
bÆc chÖn tu, cÛng ám chÌ là ThuyŠn TØ ÇÜa ngÜ©i thoát tøc.
Träi qua bao k› nguyên, ngÜ©i tu Ç¡c Çåo cÛng nÜÖng lÃy Bát Nhã thuyŠn do nhiŒm mÀu thiêng
liêng mà vŠ nÜ§c PhÆt hay Ç‰n cõi HÜ Vô tÎch diŒt.
Thuª H‡n ñ¶n, khi Tr©i ñÃt phân ngôi thÙ rÒi mà chÜa có loài ngÜ©i, ñÙc Diêu Trì Kim MÅu,
Minh SÜ g†i là Lão MÅu, vâng lÎnh ñÙc ThÜ®ng ñ‰ nhóm ng¿ triŠu ñåi h¶i nÖi Kim BÒn, phòng
ÇÎnh 100 Ùc nguyên nhân xuÓng trÀn, dùng Ng†c L¶ Kim Bàn trø các nguyên nhân cho xuÓng th‰
lÆp Ç©i.
TrÜ§c khi Ãy, Lão MÅu tÙc là Diêu Trì Kim MÅu, kêu toàn cä linh cæn chÖn tánh d¿ H¶i Y‰n
Bàn ñào, ban cho m‡i vÎ m¶t cái túi g†i là Vån Bºu Nang, trong Çó có 8 món báu là: Hi‰u, ñÍ,
Trung, Tín, LÍ, Nghïa, Liêm, SÌ, và cæn d¥n khi xuÓng trÀn th‰, rûi mÃt m¶t món là vŠ cùng MË
không Ç¥ng.
Lão MÅu dùng Bát Nhã thuyŠn chª toàn linh cæn và 8 món báu Ãy ÇÜa xuÓng lÆp Ç©i. Có bài kŒ
r¢ng:
Linh cæn ngày Çó xuÓng trÀn ai,
Cái cái vui mØng nhÆp mÅu thai.
Vì mÃt Bºu nang mê nghiŒp häi,
Làm sao tÌnh Ç¥ng trª hÒi lai.
Bên kia có ñåi Tiên hiŒu là Cù Tán ñªm hay là Kim Quang SÙ, thÃy PhÆt MÅu cho chÖn linh
xuÓng trÀn thì ông cÛng xuÓng trÀn có dÅn theo 5 chÖn linh quÌ vÎ bi‰n thành:
1.
Kim là tiŠn båc.
2.
M¶c là s¡c ÇËp.
3.
Thûy là rÜ®u ng†t.
4.
HÕa là nóng giÆn.
5.
Th° là nha phi‰n.
M‡i chÖn linh quÌ vÎ ÇŠu bi‰n ra 5 mùi vÎ khác nhau cho các nguyên cæn say mê mà quên cä các
Bºu Nang.
Con ngÜ©i l§n lên thÃy tiŠn thì ham, thÃy s¡c lÎch thì mê, thÃy rÜ®u ng†t thì Üa, mà nó giøc cho con
ngÜ©i nóng giÆn và say mê nha phi‰n, chÜ§c quÌ mÜu tà, h¢ng xúi giøc bày ra muôn ngàn s¿ khoái
låc nÖi trÀn kh° ch£ng xi‰t, nên chÃt linh cæn vì lÜu luy‰n hÒng trÀn,vui say mùi vÎ th‰ gian mà quên
nguÒn c¶i.
Bªi th‰ cho nên Thánh nhân ra Ç©i lÆp Tam giáo Çåo cÛng qui tø cæn bän trong 8 món báu Ç‹ tÌnh
giác:
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PhÆt giáo dåy : -phäi tr†n Tam qui NgÛ gi§i.
Tiên giáo dåy : -phäi vËn Tam Bºu NgÛ hành.
Thánh giáo dåy : -phäi gìn Tam cang NgÛ thÜ©ng.
ñ‹ thÙc tÌnh các linh cæn nh§ nguÒn c¶i 8 món báu Ãy mà vŠ, ai ÇÜ®c may duyên s§m ng¶ Çåo, m§i
lên Bát Nhã thuyŠn mà trª vŠ c¿u vÎ, Çúng nhÜ bài thi cûa ñÙc Chí Tôn Çã dåy r¢ng:
Khuôn thuyŠn Bát nhã ch£ng hŠ chìm,
N°i quá nhÜ bông, n¥ng quá kim.
Có ñåo trong muôn ngÒi cÛng Çû,
Không duyên m¶t ÇÙa cÛng là chìm.
•

Th©i kÿ Thánh ÇÙc:

SÖ khai Long Hoa ñåi H¶i, ñÙc Di Låc, ki‰p Tiên vÎ mŒnh danh là Hoàng C¿c Chû Nhân, lãnh lÎnh
Lão MÅu tÙc là Diêu Trì Kim MÅu hay là Thiên HÆu bu°i n†, Ngài làm chû ThuyŠn Bát Nhã chª
các nguyên nhân xuÓng th‰, lÀn ÇÀu 24 chuy‰n thuyŠn, hai lÀn sau m‡i lÀn 6 chuy‰n, Çúng nhÜ
quy‹n kinh thÙ nhÙt và thÙ nhì Ng†c L¶ Kim Bàn.
NguÖn Thánh ÇÙc g†i là: NhÙt Kÿ Ph° ñ¶:
1.
2.
3.

Giáo chû Çåo PhÆt: Nhiên ñæng C° PhÆt.
Giáo chû Çåo Tiên: Thái ThÜ®ng ñåo Quân.
Giáo chû ñåo Thánh: Væn Tuyên ñ‰ Quân.

Các vÎ Giáo chû Çã sáng khai nŠn Çåo, lÆp thành qui ÇiŠu, luÆt pháp, an ninh trÆt t¿ cho nhÖn loåi
ti‰n bÜ§c trên ÇÜ©ng tu tÌnh. ñÙc Chí Tôn Ngài m§i dåy: Khai Long Hoa ñåi H¶i NhÙt Kÿ nên có
câu: SÖ H¶i Long Hoa Thanh VÜÖng ñåi H¶i Nhiên ñæng C° PhÆt ChÜªng Giáo Thiên Tôn.
ñÙc Nhiên ñæng làm chû h¶i, Çi‹m Çåo chÌ có 6 Ùc nguyên nhân Ç¡c Çåo.
•

NhÎ Kÿ Ph° ñ¶:

Th©i kÿ væn minh ti‰n hóa tØ Ãy m§i n°i danh trong Tam giáo:
1.
PhÆt thì có ñÙc Thích Ca làm Giáo chû.
2.
Tiên thì có ñÙc Lão Tº làm Giáo chû.
3.
Thánh thì có ñÙc Kh°ng Tº làm Giáo chû.
Sau 551 næm, Ngài cho ñÙc Chúa Jésus Christ giáng sanh, cÛng th©i NhÎ Kÿ.
Sau khi thành lÆp luÆt pháp qui ÇiŠu, Ngài m§i khai Long Hoa NhÎ Kÿ Ph° ñ¶, có câu: NhÎ H¶i
Long Hoa HÒng VÜÖng ñåi H¶i Di-ñà C° PhÆt ChÜªng Giáo Thiên Tôn.
ñÙc Di-ñà làm chû h¶i, Çi‹m Çåo ÇÜ®c 2 Ùc nguyên nhân Çoåt pháp, phÀn nhiŠu là môn ÇÒ cûa Lão
Tº Ç¡c Çåo, còn 92 Ùc nguyên nhân luÓng chÎu Ç†a trÀn.
•

Tam Kÿ Ph° ñ¶:
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ñ‰n th©i kÿ Hå nguÖn måt ki‰p, tÙc là th©i kÿ qui c°, chính mình ñÙc Chí Tôn giáng trÀn, dùng
huyŠn diŒu cÖ bút, Ç‹ Tam TrÃn Oai Nghiêm thay cho Tam giáo lÆp ñåo vô vi, không hình th‹ nhÜ
trÜ§c, g†i là ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶.
1.
2.
3.

ñÙc PhÆt Quan Âm chÜªng quän vŠ PhÆt giáo.
ñÙc Lš Thái Båch Tiên TrÜªng chÜªng quän Tiên giáo.
ñÙc Quan Thánh ñ‰ Quân chÜªng quän Thánh giáo, g†i là Nho Tông Chuy‹n Th‰.

NhÖn th©i Hå nguÖn nÀy, do cÖ bút mà bi‰t ÇÜ®c nguyên nhân Ç¡c Çåo trong hai kÿ trÜ§c. Nh»ng
nguyên nhân Ç¡c Çåo Ç‰n tình nguyŒn nÖi Ng†c HÜ Cung giáng trÀn, chÎu mång lÎnh nÖi ñÙc DiLåc VÜÖng PhÆt, lo cÙu r‡i 92 Ùc nguyên nhân còn say Ç¡m nÖi trÀn.
Bây gi© nh¡c låi Th‹ pháp cu¶c Chèo ThuyŠn Bát Nhã, phÆn s¿ cûa nhân viên trong thuyŠn có:
T°ng Lái
T°ng MÛi
T°ng ThÜÖng
T°ng KhÆu và
12 Bá Tråo.
- T°ng Lái: là chÖn linh H¡c Sát Tinh ª ThÜ®ng gi§i theo Th‹ pháp, còn Bí pháp là chÖn khí cûa
H¶ Pháp.
T°ng Lái tÜ®ng trÜng Bát Quái ñài.
- T°ng ThÜÖng: là chÖn linh Huÿnh Long Tinh ª ThÜ®ng gi§i theo Th‹ pháp, còn Bí pháp là
chÖn khí cûa ThÜ®ng Sanh.
T°ng ThÜÖng tÜ®ng trÜng cho Cºu Trùng ñài.
- T°ng MÛi: là chÖn linh cûa Båch H° Tinh ª ThÜ®ng gi§i theo Th‹ pháp, còn Bí pháp là chÖn
khí cûa ThÜ®ng PhÄm.
T°ng MÛi tÜ®ng trÜng cho HiŒp Thiên ñài.
- T°ng KhÆu: tÜ®ng trÜng nhÖn sanh, tÙc là chÖn hÒn cûa chúng ta, thÃy tánh tình cûa T°ng
KhÆu vô chØng, vui buÒn ch£ng ÇÎnh, vä chæng trong th©i bi‰n chuy‹n loån låc, phäi chÎu dÜ§i phép
sai khi‰n cûa løc døc thÃt tình, vì danh l®i t¿ Çem mình Ç‰n ch‡ trøy låc, vì vÆt chÃt xa hoa quy‰n
rÛ.
- MÜ©i hai Bá Tråo: Con sÓ 12 là bí pháp, sÓ riêng cûa ñÙc Chí Tôn. Ngài n¡m ThÆp nhÎ Khai
Thiên nÖi tay, tÙc là ThÆp nhÎ Th©i ThÀn nÖi Båch Ng†c Kinh.
Còn Th‹ pháp là ThÆp nhÎ Th©i Quân HiŒp Thiên ñài mà chúng ta Çã bi‰t trong cºa ñåi ñåo Tam
Kÿ Ph° ñ¶. VÆy 12 Bá Tråo tÜ®ng trÜng ThÆp nhÎ ñÎa Chi: Tš, Sºu, DÀn, MËo, Thìn, Tœ, Ng†,
Mùi, Thân, DÆu, TuÃt, H®i, mà bi‰n tÜ§ng Càn Khôn th‰ gi§i, làm cho r¶ng l§n thêm lên vÛ trø bao
la.
Nh»ng vÎ vØa k‹ trên, vØa chèo vØa hát rÆp ràng, theo chÖn truyŠn cûa Çåo là Th‹ pháp.Th‹ pháp có
hành thì Bí pháp m§i t¿u. ƒy là "dï huyÍn Ç¶ chÖn".
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Th‹ pháp và Bí pháp lúc nào cÛng phäi Çi Çôi, cÛng nhÜ ngÜ©i có xác và hÒn phäi tÜÖng liên, b¢ng
ch£ng vÆy, có xác không hÒn là Çiên, có hÒn không xác là vÎ Çó vÆy.
ñÙc Chí Tôn là chúa t‹ Càn Khôn VÛ Trø, hoá sanh vån vÆt, cÀm quyŠn thiêng liêng cÛng nhÜ h»u
hình, v§i lòng ñåi tØ Çåi bi, ch£ng n« ngÒi nhìn con cái cûa Ngài phäi chÎu trÀm luân kh° häi,
nên Ngài dùng Bí pháp ÇÎnh cho Tam vÎ ThÀn xuÓng th‰ tÜ®ng trÜng Th‹ pháp là: T°ng Lái, T°ng
MÛi, T°ng ThÜÖng, lái v»ng khuôn thuyŠn Bát Nhã Ç‹ Ç¶ dÅn các chÖn linh nguyên nhân, hóa
nhân, quÌ nhân, và các chÖn hÒn tÙc là trong chúng sanh, dÀu xiêu låc nÖi nào cÛng tìm rÜ§c vŠ h¶i
ng¶ cùng ThÀy.
Trong th©i kÿ Hå nguÖn Tam Chuy‹n bÜ§c qua ThÜ®ng nguÖn TÙ Chuy‹n, là ñåi Ân Xá Kÿ Ba,
chính mình ñÙc Chí Tôn là Ng†c Hoàng ThÜ®ng ñ‰ dùng huyŠn diŒu cÖ bút mª ñåo Cao ñài tåi
nÜ§c ViŒt Nam, qui Tam Giáo hiŒp NgÛ Chi, tåo Ç©i Thánh ñÙc, døng Nho Tông Chuy‹n Th‰ v§i
chû nghïa tÆn Ç¶ chúng sanh trên quä ñÎa cÀu 68 nÀy qui hÒi c¿u vÎ, ch£ng phân biŒt giÓng nòi hay
chûng t¶c.
KT LuÆn:
Trong nŠn ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶, dùng ThuyŠn Bát Nhã v§i Bí pháp huyŠn vi mÀu nhiŒm thiêng
liêng, vì ñÙc Di-Låc VÜÖng PhÆt ChÜªng Giáo Thiên Tôn, ñÙc Ngài làm chû ThuyŠn Bát Nhã,
rÜ§c các bÆc nguyên nhân tØ ThÃt thÆp nhÎ ñÎa trª vŠ.
ñÙc PhÆt ng¿ trên thuyŠn, kêu g†i toàn linh cæn chÖn tánh cûa cºu nhÎ Ùc nguyên nhân hãy mau
tÌnh ng¶ vŠ cºa nÀy, nÜÖng nÖi ThuyŠn Bát Nhã trª vŠ Lôi Âm T¿ và Båch Ng†c Kinh mà h¶i ng¶
cùng ThÀy.
Còn vŠ Th‹ pháp, ñÙc H¶ Pháp vâng lÎnh ñÙc Diêu Trì Kim MÅu, th† mång cùng ñÙc Chí Tôn tåo
ThuyŠn Bát Nhã nÖi m¥t th‰ nÀy là tÜ®ng trÜng Th‹ pháp, Ç¶ dÅn Bát hÒn: tØ VÆt chÃt hÒn, Thäo
m¶c hÒn, Thú cÀm hÒn, NhÖn hÒn, ThÀn hÒn, Thánh hÒn, Tiên hÒn và PhÆt hÒn, do Kim Bàn PhÆt
MÅu vÆn chuy‹n hóa ra Bát Ç£ng cÃp chÖn hÒn, Çúng nhÜ Kinh PhÆt MÅu dåy:
Trung kh° häi Ç¶ thuyŠn Bát Nhã,
PhÜ§c TØ Bi giäi quä trØ cæn.
Hu©n hÒn chuy‹n Ç†a vi thæng,
Cºu Tiên hÒi phøc Kim Bàn chÜªng Âm.
Theo nghïa bÓn câu kinh trên là:
ThuyŠn Bát Nhã tÜ®ng trÜng nÖi m¥t th‰ nÀy Ç‹ rÜ§c xác tøc ÇÜa qua khÕi b‰n Sông Mê, B‹ Kh°
trÀn ai, hu©n hÒn phøc sanh, siêu thæng nÖi miŠn Thánh ÇÙc.
Sao y nguyên væn:
T¥ng quí VÎ Ç‹ xem làm k› niŒm.
Ngày 15 tháng 6 næm Tân H®i
(dl.05-08-71)
(kš tên)
DÜÖng Væn KiŒu

