Çåi Çåo tam kÿ ph° Ç¶

Tel:

Bát ThÆp NhÎ Niên

T¼A THÁNH TÂY NINH
T¶c Çåo sydney

740

9
5678

Trong SÓ Này...
¡ L©i thuy‰t ñåo cûa ñÙc H¶
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Bän tin 12 - tháng 10, 11 & 12 bính tuÃt

Vía ñÙc Chúa Jésus Christ
ñÙc H¶ Pháp thuy‰t ñåo tåi ñŠn-Thánh ñêm 24 tháng 11
næm MÆu-Tš (dl 24-12-1948)
1948 næm trÜ§c, lúc này có m¶t vÎ chí tôn giáng
trÀn giäng ñåo tåi Tây-phÜÖng, vÎ Chí-Tôn an-bang t‰-th‰ mang
xác phàm lÆp giáo Ç‹ m¶t cái nŠn væn-minh vï-Çåi cho nhÖn-loåi,
tính ra ÇÜ®c 1948 næm.
TrÜ§c bu°i ñÙc Thích ca gÀn qui-liÍu AnanÇa và A-Nan
Ca-Di‰p Ç‰n bên Ngài khóc-lóc hÕi Ngài r¢ng: ThÀy qui-vÎ rÒi ai
dåy chúng con, ñÙc Thích Ca nói: Có m¶t ñÃng Ç‰n sau ta, oaiquyŠn hÖn ta n»a. ñÙc PhÆt Thích-Ca Çã nói m¶t vÎ Tây-PhÜÖng
Giáo-Chû Jésus-Christ Çó vÆy. ƒy là m¶t Çàn anh Çã thông-trí
cho nhÖn-loåi bi‰t ngÜ©i em k‰ vÎ cûa mình s¡p Ç‰n, Ngài có nói
trÜ§c còn oai-quyŠn hÖn ta n»a, thì thÆt quä vÆy.
Khi ñÙc Chúa Jésus-Christ giáng-sanh ª Tây-PhÜÖng
gÀn th† hình, các vÎ Thánh-Tông-ñÒ tÙc nhiên là môn-ÇŒ cûa
Ngài than r¢ng: N‰u ThÀy th† hình ai dåy chúng con? Ngài nói
cÀn y‰u ta phäi Çi, cÀn y‰u ta phäi vŠ v§i Cha ta, ta phäi vŠ Ç¥ng
an vui, rÒi sau nÀy së có m¶t ngÜ©i Ç‰n cùng các ngÜÖi Ç¥ng anûi dåy-d‡ các ngÜÖi nhiŠu ÇiŠu huyŠn-vi bí mÆt.
ñÙc PhÆt Thích-Ca nói sau nÀy ñÃng Ãy còn oai-quyŠn
hÖn ta n»a, ñÃng Ãy tÙc nhiên là Tây-PhÜÖng Giáo-Chû JésusChrist và Chúa Çã cho nhÖn-loåi hay: sau Çåo-Thánh Gia-Tô có
ñåo Cao-ñài xuÃt hiŒn Çó vÆy.
Có m¶t ÇÃng chÖn-linh tam-th‰ Chí-Tôn, nhÖn-loåi ÇŠu
bi‰t tánh danh Çó. NhÙt-th‰: Brahma PhÆt, tÙc nhiên là Tåo-Hóa,
nhÎ th‰ Civa PhÆt tÙc nhiên TÃn-Hóa, tam-th‰ Christna PhÆt tÙc
nhiên Bäo-TÒn, ñÃng tr†n quyŠn bäo tÒn Ãy là lòng ái-truÃt
thÜÖng sanh vÆy
Vì c§ cho nên ñÙc Jésus-Christ thÜÖng nhÖn-loåi m¶t
cách nÒng-nàn thâm-thúy, Ngài Çã ngó thÃy NhÙt Kÿ Ph°-ñ¶
nhÖn-loåi kš hòa-Ü§c v§i Chí-Tôn mà Çã b¶i Ü§c, nên phåm
Thiên-ÇiŠu, nhÖn quä nhÖn-loåi g§m ghi‰t, do nhÖn-quä Ãy mà t¶i
tình nhÖn-loåi lÜu-tr» Ç‰n ngày nay, Thánh giáo g†i "t¶i t°-tông"
) (Xin xem ti‰p trang trong)
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Vía ñÙc Chúa Jésus Christ
ñÙc H¶ Pháp thuy‰t ñåo tåi ñŠn-Thánh ñêm 24 tháng 11 næm MÆu-Tš (dl 24-12-1948)

(Ti‰p theo trang 1)
chính mình Ngài Ç‰n, Ç‰n v§i m¶t xác-thÎt phàm-phu, Ngài Ç‰n giÖ tay Ç‹ kš ÇŒ-nhÎ hòa-Ü§c Ç¥ng
dìu d¡t chúng sanh trª vŠ cùng ÇÃng Cha lành cûa h† tÙc nhiên là
ñÙc Chí-Tôn là
ñåi-TØ-Phø chúng ta ngày nay Çó vÆy.
ñÃng Ãy vô tÆn vô biên, thÃy nån cûa nhÖn-loåi Çã dÅyÇÀy, Ngài chÌ
xuÓng tåi m¥t th‰ nÀy làm con t‰-vÆt Ç¥ng chu¶c t¶i-tình cho
nhÖn-loåi, bàn
tay Çó Çã kš ÇŒ nhÎ hòa-Ü§c cho nhÖn-loåi, nó làm cho Ngài th‰
nào ? Do tay
Ngài kš t© hòa-Ü§c v§i Chí-Tôn , nên hai tay cûa Ngài bÎ Çóng
Çinh
trên
cây thÆp t¿-giá. Hai chân cûa ÇÃng Ãy bÎ trÜ§c nhÖn-loåi dìu
ÇÜ©ng h¡ngsÓng cho h†, rÒi hai chân cûa ÇÃng Ãy cÛng bÎ Çóng Çinh
trên
cây
Thánh-Giá, còn trái tim yêu-ái nhÖn-sanh vô-hån Ãy bÎ
m¶t mÛi ki‰m vô tình
Çâm ngay cånh hông cûa Ngài, lÃy gi†t máu cuÓi
cùng Çó Ç¥ng cÙu
nhÖn-loåi, m¶t tình-ái vô-biên Ãy Ç‹ låi cho loài
ngÜ©i m¶t tôn-chÌ
yêu-ái. Tôn chÌ nhìn nhÖn-loåi là anh em cÓt-nhøc và
khuyên-nhû nhÖnloåi coi nhau nhÜ ÇÒng-chûng, næm 1948 nhÖn-loåi không tÀm Giáo-lš cûa Ngài n»a, ch¡c-ch¡n nhÜ
vÆy. BÀn-ñåo nói quä-quy‰t
r¢ng, nhÖn-loåi Çã quên h£n Ngài rÒi Çó. Cho Ç‰n ngày
nay, cä toàn
nhÖn-loåi trên ÇÎa-cÀu nÀy, không chÎu
nghe l©i Ngài,
không theo bÜ§c cûa Ngài, nên nån
tÜÖng-tàn tÜÖng
sát lÅn nhau s¡p diÍn ra gÀn Çây, nhÜng
n‰u chØng nào
toàn cä nhÖn-loåi bi‰t tôn-sùng nhau, vì
tình cÓt-nhøc, thì cái nån
tÜÖng-tàn tÜÖng-sát trên m¥t ÇÎa-cÀu nÀy së không có
n»a. Hai tÃn-tuÒng, hai thämtrång nhÜ th‰ có th‹ ÇÜa nhÖn-loåi Ç‰n ch‡ tiêu-diŒt mà
ch§, vì nhÖn-loåi không bi‰t
nghe, ñÃng Ãy Çã lÃy máu-thÎt cûa mình làm con t‰-vÆt
dâng hi‰n cho ñÙc Chí-Tôn,
Ç‹ cÀu xin tha t¶i cho nhÖn-loåi. NhÖn-loåi së mÃt ñÙc
vì không nghe theo ñÃng
CÙu-Th‰, ÇÃng Ãy Çã bäo anh em phäi yêu-ái lÅn nhau,
sÓng cùng nhau cho ch†n vËn
ki‰p sanh. Trái ngÜ®c låi, ÇŒ nhÎ hòa Ü§c kia Çã kš k‰t
v§i ñÙc Chí-Tôn bÎ nhÖn loåi
b¶i Ü§c n»a, vì b¶i Ü§c mà bäo sao nhÖn-loåi không bÎ
t¶i-tình m¡c-mÕ sao ÇÜ®c ?
ñêm nay là nh© hi‹nthánh anh linh cûa ñÃng CÙu-Th‰, ñÃng Çã Ç‹ lòng Üu
ái vô-tÆn mong cÙu-vãn tìnhth‰ nguy-ngÆp, lÃy cä tình-ái Ãy làm phÜÖng giäi kh°
cho nhÖn-loåi .
Chúng ta Ç‹ tâm cÀu nguyŒn cùng Ngài, Ç‹ Ngài mª con m¡t Thiêng-Liêng cho chúng-sanh
Ç¥ng nhìn thÃy cái chÖn tánh cûa ki‰p sÓng h† nÖi nào, ÇØng mê-mu¶i ÇØng ngu-dÓt, lÃy tinh-thÀn
sáng suÓt bÕ cái løc-døc thÃt-tình ÇÀy t¶i-ác này.
MuÓn tránh các nån tÜÖng-tàn tÜÖng-sát kia, muÓn cÙu-r°i lÃy h†, hÀu làm cái nån tiêu-diŒt
kia ÇÜ®c thoát khÕi, Ãy là l©i cÀu-nguyŒn cûa chúng ta Çêm nay Çó.
ñÙc Chúa Jésus-Christ Çã lấy máu thÎt Ç¥ng chu¶c t¶i cho loài ngÜ©i. Gi© phút nÀy là gi©
hi‹n Thánh cûa Ngài dùng quyŠn hành yêu-ái vô biên cûa ñÙc Chí-Tôn mà tha t¶i cho nhÖn-loåi Çó
vÆy. ☯
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ThÖ NgÕ

K

nhÄm tøng kinh nh¿t tøng "ñåo, gÓc bªi lòng
thành, tín, hiŒp", hình nhÜ trª thành
chi‰u lŒ ?!
Bän Tin Hòa HiŒp lÀn nÀy ra Ç©i trong
bÓi cänh lÎch sº quan tr†ng cûa cä nhân loåi,
nói chung và riêng cho toàn tÃt Tín H»u Cao
ñài. ñó là ngày Cung Nghinh Thánh Hài ñÙc
Tôn SÜ Phåm H¶ Pháp HÒi Loan NhÆp Bºu
Tháp tåi T° ñình Thánh ñÎa Tòa Thánh Tây
Ninh. Chúng ta hãy thành tâm cÀu nguyŒn ñÙc
Ngài thiŒt døng huyŠn vi diŒu pháp cäi hóa
nh»ng kÈ Çã phän nghÎch chÖn truyŠn và nh»ng
tà tâm dùng cÜ©ng quyŠn diŒt Çåo, hÀu s§m
phøc quyŠn H¶i Thánh và ph° truyŠn ñåo
Pháp, tÆn Ç¶ chúng sanh. Mänh ki‰t tang màu
ÇiŠu, dù Çã xä vŠ hình thÙc, nhÜng tâm tang
ñÙc Vi H¶ Pháp, chúng ta luôn luôn vÅn gi»
m¶t cách trân quí, nguyŒn h†c và hành theo
"PhÜÖng LuyŒn K›" do ñÙc Ngài dåy, Ç‹ ÇÜ®c
xÙng Çáng là m¶t tín ÇÒ Cao ñài ho¥c ít ra
cÛng còn gi» ÇÜ®c nhÖn phÄm.
Kính thÜa ChÜ HiŠn,
Chúng ta Çang may m¡n sÓng trên ÇÃt
nÜ§c an bình, trong khi bån ÇÒng sanh kh¡p nÖi
trên th‰ gi§i, k‹ cä ÇÒng bào ru¶t thÎt ª ViŒt
Nam, Çang gánh chÎu nào là thiên tai ÇÎa ách,
nào là áp bÙc bóc l¶t, tÜÖng tàn tÜÖng sát. Xin
cùng nhau Hòa HiŒp ThÜÖng Yêu chân thÆt và
hãy Ç‰n v§i nhau trong tình ru¶t thÎt, hÀu cùng
góp tay, góp sÙc, góp cûa tÜÖng tr® cho nh»ng
ÇÒng sanh bÃt hånh Çang o¢n oåi gánh chÎu
cùng c¿c kh° Çau.
Hy v†ng Çó là món quà Giáng Sinh và
Næm M§i 2007 ÇÀy Çû š nghïa, ÇÒng th©i là s¿
dâng hi‰n th¿c t‰ ÇÓi v§i ñÙc Chí Tôn, ñÙc
PhÆt MÅu và các ÇÃng Thiêng Liêng vÆy.
Nay kính.

