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B−C TH÷ XUÂN CÑA ñ−C
H¶ PHÁP
GŸI CHO TOàN TH” ñ—NG BàO VI˙T NAM
ñ„U NˆM ƒT M¨I (1955)

Cùng toàn cä QuÓc Dân ÇÒng bào ViŒt Nam,
NhÖn dÎp ngày xuân næm ƒt Mùi, BÀn ñåo thành
tâm cÀu nguyŒn ñÙc Chí Tôn chan rÜ§i HÒng Ân cho toàn
dân nÜ§c ViŒt Ç¥ng mau thoát khÕi ly loån tÜÖng tàn.
Sau n»a BÀn ñåo có mÃy l©i thÓng thi‰t ngÕ cùng
toàn th‹ QuÓc Dân.
Trót 10 næm quÆt cÜ©ng giäi ách lŒ thu¶c, thâu
hoåch Ç¶c lÆp cho T° QuÓc GiÓng Nòi thì toàn th‹ ñÒng
Bào Çã góp vào bi‰t bao nhiêu xÜÖng máu và Çau kh°. LÆp
trÜ©ng tranh ÇÃu thâu hoåch cho kÿ Ç¥ng hånh phúc t¿ do
cÖm áo cûa nòi giÓng sau 80 næm Çô h¶, Çã khi‰n cho lòng
ái quÓc nÒng nàn cûa m‡i công dân ViŒt Nam Ç‹ tâm vào
m¶t chí hÜ§ng là ñ¶c LÆp và ThÓng NhÙt non sông.
Håi thay, cÖ cÃu tranh ÇÃu cho kÿ Ç¥ng Ãy nó Çã chia
rë dân t¶c ra nhiŠu phÜÖng pháp và nhiŠu chí hÜ§ng : ViŒt
Minh là gì và QuÓc Gia là gì?
Thì cÛng là ÇÒng bào ViŒt Nam tìm phÜÖng tranh
ÇÃu. NhÜ các danh tØ và nhãn hiŒu Ãy ch£ng lë có næng l¿c
Ç¥ng chia rë con cái cûa m¶t nÜ§c, m¶t chûng t¶c và xem
lÅn nhau nhÜ kÈ tº thù?
ñau Ç§n thay nån tÜÖng tàn tÜÖng sát Çã xäy ra cÛng
do nÖi ÇÎnh nghïa bÃt ÇÒng cûa các phÜÖng pháp và danh tØ
tranh ÇÃu.
TØ ngày mùng 9 tháng 3 næm 1945 DÜÖng LÎch,
cu¶c Giäi Phóng Dân T¶c Çã khªi ÇÀu. Các biŒn pháp Çem
th¡ng l®i cho nÜ§c nhà hôm nay cÛng chÜa thâu hoåch Ç¥ng
tr†n vËn, låi còn gây thêm nån qua phân länh th°:
) (Xin xem ti‰p trang 12)
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ThÜ NgÕ
ính ChÜ HiŠn,

Mùa Xuân là mùa phøc sinh cûa vån vÆt. Ai nÃy ÇŠu muÓn sÓng hånh phúc, an låc, vì dÎp
ÇÀu xuân h† thÜ©ng chúc nhau hånh phúc, an låc. Theo Çó, các ngày ÇÀu næm, ho¥c ÇÀu các nguÖn
h¶i, m¶t sÓ tín ÇÒ cûa các tôn giáo nguyện gi» trai låc, nhÜ là m¶t thành š nguyŒn cÀu cho cä chúng
sanh thoát ly kh° nån. Hơn nữa, cũng tránh sát sinh hoặc gián tiếp khuyến khích kẻ khác ÇØng sát
sinh. Trái låi, cÛng có không thi‰u ngÜ©i không muÓn mÃt hånh phúc, nhÜng låi cÜ§p Çi s¿ êm Ãm
cûa tha nhân, cûa các bån ÇÒng sanh. VÆy là bÃt công, trái v§i ÇÙc Háo Sanh và lòng TØ Bi cûa
ThÜ®ng ñ‰. Câu “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhơn” (ñØng làm cho ngÜ©i khác, ÇiŠu gì mình không
muÓn ngÜ©i khác làm cho mình) hình như bị cÓ tình quên lãng.
Triết gia kiêm toán học gia Pascal, Pháp quÓc, từ nhỏ ở gần lò sát sanh, khoảng 3 giờ sáng
mỗi ngày, đều bÎ Çánh thÙc bªi tiếng gào thét của đàn heo bị cắt tiết, Ông tự cäm thấy lòng đau xót
vô hạn, từ đó ông quyết định không ăn thịt nữa.
M¶t c‡ lŒ, gÀn nhÜ qui Ü§c cûa các dân t¶c trên kh¡p th‰ gi§i, Çáng ÇÜ®c ca ng®i, r¢ng ít ai
gây chi‰n trong LÍ T‰t Thiêng Liêng, trái v§i nh»ng tÆp Çoàn vô thần, vô Çåo l®i døng th©i cÖ và
thû Çoån Ç‹ tàn sát ÇÒng bào vô t¶i, b¶i phän các k‰t Ü§c hÜu chinh, bÃt chÃp truyŠn thÓng Çåo ÇÙc
và phong hóa cûa giÓng nòi, miễn đạt được tham vọng.
Văn minh khoa học càng ngày càng tiến bộ vượt bực, trên mọi lãnh vực, do sự tiến hóa của
con vật tối linh của Tạo Hóa. ñó là Con người. Thực vậy, con ngÜ©i th©i nay, nh© ti‰p nÓi các
thành quä qua nhiŠu th‰ hŒ, bi‰t vÆn døng s¿ khôn lanh và óc sáng tåo, nên Çã ti‰n nhanh hÖn ngÜ©i
th©i xÜa. Loài ngÜ©i có khä næng ch‰ tåo hàng loåt vÛ khí gi‰t ngÜ©i k‹ cä hûy diŒt toàn cä nhân
loåi. Nghï Ç‰n hÆu quä tác håi Ãy, tri‰t gia François Rabelais đã h¢ng nói: “Science sans conscience
n’ est que ruine de l’ âme ” (Khoa h†c không lÜÖng tâm, chÌ làm bæng hoåi tâm hÒn). LÜÖng Tâm
là ñåo ñÙc. Thi‰u ñåo ñÙc dÍ gây bÃt công, Ç¶c tài, chuyên ch‰, båo quyŠn,.... có th‹ ÇÜa xã h¶i
Ç‰n ch‡ nghèo Çói, dÓt nát, mÃt nhân tính, sº døng ngÜ©i nhÜ m¶t công cø cûa ch‰ Ç¶ bá quyền.
Quyền Tự do, Dân chủ bị tước đoạt dưới mọi hình thức. Tôn giáo bị đàn áp và triệt hạ nhiŠu nơi
trên thế giới, trong Çó có quê hương ViŒt Nam.
HiŒp Ü§c Thiên NhÖn “Thiên ThÜ®ng, Thiên Hå, Bác-Ái Công-Bình” còn Çó. Ai
cÛng nói ÇÜ®c, nhÜng làm ÇÜ®c hay không là m¶t lë khác. Miệng kêu gọi thÜÖng yêu, Çoàn k‰t,
nhÜng lòng thì ôm ấp hận thù, tính toan lập quyền riêng rẻ. Th‰ nên e r¢ng càng kêu g†i thÓng nhÙt,
càng gây thêm nhiŠu phe nhóm. ThÀy Çã h¢ng dåy: “VÆy ThÀy khuyên các con ráng thành tâm
hành ñåo, mà ñåo không phäi gi» b¢ng l‡ miŒng không Çâu. ThÀy thÃy nhiŠu ÇÙa trong các
con có š theo ñåo Ç¥ng toan k‰ làm nhiŠu viŒc ch£ng lành ”....
Hy v†ng m‡i ngÜ©i chúng ta š thÙc ÇÜ®c s¿ quan tr†ng cûa truyŠn thÓng væn hóa Nam
Phong, hÀu “trÒng ngÜ©i” kế thừa có Çû nhân cách cûa m¶t con ngÜ©i đạo đức th¿c s¿ Çúng
hÜ§ng. Bằng không, chúng ta chỉ chạy theo ảo ảnh, chỉ xây dựng lâu đài trên bãi cát.
Nhân dÎp ÇÀu Xuân MÆu Tš, kính mong m‡i chúng ta bình tâm quán chi‰u, tự xét soi chính
mình. Gi» Tâm an, ThÀn an, Th‰ gi§i tÃt an vÆy. ☯
BTHH
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ñåo S¿ Çó Çây
ñ

Ü®c s¿ ûy nhiŒm cûa Ban Biên TÆp, tiŒn mu¶i v¶i vàng giª s° Nh¿t Kš Hành ñåo ra Ç‹ ghi v¶i m¶t sÓ
công viŒc Çã th¿c hiŒn trong sinh hoåt ñåo S¿ cûa T¶c ñåo và các Bàn TrÎ S¿ Liên HÜÖng, trÜ§c và
sau T‰t MÆu Tš, lÃy mÓc Çi‹m tØ tháng Chåp ñinh H®i Ç‰n tháng Giêng MÆu Tš hÀu chia sÈ v§i ChÜ
Huynh, T›, ñŒ, Mu¶i nhÜ sau:
1. VŠ LÍ Vø:
Chung niên và RÜ§c Ông Bà: Ngoài việc cúng Sóc Vọng ho¥c các LÍ K› NiŒm ChÜ VÎ TiŠn Khai, Væn
Phòng Tộc ñåo Çã nh© các cÖ quan truyŠn thông và ÇÜ®c SBS Radio, Báo ViŒt LuÆn thông báo chÜÖng trình
Cúng LÍ và MØng Xuân MÆu Tš (2008). Vì vÆy, viŒc cúng LÍ Chung Niên, TiÍn ñÜa ChÜ ThÀn Thánh Tiên
PhÆt TriŠu Thiên Ng†c HÜ Cung bái ki‰n ñÙc Ng†c Hoàng ThÜ®ng ñ‰ và Lễ RÜ§c Ông Bà lúc 6.00 gi©
chiŠu 30 tháng Chåp ñinh H®i (ThÙ TÜ, 06-02-2008), dù trong các ngày làm viŒc, nhÜng ÇÒng ñåo Çã s¡p
x‰p viŒc nhà, Ç‹ Ç‰n hÀu lÍ khá Çông Çäo và trang nghiêm.
ñón Giao ThØa và Cung nghinh chÜ ThÀn Thánh Tiên PhÆt: Khuya 30 rång MÒng 1 tháng Giêng MÆu
Tš: ñÒng Çåo náo nÙc tŠ t¿u vŠ Thánh ThÃt NSW, 114-118 King Georges Rd, Wiley Park Ç‹ chung ñón
Giao ThØa, d¿ LÍ cung nghinh ChÜ ThÀn Thánh Tiên PhÆt, m¶t cách trang tr†ng và thành khÄn. Sau Çó, gÀn
hÀu h‰t m†i ngÜ©i xúm xít bên cây mai vàng r¿c r« Ç‹ cùng hái L¶c ÇÀu Xuân. ViŒc thÌnh l¶c trª thành m¶t
tÆp tøc, m¶t nguyŒn Ü§c m†i s¿ tÓt lành do ÷n Trên ân ban, ÇÒng th©i các môn sinh cÛng th‹ nhÆn nh»ng l©i
Thánh huÃn khuyên dåy, nh¡c nhª trên ÇÜ©ng hành thiŒn. Vì L¶c chính là Nhân, là Duyên, là NghiŒp nên có
Lành có D». “D» lành hai lë công bình thÜªng ræn”. Theo Çó, n‰u may duyên hái ÇÜ®c l¶c tÓt, ngÜ©i tín
h»u cÛng ch£ng dÍ duôi và ngÜ®c låi, hái nh¢m l¶c xÃu cÛng vui lòng cäm tå ÷n Trên ban l©i nh¡c nh«, mà
g¡ng sÙc lÆp công bÒi ÇÙc, hÀu “PhÜ§c nhiŠu t¶i quá tiêu trØ”. CuÓi cùng, m†i ngÜ©i không quên cÀu chúc
cho nhau hÜªng ÇÜ®c hÒng ân cûa ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và các ñÃng Thiêng Liêng trong suÓt næm
m§i MÆu Tš.
T‰t Nguyên ñán và Khai U Minh Chung: TrÜa MÒng M¶t T‰t MÆu Tš, sau ñàn cúng Ng† ÇÀu næm, nhÜ
lŒ thÜ©ng, trÜ§c khi bãi Çàn, HiŠn Huynh HiŠn Tài NguyÍn Thành NghiŒp, Q. ñÀu T¶c ñåo Sydney vào kÌnh
lÍ trÜ§c ñÙc Chí Tôn Ç‹ cÀu nguyŒn xin khai U Minh Chung. Còn PhÜ§n thì Çã thÜ®ng trÜ§c khi cúng Giao
ThØa Çêm trÜ§c. NhÜ hàng næm, næm nay khách thÆp phÜÖng Ç‰n Çãnh lÍ ñÙc Chí Tôn khá Çông, nên HÜÖng
tr¿c và nhÎ vÎ ñÀu T¶c ñåo khá bÆn viŒc ti‰p khách. Ngoài ra, viŒc trao phong bao Bäo Sanh, NhÖn Nghïa,
ñåi ñÒng (lì xì) cho các cháu thi‰u nhi và cä ñåo H»u, ñåo Tâm cùng có l©i chúc phúc cho chÜ thiŒn nam,
tín n» Ç‰n kÌnh lÍ ñÙc Chí Tôn và ChÜ Thiêng Liêng, cÛng Çem låi Çôi chút an låc cho m†i ngÜ©i trong ngày
ÇÀu næm.
Cúng TÃt và Væn NghŒ MØng Xuân MÆu Tš: MÒng 3 tháng Giêng MÆu Tš (ThÙ Bäy, 09.02.2008), Cúng
TÃt và Væn NghŒ MØng Xuân MÆu Tš. NhÜ hàng næm, mÒng 3 T‰t næm nay nh¢m cuÓi tuÀn, nên ÇÒng Çåo
Ç‰n d¿ khá Çông, phÀn nhân dÎp tham d¿ bu°i trình diÍn væn nghŒ Ç‹ khuy‰n khích các cháu thi‰u nhi. HÒi 4
gi© chiŠu, Phø Huynh cûa các cháu Thanh Thi‰u Niên Cao ñài nhÜ PTS TrÀn Ng†c ñiŒp, Nhåc sï TrÀn Lê
TuÃn, ñH NguyÍn HuyŠn Trang, ñH TrÀn Ng†c Thu, ñH Uyên Trang, PTS NguyÍn TÃn CØ, PTS NguyÍn
Væn Tài và nhiŠu vÎ phø huynh khác Çã hæng hái Çem các cháu thanh thi‰u niên và thi‰u nhi Ç‰n khá Çông
Çû, ngÒi chÆt cä H¶i TrÜ©ng. ñ¥c biŒt có s¿ h‡ tr® khuy‰n khích cûa HT N» Q. ñÀu T¶c ñåo Lê ThÎ HÒng
Ng†c, v§i các phÀn quà lì xì cho các thi‰u nhi dån dï, hæng hái tham gia Çóng góp các møc væn nghŒ mØng
Xuân MÆu Tš. HiŠn ñŒ ñiŒp ÇÜ®c T¶c ñåo giao phó phÀn trách nhiŒm phÓi h®p v§i các phø huynh khác
trong viŒc t° chÙc bu°i sinh hoåt væn nghŒ nÀy. Song vì hÀu h‰t các bån ÇŠu bÆn r¶n viŒc làm trong tuÀn, nên
các møc væn nghŒ næm nay không ÇÜ®c phong phú l¡m. Dù vÆy, bu°i sinh hoåt cÛng mang låi cho m†i ngÜ©i
nhiŠu niŠm vui. Theo Çó, thiŒn chí cûa các phø huynh mang con em Ç‰n sinh hoåt tåi Thánh ThÃt ÇÜ®c Çánh
giá cao. Ngoài ra, HiŠn T› Chû TrÜªng CÖ sª PhÜ§c ThiŒn và ñiŒn Th© PhÆt MÅu NSW TrÀn ThÎ ñÙc và

3

Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 16 / ThÜ®ng NgÜÖn - MÆu Tš
HT Chánh TrÎ S¿ HÜÖng ñåo Fairfield NguyÍn ThÎ Låc cÛng Çã thÜªng thêm Ç‹ khuy‰n khích m¶t sÓ cháu
Ç¥c biŒt. Hy v†ng næm nay và nhÙt là kÿ ñåi H¶i TñCñTñUC næm 2008 vào khoäng Hå NguÖn næm MÆu
Tš së ÇÜ®c Çông Çäo phø huynh trong Çåo tích c¿c h‡ tr® tÆp luyŒn ngay tØ bây gi© cho các cháu quen dÀn
các sinh hoåt tÆp th‹ trong viŒc trình diÍn trÜ§c quan khách và ÇÒng Çåo. ñó cÛng là cÖ h¶i Çào tåo mÀm non
cho th‰ hŒ Thanh Thi‰u Niên Cao ñài k‰ thØa cho s¿ phát tri‹n cÖ ñåo vÆy.
MÒng 09 tháng Giêng MÆu Tš (ThÙ Sáu, 15.02.2008): ñåi LÍ Vía ñÙc Chí Tôn, th©i dÆu. LÍ T¡m Thánh
và Giäi Oan. LÍ cúng khá Çông ÇÒng Çåo tham d¿. Có nhåc (TrÀn Lê TuÃn), lÍ ( ñiŒp, CØ, Công ñÎnh ...) và
ÇÒng nhi (HM PhÜ§c NhiŠu, Ng†c Thu, và m¶t sÓ vÎ khác .... Vì không Çû, nên không th‹ th¿c hiŒn viŒc
Çæng ÇiŒn trong ngày ñåi lÍ rÃt quan tr†ng. Có LÍ T¡m Thánh cho thi‰u nhi và LÍ Giäi Oan cho ÇÒng Çåo.
TÀt cä Çã tÎnh tâm nghe kinh và thành khÄn thÌnh cÀu ñÙc Chí Tôn và ChÜ Thiêng Liêng ban phép lành “Giäi
trái oan såch t¶i tiŠn khiên” hÀu “G¶i mê ÇÒ t¡m nÜ§c Ma Ha”.
ñåi LÍ ThÜ®ng NguÖn và C¥p K› niŒm chÜ vÎ ñÀu SÜ Cºu Trùng ñài ( ThÙ Næm, 21.02.2008): Cùng
cÀu nguyŒn cho Quš Ngài cao thæng Thiên VÎ, thÜ©ng giáng ChÖn Linh h¶ trì cho tÃt cä chúng ta minh tâm,
mÅn tánh, låc Çåo an bÀn, tùy th©i sº trung bäo tÒn Çåi nghiŒp, h»u chí nguyŒn v†ng Çåt thành tÜÖng lai
hånh phúc.
LÍ cÀu siêu cho CÓ ñåi Tá ñ¥ng Quang DÜÖng: ngày 24.01.MT (dl. ThÙ bäy, 01.03.08) VØa hay tin CÓ
ñåi Tá ñ¥ng Quang DÜÖng qui vÎ tåi Dallas, Texas (USA), T¶c ñåo Sydney và các Bàn TrÎ S¿ cùng Bàn
Cai Quän PhÜ§c ThiŒn và ñiŒn Th© PhÆt MÅu NSW Çã t° chÙc LÍ CÀu Siêu tåi Thánh ThÃt NSW vào th©i
DÆu Ç‹ cÀu nguyŒn cho hÜÖng linh CÓ ñåi Tá Quân ñ¶i Bäo-Sanh NhÖn-Nghïa ñåi ñÒng ÇÜ®c s§m trª vŠ
Con ñÜ©ng Thiêng Liêng H¢ng SÓng.
2. Công vø:
T°ng vŒ sinh, chuÀn bÎ sÖn låi Chánh ñiŒn, H¶i TrÜ©ng (Phòng Th© Cºu HuyŠn ThÃt T°) trÜ§c và sau LÍ
ñÜa ChÜ Thánh:
D†n dËp Nhà Kho (sau Thánh ThÃt): Ngoài nhÎ vÎ Huynh, T› Q. ñTñ, có CTS Quan L», PTS TÃn CØ,
PTS Væn Tài, ñH Ng†c ñÙc, ñH Ng†c HÜng, v.v...
VŒ sinh trên HTñ, lÀu chuông, lÀu trÓng và d†n dËp ÇÒ Çåc trong các Phòng Th©, gi¥t các tÃm màn, chÜng
hoa, lo Äm th¿c: Q. N» ñTñ, CTS Tuy‰t Anh, PTS PhÜ§c NhiŠu, CTS L», ñH ñÙc, CTS Ð§c, CTS Låc,
ñH ñ‡ ThÎ Nga, ñH Thanh TuyŠn,
Công tác sÖn và chûi lÜ: ñ¥c biŒt do ñH NguyÍn H»u Lš, ñH LÜu TuÃn KiŒt, có tham gia cûa Nam Q.
ñTñ, ñH Ng†c ñÙc, Công Vø/ PTS TÃn CØ, PTS Væn Tài, TS Lš Tú Bình, ñH Huÿnh Tr†ng .
Làm cây mai và phong bì: ñH TuyŠn, PTS Tài và Thông S¿ NhiŠu.
3. LÜÖng Vø:
Phân công tr¿c 3 ngày T‰t: Canterbury (tr¿c chính). Cæn cÙ vào bàng phân công, các ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc
và ñåo H»u Çã thu x‰p viŒc nhà Ç‹ Üu tiên Ç‰n tr¿c tåi Thánh ThÃt m¶t cách chu Çáo, hÀu lo cúng cÖm,
nhang khói và ti‰p khách thÆp phÜÖng Ç‰n Çãnh lÍ ñÙc Chí Tôn trong 3 ngày T‰t. Nhân s¿ tr¿c T‰t gÒm: HH
CTS Quan L», HT CTS Tuy‰t Anh (có h° tr® cûa CTS NguyÍn Væn Ð§c, CTS NguyÍn ThÎ Låc và PTS TrÀn
Ng†c ñiŒp); Hñ PTS Nguy‹n Væn Tài, HM Lâm PhÜ§c NhiŠu (có h‡ tr® cûa HT CTS Châu HuŒ Ên và TS
Lš Tú Bình). MÒng 3 tÃt cä ChÙc ViŒc ÇŠu vŠ Thánh ThÃt Ç‹ lo cúng tÃt. Ngoài ra, NhÎ VÎ Nam N» Q. ñÀu
T¶c ñåo luôn luôn có m¥t ÇÀy Çû. ChÜa k‹ viŒc gói bánh cúng T‰t, nÃu phª, bún bò Hu‰, và nhiŠu thÙc æn
cúng cùng Çãi khách ÇÒng ñåo, Çåo tâm, Çã ÇÜ®c HT Q. N» ñTñ HÒng Ng†c cùng quš HiŠn T› khác và
PTS Tài lo ÇÀy Çû. Còn viŒc chÜng hoa quä cÛng Çã ÇÜ®c quš HiŠn T› chu Çáo sæn sóc các bàn th© luôn s¥c
sª trong suÓt mÃy ngày T‰t MÆu Tš.
4. Hành hÜÖng, thæm vi‰ng t‰t và liên giao sinh hoåt:
Hành hÜÖng T‰t MÆu Tš: T¶c ñåo và các HÜÖng phÓi h®p v§i quí vÎ Cao Niên thu¶c H¶i Thân H»u Cao
Niên ViŒt Nam (NSW) t° chÙc m¶t ngày Çi hành hÜÖng trong dÎp ÇÀu næm. ñây là m¶t dÎp vØa hành hÜÖng
vØa có tính cách liên giao hành ñåo và thÜ giän rÃt h»u ích. Các ÇÎa Çi‹m hành hÜÖng khªi ÇÀu tØ Thánh
ThÃt Cao ñài NSW, chùa PhÜ§c HuŒ (Wollonggong), Nam Thiên (Nan Tien, Wollonggong), trª vŠ Minh
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Quang ThiŠn ViŒn (MQ Monastery), chùa Vån An, chùa Minh Giác và cuÓi cùng là chùa Thiên PhÜ§c. Còn
vài chùa n»a có tên trong danh sách thæm vi‰ng, nhÜng vì th©i gian có hån, nên nhóm hành hÜÖng dành låi
dÎp khác. ñi Çâu, nhóm cÛng h†c ÇÜ®c ít nhiŠu cung cách cÜ xº và giao ti‰p trên ÇÜ©ng hành thiŒn, chÜa k‹
Ç‰n thú vui ngoån cänh thiên nhiên, vØa có cÖ h¶i chia sÈ niŠm tin tôn giáo trong viŒc liên giao hành Çåo và
s¿ cäm thông v§i các tín h»u khác ñåo.
Thæm vi‰ng T‰t: Thæm vi‰ng ÇÒng Çåo và Çåo tâm là nhiŒm vø cûa ngÜ©i tín ÇÒ, theo Th‰ LuÆt: “HÍ th†
giáo v§i m¶t ThÀy, thì tÌ nhÜ con m¶t nhà phäi thÜÖng yêu nhau; liên låc nhau, giúp Ç« nhau, lÃy lòng
thành thÆt mà ÇÓi Çãi nhau, dìu d¡t nhau trong ÇÜ©ng Çåo và ÇÜ©ng Ç©i”. ChÜa k‹ Ç‰n b°n phÆn cûa ngÜªi
ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc hành ñåo, nuôi nấng tình thù tạc låi càng quan tr†ng và cÀn thi‰t trong viŒc truyŠn ñåo
hÖn. Nhân dÎp ÇÀu næm, T¶c ñåo và các Bàn TrÎ S¿ Çã thu x‰p Ç‰n Çänh lÍ ñÙc Chí Tôn, vi‰ng thæm và
chúc T‰t m¶t sÓ tÜ gia các huynh t›: Thu Hà, Lê ThÎ Quí, Tuy‰t Anh, ThÎ Låc, Phåm ThÎ NguyŒn, Phu§c
NhiŠu và Tài, Di Sanh, v.v...
D¿ LÍ mØng th†, MØng Tân Niên và phát hành ñ¥c San: CÛng trong tinh thÀn liên giao v§i các H¶i
ñoàn trong C¶ng ñÒng thÜ©ng g¡n bó sinh hoåt v§i Thánh ThÃt, nên T¶c ñåo và các Bàn TrÎ S¿ th‹ theo l©i
m©i, Çã Ç‰n tham d¿ LÍ MØng Th† và Phát Hành ñ¥c San Hoài V†ng (23.02.2008) cûa H¶i Thân H»u Cao
Niên ViŒt Nam tåi Crystal Palace (Canley Heights) và Bu°i LÍ MØng Tân Niên và phát hành ñ¥c San Tây
Ninh M‰n Yêu tåi Nhà Hàng Hòa Bình (Fairfield) ngày 14.03.2008.
5. PH° t‰:
Audio CD l©i thuy‰t ñåo cûa ñÙc H¶ Pháp và ñÙc ThÜ®ng Sanh: NhiŠu AudioCD vŠ L©i thuy‰t ñåo
cûa ñÙc Phåm H¶ Pháp và ñÙc Cao ThÜ®ng Sanh do HH Huÿnh Tr†ng th¿c hiŒn nh¢m bi‰u không cho
ÇÒng ñåo nghe l©i vàng ti‰ng ng†c cûa ñÙc Ngài trong dÎp T‰t MÆu Tš. Mong ÇÒng ñåo thÌnh vŠ nghe Ç‹
h†c ñåo.
CÆp nhÆt trang mång Sydney Center for Studies in Caodaism (www.daocaodai.info): Trang mång luôn
luôn ÇÜ®c HiŠn H»u ñào Công Tâm cÆp nh¿t nhiŠu sách tri‰t lš và bài giäng (audio) vŠ ñåo Cao ñài. ñÒng
Çåo có th‹ Ç†c và nghe tr¿c ti‰p qua máy vi tính ho¥c hå täi tØ trang mång ghi trên.
ñ†c và ph° bi‰nBän Tin Hòa HiŒp qua Cao-ñàiE-Book (www.caodaiebook.net): Ngoài viŒc Ç†c BTHH
trên bän in (hard copy) do HiŠn H»u TrÀn ñåi ThiŒn in, ÇÒng Çåo có th‹ Ç†c ho¥c in ra tØ trang mång nói
trên. Các Bän Tin ÇÜ®c hai HiŠn H»u TrÀn Lê Phong và Huÿnh Tr†ng trình bày và Çã ÇÜa lên trang mång tØ
sÓ 1.
6. D¿ ki‰n chÜÖng trình sinh hoåt trong næm MÆu Tš:
Công Vø:
- D¿ng c¶t phÜ§n.
- Hoàn tÃt Nhà Kho: che thêm mái, dØng vách, lót gåch, làm gián b‰p, tû kŒ Ç¿ng døng cø nhà b‰p, hŒ thÓng
nÜ§c, v.v...
- BÒn nÜ§c mÜa.
- Làm cÀu thang trên 2 tháp chuông, trÓng.
LÍ Vø: Mª các Khóa LÍ Sï, ñÒng Nhi, Nhåc.
H†c vø: Mª các Khóa Thäo luÆn và bÒi dÜ«ng Hånh ñÜ©ng (2 Ç®t, khoäng trung tuÀn tháng 3 và 7).
ChuÄn bÎ ñåi H¶i TñCñTñUC næm 2008 (vào tháng 12/ 2008).
ChÜÖng trÌnh tham quan, du ngoån: tÜÖng giao hành Çåo trong và ngoài nÜ§c.
Th¿c hiŒn GiÃy T¡m Thánh, NhÆp Môn, GiÃy ChÙng Công Hånh cho ChÙc ViŒc s¡p mãn nhiŒm næm
2008.
Væn NghŒ Báo Hi‰u nhân LÍ Trung NguÖn.
Nay kính tÜ©ng trình. ☯

Lê thÎ HÒng Ng†c
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* H¶i Cao Niên Ç‰n vi‰ng Thánh ThÃt.