Tòa Thánh, ngày 13 tháng 10 næm ƒt H®i.
(le 12 Novembre 1935)
KHAI PHÁP HiŒp Thiên ñài
(ƒn Kš)
TrÀn Duy Nghïa
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Luận Về Chữ Học
A. Luận về chữ học của Đức Khổng Phu Tử
Nghĩa chữ “HỌC” là làm sao? Học có phải đọc nhiều sách; biết nhiều chữ mà thôi rư? Học có phải
cắp sách vở đi nhà trường là xong rư? Học có phải nhái cái miệng ông thầy, đùa theo những đồ ăn thức mặc
của các bạn trong trường mà được rư? Không phải! Không phải!
Chữ “Học” có ba nghĩa:
1. Học nghĩa là bắt chước. Hễ người nào tự xét trong mình hãy còn là người hậu giác, tất phải bắt
chước những việc người tiên giác đã làm. Tiên giác là những người hiền nhân quân tử có đạo đức, phẩm
hạnh, tài năng sinh trước mình, biết trước mình, thứ nhất là người đồng thì với mình; nếu không, thời những
bậc thánh hiền đời xưa lại đúng với hạng tiên giác lắm. Mình đã là người hậu giác tất phải bắt chước những
người tiên giác ấy. Đó là nghĩa thứ nhất trong chữ “học”.
2. Học nghĩa là học để cho biết. Nghĩa nầy cặp kè với chữ “tri”.
Người ta vì sao mà phải học? Bởi vì trời sinh ra ta, chỉ có cho ta một bộ óc thiêng, một tấm lòng tốt,
chứ đến như sự lý ở trong thiên hạ, nhỏ từ nhất sự nhất vật, lớn đến tình hình một xã hội, một quốc gia, một
thế giới tuyệt không có một người nào sinh ra mà biết được ngay. Chính giữa mình Đức Khổng Tử, ngài
cũng tự nói: “ngã phi sinh nhi tri chi giả”, nghĩa là ta chẵng phải là người đẻ ra mà biết được liền. Ngài lại
nói: “học chi bất yểm, vi chi bất yểm” trong Thiên Thuật Nhi. Thế thời “học nhi tri chi” nghĩa là phải học mà
cầu cho biết, là nghĩa thứ hai của chữ “học”.
3. Học để mà làm. Nghĩa nầy lại cặp kè với chữ “hành”.
Hành nghĩa là làm Người ta vẫn thường có lời nói cặp nhau: “học hành”. Bởi vì có học mới hay
hành; muốn hành, tất trước phải học. Đường mình chưa đi, công việc mình chưa thạo, bảo nhắm mắt làm
bướng, tất không thể làm nên, nên cần phải có học. Có học mới biết; biết tất phải có làm. Học tới bao nhiêu
thời làm bấy nhiêu. Vậy nên nó chữ “học” tất kèm với chữ “hành”.
Ngài nói chữ học rất bao la rộng lớn, nhưng tóm tắt lại có thể chia ra ba thời kỳ:
1) học chi thỉ
2) học chi trung
3) học chi chung.
(Tài liệu trích từ KHỔNG HỌC ĐĂNG, trang 19-20, Tác giả Sào Nam Phan Bội Châu
nhà xuất bản Đại Nam)
Ghi chú: Học chi bất yểm, vi chi bất yểm: Cái học và cái biết nó không cùng.

B. Chữ Học trên con đường tu Đại Đạo
… … … Chúng ta nhờ tìm mà hay, nhờ học mà hiểu, đào luyện trí lự; đặng nối chí của người tiền nhơn.
Trước qua, sau tới, nong nã cho trí lự tăng tiến thêm hoài; tưởng khi đến ngày tận thế, thì có lẽ nhơn loại sẽ
đạt đặng biết bao sự bí mật huyền vi cơ tạo… … …
(Trích từ Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Bài Diễn Văn của Hộ Pháp)
… … … Tâm chí các con lay động ưu tư tất là Thần Thánh dẫn đường để chỉ cho con ra khỏi lối mịt mờ;
nhưng đặng cùng không, nên hay hư, đều tại nơi tấc thành của mỗi đứa nữa, cứ đường ngay để bước thì thế
nào các con cũng dìu nhau mà xong bổn phận đặng. Nếu cứ than khó dừng bước, thì dầu sự dễ cũng không
trông thành tựu. Mạng Trời đã định, nhưng có sức của các con mới đặng kết quả hoàn toàn. … … …
(Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 bài 81: Thánh giáo dạy phải dụng chí Thánh,
Thầy đã un đúc mà dìu dắt sanh linh)
… … … Đạo lập thành là do nơi tâm chí của các đạo hữu, nhứt là các Chức Sắc Thiên Phong. Phàm một
việc chi muốn thuận lòng trong Đạo, cần phải hiệp các Thánh luận bàn, đoạn sẽ thi hành thì bước Đạo tự
nhiên vững vàng…. … …
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(Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 bài 84: Thánh giáo Đức Lý dạy sự ghét lẫn và sự
vô tình nếu đem vào nền Đạo mà gieo truyền cho nhau, thì sẽ làm cho chúng sanh càng
thù hiềm nhau)
… … … Đạo đức cần trau nơi tâm là chỗ chẳng ai thấy được. Rèn trau cho thuần tâm mỹ tánh, rồi mới lần
đến bề ngoài, trọn hết cả ngoài trong, thì chừng ấy thân hình tâm trí chắc khư, nào ai chuyển lay cho
được… … …
(Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2 bài 43: Thánh giáo của Nhàn Âm Đạo Trưởng dạy
cần trau đạo đức nơi tâm.)
Học vấn từ đây Đạo mở đường,
Luyện trau Chức Sắc kỷ hòa cương.
Quyền đời hóa chúng còn phô đức,
Cửa Thánh độ người há kém phương.
Giáo lý dồi dào nung khách trí,
Nho phong nhuần gội vững can trường.
Lập công đem đổi nên Thiên vị,
Đèn sách bền theo nhọc chớ màng.
(1957)
(Trích từ Tiểu Sử Đức Q. Giáo Tông Thượng Trung Nhựt - Phần Thi văn. Do Ban Đạo Sử
ấn hành lần thứ nhứt năm Quí Sửu - 1973)
Ấy vậy chữ “HỌC” khi bước vào đường Tu bắt đầu bằng “Tâm” thành gắng liền với “Tri” và “Hành” đó
vậy. ☯