ính thÜa chÜ Huynh T›,
M¶t bån ñåo pha trò hÕi tôi:" Quí anh
Çã làm ÇÜ®c bao nhiêu Bän Tin Hòa
HiŒp và Çã hòa hiŒp Ç‰n Çâu rÒi? ".
Tôi trä l©i:" ñã ÇÜ®c 12 sÓ, tØ ngày khai
sinh næm 2000, và Çang trên ÇÜ©ng Çi Ç‰n hòa
hiŒp, n‰u m‡i ngÜ©i chúng ta th¿c tâm chÎu
næng thuy‰t, næng hành".
Th¿c vÆy, Hòa HiŒp là m¶t nan ÇŠ
chung cho tÃt cä chúng ta, trên m†i phÜÖng
diŒn, trong m†i cu¶c sÓng cûa vån loåi trong
càn khôn vÛ trø nÀy. Do Çó, khi b¡t ÇÀu th¿c
hiŒn Bän Tin ñ¥c BiŒt cho ngày Khánh Thành
Thánh ThÃt New South Wales næm 2000,
chúng tôi Çã d¿a theo l©i dåy cûa ñÙc Tôn SÜ
Phåm H¶ Pháp r¢ng : "CÖ ñåo cûa Chí Tôn
Ç‰n lÆp bu°i Hå NguÖn Tam Kÿ Ph° ñ¶ nÀy
duy lÃy m¶t ch» Hòa làm tôn chÌ. Có hòa, m§i
có hiŒp, có hiŒp m§i có thÜÖng, mà s¿ ThÜÖng
Yêu là chìa khóa mª cºa TamThÆp Løc
Thiên, C¿c Låc Th‰ Gi§i và Båch Ng†c Kinh
y nhÜ l©i Chí Tôn Çã dåy, chÌ nghïa là phäi
TØ Bi, Bác Ái m§i Ç¡c Çåo vô vi, phäi Hòa
HiŒp m§i có qui nhÙt".
ñó là n‡i Ü§c mÖ, niŠm hy v†ng chung
cûa m‡i môn sinh Cao ñài cÀn phäi th¿c hiŒn,
hÀu gi» tròn câu minh thŒ trÜ§c ñÙc Chí Tôn.
Th‰ mà, Ü§c mÖ vÅn chÌ là mÖ Ü§c. Vì Çôi khi,
m¶t sÓ ngÜ©i, Ç©i cÛng nhÜ Çåo, låm døng mÏ
tØ hòa hiŒp nhÜ là m¶t chiêu bài, v§i møc
Çích vÆn Ç¶ng gây thêm phe nhóm riêng Ç‹
thÕa mãn cho nhu cÀu danh v†ng và chû Çích
riêng tÜ. Trong Thánh Ngôn, Thánh Giáo, bàng
båc nhiŠu l©i dåy cûa ThÀy vŠ s¿ thÜÖng
yêu hòa hiŒp, song ÇiŠu quan tr†ng là
chúng ta có thÆt lòng chÎu vâng l©i làm theo
hay không. B¢ng ngÜ®c låi, månh ai nÃy, miŒng
ra rä kêu g†i chung hiŒp mà lòng thì cÙ cÓ š
hay vô tình xúí giøc phân chia. GÄm låi, viŒc
lÄm

Ban Biên TÆp BTHH

3

Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 12 - Tháng 10, 11 & 12 Bính TuÃt

ñåi - ñåo Tam - Kÿ Ph° - ñ¶

TrÃn ñåo Úc Châu

Bát ThÆp NhÙt Niên
Tòa Thánh Tây Ninh

Châu ñåo New South Wales

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

Tel. & Fax: (02) 9740.5678

Phúc trình thÜ©ng niên
(Næm ñåo 81 - 2006)
Nam Mô Cao ñài Tiên Ông ñåi BÒ Tát Ma Ha Tát
Kính båch H¶i-Thánh ñåi-ñåo Tam-Kÿ Ph° ñ¶.
Kính thÜa ChÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc và ñåo H»u Nam N», các ban b¶.
Trích y‰u: Phúc trình Sinh hoåt ñåo s¿ trong næm ñåo thÙ 81 nhân ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài Châu ñåo
NSW ThÜ©ng Niên næm 2006.
ThÜa chÜ HiŠn,
Thay m¥t Hành Chánh ñåo T¶c ñåo Sydney, Châu ñåo New South Wales, Thi‹u PhÄm kính trình H¶i
Thánh cùng chÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc và toàn ñåo t© Çúc k‰t thành quä sinh hoåt ñåo s¿ t°ng quát cûa T¶c
ñåo và các HÜÖng ñåo tr¿c thu¶c, trong næm ñåo thÙ 81, tính tØ R¢m tháng 10 næm ƒt DÆu (dl, 16.11.2005)
Ç‰n R¢m tháng 10 næm Bính TuÃt (dl, 05.12.2006) nhÜ sau:
A. Sinh Hoåt ñåo S¿ T°ng quát cûa các Ban B¶ Trong næm ñåo 81:
1- Ban TÙ Vø :
a) LÍ Vø : Các ban Nhåc, LÍ và ñÒng Nhi hiŒn Çang khi‰m khuy‰t nhân s¿, trong khi chÜa có LÍ Vø
chánh thÙc, nhÜng các Bàn TrÎ S¿ Çã t¿ ÇiŠu Ç¶ng và s¡p x‰p nhân s¿ trong các LÍ, Vía, ñåi-ñàn và Ti‹uñàn gÒm: Sóc Nh¿t, V†ng Nh¿t, K› NiŒm chÜ TiŠn Khai, TuÀn Cºu, Ti‹u và ñåi-TÜ©ng Çúng theo nghi
thÙc cæn bän cûa H¶i-Thánh ñåi-ñåo Tam-Kÿ Ph°-ñ¶ Tòa-Thánh Tây-Ninh cæn cÙ trên các quy‹n Quan
Hôn Tang LÍ, Kinh Thiên-ñåo và Th‰-ñåo, cùng các tài liŒu cûa H¶i Thánh tØ trÜ§c.
Ngoài các ñàn, Vía thÜ©ng lŒ, ban LÍ T¶c ñåo Çã t° chÙc các LÍ sau Çây:
• ThÌnh An Thánh TÜ®ng :
- Ngày 08.12.ƒt DÆu (dl. 07.01.2006) tåi tÜ gia ñåo H»u NguyÍn ñÙc VÜ®ng và DiÍm Trang, sÓ 13
Prosser Ave, Padstow, 2211.
- Ngày 08.09.Bính TuÃt (dl.29.10.2006) tåi tÜ gia ñåo H»u Lê ThÎ Quí, sÓ 11/ 66 Mc Burney St,
Cabramatta, 2166.
• T¡m Thánh :
- Ngày 15.12.ƒt DÆu (dl.14.01.2006): T¡m Thánh cho Cháu Anahera thÎ Evans.
- Ngày 01.06. Bính TuÃt (dl. 26.06.2006): T¡m Thánh cho các cháu: NguyÍn Thanh Nhi (Isabell),
NguyÍn Thiên Phúc (Nathan) và các cháu khác, dù Çã ÇÜ®c t¡m Thánh rÒi, nhÜng vÅn ÇÜ®c cha mË ho¥c ông
bà ÇÜa Ç‰n Thánh ThÃt NSW ti‰p tøc xin g¶i nhuÀn ân Çi‹n ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và các ñÃng
Thiêng Liêng, ÇÒng th©i làm quen v§i môi trÜ©ng sinh hoåt ñåo.
• NhÆp Môn : Các tân ñåo-H»u:
- NguyÍn H»u Lš, nhÆp môn ngày R¢m tháng Giêng Bính TuÃt. Là ñåo giòng, thân phø mÅu là
ChÙc ViŒc ññTKPñ/ TTTN, dù chÜa chính thÙc minh thŒ nhÆp môn, nhÜng ñåo H»u Lš Çã lÆp công bÒi
ÇÙc và luôn g¡n bó v§i cÖ ñåo tåi Úc tØ nhiŠu næm trÜ§c Çây.
- NguyÍn TrÀn Danh và Mai ThÎ Anh ñào, nhÆp môn ngày 01.06 Bính TuÃt (dl. 26.06.2006) .
- Lê ThÎ Quí, tái thŒ nhÆp môn ngày 01.09. Bính TuÃt (dl.22.10.2006). ñÜ®c bi‰t, HiŠn T› Quí Çã có
nhÆp môn cÀu ñåo tØ næm 1947, theo thân phø mÅu. Song, sau Çó vì hoàn cänh gia Çình không có ÇiŠu kiŒn
sinh hoåt thÜ©ng xuyên. Nay, may duyên g¥p låi ñåo, HT t¿ nguyŒn xin tái thŒ nhÆp môn và xin thÜ®ng
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Thánh TÜ®ng ngay, Ç‹ ti‰p tøc con ÇÜ©ng tu hành và lÆp công bÒi ÇÙc. Hy v†ng Çây là tÃm gÜÖng tÓt và
Çáng quí, trong viŒc tìm låi c¶i nguÒn chân thÆt.
• Ngày Báo Hi‰u: Nhân mùa Trung NguÖn và mùa Báo Hi‰u Vu Lan BÒn, các Thanh, Thi‰u Niên
Cao ñài Çã t° chÙc bu°i væn nghŒ Nh§ ÷n Cha MË, vào Chû Nh¿t, 13.08.Bính TuÃt, nh¢m nh¡c nhª các
cháu nh§ Ön công ÇÙc sinh thành dÜ«ng døc cûa cha mË. ñÒng th©i, cÛng là dÎp tåo niŠm vui cho các bà mË
b¢ng nh»ng khúc hát, ÇiŒu múa xinh x¡n, dÍ thÜÖng cûa các cháu thi‰u nhi trong ngày truyŠn thÓng nÀy.
• T°ng tÆp Nhåc-LÍ và ñÒng Nhi: Ngày 03.02. Bính TuÃt (dl.02.01.06), T¶c ñåo Çã kêu g†i, Ç¶ng
viên, theo dõi; cùng s¿ tÆn tình tÆp du®t cûa các em trong các Ban:
- Nhåc: NguyÍn væn Út, TrÀn Lê TuÃn, TrÀn Lê Phong.
- LÍ: TrÀn Ng†c ñiŒp, HÜng, Hi‰u, Nghïa, TÃn, Tín, Bình, Kha Huân . . .
- ñÒng Nhi: BN Bích Thûy, TS Phu§c NhiŠu, cháu Ngân, cháu Kha Huân. . .
• T° chÙc LÍ Tang, CÀu Siêu, TuÀn Cºu cho các ñåo H»u, ñåo Tâm:
- ñåo H»u Ngô ThÎ Tri‰n (qui vÎ 29.10.ƒt DÆu, dl. 30.11.2005), tåi Brisbane, Queens- land, con là
ñ‡ Væn Long xin cúng tuÀn cºu.
- ñåo Tâm NguyÍn ThÎ Ki‹ng, bào T› cûa HiŠn Huynh CTS NguyÍn Væn U§c, qui vÎ tåi Phan Thi‰t,
ViŒt Nam, truy ÇiŒu 07.11.ƒt DÆu (dl. 07.12.2005).
- ñåo Tâm Læng Khánh Ng†c HuŒ (qui vÎ 19.11.ƒt DÆu, dl.19.12.2005), tang lÍ tåi TNQ Vån Th†,
Fairfield.
- Thai nhi NguyÍn ThÎ Catherine, con cûa ñH Ngô Sum, mÃt tØ trong bøng mË, sau 9 tháng tu°i,
tang lÍ t° chÙc tåi Tang Nghi Quán Vån Th† và hÕa táng tåi Lidcombe ngày 22.03.Bính TuÃt.
- Các nån nhân thûy tai Chan Chu (Trân Châu), cÀu siêu ngày 01.05.Bính TuÃt.
- CÓ CTS Lê Væn Quang, bào huynh cûa HT/ Q. ñTñ Lê ThÎ HÒng Ng†c, qui vÎ ngày MÒng
06.05.Bính TuÃt tåi Tây Ninh (ViŒt Nam).
- NguyÍn ThÎ Nïa, 93 tu°i, qui vÎ tåi VN ngày 21.07.Bính TuÃt (dl.26.06.2006), con là Thái ThÎ
Mõ (Tina) thÌnh lÍ cÀu siêu ngày 22.07.2006.
- CÓ ñåo H»u Lš Tú Vinh, tº nån tåi Boora Point (Malabar) Sydney, ngày 16.08.Bính TuÃt
(dl.07.10.2006). Tang lÍ tåi nhà Quàn Vån Th† và an táng tåi Forest Lawn Cimetery
(Leppington).
Các lÍ trên ÇÜ®c ÇÒng Çåo tham gia m¶t cách nhiŒt tình, nh¢m làm tròn b°n phÆn cûa ngÜ©i tín ÇÒ,
ÇÒng th©i nêu cao giá trÎ cûa tôn chÌ Cao ñài ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶, là tÆn Ç¶ chúng sanh.
b) H¶ Vø : Bäng báo cáo tài chánh cûa T¶c-ñåo Sydney, Châu-ñåo New South Wales ÇÜ®c chia ra
làm hai phÀn: QuÏ Chi Døng và QuÏ Xây D¿ng.( Xin xem các Bäng K‰t Toán Chi Thu Hàng Tháng và Bäng
T°ng K‰t Tài Khóa 2005-2006 Çính kèm và ÇÜ®c niêm y‰t tåi Bäng Thông Báo). MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t,
xin ÇÒng ñåo vui lòng hÕi tr¿c ti‰p H¶-Vø T¶c-ñåo.
c) Công Vø : ñÒng ñåo tØ ñåo H»u dï chí ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc Hành Chánh ñåo Çã Üu tiên dâng
hi‰n kÈ công, ngÜ©i cûa vào viŒc tåo mãi và xây d¿ng ñiŒn Th© PhÆt MÅu New South Wales cho có nÖi th©
cúng và lÍ bái ñÙc TØ MÅu Thiêng Liêng, dù tåi Thánh ThÃt NSW, còn rÃt nhiŠu công viŒc phäi làm, nào là:
- Ki‹m tra hoàn tÃt công tác xây d¿ng (Final building inspection);
- Th¿c hiŒn mái che làm ch‡ nÃu nÜ§ng và chÙa vÆt døng;
- Làm cÀu thang trên 2 lÀu chuông, trÓng;
- ChÌnh trang và tu b° mái ngói lÀu trÓng, hŒ thÓng Çèn hiŒu (neon signs).
- Th¿c hiŒn các bäng ghi l©i Thánh Ngôn, LuÆt ñåo, sÖ ÇÒ t° chÙc Hành Chánh ñåo, v.v..
Ngoài ra, quš Huynh T› vÅn thÜ©ng xuyên có m¥t tåi Khu VÜ©n Hoa T¶c-ñåo vào m‡i ngày thÙ tÜ
ho¥c thÙ næm hàng tuÀn nhÜ: HiŠn Huynh NghiŒp, L», CØ, Ð§c, Tài, HÜng và quš HiŠn T› HÒng Ng†c,
Tuy‰t Anh, ThÎ Låc, Di Sanh, ThÎ Châu, PhÜ§c NhiŠu, ThÎ ñó, Thu Hà, và m¶t sÓ các vÎ khác . . . TÃt cä chÌ
mong Çây là cÖ h¶i Çóng góp khiêm nhÜ©ng, khä næng còn låi cûa tu°i tác. Anh chÎ em hy v†ng quš hiŠn có
dÎp chung tay vØa x§i ÇÃt, vun phân, nh° cÕ, vØa Çàm Çåo, nhÜ là các Ç¶ng tác thÜ giän h»u ích vÆy.
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d) LÜÖng Vø: ñÜ®c s¿ h‡ tr® cûa HiŠn T› Q. N» ñÀu T¶c ñåo cùng quš ChÙc ViŒc n» phái trong
viŒc ÇiŠu hành lÜÖng vø, HiŠn Mu¶i LÜÖng Vø DÜÖng ThÎ Bích Thûy dù bÆn r¶n v§i sinh k‰ gia Çình, nhÜng
vÅn cung cÃp khá ÇÀy Çû m¶t sÓ nhu cÀu lÜÖng vø cÀn thi‰t cho Thánh ThÃt, khi cÀn.
2- Các Sinh Hoåt khác:
a)- Khóa Thäo LuÆn và BÒi DÜ«ng Hånh ñÜ©ng: ViŒc tìm hi‹u h†c ñåo luôn là nhu cÀu tÓi quan
tr†ng cûa ngÜ©i tín ÇÒ Cao ñài, nhÜ là tìm ng†n ÇuÓc sáng Ç‹ r†i vào tâm thÙc, hÀu nhÆn ra phÀn nào s¿
phân biŒn Çâu là chánh lš, tránh mê lÀm trong viêc tu thân tÀm pháp. Khóa ÇÜ®c khai giäng ngày 19.02.2006,
kéo dài 8 tuÀn, vào m‡i chiŠu Chû Nh¿t.
b)- TiŒc chay gây quÏ y‹m tr® xây d¿ng và trùng tu Thanh ThÃt bên ViŒt Nam: ñ‹ Çáp Ùng l©i kêu
g†i cûa các Thánh ThÃt và ñiŒn Th© PhÆt MÅu bên VN xin y‹m tr® tái chánh cho viŒc xây d¿ng ho¥c trùng
tu nÖi th© t¿, T¶c ñåo ÇÒng š vÆn Ç¶ng Çåo h»u, Çåo tâm qua b»a tiŒc chay gây quÏ vào ngày mÒng 3 tháng
8 Bính TuÃt (dl.24.09.2006). K‰t quä thu ÇÜ®c sÓ tiŠn là: $A9,220.00; Chi: $A979.50; Còn låi:$A 8,240.50.
SÓ tiŠn nÀy së lÀn lÜ®t phân phÓi Ç‰n các Thánh ThÃt có Væn ThÜ xin y‹m tr® và qua phiên h†p duyŒt xét cûa
T¶c ñåo Sydney và các Bàn TrÎ S¿ liên HÜÖng. Riêng trÜ©ng h®p ñiŒn Th© PhÆt MÅu CÀn Giu¶c có Væn
ThÜ xin y‹m tr® và qua l©i trình bày cûa HT Chánh TrÎ S¿ Tuy‰t-Anh, ngÜ©i cùng quê CÀn Giu¶c, vŠ th¿c
trång cûa ñiŒn Th© nÀy. HÖn n»a, nay nhân chuy‰n vŠ ViŒt Nam thæm thân nhân cûa HiŠn T› CTS Tuy‰t
Anh, T¶c ñåo và các BTS liên HÜÖng quy‰t ÇÎnh cÃp cho ñiŒn Th© PhÆt MÅu CÀn Giu¶c 1,500 Úc Kim,
c¶ng v§i $500.00 tiŠn quÏ bán thÙc æn chay do HT Q. N» ñÀu T¶c ñåo ÇŠ xuÃt.
c)- Tham d¿ Ngày Làm Såch NÜ§c Úc (Clean Up AustraliaDay): Ngày 05.03.2006, nhÜ hàng næm,
næm nay th‹ theo l©i kêu g†i cûa H¶i ñÒng Thành PhÓ Canterbury, nÖi Thánh ThÃt NSW t†a låc, ÇÒng ñåo
gÒm: nhÎ vÎ ñÀu T¶c ñåo Nam, N»; PTS Quan L», CTS Tuy‰t Anh, CTS ThÎ Låc, ñH Phú Toàn, Tuy‰t
Nhung, các cháu Tín, TÃn, Hi‰u, Nghïa, Ngân, Bé HiŠn . . . tích c¿c tham gia công tác vŒ sinh tåi Anzac Park
(Campsie) và hoàn thành nghïa vø m¶t cách xÙng Çáng.
d)- T° chÙc du ngoån Blue Mountain: HiŠn T› Q. N» ñÀu T¶c ñåo Lê ThÎ HÒng Ng†c, Çã t° chÙc
m¶t ngày tham quan vùng Blue Mountain và vi‰ng ngôi chùa Sri Lanka (Tích Lan) cùng vùng, vào ngày
21.05.2006. Cùng tham gia vào viŒc t° chÙc Äm th¿c, có quí HiŠn T› HÒng Ng†c, Tuy‰t Anh, Giang Huÿnh
Hoa, ThÎ Låc . . . cùng s¿ tr® giúp thuê xe và vÆn Ç¶ng cûa Cô Hòa và SÜ Minh Tâm. Th©i ti‰t bên ngoài dù
hÖi lånh, nhÜng lòng m‡i ngÜ©i bån ÇÒng hành rÃt Ãm và rÃt vui trong chuy‰n thÜ giän ÇÜ®m ÇÀy Çåo vÎ.
Ngoài ra, quš bån ñåo cÛng Çã chia sÈ vui buÒn trong tình ÇÒng hÜÖng v§i: LÍ Ra M¡t Sách “Quê
HÜÖng và N‡i Nh§”cûa N» Sï LŒ Hoàng, tåi Trung Tâm Sinh Hoåt C¶ng ñÒng, ngày 22.04.2006; v§i bu°i
Picnic cûa Tây Ninh ñÒng HÜÖng tåi Black Muscat Park (Chipping Norton). . . và nhiŠu bu°i thæm vi‰ng,
thù tåc, tåi Nursing Home, BÎnh ViŒn, ho¥c tÜ gia Çåo h»u, Çåo tâm . . . .
3- Ph° T‰:
a)- In LÎch 2007: Riêng LÎch ñåo næm 2007- ñinh H®i, Çã ÇÜ®c HiŠn H»u Huÿnh Tr†ng trình bày
(lay out), TrÀn ñåi ThiŒn hi‰n giÃy và in Ãn bìa màu, cùng s¿ Çóng góp cûa chÜ Huynh T› : Giáo, NghiŒp,
HÒng Ng†c, Tuy‰t Anh, Di Sanh ra công s¡p x‰p, ki‹m tra, Çóng tÆp và bÃm l‡. Hy v†ng trong dÎp phát hành
nhân ngày ñåi H¶i nÀy ho¥c các Bàn TrÎ S¿ liên HÜÖng dành chút ít th©i gi© Ç‰n vi‰ng ÇÒng ñåo và bi‰u
lÎch m§i, nhÜ là món quà tÜ®ng trÜng và nh¡c nhau 365 ngày sÓng ñåo, qua Thánh Ngôn, Thánh Giáo . . .
b)-Khách vi‰ng Thánh ThÃt NSW: Hàng tuÀn, nhiŠu nhóm khách bän xÙ gÒm: tôn giáo bån, h†c
sinh, sinh viên, thÀy, cô giáo t° chÙc nh»ng bu°i thæm vi‰ng Thánh ThÃt NSW b¢ng xe bus, vào các ngày:
- 08.12.2005: nhóm Stars (20 ngÜ©i), tåi Sydney.
- 17.02.2006: Tim và các bån thu¶c vùng Centre Coast.
- 07.03.2006: 33 h†c sinh và 4 thÀy, cô giáo thu¶c Green Point Christian College.
- 26.05.2006: nhóm Kleung, thành phÓ Dydney.
- 19.07.2006: nhóm SWIC (Sydney Women International Club) 19 vÎ.
- 14.08.2006: ST Ambrose Catholic Primary School, 90 h†c sinh và ThÀy, Cô.
- 23.08.2006: ST Catherine Prim. School, 55 h†c sinh và thÀy, cô cùng phø huynh.
Cùng nhiŠu cá nhân ho¥c t° chÙc Ç‰n tìm hi‹u ho¥c thæm vi‰ng. Trong các bu°i ti‰p Çón nÀy, ngoài
Nam, N» Q. ñÀu T¶c ñåo, m¶t sÓ ChÙc ViŒc, HiŠn Huynh HiŠn Tài NguyÍn Chánh Giáo, Q. Quän Væn
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Phòng TrÃn ñåo Úc Châu, trong vai trò truyŠn giáo, luôn luôn có m¥t hÜ§ng dÅn, giäi thích vŠ ñåo Cao ñài
cho quš khách. Các tÆp tài liŒu (leaflets) tóm lÜ®c vŠ ñåo Cao ñài do HiŠn H»u Tâm in s¤n cÛng ÇÜ®c bi‰u
cho khách tìm hi‹u thêm.
c) Sinh hoåt chiŠu thÙ bäy hàng tuÀn: Sinh hoåt m‡i chiŠu thÙ bäy hàng tuÀn vŠ giáo lš và chia sÈ
Thánh Ngôn Çã ti‰p tøc th¿c hiŒn nh¢m tåo ÇiŠu kiŒn cho ÇÒng ñåo Ç‰n Thánh ThÃt hÀu lÍ ñÙc Chí Tôn,
h†c Çåo và làm công quä hÀu mang låi s¿ Ãm cúng và cäm thông trong tình ÇÒng ñåo.
c. Các ViŒc CÀn Làm s¡p t§i: Toàn ñåo ti‰p tøc theo dõi và th¿c hiŒn các d¿ ki‰n ÇŠ ra trong
Bän Phúc Trình ThÜ©ng Niên cuÓi Næm ñåo thÙ 81 vØa qua, nhÜ:
1. Mª thêm khoá Thäo LuÆn và BÒi DÜ«ng Hånh ñÜ©ng cho ChÙc ViŒc và ÇÒng ñåo.
2. Mª l§p tÆp nhåc, lÍ và ÇÒng nhi.
3. Ti‰p tøc Ãn tÓng và ph° bi‰n kinh sách ñåo qua bæng, CD, E-book ho¥c các phÜÖng tiŒn khác.
4. Ti‰p tøc Bän Tin Hòa HiŒp và cÀn có s¿ Çóng góp cûa bån ñåo.
5. T° chÙc tr¿c nh¿t tåi Thánh ThÃt.
6. Tåo các phÜÖng tiŒn gây quÏ Ç‹ giúp Ç« cho ÇÒng Çåo già y‰u, bÎnh tÆt, thiên tai và khó khæn
bên quê nhà b¢ng nhiŠu hình thÙc, theo khä næng s¤n có
7. Làm cÀu thang trên Lôi Âm C° ñài và Båch Ng†c Chung ñài.
8. Che thêm mái Ç‹ làm ch‡ nÃu nÜ§ng, sau khi H¶i ñÒng Thành PhÓ cÃp ChÙng ChÌ Hoàn TÃt
Công Tác Xây D¿ng (Building Final Inspection).
9. T° chÙc các chuy‰n hành hÜÖng ho¥c liên giao hành ñåo trong và ngoài nÜ§c cho ÇÒng ñåo.
D. K‰t luÆn:
Kính båch H¶i Thánh,
Kính thÜa chÜ Huynh, T›, ñŒ, Mu¶i,
Trên Çây, chÌ là tÜ©ng trình t°ng quát, còn nhiŠu sinh hoåt và nhiŠu Çóng góp âm thÀm, t¿ nguyŒn
không quän công cûa ÇÒng ñåo chÜa ÇÜ®c nh¡c Ç‰n ho¥c không ÇÜ®c phép nh¡c Ç‰n ví e ngåi thi‰u tính
khiêm cung. Song, th¿c tâm mà xét, nhìn qua k‰ hoåch th¿c hiŒn, chúng ta nhÆn thÃy m‡i ngÜ©i còn phäi làm
nhiŠu hÖn n»a, trong viŒc lÆp công, bÒi ÇÙc hÀu không u°ng phí ki‰p sinh may duyên g¥p ñåo. Con thuyŠn
ñåo chung, còn chÖi vÖi nÖi bi‹n cä , cÀn ngÜ©i hiŒp tâm, hiŒp sÙc ra tay chèo chÓng, b¢ng không, mong chi
Ç‰n ÇÜ®c b‰n b©.
CÀu xin ÷n Trên, ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và các ñÃng Thiêng Liêng ban bÓ tràn ÇÀy HÒng Ân
cho tÃt cä chúng ta bi‰t thÜÖng yêu nhau trong Thánh ñÙc cûa ThÀy.
Nay kính,
Bän sao kính gªi:
-H¶i Thánh ññTKPñ
“Xin kính phúc trình"
-VP TrÃn ñåo Úc Châu
"ñ‹ kính tÜ©ng"
-Các BTS: Canterbury, Bankstown,
Fairfield và ñÜ©ng NhÖn,
-Bàn Cai Quän ñiŒn Th© PhÆt MÅu,
"ñ‹ tÜ©ng"
-LÜu HÒ SÖ.

Thánh ThÃt New South Wales, 13 tháng 10 Bính TuÃt
( DL, 03.12.2006)
Q. ñÀu T¶c-ñåo Sydney,

(ƒn kš)

HiŠn-Tài NguyÍn Thành-NghiŒp
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SÖ lÜ®c tin tÙc gi© chót:
•
Cung nghinh Thánh Hài Tôn SÜ H¶ Pháp hÒi loan T° ñình Tòa
Thánh Tây Ninh:
Sau khi hay tin Liên ñài ñÙc Phåm H¶ Pháp tåi Nam Vang ÇÜ®c ÇÒng ñåo chính thÙc di d©i vŠ T°
ñình Tòa Thánh Tây Ninh nhÆp Bºu Tháp, T¶c ñåo Sydney Çã t° chÙc LÍ CÀu NguyŒn, Th† Tang và Cúng
T‰ theo Çúng nghi thÙc trò t‰ ThÀy, nhân LÍ K› NiŒm ñÙc QuyŠn Giáo Tông ThÜ®ng Trung Nh¿t. Quš Tín
H»u Cao ñài khi hay tin, Çã tŠ t¿u vŠ Thánh ThÃt New South Wales rÃt Çông Çû gÒm các thành phÀn:
-Væn Phòng TrÃn ñåo Úc Châu,
-T¶c ñåo Sydney và các Bàn TrÎ S¿ Liên HÜÖng cùng các ban, b¶.
-Bàn Cai Quän CÖ Sª PhÜ§c ThiŒn và ñiŒn Th© PhÆt MÅu NSW.
và quš Tín H»u Cao ñài tåi NSW.
Quš HiŠn T› N» Phái tØ T¶c ñåo, các Bàn TrÎ S¿ và Bàn Cai Quän CÖ Sª PhÜ§c ThiŒn Çã chÜng
các bình hoa và các mâm t‰ rÃt chu Çáo. TÃt cä cÀu nguyŒn ñÙc Chí Tôn và ñÙc Tôn SÜ Phåm H¶ Pháp Ç‹
xin th† tang. Nh»ng mänh tang ÇiŠu là mänh ki‰t tang ÇÕ th¡m, r¿c r« mà trang nghiêm, thành kính, quÃn
vòng trên ÇÀu m†i ngÜ©i, tØ bé chí trÜªng, hình nhÜ cä Ç©i m§i ÇÜ®c diÍm phúc th† lãnh m¶t cách trân quí.
Các nghi thÙc cúng t‰ có ÇÀy Çû nhåc, lÍ và ÇÒng nhi dâng hi‰n.
CuÓi cùng, ÇÒng ñåo cÀu nguyŒn xin xä tang, dù tâm tang vÅn gi» mãi trong lòng.

•

ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài TrÃn ñåo Úc Châu næm 2006:

Theo chu kÿ 2 næm, m‡i Ti‹u Bang có cÖ ch‰ Hành Chánh ñåo theo ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶, T°
ñình Tòa Thánh Tây Ninh, thay phiên t° chÙc m¶t lÀn ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài toàn Úc Châu, nh¢m tåo
ÇiŠu kiŒn g¥p g« nhau trong tình linh sÖn cÓt nhøc, ÇÒng th©i ôn cÓ và chia sÈ thành quä sinh hoåt Çã Çåt
ÇÜ®c Ç‹ cùng h†c hÕi, b° khuy‰t cho nhau trong viŒc hành Çåo.
ñåi H¶i næm nay là ti‰p nÓi 2 kÿ ñåi H¶i trÜ§c, næm 2000 t° chÙc tåi Sydney và 2002 tåi Perth. ñåi
H¶i 2004 bÎ gián Çoån, ví lš do khách quan do m¶t nhóm ngÜ©i cÓ tình gây ra hŒ løy.
T¶c ñåo Melbourne, sau khi °n ÇÎnh låi t° chÙc và cÖ sª, toàn ñåo Çã quy‰t ÇÎnh Çåt ThÖ M©i ÇŠ
ngày 06.11.2006 t° chÙc ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài TrÃn ñåo Úc Châu næm 2006 trong 2 ngày ThÙ Bäy 30 và
Chû Nh¿t, 31 tháng 12 næm 2006 tåi 2 ÇÎa Çi‹m nhÜ sau:
1- Tåi Braybrook Community Center: LÍ Khai måc ñåi H¶i lúc 10 gi© sáng, v§i Çày Çû
nghi thÙc chào ñåo Kÿ, QuÓc Kÿ Úc ViŒt và Phút M¥c NiŒm Ç‹ tÜªng nh§ chÜ TiŠn Khai ñåi ñåo,
chÜ Thánh Tº ñåo Çã hy sinh bäo vŒ tín ngÜ«ng và ñåo Pháp, chÜ Chi‰n Sï Bäo VŒ T¿ Do, VÎ QuÓc
Vong Thân.
1.1 - Thành phÀn tham d¿:
- ñåi ñÙc Thích PhÜ§c TÃn, ñåi DiŒn PhÆt Giáo, Quang Minh ThiŠn ViŒn,
- Ông Huÿnh Phú LÄm, ñåi DiŒn Giáo H¶i PhÆt Giáo Hòa Häo Úc Châu,
- Ông VÜÖng Thiên VÛ, Chû TÎch H¶i ñÒng TÜ VÃn và Giám Sát CñNVTD-VIC.
- Ông NguyÍn Sang, C¿u ThÜ®ng NghÎ Sï QuÓc H¶i Ti‹u Bang Victoria,
- Ông Phan ñông Bách, TuÀn Báo Nhân QuyŠn,
- Cùng nhiŠu quan khách và ÇÒng hÜÖng ñåo Tâm thu¶c các cÖ quan Çoàn th‹ tåi Thành PhÓ
Melbourne, Victoria.
VŠ phía ÇÒng Çåo tåi các Ti‹u Bang:
Væn Phòng TrÃn ñåo Úc Châu:
-HiŠn Huynh HiŠn Tài NguyÍn Chánh Giáo, Q. Quän Væn Phòng TrÃn ñåo Úc Châu.
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Phái ñoàn T¶c ñåo Sydney:
- HiŠn Huynh HiŠn Tài NguyÍn Thành NghiŒp, Q.ñÀu T¶c ñåo Sydney,
- HiŠn T› Lê ThÎ HÒng Ng†c, Q. N» ñÀu T¶c ñåo Sydney,
- ChÜ Huynh T›: CTS Sº Di Sanh (Hñ Bankstown), CTS Châu HuŒ Ên, C.CTS Lš Nhu (Hñ ñÜ©ng
NhÖn), CTS NguyÍn ThÎ Låc (Hñ Fairfield), PTS NguyÍn Væn Tài (Hñ Canterbury); C.CTS TrÀm ThiŒn
Phú, C.CTS TrÀn ThÎ ñÙc, C.CTS Ngô Thu Lan, ñH NguyÍn ThÎ Tài (Sª PT và ñTPMNSW).
Phái ñoàn T¶c ñåo Perth:
- HiŠn Huynh Huÿnh ñÜ®c, Q. ñÀu T¶c ñåo và Bàn Cai Quän ñTPM Perth.
- ChÜ Huynh T›: CTS NguyÍn Væn Häi, CTS Lš Ng†c Anh, PTS TrÀn Væn ñ¥ng, PTS NguyÍn ThÎ
NhÜ©ng, TS Ngô ThÎ Châu, HiŠn T› DÜÖng ThÎ ñÜÖng (ñTPM), ñH NguyÍn ThÎ Thu, Cháu NguyÍn ThiŒn
Khiêm (ñåi DiŒn Thanh Thi‰u Niên Cao ñài Perth).
Phái ñoàn T¶c ñåo Melbourne:
-HiŠn Huynh NguyÍn Thanh Xuân, Q. ñÀu T¶c ñåo Melbourne.
-HiŠn T› Phåm ThÎ Nhi, N» Q. ñÀu T¶c ñåo Melbourne.
- ChÜ Huynh T›: C. CTS NguyÍn Thanh Trung, C¿u Q. ñÀu T¶c ñåo Melbourne; Chû TÎch H¶i TØ ThiŒn
ñ¥ng ñình Khang, CTS L» Kim Huy, TS NguyÍn Væn TÜ®ng, PTS Huÿnh Væn TuyŠn, TS Lê Væn Bông,
PTS Lê ThÎ Kha, PTS Lê ThÎ XÙng, TS kiêm Công Vø NguyÍn Væn Hùng , PTS kiêm H¶ Vø Huÿnh ThÎ Ét,
TS kiêm LÜÖng Vø Võ Thi Tïnh, LÍ Vø TrÀn ñình LÜu, ñÀu Phòng Væn NguyÍn Thanh Vân, Nhân Viên
Giao T‰ (Public Officer) TrÀn Huÿnh.

1.2- N¶i dung khai tri‹n:
Sau l©i chào mØng và tuyên bÓ lš do t° chÙc ñåi H¶i cûa HiŠn Huynh CTS NguyÍn Thanh Xuân, Q.
ñÀu T¶c ñåo Melbourne, HiŠn Huynh HiŠn Tài NguyÍn Chánh Giáo, Q. Quän Væn Phòng TrÃn ñåo Úc
Châu Çã chính thÙc tuyên bÓ khai måc ñåi H¶i.
Ti‰p theo Çó, PTS NguyÍn Væn Tài, XÜ§ng Ngôn Viên ñiŠu Khi‹n ChÜÖng Trình gi§i thiŒu Quan
Khách lÀn lÜ®t Ç†c diÍn væn phát bi‹u cäm tÜªng, gÒm:
- ñåi ñÙc Thích PhÜ§c TÃn,
- Ông VÜÖng Thiên VÛ,
- Ông Huÿnh Phú LÅm,
- Ông NguyÍn Sang,
Các l©i phát bi‹u cäm tÜªng m¶t cách chân tình, nh»ng phân tích vŠ tri‰t lš Tam Giáo ñÒng
Nguyên, nh»ng l©i khuy‰n tu, nh»ng cäm thông, nh»ng chia sÈ vŠ væn hóa c¶i nguÒn dân t¶c . . .cûa quí thiŒn
h»u, Çåi ÇÙc là nh»ng bài h†c chung cho tÃt cä chúng ta.
Møc phát quà lÜu niŒm m¶t cách tÜ®ng trÜng cho ÇÒng ñåo h»u công và cho các h†c sinh ngoan, Ç‹
khuy‰n khích các cháu trên ÇÜ©ng h†c vÃn.
Ngoài ra, các CD e-book, kinh, sách, lÎch ñåo do ÇÒng ñåo Thu¶c T¶c ñåo Sydney Ãn tÓng cÛng
ÇÜ®c trÜng bày và bi‰u không cho chÜ ñåo H»u, ñåo Tâm thÌnh xem, nhÜ m¶t phÀn cûa chÜÖng trình ph° t‰
trong lãnh v¿c hành chánh Çåo.
K‰t thúc bu°i lÍ khai måc b¢ng m¶t b»a Ç¶ trai, v§i nhiŠu món æn Ç¥c biŒt, nhiŠu màu s¡c, nhiŠu
hÜÖng vÎ ÇÆm Çà thân quen cûa quê hÜÖng, do bàn tay khéo léo cûa n» phái bày biŒn khoän Çãi.
ñ¶ trai rÒi. Th‰ là “có th¿c m§i v¿c ÇÜ®c Çåo”. ChÜ huynh t› b¡t tay vào viŒc chuÄn bÎ cho tr†ng
tâm cûa sinh hoåt Çåo có š nghïa th¿c tiÍn, hÖn các hình thÙc phô trÜÖng bŠ ngoài.
2- Tåi H¶i TrÜ©ng Thánh ThÃt Melbourne:
Bu°i chiŠu ThÙ bäy, 30 và Chû Nh¿t, 31.12.2006 Çã tuÀn t¿ th¿c hiŒn theo nghÎ trình, xin ÇÜ®c tóm
lÜ®c nhÜ sau:
Tham LuÆn, TÜ©ng Trình Sinh Hoåt:
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Các T¶c ñåo Sydney, Perth và Melbourne thông qua các bài Tham LuÆn, TÜ©ng Trình khái quát các
sinh hoåt ñåo S¿ tåi m‡i ÇÎa phÜÖng mình. ñ¥c biŒt, tåi T¶c ñåo Sydney, ngoài Thánh ThÃt New South
Wales, b°n Çåo có tåo d¿ng m¶t ñiŒn Th© PhÆt MÅu NSW, nên vÎ XLTV. Chû TrÜªng TrÀn ThiŒn Phú có
tÜ©ng trình chi ti‰t nh»ng diÍn bi‰n trong viŒc tåo d¿ng ngôi th©. (Xin xem bän phúc trình Çính kèm)
• Công cº ChÙc vø Q. Quän Væn Phòng TrÃn ñåo Úc Châu:
ñ‹ có s¿ phÓi h®p hành Çåo gi»a các Châu ñåo cûa các Ti‹u Bang, th‹ theo ÇŠ nghÎ cûa các Phái ñoàn
ÇŠ nghÎ ti‰p tøc công cº ChÙc vø Q. Quän Væn Phòng TrÃn ñåo Úc Châu cho nhiŒm kÿ m§i 2006-2010.
HiŠn Huynh HiŠn Tài NguyÍn Chánh Giáo Çã ÇÜ®c tái nhiŒm và Çã Minh ThŒ ngay sau LÍ B‰ H¶i và sau
ñàn Cúng DÆu th©i.
• Thông qua bän n¶i qui cûa T¶c ñåo Melbourne:
Xét vì tình trång khá Ç¥c biŒt cûa cÖ Çåo tåi T¶c ñåo Melbourne, qua bi‰t bao thæng trÀm và bÃt °n,
ÇÒng Çåo nÖi Çây Çã phác thäo Bän N¶i Qui T¶c ñåo Melbourne và ÇŠ nghÎ ÇÜa ra duyŒt xét, góp š nhân ñåi
H¶i lÀn nÀy, Ç‹ có th‹ áp døng cho phù h®p v§i tình hình ÇÎa phÜÖng hÀu tránh ÇÜ®c phÀn nào v‰t xe Ç°
trÜ§c Çây, do tâm lš bÃt nhÙt cûa m¶t sÓ tín ÇÒ gây ra hŒ løy. Qua thäo luÆn, dï nhiên không tránh ÇÜ®c
nh»ng š ki‰n ÇÒng thuÆn và bÃt ÇÒng thuÆn, vì lš và tình thÜ©ng hay tÜÖng phân. ñåo luôn Ç¥t nŠn täng
trên LuÆt ThÜÖng Yêu và QuyŠn Công Chánh (Love and Justice), Dù vÆy, nhÜng n‰u
"hàng rào thÜa rích thÜa ran Ç‹ Ç‰n Ç°i bÀy sói lÛ hùm b¡t chiên ThÀy phân thây xé thÎt". CuÓi cùng thì
N¶i Qui, cÛng nhÜ LuÆt Pháp ñåo chÌ là phÜÖng tiŒn cho chúng ta nÜÖng theo Çó mà tránh Çi các hŒ quä bÃt
thÜ©ng có th‹ xäy ra, trên bÜ§c ÇÜ©ng tu hành và lÆp công bÒi ÇÙc.
• VÃn ÇŠ thÓng nhÙt nghi lÍ:
Nghi lÍ ñåo Cao ñài døng Nho Tông Chuy‹n Th‰, chû trÜÖng x‰p Ç¥t trÆt t¿ và ÇiŠu hòa. Có m¶t sÓ
nghi ti‰t Çã ÇÜ®c th¿c hành thÓng nhÙt theo Çúng kinh sách và Thông Tri cûa H¶i Thánh trÜ§c Çây và cÛng
có m¶t sÓ th¿c hành theo thói quen tùy m‡i ÇÎa phÜÖng. Do Çó, ÇŠ nghÎ chung là ÇiŠu nào chÜa có chÌ thÎ cûa
H¶i Thánh thì cÀn xét låi Ç‹ thi hành ÇÒng nhÙt ho¥c ch© lÎnh, khi H¶i Thánh ÇÜ®c phøc quyŠn. Yêu cÀu cÃp
thi‰t trÜ§c m¡t là cÀn mª khóa tÆp nhåc, lÍ và ÇÒng nhi. . . .
• ñoàn ngÛ hóa Thanh Thi‰u Niên:
HÀu h‰t cº t†a ÇŠu thÓng nhÙt š ki‰n, phäi xây d¿ng th‰ hŒ k‰ thØa, là Üu tiên hàng ÇÀu. Song, vÃn ÇŠ Üu
tÜ là viŒc phát tri‹n và duy trì cÀn có nhân s¿ chÎu hy sinh th©i gi© và kiên trì th¿c hiŒn m¶t cách ÇŠu Ç¥n.
K‰t quä, các T¶c ñåo Çã hÙa së ti‰p tøc theo dõi, Çôn ÇÓc viŒc th¿c hiŒn k‰ hoåch nÀy, hÀu có th‹ tåo ÇiŠu
kiŒn cho Thanh Thi‰u Niên h†p m¥t trong kÿ ñåi H¶i së ÇÜ®c t° chÙc vào næm 2008 tai Sydney.
• Linh Tinh:
Vài ÇŠ nghÎ trong møc linh tinh ÇÜ®c ghi nhÆn không kém phÀn quan tr†ng nhÜ:
T° chÙc tiŒc chay gây quÏ chung cho m‡i Ti‹u Bang nh¢m: y‹m tr® xây d¿ng m¶t Thánh ThÃt tåi nÖi
nào có nhu cÀu cÀn thi‰t nhÙt tåi quê nhà, ho¥c cÙu tr® cho các nån nhân bÎ Thiên tai.
Trên Çây, BTHH chÌ trình bày vài nét sÖ lÜ®c tin tÙc vŠ Ngày ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài TrÃn ñåo Úc
Châu næm 2006 tåi Thû Phû Melbourne, Victoria, cho kÎp Bän Tin cuÓi næm, hÀu ChÜ Huynh ñŒ T› Mu¶i
chia sÈ. Hy v†ng, tÃt cä chúng ta chung tâm hiŒp trí thÆt s¿, theo tinh thÀn câu Kinh Nh¿t Tøng: ñåo, gÓc
bªi lòng Thành, Tín, HiŒp thì ñåi H¶i chÌ là m¶t dÎp g¥p g«, thù tåc, tåo tình yêu thÜÖng và cùng xây
d¿ng m¶t khÓi ÇÙc tin chung nÖi hai ñÃng ñåi TØ Phø và ñåi TØ MÅu Thiêng Liêng vÆy. ☯

Lê thÎ HÒng Ng†c
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* ChÜ t› mu¶i Lê thÎ HÒng Ng†c, NguyÍn thÎ Låc, ViŒt KiŠu và các thân h»u.

* Cu¶c cÀu nguyŒn tåi Thánh ThÃt Sydney nhân ngày ñÙc H¶ Pháp Hòi Loan.
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* Chøp hình lÜu niŒm trÜ§c H¶i trÜ©ng Thánh ThÃt Melbourne.

* ñåi H¶i tåi Melbourne 2006.

12

Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 12 - Tháng 10, 11 & 12 Bính TuÃt

* H†c sinh trÜ©ng ti‹u h†c ST Francis Ç‰n vi‰ng Thánh ThÃt NSW.

* H/H NguyÍn chánh Giáo, NguyÍn thành NghiŒp và Hòa ThÜ®ng Thích PhÜ§c HuŒ
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* Væn nghŒ tåi bu°i cÖm gây quÏ tåi ñiŒn Th© PhÆt MÅu.

* ChÜ Huynh T› ñŒ Mu¶I T¶c ñåo Sydney Ç‰n liên giao hành ñåo v§i Chùa Quang Minh.
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ñåi - ñåo Tam - Kÿ Ph° - ñ¶

TrÃn ñåo Úc Châu
Châu ñåo New South Wales

T¶c ñåo Sydney

Bát ThÆp NhÎ Niên
Tòa Thánh Tây Ninh

114-118 King Georges Rd,WILEY PARK, NSW 2195, Australia

Tel. & Fax: (02) 9740.5678

Nam Mô Cao ñài Tiên Ông ñåi BÒ Tát Ma Ha Tát
Kính båch H¶i-Thánh ñåi-ñåo Tam-Kÿ Ph° ñ¶.
Kính thÜa ChÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc, các Ban B¶ và chÜ ñåo H»u Nam N».
Trích y‰u: Tham luÆn nhân ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài TrÃn ñåo Úc Châu næm 2006.

ThÜa chÜ HiŠn,
Thay m¥t Hành Chánh ñåo T¶c ñåo Sydney, Châu ñåo New South Wales, chúng tôi trân tr†ng
kính chào mØng chÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc và toàn ñåo tØ các Ti‹u Bang trên ÇÃt nÜ§c Úc ñåi L®i,
nhân ngày ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài TrÃn ñåo Úc Châu næm 2006, ÇÜ®c t° chÙc tåi Thû Phû
Melbourne, Victoria, hôm nay.
ñ‰n tham d¿ ñåi H¶i lÀn nÀy, v§i tâm trång buÒn vui lÅn l¶n. BuÒn vì chúng ta bÎ mÃt Çi m¶t sÓ
bån Çåo tØng có nhiŠu nhiŒt tâm Çóng góp và vui khi ÇÜ®c bi‰t, chÜ huynh tÌ ÇŒ mu¶i thu¶c T¶c
ñåo Melbourne Çã dành nhiŠu công sÙc và th©i gi© Ç‹ t° chÙc kÿ ñåi H¶i nÀy, v§i Ü§c v†ng Çem
låi sinh khí vui tÜÖi, sau m¶t th©i gian khá dài bÃt °n có th‹ làm cho các bån Çåo chán nän, giäm sút
niŠm tin. Hy v†ng tØ Çây, v§i óc khéo léo, lòng kiên trì và ÇÙc hy sinh cûa quš huynh tÌ ÇŒ mu¶i, cÖ
Çåo nÖi Çây së s§m tái tåo s¿ an låc và phát tri‹n nhanh chóng hÖn.
Hình nhÜ, cÖ ñåo ª häi ngoåi, trong khi không có chÌ Çåo cûa H¶i Thánh, Ça sÓ các nÖi ÇŠu g¥p tình
trång phân hóa, thi‰u khiêm nhÜ®ng, chÃp nhÙt, t¿ tôn, t¿ cho r¢ng mình phäi và chê kÈ khác sai
quÃy. . . Chính ThÀy còn nói:
Lë chánh t¿ nhiên có lë tà,
Chánh Tà hai lë Çoán sao ra,
Sao ra Tiên PhÆt, ngÜ©i tÀn tøc,
TrÀn tøc muÓn thành phäi Ç‰n Ta.
Ta ª Çây là ThÀy, mà ThÀy là Ta, là lÜÖng tâm, thì há gì chúng ta phäi quá bÆn tâm Ç‹
sºa sai kÈ khác hÖn là t¿ sºa mình. Ÿ Çây, chúng tôi có š muÓn nói r¢ng chúng ta hãy làm viŒc phäi,
nêu gÜÖng tÓt, thì t¿ kh¡c viŒc quÃy së tØ tØ mÃt Çi. Vä låi có mÃy ai chÎu phøc thiŒn và t¿ cho mình
quÃy. Châm ngôn có câu: "Th£ng m¿c tàu, Çau lòng g‡".
Kinh nghiŒm cho thÃy, m‡i lÀn sºa sai là m‡i lÀn gây ra xáo tr¶n. M‡i lÀn xáo tr¶n, chúng ta mÃt Çi
m¶t sÓ bån Çåo. Và cÙ th‰, phe nhóm càng ngày càng nhiŠu, chúng ta låi phäi kêu g†i chung hiŒp
yêu thÜÖng. Chiêu bài kêu g†i chung hiŒp, yêu thÜÖng trª thành døng š gây phe lÆp nhóm riêng
khác, ÇŠ chÓng låi chính anh em mình.
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Ai phäi, ai quÃy, ai Çúng, ai sai ? ChuyŒn Phäi, QuÃy xäy ra kh¡p nÖi trên th‰ gi§i, cä ngoài ñ©i, lÅn
trong ñåo, tØ tôn giáo nÀy Ç‰n tôn giáo khác, k‹ cä các phe phái chánh trÎ, cÛng th‰. TÃt cä gây ra
m¶t trÜ©ng tranh Çãu quy‰t liŒt không bao gi© chÃm dÙt ÇÜ®c.
VÆy, nhÜ chúng tôi Çã phát bi‹u, câu châm ngôn ˆng Lê r¢ng: "Bàn vŠ chính trÎ và tôn giáo, thì bàn
Ç‰n tÆn th‰ cÛng không xong". Chi bàng chúng ta hãy cùng chung nhau th¿c hiŒn ÇiŠu gì có l®i ích
cho m†i ngÜ©i, vŠ vÆt chÃt cùng cä tinh thÀn, hÀu làm tròn câu ngÛ nguyŒn.
Kính ÇŠ nghÎ các viŒc làm th¿c t‰ trÜ§c m¡t nhÜ sau:
1. Xây d¿ng th‰ hŒ k‰ thØa: Cø th‹ qui tø các cháu thanh, thi‰u niên, thi‰u nhi Ç‹ tÆp cho
các cháu quen v§i các sinh hoåt tÆp th‹, lÀn hÒi thành lÆp các ban Nhåc, LÍ, ñÒng
Nhi.
2. Mª các Khóa Giáo Lš Cæn Bän cho trÈ em và ngÜ©i l§n; trong tinh thÀn, m‡i m¶t tín
ÇÒ là m¶t ngÜ©i truyŠn Çåo.
Trên Çây chÌ là vài nét khái quát. Viêc th¿c hiŒn Çòi hÕi s¿ hy sinh th©i gi© và tính kiên trì. N‰u
chúng ta š thÙc r¢ng:
Tham chi s¿ th‰ l¡m Çua tranh,
Cái mi‰ng ÇÌnh chung xúm gi¿t giành.
BÕ h‰t trong cÖn mê m¶t gi¡c,
Træm næm ng¡n ngûi nh§ làm lành.
(Thi Van Dåy ñåo)
CÀu xin ÷n Trên, ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và các ñÃng Thiêng Liêng ban bÓ tràn ÇÀy HÒng Ân
cho tÃt cä chúng ta bi‰t thÜÖng yêu nhau trong Thánh ñÙc cûa ThÀy.
Nay kính,
Thánh ThÃt New South Wales, 10 tháng 11 Bính TuÃt
(DL, 29.12.2006)
Q. N» ñÀu T¶c-ñåo Sydney,

Lê thÎ HÒng Ng†c
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ñåi - ñåo Tam - Kÿ Ph° - ñ¶

TrÃn ñåo Úc Châu
Châu ñåo New South Wales

T¶c ñåo Sydney

Bát ThÆp NhÎ Niên
Tòa Thánh Tây Ninh

114-118 King Georges Rd,WILEY PARK, NSW 2195, Australia

Tel. & Fax: (02) 9740.5678
E-mail: thanhnghiep@optusnet.com.au

Nam Mô Cao ñài Tiên Ông ñåi BÒ Tát Ma Ha Tát

Kính båch H¶i-Thánh ñåi-ñåo Tam-Kÿ Ph° ñ¶.
Kính thÜa Quš VÎ Lãnh ñåo Tinh ThÀn các Tôn Giáo.
Kính thÜa Quš VÎ ñåi DiŒn các H¶I ñoàn ñoàn Th‹ trong C¶ng ñÒng.
Kính thÜa ChÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc, ñåo H»u, ñåo Tâm Ân Nhân cûa ñåo Cao ñài.
ThÜa ChÜ LiŒt VÎ,
Thay m¥t T¶c ñåo Sydney, Châu ñåo New South Wales, chúng tôi hân hoan chào mØng toàn th‹ quš liŒt vÎ
Çã thâm cäm quan lâm Ç‰n tham d¿ ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài TrÃn ñåo Úc Châu, ÇÜ®c t° chÙc tåi Thành PhÓ
Melbourne, Victoria, hôm nay.
ThÆt là m¶t duyên may, m¶t cÖ h¶i quí báu Ç‹ g¥p g«, tay b¡t m¥t mØng v§i quí VÎ Çåo tâm ân nhân cùng
chÜ huynh tÌ ÇŒ mu¶i thân thÜÖng cûa chúng tôi, sau m¶t th©i gian khá dài. Tôi cho là dài, vì th©i gian trôi
mau v§i bao nhiêu di løy xäy ra kh¡p nÖi trên th‰ gi§i và vì tu°i tác ti‰p tøc chÒng chÃt lên ki‰p sanh ng¡n
ngûi cûa Ç©i ngÜ©i.
BÕ qua hình thÙc trang phøc, nhÜ câu châm ngôn Tây PhÜÖng: "L'habit ne pas le moine" (Chi‰c áo không
làm nên ThÀy tu), thì rõ ràng chúng ta ÇŠu là bån ÇÒng sanh ÇÜ®c ThÜ®ng ñ‰ sinh ra Ç‹ m‡i ngÜ©i mang m¶t
Thiên Trách lÆp công, bÒi ÇÙc và có b°n phÆn làm tròn, trÜ§c khi trª vŠ nguÒn c¶i, h¶i hiŒp cùng
Ngài. Chúng tôi tin tÜªng ÇiŠu Çó! Thiên trách không th‹ Çem so sánh v§i chÙc tÜ§c, v§i giai cÃp sang hèn
và ÇÎa vÎ cao, thÃp cûa xã h¶i. Có ÇiŠu, Çã nói Ç‰n Thiên trách, tÙc là nói Ç‰n con ÇÜ©ng hÜ§ng thÜ®ng dÅn
Ç‰n Chân, ThiŒn, MÏ; th¿c thi luÆt thÜÖng yêu và quyŠn công chánh. Theo Çó, trÜ§c h‰t
tÜªng cÛng nên áp døng phÜÖng châm: "K› sª bÃt døc, vÆt thi Ü nhÖn" (ÇØng làm cho ngÜ©i khác, ÇiŠu gì
mình không muÓn ngÜ©i khác làm cho mình).
ñåo Cao ñài v§i tôn chÌ Tam Giáo Qui Nguyên, NgÛ Chi Phøc NhÙt. Tam Giáo thì có PhÆt, Kh°ng, Lão
(Tam Giáo ñÒng Nguyên). Còn NgÛ Chi là thêm hai nhánh n»a là ThÀn ñåo và NhÖn ñåo. Con ÇÜ©ng gÀn
gûi và th¿c t‰ nhÙt mà chúng ta Çang Çi là NhÖn ñåo. ChÜa bÜ§c qua ngÜ«ng cºa NhÖn ñåo, chÜa tròn tam
cang, ngÛ thÜ©ng, thì khó bÜ§c lên con ÇÜ©ng thÙ ba ñåi ñåo ÇÜ®c. Sách xÜa có Çoån nói: "Døc tu Tiên
ñåo, tiên tu NhÖn ñåo; NhÖn ñåo bÃt tu Tiên ñåo viÍn hÌ" (š nói muÓn tu theo ñåo Tiên, trÜ§c phäi tu theo
ñåo làm NgÜ©i; không tu NhÖn ñåo, thì Tiên ñåo còn xa l¡m).
Tri‰t lš các tôn giáo vÓn thâm sâu và nghïa lš bÃt tÆn, nhÜ m¶t tri‰t gia ˆng Lê nói: "Lš luÆn vŠ tôn giáo và
chính trÎ thì bàn Ç‰n tÆn th‰". Th‰ nên, chúng tôi không dám låm bàn nhiŠu vŠ ÇiŠu vô biên, vô hån Ãy. ñiŠu
vinh hånh Ç¥c biŒt hôm nay là chúng tôi may duyên h¶i ng¶ v§i chÜ hiŠn trong bÀu không khí Ãm cúng cûa
ngày ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài, có s¿ Üu ái tham d¿ cûa các Çoàn th‹ c¶ng ÇÒng và tôn giáo bån, trong hoàn
cänh ly hÜÖng, xa T° ñình, trên ÇÃt nÜ§c thÆt s¿ T¿ Do, thÆt s¿ có quyŠn làm ngÜ©i. ñiŠu Çó th‹ hiŒn s¿ chia
sÈ và quan tâm Ç¥c biŒt cûa quí VÎ ÇÓi v§i chúng tôi.
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Chúng tôi tha thi‰t mong mÕi có s¿ tr® duyên quí báu cûa quí vÎ và ÇÒng Çåo hÖn n»a, Ç‹ cùng chung tay góp
sÙc vào viŒc làm tØ thiŒn, m¶t nhu cÀu th¿c ti‹n, theo Çó có th‹ xoa dÎu phÀn nào n‡i bÃt hånh cûa các bån
ÇÒng sanh Çã và Çang gánh chÎu kh¡p nÖi trên thê gi§i, theo câu châm ngôn:
DÅu xây chin Ç®t phù ÇÒ,
Không b¢ng làm phÜ§c cÙu cho m¶t ngÜ©i.
Nhân Çây, trÜ§c thŠm næm m§i dÜÖng lÎch 2007, thay m¥t quš Tín H»u Cao ñài tåi New South Wales, xin
cÀu nguyŒn ÷n Trên ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và ChÜ Thiêng Liêng ban bÓ cho toàn th‹ quí vÎ và gia
Çình tràn ÇÀy HÒng Ân và Phúc Låc.
Trân tr†ng kính chào ChÜ LiŒt VÎ.
Melbourne, ngày 11 tháng 11 næm Bính TuÃt
(dl. 30.12.2006)
TM. T¶c ñåo Sydney,
Q. ñÀu T¶c ñåo,

HiŠn-Tài NguyÍn Thành-NghiŒp

Thi væn dåy Çåo
Nên trò Çåo ÇÙc dÍ gì Çâu,
Vui ch£ng vui, sÀu ch£ng dám sÀu.
Cái kh° cûa Ç©i mình Ü§c v†ng,
Cái chê cûa chúng låi nài cÀu.

NgÜ©i Çâu bi‰t Ç¥ng tÃc lòng mình,

Çinh ninh thÀy d¥n trÈ Çôi l©i,
Mình bi‰t Çåo mình gi» Çó thôi.
M¥c kÈ thÜ©ng tình ngu bi‰m nhë,
Phäi coi nên ch‡ Ç‹ nên Ç©i.

Nho nhã con tua tÆp tánh tình,
DÜ§I Ç©i ÇØng tÜªng m¶t mình lanh.
M¶t câu thÃt ÇÙc thiên niên Ç†a,
NhiŠu n‡I trÀm luân bªi ng†n ngành.

Bày Ç©n ai khéo s¡m Ç©n dây,

BŠ trong ngay th£ng tÕ bŠ ngoài,
MiŒng chánh thì Ç©i vÓn trái tai.
LØa l†c cho cùng rÒi nhÙt ÇÎnh,
ÇØng quen tính m¶t ch£ng dè hai.

H†a Ç‰n hÕi tr©i m§i bi‰t linh.
ThiŒt thiŒt hÜ hÜ vì m¡c thÎt
Thôi thì Ç®I ch‰t bi‰t tiŠn trình.

Ç‹ qu› Ç‹ ma ª cä bÀy.

LÄn bÄn cÙ theo toan cám d‡,
Làm cho nên n‡I Çåo xa thÀy.

Trích tØ Thánh Ngôn HiŒp Tuy‹n
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LÍ k›-niŒm ñÙc quyŠn Giáo-Tông
khuÃt dång, tåo d¿ng ÇÜ®c cho khÓi tinh-thÀn
thÓng-nhÃt cä lÜÖng-tri cûa toàn con cái ñÙc ChíTôn. Còn cä thäy hình änh nŠn chÖn-giáo ñÙc ChíTôn chÜa có hiŒn-diŒn gì h‰t. CÛng vì chÎu thâm
tình Ãy, BÀn-ñåo ra gánh-vác trách-nhiŒm n¥ng-nŠ
trong bu°i nŠn chÖn-giáo Càn-Khôn phäi chi‰n-ÇÃu
Ç¥ng Çem s¿ chÖn-thÆt, Ç¥ng Çem công lš gieo vào
tinh-thÀn loài ngÜ©i. Bi‰t bao nhiêu l¿c-lÜ®ng ÇÓiphÜÖng Çã thÓng-nhÙt låi v§i nhau Ç¥ng toan diŒt
ñåo. Trong 14 næm khuÃt bóng Ngài, BÀn-ñåo chÎu
kh°-hånh 6 næm ÇÒ-lÜu, còn trø l¿c lÜ®ng Ç¥ng tåo
hình-th‹ nŠn chÖn-giáo chÌ có 8 næm mà thôi. Bao
gi© cÛng vÆy, næng-l¿c tinh-thÀn ch£ng có l¿clÜ®ng h»u-hình nào tiêu-diŒt nó Ç¥ng. Nh© âm ÇiŒu
ÇiŠu-hòa trong khuông-luÆt mà ngày nay ñåo Caoñài Çã nên hình-tÜ§ng, Çã ÇÙng gi»a hoàn-vÛ nÀy
m¶t cách vinh-quang. Nh© lë chÖn-thÆt cûa nó,
không có lÜ«i gÜÖm bén nào trÎ tinh-thÀn Ç¥ng, thì
không có l¿c-lÜ®ng nào Çè nén Ç¥ng. Nó phäi th£ng
Ç©i Ç‹ cÙu Ç©i. M¶t nŠn chÖn-giáo cao-thâm tinhthÀn dÜ©ng nÀy së bÃt-tiêu, bÃt-diŒt. Nh© Ön ÇÀu
tiên cûa Ngài khai-mª, chúng ta hãy cúi ÇÀu cÀunguyŒn và cäm tå Ön Ngài.☯

Tåi Tháp ñÙc QuyŠn Giáo-Tông vào 8 gi© sáng
ngày 13 tháng 10 næm MÆu-Tš (1948)
gày hôm nay chúng ta làm lÍ k›-niŒm ñÙc
QuyŠn Giáo-Tông. ChÖn-linh cûa Ngài cä
toàn con cái cûa ñÙc Chí-Tôn nam, n»,
ÇŠu bi‰t là chÖn-linh ñÙc Lš-NgÜngVÜÖng. 14 næm qua chúng ta chÎu tâm-tang nÖi
lòng, vì mÃt m¶t vÎ mà ñÙc Chí-Tôn ch†n l¿a, m¶t
vÎ ñåi-Tiên Ç‰n mª cÖ-quan cÙu th‰ cho Ç©i. Chúng
ta tÜªng niŒm låi trong bu°i sanh-tiŠn cûa Ngài,
Ngài Çào-tåo cho thành nŠn chÖn-giáo Cao-ñài;
Ngài Çã chÎu bao kh°-hånh. Gi»a th‰ k› 20 nÀy,
tâm-lš nhÖn-sanh thÃt Çåo, Çem m¶t cái hòa-bình
nêu cao lên làm trung-tâm Çi‹m cho tinh-thÀn ñåoñÙc nÖi cõi Á-ñông, Çã mỏi tay gióng trÓng LôiÂm, reo chuông Båch-Ng†c, mà nhÖn-loåi giä v©
Çi‰c Çui không bi‰t cÖ quan cÙu-th‰ là gì h‰t. ñem
cái khÓi sanh-quang phøc sÓng cho h† trong chÓn
tº-ÇÎa s¡p t§i Çây, mà h† chÜa tÌnh-ng¶ Ç¥ng lo
bäo-tr†ng sanh-mång, bi‹u sao kÈ Çåi-diŒn của ñÙc
Chí-Tôn thuª sanh-tiŠn không bÎ thiên-hå khinh-rẻ;
Vì tâm-lš chia-rë Çó, ngày nay có nån tàn-sát tiêu
diŒt nhau. Ta nh§ låi, 14 næm Ngài Çã

N

ChÜÖng trình LÍ Vía
trong các Tháng MÜ©i, mÜ©I m¶t và mÜ©I hai / Bính TuÃt (2006)
Tháng mÜ©i/ Bính TuÃt(november 2006):
•
•
•
•

MÒng 1 Tháng 10 Bính TuÃt (dl ThÙ Ba 21.11.2006): Cúng ñÙc Chí Tôn, Sóc Nh¿t. K› niŒm PhÓi Thánh Phåm
Væn Màng (Ng† th©i, Ti‹u lÍ).
13 Tháng 10 Bính TuÃt (dl Chúa Nh¿t 03.12.2006): K› niŒm ñÙc QuyŠn Giáo Tông ThÜ®ng Trung Nh¿t (DÆu
th©i, Ti‹u lÍ).
R¢m Tháng 10 Bính TuÃt (dl ThÙ Ba 05.12.2006): ñåi LÍ Hå NguÖn. K› niŒm Ngày Khai ñåi ñåo Tam Kÿ Ph°
ñ¶, niên ñåo thÙ 82. (DÆu th©i, ñåi lÍ).
19 Tháng 10 Bính TuÃt (dl ThÙ Bäy 09.12.2006): K› niŒm Ngài Ca Bäo ñåo (Ca Minh ChÜÖng). DÆu th©i, Ti‹u lÍ.

Tháng MÜ©i M¶t/ Bính TuÃt (december-2006):
•
•
•

MÒng 1 Tháng 11 Bính TuÃt (dl ThÙ TÜ 20.12.2006): Cúng ñÙc Chí Tôn (Ng† Th©i, Ti‹u lÍ).
Chúa Nh¿t 24 Tháng 12 Næm 2006 : ñåi lÍ Vía ñÙc Chúa Jesus Christ (Tš th©i, ñåi lÍ).
R¢m Tháng 11 Bính TuÃt (dl ThÙ TÜ 03.01.2007): Cúng ñÙc Chí Tôn (DÆu th©i, Ti‹u lÍ).

Tháng Chåp / Bính TuÃt (January - 2007)
•
•
•
•
•

MÒng 1 Tháng Chåp Bính TuÃt (dl ThÙ Sáu 19.01.2007): Cúng ñÙc Chí Tôn (DÆu th©i, Ti‹u lÍ).
R¢m Tháng Chåp Bính TuÃt (dl ThÙ Sáu 02.02.2007): Cúng ñÙc Chí Tôn (DÆu th©i, Ti‹u lÍ).
18 Tháng Chåp Bính TuÃt (dl ThÙ Hai 05.02.2007): K› niŒm Ngài Bäo ñåo HÒ TÃn Khoa (DÆu th©i, Ti‹u lÍ).
24 Tháng Chåp Bính TuÃt (dl Chû Nh¿t 11.02.2007): LÍ ñÜa ChÜ ThÀn, Thánh, Tiên, PhÆt (DÆu th©i, Ti‹u lÍ).
30 Tháng Chåp Bính TuÃt (dl ThÙ Bäy 17.02.2007): LÍ Giao ThØa, Cung nghinh ChÜ ThÀn, Thánh, Tiên, PhÆt (Tš
th©i, Ti‹u lÍ). LÍ ThÜ®ng PhÜ§n ThÜ®ng NguÖn.
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Sinh Hoåt Thanh Thi‰u

K´NH M¯NG ñI L• V´A ñ−C DIÊU TRµ KIM M U
M¯NG TT TRUNG THU 2006
Nam Mô DiêuTrì Kim MÅu Vô C¿c Thiên Tôn.
Cung Kính ñÙc Diêu Trì Kim MÅu.
Hôm nay, R¢m tháng 8, ngày vía ñÙc Diêu Trì Kim MÅu, ñoàn Thanh Thi‰u Niên Cao ñài Sydney chúng
con låi ÇÜ®c theo cùng Phø Huynh trª vŠ nÖi th© phÜ®ng Ngài Ç‹ chiêm ngÜ«ng, Ç‹ kính bái Ngài, Bà MË
sanh cûa cä nhÖn loåi.
ñÙc Diêu Trì Kim MÅu vØa là Thánh, là Tiên, cÛng vØa là PhÆt, v§i tÃm lòng yêu thÜÖng vån linh sanh
chúng, Ngài Çã phäi:
‘’Cºu ki‰p Hiên Viên th† s¡c Thiên’’
Ngài Çã là ñÙc MË ISIS tåi ÇŠn Memphis ª Egyt.
Ngài Çã là Thiên HÆu Héra oai nghi r¿c r«.
Ngài Çã là ñÙc MË Lemeter ª Greek, là Thánh MÅu cûa vÛ trø.
Ngài Çã là ñÙc Bà Maya, mË sanh cûa ñÙc Sakya-Mouni (tÙc PhÆt Thích Ca).
Ngài cÛng Çã là Thánh MÅu Maria, mË sanh cûa Chúa hài ÇÒng ª xÙ Jerusalem, Do Thái.. v..v...
(theo tài liŒu Công ñÙc ñÙc PhÆt MÅu cûa HiŠn tài TrÀn Væn Rång).
Trong th©i kÿ Hå ngÜÖn này nh© công ÇÙc cûa Ngài và Cºu VÎ Tiên NÜÖng Diêu Trì Cung mà nŠn ñåo Cao
ñài Çã ÇÜ®c ho¢ng khai tåi Nam ViŒt.
ñÙc Diêu Trì Kim MÅu, ñÙc PhÆt MÅu, hay ñÙc MË, v§i tình yêu thÜÖng vô b© vô ÇÓi Çó, Ngài Çã sanh
chúng con ra, nuôi dÜ«ng chúng con l§n khôn, thánh thiŒn tr†n lành rÒi låi dÄn d¡t chúng con vào cõi thiêng
liêng h¢ng sÓng.
‘’Vú MË chÜa lìa Çám trÈ con’’.
----------------------------------Hôm nay, nhân ngày vía ñÙc PhÆt MÅu, chúng con, anh chÎ em ñoàn Thanh Thi‰u Niên Cao ñài Sydney xin
kính cÄn khÃp bái và cung kính công ÇÙc vô lÜ®ng cûa Ngài. Chúng con nguyŒn h¢ng ngày së trau dÒi tánh
ÇÙc và yêu thÜÖng vån linh nhÜ l©i dåy cûa Ngài:
“MË vui ÇÜ®c thÃy các con bi‰t lo cho chúng sanh tÙc là lo cho mình vÆy....”
Kính xin ñÙc MË chan rÜ§i HÒng Ân cho toàn cä nhân loåi ÇÜ®c c¶ng hÜªng thái bình và hånh phÜ§c.
‘’Nam mô Diêu Trì Kim MÅu Vô C¿c Thiên Tôn’’
Kính thÜa Qúy Ông Bà, Qúy Cô Chú, Qúy Anh ChÎ Em,
R¢m tháng 8, cÛng là ngày T‰t Nhi ñÒng trong væn hoá Dân t¶c ViŒt nam, là con Dân ViŒt, Çang sÓng tha
hÜÖng nÖi häi ngoåi, ñoàn ThanhThi‰u Niên Cao ñài Sydney chúng con luôn luôn cÓ g¡ng bäo tÒn và phát
huy nh»ng nét hay, ÇËp trong væn hóa Dân t¶c, hÀu không bÎ mai m¶t, và cÛng Ç‹ gi§i thiŒu Ç‰n v§i các s¡c
t¶c khác trong c¶ng ÇÒng. CÛng không ngoài møc Çích tåo ÇiŠu kiŒn cho Anh ChÎ Em chúng con ÇÜ®c gæp
g«, cùng nhau h†c hÕi, trau dÒi hånh ÇÙc ngày m¶t thêm tinh tÃn, hÀu có th‹ nÓi ti‰p s¿ nghiŒp ñåo mà các
bÆc TrÜªng Niên Çã và Çang dÃn bÜ§c.
V§i nh»ng møc Çích trên, ñoàn Thanh Thi‰u Niên Cao ñài chúng con th¿c hiŒn bu°i sinh hoåt
Trung Thu hôm nay.
Kính chúc Quš Ông Bà, Quš Cô Chú, cùng tÃt cä Anh ChÎ em m¶t ngày tr†n lành và vui vÈ.

# PHÐ÷NG THO
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Tìm Hi‹u H†c ñåo

Bát Bºu - Dàn Bát Bºu

B
•
•
•
•
•
•
•
•

át Bºu là 8 món quí báu, Çó là 8 bºu pháp (hay Bºu bÓi) cûa Bát Tiên. M‡i vÎ Tiên có th‹
luyŒn thành nhiŠu bºu pháp. Các bºu pháp cûa Bát Tiên có th‹ k‹ ra sau Çây :
ñåi Tiên Lš Thi‰t Quä có 2 Bºu pháp: GÆy s¡t và HÒ lô.
H§n Chung Ly có 2 Bºu pháp là: Quåt Long Tu và PhÃt Chû.
L» ñÒng Tân có 3 Bºu pháp là: GÜÖm, PhÃt Chû, –ng Tiêu.
Lam Th‹ Hòa có ñôi Ng†c bän (C¥p Sanh Ng†c).
TrÜÖng Quä Lão có: Con lØa giÃy và Cây gÆy.
Hà Tiên Cô có Bºu pháp là Bông Sen.
Hàn TÜÖng Tº có: GiÕ Hoa Lam và –ng sáo.
Tào QuÓc C¿u có: Ng†c Thû quy‹n.

M‡i Bºu pháp cûa Bát Tiên ÇÜ®c làm tÜ®ng trÜng hình b¢ng ÇÒng thau, ÇÜ®c m¶t con thú chª
trên lÜng, ÇÜ®c Çánh bóng sáng loáng, g¡n vào m¶t cái cán b¢ng g‡ dài và sÖn màu ÇÕ. Tám cây có
g¡n Bát bºu cûa Bát Tiên ÇÜ®c c¡m vào trong m¶t cái giá, thành m¶t hàng dài, g†i là Dàn Bát bºu.
Có 2 Dàn Bát bºu giÓng nhau Ç¥t ª cÃp thÙ 8 CTñ, d†c theo 2 hàng c¶t rÒng xanh. Trên Dàn
Bát Bºu có Ç¥t xen kë 3 cây l†ng. K‹ tØ trong ra ngoài, Dàn Bát bºu hiŒn nay Ç¥t tåi Tòa Thánh
gÒm có theo hình vë sau Çây:
l. Cái bÀu HÒ lô có con Nai chª: Bºu pháp cûa Lš Thi‰t Quä.
2. Quåt và PhÃt chû có con Chim chª: Bºu pháp H§n Chung Ly.
3. GÜÖm và PhÃt chû có con Chim chª: Bºu pháp L» ñÒng Tân.
4. Thû quy‹n b¢ng ng†c có con Nai chª: Bºu pháp Tào QuÓc C¿u.
5. Cây GÜÖm có con Phøng chª: Bºu pháp cûa Hàn TÜÖng Tº.
6. Hoa sen có Rùa chª: Bºu pháp cûa Hà Tiên Cô.
7. Cây GÆy có Cá chª: Bºu pháp cûa TrÜÖng Quä Lão.
8. C¥p Ng†c Bän (C¥p Sanh Ng†c) có con Công chª: Bºu pháp cûa Lam Th‹ Hòa.
Công døng cûa Dàn Bát Bºu:
- VŠ phÜÖng diŒn hình thÙc, Dàn Bát bºu v§i 8 Bºu pháp cûa Bát Tiên Ç¥t thành 2 hàng dài
trÜ§c ch‡ th© phÜ®ng, thay th‰ 2 Dàn L‡ b¶ thÜ©ng thÃy, Ç‹ làm tæng thêm vÈ uy nghi trang tr†ng
cûa nÖi th© phÜ®ng.
- VŠ phÜÖng diŒn thiêng liêng, 8 Bºu pháp cûa Bát Tiên trÃn gi» ngôi th© ñÙc Chí Tôn, không
cho Tà Quái xâm nhÆp, vì hÍ xâm nhÆp vào thì bÎ 8 Bºu Pháp nÀy Çánh Çu°i. ☯
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Câu ChuyŒn ThiŠn

TIM MỘT CHỖ TRỌ QUA ÐÊM

T

heo truyền thống Thiền Nhật Bản ngày xưa, những tăng sĩ chu du khắp nơi, nếu
muốn ngủ trọ qua đêm ở một ngôi chùa hay một tịnh xá nào, đều phải thắng
cuộc tranh luận tay đôi với vị sư thường trụ ở đó. Nếu không thắng được, vị du
tăng đó phải đi, không được phép ở lại, dù chỉ có
một đêm.

Câu chuyện xảy ra tại một ngôi cổ tự phía bắc Nhật Bản.
Trụ trì ngôi nhà đó là hai anh
em một nhà sư. Người anh rất thông thái, biện luận vô cùng thiện
xảo, còn người em lại
ngớ ngẩn, lù khù và còn chột một mắt.
Một đêm nọ, có một vị du tăng đi ngang qua,muốn
xin vào nghỉ tạm qua
đêm. SÜ Huynh, quá mệt mỏi vì đã học hành suốt ngày, nên
sai Sư Đệ ra tiếp
khách và tranh luận với vị du tăng theo truyền thống. Trước
khi Sư Đệ đi ra
ngoài, Sư Huynh dặn dò:
- “Này, đệ đòi hỏi là phải tranh luận trong im
lặng đó nhé. Ðừng
có nói, kẻo đấu không lại người ta đó”
- “ Huynh yên tâm đi, để đó cho em!”
Một lát, sau khi đấu lý, vị du tăng xin
gặp nhà sư
anh, vái chào và xin ra đi. Ông ta đã bị khuất
phục và
hết sức thán phục tài hùng biện của sư đệ.
Sư Huynh hỏi vÎ du tæng:
- “ Trước khi đi, xin Ngài thuật lại
cho
tôi nghe cuộc tranh luận thế nào?”
- “ Rất hay, tuyệt, vị du tăng trả lời. Này nhé, trước hết tôi giơ một ngón tay lên ý tượng trưng Đức
Phật. Sư Đệ của Ngài đưa hai ngón tay lên có nghĩa là Ðức Phật và Phật Pháp. Tôi lại đưa ba ngón tay lên có
ý nói Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Sư Đệ thông minh của Ngài đưa nắm tay lên dứ vào mặt tôi có ý nói là cả
3 (Tam Bảo) là tất cả, tất cả là một. Tuyệt, tuyệt, sâu xa, sâu xa. Ðại thừa, lý rốt ráo đại thừa đấy. Tôi chịu
thua cuộc và bái phục.”
Vị du tăng ra đi, rất hể hả như học được một điều gì tuyệt diệu.
Lát sau, nhà sư em vào gặp anh, dáng điệu còn có vẻ bực bội vô cùng.
Vị sư anh nói:
- “Ta biết là đệ đã thắng cuộc tranh luận này.”
- “Thắng cái gì, cái tên du tăng đó thật là thô lỗ hết sức, nếu đệ không nhớ lời sư huynh dặn bảo là
phải cố gắng nhẫn nại, nhã nhặn và lễ độ với khách thì em đã cho hắn một bài học thích đáng rồi.”
- “Sao, đệ thuật lại cho ta nghe sự việc như thế nào?”
- “ Này nhé, khi hắn ta vừa thấy em, hắn liền đưa một ngón tay lên có ý chế diễu em chột mắt; em cố
dằn cơn giận, đưa 2 ngón tay lên khen là hắn có phước, đầy đủ 2 con mắt. Thế mà hắn lại có ý trêu ngươi em
nữa chứ, hắn đưa 3 ngón tay lên, có ý nói là em và hắn ta, hai người nhưng chỉ có 3 con mắt thôi. Em bực
quá, giơ nắm tay đấm lên dứ vào mặt hắn có ý cho hắn biết: “Này, vừa phải thôi nhen, lộn xộn là ăn đấm
đó.” Hắn hoãng sợ nên vái chào rút lui có trật tự. Thiệt là tăng sỉ gì mà thô lỗ hết sức!”
Vi Sư Huynh trợn mắt, lắc đầu và ôm bụng lăn ra cười ngất?!. ☯
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CÂY CAO (1) & TRÁI THƠM
*******

Ñöùc Hoä Phaùp vaø Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng cuøng nhau vònh traùi
thôm vaø caây cau. Hai Ngaøi giao heïn, Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng seõ keát
thuùc baøi thô baèng chöõ CAO vaø Ñöùc Hoä Phaùp baèng chöõ ÑAØI.

VỊNH CÂY CAO (1 )
Chôn baùm ñòa caàu cöùng bieát bao,
Caû vöôøn ñeàu thaáp coù ta cao.
Löng mang ñai baïc möa caøng ñöôïm,
Ñaàu ñoäi taøn xanh naéng chaúng xaøo.
Taùm tieát choáng Trôøi loøng chaúng moûi,
Boán muøa caûn gíoù chí khoâng nao.
Con xanh con ñoû hai vai gaùnh,
Röôøng coät nhaø Nam caäy coù CAO.
QUYỀN GIÁO TÔNG

VÎnh trái thÖm
Trôøi sanh hoa quaû laém choâng gai,
Ngöôøi goïi danh thôm tieáng ñeå hoaøi.
Nghòch tieát saùi muøa khoâng troå maët,
Thuaän thôøi phaûi theá môùi ra taøi.
Tröøng traêm con maét khoâng kieâng chuùng,
Moïc moät caùi ñaàu chaúng sôï ai.
Gaëp luùc nghinh ngang ra giöõa chôï,
Chôø khi coù vieäc seõ leân ÑAØI.
H¶ PHÁP
(1) Ñöùc Q. Giaùo Toâng chæ möôïn aâm chöõ CAO, thay vì chaùnh taû laø
CAU. Taøi lieäu do Hoàng Ngoïc söu taàm.
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MØng ThÀy vŠ Ç‰n
T° Çình
Máy Tåo cÀm quyŠn ñåo chuy‹n luân,
Bao næm gªi xác ª nÖi TÀn.
Nh»ng Çem tu°i håc ÇŠn Ön nÜ§c,
TØ ái Ç¶ Ç©i räi ÇÙc Nhân.
Gió bøi dÀu qua cam kh° hånh,
Tu ChÖn Ç¡c quä tåi dÜÖng trÀn,
ThuyŠn Linh qui c¶i ThÀy an ng¿,
TÆn Ç¶ vån loài hóa phÜ§c ân.

ThuyŠn tình gªi mänh hi‰u tâm,
ñ‰n nÖi cõi th† ân thâm nghïa ThÀy.
Ân ñÙc ThÀy ban kh¡p chúng sinh,
Bao nhiêu bÜ§c ñåo bÃy nhiêu tình.
Cºa tu nh»ng g¥t mùa nhân ái,
B‰n giác lÀn vŠ c¶i Chí Linh.
Håt giÓng thÜÖng yêu mÀm Chí Thánh,
TØ Bi PhÆt tánh ñåo xây hình.
VÀn thÖ cánh håc dâng hÜÖng nguyŒn,
QuyŒn Ç‰n non ThÀn chÙng giám minh.

PhÜ§c ân giáo hóa nghïa công ThÀy,
Cºa PhÆt chí tØ chí thiŒn xây.
ñÃt khách träi tình vui v§i ñåo,
ñêm thanh træng sáng cäm thÜÖng ÇÀy.
ñÜ©ng ñ©i sÜÖng lånh hiên am quånh,
M¶t mänh thuyŠn tâm gªi b‰n Tây.
NguÒn ñÙc Chí Linh hình H¶i Thánh,
Chúng sanh ngÜ«ng v†ng bÜ§c theo ThÀy.

Ái Nhân

Ái Nhân
Thäo xá miŠn Úc QuÓc, R¢m tháng MÜ©i Bính TuÃt
(dl, 05.12.2006) nhân ngày Liên ñài ñÙc H¶ Pháp
nhÆp Bºu Tháp tåi Tòa Thánh Tây Ninh

H¶ Pháp hÒi loan

NguyŒn cÀu

Tam niên lÜu xÙ sº trung hòa,
Thiên trách Ç¶ Ç©i lánh hi‹m qua.
Th‰ cu¶c toan gìn công chánh pháp,
Gi§i Çàn cÓ thû cÙu dân nhà.
H¶ giá Thiên Quân nâng huŒ ki‰m,
Pháp ræn Hå Gi§i trÃn Thiên Toà.
Giáng ng¿ phàm gian ban huÃn luÆt,
Lâm chung Thiên vÎ t†a an hòa.

Cung bái Tôn SÜ lŒ nghËn giòng,
Nghinh thi Thánh ñÙc ngÜ«ng ân phong.
Liên thÀn H¶ Pháp oai linh chuy‹n,
ñài ñåo ho¢ng khai hiŒp nhÙt tòng.
Tôn ngÜ«ng Môn Sinh thành kính khÄn,
SÜ ñÒ vËn nghïa bu°i thong dong.
H¶ trì sanh chúng thiên tai tÆn,
Pháp nhiŒm huyŠn vi ban phÜ§c hÒng.

NghŒ Phi

HÒng Ng†c
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Y h†c & ñ©i sÓng
GỪNG: CỘI NGUỒN CỦA Y HỌC THỜI XƯA

T

heo ngườTây Phương muốn trị bịnh nôn mửa thì không gì tốt hơn là gừng.
Gừng phát xuất từ phía Nam Á Châu là một loại cây quanh năm, cao 2 đến 4 ft, có lá dài
khoang 31 ft và tỏa ra cũng 1 ft. Gừng được coi là một loại rễ “Rơt” nhưng sự thật là thân cây
nối dài nằm sâu trong lòng đất.
Gừng đã được dùng như là một thực phẫm và làm thuốc từ nhiều thiên niên kỷ. Văn tự của
người Trung hoa từ thế kỷ thứ 4 trước niên lịch đã được dùng để chửa trị nôn mửa, tiêu chảy đau
bụng, nhức đầu đau răng, chảy máu và thấp khớp. Y khoa tây Phương thì dùng gừng để chửa bịnh
nôn mửa.
GỪNG CHỬA BỊNH SAY SÓNG
Khoảng đầu thập niên 80, nhà khoa học D. Mowrey nhận thấy là khi Ông bị cúm mà dùng
những viên thuốc gừng thì Ông ta đở bị nôn mửa. Ông thấy lạ nên nghiên cứu thêm về gừng. Kết
qủa thử nghiệm đem lại kết qủa tốt và do đó Y Khoa Ðức Quốc đã chấp nhận gừng để trị bịnh say
sóng. Sau đó, Thụy Ðiển đã thử nghiệm trên 79 khóa sinh hải quân và cho biết là 1gram gừng làm
giảm bớt rất nhiều chứng ói mửa và cảm lạnh. rồi họ cũng tìm ra là gừng có thể thay thế cho nhiều
thứ thuốc say sóng khác như: cinnarizine, cinnarizine with domperidone, cyclizine, meclozine with
caffeine and scopolamine. Người ta cũng thử nghiệm gừng cho 60 hành khách trên các tàu thương
mãi và thấy có kết qủa tốt, kể cả trẻ em.
Năm 1984, Nasa của Mỹ còn thử nghiệm và công nhận rằng gừng tốt hơn placebo.
GỪNG CHỬA BỊNH NÔN MỦA BUỔI SÁNG
Các bà bầu thường hay bị nôn mửa buổi sáng sớm. Họ cũng thử gừng với 70 bà bầu bằng
cách cho mỗi người placebo hay 250mg bột gừng mỗi ngày 3 lần trong vòng 4 ngày. Kết qủa là
gừng giúp cho bà bầu đơ nôn mửa rất nhiều, và không có phản ứng gì hết.
GỪNG CHỬA ÓI MỬA SAU KHI BỊ GIẢI PHẨU
Nhiều người thường cảm thấy bị buồn nôn sau khi bị giải phẩu vì bị thuốc mê. Người ta đã
thử nghiệm với 60 đàn bà cho dùng cả gừng, cả placebo và thuốc metoclopramide để chửa trị bịnh
buồn nôn sau khi bị giải phẩu. Kết qu3a gừng cũng có kết qủa ngang với placebo. Bên Anh Quốc
người ta cũng thử nghiệm với 120 đàn bà khác sau khi bị mổ cho dùng cả placebo và gừng để chửa
chứng buồn nôn thì có kết qủa 21% cho gừng.
NHỮNG CÁCH CHỬA TRỊ DÙNG GỪNG.
Gừng theo truyền thống chửa bịnh thấp khớp. Nhiều cuộc thử nghiệm chứng minh rằng
gừng đã giúp cho bịnh thấp khớp (osteoarthritis). tuy nhiên bên Á châu còn có lọai cây riềng nếp
được dùng chung với gừng chứ không phải riêng kết qủa là do gừng,
Gừng còn dùng để chửa các bệnh nhức đầu (migraine), tê thấp, giảm cholesterol, đau bao tử,
trầm cảm và bất lực sinh lý nữa. Cách dùng thì nên dùng 4 gram bột gừng 1 ngày chia làm 3 hay 4
lần. Trước khi khởi hành chuyến máy bay hay hải hành lâu ngày thì nên dùng gừng trước đó 1, 2
ngày và tiếp tục trong cả cuộc hành trình.
Gừng rất an toàn không bị phản ứng gì cả. Gừng cũng như tỏi được thử nghiệm rất tốt cho
việc chống máu đông lại. vì vậy ngưới ta nghi ngờ và khuyên là không nên dùng gừng chung với
các thứ thuốc: Coumadine (warfarin), Heparin, Plavix (clopidogrel 0, Ticlicd (ticlopidine), Trental
(pentoxifilline), hay cả Aspirin nữa. ☯
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Phø trách: BTHH

N

hân mùa holidays Tết Dương Lịch và Tết Ta, có thời giờ rỗi rảnh, quây quần trong một bữa ăn với
món ăn lạ hơn ngày thường, có lẽ cũng mang đến hạnh phúc không ít cho cả gia đình. BTHH thử đề
nghị tỷ muội thong thả thực hiện vài thức ăn đơn giản, nhưng cũng màu mè một chút cho có hương
vị của ngày Tết. Món ăn lần nầy, chúng tôi đề nghị tỷ muội làm món Bánh bèo.
1.Vật liệu :

BÁNH BÈO

-3 chén bột gạo
-150gr đậu xanh không vỏ
-6 chén nước lạnh
-1/2 ổ bánh mì
-Củ kiệu, dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt, tiêu.

Thực hiện:
PHẦN BÁNH
*Cho 3 chén bột gạo vào thau sạch, đổ vào 2 chén nước lạnh, vừa đổ vừa bóp bột cho đều, bột tan đổ hết
phần nước còn lại quậy đều.
* Xếp chén vào xửng , bắt lên bếp cho nước trong xửng xôi bùng , mút bột đổ vào 1/3 chén, hấp độ 5 phút
bánh chín, gỡ bánh ra để nguội.
LÀM NHÂN
*Ðậu xanh ngâm nước để ráo cho vào cối xay nhuyển, nêm kiệu bằm nhỏ + muối+ tiêu, bột ngọt vừa giả
vừa trộn cho đều, nhỏ vào 2 giọt màu cam cho có màu, múc đậu ra lá chuối, đè đậu bẹp mỏng thả vào dầu
đang sôi.
*Bắc chảo lên bếp, đổ đậu chiên vừa giả nát vào, lấy muỗng súp chấy đậu tơi ra, lửa trong bếp phải rất nhỏ,
bằm kiệu thật nhỏ cho vào đậu xấy chừng cho kiệu chín, bắc chảo xuống rắc thêm tiêu cho thơm.
*Cắt bánh mì ra thành hạt nhỏ như hạt lựu, phơi (xấy) bánh mì ngoài nắng cho khô, thả vào dầu sôi chiên
vàng vớt ra để nguội làm tóp mở.
* Xếp bánh bèo vào đĩa, rưới dầu phi kiệu thơm lên bánh rắc nhân đậu xanh và bánh mì chiên làm tóp lên
trên khi ăn chan nước tương chua ngọt vào đồ
chua lên dĩa bánh.
Chúc quí vị thành công. ☯
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Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 12 - Tháng 10, 11 & 12 Bính TuÃt

Nh¡n Tin
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Sử Gia / Tiến sĩ Trần Mỹ Vân: Đồng Đạo rất tiếc không được đọc hoặc nghe Hiền Tỷ phát biểu
trong kỳ Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Trấn Đạo Úc Châu năm 2006 tại Melbourne vừa qua. Khác v§i
næm 2000, có lë lÀn nÀy BTC e ngåi HiŠn T› phäi vÜ®t ÇÜ©ng xa vån dÆm. Hy vọng gặp lại Hiền Tỷ
trong kỳ Đại Hội năm 2008, ho¥c s§m hÖn, tại Thành Phố Sydney v§i nhiŠu diÍn bi‰n sinh hoåt ñåo
Cao ñài sinh Ç¶ng và Ãm cúng hÖn. Thân m‰n.
HiŠn ñŒ Lê VÛ: Khá lâu Hñ Lê VÛ v¡ng m¥t trong Thi ñàn Båch Liên, có lë vì bÆn bÎu v§i cºa
hàng "mª cºa s° tâm hÒn" cho nh»ng ngÜ©i "có Çôi m¡t mÖ huyŠn nhìn Ç©i ph§t tÌnh ˆng-Lê". ñŠ
nghÎ Hñ trª låi v§i Thi Væn ñàn Hòa HiŒp, kÈo tu°i trÈ qua Çi, nguÒn thÖ khô cån h‰t. Thân ái.
HiŠn Mu¶i Uyên Trang: Nghe nói HM ÇÜ®c Cô Chû Nhà Hàng Cát TÜ©ng (Dakao) truyŠn nghŠ,
nên ÇÎnh Ç°i sang nghŠ nÃu Nhà Hàng Chay, vÆy thº truyŠn mÃy receipe, ho¥c tr° tài cho quš cô bác
n‰m thº xem có æn bÙt Cô BT không? DiÍn Çàn BTHH Çang trông Ç®i nÖi møc Y H†c và SÙc KhÕe
và Møc Vui CÜ©i cho Ç©i thêm tÜÖi hÖn. Thân chúc an låc.
HiŠn H»u Huÿnh Tr†ng: Các Bạn Đạo Çang chờ xem Bản Tin Hòa Hiệp cài vào CaoDaiE-book.
Các CD Kinh Sách Đạo do Hiền Hữu thực hiện đã mang xuống Melbourne, nhân Đại Hội
TĐCĐTĐUC, vừa bày ra là đã hết ngay. BTHH trông đợi các bän sao DVD vŠ LÍ Di Liên ñài cûa
ñÙc H¶ Pháp hÒi loan và cä bài vi‰t do HH th¿c hiŒn cho ÇÀu Næm M§i ñinh H®i. Thân ái.
HiŠn ñŒ Mu¶i ThiŒn Chi‰n: Dù phäi bÆn bÎu nhiŠu viŒc, mà ñŒ Mu¶i vÅn luôn luôn chu toàn khâu
in Ãn nào LÎch ñåo, nào Bän Tin, nào bäo trì máy móc cho Thánh ThÃt NSW. Có th‹ còn nhiŠu job
n»a cho ñŒ Mu¶i trong th©i gian t§i, Ç‹ ñŒ Mu¶i có dÎp lÆp công bÒi ÇÙc. CÀu chúc khÕe månh và
an vui.
HiŠn Huynh Bùi ñông PhÜÖng: BTHH có š trông HH châm dÀu Hòa HiŒp thêm cho ng†n Çèn
Båch Liên nÖi T° ñình Tòa Thánh Tây Ninh càng sáng, hÀu dâng hi‰n cho ñÙc Tôn SÜ H¶ Pháp
nhân dÎp ñÙc Ngài hÒi loan. Thân kính.
Quš HiŠn Tâm ñào, Phúc Hi‰u, TuÃn Nhung, VÜ®ng DiÍm, Nhân Trang, ñiŒp Hånh, Chí
HuyŠn, Hoàng Uyên, HuyŠn ThiŒn . . . và và và tÃt cä Các Bån TrÈ-HÖn-Già: BTHH ÇÜ®c nh©
nh¡n v§i tÃt cä các bån chuÄn bÎ tinh thÀn cho bu°i h†p m¥t ÇÒng môn së ÇÜ®c m©i vŠ Thánh
ThÃt NSW, nay mai, ÇŠ chia sÈ vŠ tình hình sinh hoåt ñåo S¿, hy v†ng së Çem låi sinh khí m§i vui
tÜÖi hÖn, trong th©i gian t§i. Mong l¡m.
TS Lê Bông (Vic): NhÜ Çã trao Ç°i, BTHH mong Çón nhÆn bài vª và tin tÙc sinh hoåt ñåo s¿ tåi
Melbourne, cûa HiŠn ñŒ. Hy v†ng š ki‰n trung th¿c cûa HiŠn ñŒ, lÀn hÒi, tình hình sinh hoåt Çåo tåi
ÇÎa phÜÖng nÀy së Çem låi tinh thÀn thÜÖng yêu, Çoàn k‰t, dung thÙ và công chánh hÖn. Thân ái.
HiŠn Mu¶i NguyÍn Ng†c Nhung (Beverly Hills): BTHH d¿ ÇÎnh së thêm møc Pháp LuÆt Ph°
Thông, theo yêu cÀu cûa Ç†c giä. Dù bi‰t Cô LuÆt SÜ Ng†c Nhung Çang bÆn r¶n nhiŠu viŒc tåi Væn
Phòng và së bÆn thêm cho baby s¡p ÇÜ®c chào Ç©i, nhÜng BBT cÛng cÀn có š ki‰n cûa Cô Ng†c
Nhung chia sÈ, hÀu các bån Çåo tìm hi‹u và làm Çúng theo luÆt pháp bän xÙ. Mong l¡m. Thân chúc
an låc.

Bån ñåo TrÀn nguyên ñÙc: BTHH lÀn nÀy thi‰u bài vi‰t vŠ chuyŒn th‰ s¿. Hy v†ng BT t§i
së có chuyŒn vui buÒn cho bån Ç†c chia sÈ. Chúc an låc.
HiŠn ñŒ Lê Phong: Có lë Hñ là c° Ç¶ng viên rÃt cuÒng nhiŒt cûa h¶i cÀu Socceroos? Bài vi‰t cûa
Hñ vŠ cu¶c chåm trán gi»a hai Ç¶i Ý và Úc rÃt ‘Çåt’. Gi¢ng co và cæng th£ng qua tØng 10 phút? Pha
c¡t bóng cûa Lucas Neil hình nhÜ là m¶t ‘grey issue’? Ngoài ra, n¶i dung bài vi‰t cÛng th‹ hiŒn ÇÜ®c
s¿ liên Ç§i gi»a ñ©i và ñåo. N‰u BBT nh§ không lÀm Çã có m¶t khoäng th©i gian Hñ phø trách møc
Th‹ Thao Hàng TuÀn trên ñài Phát Thanh S¡c T¶c SBS và NhÆt Báo Chiêu DÜÖng?! RÃt mong nhÆn
ÇÜ®c các bài vi‰t th‹ thao khác... Ho¥c là Hñ có th‹ phø trách Møc Th‹ Thao Hàng Quš cho BT
chæng? Thân ái và chúc an låc. ☯
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z Bän Tin Hòa HiŒp: Ph° bi‰n tin tÙc ñåo s¿ gÀn xa; liên låc, trao Ç°i kinh nghiŒm hi‹u bi‰t;

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