* Hành hÜÖng Chùa Nam Thiên ª Wollongong.
6
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* Hành hÜÖng Chùa PhÜ§c HuŒ Wollongong.

* Hành hÜÖng Minh Quang ThiŠn ViŒn.
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* Hành hÜÖng Chùa Minh Giác.

* TÙ Linh dâng ñåi LÍ Vía ñÙc Chí Tôn.
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* D¿ tiŒc Tân Niên cûa H¶i Cao Niên.

*ñÒng ñåo tham d¿ picnic ª Chipping Norton.
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* Các em thi‰u niên nhi ÇÒng ñåi ñåo vui chÖi tåi bu°i Picnic.

*Vi‰ng chúc Xuân Gia Çình ñåo H»u Lâm Thu Hà.
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*H†c sinh trÜ©ng Ti‹u h†c Lakemba Ç‰n tham quan Thánh ThÃt.

* H†c sinh trÜ©ng Ti‹u h†c Lakemba Ç‰n tham quan Thánh ThÃt.
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BÙc thÜ Xuân cûa ñÙc H¶ Pháp
(Ti‰p theo trang 1)
tØ vï tuy‰n 17 Ç° vô là cûa khÓi QuÓc Gia, còn vï tuy‰n 17 Ç° ra là cûa ViŒt Minh làm chû. Nån nhÎ
Chúa phân tranh NguyÍn - TrÎnh ngày xÜa Çã bi‹u diÍn låi.
BÀn ñåo thº hÕi cu¶c tranh ÇÃu giäi ách lŒ thu¶c Ç¥ng Çem hånh phúc Çó låi cho ai ?
Phäi chæng cho T° QuÓc và cho toàn th‹ ñÒng Bào thì lš ra ch£ng lë có m¶t nguyên c§ nào
làm cho Nòi GiÓng ViŒt nÀy chia phân cho Ç¥ng. Chûng t¶c duy có m¶t thì Hoàng ñÒ chÌ có m¶t.
RÒi ta låi thº hÕi : Ai Çã gây nên n¶i loån ly tán giÓng nòi ? Phäi chæng vì næng l¿c ngoåi bang Çã
gây nån phân chia t¶c chûng.
Hai chí hÜ§ng ÇÜÖng nhiên cûa QuÓc T‰ và lš thuy‰t Dân Chû Xã H¶i và C¶ng Sän Xã H¶i.
Hai lš thuy‰t Ãy ÇŠu hÙa hËn r¢ng Nhân Loåi phäi Duy Tân và cäi t° Xã H¶i, vì t° chÙc xã h¶i
ÇÜÖng nhiên Çã gây thÃt v†ng cho nhân loåi quá nhiŠu nên Çem låi cho h† nhiŠu Çau thäm hÖn là
hånh phúc. ñôi bên ÇŠu hÙa hËn tìm m¶t phÜÖng pháp sºa ch»a Ç¥ng tìm cái hay trØ cái dª, l©i hÙa
hËn Ãy Çã thÃm nhuÀn trong trí não Çau kh° cûa nhân loåi nhÃt là hång bÀn dân và các QuÓc Gia låc
hÆu ÇŠu mong Ü§c chóng ÇÜ®c th¿c hiŒn ÇiŠu Ãy.
Hai tri‰t lš xã h¶i m§i mÈ kia ÇÜÖng tranh ÇÃu Ç¥ng thâu hoåch tín nhiŒm cûa toàn th‹ nhân
loåi trên m¥t ÇÎa cÀu này. Cu¶c tranh ÇÃu cûa h† Çã hi‹n nhiên kÎch liŒt và h‡n Ç¶n nhÜng h† cÛng
Çã Çû næng l¿c phân chia nhân loåi làm Çôi chí hÜ§ng.
Håi n‡i, hånh phúc Çâu ch£ng thÃy, chÌ gây cho nhân loåi m¶t tÃm thäm kÎch tÜÖng sát,
tÜÖng tàn. Ta nên Ç‹ ÇÙc tin cho th©i gian và không gian ÇÎnh nên hÜ cûa h†, nhÜng hi‹n nhiên hôm
nay ta chÎu bi‰t bao nhiêu Çau kh°. Ta muÓn cho vay Ç¥ng hÜªng l®i, mà l®i Çâu ch£ng thÃy vì hÙa
hËn Ãy chÌ v§i l‡ miŒng, không bäo kê, không chÙng ch¡c mà gi© phút nÀy ta bÎ l‡ vÓn m¶t cách
Çau Ç§n và oan u°ng.
Cu¶c chåy theo bóng bÕ hình cûa Nòi GiÓng ViŒt Nam tØ xÜa Çã vÆy ; nó Çã làm nên bÎnh
chûng t¶c. ñÒng bào së hÕi BÀn ñåo chÌ trä l©i m¶t cách ÇÖn giän nhÜ th‰ này.
* Ngày nào cä Chûng T¶c ViŒt Nam Ç¥ng ÇÎnh tÌnh trong QuÓc HÒn cûa h† thì h† m§i có
th‹ cÓ thû và bäo vŒ sanh tÒn cûa h†.
* Ngày nào lòng ái quÓc nÒng nàn cûa nÜ§c ViŒt Nam thoát khÕi l®i døng Ç¥ng bi‰n thành
m¶t ng†n lºa Thiêng dâng lên bàn th© T° QuÓc cûa h† thì h† m§i bäo thû ÇÜ®c tr†n vËn Hoàng ñÒ
cùng t¶c chûng.
* Ngày nào ÇÀu óc cûa cä khÓi QuÓc Dân bi‰t tr†ng dï vãng lÎch sº cûa mình rÒi ÇÎnh phÆn
cho mình xÙng Çáng làm m¶t nÜ§c Çû liŒt cÜ©ng, Çã uy tín hÀu ÇÓi diŒn cùng QuÓc T‰ rÒi chû ÇÎnh
sÓ phÆn cûa mình do næng l¿c cûa mình, không › låi nÖi m¶t ngoåi bang nào thì ngày Ãy m§i giäi
ách lŒ thu¶c vŠ tinh thÀn lÅn vÆt chÃt cûa mình m§i Ç¥ng.
Tình th‰ ÇÜÖng nhiên là B¡c ViŒt Çã bÎ lŒ thu¶c cûa Trung C¶ng, còn Nam thì bÎ sÓng gªi
nÖi tay ngÜ©i, thì ki‰p sÓ tÜÖng lai cûa ta chÜa bi‰t nÜÖng nÖi Çâu mà an Ç¥ng. N‰u tình th‰ này mà
kéo dài t§i mãi thì hòa bình cûa h† Çã hÙa hËn cùng ta thì là m¶ng äo.
BÀn ñåo Ü§c mong và cÀu xin cho toàn th‹ ñÒng Bào sáng suÓt hÖn Ç¥ng t¿ ÇÎnh sÓ mång
và tÜÖng lai cûa mình.
BÀn ñåo Ç‹ l©i chào mØng toàn th‹ ñÒng Bào và cÀu chúc cho các gia Çình ÇŠu hånh
phúc.☯
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Thi Xuân
Thanh thoát rØng thung ti‰ng gió ngàn,
Muôn hÒng ngàn tía báo Xuân sang.
Xung xæng khóm liÍu khoe cành bi‰c,
H§n hª vÜ©n mai Çi‹m nhøy vàng.
Chan rÜ§i ân hÒng Tr©i Ç°i s¡c,
Phô trÜÖng cÄm tú ÇÃt thay màn.
Thái bình chung hÜªng cÀu træm h†,
ñ©i ñåo trùng hÜng tr†n vÈ vang.
CAO THÐ®NG SANH
(Trích Thông Tin sÓ 116, ngày 7/3/1975)

TrÃn ñåo Úc Châu
Châu ñåo New South Wales
T¶c ñåo Sydney
ñoàn Thanh Thi‰u Niên Cao ñài NSW

Thi‰u nhi Chúc Xuân MÆu Tš (2008)
Nam Mô Cao ñài Tiên Ông ñåi BÒ Tát Ma Ha Tát
Kính thÜa quš Ông Bà, quš Cô Chú, quš Anh ChÎ Em,
Th©i gian nhÜ bóng câu qua cºa s°. Th¡m thoát mà næm ñinh H®i Çã trôi qua, nhÜ©ng ch‡
cho m¶t næm m§i ÇÖm hoa nª nhøy. Næm Tš, næm cûa khªi thûy, vån vÆt, vån s¿ së tØ s¿ khªi thûy
nÀy Ç‹ phát tri‹n không ngØng và xinh tÜÖi mãi mãi.
ñoàn Thanh Thi‰u Niên Cao ñài New South Wales bÜ§c sang næm m§i, hy v†ng së có
nh»ng hoåt Ç¶ng tích c¿c hÖn, hoàn thiŒn hÖn, nh¢m tåo nhiŠu cÖ h¶i cho Thanh, Thi‰u Niên ÇÜ®c
gÀn gûi, h†c hÕi Çåo ÇÙc nÖi các bÆc trÜªng niên, hÀu có th‹ trª nên nh»ng Çóa hoa tr†n vËn s¡c
hÜÖng, h»u ích cho nŠn ñåi ñåo mai hÆu vÆy.
TrÜ§c thŠm næm m§i, con xin thay m¥t cho tÃt cä anh chÎ em Thanh Thi‰u Niên Cao ñài
NSW kính chúc quš Ông Bà, quš Cô Chú, quš Anh ChÎ Em tr†n næm MÆu Tš ÇÜ®c khang kiŒn
thân th‹, trí tuŒ huŒ mÅn, tinh thÀn an låc tr†n lành. Hånh hÜªng tràn ÇÀy HÒng Ân cûa ñÙc Chí
Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và các ñÃng Thiêng Liêng.
Trân tr†ng kính chào quš VÎ.
TM. ñoàn TTNCñ/ NSW
TrÀn Mai Thäo
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BTHH: NhÆn thÃy r¢ng nhu cÀu tìm hi‹u vŠ Gi§i LuÆt cûa nŠn ñåi ñåo, cÛng là phÜÖng hay Ç‹ giúp chúng
ta cùng gi» ñåo. Chúng tôi xin trích Çoån nÖi tài liŒu “CHÁNH TRÎ Çåo“ do Th©i Quân Khai Pháp TrÀn
Duy Nghïa biên soån (ƒn bän næm Giáp DÀn 1974) gªi Ç‰n chÜ ÇÒng ñåo cùng tham Ç†c:

TRÁCH Vø Và QUY“N HN CÑA H¶I NH÷N SANH

Q

*
*
*
uyŠn Vån Linh có ba H¶i làm cÖ quan nhÜ trên Çã nói: QuyŠn Vån Linh ÇÓi v§i QuyŠn Chí Linh,
cÛng nhÜ câu "Ý dân là š Tr©i", cho nên NhÖn sanh có quyŠn hån rÃt r¶ng rãi trong nŠn ChÖn Giáo
cûa ñÙc CH´ TÔN. Có nhÜ vÆy ta m§i thÃy ÇÜ®c m¥t cân công bình Thiêng liêng tåi th‰.

I. Trách vø LÆp Pháp
Hi‰n Pháp cûa ñåo tÙc là Pháp Chánh TruyŠn do CH´ TÔN truyŠn xuÓng, b¢ng huyŠn diŒu cÖ bút,
là m¶t b¶ Hi‰n Pháp bÃt di, bÃt dÎch, bÃt khä xâm phåm (cang tánh Hi‰n Pháp).
VÆy thì quyŠn LÆp Pháp nay, là lÆp các luÆt lŒ thÜ©ng thÙc Ç¥ng thi hành Pháp Chánh TruyŠn, khép
mình vào khuôn viên ñåo, Ç‹ có th‹ Çi tr†n vËn con ÇÜ©ng ph° Ç¶ cûa ñÙc CH´ TÔN m¶t cách sáng suÓt,
minh mÅn và trong såch.
TÃt cä š nguyŒn cûa NhÖn sanh ÇŠ nghÎ, qua s¿ xem xét cûa H¶i Thánh và ThÜ®ng H¶i, ÇÜ®c dâng
lên xin quyŠn CH´ TÔN phê chuÄn, tÙc nhiên thành LuÆt LŒ, ban hành trong toàn ñåo.
M¶t ÇŠ nghÎ nào do š nguyŒn cûa NhÖn sanh ÇÜa ra ba H¶i thay nhau thäo luÆn và chÃp thuÆn, thì Çã
thành ra š nguyŒn chung cûa ba H¶i, mà ba H¶i là CÖ quan cûa quyŠn Vån Linh, tÙc nhiên š nguyŒn Çó
thành ra š nguyŒn cûa Vån Linh rÒi, cho nên LuÆt LŒ lÆp thành do š nguyŒn cûa Vån Linh là tÜ®ng trÜng š
chí chung cûa toàn vån loåi, Ç‹ Ãn ÇÎnh quyŠn hån cûa toàn ñåo và t° chÙc quyŠn chánh trÎ chung toàn ñåo.
NhÖn sanh ÇÜ®c t¿ do ÇŠ nghÎ và thäo luÆn th‰ nào cho Çúng h®p v§i trình Ç¶ ti‰n hóa cûa NhÖn loåi
và thích nghi v§i kh¡p các ÇÎa phÜÖng.

Trách vø lÆp pháp cûa NhÖn Sanh có th‹ chia ra:
a. QuyŠn sáng ki‰n:
LÆp pháp cûa ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶, CH´ TÔN cho NhÖn sanh ÇÜ®c t¿ lÆp Ç‹ khép mình vào cái
khuôn kh° do mình tåo ra, vì c§ NhÖn sanh ÇÜ®c ÇÜa ÇŠ nghÎ lÆp nh»ng ñåo LuÆt m§i, tùy theo s¿ tÃn tri‹n
cûa nhÖn trí. Các d¿ án LuÆt Çó phäi gªi trÜ§c m¶t b°n Ç‰n vÎ NghÎ TrÜªng H¶i NhÖn Sanh Ç¥ng vÎ nÀy Çem
vào chÜÖng trình nghÎ s¿ gi»a ñåi H¶i NhÖn Sanh (Droit d'initiative).
b. QuyŠn phû quy‰t:
Thäng có ÇiŠu luÆt nào không còn thích h®p v§i phong hóa, có th‹ cän trª bÜ§c ÇÜ©ng Çåo ÇÙc cûa
toàn ñåo, NhÖn sanh ÇÜ®c quyŠn xin hûy bÕ (Droit de véto).
c. QuyŠn phúc quy‰t:
Chia làm hai loåi:
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1. Phúc quy‰t thæm dò: H¶i Thánh có th‹ ÇÜa ra m¶t d¿ án luÆt cho NhÖn sanh bàn cãi trÜ§c khi lÆp
thành ÇiŠu luÆt thiŒt th†.
2. Phúc quy‰t thØa nhÆn: CÛng có nhiŠu ÇiŠu luÆt do H¶i Thánh ban hành trong vòng m¶t næm tØ
ngày ñåi H¶i næm trÜ§c, t§i kÿ nÀy Çem ra cho NhÖn sanh xem xét coi ÇiŠu luÆt Çó trong khi thi hành Çã làm
l®i cho NhÖn sanh hay là làm håi. Thäng Çã làm l®i và còn thích h®p thì NhÖn sanh thØa nhÆn, Ç‹ còn Çû hiŒu
l¿c. B¢ng không, xin hûy bÕ. TrÜ©ng h®p nÀy, quyŠn phúc quy‰t thành ra quyŠn phû quy‰t.

II. Trách vø ki‹m soát chánh trÎ
Trách vø ki‹m soát nŠn chánh trÎ cûa H¶i NhÖn Sanh có nhiŠu khoän:
1. QuyŠn tuy‹n cº:
Trong cºa ñåo, m‡i ChÙc s¡c cûa ñåo ÇŠu tuy‹n cº b¡t ÇÀu tØ Tín ÇÒ trª lên. Cân công bình cûa
CH´ TÔN muÓn cho con cái cûa Ngài tåo công nghiŒp xÙng Çáng, tu tâm ÇÙc v»ng ch¡c, Ç¥ng lÆp vÎ Thiêng
liêng phäi Çi có trÆt t¿ tØ hàng Tín ÇÒ vào hàng ChÙc viŒc Bàn TrÎ S¿ trong HÜÖng ñåo, lÀn lÀn Çû công
nghiŒp y nhÜ LuÆt ÇÎnh, ÇÜ®c Çem ra quyŠn Vån Linh xem xét công nhÆn. N‰u không có NhÖn sanh công
nhÆn thì trØ phi do khoa møc, hay do quyŠn CH´ TÔN ân tÙ, chi‰u theo công nghiŒp phi thÜ©ng thì không
còn con ÇÜ©ng nào khác Ç¥ng bÜ§c lên Thiêng Liêng vÎ. Mà tåi th‰ nÀy, Ç£ng cÃp trong Cºu PhÄm ThÀn
Tiên ÇÜ®c nhìn nhÆn cân ÇÓi ngang nhau v§i Thiêng Liêng vÎ ngày qui liÍu vŠ cùng ñÙc CH´ TÔN.
VØa nói NhÖn sanh tuy‹n ch†n ChÙc s¡c cûa ñåo trong hàng Tín ÇÒ. B¡t ÇÀu cho ch†n vào phÄm vÎ
ChÙc viŒc Bàn TrÎ S¿ rÒi m‡i khi thæng cÃp, phäi có s¿ công nhÆn cûa quyŠn Vån Linh, hay nói trÜ§c h‰t cûa
H¶i NhÖn Sanh.
2. QuyŠn bÀu cº và Ùng cº NghÎ viên:
QuyŠn cûa NhÖn sanh ÇÜ®c r¶ng rãi vô cùng, song không th‹ tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu ra gi»a nghÎ h¶i
ÇÜ®c, thành thº phäi ch†n ngÜ©i ñåi Bi‹u theo t› lŒ.
Nh»ng ngÜ©i ñåi Bi‹u nÀy ÇÜ®c bÀu cº tr¿c ti‰p (nhÜ Phái viên) hay gián ti‰p (nhÜ NghÎ viên).
ñ‰n quyŠn Ùng cº, m†i ngÜ©i ÇŠu có quyŠn cÛng nhÜ bÀu cº. Vä låi, cÛng là nhiŒm vø tÓi tr†ng cûa
cä Tín ÇÒ, phäi tham gia viŒc chánh trong ñåo Ç¥ng d¿ phÀn "cäi c¿u hoán tân" cho kÎp theo trào lÜu ti‰n hóa
nhân loåi.
3. QuyŠn ûy nhiŒm quyŠn hành:
ThÜ©ng nh»ng quyŠn nào trong nŠn Chánh TrÎ ñåo Çã khuy‰t mà không ngÜ©i thay th‰, vì nó có
tánh cách quan hŒ, cÖ quan Chánh trÎ trao cho H¶i NhÖn Sanh Ç‹ H¶i nÀy giao låi cho ngÜ©i nào và tr†n ûy
nhiŒm cho ngÜ©i Çó hành s¿.
Ví dø nhÜ: QuyŠn thÓng nhÙt Chánh TrÎ ñåo thu¶c vŠ ñÀu SÜ mà trong ñåo khuy‰t phÄm ñÀu SÜ
nên H¶i NhÖn Sanh næm MÆu DÀn (1938) ûy nhiŒm quyŠn thÓng nhÙt cho ñÙc H¶ Pháp cÀm cho t§i ngày
nào có ñÀu SÜ chánh vÎ.
4. Xem xét công viŒc Çã thi hành và k‰t quä cûa nó:
M‡i næm, kÿ ñåi H¶i NhÖn Sanh, H¶i Thánh trình bày công viŒc cûa mình s¡p sºa làm, Çang làm
ho¥c Çã làm, và trình bày k‰t quä cûa nó gi»a H¶i và së ÇÜ®c H¶i NhÖn Sanh thØa nhÆn hay là không.

III. Trách vø ki‹m soát tài chánh
Y nhÜ trong khoän phÆn s¿ cûa H¶i NhÖn Sanh Çã nói sÖ lÜ®c và chi‰u theo N¶i LuÆt H¶i Ngánh
thÜ©ng xuyên H¶i NhÖn Sanh, thì H¶i NhÖn Sanh còn có trách vø quan sát tài sän, s° thâu xuÃt và ÇŠ nghÎ sÓ
phÕng ÇÎnh cho næm t§i.
TrÜ§c ngày ñåi H¶i NhÖn Sanh, các cÖ quan trong nŠn Chánh TrÎ ñåo d¿ Çoán s° thâu xuÃt tài
chánh trong næm t§i cûa CÖ quan mình, rÒi dâng lên Cºu ViŒn, nÖi Çây t°ng sÓ các khoän thâu xuÃt Çem ra
H¶i NhÖn Sanh công nhÆn.
Quan hŒ nhÙt vŠ vÃn ÇŠ tài chánh nÀy thu¶c Phái Thái (có ba ViŒn: H¶, LÜÖng, Công) cho nên trong
lúc ñåi H¶i Ban Ñy Viên Phái Thái phäi chú š Ç‰n ÇiŠu nÀy, Ç‰n tåi ba ViŒn trên, nhÙt là H¶ ViŒn xem xét
s° sách, rÒi Phúc s¿ viên lÆp t© trình Çem ra gi»a ñåi H¶i, Ç¥ng toàn H¶i NhÖn Sanh thäo luÆn låi, ho¥c công
nhÆn, ho¥c bác bÕ các khoän d¿ toán chi phí vô ích. ☯
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ChÜÖng trình LÍ Vía tåi Thánh ThÃt NSW
trong các Tháng Ba, tÜ MÆu Tš 2008
Tháng Ba / MÆu Tš:
• MÒng 1 tháng 3 MÆu Tš (dl, Chû Nh¿t 06.04.08): Kn ñÙc Cao ThÜ®ng PhÄm. (Ng† th©i).
• R¢m tháng 3 MÆu Tš (dl, Chû Nh¿t 20.04.08): Cúng ñÙc Chí Tôn, V†ng Nh¿t (DÆu th©i).
• 26 tháng 3 MÆu Tš (dl, ThÙ Næm 01.05.08): K› niŒm ñÙc Cao ThÜ®ng Sanh (DÆu th©i).
Tháng TÜ / MÆu Tš:
• MÒng 1 tháng 4 MÆu Tš (dl, ThÙ Hai 05.05.08): Cúng ñÙc Chí Tôn, Sóc Nh¿t. (Ng† th©i).
• MÒng 8 tháng 4 MÆu Tš (dl ThÙ Hai 12.05.08): Vía ñÙc PhÆt Thích Ca (ñåi LÍ), K› niŒm ChÜ Thánh
PhÜ§c ThiŒn (DÆu th©i).
• 10 tháng 4 MÆu Tš (dl ThÙ TÜ 14.05.08): Kn ñÙc Phåm H¶ Pháp qui Thiên (DÆu th©i).
• R¢m tháng 04 MÆu Tš (dl ThÙ Hai 19.05.08): Cúng ñÙc Chí Tôn, V†ng Nh¿t (DÆu th©i).
• 22 tháng 5næm 2008: Vía ñÙc NguyŒt Tæm ChÖn NhÖn (DÆu th©i, Ti‹u LÍ). ☯

Phân Ðu
Chúng tôi thÆt Çau buÒn khi nhÆn ÇÜ®c tin:

ñ¥ng Quang DÜÖng,

TrÜªng Huynh
nguyên ñåi Tá Quân ñ¶i Bäo-Sanh NhÖn-Nghïa ñåi-ñÒng

qui vÎ ngày 16 tháng Giêng MÆu Tš (dl. 22.02.2008) tåi Dallas, Texas (Hoa Kÿ)
HÜªng Th† 93 tu°i
Xin thành kính phân Üu cùng TrÜªng T› Quä Phø ñ¥ng Quang DÜÖng và tang quy‰n.
Thành tâm cÀu nguyŒn ÷n Trên ñÙc Chí Tôn, PhÆt MÅu và Các ñÃng Thiêng Liêng cÙu h¶ cho chÖn linh TrÜªng
Huynh ñ¥ng Quang DÜÖng s§m ÇÜ®c trª vŠ cõi Thiêng Liêng H¢ng SÓng.
Thành kính phân Üu
TrÃn ñåo Úc Châu và các T¶c ñåo Sydney, Melbourne và Perth.