ChÜÖng trình LÍ Vía
Tháng næm / ñinh H®i (June 2007)
• MÒng 1 Tháng 5 ñinh H®i (DL, ThÙ Sáu 15-06-2007): Cúng ñÙc Chí Tôn, Sóc Nh¿t (Ng† Th©i).
• MÒng 5 Tháng 5 ñinh H®i (DL, ThÙ Ba 19-06-2007): LÍ Sinh Nh¿t ñÙc Phåm H¶ Pháp (DÆu th©i, ñL).
• 11 Tháng 5 ñinh H®i (DL, ThÙ Hai 25-06-2007): Kn Ngài N» ñÀu SÜ NguyÍn HÜÖng Hi‰u (DÆu th©i).
• R¢m Tháng 5 ñinh H®i (DL, ThÙ Sáu 29-06-2007): Cúng ñÙc Chí Tôn, V†ng Nh¿t (DÆu th©i, Ti‹u lÍ).
• 22 Tháng 5 ñinh H®i (DL, ThÙ Sáu 06-07-2007): K› NiŒm Ngài Cao Ti‰p ñåo (DÆu th©i, Ti‹u lÍ).
Tháng Sáu/ ñinh H®i (July 2007)
• MÒng 1 Tháng 6 ñinh H®i (DL, ThÙ Bäy 14-07-2007): Cúng ñÙc Chí Tôn, Sóc Nh¿t (Ng† th©i).
• R¢m Tháng 6 ñinh H®i (DL, ThÙ Bäy 28-07-2007): Cúng ñÙc Chí Tôn, V†ng Nh¿t (DÆu th©i, Ti‹u lÍ).
• 24 Tháng 6 ñinh H®i (DL, ThÙ Hai 06-08-2007): Vía ñÙc Quan Thánh ñ‰ Quân (DÆu th©i, ñåi lÍ)
tháng bäy/ ñinh H®i (august 2007)
• MÒng 1 Tháng 7 ñinh H®i (dl, ThÙ Hai 13-08-2007): Cúng ñÙc Chí Tôn (Ng† th©i, Ti‹u lÍ).
• R¢m Tháng 7 ñinh H®i (dl, ThÙ Hai 27-08-2007): Cúng ñÙc Chí Tôn (DÆu Th©i, Ti‹u lÍ).
• 21 tháng 7 ñinh H®i (dl, Chû Nh¿t 02-09-2007): Kn Ngài ñÀu SÜ Thái ThÖ Thanh (DÆu Th©i).
Tháng Tám/ ñinh H®i ( september 2007)
• MÒng 1 Tháng 8 ñinh H®i (dl, ThÙ Ba 11-09-2007): Cúng ñÙc Chí Tôn (Ng† th©i, Ti‹u lÍ).
• R¢m Tháng 8 ñinh H®i (dl, ThÙ Ba 25-09-2007): Cúng ñÙc Chí Tôn (Ng† Th©i, TL) tåi Thánh ThÃt;
Vía ñÙc PhÆt MÅu. T‰t Trung Thu (DÆu th©i, ñL) tåi ñTPM.
• 18 Tháng 8 ñinh H®i (dl, ThÙ Sáu 28-09-2007): Vía ñÙc Lš Giáo Tông (DÆu th©i, ñåi lÍ).
• 27 Tháng 8 ñinh H®i (dl, Chû Nh¿t 07-10-2007): Vía ñÙc Kh°ng Thánh (DÆu th©i, ñåi lÍ)☯
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GºI Con Yêu Dãu
Nguyên tác: To Our Dear Children (Vô Danh)
DÎch: Huy PhÜÖng
N‰u m¶t mai thÃy cha già mË y‰u,
Hãy thÜÖng yêu và thÃu hi‹u song thân.
Nh»ng lúc æn, mË hay thÜ©ng vung vãi,
Hay t¿ cha không m¥c ÇÜ®c áo quÀn.
Hãy nhÅn nåi nh§ låi th©i thÖ Ãu,
MË Çã chæm lo tä áo, b‰ bÒng.
Bón cho con tØng mi‰ng æn h¶p s»a.
Cho con n¢m trong nŒm Ãm chæn bông.
CÛng có lúc con thÜ©ng hay trách móc,
ChuyŒn nhÕ thôi, mà mË nói træm lÀn.
XÜa kia bên nôi gi© con s¡p ngû,
ChuyŒn ThÀn Tiên, mË k‹ mãi không ngÜng.
Có nh»ng lúc cha già không muÓn t¡m,
ñØng giÆn cha và la m¡ng n¥ng l©i.
Ngày còn nhÕ, con vÅn thÜ©ng s® nÜ§c, TØng van
xin:”ñØng b¡t t¡m mË Öi”.
Nh»ng lúc cha không xài quen máy móc,
ChÌ cho cha nh»ng hÜ§ng dÅn ban ÇÀu.
Cha Çã dåy cho con træm nghìn thÙ,
Có bao gi© cha trách m¡ng con Çâu ?
M¶t ngày nào khi mË cha lú lãn,
Khi‰n cho con mÃt hÙng thú chuyŒn trò.
N‰u không phäi là niŠm vui ÇÓi thoåi,
Xin Ç‰n gÀn và hãy l¡ng nghe cha,
Có nh»ng lúc mË không buÒn cÀm ÇÛa,
ñØng ép thêm, vì có lúc bi‰ng æn.
Con cÀn bi‰t lúc nào cha thÃy Çói,
Lúc nào cha thÃy mŒt muÓn Çi n¢m.
Khi già y‰u, phäi nÜÖng nh© gÆy chÓng,
Xin nh© con Ç« cha lÃy m¶t tay.
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Hãy nh§ låi ngày con Çi chÆp ch»ng,
MË dìu con Çi nh»ng bÜ§c ÇÀu Ç©i.
M¶t ngày kia cha mË già chán sÓng,
Thì con Öi ! ÇØng giÆn d» làm chi,
RÒi mai nÀy, Ç‰n phiên con së hi‹u,
Ÿ tu°i nÀy, sÓng n»a Ç‹ làm chi.
Dù mË cha cÛng có khi lÀm l‡i,
NhÜng suÓt Ç©i Çã làm tÓt cho con.
MuÓn cho con ÇÜ®c nên ngÜ©i xÙng Çáng,
Thì gi© Çây con cÛng ch£ng nên buÒn.
Con tÙc giÆn có khi còn xÃu h°,
Vì mË cha gi© æn ÇÆu ª nh©.
Xin hãy hi‹u và mong con nh§ låi,
Nh»ng ngày xÜa khi con tu°i Ãu thÖ,
Hãy giúp mË, nh»ng bÜ§c dài mŒt mÕi,
ñ‹ ngÜ©i vui khi h‰t ch¥ng ÇÜ©ng dài,
V§i tình yêu và cu¶c Ç©i sóng gió,
VÅn yêu con nhÜ bi‹n r¶ng sông dài.
Luôn mong con hånh phúc ª ÇÜ©ng Ç©i.
Yêu con, cha có mÀy l©i cho con

Cha cûa con
Ti‹n NgÜ©i Bån ñåo
VŠ CoÌ thiêng Liêng
H»u Phan Quân HTñ
Lá vàng vŠ c¶i ñào Nguyên,
Vào trong khÓi ñÙc con ThuyŠn Chí Linh.
PhÜ§n ñåo ÇÜa linh Ç‰n Çänh ThÀn,
Ngàn cây reo ti‰ng bóng nghiên sân.
ñÜ©ng tu kh° hånh công viên mãn,
An ng¿ ñài Vân Ç¡c quä phÀn.
ChÖn tánh Chánh Công bŠn ñåo nghiŒp,

ThÜÖng Ç©i Çem traÌ tÃm lòng nhân.
DÀu nay toåi nguyŒn miŠn Tiên cänh,
Nh§ Ç¶ Çàn em ª coÌ trÀn.
Thäo xá miŠn Úc quÓc, mùa Çông
Ngày 27 tháng 6 næm ñinh H®i
DL ngày 9 tháng 8 næm 2007

Aí Nhân
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Tròn tu quy‰t chí vÜ®t gian nan,
Th‰ s¿ khen chê då ch¤ng màng
NhÙt nhÙt Çåo ThÀy tâm vËn gi»,
ñåo ÇÒng phÜ§c låc v»ng tâm an.

VˆN NHC H¼A CH÷N
ñÜ©ng tu cÖÌ bÕ ki‰p trÀn,
Phåm môn cänh thÆt gÖÌ thân kh° hiŠn.

Ti‹u HÜÖng

Væn phong Khúc ái khÓi tình thanh,
Nhåc ñåo Tâm chÖn ñÙc tr†n lành.
Hòa Çi‹n TØ ân khai trí giác,
ChÖn nhÜ HuŒ tánh mª thÜÖng sanh.
NguÒn Tiên Ng¿ Çänh thÀn ngôi cÛ,
ñåo Thánh ThuyŠn ÇÜa rÜ§c kÈ thành.
ñÙc Tåo Linh quang gìn vån loåi,
QuyŠn næng Ç¡c pháp rång tinh anh.

TÌnh M¶ng
N»a Çem mÖ màng
Buâng khuâng nh§ mË
Hai hàng lŒ rÖi!

Thäo xá miŠn Úc quÓc mùa Çông.
Ngày 02 tháng 08 næm 2007

Nghe nhÜ xa v©i
DÎu dàng ti‰ng mË
Con Çi tìm ki‰m
MË th©i ª Çâu?!

Aí Nhân

NÈo Ngay

Sông sâu còn có nhÎp cÀu,
MË Öi xa cách bi‰t Çâu mà tìm.
Lao xao tâm trí ch¤ng yên
TÜªng hình nh§ bóng mË hiŠn bi‰t bao.

Chí Tôn ân Çi‹n chi‰t linh quang,
Th† pháp, MÅu NÜÖng tåo xác phàm.
Tam th‹ xác thân thành khách tøc,
Luân hÒi vay trä nghiŒp trÀn gian.

Cho con ng†t ngào
Không màng khó nh†c
Hy sinh cu¶c sÓng
Nào ngåi ÇiŠu chi.

TrÀn gian chìm Ç¡m l¡m cÖn mê,
TÙ diŒu nhÖn sanh chÎu não nŠ,
QuÌ VÜÖng ngÛ vÎ luôn thº thách
B»u nan Çánh mÃt khó mong vŠ.

Cu¶c Ç©i,
Sanh kš tº quy
ñÎnh luÆt vô thÜ©ng
Không nén bi thÜÖng

Mong vŠ mau hãy nhÆp trÜ©ng thi,
Công quä gian lao ch¤ng ngåi gì,
Trai låt s§m hôm giÒi kinh kŒ,
Tròn duyên tam lÆp ch§ diên trì.

TÌnh giÃc m¶ng trÜ©ng,
TÃt cä cô liêu.

Diên trì chÆm tr‹ bÜ§c ÇÜ©ng tu ,
Nëo ñåo dÀn xa lÓi mÎt mù.
Áo giáp r©i ra gÀn quÌ d»,
NgÆp ngØng lui t§i ch¤ng tròn tu.

Tâm An
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GI¹ M¨A ñÔNG
PhÜÖng Thäo
ôi Çã träi qua nhiŠu mùa Çông nÖi xÙ Úc và cái lånh cûa mùa Çông nào cÛng gÀn giÓng
nhÜ nhau. NhÜng không hi‹u sao mùa Çông næm nay tôi cäm thÃy buÒn. Vì sáng nay khi
vØa thÙc giÃc, tôi ch®t nghe ti‰ng ho khúc khích cûa mË tôi và tôi nhìn thÃy mË phû lên
ngÜ©i nhiŠu l§p áo. Tôi t¿ hÕi: “Có phäi vì gió mùa Çông næm nay lånh hÖn nh»ng mùa Çông trÜ§c,
hay sÙc khÕe mË Çã không còn nhÜ xÜa?!”. Không! mùa Çông næm nay vÅn vÆy và tôi hi‹u r¢ng
sÙc khÕe mË Çã không còn nhÜ xÜa. HÖn tuÀn nay, cä nhà tôi ai cÛng bÎnh, mË Çã phäi lo l¡ng rÃt
nhiŠu,mË vÅn thoæn tho¡t v§i m†i công viŒc hàng ngày, nhìn mË nhÜ không có gì làm mË mŒt và mË
là ngÜ©i không bÎ bŒnh. NhÜng hôm nay, khi nhìn dáng mË gÀy tôi hi‹u r¢ng mË cÛng Çang bÎnh
nhÜng låi quên bän thân mË. Tôi chånh lòng buÒn và thÜÖng mË vô cùng. MË Çã dành h‰t tình
thÜÖng cûa mË cho chúng tôi ngay tØ ngày còn bé thÖ cho Ç‰n bây gi©. Cu¶c Ç§i mË träi qua nh»ng
khó khæn lÅn mu¶n phiŠn, nhÜng tôi không bao gi© nghe m¶t l©i than phiŠn cûa mË. Ngày còn thÖ,
tôi là m¶t ÇÙa bé hay bÎnh hoån, nhÙt là lúc mùa Çông Ç‰n. Và m‡i lÀn bÎnh nhÜ th‰, thì tôi låi bÎ
sÓt rÃt cao, MË Çã thÙc suÓt Çêm Ç‹ chæm sóc cho tôi và rÒi Ç‰n em tôi. Bây gi©, chúng tôi Çã l§n
nhÜng lúc bÎnh hoån mË vÅn vÆy, vÅn lo l¡ng cho chúng tôi nhÜ nh»ng lúc chúng tôi còn bé.Ngay
trong nh»ng lúc tôi g¥p nh»ng chuyŒn không vui, mË Ç‰n ân cÀn, thân yêu chia sÈ và an uÌ cho tôi
m†i ÇiŠu. VÆy mà có nh»ng lúc vô tÜ, tôi cÙ lo cho viŒc h†c và viŒc làm, ít có lúc tôi quan tâm và
chú š Ç‰n mË. Hình änh mË hôm nay g®i låi trong tôi m¶t kÏ niŒm kh¡c sâu, mà mãi Ç‰n bây gi© tôi
vÅn còn nh§ rõ. ñó là m¶t chuyŒn tôi Çã có dÎp trông thÃy.
Vào m¶t bu°i sáng mùa Çông gío lånh và mÜa rä rích suÓt mÃy hôm liŠn, khi mÜa tånh tôi ra
sau vÜ©n nhà, ch®t nhìn thÃy con gà mái cûa mình Çang n¢m bÃt Ç¶ng v§i hai cánh dang r¶ng, tò
mò Ç‰n xem, và m¶t hình änh thÆt xúc Ç¶ng Çã làm cho tôi khóc khi dÜ§i Çôi cánh r¶ng Çó là mÃy
chú gà con Çang kêu chí choé, chúng không bi‰t r¢ng mË chúng Çã ch‰t vì lånh và bÎnh. tôi cäm
thÃy buÒn và hi‹u r¢ng tình mË là nhÜ vÆy, dù Ç‰n lúc hÖi tàn sÙc cån vÅn luôn muÓn bäo vŒ con
mình.
Có lÀn nghe bài hát “MË gìà nhÜ chuÓi chín cây, gió lay mË røng con rày mÒ côi”. Tôi b‡ng
s® nh»ng cÖn gió mùa Çông lånh lëo kéo dài và ngày tháng trôi qua mau së cuÓn Çi qua quãng th©i
gian cûa tôi ÇÜ®c gÀn mË. CÀu xin Ön trên cho mË mãi ÇÜ®c bình an v§i chúng tôi, Ç‹ tôi có dÎp trä
phÀn nào công ÇÙc mË Çã dành cho chúng tôi.
Mùa Vu Lan và Nh§ ÷n Cha h¢ng næm Ç‰n cùng ngày vào mùa Çông v§i nh»ng cÖn gió
lånh. Có bån trÈ nào mang tâm trång giÓng nhÜ tôi không? Ngoài s¿ thÜÖng yêu cûa mË cÛng không
th‹ nào quên ÇÜ®c tình yêu thÜÖng cûa cha mình, trong âm thÀm cha cÛng Çã lo l¡ng yêu thÜÖng
chúng ta và nuôi cho chúng ta khôn l§n.
Hãy sung sÜ§ng lên vì bên cånh Ç©i chúng ta hãy còn có cha mË, hãy nâng niu cánh hoa
hÒng ÇÕ th¡m trên ng¿c áo nhÜ m¶t bi‹u hiŒn quí giá nhÃt trên Ç©i, vì n‰u không còn ÇÜ®c mang
cánh hoa hÒng ÇÕ trên áo, tÙc là lúc Ãy mË cha Çã không còn n»a v§i chúng ta. Hãy làm tÃt cä nh»ng
gì có th‹ làm ÇÜ®c Ç‹ tåo cho cha mË niŠm vui trong nh»ng næm tháng còn sÓng bên ngÜ©i.
Thân chúc tÃt cä các bån m¶t mùa Vu Lan và Father day thÆt vui vÈ bên cånh mË cha cûa
chúng ta. Gªi l©i kính chúc Ç‰n tÃt cä nh»ng bÆc cha mË m¶t Mùa báo hi‰u tràn ÇÀy niŠm vui và
hånh phúc bên nh»ng ÇÙa con ngoan và ÇÀy HÒng Ân cûa ñÙc Chí Tôn cùng PhÆt MÅu. ☯