Giáo sÜ

NguyÍn Thành Vinh,

qui vÎ ngày ThÙ Ba 25.03.2008 (Nh¢m ngày MÜ©I Tám, tháng Hai, næm Mæu Tš.
tåi Sydney, Australia.
HÜªng th† 83 tu°i.
Xin thành kính phân Üu cùng Bà Quä Phø NguyÍn Thành Vinh và tang quy‰n.
Thành tâm cÀu nguyŒn ChÜ PhÆt Ç¶ trì cho chÖn linh CÓ Giáo SÜ nguyÍn thành vinh s§m ÇÜ®c nhË nhàng siêu
thoát vŠ chÓn Vïnh H¢ng.
T¶c ñåo Cao ñài Sydney.

16

Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 16/ ThÜ®ng NgÜÖn - MÆu Tš

ñÙc Thái ThÜ®ng Lão Quân
& ñåo giáo
àng næm cÙ vào ngày R¢m tháng
Hai là các Tín ñÒ Cao ñài
chúng ta tØ trung ÜÖng t§i ÇÎa
phÜÖng, tØ Tòa Thánh tåi T°
ñình Tây Ninh cho Ç‰n các
Thánh ThÃt tåi các PhÆn ñåo thu¶c Châu
Thành Thánh ñÎa ho¥c T¶c ñåo thu¶c các
Châu ñåo khác xuyên suÓt các miŠn Nam
Trung B¡c ViŒt Nam và Häi Ngoåi ÇŠu cº hành
ñåi LÍ Vía ñÙc Thái ThÜ®ng Lão Quân vì
Ngài nguyên là m¶t trong ba vÎ Çåi diŒn cho
Tam Giáo cûa NhÃt Kÿ Ph° ñ¶ và NhÎ Kÿ Ph°
ñ¶. Nay nhân dÎp ngày LÍ tr†ng này, TiŒn ñŒ
xin ÇÜ®c cùng Quš Huynh T› ñŒ Mu¶i ôn låi
ti‹u sº và ñåo giáo cûa Ngài.
NhÜng trÜ§c h‰t TiŒn ñŒ xin phép ÇÜ®c
trÀn tình cùng Quš VÎ Çôi ÇiŠu. NhÜ Quš VÎ Çã
bi‰t Lão giáo do ñÙc Lão Tº sáng lÆp là m¶t
trong ba tôn giáo l§n nhÃt ª Á Châu, Ç¥c biŒt là
trong vùng ñông Nam Á.. Tôn giáo này Çã góp
phÀn cùng Kh°ng giáo và PhÆt giáo tåo ra nŠn
täng phát tri‹n cho væn hóa ViŒt Nam và chi
phÓi không ít tÜ tÜªng, hành tàng cûa chúng ta
tØ xÜa t§i nay. Tuy chÌ phát tri‹n månh ª ñông
Nam Á châu vào th©i bu°i xÜa, nhÜng trong bÓi
cänh Ça quÓc gia liên k‰t hay có th‹ g†i là toàn
cÀu hóa hiŒn nay thì sÙc änh hÜªng cûa Lão
giáo Çã và Çang giÜÖng r¶ng Ç‰n næm châu bÓn
b‹. Cu¶c Ç©i và công ÇÙc cûa ñÙc Lão Tº và
chÜ ñŒ Tº cûa Ngài, Ç¥c biŒt là Ngài Trang Tº,
Çã ÇÜ®c nhiŠu h†c giä ñông lÅn Tây phÜÖng ra
công nghiên cÙu và bình phÄm. Nh»ng gì ngÜ©i
ta xÜa nay vi‰t vŠ Ngài và ñåo giáo cûa Ngài
quä là thiên pho, vån quy‹n, và b¢ng nhiŠu
ngôn ng», không sao k‹ xi‰t. Nh»ng thiên
nghiên cÙu và tài liŒu này; nhÜ là m¶t ÇiŠu
ÇÜÖng nhiên; gÒm Çû nh»ng l©i khen, ti‰ng chê
và s¿ nghi vÃn. Trong phåm vi m¶t bài vi‰t

ng¡n nhÜ th‰ nÀy, TiŒn ñŒ chÌ có m¶t nguyŒn
v†ng nhÕ là ÇÜ®c ôn låi vài nét sÖ lÜ®c vŠ ti‹u
sº và ñåo giáo cûa Ngài nhÜ Çã ÇŠ cÆp v§i Quš
VÎ ª trên mà thôi. Ngoài ra, vì tài liŒu thì nhiŠu
mà bài vi‰t này låi ÇÜ®c th¿c hiŒn rÃt gÃp gáp,
nên ch¡c ch¡n là nó së có nh»ng ÇiŠu thi‰u sót,
thÆm chí có th‹ sai lÀm. NgÜ«ng mong Quš
Huynh T› ñŒ Mu¶i niŒm tình bÕ qua và chÌ
giáo dùm nh»ng ÇiŠu sai sót Ãy. TiŒn ñŒ xin
chân thành cám Ön Quš VÎ.
I. ñÙc Lão Tº và ñåo giáo qua cái nhìn cûa
gi§i h†c giä
1. Ti‹u Sº
Do quan niŒm “Quân tº Än cÜ“ nên lai
lÎch và hành tàng cûa ñÙc Lão Tº thuª sinh
th©i ít ÇÜ®c Çích thân Ngài hay ñŒ Tº ti‰t l¶.
ChÌ có ông Thái Sº TÜ Mã Thiên ghi låi ÇÜ®c
m¶t ít Ç‹ làm tài liŒu mà thôi. ñó là, ñÙc Lão
Tº h† Lš tên Nhï t¿ là ñam; tØng là Sº Quan,
gi» tàng thÜ các cûa nhà Chu hay Châu. Chính
nÖi tàng thÜ các này, ñÙc Lão Tº Çã ti‰p ñÙc
Kh°ng Tº và hai vÎ này Çã tranh luÆn nhiŠu vŠ
lÍ nghi và phép t¡c, vÓn là nh»ng nŠn täng cûa
Kh°ng giáo. ñÙc Lão Tº phän ÇÓi månh më
nh»ng nghi thÙc cûa ñÙc Kh°ng Tº và cho
chúng là r‡ng tu‰ch. Ngoài s¿ ghi nhÆn h‰t sÙc
v¡n t¡t Çó vŠ ñÙc Lão Tº, nh»ng ÇiŠu khác
chúng ta ÇÜ®c bi‰t vŠ Ngài ÇŠu là huyŠn sº và
truyŠn thuy‰t tÜªng chØng nhÜ th¿c th¿c, hÜ
hÜ.
Theo nh»ng tài liŒu khác, thì ñÙc Lão
Tº tên là Lš Nhï, tên t¿ là Bá DÜÖng và thuœ
hiŒu là Lão ñam. Ngài ÇÜ®c sinh ra ª huyŒn
Kh°, nÜ§c Sª, hiŒn nay là L¶c ƒp thu¶c tÌnh
Hà Nam. Tính theo DÜÖng lÎch thì Ngài sinh ra
vào th‰ k› thÙ 6 trÜ§c Công Nguyên. Tuy nhiên
cÛng có nh»ng h†c giä cho r¢ng Ngài sinh ra
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trong th‰ k› thÙ 4 trÜ§c Công Nguyên, nh¢m
v§i th©i Bách Gia ChÜ Tº hay còn ÇÜ®c g†i là
th©i Xuân Thu LiŒt QuÓc.
Lão Tº theo ti‰ng Hán có nghïa là “BÆc
thÀy già cä“ ho¥c là “ñÙa trÈ già“ và sau này
ÇÜ®c chuy‹n t¿ thành Lao Tzu, ho¥c Lao Tse,
ho¥c Laotze ho¥c Laostsu... ñÙc Lão Tº còn
ÇÜ®c g†i là Lão Quân, Lš Lão Quân, Thái
ThÜ®ng Lão Quân, Thái ThÜ®ng ñåo Quân,
Thái ThÜ®ng ñåo T°, Lão Tº ñåo Quân,
HuyŠn ñô ñåi Lão Gia, Thái ThÜ®ng HuyŠn
Nguyên Hoàng ñ‰... Theo truyŠn thuy‰t, thì
ñÙc Lão Tº là m¶t vÎ cao niên ÇÀu hói v§i m¶t
chòm râu tr¡ng rÃt dài. Ngài thÜ©ng cÜ«i trên
lÜng m¶t con trâu nÜ§c. Có vài tài liŒu cho bi‰t
khi m§i ra Ç©i râu tóc cûa ñÙc Lão Tº không
hŠ båc, có chæng là m¶t s®i ria mép båc tr¡ng.
ñiŠu này có th‹ giäi thích tåi sao trong m¶t sÓ
tranh vŠ ñÙc Lão Tº Ngài có m¶t b¶ râu màu
Çen.
2. ñåo giáo
KiŒt tác cûa Lão Tº là quy‹n ñåo ñÙc
Kinh và có ÇÜ®c khi ông r©i khÕi nhà Châu.
Lúc Çó, do nhÆn thÙc r¢ng chính s¿ cûa vÜÖng
quÓc này Çã Ç‰n hÒi suy ÇÒi nên Ngài bèn
quy‰t ÇÎnh ra Çi. Theo truyŠn thuy‰t, Ngài cÜ«i
trâu vŠ phía Tây, ngang qua nÜ§c TÀn và bi‰n
mÃt vào sa måc r¶ng l§n. Lúc Çó, có m¶t ngÜ©i
lính gác cºa tên Doãn H› ª cºa phía tây cûa
Vån Lš TrÜ©ng Thành thuy‰t phøc Lão Tº vi‰t
låi nh»ng hi‹u bi‰t cûa mình trÜ§c khi ra Çi.
Cho t§i lúc Ãy, Lão Tº m§i chÎu vi‰t Ç‹ låi
cuÓn ñåo ñÙc Kinh mà thôi.
Theo nh»ng h†c giä am tÜ©ng vŠ nŠn
væn hóa Trung Hoa, và tØng nghiên cÙu ít nhiŠu
vŠ ñåo ñÙc Kinh, thì tác phÄm này là m¶t
trong nh»ng cuÓn chuyên luÆn Çáng chú š nhÃt
trong lÎch sº tri‰t h†c Trung QuÓc. Nó Çøng
chåm t§i nhiŠu vÃn ÇŠ cûa tri‰t h†c tØ tính chÃt
duy linh cûa cá nhân và Ç¶ng l¿c gi»a các cá
nhân cho Ç‰n các kÏ thuÆt chính trÎ.
Trong quy‹n sách này, ñÙc Lão Tº Çã
khai tri‹n khái niŒm “ñåo“ thành m¶t trÆt t¿
vÓn có hay thành m¶t tính chÃt cûa vÛ trø:
“[ñåo là] cách thÙc cûa thiên nhiên“. Theo
Ngài, “ñåo trÓng không, nhÜng Ç° vào mãi mà

không ÇÀy. ñåo sâu th£m, dÜ©ng nhÜ là t° tông
cûa vån vÆt“ ho¥c “ñåo mà ta có th‹ nói Ç‰n
ÇÜ®c, không phäi là ñåo thÜ©ng còn. Danh mà
ta có th‹ g†i ÇÜ®c, không phäi là Danh thÆt s¿.
[bªi vì] Vô danh là gÓc cûa thiên ÇÎa, h»u danh
là mË cûa vån vÆt“. Ngài nhÃn månh khái niŒm
Vô Vi, hay “s¿ hành Ç¶ng thông qua s¿ không
hành Ç¶ng“. ñiŠu này không có nghïa là ngÜ©i
ta chÌ nên ngÒi m¶t ch‡ và không làm gì cä, mà
có nghïa là ta phäi tránh các møc Çích rõ rŒt,
các š chí månh, hay th‰ chû Ç¶ng; ta chÌ có th‹
Çåt t§i hiŒu quä th¿c s¿ b¢ng cách Çi theo con
ÇÜ©ng cûa m†i vÆt, t¿ Ç¶ng tæng và t¿ Ç¶ng
giäm. Nh»ng hành Ç¶ng ÇÜ®c th¿c hành theo
ñåo rÃt dÍ dàng và có hiŒu quä hÖn m†i cÓ
g¡ng Ç‹ chÓng låi nó.
VŠ m¥t tri‰t h†c, thì ñåo có th‹ ÇÜ®c
xem là cao siêu hÖn m†i khái niŒm vì nó là cÖ
sª cûa s¿ tÒn tåi, là nguyên nhân siêu viŒt và
nhÜ vÆy, là tÃt cä, bao gÒm tÒn tåi và phi tÒn
tåi. Trên cÖ sª này thì nh»ng ngÜ©i h»u tình
nhÜ chúng ta ÇŠu không th‹ Çàm luÆn, ÇÎnh
nghïa m¶t cách ráo ri‰t vŠ ñåo bªi vì m‡i m¶t
ÇÎnh nghïa mà chúng ta ÇÜa ra ÇŠu có hån ch‰.
ñåo là cä hai, là s¿ siêu viŒt m†i hån lÜ®ng mà
cÛng là nguyên lš bên trong vÛ trø. Cái Døng
cûa ñåo tåo ra âm dÜÖng, nhÎ nguyên, nh»ng
c¥p ÇÓi Çãi và tØ s¿ bi‰n hóa, chuy‹n Ç¶ng cûa
hai ÇÓi l¿c âm dÜÖng mà phát sinh ra th‰ gi§i
thiên hình vån trång nhÜ cái th‰ gi§i mà chúng
ta Çang sÓng.
Ngoài ra, giÓng v§i nh»ng lš lë phän
ÇÓi do Plato, nhà tri‰t h†c Hy Låp, ÇÜa ra trong
quy‹n C¶ng Hòa vŠ nhiŠu hình thái chính phû.
ñÙc Lão Tº cho r¢ng viŒc lÆp ra các luÆt lŒ Ç‹
chuÄn m¿c hóa và cai trÎ chúng dân chÌ dÅn t§i
m¶t xã h¶i khó ki‹m soát hÖn.
TÜÖng t¿ nhÜ nhiŠu nhà tÜ tÜªng
Trung QuÓc khác, cách giäi thích tÜ tÜªng cûa
Ngài luôn sº døng s¿ phän biŒn, loåi suy, sº
døng các câu nói tØ trÜ§c, l¥p låi, ÇÓi xÙng, vÀn
và chu‡i s¿ kiŒn lÆp låi. Nh»ng Çoån væn cûa
Ngài trong quy‹n ñåo ñÙc Kinh rÃt giÓng nhÜ
thÖ và khó hi‹u. Nh»ng vÀn thÖ này ÇÜ®c coi là
nh»ng Çi‹m khªi ÇÀu cho s¿ suy xét vŠ vÛ trø
h†c hay quan sát n¶i tâm. NhiŠu lš thuy‰t mÏ
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h†c trong nghŒ thuÆt Trung Hoa Çã có ÇÜ®c
cäm hÙng tØ nh»ng š tÜªng cûa Ngài và tØ vÎ
ñŒ Tº n°i ti‰ng cûa Ngài là Trang Tº, qua
quy‹n Nam Hoa Kinh.
ñŠ cÆp Ç‰n ñåo giáo cûa ñÙc Lão Tº,
cho Ç‰n hôm nay nhiŠu ngÜ©i vÅn còn chÜa bi‰t
rõ là ñåo cûa Ngài khªi phát tØ lúc nào. Qua
nh»ng tài liŒu có ÇÜ®c thì ngÜ©i ta thÃy ÇÜ®c là
tôn giáo này hình thành m¶t quá trình dài, thâu
nhÆp nhiŠu trào lÜu thÜ®ng c° khác. ñåo này
k‰t h®p nhiŠu tÜ tÜªng Çã ph° bi‰n tØ th©i nhà
Châu (tØ næm 1040 Ç‰n næm 256 trÜ§c Công
Nguyên), ch£ng hån nhÜ vÛ trø luÆn vŠ thiên
ÇÎa, ngÛ hành; thuy‰t vŠ næng lÜ®ng, chân khí;
thuy‰t âm dÜÖng và Kinh DÎch (m¶t trong NgÛ
Kinh cûa Nho gia). Ngoài ra, ñåo giáo cÛng
th¿c hành nh»ng phÜÖng pháp tu luyŒn thân
tâm vÓn có trÜ§c Çó trong viŒc ÇiŠu hòa hÖi
thª: Thái C¿c quyŠn, Khí Công, ThiŠn ñÎnh;
thi‰t tÜªng linh änh, thuÆt luyŒn kim ÇÖn, và
nh»ng huyŠn thuÆt khác cÛng ÇÜ®c thâu døng
v§i møc Çích Çåt s¿ trÜ©ng sinh bÃt tº.
Có m¶t lÆp luÆn cho r¢ng, th©i Çi‹m ÇÀu
tiên mà ñåo giáo ÇÜ®c xác nhÆn nhÜ là m¶t tôn
giáo là vào næm 215, khi Tào Tháo chính thÙc
công nhÆn trào lÜu Thiên SÜ ñåo nhÜ là m¶t t°
chÙc tín ngÜ«ng.
M¶t lÆp luÆn khác cho r¢ng th©i Çi‹m
khªi phát cûa ñåo giáo không phäi là vào næm
215 mà vào næm 125 thu¶c Ç©i ñông Hán. N‰u
lÃy cu¶c Cách Mång Tam Dân Tân H®i 1911
làm mÓc Çi‹m thì ñåo giáo Çã träi qua næm giai
Çoån, Çó là:
1. Khªi nguyên ñåo giáo: TØ th©i c° Çåi
Ç‰n Ç©i ñông Hán (TriŠu Çåi Hán
ThuÆn ñ‰, 125-144)
2. ñåo giáo sÖ kÿ: TØ Ç©i Hán ThuÆn ñ‰
Ç‰n cuÓi Ç©i ñông Hán (144-220)
3. Phát tri‹n và chuy‹n hóa ñåo giáo: TØ
ÇÀu Ç©i Tam QuÓc Ç‰n cuÓi Ç©i NgÛ
ñåi (220-960)
4. Phân nhánh ñåo giáo thành các tông
phái: TØ ÇÀu Ç©i TÓng Ç‰n cuÓi Ç©i
Nguyên (960-1368)
5. ñåo giáo thæng trÀm trong Ç©i Minh và
Thanh (1368-1911).

Trong quá trình phát tri‹n, Lão giáo,
Kh°ng giáo và PhÆt giáo Çã không ít lÀn xung
Ç¶t v§i nhau. Riêng PhÆt giáo, khi m§i du nhÆp
vào Trung Hoa dã phäi thích Ùng v§i phong tøc
và væn hóa cûa Trung Hoa b¢ng cách vay mÜ®n
các thuÆt ng» và khái niŒm truyŠn thÓng trong
HuyŠn h†c (ñåo giáo). ñÒng th©i Lão giáo
cÛng không tránh khÕi viŒc chÎu änh hÜªng cûa
PhÆt giáo. Trong kinh Çi‹n ñåo giáo có rÃt
nhiŠu Çi‹m tri‰t lš mà chúng ta không th‹ nào
phân biŒt ÇÜ®c v§i tri‰t lš PhÆt giáo. M¥c dù s¿
änh hÜªng qua låi này có vai trò tích c¿c nhÃt
ÇÎnh trong s¿ phát tri‹n cûa hai tôn giáo, nhÜng
chính nó cÛng Çã gieo mÀm mÓng cho s¿ mâu
thuÅn, xung Ç¶t vŠ sau. RÒi các th‰ l¿c chính trÎ
Çã khai thác mÓi mâu thuÅn này cho quyŠn l®i
cûa tØng Ç©i vua. Các Tæng Ni và các ñåo sï vì
th‰ luân phiên nhau ÇÜ®c/bÎ h‰t triŠu Çåi này t§i
triŠu Çåi khác tr†ng Çãi và khinh båc.
Cæn cÙ theo phÜÖng pháp tu luyŒn, ñåo
giáo cÛng ÇÜ®c chia thành hai nhánh B¡c Nam
(tÙc Nam Tông và B¡c Tông). Có hai chû
trÜÖng: nhÃn månh phÜÖng pháp “tu tánh“ và
nhÃn månh phÜÖng pháp “tu mång“. Cä hai
ÇÜÖng nhiên là xuÃt khªi tØ m¶t nguÒn, nhÜng
do s¿ khác biŒt vŠ khu v¿c ÇÎa lš nên phân chia
thành hai trÜ©ng phái Nam và B¡c. Tåi phÜÖng
b¡c, Toàn Chân phái phát tri‹n månh nhÃt. Tåi
phÜÖng nam, hÜng thÎnh nhÃt là Thiên SÜ phái,
sau Çó phái này Ç°i tên thành Chánh NhÃt phái.
Có giai Çoån ñåo giáo Çã có t§i 120 chi phái
khác nhau. Trong thÜ viŒn Båch Vân Quán tåi
B¡c Kinh còn lÜu tr» tài liŒu cûa 86 tông phái
ñåo giáo.
Tây Du Kš và Phong ThÀn là hai trong
nh»ng tác phÄm ghi låi nhÛng mâu thuÅn gi»a
ñåo giáo và PhÆt giáo, cÛng nhÜ là gi»a các
tông phái ñåo giáo.
Quay trª låi v§i cái nhìn cûa gi§i h†c
giä vŠ ñÙc Lão Tº và ñåo giáo cûa Ngài; thì
v§i nh»ng s¿ hi‹u bi‰t tóm t¡t nhÜ trên, cho Ç‰n
hôm nay vÅn còn m¶t sÓ vÃn ÇŠ mà h† Ç¥t ra và
Çây cÛng có th‹ là nh»ng công án Çòi hÕi nhiŠu
næm t§i n»a h† m§i có th‹ giäi Çáp ÇÜ®c; trØ
phi h† chÎu Ç‹ cho tâm hÒn thanh thän, l¡ng
Ç†ng låi và không Ç‹ cho nh»ng lš trí læng xæng
19

Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 16/ ThÜ®ng NgÜÖn - MÆu Tš
chi phÓi thì may ra m‡i ngÜ©i së có m¶t k‰t
luÆn thích Çáng cho riêng mình; không phäi
ñÙc Lão Tº Çã tØng nói chúng ta “không th‹
dùng lš trí mà hi‹u ÇÜ®c ñåo. MuÓn hi‹u ñåo,
phäi dùng Tâm mà thôi“ Çó sao?!; Çó là:
- Cu¶c tranh luÆn gi»a ñÙc Lão Tº và
ñÙc Kh°ng Tº có th‹ chÌ là do nh»ng ngÜ©i
ñåo giáo thêu dŒt ra nh¢m nâng cao vÎ th‰ tri‰t
h†c cûa h† so v§i Kh°ng giáo.
- Tác giä Çích th¿c cûa quy‹n ñåo ñÙc
Kinh có th‹ Çã tåo ra nh»ng Ç¥c tính hÜ cÃu Ç‹
nguÒn gÓc cuÓn sách mang nhiŠu vÈ huyŠn bí
hÖn, và nh© th‰ së dÍ dàng ÇÜa nó vào Ç©i sÓng
quäng Çåi quÀn chúng hÖn.
- “Lão Tº“ là m¶t bút danh cûa ñam,
Thái Sº ñam; hay m¶t ông già ª Lai, m¶t quÆn
thu¶c nÜ§c TŠ; hay m¶t nhân vÆt lÎch sº nào
Çó.
- ñåo ñÙc Kinh có th‹ chÌ là m¶t cuÓn
sách thuÀn tuš hÜ§ng dÅn cho các Hoàng ñ‰ vŠ
viŒc cai trÎ ÇÃt nÜ§c.
- ñåo ñÙc Kinh không phäi do ñÙc Lão
Tº Çích thân biên soån ra mà chÌ là m¶t quy‹n
tuy‹n tÆp thÖ do các ÇŒ tº cûa Ngài biên soån
và hoàn tÃt.

Thái ThÜ®ng ñåo Quân (hay Thái ThÜ®ng ñåo
T°) giáng trÀn.
Sª dï, chúng ta bi‰t ÇÜ®c ñÙc Lão Tº
giáng trÀn vào ngày 15 tháng Hai là vì Ngài có
giáng cÖ cho bi‰t, qua bài thi:
“LÝ Çào mÀm tÜ®c tÜ®ng long lân,
LãO luyŒn ÇÖn thành nhÎ xác thân.
T± phû ngÒi lo tu nÃu thuÓc,
GIÁNG sanh ThÜÖng Ç®i Võ ñinh
quân“
Qua h‰t nhà ThÜÖng (Ân), ti‰p Ç‰n th©i
nhà Châu, Ç©i vua Võ VÜÖng (1122 trÜ§c Công
nguyên), ñÙc Lão Tº ra làm quan Trø Hå Sº
tåi tàng thÜ các cûa nhà Châu Ç‹ có cÖ h¶i
nghiên cÙu Bát Quái ñÒ. Theo bài Thuy‰t ñåo
cûa ñÙc H¶ Pháp tåi ñŠn Thánh, nhân ngày
Vía ñÙc Thái ThÜ®ng Lão Quân, R¢m tháng
Hai MÆu Tš (Dl, 25/03/1948), thì “nh© nghiên
cÙu Bát Quái ñÒ nÀy mà ñÙc Lão Tº bi‰t ÇÜ®c
s¿ bí mÆt cûa càn khôn vÛ trø và vån vÆt h»u
hình nÖi m¥t th‰ nÀy. Nh© Çó, Ngài bi‰t ÇÜ®c
con ngÜ©i mang xác thÎt không th‹ vi chû ÇÜ®c
xác thân mình. Con ngÜ©i cÀn phäi tìm ra cho
ÇÜ®c cái thân thiŒt vi chû, rÒi m§i n¡m cä linh
giác cûa con ngÜ©i trong ki‰p sanh, phóng lên
cao vô biên vô tÆn, Ç‹ Çoåt vÎ ThÀn, Thánh,
Tiên, PhÆt“.
...Theo truyŠn thuy‰t, ñÙc Kh°ng Tº Çã
có lÀn Ç‰n g¥p ñÙc Lão Tº Ç‹ hÕi vŠ lÍ. Sau
m¶t hÒi Çàm Çåo, ñÙc Lão Tº nói r¢ng: “M¶t
ngÜ©i t¿ cho là thông minh, hay bàn vŠ sª
trÜ©ng, sª Çoän cûa ngÜ©i khác, tÜªng mình
hi‹u bi‰t sâu s¡c, loåi ngÜ©i Çó Çang bÜ§c dÀn
t§i s¿ diŒt vong. Nh»ng ngÜ©i thông minh th¿c
s¿ thì ít nói, ít bình luÆn, vì h† hi‹u r¢ng, nói
nhiŠu thì håi l¡m. NgÜ©i thông minh th¿c s¿, t¿
cho mình là ngu xuÄn, không hi‹u gì, không
bi‰t gì, bªi vì h† hi‹u r¢ng Ça s¿ là Ça nån. M¶t
thÜÖng nhân giÀu có, luôn cÃt giÃu tài sän, v©
là nghèo kh°. Mong r¢ng ông có th‹ bÕ ÇÜ®c
các tÆt thích kiêu ngåo, ham công danh, Üa nói
tr¶i và dù có là ngÜ©i hùng th¿c s¿ thì vÅn nên
xuÃt hiŒn v§i tÜ th‰ khiêm nhÜ®ng“.
ñ‰n khi ñÙc Kh°ng Tº ki‰u ra vŠ thì
ñÙc Lão Tº nói: “NgÜ©i giàu thì lÃy cûa ÇÜa

II. ñÙc Lão Tº trong ñåo Cao ñài
1. Ti‹u sº
ñÙc Lão Tº giáng sanh vào gi© Sºu,
ngày 15 tháng Hai âm lÎch næm Canh Thìn, vào
Ç©i vua Võ ñinh nhà ThÜÖng (vào næm 1234
trÜ§c Công nguyên), tåi gÓc cây Lš ª xóm
Khúc NhÖn, làng Låi, huyŒn Kh°, nÜ§c Sª, nay
thu¶c An Huy, tÌnh Hà Nam. Theo truyŠn
thuy‰t, MË Ngài mang thai Ngài t§i 72 næm
m§i hå sanh. Khi m§i chào Ç©i tóc Ngài Çã båc
tr¡ng nên ÇÜ®c g†i là Lão Tº, có nghïa là con
già và cÛng có nghïa là ông ThÀy già. Do ÇÜ®c
sanh ra tåi cây Lš nên Ngài lÃy tên cây Çó làm
h†. Ngài låi xÜng hiŒu là Lão ñam, t¿ là Bá
ñÜÖng. Ngoài ra, vì m‡i tai Ngài có t§i 3 cái l‡
nên ngÜ©i th©i Çó còn g†i Ngài là Lš Nhï..
Ngài có miŒng r¶ng, ræng thÜa, thiên ÇÌnh cao,
râu tÓt, m¡t v¡n, tai dài, sóng mÛi cao l§n nh»
chÈ hai, trên trán có hình ba ch» Tam Thiên.
ñÜ®c bi‰t, ñÙc Lão Tº là chÖn linh cûa ñÙc
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th©i NhÃt Kÿ Ph° ñ¶, ñÙc Thái ThÜ®ng ñåo
T° giáng trÀn mª ñåo giáo ª Trung QuÓc.
Qua NhÎ Kÿ Ph° ñŒ, ñÙc Thái ThÜ®ng
ñåo T° låi giáng sanh m¶t lÀn n»a là ñÙc Lão
Tº, cùng th©i và l§n tu°i hÖn ñÙc Kh°ng Tº,
Ç‹ chÃn hÜng ñåo giáo, nên ñåo giáo còn ÇÜ®c
g†i là Lão giáo. CÙu cánh cûa ñåo giáo là dåy
tu luyŒn thành Tiên, nên ñåo giáo còn ÇÜ®c g†i
là Tiên giáo.
Lão giáo rÃt ÇÜ®c tôn sùng nhÜ Nho
giáo, nhÜng Lão Giáo chû trÜÖng tu xuÃt th‰,
không tham d¿ vào viŒc Ç©i; khác h£n v§i
Kh°ng giáo hay PhÆt giáo chû trÜÖng nhÆp th‰
Ç‹ sºa th‰, nên các môn ÇÒ cûa ñåo giáo
thÜ©ng bÃt ÇÒng, kích bác các môn ÇÒ cûa
Kh°ng giáo hay PhÆt giáo.
H†c thuy‰t cûa ñåo giáo rÃt cao siêu, ít
ngÜ©i hi‹u thÃu; bÆc thÜ®ng trí thì ít, b¿c hå trí
thì nhiŠu nên h† hi‹u Lão giáo theo lÓi thÃp
kém, bi‰n ñåo giáo thành lÓi luyŒn bùa phép,
pháp thuÆt trØ qu› khi‹n tà, làm nhiŠu ÇiŠu dÎ
Çoan, sai låc h£n tôn chÌ cao thÜ®ng bu°i ÇÀu.
NhÜng Ç‰n næm Giáp Tš (1924) là næm
Khai NgÜÖn và sau Çó là næm Bính DÀn (1926)
là næm Khai ñåo Cao ñài tÙc ñåi ñåo Tam Kÿ
Ph° ñ¶; mª ÇÀu m¶t k› nguyên t‰ Ç¶ m§i,
chÃm dÙt NhÎ Kÿ Ph° ñ¶, bÜ§c sang th©i kÿ
Tam Kÿ Ph° ñ¶, v§i m¶t nhân loåi có trình Ç¶
ti‰n hóa rÃt cao.
Tam Kÿ Ph° ñ¶ có nhiŒm vø chÃn hÜng
cä 3 nŠn tôn giáo: Kh°ng (Thánh), Lão (Tiên)
và Thích (PhÆt) giáo; loåi bÕ nh»ng sai thÃt và
tái lÆp chÖn truyŠn cûa Tam giáo låi trong m¶t
tôn giáo, Çó là ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ hay
g†i t¡t là ñåo Cao ñài, do chính ñÙc Ng†c
Hoàng ThÜ®ng ñ‰ làm chû.
ñåo ñÙc Kinh gÒm có 81 chÜÖng, chia
làm 2 phÀn ThÜ®ng và Hå; l©i lë rÃt khúc chi‰t,
š nghïa rÃt uyên thâm; bàn luÆn vŠ hai ch» ñåo
và ñÙc, vŠ CÖ Tåo ñoan ÇÎnh vÎ Tr©i ñÃt, hóa
sanh vån vÆt. Vån vÆt khi sanh thành rÒi thì
m‡i vÆt ÇŠu tích lÛy ñåo và ñÙc nÖi mình Ç‹
sÓng và ti‰n hóa.
Trong ñåo ñÙc Kinh, ñÙc Lão Tº còn
dåy vŠ lš Vô Vi. Theo Ngài, n‰u muÓn hòa vào

nhau. Tôi ch£ng phäi giàu, xin tr¶m làm ngÜ©i
nhÖn, lÃy l©i nói mà ÇÜa ông“.
ñÙc Kh°ng Tº vŠ, bäo v§i các h†c trò
cûa Ngài r¢ng: “Con chim ta bi‰t nó bay, con
cá ta bi‰t nó l¶i, con thú ta bi‰t nó chåy. ñÓi
v§i loài chåy thì ta có th‹ dùng lÜ§i Ç‹ sæn, ÇÓi
v§i loài l¶i trong nÜ§c thì ta có th‹ dùng câu Ç‹
b¡t, ÇÓi v§i loài bay thì ta có th‹ dùng cung tên
Ç‹ b¡n; Ç‰n nhÜ con rÒng cÜ«i mây cÜ«i gió
bay trên tr©i, ta không sao bi‰t Ç¥ng. Hôm nay
g¥p Lão Tº, ông ta có lë là con rÒng chæng?
“…
Sau khi hi‹u thÃu lš và Çåt ñåo, ñÙc
Lão Tº r©i khÕi nhà Châu và cÜ«i m¶t con trâu
màu xanh Çi vŠ hÜ§ng núi Côn Lôn. Khi Ngài
Çi t§i i Hàm CÓc thì g¥p quan gi» äi tên là
Doãn H›. Ông Doãn H› xin ñÙc Lão Tº dåy
Çåo. ThÃy ông Doãn H› có lòng thành khÄn
nên ñÙc Lão Tº nhÆn làm môn ÇŒ, và b¢ng
lòng ª låi i Hàm CÓc 3 tháng Ç‹ dåy ông
Doãn H› h†c ñåo Tiên. Khi ra Çi, ñÙc Lão Tº
Ç‹ låi cho ông Doãn H› m¶t cuÓn sách tên là
ñåo ñÙc Kinh, gÒm 5363 ch».
ñÜ®c bi‰t, tØ th©i tåo d¿ng Tr©i ñÃt có
nhÖn loåi Ç‰n gi©, không có th©i nào mà ñÙc
Lão Tº không giáng trÀn Ç‹ Ç¶ nh»ng ngÜ©i có
cæn lành tu hành Ç¡c ñåo.
Ngài do khí Tiên Thiên hóa sanh, nên
Ngài có phép thuÆt huyŠn diŒu vô biên, bi‰n
hóa vô cùng, khi hiŒn xuÓng cõi trÀn, khi trª låi
Thiên Cung; khi Çi ÇÀu thai xuÓng trÀn, làm
ngÜ©i cho dÍ truyŠn ñåo. Do Çó, Ngài có rÃt
nhiŠu danh hiŒu. Lão Tº chÌ là m¶t ki‰p hóa
thân cûa Ngài.
Trong th©i Tam Kÿ Ph° ñ¶, ñÙc Thái
ThÜ®ng không giáng sanh n»a, mà Ngài dùng
huyŠn diŒu cÖ bút giáng cÖ dåy ñåo mà thôi.
Ngài giao cho ñÙc ñåi Tiên TrÜªng Lš Thái
Båch, thay m¥t cho Ngài, cÀm quyŠn Tiên
Giáo, làm NhÙt TrÃn Oai Nghiêm, ÇiŠu Çình
ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶.
2. ñåo giáo
ñåo giáo có tØ rÃt lâu Ç©i, khi hình
thành xã h¶i loài ngÜ©i, nhÜng thuª Çó con
ngÜ©i chÜa væn minh, chÜa có ch» vi‰t, nên chÌ
dåy nhau b¢ng cách truyŠn khÄu mà thôi. ñó là
21

Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 16/ ThÜ®ng NgÜÖn - MÆu Tš
ñåo chúng ta nên th¿c hiŒn phÜÖng pháp TÙ
Vô; Çó là: vô cÀu, vô tranh, vô Çoåt và vô chÃp.
- Vô cÀu: giúp ta vô v†ng, xa lìa v†ng
tÜªng Çiên Çäo.
- Vô tranh: giúp ta vô Çåi, xa lìa š tÜªng
hÖn thua, cao thÃp, hay dª.
- Vô Çoåt: giúp ta vô thû, xa lìa š tÜªng
có, không, ÇÜ®c, mÃt.
- Vô chÃp: giúp ta vô ngåi, xa lìa š
tÜªng trÜ®c, thanh, chánh, tà.
Theo ñÙc Lão Tº, nguyên nhân cûa s¿
thÃt båi là vì “có làm“ (h»u vi). NgÜ©i có làm
tÃt thÃt båi, ngÜ©i muÓn cÀm gi» tÃt bÎ mÃt. Cho
nên Thánh nhân không làm viŒc gì nên không
bao gi© båi, không gi» cái gì nên không bao gi©
mÃt. Tuy nhiên, chúng ta cÛng cÀn lÜu š r¢ng
quan niŒm “không làm“ cûa ñÙc Lão Tº, nhÜ
tØng ÇÜ®c ÇŠ cÆp ª trên, là làm nhÜng xuôi theo
t¿ nhiên và không cÀu, không tranh, không
Çoåt, không chÃp chÙ ch£ng phäi ÇÖn thuÀn là
không máy Ç¶ng tay chân.
Chû nghïa Vô Vi cÓt là Ç‹ diŒt nh»ng
nguyên nhân tai håi tØ khi chúng còn trong
trÙng nÜ§c, chÜa phát hiŒn ÇÜ®c. Lão Tº nói:
Làm cách Vô Vi, th© cái Vô S¿, m‰n cái Vô VÎ
(không mùi vÎ). L§n, nhÕ, nhiŠu, ít ÇŠu lÃy ñÙc
báo låi s¿ thù oán. Lo viŒc khó tØ khi còn dÍ,
làm viŒc l§n tØ khi còn nhÕ.
ñÙc Lão Tº có m¶t lÀn giáng cÖ dåy
ñåo cho Ngài Bäo Væn Pháp Quân Cao Quÿnh
Diêu, TiŒn ñŒ xin ÇÜ®c trích dÅn ra sau Çây
mÃy Çoån:
“CÖ Tr©i mÀu nhiŒm ÇÓi v§i ñ©i, mà
máy Thiên cÖ ÇÓi v§i ñåo låi càng huyŠn vi
thÆn tr†ng hÖn n»a, có lë tâm phàm dÀu cao
ki‰n Ç‰n Çâu cÛng chÜa Çåt thÃu ÇÜ®c. Nh»ng
vai tuÒng cûa Chí Tôn s¡p Ç¥t trên sân khÃu
ñåo, n‰u so sánh låi, cÛng ch£ng khác chi
nh»ng bÆc nguyên nhân lãnh phÆn s¿ dìu Ç©i tØ
xÜa Ç‰n nay mà thôi.
MuÓn an tâm tÌnh trí và Çè nén lºa
lòng, cÀn phäi có m¶t nghÎ l¿c vô biên, m¶t tâm
trung quäng Çåi, thì m§i khÕi b¿c tÙc v§i nh»ng

trò, Çã vì mång lÎnh thiêng liêng, phô diÍn nÖi
thâm hi‹m n¥ng nŠ nÀy.
Nên bi‰t r¢ng, m‡i viŒc chi ÇŠu có hån
ÇÎnh, có cæn nguyên, dÀu các bÆc tiŠn bÓi
cÛng vÆy. Phäi lÃy nét Çåo ÇÙc mà Çoán xét, thì
m§i hi‹u thÃu s¿ mÀu nhiŒm vï Çåi cûa Chí Tôn
s¡p Ç¥t... “.
*
Kính thÜa Quš VÎ, phàm xÜa nay ai làm
viŒc chi cÛng ÇŠu Ç¥ng l©i khen, ti‰ng chê trØ
phi khoanh tay thúc thû. Ngay cä các vÎ T° SÜ
cûa các tôn giáo mà cÛng không thoát khÕi thói
thÜ©ng tình Çó cûa th‰ nhân. ñÙc PhÆt Thích
Ca Mâu Ni, ñÙc Kh°ng Tº, ñÙc Lão Tº, ñÙc
Chúa Giê Su v.v... còn bÎ miŒng Ç©i thÎ phi, thì
huÓng hÒ gì là nh»ng ngÜ©i phàm phu Çang tu
hành.
TiŒn ñŒ thi‹n nghï m‡i khi chúng ta
làm viŒc chi mà không h° v§i lÜÖng tâm, không
nghÎch v§i lÜÖng tri cûa mình và k‰t quä cûa
viŒc làm Çó mang låi l®i ích cho nhiŠu ngÜ©i,
hÖn là có l®i cho mình; thì chúng ta hãy h†c
hånh nhÅn theo lš Vô Vi cûa các bÆc TiŠn HiŠn
mà chuyên chú vào công viŒc Ç‹ nó ÇÜ®c thành
công mÏ mãn hÖn; thay vì bÎ phân tâm, thÓi chí
và bÕ d« dang nghiŒp ñåo.
Ngoài ra, hånh khiêm hå cÛng là m¶t
ÇiŠu tÓi cÀn thi‰t trên bÜ§c ÇÜ©ng ñ©i cÛng nhÜ
ÇÜ©ng ñåo. L©i dåy chí tình cûa ñÙc Lão Tº
dành cho ñÙc Kh°ng Tº cÛng là m¶t bài h†c
mà chúng ta cÀn ti‰p thu và trau luyŒn. N‰u
không có hånh này thì chúng ta Çã t¿ gây ra
tr¡c trª, khó khæn cho chính mình rÒi. Công
không thành, quä ch£ng mãn Ça phÀn cÛng vì
thi‰u hånh này mà ra.
Vài dòng suy niŒm, TiŒn ñŒ xin trình
bày Ç‹ k‰t thúc bài vi‰t này, n‰u có ÇiŠu chi sai
sót, ho¥c m¶ phåm TiŒn ñŒ kính xin Quš VÎ
niŒm tình bÕ qua. ☯
TrÀn Nguyên ñÙc biên soån
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Xuân ñO
Huÿnh Tr†ng sÜu tÀm

X

uân, qua thi væn cûa NguyÍn Khuy‰n
qua l©i dÎch cûa DÜÖng Quäng Hàm

ra m¶t giÃc huÿnh lÜÖng, rÒi Çây vïnh biŒt ngàn
næm, t¶i tình muôn ki‰p.
TNHT Q.1/ 67. Thánh giáo dåy phäi tu m§i thoát ki‰p
luân hÒi. 26-1-1927 (23-12-Bính DÀn)

Ngày Xuân ræn con cháu
Tu°i thêm ÇÜ®c tóc râu phÖ,
Nay Çã næm mÜÖi có lÈ ba!
Sách vª ích gì cho bu°i Ãy?
Áo xiêm nghï låi thËn thân già.
Xuân vŠ ngày loån còn lÖ láo,
NgÜ©i g¥p khi cùng cÛng ngÃt ngÖ.
LÄn thÄn lÃy chi ÇŠn tÃc bóng?
Sao con Çàn hát vÅn say sÜa.

....ChiŠu thu
nguyŒt x‰, non
nhån
ngày
thâu; lÄn thÄn
ngày
tháng
qua mau, bu°i
xuân ngoänh
låi Çà xa l¡c.
N‰u ch£ng bŠn
lòng theo nÈo
chánh
mà
thoát lÓi sông
mê thì cæn quä
trä vay ch£ng
bi‰t ngày nào
tiêu tÆn Ç¥ng.
Non cao, suÓi l¥ng, tìm Ç‰n rºa bøi hÒng. ñåo ÇÙc
làm thang, Ç‹ lên ÇÎa vÎ thanh cao, lánh khÕi ÇÜ©ng
t¶i l‡i; thÜªng phåt hai ÇÜ©ng, g¡ng công trình së
rõ.

ViŒt Nam Væn H†c Sº Y‰u / DÜÖng Quäng Hàm

Lë thÎnh suy qua bài thÖ Ông ñÒ cûa VÛ
ñình Liên:
M‡i næm hoa Çào nª,
Låi thÃy ông ÇÒ già.
Bày m¿c tàu, giÃy ÇÕ,
Bên phÓ Çông ngÜ©i qua.
... ... ...
NgÜ©i m‡i næm m‡i v¡ng,
NgÜ©i thuê vi‰t nay Çâu?
GiÃy ÇÕ buÒn không th¡m,
M¿c Ç†ng trong nghiên sÀu.
... ... ...
Næm nay Çào låi nª,
Không thÃy ông ÇÒ xÜa.
Nh»ng ngÜ©i muôn næm cÛ,
HÒn ª Çâu bây gi©?

TNHT Q.2 / 21. Thánh giáo cûa Chí Tôn dåy phäi g¡ng
công Ç‹ rÒi së rõ Çåo ÇÙc làm thang Ç‹ lên ÇÎa vÎ thanh
cao. Ngày 20-12-Bính DÀn (23-1-1927)

.... Ngày tháng vÅn mÕi mòn, mà ÇÜ©ng ñåo nh¡m
còn dài Çæng Ç£ng, m¶t xuân qua là m¶t d¥m
ÇÜ©ng phäi bÜ§c t§i, mà ThÀy ngänh låi bÜ§c
ÇÜ©ng cûa môn ÇŒ ThÀy vÅn thÃy søt sè, ch§ chÜa
thÃy chi có mòi tÃn phát. DÀn qua MËo låi, Thìn
Ç‰n Tœ vŠ, xuân Ç°i låi xuân thay, næm kŠ rÒi næm
mãn. Ôi! TÃc bóng quang âm nh¥t thúc, mà xem låi
tâm hånh cûa m‡i con cûa ThÀy thì nét ñåo vÅn
kém hÖn, ÇÙc chÜa thêm ÇÜ®c, tâm chí mòn mÕi lÓi
ÇÜ©ng ngay, mà nÃu nung vŠ nÈo våy, e cho nŠn
täng thiêng liêng ÇÒ s¶ phäi nghiêng ngºa. RÒi Çây
các con cÛng chÜa ch¡c h‰t tranh cånh giành xé
nhau, mà làm cho nŠn ñåo phäi chia tan tành.
... ... ...

ViŒt Nam Væn H†c Sº Giän Ð§c Tân Biên / Phåm Th‰
NgÛ

NgÜ©i tín h»u Cao ñài vui xuân qua l©i dåy
cûa các ñÃng Thiêng Liêng và L©i khuyên
nhû cûa chÜ vÎ TiŠn Khai ñåi ñåo.
.... Cái xuân kia ch£ng Ç®i ngÜ©i mà bÜ§c Ç©i
càng gay trª; lÀn qua thÕ l¥n ác tà, bóng thiŠu
quang nh¥t thúc, con ÇÜ©ng hy v†ng ch£ng bi‰t Çâu
là t¶t cùng mà bÜ§c Ç©i xem Çà mòn mÕi, s¿ thác vô
tình së Ç‰n mà vë cu¶c sanh ly, pha màu tº biŒt,
làm cho s¿ vui vÈ giàu sang danh v†ng, ÇŠu thành
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Ôi! Xuân tàn xuân Ç‰n, cái xuân cûa ngÜ©i Çã
s¡p løn hao, mà rÒi cái xuân cûa Tr©i ñÃt, nÜ§c
non cÛng chÜa ch¡c là vô cùng vô tÆn. Các con,
n‰u bi‰t Ç©i kh° tâm, bi‰t vày vò tình th‰, bi‰t chÎu
kém sút trong nÈo l®i ÇÜ©ng danh, bi‰t thiŒt mình
mà Ç¥ng cho kÈ khác, bi‰t Ç° løy cho kÈ vui cÜ©i,
bi‰t nh†c nh¢n trong k‰ sinh nhai, bi‰t gi» tâm chí
cho thanh båch, ÇØng nhÖ b®n cûa ch£ng nên dùng;
bi‰t Ç¶ng mÓi thÜÖng tâm, thÜÖng ngÜ©i hÖn k‹
mình thì là các con ÇÜ®c t¡m g¶i hÒn trong mà vŠ
cùng ThÀy Çó. Nét nào chÜa vËn, khá bi‰t sºa lÀn
ch§ nên trì hu«n. ñåo suy ÇÙc kém, tà quái lØng
hÖi, các con g¡ng chung tâm xua trøc h‰t lÛ våy tà,
thì hi‰n công l§n cho ThÀy Çó.

tinh l¿c hæng hái cûa tu°i xuân së bÎ cuÓn mÃt theo
giòng th©i gian cûa võ trø.
DiÍn TØ cûa ñÙc ThÜ®ng Sanh Ç†c tåi ñŠn Thánh sau
khi cúng lÍ Chung Niên Çêm 23 tháng Chåp K› H®i

Ngày Xuân là ngày Phøc Sinh cûa vån vÆt:
Ngày xuân nói Ç‰n ti‰ng xuân, miŒng nói ti‰ng xuân
là nói ti‰ng sÓng, vån vÆt ngày xuân nÀy là sÓng là
ngày phøc sinh. Qua mÖ Ü§c tâm hÒn cûa cä thäy
trong m¶t næm già c‡i, trong lúc xuân Ç‰n, cây cÓi
nª lá nª bông, tÓt tÜÖi trª låi, tÙc nhiên là ÇÜ®c
phøc sinh låi thì cä tâm hÒn cûa chúng ta cÛng
phøc sinh nhÜ th‰.
MÃy em suy gÅm cái thân sanh cûa chúng ta là
ÇÒng sanh v§i vån vÆt, mà vån vÆt Çã phøc sinh
thì thân hình cûa chúng sanh, cûa chúng ta, cûa
cä thäy Nam, N» cÛng ÇÒng phøc sinh låi. Tâm
hÒn cûa chúng ta trong m¶t næm m© mŒt, kh° não,
nh†c nh¢n, trong cänh tang thÜÖng trÀn th‰, nay
xuân vŠ, mÃy em Ç‰n nhà ñåi TØ Phø, tÙc là SuÓi
Vïnh Sanh cûa tâm hÒn mÃy em. Qua thành tâm cÀu
xin ñåi TØ Phø ban Ön cho mÃy em ÇÜ®c phøc sinh
trong Thánh chÃt cûa NgÜ©i.