T

PhÜÖng Thäo
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GIA CHÁNH
Pate Chay
VÆt liŒu
-2 bánh đậu hũ tươi loại cứng, để ráo nước
-1 củ hành tây, bằm nhỏ
-1 củ leek (phần trắng) bằm nhuyễn
-4 muỗng lớn (muông canh) sữa bột
-2 muỗng cafe cocoa / chocolate bột
-2 muỗng canh margarine/butter
-Nấm búp tươi/nấm rơm tươi rửa sạch, để ráo nước, bằm nhỏ sơ sơ (1 lon hoặc 350gr
nấm tươi)
-3 muỗng canh dầu olive
-Bột nêm, muối, tiêu, đường (tùy theo khẩu vị của mỗi người).
Cách Làm
-Phi hành tây và leek lên cho vàng, cho thơm, thêm muối, bột nêm và cho margarine/butter vào,
quậy tan. Nhắc xuống để nguội
-Đậu hũ để vô máy xay sinh tố, xay nhuyễn cùng với nấm.
- Kế đến trộn hỗn hợp hành, leek, margarine/butter, gia vị nói trên vào. Cho bột cocoa/chocolate bột
và sữa bột vào trộn đều. Đổ tất cả hỗn hợp vào tô lớn, rắc tiêu lên mặt.
-Thoa dầu lên miêng plastic, phủ kín lên tô, dùng tay đè qua lớp plastic để ém thật chặt hỗn hợp
trong tô và làm cho bề mặt thật mịn thật láng, bằng phẳng. Dậy plastic lại chặt, bỏ vào nôi hấp cách
thủy khoảng 15-20 phút . Sau đó mang ra để cho nguôi.
-Món này dùng để trét vô bánh mì ổ (loại Việt Nam), bỏ cà chua, xá xíu chay, sauce mayonaise,
dưa leo, cà rốt chua, hành ngò, ớt tươi vô bánh mì nóng dòn là hêt xẩy luôn đó nghe.
Chúc các bạn ăn ngon nhé.
ñÀu b‰p Uyên Trang xin hen tái ng¶ v§i các bån kÿ t§i v§i món ‘Mì Quäng chay’ nhe ui cha, chÜa
gì Çã thÃy thèm rÒi Çó nghe). ☯

Vui CÜ©i
Đợi ta 1 giây
Một người đến gặp Chúa và hoi : "1000 năm là bao lâu?" ông trả lời :"đối với ta chỉ là 1 giây".
Người đàn ông hỏi tiêp "thế còn $1000 là bao nhiêu ?" Chúa lại trả lời "với ta, chỉ là 1 xu".
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Người đàn ông lại hỏi " Ngài có thể vui lòng cho con 1 xu không?".
Chúa mỉm cười:” chờ ta 1 giây “

Khỉ hiểu tiếng người
Có một ông quan nọ nuôi một con khỉ rất khôn ngoan. Một người hành nghề xiếc muốn trổ tài với
chủ nhà, nói rằng y có thể làm cho khỉ cười, khỉ khóc được. Quan hứa sẽ thưởng tiền cho anh ta nếu
anh ta thực hiện được theo lời nói.
Ðược sự thoả nguyện của quan, anh ta đến thì thầm bên tai phải con khỉ, khỉ cúi đầu chăm chú
nghe, rồi bỗng nhiên cười khà khà. Anh ta lại thì thầm bên tai trái, khỉ đột nhiên khóc nức nở. Ðến
khi anh ta qua tai phải nói lần thứ hai, khỉ hoảng hốt chạy vào rừng, mất tích.
Thế là quan mất con khỉ. Chẳng những không thưởng tiền cho anh ta, quan lại còn đòi bồi thường
công lao dã nuôi khỉ bấy lâu. Anh không chịu, cãi lại vì đã thực hiện đúng như lời đã nói với chủ
nhân. Lời qua tiếng lại, nội vụ được đưa ra toà. Toà thẩm vấn anh xiếc:
- Tại sao nói mà khỉ cười?
- Thưa, tôi nói quan và đồng nghiệp là những người thanh liêm, mẫn cán nhất nước.
- Thế tại sao anh nói mà khỉ lại khóc?
- Tôi nói, thần dân dưới sự cai trị của các ngài đều đói rách cùng cực.
- Thế anh nói gì mà khỉ lại bỏ chạy vào rừng?
- Dạ thưa, tôi nói: Khỉ có muốn làm vợ quan không?

Đúng vậy, nhưng...
Ông bố giận dữ hỏi ba đứa con trai:
- Thú thật đi, ban nãy đứa nào đứng trên kia đổ bô thẳng xuống sông?
Ba đứa im lặng. Ông bố tiếp:
- Chúng bay hãy nhớ lại chuyện ông Washington và cây anh đào. Bấy giờ, Washington cũng trạc
tuổi chúng mày trót dại chặt cây anh đào, nhưng đã thú thật với ông bố. Điều đó khiến bố ông ta rất
tự hào.
Nghe vậy, thằng bé thứ nhất liền thú nhận. Ông bố thở dài rồi cầm roi lên chuẩn bị vụt cho nó vài
roi.
- Bố! - thằng bé phản đối - Bố vừa kể chuyện Washington nhận lỗi thì được ông bố tha cơ mà!
- Đúng vậy, nhưng khi Washington chặt cây thì bố ông ta không ở trên cây.

Cặp vợ chồng già
Một cặp vợ chồng già lái xe vào khu ngoại thành chơi. Người vợ đang lái thì bị một xe cảnh sát ra
hiệu áp vào lề đường. Viên sĩ quan hỏi: "Thưa bà, bà có biết là mình lái xe vượt tốc độ?". Người
phụ nữ nghễnh ngãng liền quay sang chồng hỏi: "Anh ta nói gì?".
Người đàn ông hét lên: "Anh ta bảo bà đang đi quá tốc độ". Viên cảnh sát nói tiếp: "Xin bà cho xem
bằng lái". Người phụ nữ lại quay sang chồng hỏi: "Anh ta nói gì?". Người đàn ông hét lên: "Anh ta
muốn xem bằng lái của bà". Người phụ nữ liền đưa cho viên sĩ quan bằng lái. Anh ta nói: "Vậy là
bà đến từ Arkansas. Tôi đã từng ở đó một lần và có một cuộc hẹn với người phụ nữ xấu nhất hành
tinh". Bà vợ liền quay sang ông chồng hỏi: "Anh ta nói gì?". Người đàn ông hét lên: "Anh ta bảo
anh ta biết bà". ☯
Uyên Trang sÜu tÀm
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Hai ti‹u phÄm cûa trÀn th¡m

Vô Tâm

C

hiŠu thÙ sáu, mÜa lâm râm Ç‰n khuya thì tånh, træng nºa vÀng trong veo treo cao.
Chåy th‹ døc lòng vòng, h‰t mùa hoa nên không men theo nh»ng b© bøi trên các lÓi nhÕ mà
ÇÜ©ng hoàng phi ra l¶ chính, có hàng cây ÇÆu mÜa tán xoè nhÜ cái dù.
Sau mÜa, không khí trong lành mát dÎu, tØng bÜ§c chân nhÜ nhË hÖn khi b¡t Çu®c
mùi thÖm, thoäng l¡m, khoäng có khoäng không, nên kích thích s¿ tò mò, ch‡ nào nghe ngòn ng†t
là ÇÙng låi Çi loanh quanh ÇÎnh vÎ.
Bi‰t là hoa ÇÆu mÜa, nhÜng hÜÖng thÖm Çêm cÛng ... ma quái l¡m, không toä hÜÖng nÒng
nàn, cÙ theo gió mà ÇÜa lang båc, làm mình muÓn Çoán phäi tinh š m¶t chút. RÓt låi cÙ nhÜ chÖi
Çu°i b¡t ngay gÓc cây, ng© nghŒch Çi, b¡t gió tìm hÜÖng, quên mÃt ÇÜ©ng vŠ không còn træng trên
ÇÌnh. Ngû thÆt ngon, ngòn ng†t mùi ÇÆu mÜa.
Sáng thÙ 7 dÆy s§m mª m¡t thÃy có n¡ng, cÜ©i trong bøng, quy‰t ÇÎnh Çi mua trái cây vŠ...
cúng gi‡ N¶i. Trên ÇÜ©ng Çi thÃy có vài ngÜ©i già Çi tÆp th‹ døc Çang nh¥t trái mai chín, có ngÜ©i
khÕe m¶t chút Çang ôm cây... rung. ñi qua rÒi ngÅm nghï sao, quay trª låi loay hoay tìm cách leo
lên cây, cÛng chÌ dám ÇÙng trên nh»ng nhánh thÃp. Các Bác phía dÜ§i chÌ trÕ nói gì em nghe hi‹u
không h‰t, ch¡c kêu cÙ thä Çåi xuÓng, nhÜ vÆy nát h‰t, Çang Çong ÇÜa nghe ti‰ng nói v†ng lên... con
gái nhà ai mà hái tr¶m mai nhà ta. Ui, mÃy em trai gi© này m§i thÙc, cô ba hái gÀn h‰t cây rÒi nhá.
Hai chú chàng Çang leo lên, ki‹u này ch¡c gãy cây, Çành phäi xuÓng gÓc ngÒi... æn.
Sau khi trút h‰t túi mai bi‰u các Bác Ç‹ chuyŠn túi, không lên hái ti‰p. Loay hoay dÜ§i gÓc
chán, chøp hình các chú Çang thu hoåch hæng say, ngoan ghê. NgÒi nhai Çu®c m¶t lúc, có hai tên
con trai Çi ngang, cÛng ghé vào. (Hai tên này l§n hÖn nên không chÎu leo, hÜ th‰, m¶t tên m¥c quÀn
ngang gÓi nói không th‹ leo, thÆt là Çáng Çánh Çòn). ThÃy em nhai... tích c¿c quá, chú ta hÕi: Sáng
chÜa æn gì mà nåp mai vào là tiêu bao tº Çó. -M¥c kŒ, Çang Çói mà, mai chín cây cÛng ng†t, ch¡c
không sao. ñåi h¶i mai tåi gÓc, chà, vui và ngon.
Các chú hÕi sao hôm nay Çi Çâu s§m vÆy ?
M§i hé ræng là mua trái cây cúng gi‡, cä b†n lao nhao... cho ké, mà chÌ cúng trái cây thôi
là...hÜ, phäi nÃu gì chÙ. Th‰ là các chú tính... cô ba cÙ Çi ch® mua ÇÒ vŠ nhà chú kia nÃu, không cÀn
mua trái cây, mai chín vØa hái tÜÖi nguyên xem nhÜ tÃm lòng các chú góp cùng, hic, Çúng là...
Không tìm mua ÇÜ®c nhang trong siêu thÎ gÀn tru©ng, tên chû nhà nh§ là hôm sinh nhÆt còn
n‰n nhÕ, vÆy là tâm hÜÖng thay b¢ng tâm Çæng. CÛng hay. Các chú hân hoan nói... ki‹u này khÃn
vái 5 phút sau ÇÜ®c æn rÒi, pó tay thÆt.
Không kÎp làm nhiŠu thÙ, chÌ 3 món: mì kuksu, n¶m (gÕi) rau cÀn, rau xào, không cÖm canh, hic,
không có trà, thôi thì nÜ§c tr¡ng, tên chû nhà hÕi:
Tính cúng mÃy ngÜ©i.
Em nói: Ông và Bà.
Chú ta x‰p m¶t cái mu‡ng và m¶t Çôi ÇÛa, nó nói Ông g¡p, Bà chan là h®p lš, không tranh
giành. . .
ChuÄn bÎ rÃt nhanh vì ÇÒ chay mà, mua rau vŠ cho ba chú nh¥t gÓc, em lu¶c mì, xào v§i . . .
tiêu, rau cÛng vÆy.
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Khi khÃn vái, m¶t chú than: ”Ông Bà dùng tåm, cháu cûa Ông bà . . . chÜa gã chÒng ÇÜ®c”.
Lúc nhÆp “tiŒc”, các chú phäi lôi h‰t cÖm ngu¶i, thÎt kho cûa chû nhà ra b° sung, Çã vÆy em còn
gÀm gØ, theo lë gi© này cô ba Çu®c ngû thêm giÃc n»a, các chú làm r¶n quá.
M¶t Bác hÕi (là anh bån l§n hÖn vài tháng): Ông Bà chÌ thích æn rau thôi à?
Em nói... em chÜa thÃy m¥t Ông bà nên không bi‰t Ông bà thích món gì, lúc ª nhà em toàn
nÃu nh»ng món em thích. Em thêm m¶t Çoån “thê lÜÖng” cûa Ông bà hàng xóm Ç‹ các chú tÌnh ng¶:
”K‰ nhà em có hai Ông bà già sÓng m¶t mình, vì các con l§n lên có gia Çình ra riêng h‰t. Nhà rÃt
thi‰u thÓn nhÜng Ông bà không than thª v§i con m¶t l©i nào. Nhà em mà có nÃu chè, Má bäo em
Çem bi‰u, em vØa vŠ t§i nhà là Bà Çem trä bát, nói: Ông khen chè ngon l¡m, ui chà, nghe b¡t nao
lòng. Khi Ông bŒnh n¢m trên giÜ©ng nhÜ ng†n Çèn lay l¡c, ngÜ©i con trai cä Çem vŠ m¶t h¶p bánh
hånh nhân thÆt to, Çem tÆn giÜ©ng m©i, Ông móm mém cÜ©i và l¡c ÇÀu, còn Bà ÇÙng kŠ bên mà Ùa
nÜ§c m¡t”.
M¶t em trai bu¶c miŒng nói: ChÎ ... ác quá, làm em nuÓt không trôi.
M¡t em cÛng nhÆp nhoè nói, không có ru¶t thÎt, mà m‡i khi nh§ Ông bà, thÃy lòng mình xót
l¡m, con cái không phäi nghèo Ç‰n n‡i không mua bi‰u Cha mË Ç¿Öc chút bánh ng†t, chÌ bªi ... vô
tâm.
Nói v§i ai, hay nói v§i lòng mình?☯

Thoáng Nh§ vŠ Cha

C

òn m¶t chút n»a em së cúng th©i khuya cÀu nguyŒn v§i Ba em, có thÀm m©i rÒi.
Ngày Ba em còn khoÈ, vÅn ª nhà cûa Ba, nhÜng khuya nào cÛng vŠ ThÃt cúng. Nh»ng thÙ 7
cuÓi tuÀn em Çåp xe vŠ kÎp, nhÜng quä thÆt em thÜ©ng cúng ª ñiŒn th©, thÌnh thoäng m§i
cúng v§i Ba, nhÜng lÀn nào ra, Ba em cÛng vuÓt ÇÀu tóc còn Ü§t nhem cûa em vì lúc nãy
t¡m v¶i chÜa kÎp khô. Ba không han hÕi gì cä, chÌ cÜ©i cØÖi.
Hai Cha con ngÒi ª thŠm Thánh ThÃt, có khi có các Dì, các Bác, ai nhìn cÛng cÜ©i trêu:
- "Coi Cha con nó kìa, Ông vÆy là vui nhÃt rÒi Çó".
Ba em cÛng chÌ cÜ©i cÜ©i.
Em bÜng ly rÜ®u vØa cúng xong, nói:”Ba uÓng thº m¶t chút Çi”(Ba em vÓn không uÓng
ÇÜ®c ru®u), còn bao nhiêu em trút h‰t lên tóc . Ai cÛng cÜ©i vì thÃy em . . . giang hÒ quá.
Bây gi© nh§ låi, thÃy nhÜ Çang ngÒi ª thŠm hiên, tr©i khuya mát lånh hÖi sÜÖng, mÃy cây
nguyŒt qu‰ rung rinh hoa tr¡ng buông hÜÖng theo gió bàng båc. Có b»a nh¢m khuya 14 rång R¢m,
có nhiŠu ngÜ©i Ç‰n cúng, tÃt cä ÇŠu ngÒi låi m¶t chút. Em thÜ©ng hái m¶t nhúm nguyŒt qu‰ thä vào
bình nÜ§c trà, chÜa uÓng Çã thÃy ngon.
Khuya nay cÛng nhÜ nh»ng ngày trÜ§c, em cÛng së cúng v§i Ba. V§i em hôm nay chÜa phäi
k‰t thúc nh»ng tÜªng nh§ vŠ Ba, m‡i khi ngÒi yên tïnh hay trª vŠ g¥p låi cänh cÛ, ch¡c låi có dÎp
nh§ ngÜ©i xÜa. ☯

26

Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 14/ Trung NgÜÖn ñinh H®i

ChuyŒn Th‰ S¿:

Låi bÀu v§i cº tåi New South Wales
TrÀn Nguyên ñÙc

C

uÓi cùng cu¶c bÀu cº chính quyŠn ti‹u
bang NSW Çã Ç‰n và Çi vào hôm thÙ
Bäy 24/03/2007. ñäng Lao ñ¶ng låi tái
Ç¡c cº. Theo thông lŒ trong sinh hoåt
chính trÎ tåi Úc nói chung và ti‹u bang NSW
nói riêng, kÿ bÀu cº này là th©i Çi‹m Ç‹ cº tri
thay Ç°i khuynh hÜ§ng ÇÀu phi‰u, bªi vì Çäng
Lao ñ¶ng Çã cÀm quyŠn ba nhiŒm kÿ và có
quá nhiŠu vø bê bÓi, bÃt cÆp trong các b¶ ngánh.
Tuy nhiên, tiŠn lŒ này Çã không lÆp låi. Ch£ng
nh»ng th¡ng cº mà Çäng Lao ñ¶ng còn không
bÎ hao binh, t°n tÜ§ng gì nhiŠu. Theo k‰t quä
ki‹m phi‰u cuÓi cùng, Çäng Lao ñ¶ng chÌ mÃt
có ba gh‰ cho Liên ñäng T¿ Do và QuÓc Gia.
ChÌ có trên dÜ§i 3 phÀn træm cº tri th‹ hiŒn s¿
bÃt mãn cûa mình v§i Çäng cÀm quyŠn.
ñäng Lao ñ¶ng th¡ng cº kÿ này không
phäi là do h† có tài kinh bang, t‰ th‰ gì mà là vì
Liên Çäng ñÓi lÆp, Ç¥c biŒt là ngÜ©i thû lãnh,
quá y‰u chû quan lÅn khách quan. Thành thº,
nh»ng cº tri bÀu cho Liên Çäng ñÓi lÆp cay cú
vì s¿ thÃt båi cûa Çäng mình là m¶t chuyŒn,
nhÜng nh»ng cº tri bÀu cho Çäng Lao ñ¶ng låi
không hŠ cäm thÃy vui vÈ, hä hê bªi vì h† bÃt
Ç¡c dï phäi ch†n m¶t Çäng mà h† cho r¢ng dù
có tŒ håi nhÜng vÅn còn Ç« tŒ hÖn Liên Çäng
ÇÓi lÆp.
Có ngÜ©i chua chát nhÆn xét r¢ng cu¶c
bÀu cº kÿ này là cu¶c bÀu cº tiêu c¿c, bÄn thÌu
nhÃt trong lÎch sº bÀu cº chính quyŠn ti‹u bang
New South Wales. NhÆn xét này có vÈ võ Çoán
bªi vì chÜa có m¶t d» liŒu nào Ç‹ chÙng minh.
M¥c dù nhÆn xét vØa nêu có vÈ là do cäm xúc
nhÃt th©i nhÜng nó låi phän änh m¶t th¿c t‰ và
có th‹ là m¶t mùi vÎ tranh cº mà cº tri chúng ta
së n‰m träi trong cu¶c bÀu cº Liên bang vào
cuÓi næm nay.

Kÿ th¿c, ngày 24/03 chÌ là m¶t ngày
ngÜ©i dân Úc chính thÙc Çi t§i các phòng phi‰u
Ç‹ bày tÕ nguyŒn v†ng cûa mình chÙ cu¶c bÀu
cº này Çã ÇÜ®c Çäng cÀm quyŠn và Liên Çäng
ñÓi lÆp chuÄn bÎ tØ rÃt lâu rÒi. ñäng Lao ñ¶ng
Ç‰n cu¶c bÀu cº lÀn này v§i nhiŠu bÃt l®i. S¿
bÃt cÆp trong viŒc cung Ùng các dÎch vø quan
y‰u cho dân chúng vÅn là nh»ng v‰t thÜÖng còn
rÜ§m máu cho t§i ngày hôm nay và chÜa ch¡c
së ÇÜ®c chính quyŠn ông Iemma giäi quy‰t triŒt
Ç‹ trong nhiŒm kÿ m§i. Tuy vân, v§i cÜÖng vÎ
cÀm quyŠn Çäng Lao ñ¶ng Çã có nhiŠu tài
nguyên, phÜÖng tiŒn Ç‹ phát Ç¶ng nh»ng chi‰n
dÎch quäng cáo cho mình và bi‰m nhë chính
quyŠn ñÓi lÆp. NhÜng Çây chÜa phäi là lš do
chính khi‰n cho Liên Çäng ñÓi lÆp thÃt båi. Lš
do then chÓt khi‰n h† thÃt cº là vì h† không
Çüa ra ÇÜ®c m¶t cÜÖng lïnh nào có hÒn cä. N‰u
h† khai thác khéo léo nh»ng khi‰m khuy‰t, l‡i
lÀm cûa Çäng Lao ñ¶ng và ÇŠ xuÃt ÇÜ®c nh»ng
sáng ki‰n, giäi pháp h®p lš, h®p th©i thì trÜ§c
tiên là h† së ÇÜ®c s¿ ûng h¶ tài chánh cûa các
gi§i kinh tài. TØ Çó, quÏ vÆn Ç¶ng tranh cº cûa
h† Çã phình to hÖn và thu hËp ÇÜ®c s¿ chênh
lŒch v§i quÏ cûa Çäng Lao ñ¶ng.

ñòn th‰ cûa Çäng Lao ñ¶ng
Theo tôi thi‹n nghï, sª dï Çäng Lao
ñ¶ng tái Ç¡c cº kÿ này là vì h† bi‰t áp døng
binh pháp rÃt cæn bän cûa Tôn Tº là bi‰t mình,
bi‰t ngÜ©i (?). H† bi‰t rõ là h† không ÇÜ®c lòng
dân và không ÇÜ®c ª nh»ng Çi‹m nào. TØ Çó h†
tìm m†i cách Ç‹ giäm thi‹u các y‰u Çi‹m cûa
mình cho dù nh»ng cách thÙc Çó có ti‹u nhân
hay tà quái chæng n»a. Câu nói th©i thÜ®ng hiŒn
nay cûa các doanh nhân ª các nÜ§c m§i phát
tri‹n là "ThÜÖng trÜ©ng là chi‰n trÜ©ng". Ÿ
Çây tôi xin tåm Ç°i låi là "Chính trÜ©ng là
chi‰n trÜ©ng". ThÆt ra, thì trong bÃt kÿ m¶t
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cu¶c tranh Çua nào Çi n»a, chÙ không h£n là chÌ
trong thÜÖng trÜ©ng và chính trÜ©ng; thái Ç¶
thÆn tr†ng, dè d¥t, bi‰t rõ nh»ng Üu khuy‰t
Çi‹m cûa mình và cûa ÇÓi thû vÅn là ÇiŠu quan
tr†ng thu¶c vào bÆc nhÃt. ñ¢ng này, Çäng T¿
Do chÜa chi mà Çã s§m Ç¡c chí, t¿ mãn, m¶ng
mÎ ban ngày thì thÃt båi là ÇiŠu có th‹ Çoán
trÜ§c ÇÜ®c rÒi.
S¿ thành công cûa Çäng Lao ñ¶ng
trong cu¶c bÀu cº lÀn này Çã nh© vào ông Bob
Carr không ít. Ông Carr không tham quyŠn, cÓ
vÎ và bi‰t thoái b¶ Çúng lúc. Ngoài ra, ông Carr
cÛng Çã ch†n Çúng m¥t Ç‹ gºi vàng. Xuyên
suÓt cu¶c vÆn Ç¶ng tranh cº ông Carr ch£ng
nh»ng không hŠ ÇÜ®c ông Iemma nh¡c nhª t§i,
mà còn bÎ dÃu nhÜ là mèo dÃu c..! NhÜng ông
Carr không hŠ tÕ vÈ buÒn phiŠn gì vŠ hành
Ç¶ng phû nhÆn, tØ khÜ§c hay nói hoåch toËt là
"ˆn cháo, Çá bát" Çó cä. ñiŠu quan tr†ng nhÃt
là Çäng Lao ñ¶ng có ÇÜ®c tái Ç¡c cº sau khi
ông ra Çi hay không mà thôi. NhÜ quš vÎ Çã
thÃy, s¿ hy sinh vì l®i ích và cÙu cánh cûa tÆp
th‹ Çäng Lao ñ¶ng cûa ông Carr Çã ÇÜ®c ÇŠn
Çáp xÙng Çáng. "ñi‹m son" cûa Çäng Lao Ç¶ng
trong chính trÜ©ng ti‹u bang NSW ch¡c ch¡c là
phÀn thÜªng tnh thÀn quá l§n so v§i s¿ mÃt mát
th‹ diŒn nhÃt th©i cûa ông Ãy.
Phäi thØa nhÆn m¶t ÇiŠu là chi‰n dÎch
tranh cº cûa Çäng Lao ñ¶ng Ti‹u bang NSW
kÿ này quá sÙc thành công và nhÜ Çã nh¡c ª
trên s¿ thành công này Çã d¿a vào nhiŠu y‰u tÓ
khách quan lÅn chû quan, tích c¿c lÅn tiêu c¿c.
Khía cånh tiêu c¿c hay cÛng có th‹ nói là ti‹u
nhân nhÃt cûa cu¶c tranh cº là chi‰n dÎch bôi
nh† và xuyên tåc cá nhân thû lãnh Çäng T¿ Do.
DÅu bi‰t r¢ng thû Çoån này là chuyŒn cÛ xÜa
nhÜ trái ÇÃt trong sinh hoåt chính trÎ th‰ tøc xÜa
nay. Ai cÛng chán ghét , cÛng ghê tªm thû Çoån
này nhÜng n‰u có tài nguyên hay phÜÖng tiŒn
Ç‹ th¿c hiŒn thì ÇÜÖng s¿ cÙ lÆp Çi lÆp låi là nó
së có hiŒu quä. ThÆt vÆy, ÇÜÖng s¿ cÙ liên tøc
công kích ÇÓi thû h‰t Ç®t này Ç‰n Ç®t khác và
lôi kéo s¿ chú š cûa cº tri khÕi nh»ng chuyŒn
bê bÓi cûa mình. N‰u ÇÜÖng s¿ Çang cÀm
quyŠn, thì ÇÜÖng s¿ phäi cÓ g¡ng thuy‰t phøc
cº tri r¢ng dù chúng tôi có d« thì cÛng chÜa Ç‰n

n‡i bŒ råc. Cº tri có th‹ không Üa chính sách,
thành tích cûa chúng tôi nhÜng ÇÓi thû cûa
chúng tôi thì Çã, Çang và së ch£ng có cách gì Ç‹
giäi quy‰t các r¡c rÓi cä. Væy tåi sao quš vÎ
không cho chúng tôi thêm th©i gian, thêm cÖ
h¶i? Và Çây là thû Çoån mà Çäng Lao ñ¶ng Çã
áp døng trong cu¶c bÀu cº 27/ 03. Nó Çã ÇÜ®c
thi tri‹n t§i m¶t mÙc thÜ®ng thØa, v§i m¶t tÀn
sÓ cao và mÆt Ç¶ dày Ç¥c. Ông Debnam Çã g†i
chi‰n dÎch bôi nh† ông là cu¶c vÆn Ç¶ng chính
trÎ xÃu xa, tÒi båi nhÃt trong lÎch sº chính trÎ tåi
ti‹u bang New South Wales (!). Tuy vân, Çäng
Lao ñ¶ng cÛng ch£ng vØa khi trä Çûa r¢ng
nh»ng gì h† làm ch£ng qua cÛng chÌ là Çòn
"GÆy ông ÇÆp lÜng ông" mà thôi. Bªi vì trong
cu¶c vÆn Ç¶ng tranh cº kÿ này Çäng Lao ñ¶ng
chÌ thuÀn tuš b¡t chÜ§c theo mô thÙc vÆn Ç¶ng
tranh cº cûa Çäng TÜ Do tåi cu¶c bÀu cº Liên
bang hÒi næm 2004. Kÿ Çó, Liên Çäng cÀm
quyŠn Çã nh¡m tÃn công vào nh»ng y‰u Çi‹m
cûa ông Mark Latham nhÜ thi‰u kinh nghiŒm
sinh hoåt chính trÎ cÃp Liên bang, thành tích
hoåt Ç¶ng chính trÎ nghèo nàn ª cÃp ÇÎa phÜÖng
và ki‰n thÙc non n§t vŠ tài chánh, kinh t‰.
Thành thº, m¶t k‰ sách gia cûa Çäng Lao ñ¶ng
nói r¢ng suy cho cån cùng, thì Çäng T¿ Do và
Çäng Lao ñ¶ng ch£ng ai có th‹ t¿ cho là mình
Çåo ÇÙc hÖn ngÜ©i khác, Ç¥c biŒt khi ÇŠ cÆp t§i
nh»ng gì mà Çäng T¿ Do Çã làm v§i ông
Latham.

Chiêu thÙc cûa Liên minh T¿
do - QuÓc gia
Tuy vân, ngÜ©i ViŒt Nam mình có câu
thành ng» là cây ngay ch£ng s® ch‰t ÇÙng hay
Tiên Nho cûa chúng ta cÛng tØng nói là "Hàm
huy‰t phún nhÖn tiên ô t¿ khÄu". N‰u ông
Debnam thÆt s¿ có tài, Çäng T¿ Do thÆt s¿ có
næng l¿c thì dÀu cho Ç£ng Lao ñ¶ng có bôi nh†,
bêu r‰u th‰ nào thì cÛng ch£ng hŠ h¡n gì. Cº tri
tåi ti‹u bang New South Wales ch£ng có ngây
thÖ, kh© dåi t§i Ç¶ ai nói gì cÛng nghe, cÛng
cho là Çúng n‰u chÜa ÇÓi chi‰u v§i d» kiŒn th¿c
t‰. N‰u trên th¿c t‰, Ç£ng T¿ do NSW mà Çåi
diŒn là ông Debnam là ngÜ©i có ÇÙc, có khä
næng kh¡c phøc nh»ng khi‰m khuy‰t, bÃt cÆp
trong các b¶ Giao thông, Cänh sát, Y t‰, Giáo
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døc, Kinh t‰ v.v... thì Çòn bôi bÄn Çã trª thành
Çòn "HÒi mã thÜÖng". Cº tri Çã trª nên ghê
tªm, chán chê Çäng cÀm quyŠn hÖn và m¶t
chi‰n th¡ng kinh thiên, Ç¶ng ÇÎa là ÇiŠu tÃt y‰u.
ñ¢ng này ông Debnam thÆt s¿ là ngÜ©i khi‰m
ÇÙc và thi‹u tài. Nói vŠ ÇÙc, ông Debnam là
ngÜ©i Çã tØng Çâm sau lÜng nh»ng ngÜ©i ÇÒng
chí hÜ§ng v§i mình. Nói vŠ tài, ông chÌ là s¿
l¿a ch†n thÙ tÜ cho vÎ trí thû lãnh chính quyŠn
ÇÓi lÆp; ngÜ©i thÙ nhÃt là ông John Brogden,
hai là ông Barry O’Farrell, ba là ông Andrew
Tink.
Có lë quš Ç†c giä ÇŠu nh§ là thû lãnh
chính quyŠn ÇÓi lÆp NSW trÜ§c ông Debnam là
ông John Brogden. Ông Brogden Çã bÃt thÀn tØ
chÙc vào ngày 30 tháng Tám 2005 vì vø xì
cæng Çan tán gái Äu tä. Mà ÇiŠu lå lùng là vø
này vØa xäy ra thì các công ty truyŠn thông ÇŠu
bi‰t vanh vách và làm rùm beng lên. Có th‹ nói
là n¶i trong 24 gi©! Uy tín cûa ông Brogden bÎ
t°n thÃt n¥ng nŠ và ông bÎ Çäng áp l¿c tØ chÙc.
ChuyŒn này ch£ng nh»ng khi‰n uy tín cûa Çäng
T¿ Do bÎ thiŒt håi mà còn khi‰n cho ông
Brogden nghï quÅn và t¿ tº. May mà có ngÜ©i
phát hiŒn và cÙu kÎp. ñiŠu lå lùng thÙ hai là
ngÜ©i mà Çáng lš ra ÇÜ®c Çäng T¿ Do ÇŠ cº lên
th‰ ông Brogden là ông phó Barry O’Farrell låi
bÃt thÀn rút lui khÕi cu¶c chÖi. Thû phåm cûa
hai vø này không ai khác hÖn là ông Peter
Debnam. Debnam Çã chÖi trò ném bùn vào
nh»ng ngÜ©i mà ông cho là cän trª ÇÜ©ng ti‰n
thân cûa ông ta. Ngoài ra, v§i suy nghï r¢ng Çåi
Ça sÓ cº tri cûa NSW Çã quá chán ngán chính
quyŠn ÇÜÖng nhiŒm nên tåi cu¶c bÀu cº 2007
này, Liên Çäng ch£ng cÀn phäi làm gì nhiŠu
cÛng có th‹ chÙng ki‰n m¶t s¿ Çåi båi cûa Çäng
Lao ñ¶ng. Thành ra, chÌ cÀn ÇÜ®c ÇÙng ÇÀu
chính quyŠn ñÓi LÆp là cÀm ch¡c chÙc Thû
Hi‰n trong tay. Chính "Ç¶ng thái" khinh ÇÎch,
khoanh tay ch© sung røng Çó mà h† Çã chuÓc
lÃy thÃt båi. Riêng cá nhân, vì l®i quyŠn tÜ
riêng mà ông Peter Debnam Çã phän b¶i låi
chính Çäng cûa mình và Çi Çêm v§i Çäng Lao
ñ¶ng qua quan niŒm r¢ng kÈ thù cûa kÈ thù
mình có th‹ là m¶t ÇÒng minh tåm th©i v§i
mình. MiÍn ông ta có th‹ trª thành Thû Hi‰n k‰

ti‰p là có th‹ biŒn minh cho m†i hành vi m© ám
và bÄn thÌu. Ông Debnam Çã cho thû hå dàn
x‰p m¶t bu°i då tiŒc tÙc là m¶t cái bÅy Ç‹ ông
Brogden rÖi vào và rÒi trong cÖn trà dÜ, tºu hÆu
Çã có nh»ng ngôn tØ trêu ghËo xúc phåm n¥ng
nŠ m¶t phø n». RÒi sau Çó tay chân cûa ông
Debnam g†i ÇiŒn thoåi cho cho t°ng hành dinh
cûa Çäng Lao ñ¶ng Ç‹ kêu Çäng Lao ñ¶ng bán
tin này cho gi§i truyŠn thông và gieo ti‰ng oan
cho ông O’Farrell là thû phåm. M¶t khi gi§i
truyŠn thông Çòi hÕi m¶t Çåi diŒn cao cÃp trong
Çäng T¿ Do xác th¿c thì m¶t ngÜ©i thu¶c vây
cánh cûa ông Debnam së ÇÙng ra. NhÜ vÆy,
ngÜ©i cuÓi cùng hÜªng l®i së là ông ta. Còn
chuyŒn uy tín, danh giá cûa Çäng mình ra sao,
ông chä cÀn bi‰t vì dù sao thì Çäng T¿ Do cÛng
Ç¡c cº kÿ này mà (!).
V§i m¶t Çäng møc Çích chung không
màng t§i mà chÌ lo ÇÃu Çá n¶i b¶, tranh giành
l®i ích cûa cá nhân và vây cánh; chiêu hiŠn, Çãi
sï không th¿c hiŒn mà chÌ lo thu nåp nh»ng kÈ
a dua, nÎnh hót; thì cho dù ÇÓi thû có æn dåi, Çái
nát Ç‰n c« nào Çi n»a thì cÛng ÇØng hòng mà
th¡ng ÇÜ®c. HuÒng chi ÇÓi thû cûa ñäng T¿ Do
là m¶t Çäng cÀm quyŠn, có Çû ÇÀy phÜÖng tiŒn
tài chánh và nhân l¿c. M¶t m¥t, Çäng Lao ñ¶ng
lo che dÃu nh»ng khuy‰t Çi‹m cûa mình; m¥t
khác thì tô son, trét phÃn cho ông Iemma; rÒi
thêm vào Çó là không ngÀn ngåi dùng thû Çoån.
Không tính Ç‰n ông Bob Carr nhÜ tôi Çã ÇŠ cÆp
ª trên, thì thº hÕi trong suÓt cu¶c vÆn Ç¶ng
tranh cº, cº tri có khi nào nghe Çäng Lao ñ¶ng
nh¡c nhª dù m¶t lÀn t§i các ông Carl Scully,
Joe Tripodi, Michael Costa ho¥c Frank Sartor
không? Không hŠ!!! Tåi sao không nh¡c? Vì hÍ
nh¡c t§i mÃy ông Çó là ch¡c ch¡n së khÖi dÆy
cäm xúc bÃt mãn cûa cº tri vŠ nh»ng thành tích
làm viŒc quá b‰t bát, kém cÕi cûa h†.
Trª låi v§i ông Debnam, v§i m¶t ngÜ©i
vì tÜ ÇÒ mà có th‹ bán rÈ quyŠn l®i cûa t° chÙc,
có th‹ bán rÈ danh d¿, uy tín cûa ÇÒng chí mình
thì liŒu cº tri có nên tin vào h† hay không?
Không nói nh»ng cº tri trung thành t§i mÙc mù
quáng, thì l† có ngÜ©i Çiên m§i tin h†. ñ¥t
niŠm hy v†ng cûa mình vào nh»ng bàn tay
phän tr¡c nhÜ vÆy thì có khác chi "Giao trÙng
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chÙc tåi Úc chÓng låi nh»ng luÆt giÓng nhÜ luÆt
Work Choices mà công nhân viên chÙc ª nhiŠu
nÜ§c kÏ nghŒ khác cÛng Çã lãng công, bãi công
và xuÓng ÇÜ©ng bi‹u tình Àm Àm Ç‹ chÓng låi.
Chính quyŠn Liên Bang Çã bÎ các chính quyŠn
Ti‹u Bang cÜÖng tÕa mà vÅn xäy ra vø Work
Choices. Nhiên hÆu khi chính quyŠn Ti‹u Bang
n¢m trong tay cûa m¶t Çäng T¿ Do n»a thì dân
chúng së khÓn ÇÓn Ç‰n chØng nào. Chính n‡i lo
này, n‡i ám änh này Çã phÀn nào cän trª nh»ng
cº tri thu¶c loåi swinging voters ÇÀu phi‰u cho
Çäng T¿ Do.

cho ác". M¶t khi nh»ng ngÜ©i này Çåt ÇÜ®c
møc Çích, thì chuyŒn lÆt l†ng, tráo trª; bán
ÇÙng ngÜ©i khác chÌ là chuyŒn không kíp thì
chÀy.
M¶t lš do khác thu¶c loåi khách quan
tÙc là không n¢m trong tÀm ki‹m soát khi‰n
cho Liên Çäng ñÓi lÆp thÃt cº kÿ này là vø
Work Choices cûa chính quyŠn T¿ Do Liên
Bang. M¥c dù Hi‰n Pháp (Constitution) và
Công LuÆt (Common Law) Úc qui ÇÎnh rõ là
m‡i khi có s¿ tÜÖng kh¡c gi»a luÆt Liên Bang
và luÆt Ti‹u Bang thì luÆt Liên Bang së th¡ng
th‰ nhÜng có m¶t th¿c t‰ mà chúng ta không
th‹ bác bÕ ÇÜ®c là chính quyŠn Liên Bang rÃt
cÀn s¿ h®p tác, h‡ tr® cûa các chính quyŠn Ti‹u
Bang. Mà chính quyŠn các Ti‹u bang và lãnh
th° tåi Úc hiŒn ÇŠu do Çäng Lao ñ¶ng chÃp
hành. N‰u muÓn ÇÜ®c các chính quyŠn Ti‹u
Bang ÇÒng loåt th¿c hiŒn các luÆt Liên Bang
ho¥c ûng h¶ các k‰ hoåch, ÇÒ án cûa mình, thì
chính quyŠn Liên Bang phäi nhân nhÜ®ng ÇiŠu
này ho¥c ÇiŠu khác trong các luÆt lŒ và chính
sách, thÆm chí có th‹ tu chính. Th‰ mà vÅn lòi
ra cái vø Work Choices. Cæn bän mà nói, s¡c
luÆt này cho phép gi§i chû nhân ÇÜ®c phép thu
tuy‹n và sa thäi công nhân viên chÙc t¿ do,
thoäi mái hÖn; cÛng nhÜ tÜ§c bÕ nhiŠu quyŠn
l®i cûa ngÜ©i Çi làm hÖn. VŠ l®i ích lâu dài cûa
nÜ§c Úc, cûa ngÜ©i công nhân viên chÙc tÙc
nh»ng ngÜ©i không phäi là chû nhân Úc thì luÆt
giao t‰ kÏ nghŒ Work Choices không h£n là
không h®p lš, nhÜng hiŒn th©i thì không ít
ngu©i nghï r¢ng nó thi‰u cái tình. NgÜ©i ta
ch£ng cÀn bi‰t cái l®i "long-term" hay "shortterm" gì gì Çó cûa luÆt Work Choic, trÜ§c m¡t
h† nghï r¢ng nÒi cÖm cûa h† mà gi§i chû nhân
muÓn giäi quy‰t th‰ nào cÛng ÇÜ®c và tùy tiŒn
thì dÙt khoát là không ÇÜ†c rÒi. NhÜ chúng ta
ÇŠu bi‰t là chúng ta hiŒn Çang sÓng trong m¶t
môi trÜ©ng toàn cÀu, s¿ cånh tranh rÃt khÓc liŒt
mà møc Çích cûa luÆt Work Choices là chÌ
nh¢m gia tæng næng l¿c cûa nŠn kinh t‰ Úc
trong nŠn kinh t‰ th‰ gi§i nói chung và nh¢m
nâng cao khä næng sän xuÃt cûa ngu©i Úc nói
riêng. Ba tÓ chÃt hiŒu næng, hiŒu suÃt và hiŒu
quä là tÓi y‰u. Không chÌ có công nhân viên

Sau cÖn mÜa tr©i låi sáng
Chúng ta có th‹ nói ng¡n g†n r¢ng sª dï
Liên Çäng ñÓi lÆp Ti‹u bang NSW thÃt cº kÿ
này là do s¿ bÃt °n n¶i b¶ (mÃy ch» này nghe
có vÈ nhË nhàng, lÎch thiŒp chÙ thÆt ra là m¶t
s¿ phân hóa, kình chÓng kÎch liŒt); thái Ç¶ s§m
t¿ mãn; và khinh ÇÎch.
Tuy vân, Tiên Nho chúng ta tØng quan
niŒm và cho Ç‰n nay vÅn bÃt hû, Çó là h‰t cÖn
bï c¿c, t§i hÒi thái lai. ChuyŒn cÀm quyŠn cûa
các Çäng phái tåi nh»ng nÜ§c dân chû pháp trÎ
nhÜ Úc cÛng tuân theo qui luÆt bÃt thành væn
Çó, hay nói Çúng hÖn là tuân theo m¶t chu kÿ,
m¶t xu th‰.
Thay vì có th‹ cÀm quyŠn s§m hÖn,
nhÜng vì quá chû quan nên Çäng T¿ Do Çã
chuÓc lÃy thÃt båi. Xét vŠ næng l¿c gi»a h† và
Çäng Lao ñ¶ng, Ç¥c biŒt là tåi cÃp Ti‹u bang,
thì chÜa bi‰t ai t... Œ hÖn ai! Thành thº, n‰u h†
chÎu xét mình, triŒt Ç‹ chÃn chÌnh låi n¶i b¶ và
chuÄn bÎ kín kÈ hÖn, thì tåi cu¶c tuy‹n cº t§i hy
v†ng là h† së Çåt ÇÜ®c ba y‰u tÓ cÀn và Çû; Çó
là thiên th©i, ÇÎa l®i và nhân hòa. Lúc Çó, n‰u
không có chi‰n tranh xäy ra (!), thì tôi dám
Çoán là chính quyŠn Ti‹u Bang NSW së thu¶c
vŠ h†!.

Låm bàn vŠ chuyŒn ñåo
Có lë chúng ta ai cÛng bi‰t là chuyŒn
sinh hoåt gi»a ñ©i và ñåo có tÜÖng quan v§i
nhau. ñÙc Ng†c Hoàng ThÜ®ng ñ‰ Çã tØng
giáng cÖ dåy r¢ng: "ñåo không ñ©i kh6ng sÙc,
ñ©i không ñåo không quyŠn, sÙc quyŠn tÜÖng
Ç¡c m§i mong tåo th©i cäi th‰". NhÜng có nhÃt
thi‰t là vì s¿ tÜÖng quan này mà chúng ta Çem
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m¶t sÓ ÇiŠu th‰ tøc vào cºa ñåo hay không? Sª
dï tôi phäi Ç¥t ra câu hÕi này là vì tôi nhÆn thÃy
có m¶t sÓ ñåo h»u tán thÜªng các thû Çoån cûa
các Çäng chính trÎ nói chung và cûa các chính
khách nói riêng. ThÆm chí có th‹ áp døng
chúng ngay cä trong sinh hoåt chính trÎ ñåo.
Tuy vân, suy nghï cûa nh»ng ñåo h»u này
không phäi là không có cÖ sª và lš do chû y‰u
là bªi vì tØ xÜa t§i gi© không ít các chính trÎ gia
Çã bôi Çen hai ch» chính trÎ rÒi. ñen Ç‰n Ç‡i
m‡i khi nh¡c t§i hai ch» Çó là chúng ta thÜ©ng
nghï ngay Ç‰n nh»ng thû Çoån m© ám và bÄn
thÌu. Do Çó, n‰u làm chính trÎ, dù trong ñåo,
mà thi‰u thû Çoån là thi‰u chÃt "professional" .
(sic!)
ñÙc H¶ Pháp Phåm Công T¡c Çã nhiŠu
lÀn thuy‰t giäng vŠ s¿ khác biŒt trong sinh hoåt
chính trÎ ñåo và ñ©i. Nói vŠ chính trÎ ñåo,
Ngài cho bi‰t: "NŠn chánh trÎ Ãy là m¶t nŠn
chính trÎ Ç‹ phân quyŠn v§i quyŠn Ç©i, quyŠn
Ç©i BÀn ñåo ch£ng cÀn luÆn vì nó là oai quyŠn
nhÜ trÜ§c m¡t chúng ta Çã thÃy".
Theo Ngài, chính trÎ ñåo "...cÛng quyŠn
hành nhÜ ai, nhÜng có m¶t ÇiŠu tr†ng y‰u khác
h£n là quyŠn ñ©i và quyŠn ñåo cách nhau m¶t
tr©i m¶t v¿c, nhÜ bên này và bên kia, m¥c dÀu
không có mÙc chính gi»a Çã ÇÎnh, nhÜng bên
kia xâm læng qua bên nÀy m¶t chút thì ngÜ©i ta
Çã thÃy. Hai quyŠn (hai nŠn chính trÎ này - NV)
ÇŠu Ç¥c s¡c không giÓng nhau Ç¥ng. Cây huŒ
ki‰m cûa chúng ta không phäi là cây thi‰t ki‰m
cûa th‰ gian h»u hình mà là huŒ ki‰m vô hình
tÙc là tinh thÀn và Çåo ÇÙc cûa chúng ta".
ñÙc Phåm H¶ Pháp cänh giác r¢ng:
"Cä Thánh Th‹ cûa ñÙc Chí Tôn là trÜ©ng
quan låi, n‰u quan låi ñåo mà b¡t chÜ§c ÇÒ
theo th‰ pháp và hình th‹ cûa quyŠn ñ©i
(Chính trÎ ñ©i - NV) thì xem nó dÎ kÿ hì h®m
l¡m".
Ngài thuy‰t: "QuyŠn ñåo (Chính trÎ
ñåo - NV) nó có hình tÜ§ng khác, nó không
quái gª và dÎ h®m nhÜ trÜ©ng Ç©i chúng ta xem
thÃy hi‹n nhiên Çó vÆy".
Ngài thuy‰t ti‰p: "N‰u anh h†a sï Çû tài,
Çû næng l¿c cÀm cây bút h†a cho nó nên hình
tÜ§ng, tÜªng không có vÆt báu chi ª th‰ gian

này so sánh ÇÜ®c. vì nó có Tiên cæn PhÆt cÓt
hiŒn trong Çó. [...] các bån thº xem Tiên, PhÆt
tÓt ÇËp nhÜ th‰ nào, thì trÜ©ng quan låi cûa
ñåo phäi cÀm cây vi‰t thiêng liêng vë nên hình
tÓt ÇËp nhÜ PhÆt nhÜ Tiên vÆy".
Ngài dåy r¢ng: "N‰u rûi có m¶t bŒt l†,
hay m¶t chút b®n nhÖ dính vào thì nó dÎ hình dÎ
dång và ô trÜ®c l¡m. Nó phäi cho ÇËp Çë khôi
ngô linh dÎ nguyŒt xu m§i Ç¥ng...".
M¶t lÀn n»a, ñÙc H¶ Pháp cänh cáo:
"Tôi nói quy‰t m¶t ÇiŠu là Chánh trÎ ñåo mà
có dính m¶t chút cûa quyŠn Ç©i thì dÎ h®m xÃu
xa l¡m vÆy. Bªi tinh thÀn không chÎu vÆt chât,
vÆt chÃt không hŠ hòa thuÆn v§i tinh thÀn.
TrÜ©ng quan låi cûa nŠn Chánh Giáo Chí Tôn
khác hÖn Ç©i, chúng ta chÌ lÃy Çåo ÇÙc nhÖn
nghïa làm quyŠn, còn ngoài kia h† lÃy quyŠn
l¿c cÜ«ng bÙc, hai cái so nhau khác h£n".
Nên Ngài gút låi: "Trong cºa ñåo n‰u
ch£ng bi‰t quyŠn mình là gì, låi b¡t chÜ§c ÇÒ
theo tâm lš thiên hå, cÜ«ng bÙc vô Çåo ÇÙc, vô
nhÖn tình thì quä nhiên sái h£n"!
Tôi xin mån phép dùng tÜ tÜªng dÅn
thÜ®ng cûa ñÙc Phåm H¶ Pháp Ç‹ k‰t thúc bài
vi‰t này, bªi lë bÓi cänh cûa l©i dåy này tuy có
khác nhau, nhÜng tính chÃt ho¥c š nghïa thì vÅn
không có gì sai tråi.
Tôi thi‹n nghï, kim chÌ nam cûa ñåo
Cao ñài trÜ§c Çây, bây gi© và mai sau vÅn là:
"TruyŠn nhÖn nghïa làm phÜÖng cÙu cánh,
døng trung hòa ÇÎnh phép hóa dân".
Khuôn thuyŠn Bát Nhã có ÇÜ®c xuôi
chèo, mát máy và cÆp b© b‰n hay không là tùy
thu¶c vào mÙc Ç¶ chúng ta th¿c hiŒn ÇÜ®c
Çúng bao nhiêu so v§i kim chÌ nam này. Giä
nhÜ h‰t th‰ hŒ này t§i th‰ hŒ khác, h‰t ñåo h»u
này t§i ñåo h»u khác cÙ "noi gÜÖng" ho¥c thi
nhau Çi lŒch v§i phÜÖng châm nêu trên thì
chuyŒn ÇuÓi Ç¡m là k‰t quä có lë không phäi
Ç®i t§i H¶i Long Hoa hay Ngày Phán Xét m§i
bi‰t ÇÜ®c!?? ☯
K› niŒm mùa bÀu cº Ti‹u bang NSW 07

TrÀn Nguyên ñÙc
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Hình Ảnh Sinh Hoạt

Tu bổ Lôi Âm Cổ Đài

Tu bổ Lôi Âm Cổ Đài
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Tu bổ Lôi Âm Cổ Đài

Tu bổ Lôi Âm Cổ Đài
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Tham dự Ngày của Mẹ (Mother’s Day)

Tham dự Ngày của Mẹ (Mother’s Day)
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Học sinh trường ST. Therèse Catholic School viếng Thánh Thất NSW

Học sinh trường ST. Gabriel's Primary School viếng Thánh Thất NSW
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Liên giao hành Đạo tham dự Multi Faith Gathering (Uniting Church - Stratfield)

Liên giao hành Đạo tham dự Multi Faith Gathering (Uniting Church - Stratfield)
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Liên giao hành Đạo: Dự Lễ Phật Đản 2631 tại Phước Huệ Công Đức Tòng Lâm
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Phân Ðu

Phân Ðu

Vô cùng thÜÖng ti‰c

NhÆn ÇÜ®c tin buÒn
HiŠn Tài

Ngài H»u Phan Quân

Lê væn thoåi

Phåm TÃn xuân

vØa qui Thiên tåi Thánh ñÎa Tây
Ninh vào lúc 11.30 trÜa ThÙ Ba,
07.08.2007 (âl.25.06.ñinh H®i).

Nguyên T°ng Quän NhiŒm Ban Th‰ ñåo
Trung ÐÖng Tòa Thánh Tây Ninh

qui vÎ tåi Thánh ñÎa Tây Ninh vào
lúc 04.15 gi© chiŠu ngày,
02.06.ñinh H®i (dl. 15.07.2007).

HÜªng th† 89 tu°i
Toàn th‹ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc và
ñåo H»u T¶c ñåo Sydney thành
kính chia buÒn cùng tang quy‰n và
cÀu nguyŒn ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt
MÅu phát hå hÒng ân, ban tÙ cho
chÖn linh Ngài CÓ H»u Phan Quân
Lê Væn Thoåi cao thæng thiên vÎ.

HÜªng th† 85 tu°i
T¶c ñåo Sydney thành kính chia
buÒn cùng tang quy‰n và xin cÀu
nguyŒn ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu
cÙu Ç¶ chÖn linh CÓ HiŠn Tài Phåm
TÃn Xuân s§m trª vŠ cõi Thiêng
Liêng H¢ng SÓng.

Phân Ðu

Phân Ðu

NhÆn ÇÜ®c tin buÒn
Giáo sÜ Ti‰n Sï

Hay tin Çau buÒn
ñåo H»u

LÜÖng Minh ñáng

Quách ñình Hoàng

vØa qui vÎ tåi Melbourne vào lúc
11.30 Çêm Chû Nh¿t, 12.08.2007
(âl.30.06.ñinh H®i).

qui vÎ tåi Lansdowne Nursing
Home, Sydney lúc 06.30 chiŠu ngày
28.05.2007 (âl.12.04.ñinh H®i).

HÜªng th† 65 tu°i

HÜªng th† 91 tu°i

T¶c ñåo Sydney thành kính chia
buÒn cùng tang quy‰n và thành tâm
cÀu nguyŒn ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt
MÅu và các ñÃng Thiêng Liêng h¶
Ç¶ cho chÖn linh Giáo SÜ LÜÖng
Minh ñáng siêu thæng tÎnh Ç¶.

T¶c ñåo Sydney thành kính chia
buÒn cùng tang quy‰n và xin cÀu
nguyŒn ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu
và các ñÃng Thiêng Liêng cÙu h¶
cho chÖn linh CÓ ñåo H»u Quách
ñình Hoàng siêu thæng tÎnh Ç¶.

38

Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 14/ Trung NgÜÖn ñinh H®i

ThÜ Tín
- HiŠn ñŒ Huÿnh Tr†ng: xin Hñ ti‰p tøc kiên nhÅn, nhÜ Çã kiên nhÅn ch© Ç®i rÒi. Bän Tin
lÀn nÀy nh© có s¿ trích ch†n Thánh Ngôn cûa HiŠn ñŒ. Mong nhÆn ti‰p bài vª cho BT t§i vào dÎp
Hå NguÖn, K› niŒm ngày Khánh Thành Thánh ThÃt NSW, mØng Chúa Giáng Sinh v. v . . . Thân
ái.
- HiŠn Mu¶i TrÀn Th¡m: BTHH vui mØng có s¿ h®p tác cûa HiŠn Mu¶i, dù chÜa tr†n vËn. ñã
nhÆn và Çæng vào bän tin nÀy. N¶i dung rÃt ÇÖn giän, chÖn chÃt, mà t‰ nhÎ, không cÀu kÿ trong
khi chia sÈ. ñåo quí là vÆy. Chúc HiŠn Mu¶i s§m thành Çåt. M‰n.
- HiŠn Mu¶i PhÜÖng Thäo: ñã nhÆn bài cûa HiŠn Mu¶i. ñÜ®c l¡m. Mong HM ti‰p tøc sáng
tác, b¢ng Anh Ng» cÛng ÇÜ®c, Ç‹ chia sÈ v§i các bån trÈ. N‰u cÀn cài fonts ViŒt, BTHH së giúp
cài cho hiŠn mu¶i. Chúc vui mùa Trung NguÖn và Vu Lan.
- HiŠn ñŒ Tâm ñào: ñã nhÆn ÇÜ®c CD k› niŒm ngày qui Thiên cûa Ngài H»u Phan Quân Lê
Væn Thoåi, do HiŠn ñŒ khéo léo th¿c hiŒn, dù chÌ có mÃy tÃm hình nhÆn ÇÜ®c tØ quê nhà. Hy
v†ng, Hñ ti‰p tøc th¿c hiŒn nhiŠu CD, DVD trong viŒc truyŠn ñåo cho ngÜ©i bän xÙ và cä ÇÒng
Çåo ª häi ngoåi, dù Hñ Çang bÆn nhiŠu viŒc ÇiŠu hành tåi ThÜ ViŒn và cä trang nhà Sydney
Center For Studies in Caodaism. Chúc khÕe và an vui.
- HiŠn Mu¶i Ti‹u HÜÖng: BT Çã nhÆn các bài thÖ cûa HM, Çang Çæng trong sÓ nÀy. Hình nhÜ
HM có cäm nhÆn s¿ cao quš cûa tình mÅu tº, nên l©i thÖ có vÈ tÙc tÜªi, Ü§t m¡t. N‰u ngÜ©i Ç†c
thông cäm, thì nhÆn thÙc câu Kinh “Ch© con lÆp ÇÙc giúp hu©n ngôi xÜa”, cÀn ÇÜ®c th‹ hiŒn ngay
khi cha mË còn hiŒn tiŠn, thì tÓt bi‰t mÃy! Thân ái.
- HiŠn ñŒ Huÿnh Anh: ñã nhÆn ÇÜ®c các bài thÖ cûa Hñ, cä bài TiÍn Ngài HPQ Lê Væn
Thoåi vŠ cõi TLHS, Çã Çæng trong sÓ nÀy. Chúc khÕe và an låc.
- HiŠn ñŒ ñåi thiŒn: Bän Tin Çã nhÆn ÇÜ®c bän mÅu LÎch ñåo næm 2008. Nh© Hñ vui lòng in
Ç‹ bi‰u cho ÇÒng Çåo xa gÀn. ñÒng th©i, T¶c ñåo cÛng nh© ñŒ Mu¶i ThiŒn Chi‰n giúp in Ãn các
Bän Tin k‰ ti‰p. Thân chúc an låc.
- HiŠn ñŒ Lê VÛ: GÀn h‰t mùa Çông, s¡p sang Xuân, hy v†ng nguÒn cäm hÙng cûa thi nhân
nhóm lên và n© r¶ theo hoa xuân ngát hÜÖng cä vÜ©n Båch Liên cûa Hòa HiŒp. N‰u nguÒn thi
hÙng lÀn nÀy còn vÜÖng vÃn mùi hoa anh Çào cûa núi Phú Sï, thì hÜÖng vÎ Çông phÜÖng cûa xÙ
Phù Tang ch¡c là dÎu mát l¡m. M‰n.
- HiŠn Mu¶i Uyên Trang: ñã nhÆn các bài Gia Chánh và ChuyŒn vui. ñem låi niŠm vui cho
m†i ngÜ©i cÛng là lÆp ngôn. Hy v†ng HM cÓ g¡ng chuÄn bÎ trÜ§c cho BT t§i nhé. LÀn sau vui
lòng Çánh máy fonts VPS ho¥c VNI Ç‹ dÍ trình bày hÖn. Thân ái.
- HiŠn Mu¶i Tú PhÜÖng: ñã nhÆn bài cûa HM. Xin ti‰p tøc gºi thêm nhé. Chúc vui trong Mùa
Vu Lan Báo Hi‰u.
- HiŠn ñŒ TrÀn Nguyên ñÙc: ñã nhÆn bài cûa Hñ, khá sâu s¡c, Çæng trong sÓ nÀy. Låi s¡p
t§i ngày bÀu cº cÃp Liên Bang. ChuyŒn chánh trÎ ñ©i, th©i nay thÜ©ng là vÆy, khác v§i th©i
Nghiêu ThuÃn vë vòng ræn trÎ. N‰u loài ngÜ©i hi‹u rõ tôn chÌ Thiên ThÜ®ng, Thiên Hå - Bác Ái,
Công Bình thì phÜ§c cho Nhân Loåi bi‰t mÃy. ☯
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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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