TNHT Q.2/ 62. Thánh giáo cûa Chí Tôn quª chÜ môn ÇŒ
nét ñåo còn kém, ÇÙc chÜa thêm, e nŠn ñåo phäi ngºa
nghiêng. Næm K› Tœ (10-02-1929)

Ngày Xuân t¿ hÕi lÃy mình
M¶t næm Çã hÀu mãn, hôm nay là bu°i lÍ cúng TÃt
Niên. RÒi Çây chúng ta së tåm nghÌ ít ngày Ç‹ Çón
Xuân, cái Xuân nÒng nàn xinh ÇËp cûa võ trø mà
cÛng là cái Xuân tÜÖi th¡m cûa ngÜ©i ª th‰ gian,
m¶t dÎp thay cÛ Ç°i m§i gieo vào lòng nhân th‰ bi‰t
bao hy v†ng Ç‹ phÃn khªi trên ÇÜ©ng nhiŒm vø
tÜÖng lai.
NhÜng cái Xuân cûa tr©i ÇÃt thì qua låi thay Ç°i
không ngØng, Xuân mãn rÒi Xuân vŠ, næm tàn rÒi
næm khác Ç‰n. Còn cái Xuân cûa ngÜ©i thì chÌ có
m¶t th©i, cÙ Ç‰n trong m¶t lúc rÒi thoát qua mà
không còn trª låi n»a.
Có khác nào:
Xuân tàn xÖ xác træm hoa røng,
ThŠm cÛ nhành trÖ bóng nguyŒt tà.
Nghï Ç‰n s¿ ng¡n ngûi cûa ki‰p nhÖn sanh có
nhiŒm vø trong cºa ñåo, không khÕi bæn khoæn
lo s® khi t¿ hÕi lÃy mình:
- TA C¹ THƒT L©I TUYÊN TH˙ VI ñ−C CH´
TÔN CHˆNG?
- TA C¹ LàM CHI GIÚP ´CH CHO ñO CHÐA?
- TA C¹ ñEM CÔNG QU ñ” CHU¶C CÁC
ñI“U L„M L™I CÑA TA TRONG ñ©I S–NG
HI˙N TI CHÐA?
T¿ hÕi lÃy mình rÒi, n‰u là ngÜ©i bi‰t phøc thiŒn, có
công tâm ÇÓi v§i nghïa vø, tÃt nhiên phäi xung xæng
bÜ§c t§i trên ÇÜ©ng lÆp vÎ, không còn chÀn ch© n»a,
vì ngày tháng së thoát qua và së bÕ rÖi ta låi v§i
m¶t m§ tu°i chÆp chÒng v§i m¶t thân hình gÀy y‰u
và m¶t s¿ rên xi‰t Çau thÜÖng. Bao nhiêu nguÒn

L©i Thuy‰t ñåo cûa ñÙc H¶ Pháp Q.2/ 02- Tåi ñŠn
Thánh, Çêm mÒng 2 tháng giêng næm MÆu Tš (dl. 11-021948)

Trong khuôn kh° gi§i hån cûa Bän Tin xin tåm
mÜ®n l©i cûa ñÙc Cao ThÜ®ng Sanh Thuy‰t ñåo tåi
ñŠn Thánh Çêm 23 rång 24 tháng 12 Canh TuÃt (dl.
19/1/1971) k‰t thúc bài vi‰t nÀy.
Ngày qua tháng låi nh¥c thúc t® thoi ÇÜa lÆt bÆt ti‰t
ñông v¶i Ü§m tàn, hoa cÕ Çã phô bày muôn tía
ngàn hÒng báo tin mùa Xuân ch¿c lÓ dång. M¶t
næm chóng thoát qua, nh§ låi Xuân trÜ§c vØa Ç‰n
m§i ngày nào nay chúng ta låi sºa soån Çón chào
Tân Xuân s¡p Ç‰n n»a.
Ôi! Dòng Ç©i cÙ triŠn miên trôi chäy, nh¿t nguyŒt
cÙ vÀn xây, Xuân mãn k‰ Xuân vŠ, ngày tháng k‰
ti‰p nhau, Çem m§ tu°i chÃt chÒng lên ÇÀu con
ngÜ©i Ç‹ rÒi ÇÜa lÀn Ç‰n cõi hÜ vô tÎch mÎch. M¶t
sÓ bån ÇÒng hành cûa chúng ta trong cºa ñåo, m§i
Xuân trÜ§c còn g¥p nhau v§i nét tÜÖi cÜ©i, nay
chÜa h‰t ti‰t ñông Çã v¶i hóa ra ngÜ©i thiên c°.
Th‰ thì ñÃng Tåo Hóa s¡p Ç¥t cho cái Xuân
ch£ng phäi dành cho khách trÀn vui hÜªng, mà
chÌ Ç‹ nh¡c cho nhÖn sanh nh§ m‡i Ç¶ Xuân vŠ
tÙc là con ÇÜ©ng Çi Ç‰n mÙc chung qui cûa ki‰p
phù sinh Çã thâu ng¡n låi, không còn bao nhiêu
bÜ§c n»a nên liŒu mà tính xong b°n phÆn làm
ngÜ©i trÜ§c ngày vïnh quy‰t.... .... .... ☯
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Xuân TrÀn
SÜÖng Çêm còn Ç†ng bên hiên,
BÀu thÖ non nÜ§c con thuyŠn vïnh sanh.
RØng xanh còn thay lá,
ñÜ©ng ñåo träi lòng thanh.
TrÀn KiŠu Çêm tÎch mÎch,
KhÓi Thánh ñÙc tr†n lành.

C¶i ñåo NguÒn ChÖn
ñi trong lÓi m¶ng tº sinh,
ñÙc Nguyên tánh thÆt mänh tình ngàn næm.
Lá vàng theo gió lånh,
MÜa Ç° nh§ nguÒn tâm.
Hiên trÀn treo bóng nguyŒt,
HuyŠn ñÙc ñåo diŒu thâm.

Tâm mª,
Tr©i Xuân.
Tr©i Xuân gió thoäng ngát hÜÖng hoa,
Vån vÆt ÇÒng sanh vÓn m¶t nhà.
KhÓi ñÙc thÜÖng yêu tình Tåo Hóa,
H¢ng ban Thánh chÃt nghïa bao la.
NguÒn ChÖn luôn gi» lòng ChÖn mª.
C¶i Ái g¡ng vun thÆt m¥n mà,
Quán tøc gªi niŠm sang cõi th†,
Tr©i Xuân thuyŠn ñåo thoát trÀn qua.

Chí ThiŒn,
Chí ChÖn.
ChÖn nhÜ Çåi ái Çåi tØ ChÖn,
ñ¡c quä qui cæn b°n ñÙc ChÖn.
Cºa ñåo m¶t màu ChÖn Thánh chÃt,
Chí Linh huyŠn diŒu tÕa nguÒn ChÖn.
Ân sinh dÜ«ng døc Tr©i cao r¶ng,
TÆn Ç¶ chÖn hÒn tåo nghiŒp ChÖn.
Giäi kh° Çoån trÀn qua b‰n giác,
NÜÖng theo thuyŠn huŒ gªi lòng ChÖn.

Thäo xá miŠn Úc quÓc mùa xuân

Ngày 01 tháng 09 næm 2007
Ái Nhân

Thäo xá miŠn Úc quÓc cuÓi Çông
Ngày 19 tháng 08 næm 2007

T‰t nh§

Ái Nhân

T‰t xa lÃy nh§ làm quà,
ñem thÜÖng gói ghém gºi trà vŠ thæm.
Gºi mây may áo ÇÀu næm,
Cho em Çón gió thì thÀm mùa xuân.
Ta Çi Çâu, cÛng thÃy gÀn,
Nh§ vŠ quê MË cÛng ngÀn Ãy vui.

NguyŒn CÀu
MÆu Tš Giao ThØa m¶ng tÌnh say,
Lâm râm cÀu nguyŒn thoáng hÜÖng bay.
Ân lành chan rÜ§i chung nhân th‰,
Phúc, th†, khang, cÜ©ng suÓt næm nay.
HÒng Ng†c

TrÀn Th¡m
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Xuân an

Hoa xuân trên nŠn áo tr¡ng

M¶t ng†n n‰n nhÕ lung linh cháy,
M¶t ÇÓm hÜÖng trÀm ngan ngát hÜÖng.
M¶t làn khói thoäng vào Çêm lånh,
Trong ánh m¡t cÜ©i báo xuân ÇÜÖng.

ChiŠu n¡ng say say nhË
Ai quåt gió ven tr©i
Aó dài tr¡ng trang nhã
NhË nhàng áng mây trôi
Có nhiŠu nø hoa xuân
Nª hÒng nhÜ gÃm nhung
L¥ng nhìn hoa tÜÖi th¡m
Áo dài tr¡ng bâng khuâng

Không n‰n nên træng soi thûng mái,
Không trÀm nên gió mãi ÇÜa hÜÖng.
SÜÖng tràn mây phû lam màu khói,
Xuân bi‰c lá cÜ©i cánh hoa vÜÖn.

Th† mai thi nhau nª
Mùa xuân m§i ÇÜ®m hÒng
Gió xuân mÖn man th°i
Áo tr¡ng nh§ mênh mông

Ch£ng nói nhÜng xuân vÅn th¡m l©i,
Không mØng nhÜng m¡t vÅn vui tÜÖi.
Xuân Ç‰n hay Çi tâm vÅn vÆy,
Yên lành hiên v¡ng gió Çang chÖi....
TrÀn Th¡m

Cúi ÇÀu bÜng xô nÜ§c
TÜ§i gÓc nguyŒt qu‰ xanh
Mùa xuân thêm tu°i tác
Áo tr¡ng nh§ ngÜ©i thân

Vô thÜ©ng

Sao thÃy lòng quånh v¡ng
Nh§ mùa xuân Ç°i thay
Xuân vŠ bao næm trÜ§c
Áo dài tr¡ng sum vÀy

B‰p nhà ai v©n bay khói la Çà,
RÖm rå vì Çâu cÛng thÖm xa.
Hàng cau ÇÙng ngóng chiŠu Çang xuÓng,
SÜÖng tÜ§i vÜ©n trÀu v¡ng bóng Cha.
MÜa xuân vui Çón con ‰ch nhÕ,
Mang hài §t ÇÕ Ç¶i nón hoa.
Gi»a Çêm Çi th¡p Çèn Çóm Çóm,
Nh§ chuyŒn ngày xÜa...m§i hôm qua.
TrÀn Th¡m

TÜ§i hoa thêm lÀn n»a
Cho hoa nª thêm tÜÖi
Áo dài tr¡ng muôn thuª
ñem mai th† cho ngÜ©i.

Linh ñan

ChuyŒn Vui CÜ©i

TÌnh ng¶

Ngåi cái rìu
Trong gi© h†c Çåo ÇÙc, thÀy giáo k‹ r¢ng t°ng
thÓng MÏ Washington hÒi nhÕ có lÀn Çã ch¥t
nhÀm cây anh Çào cûa bÓ, nhÜng sau Çó vÅn
månh dån nhÆn sai lÀm cûa mình và ÇÜ®c ông tha
thÙ. K‰t thúc mÄu chuyŒn, thÀy hÕi:
- Em nào có th‹ cho thÀy bi‰t, tåi sao bÓ cûa
Washington låi không phåt con mình?
Cä l§p yên l¥ng suy nghï hÒi lâu, cuÓi cùng
Johny ÇÙng dÆy cä quy‰t:
- ThÜa thÀy, ông bÓ không dám phåt vì khi Çó
trong tay Washington vÅn còn cÀm... cái rìu.

Ti‰t ñông vØa dÙt gió xuân sang,
Khách tøc vui chân ti‰c ng« ngàng.
Tu‰ nguyŒt vÀn xoay chÜa kÎp thÕa,
Hành tàng hÜ thiŒt vÅn Çeo mang.
Tam công chÜa tr†n sao hoàn vÎ,
Tâm Thánh không tròn Vån Bºu Nan.
Hånh ng¶ kÿ ba tua g¡ng sÙc,
Chí Tôn PhÆt MÅu rÜ§i Ân ban
Ti‹u HÜÖng

Uyên Trang sÜu tÀm
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Uyên Trang phø trách

Bánh bò

Bánh tiêu

VÆt liŒu:
-1 gói yeast 7g (có bán trong các tiŒm Coles,
Woolworth, Franklin..)
-1 gói b¶t gåo 500g
-6 mu‡ng canh b¶t næng
-400ml nÜ§c Ãm
-600ml nÜ§c cÓt dØa
-1 mu‡ng cà phê (tsb) muÓi
-1 chén rÜ«i ÇÜ©ng cát tr¡ng
Cách làm:
-Cho b¶t yeast vào 1 cái tô, Ç° vào 70ml nÜ§c
Ãm (lÃy ra tØ 400ml nÜ§c trên phÀn vÆt liŒu) rÒi
ÇÆy låi Ç‹ lên men (khoäng nºa ti‰ng)
-Mª gói b¶t gåo, lÃy ra 6 mu‡ng canh b¶t gåo
và th‰ vào 6 mu‡ng canh b¶t næng (trên phÀn
vÆt liŒu).
-ñ° b¶t Çã mixed vào 1 cái thau +1 mu‡ng cà
phê muÓi+ phÀn nÜ§c Ãm còn låi quÆy cho tan
b¶t, sau Çó Ç° tô b¶t yeast vào quÆy ÇŠu rÒi
Çem Çi û ch‡ Ãm 10 ti‰ng.
-Cho nÜ§c cÓt dØa và ÇÜ©ng cát vào nÒi, nÃu
cho tan ÇÜ©ng xong, Ç‹ ngu¶i.
-Sau khi Çã û b¶t 10 ti‰ng, Ç° h‡n h®p nÜ§c
dØa+ ÇÜ©ng vào thau b¶t, quÆy ÇŠu rÒi låi Çem
Çi û thêm 4 ti‰ng n»a.
-ñun cho thÆt sôi nÜ§c trong xºng hÃp bánh và
làm nóng khuôn bánh, sau Çó m§i Ç° b¶t vào
hÃp chín.
Ghi chú: NÜ§c Ãm nh§ không quá 30oC, n‰u

VÆt liŒu:
- 1 chén ÇÜ©ng (1/3 ÇÜ©ng vàng, 2/3 ÇÜ©ng
tr¡ng Ç‹ bánh có màu ÇËp)
- 4 chén b¶t mì self raising
- 1 chén s»a tÜÖi và 1/2 chén nÜ§c lånh
- 1 gói b¶t n°i alsa (có bán trong các tiŒm th¿c
phÄm Á châu)
- mè tr¡ng (1/2 chén)
ChuÄn bÎ:
- S»a + ÇÜ©ng + nÜ§c khuÃy cho thÆt tan.
- Cho b¶t vào thau + b¶t n°i, Ç° vào tØ tØ h‡n
h®p s»a+ ÇÜ©ng , nhÒi månh tay cho Ç‰n khi
b¶t mÎn không dính vào thành chÆu.
- Ñ b¶t khoäng 2 ti‰ng (lÃy khæn giÃy hay väi
nhúng nÜ§c v¡t khô ÇÆy lên m¥t b¶t)
Cách làm:
- Dùng dao c¡t cøc b¶t thành 20 phÀn
- Xoa b¶t khô vào tay , se cøc b¶t nhÕ cho thÆt
tròn, thÆt láng (bánh càng láng, càng n°i ÇËp).
ƒn nhË cøc b¶t vào dïa mè tr¡ng, Ç‹ cøc b¶t
lên m¥t bàn (Çã r¡c b¶t khô) dùng chai hay ly
thûy tinh cán dËp bánh.
- Nh§ khi c¡t b¶t là b¡t chäo dÀu lên b‰p, Ç®i
khi dÀu sôi thì thä b¶t vào , dùng ÇÛa lÆt bánh
liŠn tay thì bánh m§ n°i phÒng ÇËp m¡t.
Ghi chú: Bánh tiêu khi chiên cÀn phäi ngÆp
dÀu thì bánh m§i ngon.
Chúc các bån thành công v§i món bánh bò,
bánh tiêu và có 1 b»a thÆt no bøng nhé. ☯

không thì yeast së ch‰t và b¶t së không nª.
N‰u bån thÃy bánh chÜa Çû ng†t thì có th‹ thêm
ÇÜ©ng và không thích bánh dai thì có thÍ b§t
b¶t næng.

Uyên Trang
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Møc Y h†c thÜ©ng thÙc chÌ có møc Çích cung cÃp m¶t ki‰n thÙc t°ng quát. N‰u quš
ñåo H»u có bÃt kÿ th¡c m¡c nào vŠ y h†c, xin quš vÎ Ç‰n ti‰p xúc v§i các Bác sï gia
Çình Ç‹ ÇÜ®c giäi Çáp cø th‹. BBT xin ÇÜ®c miÍn truy cÙu trách nhiŒm.

BŒnh thÜ©ng thÃy ª m¡t
Bác sï NguyÍn Ý ñÙc

C

¥p m¡t nhÕ bé nhÜ hai
hòn bi thûy tinh Çã
ÇÜ®c ví quš giá nhÜ
ng†c, quš hÖn hai bàn
tay gÃp b¶i. Vì là b¶ phÆn rÃt
tinh vi, mÕng manh nên Tåo
Hóa Çã s¡p Ç¥t Ç‹ hai con m¡t
ÇÜ®c bäo vŒ v§i các thành
phÀn nhÜ sau:
- Các mänh s† h®p låi
thành m¶t bÙc tÜ©ng bao
quanh ° m¡t Ç‹ bäo vŒ nºa
phÀn sau cûa nhãn cÀu.
- Mi m¡t Ç‹ che chª
phÀn trÜ§c cûa m¡t. Mi m¡t
khép kín Ç‹ tránh vÆt lå
xâm nhÆp và luôn luôn
ch§p mª Ç‹ m¡t không khô.
- Lông mày và lông
mi Ç‹ ngæn bøi b¥m, vi
khuÄn loång quång bay vào
m¡t.
- L§p k‰t måc mÕng
lót mi m¡t và phÀn trÜ§c
cûa nhãn cÀu.
- NÜ§c m¡t Ç‹ làm
m¡t trÖn, loåi bÕ vÆt lå và có

chÃt nh©n Ç‹ chÓng nhiÍm
trùng.
Bäo vŒ nhÜ vÆy tÜªng
là Çã an toàn, vÆy mà nhiŠu
khi m¡t cÛng hay bÎ t°n
thÜÖng, bŒnh hoån. Nguyên
nhân gây bŒnh có th‹ là tØ
bên ngoài ho¥c tØ con m¡t.
Sau Çây là m¶t sÓ rÓi
loån thÜ©ng thÃy.

M¡t khô
Bình thÜ©ng giác måc

ÇÜ®c bôi trÖn b¢ng chÃt nÜ§c
ti‰t ra tØ nh»ng tuy‰n nÜ§c
m¡t n¢m ª phía trên nhãn cÀu.
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NÜ§c m¡t có vÎ m¥n vì xuÃt
thân tØ máu. Thành phÀn cÃu
tåo nÜ§c m¡t gÒm có nÜ§c,
muÓi, chÃt Çåm, chÃt béo, các
phân tº hydrocarbons. M‡i
lÀn mi m¡t ch§p là nÜ§c m¡t
phû r¶ng lên trên nhãn cÀu
giúp cho m¡t không bÎ khô và
Çau. Giác måc có nhiŠu dây
thÀn kinh, rÃt nhÆy cäm v§i
Çau khi bÎ thÜÖng tích.
1. Nguyên nhân gây
ra khô m¡t:
BÃt cÙ nguyên nhân
nàolàm giäm nÜ§c m¡t ÇŠu
ÇÜa Ç‰n khô m¡t, Çó là:
- Tu°i cao: tu°i càng
cao nÜ§c m¡t càng ít, Ç¥c biŒt
là phø n» ª tu°i mãn kinh.
- Do dÜ®c phÄm nhÜ
thuÓc l®i ti‹u, thuÓc hå cao
huy‰t áp loåi ch¥n beta, thuÓc
ngû, chÓng dÎ Ùng, chÓng Çau
nhÙc, chÓng trÀm cäm, thuÓc
ngØa thai, rÜ®u ho¥c sau khi
làm xå trÎ.
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- MÃt s¿ cân b¢ng gi»a
các thành phÀn cÃu tåo nÜ§c
m¡t nhÜ chÃt dÀu, nÜ§c và
chÃt nhÀy khi‰n cho nÜ§c m¡t
mau bÓc hÖi, m¡t khô.
- Trong bŒnh viêm
kh§p, ban ÇÕ lupus, h¶i chÙng
Sjogren, khô miŒng, bŒnh
HIV.
- T°n thÜÖng nhãn
cÀu, viêm nhiÍm mi m¡t.
- Thi‰u sinh tÓ A Çôi
khi cÛng ÇÜa t§i khô m¡t.
- Th©i ti‰t kh¡c nghiŒt,
không khí khô, quá nóng,
nhiŠu gió.
- Khói thuÓc lá, nhìn,
Ç†c sách quá lâu, không ch§p
m¡t làm m¡t khô nhiŠu hÖn.
2. DÃu hiŒu:
DÃu hiŒu thÜ©ng thÃy
là cäm giác ngÙa, cháy bÕng
trên giác måc, Çôi khi có ghèn
quanh mi m¡t. Khó chÎu giäm
khi th©i ti‰t mát, tr©i mÜa,
nhiŠu sÜÖng mù, nhiŠu Ç¶ Äm,
ch£ng hån khi Çang t¡m. Khô
m¡t có th‹ là dÃu hiŒu cûa
m¶t bŒnh trÀm tr†ng. Vì vÆy
n‰u m¡t khô kéo dài quá lâu,
cÀn Çi khám bác sï. Bác sï
khám m¡t ÇŠu có th‹ xác ÇÎnh
ÇÜ®c rÓi loån nÀy. ñôi khi bác
sï có th‹ Ço lÜ®ng nÜ§c m¡t
ti‰t ra v§i m¶t mi‰ng giÃy thº
Ç¥t ª mí m¡t dÜ§i.
3. ñiŠu trÎ:
Khô m¡t mà không
ch»a, giác måc có th‹ bÎ t°n
thÜÖng, ÇÜa t§i kém ho¥c mÃt
thÎ l¿c.
1. NÜ§c m¡t nhân tåo
ÇÜ®c dùng rÃt ph° bi‰n Ç‹
giäm thi‹u khô m¡t và tæng Ç¶

nh©n cûa m¡t, nh© Çó thÎ l¿c
rõ ràng hÖn.
Thành phÀn chính cûa
nÜ§c m¡t nhân tåo có th‹ là
các
chÃt
Hydroxypropyl
Methylcellulose,
Carboxy
Methylcellulose,
Polyvinyl
Alcohol. Ngoài ra, m¶t sÓ sän
phÄm
có
chÃt
nhÜ
Benzalkonium Hexachloride
Ç‹ khÕi mau hÜ.
Khi dùng nên làm theo
hÜ§ng dÅn cûa bác sï và nhà
sän xuÃt, ch£ng hån m‡i ngày
ba lÀn, m‡i lÀn m¶t gi†t.
Dùng quá nhiŠu Çôi khi gây ra
m© m¡t nhÃt là n‰u dÎ Ùng v§I
m¶t hoåt chÃt trong nÜ§c m¡t
nhân tåo.
ThuÓc m« (ointment) làm
nh©n m¡t và nên dùng vào
ban Çêm Ç‹ sáng dÆy m¡t Äm
Ü§t hÖn. Không nên dùng
thuÓc m« khi mang kính sát
tròng (contact lense).
2. Nên ch§p m¡t
thÜ©ng xuyên. ñôi khi vì mäi
mi‰t Ç†c sách, coi TV Ç‰n n‡i
quên cä ch§p m¡t, giác måc
së khô, khó chÎu.
3. Trong nhà nên Ç‹
máy phun bøi nÜ§c Ç‹ không
khí b§t khô.
4. ˆn thêm vài cû cà
rÓt nho nhÕ m‡i ngày Ç‹ có
thêm sinh tÓ A.
5. Mang m¶t loåi kính
Ç¥c biŒt (moisture chambers
glasses) bao kín m¡t Ç‹ gi»
hÖi Äm khi nÜ§c bay hÖi. Có
th‹ mua kính này tåi phòng
måch các bác sï vŠ m¡t.
6. Lâu lâu lÃy chi‰c
khæn m¥t nhún vào nÜ§c nóng
Ãm, v¡t khô rÒi Ç¡p lên m¡t
trong vài phút, hÖi nóng làm
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thông Óng dÅn nÜ§c m¡t và
nÜ§c m¡t trào ra.
7. Ngoài ra, vi phÅu
thuÆt khép Óng dÅn nÜ§c m¡t
xuÓng mÛi ho¥c sº døng tia
Lazer có th‹ ÇÜ®c áp døng
trong vài trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt
Ç‹ ch»a m¡t khô.

Viêm k‰t måc
ñây là trÜ©ng h®p k‰t
måc phû nhãn cÀu và mi m¡t
bÎ kích thích và ÇÕ. Ti‰ng
Anh g†i là Pinkeye, m¡t
hÒng. M¡t kèm nhèm chäy
nÜ§c, hai mí m¡t sÜng ÇÕ,
nhiŠu ghèn.
Tác nhân gây bŒnh
thÜ©ng thÃy là nh»ng virus
tÜÖng t¿ các virus trong bŒnh
cäm lånh. ñôi khi vi khuÄn
cÛng gây ra viêm giác måc.
Viêm
k‰t
måc
(Conjunctivitis) rÃt dÍ lây qua
s¿ dùng chung các døng cø
liên hŒ t§i m¡t nhÜ khæn m¥t,
ÇÒ trang Çi‹m ho¥c khi døi
tay lên m¡t Çang Çau. Vì th‰,
rºa tay thÜ©ng xuyên và
không døi m¡t là phÜÖng
pháp h»u hiŒu Ç‹ phòng tránh
lây lan viêm m¡t.
Viêm k‰t måc do virus
t¿ lành sau mÃy ngày. ThuÓc
nhÕ m¡t ÇÜ®c dùng khi m¡t
cäm thÃy c¶m, ngÙa.
Viêm do vi khuÄn
ÇÜ®c ÇiŠu trÎ b¢ng thuÓc
kháng sinh nhÕ m¡t và cÀn
ÇÜ®c bác sï xác ÇÎnh trÜ§c khi
dùng.
Viêm do dÎ Ùng
thÜ©ng kéo dài lâu hÖn và xäy
ra tùy theo mùa. ñiŠu trÎ cæn
bän là tránh xa các chÃt gây ra
dÎ Ùng.

Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 16 / ThÜ®ng NgÜÖn - MÆu Tš
M‡i ngày dùng khæn
m¥t tÄm nÜ§c nóng, chÜ©m
lên m¡t vài ba lÀn Ç‹ giäm
kích thích khó chÎu. N‰u viêm
vì dÎ Ùng, hay bÎ ngÙa thì
chÜ©m khæn ngâm nÜ§c lånh.
Lau ghèn m¡t v§i
mi‰ng väi mÕng, cøc bông
gòn tÄm nÜ§c lånh. Nh§ ném
xa các mi‰ng väi lau nÀy Ç‹
tránh lây bŒnh cho ngÜ©i
khác.
Nên phân biŒt m¡t
hÒng pinkeye v§i m¡t ÇÕ red
eye trong Çó các måch máu
trên m¡t giãn nª, chÙa ÇÀy
máu.
Nguyên nhân có th‹ là
do không khí quá khô, m¡t
ti‰p xúc quá lâu v§i ánh sáng
m¥t tr©i, bøi b¥m, vÆt lå vào
m¡t, dÎ Ùng, chÃn thÜÖng ho¥c
nhiÍm trùng. Nguyên nhân
thông thÜ©ng khác n»a là khi
ho månh ho¥c làm viŒc cÓ
g¡ng quá sÙc.
M§i nhìn, M¡t ñÕ coi
có vÈ rÃt Çáng s®, nhÜng
không nguy håi l¡m và
thÜ©ng thì tan Çi sau vài ba
ngày. Tuy nhiên, n‰u m¡t ÇÕ
kéo dài cä tuÀn kèm theo Çau
nhÙc nhãn cÀu, nhÙc ÇÀu, thÎ
giác rÓi loån ho¥c thÜÖng tích
m¡t thì nên Çi bác sï ngay.

LËo m¡t
Chân lông mi có nang
ti‰t ra chÃt nh©n. Vi khuÄn
trên da có th‹ xâm nhÆp nang
và làm nang sÜng to, Ù Ç†ng
v§i chÃt nh©n. ñó là lËo m¡t
(stye). BŒnh nhân than phiŠn
chÄy nÜ§c m¡t, Çau, ÇÕ, ngÙa.
Khi mû thành hình, phÀn gi»a
cûa lËo n°i lên m¶t chÃm màu

vàng. LËo b§t Çau khi v« mû.
ñôi khi mû ti‰p tøc tích tø,
lËo l§n lên và gây ra khó khæn
cho thÎ giác.
LËo có th‹ xäy ra vì:
- Viêm mi m¡t
(Blepharitis), do vi khuÄn
ho¥c chÃt gây dÎ Ùng.
- Dùng chung ho¥c
dùng quá nhiŠu mÏ phÄm.
- ñôi khi do cæng
th£ng tinh thÀn.
Ch»a lËo cÛng giän dÎ.
- M‡i ngày chÜ©m lËo
b¢ng khæn tÄm nÜ§c Ãm ít
nhÃt 4 lÀn, m‡i lÀn lâu 10
phút.
- LÃy ngón tay thoa
nhË trên møt lËo Ç‹ lËo mau
lành.
- Thoa thuÓc kháng
sinh dång m« ho¥c dung dÎch
thuÓc nhÕ m¡t m‡i ngày ba
lÀn.
- Nên Ç‹ lËo t¿ lành
ch§ không nên n¥n mû Ç‹
tránh bŒnh trÀm tr†ng hÖn.
- Không nên bôi mÏ
phÄm lên mi m¡t ho¥c mang
kính sát tròng cho t§i khi lËo
lành.
N‰u không ch»a, lËo
có th‹ h‰t rÒi låi xuÃt hiŒn
ho¥c lây lan qua nang lông k‰
cÆn ho¥c gây ra viêm nhiÍm
t‰ bào cûa mi m¡t.
CÀn Çi khám bác sï
n‰u:
- LËo ti‰p tøc sÜng sau
m¶t tuÀn lÍ t¿ chæm sóc
- Nhìn khó khæn.
- Mi m¡t sÜng to, có
vÄy.
- LËo chäy máu.
- M¡t không chÎu Ç¿ng
ÇÜ®c v§i ánh sáng.
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Ch¡p m¡t
Ch¡p (Chalazion) là
bŒnh cûa m¶t loåi tuy‰n nhÕ ª
viŠn mi m¡t. Các tuy‰n này
do nhà cÖ th‹ h†c ngÜ©i ñÙc
Heinrick Meibom tìm ra vào
th‰ k› 17 vì th‰ ÇÜ®c g†i là
tuy‰n meibom. Tuy‰n ti‰t ra
chÃt nh©n.
Khi bÎ viêm vì dÎ Ùng,
tuy‰n së sÜng lên và g†i là
ch¡p.
ñiŠu trÎ gÒm có:
- Gi» gìn m¡t và mi
m¡t såch së.
- NhÕ nÜ§c m¡t nhân
tåo cho m¡t trÖn Ü§t.
- ChÜ©m khæn thÃm
nÜ§c Ãm lên mi m¡t m‡i ngày
vài ba lÀn.
- N‰u cÀn, thoa thuÓc
kháng sinh dång m« lên mi
m¡t.
ñôi khi bác sï có th‹
chích
m¶t
chút
thuÓc
Corticosteroid Ç‹ giäm sÜng
ho¥c råch m° Ç‹ nåo h‰t mû.

QuÀng Çen quanh m¡t
Thông thÜ©ng thì m†i
ngÜ©i ÇŠu nói r¢ng quÀng Çen
quanh m¡t là hÆu quä cûa mÃy
Çêm thÙc tr¡ng coi phim b¶,
khi trong ngÜ©i mŒt mÕi, khi
Çau Óm, mÃt cân, vì suy nghï
nhiŠu ho¥c tâm tình cæng
th£ng.
CÛng có š ki‰n cho là
ª tu°i già, l§p da quanh m¡t
mÕng hÖn Ç‹ l¶ các månh
máu ª dÜ§i mí m¡t, tåo ra
quÀng Çen.
Ho¥c vì cÖ th‹ thi‰u
nÜ§c, hay døi m¡t, thi‰u dinh
dÜ«ng, do di truyŠn ho¥c khi
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n¢m ngû nÜ§c tø quanh mi
m¡t tåo ra v‰t quÀng.
M§i Çây có thêm m¶t
giäi thích khác có tính chÃt
khoa h†c hÖn. ñó là dÜ§i l§p
da rÃt mÕng chung quanh m¡t
có nh»ng måch máu rÃt nhÕ,
nhÕ Ç‰n n‡i mà hÒng huy‰t
cÀu muÓn Çi qua phäi thay
hình lách t§i. ñôi khi có mÃy
hÒng huy‰t cÀu thoát ra khÕi
måch máu, tan v« vào da.
Huy‰t cÀu tÓ cûa hÒng cÀu bÎ
phân hóa, tåo ra chÃt màu
xám và tåo ra quÀng Çen
quanh m¡t. HiŒn tÜ®ng này
tÜÖng t¿ nhÜ da bÎ bÀm
(bruise) vì va chåm månh.
ThÜ©ng thÜ©ng quÀng
m¡t không gây änh hÜªng xÃu
cho sÙc khÕe và mÃt Çi sau
th©i gian ng¡n. M¶t vài sän
phÄm thoa trên da có sinh tÓ
C, K alpha hydroxyl acid có
th‹ làm mÃt các v‰t quÀng.
N‰u quÀng m¡t tÒn tåi
lâu, nên Çi khám bác sï Ç‹ tìm
nguyên nhân rÒi ÇiŠu trÎ.
Ngoài ra, m¡t sÜng
húp ho¥c có túi dÜ§i m¡t cÛng
có th‹ xäy ra.
SÜng m¡t có th‹ là do
di truyŠn, tø nÜ§c vì thay Ç°i
th©i ti‰t, thay Ç°i lÜ®ng
hormone trong cÖ th‹, do dÎ
Ùng, viêm da ho¥c do m¶t vài
dÜ®c phÄm.
SÜng húp không gây
nguy håi gì ngoåi trØ trông
hÖi khó chÎu.
ñ‹ giäm mi m¡t sÜng,
nên ngû ÇÀy Çû; ngû v§i gÓi
hÖi cao Ç‹ tránh tø nÜ§c
quanh m¡t; chÜ©m quanh m¡t
v§i khæn nÜ§c lånh ho¥c v§i

mÃy mi‰ng dÜa chu¶t tÜÖi
mát.
N‰u m¡t ti‰p tøc sÜng
lâu Ç¥c biŒt là khi các phÀn
khác cûa cÖ th‹ cÛng sÜng thì
nên Çi bác sï Ç‹ ÇÜ®c khám
bŒnh vì Çây có th‹ là do bŒnh
thÆn, bŒnh tuy‰n giáp ho¥c do
tác døng phø cûa vài dÜ®c
phÄm.

K‰t luÆn
K‹ ra thì còn m¶t sÓ
rûi ro khác cûa m¡t. NhÜng
ngÜ©i vi‰t cÛng Çã mÕi Çôi
m¡t. Và m¡t ngÜ©i Ç†c ch¡c
cÛng cæng cæng.
VÆy thì xin cùng nhau
tåm ngÜng, nh¡m c¥p m¡t vài
giây, lÃy ngón tay thoa nhË
lên mi m¡t, rÒi nhìn ra ngoài
tr©i n¡ng Ãm ho¥c tuy‰t tr¡ng
rÖi rÖi... cho m¡t thÜ giãn,
thoäi mái. ñ‹ cùng bäo vŒ hai
hòn ng†c quš giá ng¿ ª phÀn
cao nhÃt cûa cÖ th‹, chÌ dÜ§i
có ÇÌnh ÇÀu mà thôi. ☯

Bác sï NguyÍn Ý ñÙc
Texas Hoa Kÿ
(NguÒn: www.khoahoc.net)

Vì sao
ngÜ©i cao tu°i hay
bÎ gãy xÜÖng?
HÕi: Ba tôi næm nay 70
tu°i, tôi nghe nói ngÜ©i già
hay bÎ gãy c° xÜÖng Çùi gây
tàn ph‰. VÆy phäi làm th‰
nào Ç‹ phòng tránh?
Nguyên nhân bÎ gãy xÜÖng?
ñáp: Càng vŠ già, xÜÖng
cûa chúng ta càng giòn và
dÍ gãy do chÃt collagen và
Çåm giäm, vÕ xÜÖng mÕng
và thi‰u canxi. Nh»ng tình
huÓng khi‰n ngÜ©I cao tu°i
bÎ gãy xÜÖng là trÜ®t sàn
nhà, sàn nhà vŒ sinh, sàn xe
bus hay xe lºa, vÃp bÆc
thŠm, ngã tØ trên giÜ©ng
xuÓng. TÜ th‰ ngã thÜ©ng là
ÇÆp mông, hông tay chÓng,
ÇÆp ÇÀu gÓi. VÎ trí t°n
thÜÖng thÜ©ng là gãy ÇÀu
dÜ§i xÜÖng quay, gãy c°
xÜÖng Çùi, v« xÜÖng bánh
chè, gãy ngón chân. Khi bÎ
ngã tùy thu¶c vào vÎ trí gãy
mà ngÜ©i bŒnh có các triŒu
chÙng khác nhau: Çau nhË,
rÃt Çau, không cº Ç¶ng
ÇÜ®c... ñ‹ ÇŠ phòng ngÜ©i
l§n tu°i nên Çi låi cÄn thÆn,
nhË nhàng, tránh nh»ng
Ç¶ng tác Ç¶t ng¶t, bÃt ng©;
phòng vŒ sinh nên khô ráo,
có tay vÎn, Çû ánh sáng. Khi
bÎ té, quš vÎ phäi Çi khám
Xray, không nên t¿ š dùng
thuÓc hay bæng bó tåi nhà.

Thåc sï Hà Hùng
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HiŒu Ùng nhà kính khi‰n chúng ta
quay låi k› Jura
Th‰ nào là hiŒu Ùng nhà kính

phát ra ngoài së g¥p nh»ng phân tº khí nhà
kính và nh»ng phân tº này së hÃp thø các tia
bÙc xå, khi‰n các khí nhà kính trª nên nóng
dÀn lên. Do vÆy, trên diŒn r¶ng, tÃt cä khí nhà
kính xung quanh trái ÇÃt së tåo thành m¶t tÃm
chæn Ãm bao b†c lÃy hành tinh làm cho khí hÆu
toàn cÀu ngày càng nóng lên.

H

iŒu Ùng nhà kính, xuÃt phát tØ effet de
serre trong ti‰ng Pháp, do nhà toán
h†c ngÜ©i Pháp Jean Baptiste Fourier
lÀn ÇÀu tiên Ç¥t tên vào næm 1824 sau
m¶t vø n° månh trong khí quy‹n làm nhiŒt Ç¶
cûa m¶t vùng tæng lên. Næm 1827, Joseph
Fourier ÇÜa ra nguyên lš giäi thích hiŒn tÜ®ng
HiŒu Ùng nhà kính gây ÇÜ®c s¿ quan tâm cûa
gi§I khoa h†c. M¶t cách Çåi khái thì, hiŒu Ùng
nhà kính là cøm tØ dùng Ç‹ chÌ hiŒu Ùng xäy ra
khi næng lÜ®ng bÙc xå cûa tia sáng m¥t tr©I,
xuyên qua các cºa s° ho¥c mái nhà b¢ng kính,
ÇÜ®c hÃp thø và phân tán trª låi thành nhiŒt
lÜ®ng cho bÀu không gian bên trong, dÅn Ç‰n
viŒc sÜªi Ãm toàn b¶ không gian bên trong chÙ
không phäi chÌ ª nh»ng ch‡ ÇÜ®c chi‰u sáng.

Theo tính toán, n‰u không có tÀng khí quy‹n
(ozone layer), nhiŒt Ç¶ trung bình ª bŠ m¥t Trái
ñÃt së xuÓng t§i -23 Ç¶ C, nhÜng nhiŒt Ç¶
trung bình th¿c t‰ là 15 Ç¶ C, có nghïa là hiŒu
Ùng nhà kính Çã làm cho Trái ñÃt nóng lên 38
Ç¶ C.
Cùng v§i s¿ phát tri‹n dân sÓ và công nghiŒp
v§i tÓc Ç¶ cao, carbon dioxide (CO2) thäi vào
khí quy‹n cÛng tæng theo. RØng bÎ ch¥t phá quá
mÙc, carbon dioxide Çáng lë ÇÜ®c rØng cây hÃp
thu låi không ÇÜ®c hÃp thu, nên lÜ®ng carbon
dioxide ngày càng tæng, hiŒu Ùng nhà kính do
Çó tæng theo không ngØng. Hæu quä trÜ§c h‰t là
làm cho sinh thái bi‰n Ç°i l§n. Sa måc càng mª
r¶ng, ÇÃt Çai càng bÎ xói mòn, rØng càng lùi
thêm vŠ vùng c¿c, hån hán rÃt n¥ng, mÜa tæng
thêm 7-11%. Mùa Çông càng Äm, mùa hè càng
kho. Vùng nhiŒt Ç§i càng Äm Ü§t, vùng khô á
nhiŒt Ç§i càng hån, khi‰n cho các công trình

Qua nghiên cÙu, các nhà khoa h†c giäi thích:
Các khí nhà kính (bao gÒm carbon dioxide,
methane, halogen, hÖi nÜ§c và nitrous oxide)
cho phép các tia bÙc xå tØ m¥t tr©i chuy‹n Ç¶ng
xuyên qua bÀu khí quy‹n cûa trái ÇÃt. Trái ÇÃt
hÃp thø các tia bÙc xå này sau Çó phän chi‰u
låi. NhÜng trong quá trình này thì Ç¶ dài cûa
sóng bÙc xå së thay Ç°i. Khi các tia bÙc xå
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thûy l®i phäi ÇiŠu chÌnh låi. Khu v¿c ven bi‹n
së bÎ thiên tai Çe d†a khûng khi‰p. Vì nhiŒt Ç¶
tæng lên, nh»ng täng bæng ª vùng c¿c së tan
chäy làm cho m¥t bi‹n tæng cao.

Các nhà khoa h†c d¿ Çoán, n‰u cÙ Ç‹ nÒng Ç¶
carbon dioxide ti‰p tøc tæng lên thì sau 100
næm n»a ho¥c trong th©i gian ng¡n hÖn, rÃt có
th‹ hiŒu Ùng nhà kính có mÙc Ç¶ giÓng nhÜ th©i
kÿ k› Jura së tái xuÃt hiŒn. Lúc Çó bæng ª hai
c¿c cûa trái ÇÃt së tan ra, ÇÃt liŠn së bÎ thu hËp,
nhiŒt Ç¶ tæng cao và m¶t lÜ®ng l§n sinh vÆt së
bÎ hu› diŒt. Sao Kim chính là bài h†c vŠ hiŒu
Ùng nhà kính cho trái ÇÃt.

K› Jura
N‰u cÙ Ç‹ nhiŒt Ç¶ Ãm dÀn lên do hiŒu Ùng nhà
kính, Trái ñÃt có th‹ quay trª låi k› Jura cách
Çây 150 triŒu næm. ñiŠu Çó có nghïa là, m†i
loài sinh vÆt bÎ hûy diŒt...

NhiŒt Ç¶ bŠ m¥t cûa sao Kim lên t§i gÀn 5000C
và không cho phép s¿ tÒn tåi cûa bÃt kÿ loài
sinh vÆt nào.

M§i Çây, tåi m¶t h¶i thäo khoa h†c quÓc t‰, t°
chÙc tåi Nam Kinh, Trung QuÓc, hÖn 80 nhà
khoa h†c trên th‰ gi§i cänh báo, Trái ñÃt có th‹
quay trª låi th©i kÿ k› Jura cách Çây 150 triŒu
næm.

Không chÌ khô và nóng, trên 90% thành phÀn
khí quy‹n cûa sao Kim là carbon dioxide, áp
suÃt khí quy‹n cÛng cao gÃp 90 lÀn so v§i trái
ÇÃt. Ngoài ra, sao Kim còn bÎ
che phû bªi m¶t l§p mây
suphulric acid dày.

ñây là th©i kÿ mà nhiŒt Ç¶
Trái ñÃt cùng m¿c nÜ§c
bi‹n ÇŠu tæng cao và hu›
diŒt m†i loài sinh vÆt.
Các phát hiŒn khäo c° cho
thÃy, phân tÀng ÇÎa tÀng
cûa k› Jura rÃt rõ ràng, bên
trên là ÇÎa tÀng màu ÇÕ,
bên dÜ§i cÛng là ÇÎa tÀng màu ÇÕ, còn ª gi»a là
các mÕ than v§i tr» lÜ®ng l§n, ÇiŠu Çó cho bi‰t,
hiŒu Ùng nhà kính Çã phát sinh ª th©i kÿ k›
Jura. NhiŒt Ç¶ lúc bÃy gi© ch¡c ch¡n Çã tæng rÃt
cao nên ÇÃt bùn ÇŠu chuy‹n thành màu ÇÕ, mà
ª ÇÎa tÀng màu ÇÕ Çó không hŠ phát hiŒn thÃy
dÃu v‰t cûa hoá thåch sinh vÆt, chÙng tÕ r¢ng
m†i sinh vÆt ÇŠu Çã bÎ diŒt såch.

Nguyên nhân gây nóng ª sao
Kim chính là do hiŒu Ùng nhà
kính.
V§i sao Kim, m¶t sÓ nhà
khoa h†c d¿ Çoán, ª Çây Çã tØng có môi trÜ©ng
Ãm áp, nhÜng s¿ xuÃt hiŒn hiŒu Ùng nhà kính
không th‹ ki‹m soát Çã làm cho toàn b¶ nÜ§c
trên bŠ m¥t sao Kim bÎ bay hÖi (nÜ§c bay hÖi
cÛng làm tæng hiŒu Ùng nhà kính), nên cuÓi
cùng, sao Kim bÎ bi‰n thành "lò nÜ§ng" nhÜ
ngày nay. M¥c dù "hiŒu Ùng nhà kính" Çã trª
thành m¶t trong nh»ng mÓi lo ÇÓi v§i nhiŒt Ç¶
trái ÇÃt, nhÜng n‰u hoàn toàn không có hiŒu
Ùng nhà kính thì nhiŒt Ç¶ trái ÇÃt së luôn ª dÜ§i
mÙc 00C và së không có s¿ sÓng. ñ‰n cuÓi th‰
k› 21, nhiŒt Ç¶ cûa trái ÇÃt có th‹ së tæng lên tØ
1,4 Ç‰n 5,80C do hiŒu Ùng nhà kính, cÛng có
nghïa là së có thêm nh»ng mÓi Çe doå tØ thiên
tai. Con ngÜ©i së phäi ÇÓi m¥t v§i nh»ng hi‹m
hoå do chính mình gây nên n‰u không ÇÜ®c
khÓng ch‰ kÎp th©i. ☯

Nh»ng b¢ng chÙng gÀn Çây hÖn cho thÃy, nÒng
Ç¶ carbon dioxide trong khí quy‹n cûa 400
nghìn næm trÜ§c khoäng 180 - 280ppm (sÓ
lÜ®ng phân tº carbon dioxide/ 1 triŒu phân tº
không khí), nhÜng tØ sau khi cách mång công
nghiŒp ra Ç©i, nÒng Ç¶ này không ngØng tæng
lên, Ç‰n næm 2004 con sÓ này Çã lên t§i
379ppm. ñây là ÇiŠu kiŒn phát sinh hiŒu Ùng
nhà kính nghiêm tr†ng ª k› Jura.

Tuy‰t Nhung
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Th‹ Thao:

Cu¶c chÖi m§i
Lê Phong
LND: K‹ tØ khi ông Guus Hiddink và các tuy‹n thû Socceroos bùi ngùi chia tay nhau sau trÆn cÀu
oan nghiŒt tåi giäi Vô ÇÎch Th‰ gi§i (World Cup) 2006, T°ng cøc Túc cÀu Úc (FIFA) Çã n‡ l¿c tìm
ki‰m m¶t huÃn luyŒn viên m§i. Các gi§i m¶ ÇiŒu túc cÀu Çã ÇÒ Çoán vŠ nh»ng ngÜ©i có tiŠm næng
Çó; tØ m¶t ngÜ©i ÇÜ®c chû tÎch FIFA, ông Frank Lowy, Üu ái là Gerard Hollier cho t§i vÎ huÃn luyŒn
viên cûa ñÙc tåi giäi Vô ÇÎch Th‰ gi§i là Jurgen Klinsmann. Ngoài ra, chúng ta còn có th‹ k‹ Ç‰n
nh»ng gÜÖng m¥t nhÜ ông Jorvan Vieira, vÎ huÃn luyŒn viên ngÜ©i Brazil Çã dÅn d¡t m¶t Ç¶i tuy‹n
vô danh là Iraq giành ÇÜ®c chÙc vô ÇÎch tåi giäi Vô ÇÎch Á châu (Asian Cup) 2007; ông Phillippe
Troussier, nhà cÀm quân ngÜ©i Pháp tØng lèo lái Ç¶i tuy‹n NhÆt vào t§i vòng 16 tåi giäi Vô ÇÎch
Th‰ gi§i 2002; ông Eric Gerets ngÜ©i BÌ, Çang làm huÃn luyŒn viên câu låc b¶ túc cÀu Pháp
Olympique Marseille; rÒi ông Otto Pfister ngÜ©i ñÙc, Çang huÃn luyŒn Ç¶i tuy‹n quÓc gia
Cameroon. RÒi thÆm chí ông Jose Mourinho, huÃn luyŒn viên khét ti‰ng cûa câu låc b¶ Anh
Chelsea. ñó là chÜa k‹ t§i ông Fabio Capello, ngÜ©i Çåt nhiŠu thành tích vang d¶i ª Ç£ng cÃp câu
låc b¶ Âu châu và m§i Çây vŠ làm huÃn luyŒn viên cho Ç¶i tuy‹n Anh v.v... Nói chung, các Çåi
diŒn cûa FIFA Çã lùng søc ráo ri‰t kh¡p nÖi trên th‰ gi§i Ç‹ tìm ra m¶t gÜÖng m¥t khä dï trao tr†ng
trách giúp Uùc giành ÇÜ®c m¶t tÃm vé tham d¿ giäi Vô ÇÎch Túc cÀu Th‰ gi§i Nam Phi. ñiŠu khó
khæn không phäi là không có ngÜ©i huÃn luyŒn viên giÕi mà khó khæn ª ch‡ là làm sao vØa tìm
ÇÜ®c m¶t ngÜ©i có kinh nghiŒm mà låi vØa h®p v§i ngân sách khá khiêm tÓn cûa FIFA. Ngoài ra,
ngÜ©i huÃn luyŒn viên Çó phäi làm viŒc h£n tåi Úc chÙ không nhÜ ông Guus Hiddink vØa dÅn d¡t
Ç¶i Úc mà låi vØa huÃn luyŒn m¶t câu låc b¶ hàng ÇÀu ª Hòa Lan. Trong khoäng th©i gian ch© Ç®i
Çó, ông Graham Arnold Çã n¡m gi» vai trò ngÜ©i chæm sóc. Cách Çây mÃy tháng, n‡i khát khao cûa
các cÀu thû và ûng h¶ viên bóng Çá Úc tÜªng chØng nhÜ cuÓi cùng Çã ÇÜ®c thÕa Çáp sau khi vÎ huÃn
luyŒn viên ngÜ©i Hòa Lan ông Dick Advocaat ÇÒng š kš m¶t kh‰ Ü§c Ç‹ dÅn d¡t Ç¶i tuy‹n
Socceroos và kh‰ Ü§c này chính thÙc có hiŒu l¿c vào ngày 16/11/07. NhÜng oái oæm thay, vào t§i
gÀn ngày Çó thì ông Advocaat Çã tráo trª, nuÓt l©i không chÎu th¿c thi h®p ÇÒng Ç‹ ª låi huÃn luyŒn
ti‰p cho m¶t câu låc b¶ cûa Ngå Lš do rÃt ÇÖn giän. Câu låc b¶ Zeniet St. Petersburg cûa Nga chÎu
xùy nhiŠu tiŠn ra cho ông ta hÖn. S¿ lÆt l†ng h‰t sÙc bÃt ng© này Çã khi‰n FIFA trª tay không kÎp và
Ç¶i tuy‹n Socceroos rÖi vào hoàn cänh giÓng nhÜ nhÜ nh»ng ÇÙa con bÎ mang bÕ ch®, khi mà h† d¿
trù së trình diŒn s‰p m§i cûa mình tåi Anh mÃy ngày trÜ§c khi diÍn ra trÆn bóng giao h»u v§i
Nigeria, và chØng 80 ngày trÜ§c khi chi‰n dÎch tranh vé tham d¿ giäi Vô ÇÎch Th‰ gi§i 2010 diÍn rå
Trong hoàn cänh rÓi r¡m Çó, m¶t vÎ cÙu tinh Çã xuÃt hiŒn, Çó là ông Pim Verbeek ngÜ©i Hòa Lan.
So v§i nh»ng ngÜ©i Hòa Lan nhÜ ông Guus Hiddink ho¥c ông Dick Advocaat thì ông Verbeek ti‰ng
tæm ho¥c s¿ thành công không b¢ng nhÜng ông Çã tØng huÃn luyŒn Ç¶i tuy‹n Nam Hàn vào t§i vòng
bán k‰t giäi Asian Cup 07 và ông cÛng Çã tØng tham d¿ hai giäi World Cup 02 và 06. ñiŠu quan
tr†ng nhÃt là ông Verbeek có rÃt nhiŠu kinh nghiŒm vŠ chuyŒn chinh chi‰n ª ÇÃu trÜ©ng Á châu, nÖi
Çó có nh»ng ÇiŠu kiŒn khí hÆu, th©i ti‰t kh¡c nghiŒt khác h£n ª Úc; rÒi v§i nŠn væn hóa, tÆp tøc
khác Úc. LiŒu v§i nh»ng kinh nghiŒm Ãy ông có th‹ giúp Ç¶i tuy‹n Socceroos vÜ®t qua các trÆn ÇÃu
vòng loåi giäi World Cup trÜ§c các ÇÃu thû Á châu không hiŒn vÅn chÜa th‹ trä l©i ÇÜ®c nhÜng
trong chû š bäo tÒn và phát huy di sän mà ông Guus Hiddink Çã Ç‹ låi cho Ç¶i tuy‹n Socceroos, tôi
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tåm tin tÜªng r¢ng ông có næng l¿c làm ÇÜ®c chuyŒn Çò Có lë ông Verbeek së không khi‰n cho
chúng ta phäi thÃt v†ng? Trong cÓ g¡ng tìm hi‹u vŠ nhà cÀm quân m§i này tôi Çã tìm Ç†c các thông
tin khä dï vŠ ông. Cu¶c phÕng vÃn sau Çây là m¶t trong nh»ng thông tin Çò ThÃy cÛng có phÀn thú
vÎ nên tôi Çã dÎch bài phÕng vÃn này cûa Michael Cockerill Çæng trên t© Sydney Morning Herald sÓ
ra ngày thÙ Bäy 15/12/07 Ç‹ quš vÎ chúng ta n‰u có bÕ sót thì cÛng còn có dÎp tham khäo. Có th‹ së
có m¶t sÓ Ç¶c giä không mÃy ÇÒng š v§i suy nghï và quan niŒm vŠ túc cÀu nói chung và cách huÃn
luyŒn nói riêng cûa ông Verbeek nhÜng Çây là nhân tuy‹n tÜÖng ÇÓi tÓt nhÃt mà T°ng cøc Túc cÀu
Úc kham n°i. Dù muÓn dù không chúng ta cÛng Çành phäi chÃp nhÆn và chân thành cÀu chúc cho
ông Verbeek và Ç¶i tuy‹n Socceroos h®p tác v§i nhau ÇÜ®c thuÆn buÒm, xuôi gió; ÇÀu lånh, chân
bén; và vÜ®t qua ÇÜ®c nh»ng khó khæn, tr¡c trª ÇÜÖng nhiên phäi có Ç‹ góp m¥t tåi cu¶c chÖi th‹
thao l§n nhÃt hành tinh ª Nam Phi vào næm 2010. Sau Çây kính m©i quš Ç¶c giä theo dõi cu¶c
phÕng vÃn gi»a ông Michale Cockerill và tân huÃn luyŒn viên Ç¶i tuy‹n Socceroos, ông Pim
Verbeek.
*****
h† vÅn phøc tùng mŒnh lŒnh. Ÿ Hòa Lan có lë
các cÀu thû cûa anh së lÆp tÙc nói th£ng r¢ng
anh khùng Çiên, và ª Úc cÛng vÆœ Vì lë Çó,
chúng tôi không phäi chÌ bi‰t ra lŒnh. ñ¢ng
sau m‡i chÌ thÎ ÇŠu có m¶t tri‰t lš gì Çó. HuÃn
luyŒn viên và cÀu thû vÅn thÜ©ng tranh luÆn
v§i nhau nhÜng công viŒc cûa ngÜ©i huÃn
luyŒn là cÓ g¡ng thuy‰t phøc các cÀu thû r¢ng
cách thÙc cûa chúng tôi làm là Çúng.
HÕi: Phong cách quän trÎ cûa ông có khác v§i
phong cách cûa ông Guus Hiddink không?
ñáp: Dï nhiên, bªi m¶t lë ÇÖn giän là tôi có
m¶t cá tánh khác ông Ãœ
HÕi: Theo chiŠu hÜ§ng nào?
ñáp: Ông Guus thì có lë muÓn gi» m¶t chút
khoäng cách v§i các cÀu thû cûa mình. Cái
nhìn cûa ông Ãy là cái nhìn bao quát. Ông Ãy
nhìn tØ trên xuÓng. Ông Ãy ª cách xa m†i thÙ
m¶t chút rÒi quy‰t ÇÎnh. ñÃy là lÓi ông Ãy
thÜ©ng làm. Tôi thì ngÜ®c låi, thích gÀn gÛi,
hòa ÇÒng v§i các cÀu thû cûa mình hÖn.
NhÜng chúng tôi vÅn có cùng š tÜªng vŠ túc
cÀø Và Çó là Çi‹m tÓt giÓng nhau.
HÕi: Nh¡c t§i Hòa Lan thì nh»ng ngÜ©i am
tÜ©ng vÅn thÜ©ng liên tÜªng t§i cÖn lÓc màu
da cam , t§i lÓi Çá t°ng l¿c trong nh»ng næm
70 nhÜng tri‰t lš bóng Çá Ç©i nay cûa Hòa
Lan Çã có phÀn khác biŒt, phäi không ông?
ñáp: ñúng y nhÜ là l©i nhÆn xét cûa anh. Vào
cái thuª Ãy, bóng Çá t°ng l¿c là m¶t lÓi Çá
m§i, rÃt hÃp dÅn, rÃt thành công. NhÜng tri‰t

HÕi: ThÜa ông, ông có th‹ cho bi‰t vŠ phong
cách cûa Pim Verbeek?
ñáp: Tôi luôn luôn rÃt th£ng th¡n và thành
thÆt v§i các cÀu thû cûa mình. Tôi nói cho h†
bi‰t vŠ nh»ng ÇiŠu tôi thích và không thích.
Tôi cho h† bi‰t š cûa tôi vŠ túc cÀu và tôi kÿ
v†ng ª h† ÇiŠu gì. Tôi cho h† bi‰t là khi nào
h† Çã làm tÓt công viŒc và khi nào không.
M†i chuyŒn tôi làm cuÓi cùng cÛng chÌ cÓt là
làm cho h† cäm xúc tÓt hÖn, chÙ không phäi
là làm cho h† xuÓng tinh thÀn ho¥c là làm cho
h† cäm xúc tŒ håi, bªi vì làm nhÜ vÆy không
phäi là s¿ quän trÎ Çúng Ç¡n. NhÜng ngay vào
th©i Çi‹m này thì cÛng khó mà nói. ñiŠu mà
tôi có th‹ nói là tôi së dÅn d¡t các cÀu thû cûa
mình theo lÓi nàœ Có nh»ng chuyŒn cÛng còn
tùy thu¶c vào các cÀu thû và tùy vào tØng
hoàn cänh cø th‹. TÃt cä cÛng là chuyŒn cäm
xúc và truyŠn thø ki‰n thÙc.
HÕi: Ông có tin là ông së ÇÓi xº v§i các cÀu
thû Úc khác v§i các cÀu thû ngÜ©i Nam Hàn
không?
ñáp: Hi‹n nhiên.
HÕi: Tåi sao vÆy, thÜa ông?
ñáp: Bªi vì, nhÜ anh cÛng bi‰t Çó nŠn væn
hóa cûa hai bên hoàn toàn khác nhau. Khi tôi
t§i làm viŒc ª ñåi Hàn ho¥c NhÆt Bän, các
cÀu thû së ÇÜÖng nhiên coi tôi là s‰p và h†
làm bÃt kÿ ÇiŠu gì tôi sai bä† Giä nhÜ tôi bäo
h† chåy lên ÇÒi 10 lÀn trong m¶t bu°i tÆp thì
h† cÛng së làm theo. H† nghï tôi Çiên nhÜng
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lš bóng Çá th©i nay cûa tøi tôi là phäi giành
lÃy banh càng s§m càng tÓt, bªi vì làm nhÜ
vÆy thì chúng ta m§i có th‹ ki‹m soát ÇÜ®c
trÆn ÇÃu. NhÜng nói nhÜ th‰ không có nghïa
là lúc nào anh cÛng giành ÇÜ®c bóng ho¥c là
chÖi theo lÓi Çó, thÌnh thoäng anh cÛng cÀn
lùi låi chØng næm, mÜ©i phút Ç‹ lÃy thêm sÙc.
CÛng còn tùy thu¶c vào tình hình. N‰u nhÜ
anh không bu¶c ÇÜ®c các cÀu thû cûa mình
chÖi theo m¶t ÇÜ©ng hÜ§ng cø th‹ nào Çó, thì
anh phäi tìm m¶t ÇÜ©ng hÜ§ng hoàn toàn
khác.
HÕi: Ông có xem Ç¶i tuy‹n Soceroos thi ÇÃu
tåi giäi Asian Cup không? Có phäi h† Çã vÃt
vä v§i các ÇiŠu kiŒn th©i ti‰t, khí hÆu ª vùng
ñông Nam Á l¡m chæng?
ñáp: Chúng tôi Ç¶i tuy‹n Nam Hàn Çã rÃt vÃt
vä v§i ÇiŠu kiŒn th©i ti‰t, khí hÆu ª Çó và rÒi
chúng tôi Çã thích Ùng ÇÜ®c. Ngoài ra, hÀu
nhÜ ai cÛng Çinh ninh là Ç¶i tuy‹n Úc së
giành ÇÜ®c danh vÎ vô ÇÎch, bªi vì anh cÙ
nhìn vào l¿c lÜ®ng cÀu thû hùng hÆu cûa h†
thì Çû bi‰t.
HÕi: Ông có ngåc nhiên khi Úc Çã không
ÇÜ®c thành công nhÜ mong Ç®i?
ñáp: Không. Tôi Çã sÓng ª châu Á Çû lâu Ç‹
có th‹ hi‹u r¢ng chuyŒn bóng Çá không phäi
lúc nào cÛng lŒ thu¶c vào phÄm chÃt. Nó tùy
vào sÙc månh tinh thÀn, tâm lš không ít. Các
cÀu thû Úc hÀu nhÜ ai cÛng ª trong giai Çoån
k‰t thúc mùa bóng, h† rÃt mÕi mŒt, u‹ oäi, có
lë h† thèm khát ÇÜ®c nghÌ ngÖi, nhÜng h†
không ÇÜ®c nghÌ mà phäi chuÄn bÎ cho m¶t
giäi ÇÃu l§n. ñiŠu này không dÍ tí nà† S¿
khác biŒt duy nhÃt gi»a các cÀu thû Úc và cÀu
thû Nam Hàn là các cÀu thû Nam Hàn có th‹
së c¡n ræng làm mà không bao gi© ta than.
HÕi: Ông có thÃy phiŠn phÙc gì khi các cÀu
thû có š ki‰n khác v§i mình?
ñáp: Không. Ÿ Hòa Lan chúng tôi vÅn
thÜ©ng nhÜ vÆy mà. ñó là lÓi chúng ta giáo
døc con cái mình. Chúng có th‹ có š riêng,
chúng ta vÅn có th‹ tranh luÆn v§i chúng.
NhÜng chúng cÛng phäi bi‰t l¡ng nghe š ki‰n
cûa ngÜ©i khác, và cuÓi cùng thì chÌ có m¶t

ngÜ©i là có thÄm quyŠn quy‰t ÇÎnh và ngÜ©i
Çó là tôi.
HÕi: Lucas Neil cho bi‰t là anh ta Çã phäi nh©
t§i công cø truy tìm Google trên internet m§i
bi‰t ÇÜ®c lai lÎch cûa ông. Ông có lÃy Çó làm
khó chÎu không?
ñáp: Tôi không quan tâm t§i chuyŒn Çó chút
nào h‰t, có th‹ là anh ta Çã quá phóng Çåi
chæng, dù sao thì anh ta cÛng Çã ngû gøc m¶t
phÀn nào tåi giäi Asian Cup mà! Các cÀu thû
së dÍ dàng nhÆn bi‰t ÇÜ®c ngÜ©i huÃn luyŒn
cûa mình, n‰u ngÜ©i Çó là Gerard Houllier,
ho¥c ngÜ©i Çó là Jurgen Klinsmann; chà, ai
trên Ç©i này mà không bi‰t t§i hai ngÜ©i Ãy.
Tôi nghï Klinsmann chÌ m§i làm công viŒc
huÃn luyŒn có hai næm, còn tôi thì 22 næm,
thành ra chuyŒn huÃn luyŒn là khác nhau xa.
Tôi không có r¡c rÓi gì v§i chuyŒn Lucas phát
ngôn nh»ng ÇiŠu nhÜ vÆy. HuÃn luyŒn viên
nào cÛng ÇŠu phäi cÓ g¡ng làm viŒc Ç‹ cho
các cÀu thû thÃy ÇÜ®c khä næng cûa mình.
Ti‰ng tæm ho¥c m¶t lš lÎch làm viŒc kêu chÜa
h£n là m¶t bäo chÙng cho s¿ thành công.
HÕi: Quan niŒm Çó cÛng ÇÜ®c áp døng v§i
các cÀu thû Socceroos?
ñáp: Hi‹n nhiên. CÙ nhìn vào giäi Asian Cup
thì bi‰t. V§i tÃt cä khoän tiŠn mà h† ki‰m
ÇÜ®c, thì h† phäi th¡ng giäi v§i chÌ cÀn phân
nºa Ç¶i tuy‹n. TÃt cä b†n h† ÇŠu bi‰t là phäi
làm gì. Chúng ta phäi th¡ng các trÆn ÇÃø
Thành ra, công viŒc cûa tôi là ch†n l†c m¶t
Ç¶i tuy‹n Socceroos hay nhÃt. Tôi xin nhÃn
månh, tôi không ch†n các cÀu thû giÕi nhÃt,
mà là ch†n m¶t Ç¶i tuy‹n hay nhÃt.
HÕi: S¿ thÃt båi cûa Ç¶i tuy‹n Soceroos tåi
giäi Asian Cúp 07 có giúp cho ông ÇÜ®c chút
gì trong chi‰n dÎch giành tÃm vé tham d¿ giäi
Vô ÇÎch Th‰ gi§i không?
ñáp: Xem nào, phäi có ÇiŠu gì Çó xäy ra
không Çúng theo d¿ ki‰n và tôi rÃt th¡c m¡c
vŠ chuyŒn Çó. Tôi hy v†ng là các cÀu thû Úc
Çã h†c hÕi ÇÜ®c m¶t vài ÇiŠu b° ích. N‰u
không thì h† thÆt là ngu xuÄn. Tuy nhiên, giäi
Vô ÇÎch Th‰ gi§i låi là m¶t vÃn ÇŠ hoàn toàn
khác. Có th‹ là giäi Asian Cup chÜa Çû sÙc
hÃp dÅn h†. Chúng tôi Ç¶i tuy‹n Nam Hàn t§i
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thi ÇÃu ª Malaysia, chúng tôi chÖi tåi sân vÆn
Ç¶ng có sÙc chÙa 60 ngàn ngÜ©i nhÜng nó
gÀn nhÜ trÓng r‡ng. Ch£ng có bao nhiêu
ngÜ©i t§i d¿ khán và ÇÃy không phäi là ÇiŠu
chúng tôi kÿ v†ng. NhÜng n‰u anh t§i tham
d¿ giäi Vô ÇÎch Th‰ gi§i, các khán Çài ÇŠu
ÇÀy nghËt ngÜ©i và anh bi‰t là cä th‰ gi§i
Çang dõi m¡t theo anh. ñó là s¿ khác biŒt.
HÕi: Ông có ngåc nhiên trÜ§c m¶t sÓ s¿ chÌ
trích viŒc ông làm huÃn luyŒn viên trÜªng Ç¶i
tuy‹n Socceroos không?
ñáp: Tôi không mÃy quan tâm t§i chuyŒn Çó.
Tôi rÃt vui vŠ chuyŒn ai cÛng có quyŠn trình
bày š ki‰n riêng cûa mình. ñÃy là lš do tåi
sao chúng ta sÓng ª m¶t quÓc gia t¿ do.
ChuyŒn chÙng minh quy‰t ÇÎnh ch†n tôi làm
huÃn luyŒn viên có Çúng hay không là tùy
thu¶c ª tôi, và giành ÇÜ®c vé tham d¿ giäi Vô
ÇÎch Th‰ gi§i là së giäi tÕa ÇÜ®c m†i chÌ trích,
th¡c m¡c ho¥c hÒ nghi. N‰u chúng tôi không
làm ÇÜ®c chuyŒn Çó, thì ch¡c ch¡n là có ÇiŠu
gì Çó sai.
HÕi: LiŒu rÒi công viŒc này có quá sÙc trong
s¿ nghiŒp huÃn luyŒn tØ trÜ§c t§i nay cûa ông
không?
ñáp: Tôi nghï làm huÃn luyŒn viên trÜªng
cûa Ç¶i tuy‹n túc cÀu Nam Hàn khó hÖn
nhiŠu. Ÿ Çó, HiÇink vÅn còn là chû tÎch và
Advocaat thì cÛng vØa m§i hoàn thành tÓt
m¶t công viŒc. Làm tr® tá cho hai ngÜ©i này,
và sau Çó ti‰p quän công viŒc cûa h† không
dÍ chút nào. ñåi Hàn là m¶t quÓc gia bóng Çá
l§n và bây gi© thì t§i Úc. Tôi cÓ g¡ng trª
thành m¶t phÀn thúc ÇÄy s¿ phát tri‹n Çó. Tôi
hoàn toàn nhÆn thÙc ÇÜ®c chuyŒn Úc giành
ÇÜ®c m¶t vé t§i tham d¿ giäi Vô ÇÎch Th‰ gi§i
là quan tr†ng c« nào.
HÕi: Theo nhãn quan cûa m¶t nhà chuyên
môn, thì ông nghï chuyŒn tham d¿ giäi Vô
ÇÎch Th‰ gi§i quan tr†ng c« nào?
ñáp: Tôi Çã tØng tham d¿ hai lÀn trong tÜ
cách tr® tá. ñây là m¶t kinh nghiŒm nh§ Ç©i.
BÃt kÿ m¶t ngÜ©i huÃn luyŒn viên nào cÛng
ÇŠu mÖ Ü§c ÇÜ®c t§i Çó.
HÕi: M§i nhÆn công viŒc ÇÜ®c chØng vài hôm
nhÜng ông Çã nói t§i chuyŒn mang m¶t sÓ cÀu

thû Çá cho các câu låc b¶ Âu châu vŠ Úc cho
trÆn vòng loåi Vô ÇÎch Th‰ gi§i mª màn v§i
Qartar. Ông nghï ÇiŠu Çó có th¿c t‰ không?
Ông vØa m§i xuÓng máy bay sau m¶t hành
trình dài 32 ti‰ng, ông có th‹ thi ÇÃu ngay vào
ngày hôm sau không?
ñáp: Tôi bây gi© 51 tu°i. Tôi thích chÖi túc
cÀu. Theo cäm hÙng ngay bây gi© thì tôi có
th‹ trä l©i là có N‰u anh hÕi tôi câu này vào
ngày mai, có lë tôi së trä l©i hoàn toàn khác.
Bay t§i Çây là m¶t kinh nghiŒm tÓt cho tôi
HÀu h‰t các cÀu thû ÇŠu cho tôi bi‰t là h†
muÓn trª vŠ Úc Ç‹ d¿ các trÆn vòng loåi.
NhÜng chuyŒn các cÀu thû vŠ t§i Úc sáng thÙ
TÜ rÒi chÖi ngay vào tÓi hôm Çó là không th‹
nào làm ÇÜ®c. Vì vÆy mà tôi phäi tìm ra m¶t
lÎch trình thích h®p. NhÜng n‰u h† có th‹ thu
x‰p vŠ Úc vào sáng Chû NhÆt, thì h† có th‹
thi ÇÃu vào tÓi thÙ TÜ rÒi. Ch£ng có ai hÒ nghi
vŠ chuyŒn Çó cä.
HÕi: LiŒu rÒi Craig Moore së là m¶t cÀu thû
quan tr†ng trong trÆn cÀu Çøng Qatar không?
ñáp: Tôi không bi‰t. Tôi së phäi nói chuyŒn
v§i anh Ãy. Tôi không cÀn bi‰t là anh ta Çã
35-36 tu°i hay là 20 tu°i. N‰u anh ta th¿c s¿
là m¶t trung vŒ hay ª Úc hiŒn nay, thì tôi së
ti‰p xúc v§i anh Ãy.
HÕi: NhÜng ch¡c h£n là ông së không muÓn
ép bu¶c nh»ng cÀu thû nhÜ Moore ho¥c Mark
Viduka, phäi không thÜa ông?
ñáp: Tôi hi‹u. N‰u m¶t cÀu thû không muÓn
thi ÇÃu và thÆt thà trình bày š ki‰n cûa mình,
thì lúc Çó tôi ch£ng còn s¿ l¿a ch†n nào khác
hÖn là không g†i h† vào Ç¶i tuy‹n. Anh phäi
thÆt s¿ cam k‰t 100 phÀn træm cho màu c©,
s¡c áo cûa Ç¶i tuy‹n mình thì anh m§i thi ÇÃu
có k‰t quä tích c¿c.
Lê Phong phÕng dÎch
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LTT: BTHH së Çæng liên tøc truyŒn ng¡n LÜ§i Tr©i, sáng tác khoäng næm 1940 hÀu quí bån Çåo, Çåo tâm
thÜªng lãm. Sau Çây là l©i phê cûa ñÙc Phåm H¶ Pháp:
‘ƒy là m¶t ti‹u thuy‰t ÇÀy Çû Çåo ÇÙc tinh thÀn, Çáng Ç‹ cho nh»ng ngÜ©i Çåo tâm lÜu š.
M¶t gÜÖng sáng suÓt cûa m¶t ngÜ©i chÒng, trong bu°i kh° não tinh thÀn vì tình ái yêu v®, mà tìm
nÖi an ûi tâm hÒn phäi ch‡ cûa ông Lê Thành Lung.
M¶t bà v® bÎ hàm oan! Trót chÎu Çau kh° Çã trên mÜ©i næm mà vÅn gi» tình chung thûy, cho t§i
lúc minh oan v§i chÒng. ThÆt! Là m¶t ngÜ©i hiŠn phø Çáng kính, Çáng thÜÖng là bà Lê Thành Lung.
M¶t ÇÙa con Çã xa cha mË quê hÜÖng lúc lên sáu tu°i, theo ngÜ©i ngoåi quÓc vŠ Pháp, mà còn
gi» y thiên tánh ch£ng Ç°i ch£ng d©i, trên hi‰u v§i cha mË và tr†n nghïa v§i bån, dÀu ngÜ©i bån Ãy là
ngÜ©i thù cûa mình là Lê Thành Song.
NgÜ©i rÃt nên chú š hÖn h‰t là ÇÙa phän phúc sát nhÖn, t¶i tình quá lë mà bi‰t t¿ giác sºa tánh
æn næn, theo ÇÜ©ng chánh tìm lë phäi, t¿ hÓi mà ª tr†n hi‰u v§i cha mË ngÜ©i bÎ håi nÖi mình, mà ÇŠn t¶i
là NguyÍn Væn Thai.
Tuy là bän ti‹u thuy‰t v¡n tắt nhÜng Çû Çåo ÇÙc ti‰t nghïa. TÜªng, ai xem Ç‰n cÛng phäi cäm
Ç¶ng!
Quä nhiên! Nó Çã hi‹n hiŒn ra rõ ràng, m¶t tuÒng Ç©i hiŒn h»u.
BÀn Çåo rÃt khen, cho phép in ra và Ãn tÓng.
H¶ PHÁP
kš tên và Çóng dÃu.

(Ti‰p theo lÀn tru§c)
II. Bà H¶i ñÒng Lung
NhÆp môn theo ñåo
Cao ñài.

T

hÆt Çúng nhÜ l©i
ngÜ©i ta thÜ©ng ví,
Ç©i là m¶t giÃc
m¶ng! ThÃy Çó rÒi
mÃt Çó, giàu sang nghèo hèn,
thay Ç°i có khi làm cho ngÜ©i
trª tay không kÎp. Danh mà làm
gì? L®i mà làm chi? Hai món l®i
khí Ãy, ñÃng Tåo Hóa nhét vào
óc cûa loài ngÜ©i, Ç‹ thº thách!
Ai ham lÃy nó? Ham danh Ç‹
tranh danh rÒi phäi kh° não khi
mÃt danh, ham l®i Ç‹ giành cho

ÇÜ®c l®i, tâm phäi Çau, trí phäi
kh° vì l®i, rÒi rûi thÃt l®i tâm
phäi Çau, trí phäi kh° vì l®i.
Chung qui chÌ có Ç°i hai ch»
danh l®i, mà lÃy hai ch» t¶i
nhiŠu hÖn phÜ§c. Trong lúc loài
ngÜ©i Çang say mê vì danh vì
l®i, ngoài ra nào có thÃy chi khác
hÖn, mÃt cã lš trí không k‹ t¶i
l‡i, miÍn sao cho ÇÜ®c š muÓn,
không m¶t chÜ§ng ngåi vÆt nào
cän trª h† n‡i, không m¶t nguy
hi‹m nào làm cho h† s®. Pháp
luÆt cûa Ç©i, chÖn lš cûa Çåo,
không th‹ làm cho h† kính hay
n‹, h† chÌ th¿c hiŒn cái muÓn thì
cho kÿ ÇÜ®c! Vì th‰ PhÆt Giáo
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lên án ch» ‘muÓn’ có diŒt ÇÜ®c
cái muÓn, thì loài ngÜ©i m§i
tránh ÇÜ®c t¶i l‡i.
ñ©i sÓng hiŒn tåi, vì vÆt
chÃt cûa th©i Çåi væn minh làm
cho luân lš suy kém, Çåo ÇÙc
mÃt cã tinh thÀn thì danh l®i tình
yêu là ba món l®i khí, m¥c tình
cho ngÜ©i Çua nhau tranh cånh,
lÃy nó làm hy v†ng bao nhiêu,
mÃt nó låi càng thÃt v†ng bÃy
nhiêu. Tåi sao loài ngÜ©i, cÙ k‰
ti‰p tØ c° chí kim tranh nhau có
bÃy nhiêu nÖi con ÇÜ©ng Ç©i,
không chÎu Ç‹ š mà tÈ qua con
ÇÜ©ng Çåo là con ÇÜ©ng không
chông gai, không Çau kh°. ñó là
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m¶t vÃn ÇŠ hŒ tr†ng mà loài
ngÜ©i Çang lo tìm hi‹u nguyên
nhân. Vì h† vÅn lÃy làm lå? Tåi
sao, h† ham Çi con ÇÜ©ng ÇÀy
nguy hi‹m, ÇÀy t¶i l‡i là con
ÇÜ©ng Ç©i, mà låi ch£ng chÎu
bÜ§c sang qua con ÇÜ©ng Çåo là
con ÇÜ©ng ÇÀy hånh phúc. Cái
cänh gia Çình cûa bà H¶i ñÒng
Lung trÜ§c cu¶c tai bi‰n, thì thÆt
là ÇÀy Çû cã ba, nào danh, nào
l®i, nào v® chÒng yêu ÇÜÖng, gia
Çình ÇÀm Ãm. N‰u ÇÜ®c vÆy tr†n
Ç©i thì còn phäi nói chi cho dài
dòng! ñ©i là sân khÃu cûa xã
h¶i, thÜ©ng Ç°i l§p nhÜ Ç°i
cänh! Nay vÀy mai khác không
th‹ bi‰t trÜ§c ÇÜ®c.
N‰u tiên tri thì ai dám
làm quÃy, ai dám nhào læn vào
bä danh l®i, mà chÎu l¡m ÇiŠu
phiŠn não. Sau khi chÒng con bà
mÃt tích, tr†n cä næm tr©i, bà bÕ
ph‰ viŒc nhà, chÌ có lo viŒc tìm
ki‰m con hÖn h‰t. TrÜ§c kia bà
vui sÜ§ng bao nhiêu v§i cänh gia
Çình dÅy ÇÀy hånh phúc. Ngày
nay bà phäi chÎu buÒn kh° bÃy
nhiêu, v§i cänh gia Çình hiu
quånh dÅy ÇÀy tai bi‰n. ñÙng
trÜ§c s¿ thÃt v†ng, Çau Ç§n vì s¿
tìm ki‰m cã næm không ra manh
mÓi, Çáng lë bà ngã lòng Ç‹ lo
viŒc nhà, viŒc làm æn rÃt l§n kia.
Không! trái låi bà rÃt hæng hái,
lo phÜÖng nÀy chåy hÜ§ng n†,
Ç‹ ki‰m cách dò la. ViŒc thÜÖng
chÒng con bao nhiêu, nó giúp
cho bà, nong chí bÃy nhiêu, chåy
ch£ng bi‰t mõi, Çi xa không bi‰t
mŒt, n‰u ai ÇÙng vào ÇÎa vÎ cûa
bà thì m§i rõ thâm tâm cûa bà.
T¶i nghiŒp, s¿ bŠn chí
s¿ kiên nhÅn cûa bà, chÌ bÎ th©i
gian làm cho bà phäi chán nãn,
v§i bao nhiêu s¿ tìm ki‰m vÅn
vô hiŒu quä. Tuy bà H¶i ñÒng là
phÆn Çàn bà låi ít h†c, nhÜng
nh© änh hÜªng cûa ông chÒng là
ngÜ©i tân h†c, nên chi bà không

tin dÎ Çoan không Üa thÀy phù
cÛng không tin thÀy bói. NhÜng
bao næm tìm ki‰m không ra
manh mÓi, bà m§i Çâm ra ngã dÎ
Çoan, bà nghe chùa nào linh
miÍu nào thính, ÇŠu Çi Ç‰n Ç‹
cúng vÆt và xin sâm, bà nghe
thÀy nào hay bói giÕi bà ÇŠu tìm
Ç‰n Ç‹ coi. Kh° thay chÌ phí
công tÓn cûa ròng rã hai næm
n»a, mà rÓt cu¶c cÛng nhÜ
không. H‰t phÜÖng th‰, h‰t tâm
trí v§i bäy næm tr©i bà Çành gác
bÕ. ñ‹ lo l¡ng viŒc nhà thêm l©i
an ûi cûa v® chÒng ông Cä Minh
nên bà cÛng nguôi ngoai nhiŠu
l¡m!
Ngày kia, nh¢m ngày
r¢m tháng bäy, bà H¶i ñÒng
ÇÜÖng lo cúng chè xôi, bà nghe
chó sûa vang. Bà bÜ§c ra trÜ§c
cºa thŠm Ç‹ coi ai cho bi‰t, bà
thÃy có m¶t Çám ngÜ©i ª ngoài
l¶ Çi vào. ñi ÇÀu là ngÜ©i bÆn áo
xanh, Çi sau næm ngÜ©i bÆn áo
tr¡ng. Bà t¿ nói, mÃy ngÜ©i Cao
ñài Çi cúng tÜªng ai Çâu lå, Ç‰n
chØng mÃy ngÜ©i Çi gÀn t§i
ngang cºa ngõ, thì bà H¶i ñÒng
nhìn kÏ låi, là ông LÍ Sanh
Thanh, ChÎ Ba Em, Cô Næm Tš
v§i ChÎ Ba ñæng còn hai ngÜ©i
kia Çi sau bà không bi‰t. Bà chào
và hÕi r¢ng: MÃy bà hôm nay Çi
låc Çâu trên nÀy? MÃy bà trä l©i
r¢ng: Chúng tôi Çi hÀu Çàn vØa
vŠ g¥p ông LÍ Sanh m©i xuÓng
dÜ§i Çây. Vì s£n ngày r¢m, có
bÓn næm chÎ em muÓn nhÆp
môn, nên chi chÎ em chúng tôi
xuÓng chÖi luôn th‹. Bà H¶i
ñÒng nói: Tr©i còn s§m m©i
mÃy chÎ vô chÖi rÒi chút n»a së
Çi, vì nhà ông LÍ Sanh cÛng gÀn
Çây mà! ChÎ ba ñæng m§i nói:
VÆy, hiŠn huynh LÍ Sanh v§i hai
em Çi vŠ trÜ§c, Ç‹ ba chÎ em tôi
ghé thæm bà H¶i ñÒng, rÒi chút
n»a chÎ em tôi Ç‰n sau.
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Khi vào nhà trà nÜ§c
xong rÒi, Cô Ba Em m§i hÕi:
ThÜa chÎ! BÃy lâu nay chÎ có
nghe tin chi vŠ anh và cháu
không? Bà H¶i ñÒng vØa thª ra
vØa nói, b¥t tin b¥t tích. Ngoài
nhà chÙc trách tÆn tâm tìm ki‰m,
tôi Çã chåy tÙ phÜÖng cÛng vÅn
phí công vô ích, chùa miÍu nào
linh, thÀy bà nào hay tôi ÇŠu Çi
Ç‰n, rÓt cu¶c ngÜ©i cÛng không
giúp tôi ÇÜ®c, mà Thánh ThÀn
cÛng gåt tôi b¢ng cã chøc cây
sâm! Hôm nay tôi Çành thúc thû.
Cô Næm Tš m§i nói: ChÎ Çi Çû
tÙ phÜÖng, nhÜng! Tôi ch¡c chÎ
Çi còn thi‰u m¶t ch‡. Ch‡ nào?
bà H¶i ñÒng hÕi. ThÜa chÎ, trên
Tây Ninh. Bà H¶i ñÒng cÜ©i và
Çáp r¢ng: TÜªng chÎ nói ª Çâu,
ch§ Tây Ninh tôi leo lên ÇiŒn bà
có hÖn ba lÜ®t! ThÜa chÎ, ñiŒn
Bà chÎ có lên, nhÜng Tòa Thánh
Cao ñài ch¡c chÎ chÜa Ç‰n. Thú
thÆt! Tôi chÜa vào Çó. Bà H¶i
ñÒng nói: Vì tÜªng r¢ng mình
không có Çåo bi‰t vô Çó Ç¥ng
không? Thêm lÍ phép cûa Çåo
tôi cÛng ch£ng rõ, nên tôi muÓn
Çi mà không dám. ChÎ Ba ñæng
cÜ©i mà nói r¢ng: Bà H¶i ñÒng
khéo l‰u thì thôi, cºa Çåo bao
gi© cÛng mª r¶ng cho m†i
ngÜ©i, Ç‹ Çón ti‰p nhÖn sanh
m¶t khi cÀn Ç‰n, Çåo nào có ai
ngæn ai cÃm kÈ lå Çi vào bao gi©.
M¥c dÀu chÎ chÜa nhÆp Çåo,
ngÜ©i ta cÛng ti‰p Çón chÎ, Ç¥ng
chÌ dÅn cho chÎ rõ m¶t cách
tÜ©ng tÆn tØ ch‡. N‰u chÎ muÓn
cÀu khÄn viŒc chi, thì có s£n phái
n» ª ÇÃy thÜ©ng tr¿c Ç‹ chÌ bäo
cho chÎ.
Tôi dám quä quy‰t, n‰u
chÎ thành tâm cÀu nguyŒn,
trÜ©ng chay rÒi Ç‰n Çó m¶t
phen, thì ñÃng Chí Tôn së giúp
cho chÎ tìm ra tung tích cûa anh
và cháu. ñÃy cÛng là m¶t dÎp
may, không bi‰t chØng ÇÃng Chí
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Tôn khi‰n cho chÎ em tôi, hôm
nay Çi låc xuÓng Çây mà d¡t dÅn
dùm cho chÎ. S£n ngày r¢m tÓt
ngày, thêm có nhiŠu ngÜ©i nhÆp
môn, chÎ nên d†n mình nhÆp
môn, tÆn tâm cÀu nguyŒn sau khi
kinh nh¿t tøng, rÒi chÎ së thÃy s¿
huyŠn bí cûa ThÀy.
M¶t tia hy v†ng cuÓi
cùng m¶t s¿ quä quy‰t cûa ngÜ©i
Çã n‰m mùi Çåo. Lâu rÒi, làm
cho bà H¶i ñÒng vì thÜÖng
chÒng thÜÖng con, vì uÃt Ùc cái
ch‰t bí mÆt không sao nguôi
ÇÜ®c. Bà ch£ng ngÀn ngåi chi
h‰t, vui lòng nhÆp Çåo m¶t cách
h‰t sÙc thành thÆt sÓt s¡ng hÖn ai
h‰t, Ç‰n n‡i chÜ Çåo h»u trong
vùng Bình Tâm ÇŠu cãm Ç¶ng
cº chÌ cûa bà, s¿ hành thiŒn cûa
bà. ñ°i cã tâm tánh cûa bà. Khi
xÜa, bà là ngÜ©i cau có quåo qu†
vì s¿ uÃt Ùc. Nay thành m¶t nhà
tØ thiŒn Çåo ÇÙc không ai b¢ng.
III. L• ñåi TÜ©NG
CÑA ñÙc QUY“N GIÁO
TÔNG ñåO CAO ñài là
ÔNG LÊ VˆN TRUNG.
ThÆt là m¶t cái lÍ l§n
lao, c¿c kÿ long tr†ng trong lÎch
sº cûa ñåo ª xÙ này. VØa ÇÜ®c
tin ngày gi‡ cûa ñÃng Anh Cä,
chÜ Çåo h»u ª các nÖi ÇŠu lÀn
lÜ®t Çi vŠ, kÈ xa Ç‰n trÜ§c ngÜ©i
gÀn Ç‰n sau, l§p Çi ghe, l§p Çi
tàu, ngÜ©i Çi xe, kÈ Çi b¶ rÀn rÀn
kéo vŠ Tòa Thánh Tây Ninh,
làm cho chÆt trong chÆt ngoài,
thi‰u ch‡ ª. M¥c dÀu trong Çåo
Çã có lo trÜ§c s¤n cÛng không
Çû, làm cho Ç‰n n‡i h† phäi døm
næm døm ba, dÜ§i tàn cây cao
mà chÎu. Ngày v§i s¿ nóng bÙc,
tÓi lånh lëo v§i sÜÖng sa, h‰t sÙc
kham kh°. NhÜng nét m†i ngÜ©i
bao gi© cÛng h§n hª, tÜÖi cÜ©i
trông cho Ç‰n ngày hành lÍ.VÆy
m§i bi‰t cái tinh thÀn cûa ñåo
cÙng r¡n Ç‰n b¿c nào, ngÜ©i

không Üa nó thÃy vÆy rÃt e ngåi
cho mai hÆu. Trong ñåo có Ç¥t
m¶t u› ban Ç‹ ÇiŠu tra nhân sÓ
cûa ngÜ©i vŠ d¿ lÍ, thì tính cã vŠ
ngÜ©i ngoài Çåo Çi xem, vì hi‰u
kÿ có hÖn 80 ngàn ngÜ©i. ñó là
m¶t b¢ng c§, s¿ phát triŠn cûa
nŠn Çåo Cao ñài Ç‰n b¿c nào.
T§i ngày hành lÍ, tÙc là
ngày chánh gi‡, m¶t cái sân r¶ng
mênh mông, ñåo g†i là ñåi
ñÒng Xã, ÇÓi diŒn v§i Tòa
Thánh ÇÜÖng cÃt, ngã Çi vào có
d¿ng m¶t cái giÓng nhÜ Khäi
Hoàn Môn, trên ÇŠ ñåi ñÒng
Xã. CuÓi sân có d¿ng m¶t cái
Çài cao chín nÃc Çåo g†i là Cºu
Trùng ñài, trên Çài có m¶t bÙc
tÜ®ng bán thân cûa ông Lê Væn
Trung vẽ b¢ng dÀu, bŠ ngang
tám thÜ§c và bŠ cao cÛng tám
thÜ§c do nhà h†a sï Vân SÖn
phát h†a. CÛng là m¶t bÙc änh to
l§n chÜa tØng thÃy, oai nghi v§i
s¡c phøc cûa ñåo, nghiêm trang
v§i nét m¥t Çåo ÇÙc.
Ban ngày náo nÙc rŠn
rang v§i các cu¶c lÍ, không sao
nói Ç¥ng, Ç‰n Çêm thì Çèn ÇiŒn
sáng trÜng, thiên hå chen chÜn
không l†t, Çáng khen nhÃt là s¿
Çông Çäo, Çøng chåm cûa cã
mÃy chøc vån ngÜ©i mà ch£ng
m¶t l©i cãi c†, m¶t s¿ rÀy la chi.
M¥c dÀu Çåo có Ç¥t m¶t Ç¶i
quân Bäo Th‹ ÇÍ gi» gìn trÆt t¿.
NhÜng h† chÌ ÇÙng Ç‹ chÌ ngã,
chÌ ÇÜ©ng cho kÈ không bi‰t mà
thôi.
Tuy là lÍ ñåi TÜ©ng,
nhÜng có Çû các cu¶c vui chÖi
theo lÓi Çåo, có ÇÓt pháo bông
do ngÜ©i cûa ñåo làm ra, s¿
khéo và ÇËp không thua pháo
cûa Âu MÏ. Nào là c¶ Çèn r¿c r«
có giäi thÜªng. M‡i tÌnh ÇŠu
Çem h‰t tài nghŒ cûa mình Ç‹
phô bày, hÀu mong chi‰m giäi.
C¶ Lân, c¶ Long, c¶ Qui, c¶
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Phøng, nhÃt là c¥p Long Mã,
khen ai khéo tÆp! Cách chåy
cách múa, cách trºng gi«n v§i
nhau, ch£ng khác nào cặp ng¿a
thiŒt. Cu¶c vui chÖi không sao
nói si‰t, chÌ tóm t¡t là xÜa nay
chÜa tØng có, cu¶c lÍ nào long
tr†ng nhÜ cu¶c lÍ ñåi TÜ©ng
này.
ñ‰n khuya sau cu¶c

Çæng Çàn, Ç†c diÍn væn do các
nhà cao cÃp cûa ñåo xong rÒi.
ñúng gi© tš (canh ba) trên Khäi
Hoàn Môn kêu g†i b¢ng máy
phát thanh, rŠn cã m¶t vùng,
r¢ng: ‘Gi© hành lÍ Çã Ç‰n, xin
m©i thiŒn nam tín n» vào d¿ lÍ’.
TÙc kh¡c, rùng rùng Çi vào ai ai
ÇÙng vào ch‡ nÃy, nam tä n» h»u
rÃt có thÙ t¿, dÜ©ng nhÜ có s¡p
Ç¥t trÜ§c. Bên nam m‡i hàng
ngang, 100 bên n» cÛng vÆy, bŠ
dài 300 thì tính ra m‡i bên ÇÜ®c
30.000 ngÜ©i, hai bên là 60.000
ÇÙng s¿ng gi»a tr©i, toàn là y
phøc tr¡ng, ch£ng khác nào m¶t
Çåi Çåo hùng binh nghiêm trang,
tŠ chÌnh mà ch© trÓng lÎnh.
Nhåc b¡t ÇÀu khªi, lÍ b¡t
ÇÀu diÍn do m¶t vÎ LÍ Sanh phát
thanh cÛng b¢ng ÇiŒn, vang m¶t
góc tr©i gi»a Çêm khuya tÎch
mÎch. Ai có d¿ cu¶c lÍ Ãy thì
không bao gi© quên vÈ tôn
nghiêm, khi nghe ti‰ng xÜ§ng
dÜ©ng nhÜ do trên không trung
ÇÜa Ç‰n v§i cái gi†ng ôn tÒn,
nhÙt cº nhÙt Ç¶ng cûa tín ÇÒ ÇŠu
do nÖi ti‰ng xÜ§ng, cách s¡p Ç¥t
thÆt không sao nói Ç¥ng.
(còn ti‰p)
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Nh¡n Tin
• K› sÜ TrÀn Ng†c Thåch (Minh ñæng) : Cám Ön HiŠn Huynh Çã Ç‰n vi‰ng Thánh ThÃt
NSW và có nhã š bi‰u t¥ng tÆp san song ng» ñåo PhÆt DÃn Thân (Engaging Buddhism). TÆp san
trang nhã, bình dÎ mà n¶i dung rÃt phong phú. NgÒi Ç†c say mê trong ngày Harmony Day, ti‹u ÇŒ
chia sÈ khá nhiŠu s¿ bình an trong tâm hÒn. Thân chúc HiŠn Huynh và Ban Biên TÆp luôn an låc và
khang kiŒn, hÀu ti‰p tøc nhä tÖ cho tr†n ki‰p con t¢m. Thân kính.
• HT Q. NñTñ HÒng Ng†c: BTHH Çã nhÆn ÇÜ®c bài tÜ©ng trình ñåo s¿ Çó Çây cûa HiŠn T›
Çã chÎu khó cÆp nh¿t và tóm lÜ®c hÀu ÇÒng ñåo theo dõi tính hình sinh hoåt tåi T¶c ñåo. Dï nhiên
tóm lÜ®c thì không th‹ ÇÀy Çû ÇÜ®c. Hy v†ng ÇÒng ñåo Ç‰n hÀu lÍ ñÙc Chí Tôn thÜ©ng xuyên và
Çông Çû hÀu chia sÈ Thánh Ngôn, Thánh Giáo và nhiŠu tin tÙc ñåo s¿ hÖn. Kính chúc an låc.
• HiŠn H»u Huÿnh Tr†ng: Tñ Çã nhÆn ÇÜ®c các CD ‘L©i thuy‰t ñåo cûa ñÙc H¶ Pháp’,
‘L©i Thuy‰t ñåo cûa ñÙc ThÜ®ng Sanh’ và CD E-book Xuân MÆu Tš (2008). Có m¶t sÓ ÇÒng Çåo
cÀn thÌnh CD Kinh cúng TÙ Th©i, Di L¥c ChÖn Kinh và Kinh Sám HÓi. Xin HH vui lòng sao chép
thêm Ç‹ bi‰u cho các bån Çåo. Thân chúc khoÈ.
• HiŠn H»u ñào Công Tâm: ñŠ nghÎ cûa HH vŠ viŒc th¿c hiŒn các CD tài liŒu hÜ§ng dÅn
cho khách tham quan và tìm hi‹u ñåo Cao ñài rÃt th¿c t‰ và cÀn thi‰t, vi mÃy lúc gÀn Çây các
TrÜ©ng Trung, Ti‹u và ñåi H†c ho¥c cá nhân, Çoàn th‹ các tôn giáo bån thÜ©ng lÃy hËn Ç‰n thæm
vi‰ng tìm hi‹u vào m‡i tuÀn, chÜa k‹ khách vi‰ng Ç¶t xuÃt. ñŠ nghÎ các bån Çåo trÈ dành ít th©i gi©
næng n° làm công quä trong khä næng có ÇÜ®c. Thân ái chúc vui.
• Ti‰n sï TrÀn MÏ Vân (Adelaide- Australia): ñÒng š v§i quan Çi‹m cûa Cô vŠ vai trò và s¿
Çóng góp cûa n» phái trong ñåo Cao ñài không nhÕ Çi‹n hình là vÎ n» ñÀu SÜ ÇÀu tiên là Bà Lâm
HÜÖng Thanh và các vÎ k‰ ti‰p. BT có š tìm thêm tài liŒu vŠ Bà, së gºi cho Cô. ñiŠu mà cä th‰ gi§i
Çang vÆn Ç¶ng, chính ñÙc QuyŠn Giáo Tông cûa ñåo Cao ñài Çã bênh v¿c và tr® giúp cho phái n»
có TrÜ©ng Áo Tím, tØ gÀn th‰ k› trÜ§c rÒi. Hy v†ng s§m nhÆn ÇÜ®c tác phÄm do Cô vi‰t và thuy‰t
trình vŠ vÃn ÇŠ nÀy. Thân chúc an vui.
• HiŠn ñŒ Lê VÛ: Cám Ön HiŠn ñŒ có l©i m©i tham d¿ Ngày S¡c T¶c, Ç¥c biŒt do C¶ng ñÒng
ViŒt Nam vùng Marrickville t° chÙc và do HiŠn ñŒ làm MC. Bu°i trình diÍn nÀy có nói lên væn hóa
Ç¥c thù cûa ViŒt Nam, ÇÜ®c Ông ThÎ TrÜªng và các NghÎ Viên Thành PhÓ Marrickville và ÇÒng
bào ÇÎa phÜÖng hoan nghinh nhiŒt liŒt. Mong có cÖ h¶i nét væn hóa Cao ñài cÛng ÇÜ®c trình làng
cho ngÜ©i bän xÙ hi‹u bi‰t. Thân ái.
• HiŠn Mu¶i Uyên Trang: ñã nhÆn bài Gia Chánh và các chuyŒn vui cÜ©i cûa HiŠn Mu¶i,
mong HiŠn Mu¶i chuÄn bÎ s¤n sàng cho các sÓ k‰ ti‰p ÇÜ®c ra m¡t vào m‡i ÇÀu NguÖn H¶i và Ç¥c
biŒt trong Ç¥c san TÃt Niên cuÓi næm MÆu Tš. Thân chúc hånh phúc.
• HiŠn ñŒ ThiŒn và Mu¶i Chi‰n: H¶ Vø T¶c ñåo Çã nhÆn hÌ cúng công ÇÙc cûa ñŒ Mu¶i
qua viŒc bán các máy tÆp th‹ døc bäo vŒ sÙc khoÈ cho m†i ngÜ©i. ñó cÛng là phÜÖng pháp Çem låi
nguÒn vui và hånh phúc cho tha nhân. Chúc an låc.
• TS Lê Bông (Vic): Hy v†ng HiŠn ñŒ, sáp x‰p th©i gi© vi‰t bài, hÀu góp ti‰ng v§i các bån
trÈ, lÀn hÒi tình hình sinh hoåt Çåo tåi ÇÎa phÜÖng së Çem låi tinh thÀn thÜÖng yêu, Çoàn k‰t, dung
thÙ hÖn. Thân ái.
• ñåo Mu¶i TrÀn Th¡m: BT Çã nhÆn ÇÜ®c m¶t sÓ Çoån thÖ cûa HM. Mong hiŠn mu¶i ti‰p
tøc gºi bài cho BT t§i vào mùa Trung NguÖn. Chúc HM Çåt ÇÜ®c k‰t quä nhÜ š Ç‹ s§m bái t° vinh
quy. Thân m‰n.
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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.

CAO DAI TEMPLE OF NEW SOUTH WALES
HOA HIEP - VIETNAMESE NEWSLETTER

114-118 KING GEORGES ROAD
WILEY PARK – NSW 2195
AUSTRALIA
Phone & Fax: (02) 9740 5678

TO:

