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BỨC THƯ CHÚC TẾT
CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

ĐẢ GỞI VỀ DO NƠI VỊ ĐẠI DIỆN THAY MẶT CHO ĐỨC
NGÀI LÀ TRƯƠNG HIẾN PHÁP HIỆP THIÊN ĐÀI TRUYỀN
THANH CHO TOÀN THỂ CON CÁI CỦA ĐỨC CHÍ TÔN NƠI
CỬA ĐẠO.

----------Nhơn dịp Xuân đến, cũng như thường lệ cả
toàn đạo đều hướng về nơi Tổ Đình, đại gia đình
Thiêng Liêng do Đức CHÍ TÔN tạo dựng đặng thăm
hỏi Thánh Thể của Ngài và vị Chưởng Quản bảo vệ
sự nghiệp ấy trót một năm qua là thế nào và định
tương lai cho nó là dường bao.
Bần Đạo không đặng hân hạnh có mặt nơi Tòa
Thánh trót một năm đã qua làm cho huynh đệ phải
chia lìa, khiến cho Bần Đạo phải ngậm ngùi thương
nhớ.
Từ ngày ĐẠI TỪ PHỤ và ĐẠI TỪ MẪU đến
khai mở chơn truyền, giao phó ngọn cờ cứu khổ hầu
độ dẫn con cái của hai Đấng vào con đường chí chơn
chí thánh. Cái khó khăn cho sứ mạng Thiêng Liêng là
ĐẠI TỪ PHỤ và ĐẠI TỪ MẪU buộc ta phải lấy căn
bản của nền văn minh tối cổ của tổ phụ ta đã lưu lại
trong triết lý Tam giáo qui nguyên, Ngũ chi phục nhứt.
Nếu ta cạn xét, ta ngó thấy với một Đạo giáo mà bảo
thủ chơn truyền rất khó khăn quá sức của ta tưởng
nghĩ, huống chi cả triết lý của các nền Đạo giáo
đương nhiên hiện hữu tại mặt thế nầy thì nó đã đành
quá sức với trí khôn ngoan tưởng tượng. Song ta phải
xét đoán nếu không như thế thì có phương chi khác
mà tạo dựng đại đồng thiên hạ và thống nhứt các tín
ngưỡng, các chơn lý lại làm một cho đặng. Ấy là mục
) (Xin xem ti‰p trang 03)
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ThÜ NgÕ
ThÜa chÜ HiŠn,
TrÜ§c thŠm næm m§i K› Sºu (2009), thay m¥t Ban Biên TÆp Bän Tin Hòa HiŒp, chúng tôi
trân tr†ng kính chúc chÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc, ñåo H»u các Ban, B¶ cùng toàn gia quy‰n hånh
hÜªng m¶t næm m§i tràn ÇÀy HÒng Ân cûa ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và các ñÃng Thiêng Liêng.
TrÜ§c h‰t, chúng tôi không th‹ bÕ qua l©i cáo l‡i v§i chÜ HiŠn vŠ viŒc thi‰u v¡ng Bän Tin
Hå NguÖn MÆu Tš, vì th©i gian nÀy phäi Ça Çoan công viŒc t° chÙc hai kÿ ñåi H¶i liên ti‰p vào
cuÓi næm, cho các vÃn ÇŠ cÀn thi‰t. ñó là ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài Châu ñåo New South Wales
nhân dÎp ñåi LÍ Hå NguÖn, nh¢m công cº các ChÙc Vø Hành Chánh ñåo T¶c ñåo Sydney, bÓn
HÜÖng ñåo và Ban TÙ Vø s¡p mãn nhiŒm cuÓi næm 2008. Ti‰p theo là ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài
TrÃn ñåo Úc Châu næm 2008 cho toàn đạo sống trên nÜ§c Úc.
ñành r¢ng viŒn m†i lš do biŒn båch ÇŠu khó chÃp nhÆn, ho¥c bi‹u hiŒn khä næng điều hành
nhân sự còn giới hạn, hoặc khi‰m khuy‰t thành phần næng n° chÜa s¤n sàng ho¥c còn e dè ti‰p tay
v§i th‰ hŒ Çàn anh Çi trÜ§c, hÀu Çóng góp tài sÙc vào viŒc phát tri‹n cÖ ñåo tåi häi ngoåi.
Th¿c ra, chúng ta không thi‰u thành phÀn trÈ có khä næng và thiŒn chí Çäm trách nh»ng vai
trò quan tr†ng. Song, khả næng và thiŒn chí cÛng phäi tùy thu¶c vào ÇiŠu kiŒn và hoàn cänh sinh
sÓng cûa m‡i cá nhân và gia Çình trong xã h¶i. NgÜ©i tín ÇÒ Cao ñài luôn quan niŒm ’Nhân ñåo
chÜa tròn, thì Thiên ñåo còn xa l¡m’. Tuy nhiên, câu hÕi ÇÜ®c Ç¥t ra là: ChØng nào m§i g†i là
tr†n phÀn Nhân ñåo trong ki‰p phù sinh nÀy? Th‰ nên, m¶t sÓ các bån trÈ nhÆn thÙc phÜÖng cách
’tuÿ th©i sº trung, bäo tÒn Çåi nghiŒp’. Theo Çó, tân nhiŒm kÿ Hành Chánh ñåo lÀn nÀy, chúng ta
hân hoan chào Çón s¿ h®p tác cûa m¶t sÓ khuôn m¥t trÈ, dù gia cänh Ça Çoan mà vì š thÙc trách
nhiŒm cûa m¶t tín ÇÒ, nên Çã không ngåi tranh thû viŒc lÆp công bÒi ÇÙc, cho tròn câu ngÛ nguyŒn.
Hy v†ng, trong th©i gian t§i Çây còn nhiŠu bån trÈ tùy duyên, tùy sÙc, cố gắng sắp xếp thời giờ
riêng tư, góp thêm tay ÇÄy con thuyŠn ñåo lÜ§t nhanh và v»ng vàng, hÀu song hành tr® duyên cho
s¿ ti‰n hóa cûa xã h¶i, theo phÜÖng châm: ’ñåo không ñ©i không sÙc, ñ©i không ñåo không
quyŠn’. Có ÇiŠu, viŒc hành Çåo tåi häi ngoåi, trong hoàn cänh H¶i Thánh bên quê nhà chÜa ÇÜ®c
phøc quyŠn, chÜa có s¿ chÌ dÅn phÜÖng thÙc hành Çåo nÖi tÜ phÜÖng, khó có th‹ th¿c hiŒn y khuôn
nhÜ ª quê nhà, chÜa k‹ Ç‰n viŒc nhÆp gia tùy tøc, nhÆp giang tùy khúc. MiÍn sao, v§i tâm nguyŒn
giấy rách phải giữ lấy lề, không t¿ chuyên canh cải chơn truyền.
K‹ tØ Bän Tin nÀy, th‹ theo ÇŠ nghÎ cûa gi§i trÈ, thêm vài tiết møc thi‰t th¿c góp vui một
cách nhẹ nhàng š vÎ và các ki‰n thÙc ph° thông về sức khỏe và Ç©i sÓng. Xin chÜ HiŠn vui lòng
ÇØng ngÀn ngåi góp š xây d¿ng và cäi ti‰n, tØ n¶i dung lÅn hình thÙc, cùng bài vª, xem nhÜ ti‰ng
nói cûa Çåi gia Çình, không câu nŒ trau chuÓt vë v©i, không cÀu kÿ khuôn sáo. Ngoài ra, chúng tôi
xin chÜ HiŠn dành Çôi phút thiêng liêng cûa ngày T‰t Nguyên ñán Ç†c låi mÃy l©i vàng ng†c cûa
H¶i Thánh Cºu Trùng, HiŒp Thiên và cûa ñÙc H¶ Pháp chúc Xuân cùng nh¡n nhû chúng ta trên
ÇÜ©ng lÆp thân hành Çåo.
CÀu xin ÷n Trên bÓ hóa cho cả Th‰ Gi§i Hòa Bình, Nhân Sanh An Låc. CÀu cho H¶i Thánh
ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ sang năm m§i m†i viŒc ti‰n tri‹n hanh thông, nhiŠu s¿ Ç°i thay, tØ quê
nhà Ç‰n häi ngoåi cho phù h®p v§i tinh thÀn T¿ Do, Dân Chû th¿c s¿, hÀu Çåo quyŠn ÇÜ®c phục hồi
Çúng theo ChÖn TruyŠn Chánh Pháp.
Nay kính.
BBT Bän Tin Hòa HiŒp
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BỨC THƯ CHÚC TẾT
CỦA ĐỨC HỘ PHÁP
ĐẢ GỞI VỀ DO NƠI VỊ ĐẠI DIỆN THAY MẶT CHO ĐỨC NGÀI LÀ TRƯƠNG HIẾN PHÁP HIỆP THIÊN
ĐÀI TRUYỀN THANH CHO TOÀN THỂ CON CÁI CỦA ĐỨC CHÍ TÔN NƠI CỬA ĐẠO.

----------(Ti‰p theo trang 01) ª
phiêu trọng yếu của hai Đấng Phụ Mẫu tạo đoan muốn đạt đến. Còn nếu ta muốn xu
hướng theo một triết lý Đạo giáo làm căn bản thì nó sẽ trái hẳn với nghĩa lý tận độ của
Đạo. Cái khó khăn của ta thi hành sứ mạng là do nơi lẽ ấy.
Khi ĐẠI TỪ PHỤ đến giao phó cho đàn anh của ta sứ mạng lập giáo thì tưởng rằng
nền chơn truyền nầy nó sẽ đơn giản hơn các tôn giáo khác, chớ chưa hề tưởng tượng
đến một sự mới mẻ khó khăn như thế. Chính mình Bần Đạo trước kia cũng nghĩ như vậy
mới có can đảm theo chơn ĐẠI TỪ PHỤ và ĐẠI TỪ MẪU chớ chưa dè là đảm nhiệm một
trách vụ quá sức phàm của ta phải thi thố. Thật ra ta chưa tìm đặng một nơi nào và
đường lối nào đi cho đúng phận. Chính mình Bần Đạo mơ mộng rằng, khi trả xong phận
sự cùng xã hội nhơn quần mà triết lý Tiên Nho đã định và xong phận sự đặng toại hưởng
an nhàn, từ bi tự toại với triết lý Đạo Lão và Đạo Thích là đủ phận.
Nào dè sứ mạng cao trọng chưa phải đến mục phiêu ấy là đủ mà lại phải dung hòa
các tư tưởng Đạo giáo, thống nhứt các triết lý tinh thần là làm một điều chưa hề có trí
khôn ngoan nào làm đặng. Nó là một ảo vọng mà từ truớc đến giờ chưa một nhà triết học
nào nghĩ đến. Chính nơi yếu điểm nầy mà Bần Đạo vẫn ngồi xem quyền CHÍ TÔN vô đối
của ĐẠI TỪ PHỤ thiệt hiện nơi mặt thế nầy, vì thầm hiểu rằng chỉ có tay quyền năng vô
đối của Đức CHÍ TÔN mới làm đặng mà thôi. Tương lai của Đạo CAO ĐÀI sẽ vạch rõ cho
toàn nhơn sanh thấy đặng điều ấy.
Trót 31 năm hành đạo, đi trên con đường nguy hiểm khó khăn mà Bần Đạo đã đủ
nghị lực, đủ kiên chí, đủ can đảm, là Bần Đạo ngó thấy rằng tướng diện phi thường của
nó từ từ hiện tượng. Nhờ ơn Thiêng Liêng và quyền năng vô đối của hai Đấng Phụ Mẫu
vạn linh giúp sức và dìu đường dẫn nẻo mà chơn truyền của Đức CHÍ TÔN từ từ nhi tiến.
Ta càng bị cơ đời khảo đảo, thử thách nặng nề thì ta lại càng có dịp thấy quyền
năng ấy thiệt hiện, bởi cớ mà đức tin của Bần Đạo càng ngày càng kiên cố và bền vững.
Nhiều khi tâm hồn của Bần Đạo còn dám cả gan liều lĩnh dấn thân vào nẻo nguy hiểm khó
khăn, dường như muốn đày thân mình vào đường tử lộ đặng bảo vệ cả toàn sanh mạng
của nhơn sanh hầu thử cơ tạo hóa. Ở mặt thế gian nầy, ai lại chẳng muốn an nhàn tự toại
bởi nó là thuốc trường sanh kia mà, trái lại nó là một hành vi điên rồ và ngu muội.
Đã biết như thế mà Bần Đạo lại quyết định đi ngược chiều để thử thách nhơn tâm
và xem trình độ của đời đã đến một đìểm nào cho biết. May ra cái trò điên rồ của Bần Đạo
nó sẽ tạo nên cho con cái của Đức Chí Tôn một cây cân vô hình đặng đo lường tâm đức
của cả tinh thần Đạo giáo.
Bần Đạo nếu muốn cho đặng an nhàn tự toại như các Tôn giáo khác và thân danh
của Bần Đạo đặng hưởng hạnh phúc cá nhân là một điều rất dễ làm. Nhưng tâm đạo của
Bần Đạo nó không cho phép Bần Đạo hưởng điều ấy trong khi Quốc dân cùng Tổ quốc
Việt Nam và toàn nhơn sanh đang thống khổ, phải chăng giá trị của ngọn cờ cứu khổ sẽ
do đó mà định trọng khinh của nó.
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Bần Đạo quả quyết rằng từ trước đến giờ, trót 31 năm dài đăng đẳng Hội Thánh và
toàn cả con cái Đức Chí Tôn cũng tưởng nghĩ như thế, nên dám hy sinh cương quyết đi
trên con đường Thánh đức ấy mới bảo thủ đặng cơ nghiệp Đạo đến ngày nay.
Bằng chẳng vậy thì Đạo đã chết từ buổi sơ sanh của nó, nó phải phi thường, giống
tượng ảnh của Đấng phi thường đã tạo dựng nó mới phải lẽ, Đức Chí Tôn đã biểu con cái
của Ngài thay thế hình ảnh của Ngài bên cạnh nhơn sanh thống khổ, tức nhiên biểu ta
làm Ông Trời tại thế nầy, mà làm Ông Trời là đìều không phải dễ.
Với con cái chơn thành của Ngài thì Bần Đạo nói: Ta phải làm phi thường như ĐẠI
TỪ PHỤ đã làm phi thường, chỉ kiếp sống của ta phi thường mới đáng sống. Còn với con
cái chơn thành thật thà của Người thì Bần Đạo lại nói: Cứ noi bước của đàn anh nhứt tâm
nhứt đức, vì họ không có quyền hành nào trong kiếp sống của họ mà cả gan dìu dắt con
cái thiêng liêng của Đức Chí Tôn đi lầm đường lạc ngõ.
Đài vinh diệu của Ngài đến lập sẽ vinh quang rực rỡ nơi bước hành trình tương lai
của ta trước mắt. Ta sẽ đặng hân hạnh thấy điều ấy.
Bần Đạo xin gởi cả tâm tình yêu ái vô đối cho mỗi đàn em trong cửa Đạo và ban
phép lành cho cả toàn thể con cái Đức CHÍ TÔN y như bí pháp của Ngài truyền dạy và
cầu xin cho Đức ĐẠI TỪ PHỤ và ĐẠI TỪ MẪU thường tại trong tâm trí của mỗi người.
KIM BIÊN, ngày 21 tháng Chạp năm Bính Thân
(dl. 22-01-1957)
HỘ PHÁP
(Ấn ký)
_______________________________________
SAO Y BẢN CHÁNH
TÒA THÁNH, ngày 30 tháng Chạp năm Bính Thân
THÁI CHÁNH PHỐI SƯ

THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ

(ký tên đóng dấu)

(ký tên đóng dấu)

NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ
(ký tên đóng dấu)

THÁI BỘ THANH

THƯỢNG SÁNG THANH

NGỌC NON THANH

Vâng lịnh ban hành
Qu. THƯỢNG THỐNG LẠI VIỆN
(ký tên đóng dấu)

Giáo Sư THƯỢNG KHƯƠNG THANH

Tài liệu được trích từ THÔNG TIN - Xuân Quý Sửu 1973 trang 09 – 11.
Do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành 02-1973.
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CUNG HỶ TÂN XUÂN QUÝ SỬU (1973)
CỦA HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI

CỬU TRÙNG ĐÀI

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Văn phòng

Tứ thập bát niên

THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ

TÒA THÁNH TÂY NINH

Số: 47 / TX

CUNG HỶ TÂN XUÂN
NĂM QUÍ SỬU (1973)
----HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI
TÒA THÁNH TÂY NINH
Kính gởi: Chư CHỨC SẮC THIÊN PHONG, CHỨC VIỆC và TOÀN ĐẠO
nam nữ.
Kính chư Hiền hữu, Hiền muội,
Thắm thoát năm Nhâm Tý đã qua, năm mới Quí Sửu đang đến cùng với nhơn loại
nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng để mỗi nhà ai cũng nô nức đón mừng Xuân mới.
Mỗi độ Xuân về, Tết đến, theo thông lệ tập quán cổ truyền của người Việt Nam đều
cử hành lễ gọi là ba ngày Tết để trong thân tộc quay quần nhau bên chung trà, chén rượu,
ôn lại quãng đường cũ trong năm để kinh nghiệm và đón mừng năm mới đầy hy vọng.
Một năm có bốn mùa: XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG mà mùa XUÂN là tiết dịu lạnh mát
mẻ hơn hết do sự vận hành sanh khí của Trời Đất trong càn khôn vũ trụ ban cho nhơn
loại và vạn vật báo hiệu con người được tăng thêm một tuổi. Vì thế XUÂN về TẾT đến,
mọi tầng lớp đều sắm Tết vui Xuân để lễ bái Ông Bà Tổ Tiên quá vãng và chúc lành cho
Ông Bà Cha Mẹ Anh Em thân tộc bạn bè còn sanh tiền một năm mới nhiều hạnh phúc.
Ngoài ra còn đến Đình, Chùa, Miếu, Thánh Đường, Thánh Thất, Điện Phật Mẫu, Đền
Thánh để bái lễ Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và các Đấng THẦN, THÁNH, TIÊN,
PHẬT cầu cho vạn gia bá tánh được bình an mọi việc.
Nhìn lại năm Nhâm Tý đã qua, dân tộc Việt Nam chúng ta phải chịu cảnh đao binh
khói lửa cả hai miền Nam Bằc, chiến tranh gia tăng khốc liệt, đã vậy còn thêm nạn thiên
tai hạn hán. Bão tố tàn phá, quả thật là cơ khảo đảo nặng nề cho dân tộc Việt Nam. Về
phần Đạo cũng chịu ít nhiều trong chiến cuộc, lắm nơi phải liên lụy sự hư hao đổ nát từ
Thánh Thất, Điện thờ Phật Mẫu, Văn phòng cũng như tài sản của bổn đạo cho đến sanh
mạng cũng không tránh khỏi mà phải bị tổn hại ít nhiều trong đó.
Chiến tranh lan tràn năm Nhâm Tý đến nay chưa ngã ngũ ra sao, thử hỏi chúng ta
đâu có vui gì mà hả dạ đón Xuân? Chúng ta là người Đạo, làm môn đệ của Đức Chí Tôn,
thấy trạng huống đó phải có bổn phận đồng cùng nhau cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, PHẬT
MẪU các Đấng THIÊNG LIÊNG ban ân lành cho dân tộc Việt Nam và các nước có chiến
tranh trên thế giới mau được chấm dứt đem sự an cư lạc nghiệp lại cho mọi người. Mặt
5

z Bän Tin Hòa HiŒp Xuân K› Sºu - 2009 z
khác, chúng ta cũng nên chia sớt đùm bọc lẫn nhau những người kém may mắn phải bị
cảnh màn trời chiếu đất đến an ủi tinh thần phần nào trong kiếp sanh của con người gặp
cơn khốn đốn.
Đa số ai cũng mong hòa bình đến Việt Nam vào năm Nhâm Tý, nhưng cơ hội đó
nghiễm nhiên trôi mất rồi, giờ đây năm Quí Sửu bắt đầu chúng ta lại hy vọng và cầu
nguyện hòa bình sớm đến cho dân tộc Việt Nam chúng ta ở năm nầy, vì chiến tranh dai
dẳng đã tàn phá kinh khủng đất nước Việt Nam rồi.
Về mặt Đạo, HỘI THÁNH ước mong toàn thể phải cố gắng thực hiện thương yêu,
hòa ái với nhau nhứt là Chức Sắc, Chức Việc có bổn phận nhắc nhở, giáo hóa bổn đạo
điều lành lẽ chánh và cần nhứt phổ độ chúng sanh sớm tầm chơn lý cao siêu của Đức Chí
Tôn để cùng nhau tiến đến huynh đệ đại đồng thực hiện sự nhơn nghĩa từ bi của Đấng
Cha lành đã khai sáng nền ĐẠI ĐẠO để sớm lập lại đời Thượng Ngươn Thánh Đức.
Trước thềm năm mới Quí Sửu, ai cũng vui vầy nô nức đón Chúa Xuân, trên bàn
thờ khói hương nghi ngút, HỘI THÁNH thành tâm cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT
MẪU, các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG ban ơn lành cho toàn thể Chức Sắc, Chức Việc, Đạo
Hữu nam nữ và toàn cả nhơn sanh đặng tinh thần mẫn huệ, quí thể khương cường, đạo
hạnh gia tăng chung hưởng một năm Quí Sửu nhiều phúc lành hạnh đức. HỘI THÁNH
mong toàn thể đồng cầu nguyện cho đất nước Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung
mau chấm dứt chiến tranh, đem hòa bình thật sự lại cho nhơn loại trong đầu XUÂN năm
mới QUÍ SỬU.
THI XUÂN
Tân XUÂN Quí Sửu nước nhà an,
Đời, Đạo tương liên hiệp một đàng.
Thể hiện công bình ân Phật thưởng,
Thực thi bác ái phước Trời ban.
Quốc gia thạnh trị dân hoan hỉ,
Tôn giáo hoằng khai chúng hưởng nhàn.
Cung chúc Đạo, Đời đầy hạnh đức,
XUÂN về bá tánh đắc vinh quang.
TÒA THÁNH, ngày 1 tháng Giêng năm Quí Sửu (03/02/1973)
Qu. NỮ C.P.S
(ký tên đóng dấu)

Qu. THÁI C.P.S.
(ký tên đóng dấu)

Qu. NGỌC C.P.S.
(ký tên đóng dấu)

Qu. THƯỢNG C.P.S.
(ký tên đóng dấu)

HƯƠNG TIẾU

THÁI HIỂU THANH

NGỌC NHƯỢN THANH

THƯỢNG NHÃ THANH

Phê chuẩn

Phê kiến

HIẾN PHÁP Qu. Chưởng Quản H.T.Đ.

ĐẤU SƯ Chưởng Quản C.T.Đ. Nam Phái

(Ấn ký)
TRƯƠNG HỮU ĐỨC

(Ấn ký)
THƯỢNG SÁNG THANH

Tài liệu được trích từ THÔNG TIN - Xuân Quý Sửu 1973 trang 01 – 02.
Do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành 02-1973.
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THƯ XUÂN QUÝ SỬU (1973)
CỦA HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN

HỘI THÁNH

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

PHƯỚC THIỆN

Tứ thập bát niên

Văn phòng

TÒA THÁNH TÂY NINH

CHƯỞNG QUẢN PHƯỚC THIỆN

▬▬▬▬▬▬▬▬

Số: 733 / TX

HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN

LÁ THƯ XUÂN
----Kính gởi: Chư Chức sắc, Chức việc và toàn đạo Phước Thiện nam nữ
Nam, Trung Tông Đạo.
Kính chư hiền thân mến,
Tiết Đông thiên Nhâm Tý hầu qua, Xuân Quí Sửu lại đến, ngày tháng trôi vào
không gian, tuổi đời lại thêm chồng chất, niên lịch Đại Đạo càng cao, để hiệp cùng cảnh
vật đổi thay, vẻ tươi ngày Ngươn Đán.
Mỗi độ Xuân về lòng người tràn ngập hân hoan, nhân dịp dừng chân tạm nghỉ trên
mọi trường sanh hoạt để ôn cố suy tư quá trình, cùng dự định cho sở hành kế tiếp.
Nhàn nhã nhấp chén trà xuân trước nghi trầm quyện tỏa khói hương, lòng lâng
lâng dường nhẹ thoát non bồng, để gợi cảm ý xuân:
“Xuân đến là phục sinh cảnh sống”.
Hương Xuân có đầm ấm dịu dàng, nhàn cư tự toại trong cảnh thanh bình thì người
đời mới tận hưởng thú Xuân.
Trái lại tình trạng đương nhiên của đất nước, lòng nhân ái không cho phép chúng
ta vui riêng, trong cảnh đồng bào đang hồi khổ lụy.
Vì đó, chủ nghĩa Phước Thiện ý thức cho các cấp thừa hành cần có quan niệm tha
nhân hướng thượng, nguyện cầu cho chiến cuộc mau chấm dứt sớm đem lại hòa bình
thật sự cho toàn dân đồng hưởng cảnh áo ấm cơm no, tích cực thực thi trách nhiệm của
người Phước Thiện, ấy là phương cứu cánh nhơn sanh thoát qua cơn thảm họa.
Đạo đức là trên hết, chỉ có đạo đức mới biến chế đời hổn độn trở nên đời Thánh
đức thuần lương. Ngày nào được như sở nguyện thì việc đón Xuân mới có đầy đủ ý
nghĩa để ngâm câu:
“Xuân thanh bình muôn người hớn hở,
“Đời thạnh trị trăm họ hòa ca.”
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Hiện nay ngày Xuân dầu chưa được thanh thản như thời quá khứ, song chúng ta
cũng được thọ hưởng rất nhiều diễm phúc dưới bóng từ bi của Đức Chí Tôn hoằng hóa
để trau dồi đạo hạnh vị ngã tha nhân hầu làm tròn sứ mạng.
Trước thềm năm mới, HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN nam nữ kính gởi đến quí chư
hiền và toàn bửu quyến cũng như vạn gia bá tánh lời chúc an lành trọn hưởng một mùa
Xuân đầy hạnh phúc.
Cầu nguyện hai Đấng Phụ Mẫu vạn linh và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân
cho toàn thể con cái của Ngài trụ vững đức tin mạnh tiến trên đường bồi công lập đức một
cách phi thường mạnh mẽ trong năm mới sắp đến.
KÍNH CHÚC
TÒA THÁNH, ngày 02 tháng 12 năm Nhâm Tý
(dl. 05/01/1973)
PHÊ KIẾN
HIẾN ĐẠO HIỆP THIÊN ĐÀI

CHƯỞNG QUẢN P.T. NỮ PHÁI

CHƯỞNG QUẢN P.T.

Thống Quản Phước Thiện
(Ấn ký)

CHƠN NHƠN
(ký tên đóng dấu)

CHƠN NHƠN
(ký tên đóng dấu)

PHẠM VĂN TƯƠI

LƯU THỊ SEN

LÊ VĂN TRUNG

Vâng lịnh ban hành
THƯỢNG THỐNG LẠI VIỆN NỮ.PH.PH. TH.

THƯỢNG THỐNG LẠI VIỆN PH. TH.

CHƠN NHƠN

CHƠN NHƠN

(ký tên đóng dấu)
TẠ THỊ THẾ

(ký tên đóng dấu)
TRẦN MINH VIÊN

Tài liệu được trích từ THÔNG TIN - Xuân Quý Sửu 1973 trang 03 – 04.
Do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành 02-1973.

VỊNH MAI
Mai là cốt cách liễu tinh thần,
Thi thiệt hồn mai, tuyết ấy trần.
Mai tuyết không thi mai tuyết não,
Thi không mai tuyết thế không xuân.
(9-12-1925)
Thi Tập / TNHT Q.2
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NGÀY XUÂN QUÝ SỬU
LƯỢC GHI LẠI CHUYỆN XÂY BÀN, CẦU CƠ TẠI SÀI GÒN NĂM ẤT SỬU (1925)

Là những trang tao nhân, mặc khách vừa là tài tử đương thời, ba Ông CAO QUỲNH
CƯ, PHẠM CÔNG TẮC, và CAO HOÀI SANG dù là công chức, nhưng tâm hồn lúc nào cũng
đa sầu, đa cảm, sầu cảm vì vận mạng giống nòi và đau thương vì những khổ đau chồng
chất của thế nhân hiện tại.
Đã từng đọc qua nhiều sách vở về Thần Linh học, ba ông nảy ra ý nghĩ liên lạc với
vô hình bằng cách XÂY BÀN để được dịp tiếp xúc cùng các vong linh hầu xướng họa thi
phú hoặc đàm luận văn chương… Lúc đầu quý ông cho việc đó là thú tiêu khiển để giải
sầu thế cuộc… Nhưng quý ông có biết đâu, mọi việc thiên cơ đã tiền định. Từ cuộc xây
bàn nầy, ba ông sau nầy đã trở thành Đại Tướng Soái của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thượng Đế và nắm giữ những vai tuồng trọng yếu của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đó là
HỘ PHÁP Thiên tôn, THƯỢNG PHẨM Thiên tôn và THƯỢNG SANH Thiên tôn.
Dưới đây là phần lược ghi tổng quát về diễn tiến của việc xây bàn và cầu cơ trong
năm Ất Sửu (1925) kể từ đầu tháng 6 âm lịch…

Hình ba ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài
Sang khởi sự xây bàn ngày 06 tháng 6 năm Ất Sửu
(Tài liệu trích từ Đạo Sử của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu)
Đây là những thí nghiệm lúc đầu tại nhà
ông Sang.

MÙNG 5 THÁNG 6 NĂM ẤT SỬU
(DL. 25/07/1925) Quý ông Cao Quỳnh
Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang tổ
chức xây bàn thông công với vô hình.

MÙNG 6 THÁNG 6 NĂM ẤT SỬU
(DL. 26/07/1925) Quý ông Cư, Tắc,
Sang thí nghiệm lại việc xây bàn. Kết
9
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quả, cháu của ông Cư là Ô. Cao Quỳnh
Lượng và thân sinh của Ông là cụ Cao
Quỳnh Tuân giáng.

là ông Võ Văn Nguyên và Lâm Duy Hưng
đến để xem hư thiệt.
MÙNG 5 THÁNG 8 NĂM ẤT SỬU
(DL. 22/09/1925) Ba Ông tiếp tục xây
bàn xướng họa thi phú với các Tiên
Nương.

MÙNG 10 THÁNG 6 NĂM ẤT
SỬU (DL. 30/07/1925) Quý Ông hội
lại và tiếp tục xây bàn. Có một vị về xưng
tên là ĐOÀN NGỌC QUẾ, cho thi rất hay
và chỉ cho quý Ông biết mộ của Cô ở Phú
Thọ. Tên thật của Cô là V.T.L.

MÙNG 8 THÁNG 8 NĂM ẤT SỬU
(DL. 25/09/1925) Đấng A.Ă.Â. giáng
dạy ba ông Cư, Tắc, Sang đến ngày rằm
tháng 8 phải thết tiệc chay thỉnh DIÊU
TRÌ NƯƠNG NƯƠNG, và CỬU VỊ TIÊN
NƯƠNG dự tiệc “Hội Yến Diêu Trì”.

SÁNG 11 THÁNG 6 NĂM ẤT
SỬU (DL. 01/08/1925) Ba Ông đem
nhang đèn viếng mộ cô Quế ở Phú Thọ
và thấy mộ chỉ đề tên là VƯƠNG THỊ LỄ,
lại có ghi cả lai lịch và hình ảnh nữa. Ba
Ông trở về nhà còn phân vân nên gầy
cuộc xây bàn liền. Cô Quế về cảm ơn và
xác nhận đó là mộ của Cô.

11 THÁNG 8 NĂM ẤT SỬU (DL.
28/09/1925) Nhiều thi hữu trong “Sài
Gòn Thi Xã” đến nhờ ba Ông xây bàn cho
họ tiếp xúc với một nhà thơ đã chết biệt
hiệu là QUÍ CAO. Thi sĩ THUẦN ĐỨC tên
thiệt là NGUYỄN TRUNG HẬU xướng thơ
và được thi sĩ Quí Cao về họa. Đôi đàng
cứ thế xướng họa liên tiếp. Là thi sĩ nên
ba ông Cư, Tắc, Sang cũng tham dự cuộc
xướng họa nầy trong sự vui vẻ và thỏa
mãn.

15 (RẰM) THÁNG 6 NĂM ẤT
SỬU (DL. 04/08/1925) Ông LÊ VĂN
TRUNG được ông Nguyễn Hữu Đắc rủ
đến nhà ông Lê Thành Vạn tại Chợ Gạo
Phú Lâm xem cầu cơ. Nhờ các đàn cơ nầy
mà ông Lê Văn Trung lần lần hiểu đạo và
tự thông công được với các Đấng Vô
hình. Sau mới gặp ba ông Cư, Tắc và
Sang.

14 THÁNG 8 NĂM ẤT SỬU (DL.
01/10/1925) Cụ CAO HOÀI ÂN, thân
sinh của ông Cao Hoài Sang về cho thơ.
Sau đó Đức NHÀN ÂM CHƠN NHƠN giáng
và xướng họa với ba Ông. Trong dịp đó,
có ông Vương Quang Trân là thân sinh
của cô Vương Thị Lễ đến hầu và khẩn
cầu ba ông Cư, Tắc Sang giúp cho Ông
được tiếp xúc với con Ông. Cô Vương Thị
Lễ giáng mừng cha và cho thi.

15 THÁNG 07 NĂM ẤT SỬU
(DL. 02/09/1925) Cô Vương Thị Lễ
báo tin cho ba ông Cư, Tắc và Sang biết
là có một Đấng cao cả đến tiếp xúc với
ba Ông. Đấng nầy khi nhập bàn xưng
danh là A.Ă.Â.
MÙNG 1 THÁNG 8 NĂM ẤT SỬU
(DL. 18/09/1925) Cô Vương Thị Lễ
nhập bàn. Ba Ông ngỏ ý nhờ Cô mời
giùm các vị khác đến xướng họa thi phú
chơi. Cô Lễ nhận lời và buộc ba Ông phải
ăn chay. Kể từ đây ba Ông bắt đầu tập
ăn chay.

RẰM THÁNG 8 NĂM ẤT SỬU
(DL. 02/10/1925) Thiết lễ Hội Yến
Diêu Trì lần đầu tiên tại nhà ông Cao
Quỳnh Cư, số 134 đường Bourdais
Saigon. Có Đấng A.Ă.Â., DIÊU TRÌ
NƯƠNG NƯƠNG và CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG
giáng. Mỗi vị cho một bài thi, riêng Cửu
Nương hai bài. Sau hết, Lục Nương mời
ba Ông làm thi liên ngâm, mỗi người hai
câu. Cứ thế làm tất cả được hai bài thi rất
hay.

MÙNG 4 THÁNG 8 NĂM ẤT SỬU
(DL. 21/09/1925) Khi xây bàn, ông
Sang có xướng lên bài thơ “Tự Thuật”. Cô
Lễ họa rồi còn cho thêm thơ khác. Việc
nầy được đồn đại và thấu tai gia đình cô
Lễ, nên có hai người bạn thân của cô Lễ

22 THÁNG 8 NĂM ẤT SỬU (DL.
09/10/1925) Cả tuần nay, ba Ông xây
10
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cuộc. Tả Quân Lê Văn Duyệt giáng trả lời
thỏa mãn ước vọng của các vị ấy.

bàn nhưng không ai giáng nên ba Ông
rất buồn và thắc mắc chẳng biết tại sao.
Đêm nay ba Ông nhứt quyết trì chí ngồi
từ 8 giờ tối cho đến 12 giờ khuya. Kết
cuộc có Thất Nương giáng, ba Ông phỏng
vấn và bày tỏ sự thắc mắc của mình.
Thất Nương cho biết vì không được lịnh
nên cả tuần nay không đến thăm được.

28 THÁNG 9 NĂM ẤT SỬU (DL.
14/11/1925) Việc xây bàn của ba Ông
đã gây ra nhiều dư luận. Kết quả, kẻ trọn
tin thì đến hầu đàn để học hỏi, người
không tin thì đến để phá rối, còn người
nửa tin nửa ngờ thì đến để thử thách.
Nhưng đêm nay Đấng A.Ă.Â. giáng và
ban cho tất cả nhiều đức tin không thể
phủ nhận được.

28 THÁNG 8 NĂM ẤT SỬU (DL.
15/10/1925) Đấng A.Ă.Â. giáng và cho
ba Ông biết là mình đã bị Ngọc Hư Cung
bắt tội vì đã tiết lộ Thiên cơ với ba Ông.
Nghe vậy, ba Ông cam kết sẽ khấn cầu
và chịu tội với Thượng Đế, thay cho Đấng
A.Ă.Â.

12 THÁNG 10 NĂM ẤT SỬU
(DL. 27/11/1925) Tất cả thi hữu thuộc
“Sài Gòn Thi Xã” yêu cầu ba Ông xây bàn
cho họ được tiếp xúc với thi sĩ Quí Cao
(Huỳnh Thiên Kiều). Đêm nay cuộc xướng
họa giữa vô hình và hữu hình đã mang lại
nhiều lý thú bất ngờ cho những người
hiện diện.

29 THÁNG 8 NĂM ẤT SỬU (DL.
16/10/1925) Ba Ông tắm gội sạch sẽ
xông trầm, khử trược, chay lạt kỹ lưỡng,
vọng bàn hương án ngoài trời, đoạn đem
hết tâm thành cầu khẩn Đức THƯỢNG
ĐẾ cho ba Ông thọ tội thay cho Đấng
A.Ă.Â. ba ông còn viết bốn câu thi và đốt
trình lên Thiêng Liêng. Đêm lại, Bát
Nương giáng cho biết Đấng A.Ă.Â. rất hài
lòng về thiện chí và sự kính mến của ba
Ông. Đồng thời Bà xác nhận là chẳng ai
dám bắt tội Đấng A.Ă.Â. cả. Ba Ông rất
ngạc nhiên chất vấn. Bát Nương trả lời
đại khái là vấn đề nầy sau ba ông sẽ rõ.

21 THÁNG 10 NĂM ẤT SỬU
(DL. 06/12/1925) Một người khách tìm
đến tham dự cuộc xây bàn với một mục
đích thử thách và thí nghiệm. Đó là ông
Bồng Dinh, thi sĩ nỗi tiếng thời bấy giờ,
từng chán ngán họa thơ với người trần
tục, nên nhiều khi làm thơ xong Ông tự
ngâm nga rồi đốt đi để gởi cho giới vô
hình.
Đêm nay, ông Bồng Dinh đã được
dịp xướng họa rất nhiều với Đấng A.Ă.Â.
Tuy đã thán phục thi Tiên nhưng thi sĩ
Bồng Dinh vẫn chưa trọn tin nên ngày….

RẰM THÁNG 9 NĂM ẤT SỬU
(DL. 01/11/1925) Đấng A.Ă.Â. giáng.
Vì thắc mắc với sự tiết lộ của Bát Nương
hôm trước, nên ba Ông hỏi Đấng A.Ă.Â. ở
trên Thiên Đình và quyền hành ra sao.
Đấng A.Ă.Â. không đáp.…

28 THÁNG 10 NĂM ẤT SỬU
(DL. 13/11/1925) Bồng Dinh lại đến
thí nghiệm nữa. Ông làm thơ “Vịnh Mai”
rồi tự đốt. Đấng A.Ă.Â. giáng họa và còn
cho thêm thơ khác. Lần nầy thì thi sĩ
Bồng Dinh đã hoàn toàn tâm phục và tin
tưởng việc xây bàn.

18 THÁNG 9 NĂM ẤT SỬU (DL.
04/11/1925) Hôm nay có nhiều bạn bè
trong phong trào Đông Du đến nhờ ba
Ông xây bàn để hỏi về vận mạng tương
lai tổ quốc. Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng
giáng cho mười bài thi liên hoàn rất hay
làm cho các giới yêu nước thời bấy giờ
bàn tán xôn xao, hầu hết đều tỏ ra thán
phục….

30 THÁNG 10 NĂM ẤT SỬU
(DL. 15/12/1925) Thi sĩ Bồng Dinh lại
đến hầu đàn và xướng họa thơ với Lục
Nương Diêu Trì Cung. Trong dịp nầy,
Đấng A.Ă.Â. dạy ba ông Cư, Tắc, Sang
“VỌNG THIÊN CẦU ĐẠO” và phải đến nhà
ông Tý mượn Đại Ngọc Cơ.

24 THÁNG 9 NĂM ẤT SỬU (DL.
10/11/1925) Nhiều nhà chí sĩ tìm đến
cậy ba Ông xây bàn để thỉnh giáo về thời
11
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MÙNG 1 THÁNG 11 NĂM ẤT
SỬU (DL. 16/12/1925) Ngoài đường
trước cửa nhà ông Cư, số 134 đường
Bourdais đã được sắp bày hương án
trang nghiêm. Trước hương trầm bát
ngát, ba ông Cư, Tắc, Sang quốc phục
chỉnh tề, quì khấn nguyện với tất cả tâm
thành cầu đạo của mình, mặc cho khách
đi đường lại qua dòm ngó. Còn Bồng
Dinh thì lăng xăng đi tới đi lui và ngâm
thơ liền miệng. Lễ xong, các Ông vào nhà
cầu cơ. Đây là lần sử dụng Đại Ngọc Cơ
đầu tiên thay thế cho việc xây bàn. Đức
Thượng Đế giáng xưng danh: “NGỌC
HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI TIÊN
ÔNG ĐẠi BỒ TÁT MA HA TÁT GIÁO ĐẠO
NAM PHƯƠNG”. Các ông không hiểu
nghĩa câu nầy nên cầu Đức A.Ă.Â. giảng
giùm. Sau đó, các Đấng như Liên Huệ
Tiên, Diệu Đạo Thiên Tôn, Phổ Hiền Bồ
Tát, Lục Nương lần lượt giáng. Kể từ đây
quý ông cầu cơ chớ không còn xây bàn
nữa.

Một vị khách đến hầu đàn hỏi thiêng
liêng về vận mạng của mình.
MÙNG 8 THÁNG 11 NĂM ẤT
SỬU (DL. 23/12/1925) Ba Ông cùng
với ông Thuần Đức Nguyễn Trung Hậu
ngồi uống trà ngâm thi Tiên và hòa nhạc.
Theo đề nghị của ông Thuần Đức, quý
Ông ráp nhau cầu cơ. Lục Nương, Bát
Nương, Bách Nhẫn Đại Tiên và Huệ Mạng
Kim Tiên lần lượt giáng đàn bồi bổ đức
tin cho quý Ông và khuyên quý Ông tu.
MÙNG 9 THÁNG 11 NĂM ẤT
SỬU (DL. 24/12/1925) Nhân lễ Chúa
Giáng Sinh, các Ông hội họp tại nhà ông
Cao Quỳnh Cư và cầu cơ. Thất Nương
giáng cho biết Đức Thượng Đế sắp khai
đạo cứu đời và còn dạy quý Ông nên
nhân dịp nầy cầu nguyện xin với Đức Cao
Đài Thượng Đế ban ơn cho nhơn loại.
Quý Ông liền thực hành theo và mỗi
người để hết tâm thành khấn nguyện. Lễ
xong, quý ông cầu cơ có Đức Cao Đài
Thượng Đế giáng dạy Đạo và xác nhận
ngày nầy chính là ngày mà Người xuống
trần dạy Đạo bên Thái Tây. Kế tiếp Đấng
A.Ă.Â., Lý Thái Bạch, Đỗ Mục Tiên, và
Lục Nương giáng cho thi…

MÙNG 2 THÁNG 11 NĂM ẤT
SỬU (DL. 17/12/1925) Nghe nói Đức
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ giáng cơ, nên
nhiều người đến thử. Trong số đó có ông
Yết Ma Luật, một tu sĩ được lòng tin của
mọi người. Ngoài ra, còn có một chánh
khách thời đó cũng đến thử. Nhiều người
làm thơ để trong túi áo hoặc đốt. Nhưng
những bài thi do cơ họa vận đã làm cho
họ tin tưởng và thán phục.

RẰM THÁNG 11 NĂM ẤT SỬU
(DL. 30/12/1925) Đức Cao Đài
Thượng Đế giáng và cho biết chính mình
là A.Ă.Â. Đã từng gần gũi bấy lâu với các
Ông. Các Ông hoảng sợ, vội vàng lễ bái
xin nhận tội bấy lâu đã thất lễ… Đôi khi
còn cợt đùa vì thấy A.Ă.Â. quá thương
yêu và dễ dãi với quý Ông.

MÙNG 4 THÁNG 11 NĂM ẤT
SỬU (DL. 19/12/1925) Minh Nguyệt
Tiên Ông và Đấng A.Ă.Â. giáng cho thi.
Sau rốt Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ cũng
giáng cho 10 bài thi liên hoàn rất hay.

17 THÁNG 11 NĂM ẤT SỬU
(DL. 01/01/1926) Một vài Tín đồ Thiên
Chúa giáo đến thử cơ bằng cách để hình
Đức Chúa và cây Thánh Giá lên bàn cầu
cơ. Khi thử như vậy, quý vị ấy đinh ninh
nếu quả thiệt là Thượng Đế mới giáng
xuống được, còn hễ là Quỉ Vương khi
thấy hình Chúa và Thánh Giá, ắt phải
tránh xa. Đó cũng do bài Thánh giáo của
Đức Thượng Đế giáng cơ ngay đêm
Giáng Sinh mới có cuộc thử thách nầy.
Nhưng kết quả Thánh Pierre đã giáng cơ

MÙNG 5 THÁNG 11 NĂM ẤT
SỬU (DL. 20/12/1925) Lục Nương,
Thất Nương, Bát Nương giáng cơ cho thi
khen tặng Thanh Sơn Đạo Sĩ. Sau đó Thổ
Địa Tài Thần, Đấng A.Ă.Â. và Thanh Tâm
Thi Nữ giáng cho nhiều bài thi xuất sắc.
MÙNG 6 THÁNG 11 NĂM ẤT
SỬU (DL. 21/12/1925) ba Ông cầu cơ.
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và sau đó là Đức Thượng Đế giáng dạy
Đạo và ban đức tin cho tất cả những
người có mặt.

cầu cơ, nhiều phép lạ đã hiện ra. Trong
đàn cơ nầy, Đức Thượng Đế dạy ông
Trung phải hiệp cùng hai ông Cư, Tắc lo
việc mở Đạo.

18 THÁNG 11 NĂM ẤT SỬU
(DL. 02/01/1926) Trọn tin nơi Thượng
Đế, quý vị họp lại và bàn luận về nền Đạo
mà Đức Thượng Đế sắp khai mở. Quý
Ông cầu cơ, Đức Thượng Đế giáng và
khởi sự dạy Đạo chánh thức cho quý Ông
kể từ đêm nầy.

27 THÁNG 11 NĂM ẤT SỬU
(DL. 11/01/1926) Ông Lê Văn Trung
đến viếng xã giao ba ông Cư, Tắc, Sang.
Bốn Ông hiệp lại cầu cơ. Đức Thượng Đế
giáng dạy ông Trung nhiều việc.
28 THÁNG 11 NĂM ẤT SỬU
(DL. 12/01/1926) Quý Ông lại hội
nhau cầu cơ. Thất Nương giáng. Quý Ông
trách Thất Nương sao không cho quý Ông
biết trước A.Ă.Â. là Đức Thượng Đế. Sao
đó Lục Nương giáng mừng quý Ông đã
được Đức Thượng Đế chọn làm môn đệ
tiên phuông.

19 THÁNG 11 NĂM ẤT SỬU
(DL. 03/01/1926) Dù tất cả đều có
đức tin đối với cơ bút, nhưng mỗi người
lại có sự nhận xét riêng theo tầm hiểu
biết của mình. Do đó, Đức Thượng Đế
giáng cơ dạy cho toàn thể hiểu biết về
việc thủ cơ, chấp bút. Chiếu theo Thánh
giáo thì người phò cơ, chấp bút là tướng
soái của Thầy (Thượng Đế).

MÙNG 1 THÁNG 12 NĂM ẤT
SỬU (DL. 14/01/1926) Đàn cơ ngày
càng hấp dẫn, số người đến hầu ngày
cũng đông thêm. Có ông Đốc học tên
Đoàn Văn Bản cầu xin với Đức Thượng
Đế cho Ông chấp bút. Ngoài ra, còn Bác
sĩ Trí than phiền về sự không được chọn
làm kẻ phò cơ. Cả hai Ông đều được Đức
Thượng Đế khuyên dạy bằng thơ.

20 THÁNG 11 NĂM ẤT SỬU
(DL. 04/01/1926) Đức Thượng Đế
giáng dạy quý Ông khi hữu cầu mới được
cầu thỉnh chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Đừng nên lạm dụng cơ bút để giải trí hay
thỏa mãn tính tò mò…
22 THÁNG 11 NĂM ẤT SỬU
(DL. 06/01/1926) Quý ông Cư và Tắc
đắc lịnh Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế
đem Đại Ngọc Cơ đến Vĩnh Nguyên Tự
thuộc đạo Minh Sư để thiết đàn cơ. Tại
đây, Đức Thượng Đế đã giáng dạy đạo
cho ông Lê Văn Lịch. Ông nầy là con trai
của cụ Lê Văn Tiểng, Trưởng Lão Minh
Sư, đã đắc đạo và thọ phong Như Ý Đạo
Thoàn Chơn Nhơn. Khi còn ở thế cụ đã có
di chúc tiên tri rằng: “Ngôi Vĩnh Nguyên
Tự sau nầy sẽ có Thập Nhị Khai Thiên
đến mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”.

Tái cầu, có Thất Nương đến tiếp
tục dạy đạo và khuyên nhủ quý Ông gắng
công học đạo.
MÙNG 2 THÁNG CHẠP NĂM ẤT
SỬU (DL. 15/01/1926) Thi sĩ Quí Cao
giáng cho biết, dù là phần hồn nhưng
hiện tại cũng phải lo tu như quí Ông. Thi
sĩ căn dặn, nếu muốn hỏi việc Thiên cơ,
quý Ông nên hỏi ngay Thầy tức là Đức
Thượng Đế.
MÙNG 8 THÁNG CHẠP NĂM ẤT
SỬU (DL. 21/01/1926) Nhiều vị Phật
tử đến bạch hỏi Đức Thượng Đế về việc
qui Tam giáo, hiệp Ngũ chi của
Đ.Đ.T.K.P.Đ. nhiều câu nêu ra, nếu gặp
khách phàm ắt khó trả lời cho trôi được,
nhưng Đức Thượng Đế đã giáng cơ trả lời
bằng thi phú rất rành mạch.

23 THÁNG 11 NĂM ẤT SỬU
(DL. 07/01/1926) Đức Cao Đài Tiên
Ông dạy quý ông Cư, Tắc, Sang đem Đại
Ngọc Cơ đến nhà ông Lê Văn Trung ở
Chợ Lớn cho Ngài dạy việc. Quý Ông
ngần ngại nhưng không dám cãi lịnh. Khi
đến nhà ông Trung, quý Ông trình bày tự
sự. Ông Trung vui vẻ chấp thuận và cùng
nhau thiết lập đàn cơ. Trong lúc chuẩn bị

12 THÁNG CHẠP NĂM ẤT SỬU
(DL. 25/01/1926) Thất Nương, Lục
13
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17 THÁNG CHẠP NĂM ẤT SỬU
(DL. 30/01/1926) Ông Lê Văn Trung
thượng tượng thờ Thầy trọng thể hơn các
môn đồ khác. Đức Thượng Đế giáng cơ
dạy và chỉ cách thờ Quan Vân Trường,
Phật Quan Âm và Lý Thái Bạch.

Nương và Bát Nương giáng cơ cho thi dạy
đạo. Riêng Lục Nương đã tiên tri về tiền
kiếp và hậu vận của ông Cao Hoài Sang.
13 THÁNG CHẠP NĂM ẤT SỬU
(DL. 26/01/1926) Trước cảnh gia vong
quốc phá, trước xiềng cùm nô lệ của
giống nòi, trước cảnh đàn áp thẳng tay
của nhà cầm quyền đô hộ đối với những
nhà ái quốc, lòng yêu nước của quý Ông
càng thêm sôi sục… Các Ông thiết đàn
cơ, có Nhứt Nương, Lý Đại Tiên Trưởng
và Đức Cao Đài Thượng Đế giáng cơ
khuyên dạy quý Ông nên lo tu luyện. Nếu
tu không đắc, Đạo không thành, khó
mong cứu vớt giống nòi và nhơn loại.
Đàn cơ nầy có mặt ông Lê Văn Trung.

18 THÁNG CHẠP NĂM ẤT SỬU
(DL. 31/01/1926) Có vị tu sĩ đạo hiệu
Thiện Minh muốn theo đạo Cao Đài mà
còn do dự. Đức Thượng Đế giáng cơ rầy
quở Ông nầy, đồng thời chấp thuận cho
ông Trung, Cư, Tắc, Sang phải tập tánh
nghiêm minh phòng sau dạy người.
20 THÁNG CHẠP NĂM ẤT SỬU
(DL. 02/02/1926) Ông Đốc học Đoàn
Văn Bản hướng dẫn các vị giáo viên dạy
học nơi trường Đa Kao đến hầu đàn. Tất
cả đều được Đức Thượng Đế giáng dạy
và chỉ bảo quý Ông về nghĩa vụ của mình
phải thực thi trước khi muốn dạy trẻ con.

14 THÁNG CHẠP NĂM ẤT SỬU
(DL. 27/01/1926) Quý Ông bạch hỏi
Đức Thượng Đế và cách thờ phượng. Đức
Thượng Đế dạy đến gặp ông Ngô Văn
Chiêu để xem cách thức. Vì ông Chiêu là
người được Đức Thượng Đế dạy Đạo từ
lâu, nên quý Ông Trung, Cư, Tắc và Sang
đồng tôn ông Chiêu làm anh cả.

22 THÁNG CHẠP NĂM ẤT SỬU
(DL. 04/02/1926) Trước khi đưa ông
Táo theo tục lệ, quý Ông cầu cơ và thiết
lễ tiễn đưa chư Thần, Thánh, Tiên, Phật
triều thiên. Có Thất Nương và Lý Đại Tiên
Trưởng giáng dạy và truyền lịnh là đêm
giao thừa Bính Dần, quý Ông phải hội
hiệp đông đủ. Và từ nay tới bửa đó, phải
tận diệt tâm phàm, dọn mình trong sạch
để thọ lịnh Thượng Đế. Ngài cho biết đàn
cơ đêm giao thừa là tối trọng khởi đầu
cho cơ bảo tồn…

RẰM THÁNG CHẠP NĂM ẤT
SỬU (DL. 28/01/1926) Cuộc họp mặt
và dự tiệc do ông Lê Văn Trung tổ chức
gồm có 13 vị môn đồ đầu tiên của Đức
Cao Đài Thượng Đế và 14 vị khác đã có
hầu đàn cơ nhiều lần nhưng chưa được
chính thức xem là đệ tử Cao Đài.

Đến đây chấm dứt phần sơ lược về việc xây bàn của quý Ông Cư, Tắc và Sang
trong năm Ất Sửu (1925). Còn nhiều việc thuộc về năm Đinh Sửu (1937), Kỷ Sửu (1949),
Tân Sửu (1961), chúng tôi sẽ lần lượt sưu tầm để cống hiến quý vị đọc giả xin đón xem
những số sau phát hành như thường lệ….

BAN BIÊN TẬP VÀ THÔNG TIN
CƠ QUAN PHÁT THANH PHỔ THÔNG GIÁO LÝ
SƯU TẦM
Tài liệu được trích từ THÔNG TIN - Xuân Quý Sửu 1973 trang 33 – 40.
Do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành 02-1973.
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THÁNH GIÁO

Thánh giáo dạy phải hòa nhau để chung lo danh đạo và từ đây Thầy khởi sự dạy đạo

20 Février 1926

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG
Bửu tòa thơ thới trổ thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà.
Chung hiệp rán vun nền đạo đức,
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.
Nguồn Tiên tầm Ðạo dễ gì đâu?
Quyền phép Càn Khôn một túi thâu.
Thoát xác xưa tầng tu vạn kiếp,
Ðộ hồn nay gội khắp năm châu.
Tìm hiền lắm lúc gieo nguồn Ðạo,
Cải dữ đòi phen cổi mạch sầu,
Trần khổ dầu ai chơn muốn lánh,
Ngày thành chánh quả có bao lâu!
Cái nhánh các con là nhánh chính mình Thầy làm chủ, sau các con sẽ hiểu.
Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất
trân trọng. Phải chung lo cho danh Ðạo Thầy.
Ðạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng
ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày kia sẽ rõ thấu ý muốn của
Thầy.
Vào vòng huynh đệ khá thương nhau,
Một đức trổi hơn một phẩm cao.
Quyết chí Thiên Ðường men bước tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.
Các con phải hiểu rằng: Thầy là huyền diệu thế nào? Cách dạy, Thầy buộc tùy thông
minh của mỗi đứa mà dạy.
Dầu cho thầy phàm tục cũng phải vậy, nếu đứa nào dở mà dạy cao kỳ, nó biết đâu
mà hiểu đặng.
Thầy cấm không cho dị nghị việc người, nhứt là đạo hữu của các con thì đừng phạm
đến kẻo tội nghiệp; chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có Thầy trong đó.
Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Ðạo tức cùng Cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn nhau cho đặng chữ hòa.
Thầy dặn các con một điều, nhứt nhứt đều đợi lịnh Thầy chẳng nên lấy tứ riêng mà
phán đoán chi hết. Phận sự và trách nhiệm các con, Thầy đã định trước, song giờ ngày
chưa đến; phải tuân theo lời Thầy nghe!
Từ đây Thầy khởi sự dạy Ðạo cho.
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...
Trên Bạch Ngọc Kinh có đủ Nam và Nữ, các con chớ lầm tưởng là phân biệt. Có các
Ðấng Nữ Tiên, Nữ Phật còn lớn quyền thế hơn Nam nhiều.
Tr... đã thọ mạng nơi Thầy, con đi đâu Thầy theo đó. Lời đạo đức trong miệng con
nói ra, ấy là lời của Thầy bố hóa tập trí con đặng đi truyền Ðạo; tùy cơ mà dạy kẻ, một
mình con đâu đủ sức phục người. Chẳng luận là Nam hay Nữ, bất kỳ là nước nào, nó
muốn biết đạo lý, con phải độ, biểu chúng nó đến nghe Thầy dạy, mới có thế nó tu hành
đặng, trước con không nên buộc chúng nó lắm.
Thầy nói một lần từ đây nhớ lấy, dầu cho đá, sắt, cây cỏ, mà nghe đến Thánh Ngôn
nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là người, con nhớ và an lòng.
Ðã thấy ven mây lố mặt dương,
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường.
Ðạo cao phó có tay cao độ,
Gần gũi sau ra vạn dặm trường.
Thầy đã hằng ngày nói với con rằng: Muôn việc chi Thầy đã bố hóa vào lòng con.
Như con tính điều chi, tức Thầy đã định rồi. Con không cần nặng lòng lo lắng. Ðạo cốt để
cho kẻ hữu duyên. Những kẻ nào đã làm môn đệ của "Tà Thần Tinh Quái" thì không thế
gì làm môn đệ Thầy đặng.
Lẽ Chánh tự nhiên có lẽ Tà,
Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra.
Sao ra Tiên Phật người trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến Ta.
... Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ mấy đời trước, nay lại còn phạm Thiên Ðiều,
thì tội tình ấy thế chi giải nổi. Mấy con biết luật hình thế gian còn chưa tư vị thay, huống là
Thiên Ðiều thì tránh sao cho lọt? Dầu các con như vậy, thì Thầy cũng lấy oai linh ấy mà
trừng trị chớ không tư vị bao giờ. Phải lo sợ tội tình cho lắm, phải có sợ mới có giữ mình,
biết sợ phải biết giữ mình, phải hiểu rõ rằng: "Thiên Ðịa vô tư" đừng ỷ là có "Ðại Từ Phụ"
mà lờn oai, nghe các con!
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 bài 03
20-Février-1926 nhằm ngày 20-02-1926 (âl. 08-01-Bính Dần).

... ... ...
Thầy hằng muốn cho các con hiệp chung nhau mở
đường chánh giáo, phải biết tương thân tương ái,
chia vui sớt nhọc cho nhau mà dìu dắt chúng
sanh.... … …
TNHT Q.2 / Bài 34
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Sinh Hoạt Đạo Sự

Phúc trình Đạo sự nhiệm kỳ 4 Hành Chánh Đạo
Niên khóa 2003 - 2008

TrÃn ñåo Úc Châu

ñåi - ñåo Tam - Kÿ Ph° - ñ¶
Bát ThÆp TÙ Niên
Tòa-Thánh Tây-Ninh

Châu ñåo New South Wales

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

Tel. & Fax: (02) 9740.5678

Phúc trình ñåo s¿ nhiŒm kÿ 4 Hành chánh Çåo
Niên khóa 2003 - 2008
Nam-Mô Cao-ñài Tiên-Ông ñåi BÒ-Tát Ma-Ha-Tát
Kính båch H¶i-Thánh ñåi-ñåo Tam-Kÿ Ph°-ñ¶.
Kính thÜa ChÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc và ñåo H»u Nam N», các ban b¶.
Trích y‰u: Phúc trình Sinh hoåt ñåo s¿ trong nhiŒm kÿ 4 Hành Chánh ñåo T¶c ñåo Sydney
Niên khóa 2003 - 2008
ThÜa chÜ HiŠn,
Thay m¥t Hành Chánh ñåo T¶c ñåo Sydney, Châu ñåo NSW, Thi‹u PhÄm kính trình H¶i
Thánh cùng chÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc và toàn ñåo vŠ các sinh-hoåt ñåo-s¿ t°ng-quát cûa T¶c-ñåo
Sydney và các HÜÖng-ñåo tr¿c thu¶c, trong nhiŒm kÿ Hành Chánh ñåo thu¶c niên khóa 20032008. N¶i dung Bän phúc trình ÇÜ®c chia làm 3 phÀn chính nhÜ sau: N¶i vø, Ngoåi vø và D¿ ki‰n
th¿c hiŒn trong tÜÖng lai:
A- N¶i Vø :
1- væn phòng t¶c Çåo và tÙ vø:
a)- Væn phòng T¶c ñåo: ñã th¿c hiŒn các hÒ sÖ và MÅu GiÃy T¡m Thánh, S§ CÀu
ñåo, Bäng Phân Công Tr¿c hàng næm, Væn ThÜ Çi và Ç‰n, Vi B¢ng các phiên h¶i nhóm thÜ©ng kÿ
và bÃt thÜ©ng, v.v. . .
b)- LÍ Vø: K‹ tØ ngày 03.01.2003, có LÍ Vø/ Chánh TrÎ S¿ TrÀm ThiŒn Phú chính thÙc
kiêm nhiŒm. Song, Ç‰n ngày 20.02.2006, CTS Phú ÇŒ T© Trình xin tØ chÙc v§i lš do nhà xa và bÆn
r¶n công viŒc làm æn. Do Çó, các ban Nhåc, LÍ và ñÒng Nhi khi‰m khuy‰t nhân s¿. Trong khi chÜa
có LÍ Vø chánh thÙc, T¶c ñåo ÇŠ nghÎ các Bàn TrÎ S¿ t¿ ÇiŠu Ç¶ng và s¡p x‰p nhân s¿ trong các
LÍ, Vía, ñåi-ñàn và Ti‹u-ñàn nhÜ: Sóc Nh¿t, V†ng Nh¿t, K› NiŒm chÜ TiŠn Khai, TuÀn Cºu,
Ti‹u và ñåi-TÜ©ng Çúng theo nghi thÙc cæn bän cûa H¶i-Thánh ñåi-ñåo Tam-Kÿ Ph°-ñ¶ TòaThánh Tây-Ninh cæn cÙ trên các quy‹n Quan Hôn Tang LÍ, Kinh Thiên-ñåo và Th‰-ñåo, cùng các
Thông Tri, Thánh LÎnh, ñåo LÎnh cûa H¶i Thánh tØ trÜ§c.
•

Ngoài các ñàn, Vía thÜ©ng lŒ, T¶c ñåo Çã t° chÙc các LÍ sau Çây:
ThÌnh An Thánh TÜ®ng : ChÜ ChÙc ViŒc và ñåo H»u thu¶c các HÜÖng ñåo Çã ThÌnh An
và An VÎ Thánh TÜ®ng ñÙc Chí Tôn cùng ChÜ ThÀn Thánh Tiên PhÆt tåi các tÜ gia sau Çây:
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-Gia Çình ñH Lê Væn CÀn &Lš Lan (Macquarie Field): thÜ®ng tÜ®ng ngày 08.10.Nhâm
Ng† (dl 12.11.02).
-Gia Çình TS Huÿnh Song & Lê G†i Ánh (Moorebank): thÜ®ng tÜ®ng ngày 08.01.Quí
Mùi (dl 08.02.03).-Gia Çình CTS Sº Di Sanh tåi Auburn, thÜ®ng tÜ®ng ngày 28.02.Quí
Mùi (dl 30.03.2003).
-Gia Çình ñåo H»u Lâm ThÎ Thu Hà (Bonnyrigg): ngày 24.03.Quí Mùi (dl 25.04.2003).
-GÇ ñåo H»u Võ Ng†c DiŒp (Revesby) : thÜ®ng tÜ®ng ngày 08.05.Quí Mùi (dl
07.06.2003).
-GÇ CTS TrÀm ThiŒn Phú & Ngô ThÎ Thu Lan (W.Pennant Hills): An vÎ ngày 14.06.Quí
Mùi (dl 13.07.2003).
-GÇ TS NguyÍn ThÎ Kim Giàu & ñH Liêu Phong Vân (Cartwright): thÜ®ng tÜ®ng ngày
18.08.Quí Mùi (dl. 14.09.2003).
-GÇ HiŠn T› N» Q. ñÀu T¶c ñåo Lê ThÎ HÒng Ng†c, an vÎ tåi sÓ 89 Hannans Rd.
Narwee, ngày 25.09. Giáp Thân (dl 07.11.2004).
-GÇ HiŠn H»u Phan Hoài Thu, thÜ®ng tÜ®ng tåi sÓ 80 Baxter St. Bass Hill, ngày
18.01.Giáp Thân (dl.08.02.2004).
-GÇ HiŠn H»u Lê Væn CÀn, an vÎ tåi sÓ 5 Petunia Pl. Macquarie Field, ngày 14.07. Giáp
Thân (dl. 29.08.2004).
-TÜ gia ñåo H»u NguyÍn ñÙc VÜ®ng và DiÍm Trang, sÓ 13 Prosser Ave, Padstow,
2211, ngày 08.12.ƒt DÆu (dl. 07.01.2006).
-TÜ gia ñåo H»u Lê ThÎ Quí, sÓ 11/ 66 Mc Burney St, Cabramatta, 2166, thÜ®ng tÜ®ng
ngày 08.09.Bính TuÃt (dl.29.10.2006).
-TÜ gia ñåo H»u Phan Hoài Thu, sÓ 1/ 203-205 Marion St, Bankstown, NSW 2200, an
vÎ ngày 26.07.ñinh H®i (dl. 07.09.2007).
-TÜ gia Nhåc sï NguyÍn Væn Út, sÓ 2A Victory St, Fairfield East, NSW 2165, an vÎ ngày
18.10. ñinh H®i (dl. 27.11.2007).
•
ChÙng Hôn LÍ: T¶c ñåo và các Bàn TrÎ S¿ Çã cÀu nguyŒn ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và
các ñÃng Thiêng Liêng phÓi hiŒp cho Çôi Tân lang và Tân giai nhân bŠn duyên giai ngÅu. Còn vŠ
phÀn kš ChÙng ThÜ Hôn Thú, do HiŠn Huynh HiŠn Tài NguyÍn Chánh Giáo, Q. Quän Væn Phòng
TrÃn ñåo Úc Châu th¿c hiŒn tåi Bºu ñiŒn, v§i s¿ hiŒn diŒn cûa ChÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc, ÇÒng
ñåo và lÜ«ng t¶c hân hoan chúc mØng hôn lÍ. Các hôn lÍ th¿c hiŒn vào các ngày:
- 28.09.2002: cho Phan ThÎ HÒng Nga và Væn Th† Hòa,
- 21.02.2004: cho Jayson và Phan ThÎ MÏ An,
- 24.04.2004: cho Huÿnh ThÎ Bích PhÜÖng và Bùi QuÓc DÛng,
- 23.04.2005: cho Lai ThÎ HÒng Y‰n và Tæng Cao ViÍn,
- 26.08.2006: cho Phåm Thanh Sang và NguyÍn Thùy Trinh.
•
NhÆp Môn: Có tÃt cä 18 tân Çåo h»u, sau khi tìm hi‹u giáo lš Cao ñài Çã quy‰t ÇÎnh
xin nhÆp môn cÀu ñåo, ti‰p tøc h†c ñåo và chÎu khó lÆp công bÒi ÇÙc ngay. T¶c ñåo Çã cÃp S§ CÀu
ñåo Tåm ho¥c ThiŒt Th† ngay cho các Tân Tín ñÒ.
•
Giäi oan và T¡m Thánh: Ban LÍ T¶c ñåo Sydney Çã th¿c hiŒn LÍ T¡m Thánh cho 24
Ãu nhi và cÀu xin ñÙc ñåi TØ Phø: Xin gìn gi» Thánh hình thanh båch,
Xin xá ân rºa såch tiŠn khiên.
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• LÍ Minh thŒ: Có 3 Ç®t minh thŒ nhÆm chÙc cho quš ChÙc ViŒc tân nhiŒm kÿ Hành Chánh
ñåo và 2 vÎ HiŠn Tài D¿ Phong (Lê TÃn Tài và Mai Hòa ñÜ©ng).
• Tang LÍ: LÍ Vø T¶c ñåo và các Bàn TrÎ S¿ Çã phÓi h®p t° chÙc tang lÍ, theo thÌnh cÀu cûa
tang quy‰n, cho các ñåo H»u và ñåo Tâm sau Çây:
- ñH Phan Ki‹n TrÜ©ng, tu°i MÆu DÀn, qui vÎ ngày 07.12.Nhâm Ng† (2003).
- ñH NguyÍn Væn ThÆp, tu°i Canh Thân, qui vÎ ngày 08.08.Quí Mùi (2003).
- ñH NguyÍn ThÎ H¶i, tu°i Nhâm TuÃt, qui vÎ ngày 24.10. Quí Mùi (2003).
- ñH TrÀn Thanh Nhàn, tu°i Giáp DÀn, qui vÎ ngày 18.01.Giáp Thân (2004).
- ñT Læng Khánh Ng†c HuŒ, tu°i Tân H®i, qui vÎ ngày 19.11.ƒt DÆu (2005).
- ñH Ngô ThÎ Tri‰n, tu°i Bính Tš, qui vÎ ngày 29.10.ƒt DÆu (2005).
- ñH Lš Tú Vinh, tu°i Canh TuÃt, qui vÎ ngày 16.08.Bính TuÃt (2006).
- ñH Quách ñình Hoàng, tu°i ñinh Tœ, qui vÎ ngày 12.04.ñinh H®i (28.05.2007).
- ñT Ngô Væn Long, tu°i Canh Tš, qui vÎ ngày 21.08.ñinh H®i (01.10.2007).
Ngoài ra, T¶c ñåo và các Bàn TrÎ S¿ Çã thi‰t lÍ CÀu An, CÀu Siêu và Truy ñiŒu tåi Thánh ThÃt
NSW cho nhiŠu thân nhân qua Ç©i tåi ViŒt Nam ho¥c tåi häi ngoåi, theo l©i thÌnh lÍ cûa tang quy‰n,
nh¢m giúp tang quy‰n bi‹u l¶ tÃm lòng hi‰u kính ÇÓi v§i ngÜ©i quá cÓ, ÇÒng th©i cÀu nguyŒn ÷n
Trên cho thân nhân ÇÜ®c thoát ly kh° nån ho¥c nhË nhàng siêu thæng tÎnh Ç¶.
• Cúng Sao H¶i: Theo thông lŒ, T¶c ñåo Çã t° chÙc cúng Sao H¶i vào ngày MÒng 8 Tháng
Giêng khá Çông Çäo và rÃt trang nghiêm. Nghi thÙc và các nghi th© ñÙc PhÆt MÅu, ñÙc Di L¥c
VÜÖng PhÆt, Bàn Th© Cºu VÎ Tinh Quân (9 vì Sao), PhÜÖng danh Bá Tánh cúng sao, ÇÜ®c thành
khÄn bày trí nhÜ nghi cúng ñÙc PhÆt MÅu hàng næm. Ban LÍ tåi Thánh ThÃt ngÜng viŒc cúng sao
h¶i hàng næm, tØ khi có ñiŒn Th© PhÆt MÅu NSW.
• Sº døng Lôi Âm c° và Båch Ng†c chung: Theo tinh thÀn phiên h†p thÜ©ng kÿ ÇÀu tháng 2
Nhâm Ng† cûa T¶c ñåo Sydney và các Bàn TrÎ S¿, Ça sÓ ÇŠ nghÎ sº døng chuông trÓng Çã có s¤n
trên Lôi Âm C° ñài và Båch Ng†c Chung ñài cûa Thánh ThÃt NSW tØ trÜ§c ngày Khánh-Thành
Thánh-ThÃt NSW, vào tháng 10 næm Canh Thìn (2000). Tuy nhiên, hŒ thÓng cÀu thang chÜa th¿c
hiŒn hoàn chÌnh, nên viŒc lên xuÓng khá khó khæn và thi‰u an toàn. Do Çó, T¶c ñåo chÃp thuÆn ÇŠ
nghÎ chuy‹n chuông trÓng xuÓng lÀu 1 Ç‹ tåm sº døng, trong khi ch© Ç®i hoàn tÃt hai cÀu thang lÀu,
rÒi së hoàn låi vÎ trí cÛ h®p v§i chÖn pháp hÖn. Sáng thÙ bäy, 15.03.2003, HiŠn Huynh Q. ñÀu T¶c
ñåo NguyÍn Thành NghiŒp Çã cÀu nguyŒn ñÙc Chí Tôn và ChÜ Thiêng Liêng, trÜ§c khi cùng các
vÎ CTS TrÀm ThiŒn Phú, ñH Ngô Væn Thånh, H¶ Vø NguyÍn Quan L», ñH TrÀn Phan Thanh
Hoàng Çã chuy‹n chuông trÓng xuÓng lÀu 1 và H/ H NghiŒp phäi Çóng thêm bøc cho vØa tÀm trung
bình cûa chày và vòng thanh âm "Xuân, Hå, Thu, ñông". K‰ Ç‰n ngày thÙ hai, 17.03.2003, nh¢m
R¢m Tháng 2, ñåi LÍ Vía ñÙc Thái ThÜ®ng Lão Quân, LÍ Vø TrÀm ThiŒn Phú và C¿u CTS Ngô
TÜÖi Çã khai Lôi Âm C° và Båch Ng†c Chung, Ç‹ cúng ñåi ñàn tåi Thánh ThÃt NSW. Th¿c hành
lÀn ÇÀu tiên, có Çôi chút b« ngõ, nhÜng Çã khi‰n cho m†i ngÜ©i có cäm giác nhÜ Çang tham d¿ m¶t
Çàn cúng tåi Thánh ThÃt ª quê nhà.
• Cúng Liên gia: Th‹ theo thÌnh nguyŒn cûa m¶t sÓ gia Çình có th© TH„Y tåi tÜ gia, T¶c ñåo
Çã hoan h› chÃp thuÆn b¢ng væn thÖ chính thÙc ngày 16.02.Quí Mùi (dl 16.02.2003) Ç‹ Çáp Ùng v§i
hoàn cänh, nhân s¿ và ÇÎa bàn hành ñåo linh Ç¶ng trong ÇiŠu kiŒn ª häi ngoåi. HiŠn t› CTS Lê ThÎ
Ái, ñÀu HÜÖng ñåo Bankstown ÇÜ®c T¶c ñåo ÇŠ cº Çäm nhiŒm chÙc Liên Gia TrÜªng, nhÜng HiŠn
T› chÌ xin tåm nhÆn, v§i lš do không có phÜÖng tiŒn di chuy‹n. Sau Çó, nhÎ vÎ Thông S¿ Lê G†i
Ánh và NguyÍn ThÎ Kim Giàu Çã ÇÜ®c ÇŠ nghÎ thay th‰ Çäm nhÆn chÙc Liên gia trÜªng và Liên gia
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phó và Çã ÇÜ®c hÜªng Ùng khá thÜ©ng xuyên trong th©i gian ÇÀu. Song, các sinh hoåt khác Çôi khi
chi phÓi làm gián Çoån các sinh hoåt nÀy. PhÀn vì sÓ ÇÒng ñåo tham gia không Çû Çông, Ç‹ phân
công cho sinh hoåt ÇÜ®c liên tøc. ñó là tình trång th¿c t‰ cûa cÖ ñåo chúng ta hiŒn nay vÆy. Vä låi,
theo thông lŒ, Thánh ThÃt Çã ch†n ngày cuÓi tuÀn cho phù h®p v§i sinh hoåt cúng kí‰ng chung cûa
nhiŠu gi§i, mà không duy trì ÇÜ®c, thì viŒc cúng liên gia không tránh ÇÜ®c s¿ gián Çoån, là th‰.
c)- Công Vø :
• ñ¥t màn sáo (blinds): do hãng Kresta th¿c hiŒn cho các phòng làm viŒc và phòng th©, Ç‹
bäo vŒ nÜ§c sÖn cho các bàn th©, Ç‹ che ánh sáng khi cÀn thi‰t. . . .
• Sºa ch»a sàn nhà bÎ thÃm nÜ§c: Công viŒc ch»a Äm do nÜ§c d¶t vào sàn nhà (slab), trÜ§c
tÜ®ng Tam Thánh là m¶t vÃn ÇŠ khá phÙc tåp Çã ÇÜ®c giäi quy‰t do các HiŠn Huynh HT Giáo, HT
NghiŒp, Mai Væn ñÙc, NguyÍn Quan L», NguyÍn H»u Lš, Lš Minh ThuÀn, DÜÖng Huân VÛ và Ç¥c
biŒt ñH Vi (hiŠn n¶i cûa VÛ) trong viŒc chà "joint" nŠn gåch trÜ§c HTñ.
• Sºa nŠn (background) Thánh TÜ®ng Thiên Nhãn: Th‹ theo š ki‰n cûa nhiŠu ÇÒng Çåo,
nŠn c© Tam Thanh b¢ng kính nh¿a (perspect), quá chói m¡t m‡i khi nhìn Thiên Nhãn, T¶c ñåo
quy‰t ÇÎnh sºa låi thành nŠn tÜ®ng trÜng š nghïa quä Càn Khôn, có ÇÜ©ng kính 3 mét, 3 tÃc, 3 phân,
theo Thánh Giáo ñÙc Lš ñåi Tiên dåy. Nhân s¿ công quä gÒm: các Huynh NghiŒp, Lš, CØ, L»,
KiŒt, HÜng và phái n», HT HÒng Ng†c, Tuy‰t Anh . . . .
• NhÆn ChÙng chÌ Hoàn TÃt Công Trình Xây D¿ng:
Nh© Công Ty Long Reach Fire Protection Çã s¤n lòng Ç‰n Ki‹m Tra và cÃp ChÙng ChÌ vŠ viŒc g¡n
sprinklers, ÇÒng th©i gºi tr¿c ti‰p Ç‰n Canterbury Council, Ç‹ hoàn tÃt hÒ sÖ xin cÃp ChÙng ChÌ
Final Inspection cho Thánh ThÃt NSW. Q. ñÀu T¶c ñåo Çã Çích thân Ç‰n Canterbury Council trình
bày s¿ viŒc v§i Ông Liddle, assessment officer, thì Ông Ãy vui vÈ chÃp nhÆn ngay. It hôm sau,
Thánh ThÃt nhÆn ÇÜ®c GiÃy ChÙng ChÌ hoàn tÃt công tác xây d¿ng (Final Occupation certificate) ÇŠ
ngày 08.05.2007, sau gÀn 7 næm, theo ÇÖn xin. Theo Çó, T¶c ñåo ti‰n hành th¿c hiŒn viŒc che mái
(owning) phía sau Thánh ThÃt, Ç‹ vØa làm nhà kho vÆt døng, vØa làm ch‡ nÃu nÜ§ng, khi có lÍ låc.
• Tu b° Lôi Âm C° ñài (31.03.2007:
Công viŒc nÀy khá phÙc tåp, vì phäi d¿ng giàn s¡t, soån g‡, s¡t, clamps, Óng nÓi, các døng
cø cÀn thi‰t cho công tác và cä công viŒc làm vŒ sinh. Nhân s¿ góp tay gÒm Huynh Giáo, NghiŒp,
Quan L», Ng†c …n (tØ VN sang thæm con), ñH Hoàng, Ng†c HÜng, Công Tâm, Ð§c, Ng†c ñiŒp,
ñåi ThiŒn, Tú Bình, Phú Toàn, TÃn CØ, . . . Dï nhiên, khâu “có th¿c , m§i v¿c ÇÜ®c ñåo”, không
th‹ quên s¿ chu Çáo cûa quí vÎ n», vØa làm vŒ sinh vØa lo Äm th¿c, nhÜ: HiŠn T› Q. N» ñTñ Lê ThÎ
HÒng Ng†c, Tuy‰t Anh, Di Sanh, ThÎ Låc, Phåm Châu, Bà Cúc (hiŠn n¶i Huynh L»), ThÎ TuÓng
(hiŠn n¶i cûa HiŠn Tài …n), và cháu PhÜÖng Uyên trong khâu vØa làm vŒ sinh vØa lo Äm th¿c. TÃt
cä ÇŠu làm viŒc m¶t cách cÆt l¿c, nhÜng trong tinh thÀn vui vÈ, dù công viŒc khá dÖ bÄn, n¥ng nŠ,
khó khæn và phäi quyŠn bi‰n, nhÜ sºa tØng bù lon và tØng con Óc, k‹ cä phäi mÜ®n thêm cây ván và
các tÃm che an toàn tØ các nÖi khác. RÒi ti‰p tøc dª ngói và hÓt phân chim bÒ câu chÒng chÃt trên
t¡m ch¡n (ive), dÜ§i mái ngói. Phân dày hÖn 10 phân, vØa khô vØa Ç¥c cÙng, vØa chÙa nhiŠu loåi
côn trùng, sâu b†, vØa hôi hám, bøi b¥m. Phäi nói, viŒc làm nÀy hoàn tÃt v§i th©i gian k› løc, sÓ
phân chim trên 600 kí (trên 60 bao rác, chÜa k‹ sÓ phân rºa xuÓng linh láng tØ 2 mái trên cùng,
cÛng k› løc, do các vÎ không th‹ không k‹ công.
• Sºa hàng rào: Hàng rào Çúc b¢ng xi-mæng bÎ xe Çøng, Çã nh© K› SÜ Vincent Lam quote
giá sºa ch»a. NhÜng Ç‹ ti‰t kiŒm phÀn nào, ÇÒng Çåo ra công phø sºa cho Ç« tÓn kém. Công quä có
Huynh Giáo, NghiŒp, L», CØ, . . . và ban Äm th¿c.
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• VÜ©n hoa T¶c ñåo: T¶c ñåo Çã ÇÜ®c gia Çình cûa HiŠn T› CTS Fairfield NguyÍn ThÎ Låc
và ñH NguyÍn Væn Nên cho tåm khai thác mänh ÇÃt trên 1,000 mét vuông, trên bÃt Ç¶ng sän gÀn
3,000 mét vuông, Ç‹ trÒng hoa cúng và s¤n tiŒn canh tác thêm các loåi rau Ç‹ gây quÏ cho Thánh
ThÃt chi døng vào nhiŠu møc tiêu khác. Lúc ÇÀu, quš Huynh T› thÜ©ng xuyên có m¥t vào ngày thÙ
tÜ, m‡i tuÀn nhÜ: HiŠn Huynh L», CØ, NghiŒp, Ð§c, Tài và quš HiŠn T› HÒng Ng†c, Tuy‰t Anh,
ThÎ Låc, Di Sanh, ThÎ Châu, PhÜ§c NhiŠu, ThÎ ñó, Thu Hà, và m¶t sÓ vÎ khác . . . Nhóm thu hoåch
ÇÜ®c khá nhiŠu hoa Ç‹ cúng và huê l®i vŠ §t, hË, sä và m¶t sÓ loåi khác có dÜ. Tuy nhiên, kinh
nghiŒm trÒng tr†t và nhân s¿ chæm sóc tåi ch‡ không thÜ©ng xuyên, nên không ti‰p tøc duy trì
ÇÜ®c. Dù sao, tình trång ÇÃt cát Ç‰n nay Çã khá thuÀn và các trø thanh long hiŒn nay vÅn còn lÜu
dÃu k› niŒm th©i gian các bån Çåo góp tay làm công quä h»u ích.
• Che mái sau Thánh ThÃt Ç‹ làm nhà kho và nÃu nÜ§ng khi h»u s¿: Công tác gÒm: d¿ng
sÜ©n, che mái, cân nŠn, lót gåch, làm vách, g¡n cºa kéo và b¡t ÇiŒn v.v . . . K‹ ra nghe ÇÖn giän,
nhÜng b¡t tay vào viŒc m§i thÃy nhiŠu phÙc tåp, nhÙt là vŠ nhân s¿ và cä trang thi‰t bÎ. RÒi m†i viŒc
cÛng xong. CÙ m‡i viŒc làm là m¶t dÎp rút kinh nghiŒm, s¤n sàng sºa sai và kiên nhÅn Çåt Ç‰n thành
quä.
Thành phÀn góp tay gÒm: ñåo H»u Cao Ng†c HÜng, Công Vø/PTS NguyÍn TÃn CØ, CTS
NguyÍn Quan L», PTS NguyÍn Væn Tài, TS Lš Tú Bình, ñH Phåm TÃn MÏ, Phåm Thanh Sang,
ñH NguyÍn Ng†c ñÙc, ñH DÜÖng Huân VÛ, cháu Phong (bån VÛ), CTS NguyÍn Væn Ð§c, HiŠn
Tài NguyÍn Chánh Giáo và Nam , N» Q. ñTñ. . .VŠ phÀn Äm th¿c có N» Q.ñTñ Lê ThÎ HÒng
Ng†c, CTS NguyÍn ThÎ Låc, CTS NguyÍn ThÎ Tuy‰t Anh, ñH Phåm ñ‡ Ng†c TuyŠn, C.PTS Phåm
ThÎ Châu . . .
d)-H¶ vø: (Vui lòng xem chi ti‰t Báo Cáo Tài Chánh Çính kèm).
e)-LÜÖng V¿: ñÜ®c s¿ h‡ tr® cûa HiŠn T› Q. N» ñÀu T¶c ñåo cùng quš ChÙc ViŒc cä
Nam lÅn N» phái và quš ñåo H»u linh Ç¶ng trong viŒc ÇiŠu hành lÜÖng vø, HiŠn Mu¶i LÜÖng Vø
Bích Thûy dù bÆn r¶n v§i sinh k‰ gia Çình, nhÜng Çã cung cÃp khá nhiŠu nhu cÀu lÜÖng vø cÀn thi‰t
cho Thánh ThÃt, khi cÀn. ñ¥c biŒt, trong bu°i tiŒc chay gây quÏ y‹m tr® xây d¿ng và trùng tu các
Thánh ThÃt bên ViŒt Nam, xét theo nhiŠu hoàn cänh và nhu cÀu khá khÄn thi‰t, ChÙc S¡c, ChÙc
ViŒc T¶c ñåo Çã hÜªng Ùng tích c¿c góp công, góp cûa vào các thÙc æn chay tinh khi‰t, b° dÜ«ng,
nào phª, nào bì cuÓn, nào gÕi, nào chè, nào bánh, nào xâm b° lÜ®ng, và nhiŠu n»a . . . Công quä
khó lÜ©ng cho khâu có th¿c m§i v¿c ÇÜ®c Çåo.
2-Ph° T‰:
• ViŒc truyŠn ñåo hiŒn nay, T¶c ñåo và Thánh ThÃt NSW tÆp trung vào công viŒc gi§i
thiŒu các trang mång và th¿c hiŒn các chÜÖng trình nhÜ sau:
- Caodaiebook: http://www.caodaism.org/ ho¥c http://www.caodaiebook.net/ do
HiŠn H»u Huÿnh Tr†ng th¿c hiŒn. N¶i dung gÒm có: Kinh sách ñåo Cao ñài, gÒm phÀn Audio,
Video và Bän Tin Hòa HiŒp on line.
- Sydney Center for Studies in Caodaism cûa HiŠn H»u ñào Công Tâm:
http://purl.nla.gov.au/nla/pandora/caodaìsm
• Th¿c hiŒn các CD L©i thuy‰t ñåo cûa ñÙc H¶ Pháp, ñÙc ThÜ®ng Sanh, ChÜ TiŠn Khai
ñåi ñåo, CD Kinh Thiên ñåo và Th‰ ñåo, v.v. . . Ç‹ bi‰u cho ÇÒng Çåo.
• ñã trang bÎ dàn plasma TV, computer v§i møc Çích gi§i thiŒu ñåo Cao ñài cho m†i
ngÜ©i trong ñåo cÛng nhÜ ngoài Ç©i. Song, chúng ta chÜa có ngÜ©i phø trách lãnh v¿c nÀy.
• In Kinh, Sách ñåo, Thu bæng tài liŒu Hånh ñÜ©ng, cÛng bi‰u không cho ÇÒng Çåo.
• Khách vi‰ng Thánh ThÃt NSW: Ngoài các møc tiêu trên, hàng tuÀn T¶c ñåo và các
Bàn TrÎ S¿ phÓi h®p v§i HiŠn Huynh Q. Quän Væn Phòng TrÃn ñåo Úc Châu ti‰p Çón khách thÆp
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phÜÖng, tôn giáo bån, h†c sinh, sinh viên, thÀy cô giáo, t° chÙc thành nhóm, ho¥c riêng lÈ và hàng
træm vÎ không phân biŒt tôn giáo, s¡c t¶c thu¶c chÜÖng trình Interfaith Harmony trong H¶i ñÒng
Thành PhÓ Canterbury Çã Ç‰n vi‰ng Thánh ThÃt NSW tìm hi‹u, nghiên cÙu tài liŒu ñåo. Trong các
bu°i ti‰p Çón nÀy, ngoài Nam N» Q. ñÀu T¶c ñåo cùng HH Q.QVP TrÃn ñåo Úc Châu trong vai
trò truyŠn giáo, Çôi khi còn có ñåo H»u ñào Công Tâm và Ti‰n Sï Christopher Hartney Çã hÜ§ng
dÅn, giäi thích vŠ ñåo Cao ñài cho quš khách. Tài liŒu Compass do Çài TruyŠn Hình ABC th¿c
hiŒn, cÛng ÇÜ®c trình chi‰u cho khách xem, cùng các tÆp tài liŒu (leaflets) tóm lÜ®c vŠ tôn giáo Cao
ñài cÛng ÇÜ®c bi‰u t¥ng cho khách Ç†c thêm.
3-H†c Vø:
• ñåo ñÙc H†c ñÜ©ng: ñåo ñÙc H†c ñÜ©ng Çã ÇÜ®c nhiŠu thÀy, cô giáo h®p tác, nên
sinh hoåt ÇŠu Ç¥n cho t§i cuÓi niên khóa 2005. Song, T¶c ñåo rÃt ti‰c không th‹ gi» ÇÜ®c trÜ©ng
nÀy, vì nhiŠu lš do khách quan, nhÜ thi‰u giáo viên và không Çû h†c sinh tÓi thi‹u cho m°i l§p h†c.
• L§p Gia Chánh: Nh¢m khuy‰n khích gi§i n» lÜu Ç‰n Thánh ThÃt sinh h†at, cÛng m¶t
phÀn trong viŒc trau giÒi tÙ ÇÙc “công, dung , ngôn, hånh” và khéo tay, giàu sáng ki‰n, HT N» Q.
ñTñ Çã m©i Bà QuÓc ViŒt phø trách hÜ§ng ÇÅn khóa nÀy, k‰t quä, h†c viên trong Çåo cÛng Çã hæng
hái tham gia và h†c ÇÜ®c ít nhiŠu kinh nghiŒm g†t cû, tÌa trái thành nhiŠu hoa væn ÇËp m¡t.
• Khóa Thäo luÆn và BÒi dÜ«ng Hånh ñÜ©ng: : Th‹ theo nguyŒn v†ng cûa m¶t sÓ ChÙc
ViŒc và ñåo H»u muÓn tìm hi‹u và h†c ñåo, hÀu mª mang ki‰n thÙc vŠ ñåo và hành ñåo theo s¿
chÌ dåy cûa H¶i Thánh. CÛng nh¢m tåo ÇiŠu kiŒn dung hòa và vui vÈ thÓng nhÙt ÇÜ©ng lÓi hành
ñåo, trong hoàn cänh tåm dung nÖi häi ngoåi, Væn Phòng T¶c ñåo Çã chính thÙc khai giäng Khóa
Thäo LuÆn và BÒi DÜ«ng Hånh ñÜ©ng sau phiên h†p thÜ©ng kÿ ngày 06.06.Quí Mùi tåi Phòng
Sinh Hoåt Thánh ThÃt NSW. Th©i gian Khóa trong 3 tháng, vào m‡i chiŠu thÙ bäy, tØ 2.30 Ç‰n 5.30
cho t§i ngày 09.09.Quí Mùi là b‰ giäng. TÃt cä các Tham D¿ Viên và HÜ§ng DÅn Viên chÌ là M¶t,
cùng cÀu "ñåi TØ Phø xin thÜÖng khai khi‰u, Giúp trÈ thÖ h†c hi‹u væn tØ, GÀn ÇiŠu nên lánh lë
hÜ . . .". Ai nÃy ÇŠu rÃt t¿ do phát bi‹u š ki‰n hi‹u bi‰t cûa mình, không s® sai, theo phÜÖng châm
"Tri chi vi tri chi, bÃt tri vi bÃt tri, thÎ tri giã"(Bi‰t thì nói bi‰t, không bi‰t thì nói không bi‰t, Ãy là
bi‰t vÆy). T¶c ñåo cÛng nhÃn månh, Çây không phäi là Khóa Hånh ñÜ©ng nhÜ H¶i Thánh Çã t°
chÙc, nhÜng vì nhu cÀu h†c ñåo, thi‰t nghï H¶i Thánh không ngæn cÃm ngÜ©i ñåo tìm hi‹u ñåo và
hành ñåo cho Çúng qui cÛ, chuÄn th¢ng. T¶c ñåo Çã t° chÙc ÇÜ®c 2 khóa liên ti‰p trong 2 næm,
nhÜng næm thÙ 3 bÎ gián Çoån, vì hoàn cänh không cho phép.
4- Sinh hoåt Thi‰u Nhi Cao ñài: Trong tinh thÀn yêu trÈ và h‰t lòng gÀy d¿ng, giáo
hóa Ç¶i ngÛ thi‰u nhi Cao ñài, HiŠn T› Q. N» ñÀu T¶c ñåo Sydney Çã tÆp h†p, cÓ vÃn và tÆp huÃn
cho các phø huynh cûa các cháu, nhÜ ñåo H»u Lš Tú Bình, TrÀn Phan Thanh Hoàng, Væn MÏ
Linh, NguyÍn ThÎ Tuy‰t Nhung, Sophia, Ç‹ các phø huynh tr¿c ti‰p hÜ§ng dÅn sinh hoåt cho các
thi‰u nhi. HÀu h‰t các cháu Çã có b¶ Çåo phøc tr¡ng (do HiŠn Mu¶i Võ Ng†c DiŒp may), khæn Çóng
Çen (do HiŠn T› NguyÍn ThÎ Mau hi‰n), bäng tên (do ñåo H»u HuyŠn Trang th¿c hiŒn) và nhiŠu
ÇÒ chÖi trÈ em (do phø huynh các cháu và ñH Lê VÛ t¥ng). . . Tuy nhiên, vŠ nhân s¿ ÇiŠu hành vÅn
còn khi‰m khuy‰t, nên chÜÖng trình sinh hoåt không ÇÜ®c liên tøc. Dù vÆy, các cháu cÛng Çã ÇÜ®c
hÜ§ng dÅn t°ng quát cách cúng låy, tÆp trò chÖi và tham gia các sinh hoåt væn nghŒ mØng T‰t Trung
Thu (do ñH Uyên, HuyŠn tÆp du®t), picnic ngoài tr©i, công tác xã h¶i và c¶ng ÇÒng nhÜ Ngày Làm
Såch NÜ§c Úc v.v. . . Hy v†ng, n‰u ti‰p tøc duy trì viŒc khuy‰n khích và Ç¶ng viên, các cháu së có
dÎp tÆp sinh hoåt tÆp th‹, dån dï, lÍ phép, làm quen v§i môi trÜ©ng Çåo ÇÙc. . . và tham gia vào các
ban b¶ cûa ñåo sau nÀy.
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Ngoài ra, nhiŠu HiŠn T› Çã giúp các cháu làm quen v§i môi trÜ©ng sÓng và phøc vø trong gian
hàng "H¶i Ch® Væn Hóa …m Th¿c", ÇÒng th©i gây quÏ Ç‹ làm viŒc nghïa và Çóng góp công quä
mang nhiŠu š nghïa thi‰t th¿c.
5- Y‹m tr® xây d¿ng các Tt, ñTPM, CÙu tr® Thiên Tai tåi ViŒt Nam
và các nÖi khác:
• ñáp Ùng Tâm ThÜ cûa m¶t sÓ H† ñåo tØ ViŒt Nam và Häi Ngoåi, T¶c ñåo Sydney, các Bàn
TrÎ S¿ và ÇÒng Çåo theo tinh thÀn “lá lành Çùm lá rách” Çã hÌ hi‰n tài chánh trong hÖn 2
lÀn y‹m tr® xây d¿ng các Thánh ThÃt và ñiŒn Th© PhÆt MÅu Ç‰n các nÖi nhÜ sau:
-Thánh ThÃt Phú Thånh, Gò Công, TÌnh TiŠn Giang,
-Thánh ThÃt H† ñåo Hå Long, TÌnh Quäng Ninh,
-Thánh ThÃt H† ñåo Vïnh L®i, ThØa Thiên, Hu‰,
-Thánh ThÃt PhÜ§c Lâm, CÀn Giu¶c, Long An,
-Thánh ThÃt Saigon, 891 TrÀn HÜng ñåo, Saigon (CÙu Tr® ÇÒng bào nghèo QuÆn CÀu
Ngang).
-Thánh ThÃt Ch® L§n, 194-198 Ngô QuyŠn, QuÆn 10, Saigon (cho h† ñåo Hà Tiên)
-Thánh ThÃt PhÜ§c Ninh, Tây Ninh.
-CÙu tr® bão løt tåi B‰n Tre và m¶t sÓ nÖi khác. . .
• Gºi Austcare cÙu tr® nån nhân Thiên tai tåi Mi‰n ñiŒn. v.v. . .
6- du ngoån: ñ‹ tìm m¶t chút thÜ giän ngoài tr©i, Çi cho bi‰t Çó bi‰t Çây, sau nh»ng
ngày bÆn r¶n v§i sinh hoåt Çåo s¿, T¶c ñåo Çã t° chÙc nh»ng bu°i du ngoån tåi Blue Mountain
trong các ngày cuÓi Thu và Canberra trong mùa hoa tulips. Chuy‰n ÇÒng hành có th‹ chia sÈ nhiŠu
cäm thông trong lš Çåo tình Ç©i cûa ki‰p nhân sinh.
b.ngoåi vø:
1- Liên giao hành Çåo:
a)- D¿ LÍ An vÎ Thánh TÜ®ng tåi Thánh ThÃt T¶c ñåo Melbourne, 73 Melon St.
Braybrook, Vic. 3019, ngày R¢m tháng 11 Nhâm Ng† (18.12.2002): Phái Çoàn 12 vÎ.
b)- D¿ ñåi H¶i TñCñTñUC tåi Perth, WA, ngày 25.12.2002, phái Çoàn 23 vÎ.
c)- D¿ ñåi H¶i TñCñTñUC tåi Melbourne, Victoria, ngày 30-31.12.2006.
d)- D¿ LÍ PhÆt ñän (Vesak Day) tåi PhÜ§c HuŒ Công ñÙc Tòng Lâm. Phái Çoàn gÒm
Nam, N» Q.ñÀu T¶c, CTS Tuy‰t Anh, CTS Sº Di Sanh.
e)- Multi Faith Gathering do Muc SÜ Ivan Robert, Uniting Church m©i: Phái Çoàn gÒm:
HT Giáo, HT NghiŒp, HT HÒng Ng†c và ñH Uyên Trang.
f)- D¿ ñêm Th¡p N‰n tåi Paul Keating Park (Bankstown) do C¶ng ñoàn Công Giáo VN
t° chÙc: HT Giáo và HT NghiŒp tham d¿.
2- Tham d¿ h¶i thäo vŠ hŒ thÓng tôn giáo toàn cÀu: do Ti‰n sï Mary
Clugston thu¶c H¶i Ân Xá QuÓc T‰ Úc Châu (Amnesty International Australia) phÓi h®p v§i Liên
Minh VNT¿ Do cùng Giáo Phái Pháp Luân Công (Falun Dafa Practitioner) t° chÙc tåi H¶i TrÜ©ng
QuÓc H¶i NSW. Phái Çoàn Cao ñái gÒm: HT Giáo Q.QVPTñUC, HT NghiŒp, HTÌ H.Ng†c, Nam
N» Q. ñTñ Sydney, CTS Låc, ñH Hà.
3- tham d¿ ngày harmony day do canterbury council t° chÙc: Tham
d¿ gÒm: Nam N» Q.ñTñ, PTS Tài, CTS Tuy‰t Anh, CTS Låc.
4- d¿ lÍ gi‡ t° hùng vÜÖng: do C¶ng ñÒng NVTD t° chÙc tåi TTVH & SHCD:
5- Tham d¿ picnic: H†p m¥t Tân Niên cûa Tây Ninh ñÒng HÜÖng H¶i, ngày 16.03.2007.
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6- D¿ lÍ ñŒ I chu niên H¶i thÜÖng ph‰ binh QLVNCH tåi Crystal Palace.
C- D¿ ki‰n th¿c hiŒn trong th©i gian t§i:
1. Mª thêm khoá Thäo LuÆn và BÒi DÜ«ng Hånh ñÜ©ng cho ChÙc ViŒc và ÇÒng ñåo.
2. Mª l§p tÆp nhåc, lÍ và ÇÒng nhi.
3. Ti‰p tøc Ãn tÓng và ph° bi‰n kinh sách ñåo qua CD, E-book ho¥c các phÜÖng tiŒn khác.
4. TruyŠn ñåo b¢ng phÜÖng tiŒn truyŠn thông: lÆp chÜÖng trình phát thanh giáo lš.
5. Tåo hŒ thÓng thính thÎ (audio, video) tÓt cho phòng h†p và Chánh ñiŒn.
6. Làm c¶t phÜ§n
7. Làm cÀu thang trên Lôi Âm C° ñài và Båch Ng†c Chung ñài.
8. T° chÙc các chuy‰n hành hÜÖng ho¥c liên giao hành ñåo trong và ngoài nÜ§c.
9. ñóng các kŒ s¡t cho nhà b‰p.
K‰t luÆn:
Kính båch H¶i Thánh,
Kính thÜa chÜ Huynh, T›, ñŒ, Mu¶i,
TÜ©ng trình t°ng quát trên Çây ch¡c ch¡n chÌ là m¶t phÀn trong vô sÓ Çóng góp giá trÎ cûa
ÇÒng ñåo, dù l§n dù nhÕ, không th‹ k‹ h‰t ÇÜ®c. Mong r¢ng viŒc xÜ§ng danh nói trên chÌ là s¿ ghi
nhÆn có tính cách khuy‰n khích, Ç¶ng viên, rút kinh nghiŒm, hÖn là khoe công, e có th‹ làm giäm
nhË Çi š nghïa cûa viŒc dâng hi‰n công quä. ThÀy Çã thÜ©ng khuyên r¢ng:
“VÆy nên ThÀy khuyên các con trÜ§c h‰t phäi ª sao cho ra vÈ Çåo, ÇØng Ç‹ š gì vŠ viŒc công quä
mà nêu danh nÖi cõi tåm nÀy. Các con hãy mª r¶ng tâm chí ra mà hành ñåo m§i nên cho, ch§
ÇØng m© hÒ r¢ng: ñåo thành thì mình ÇÜ®c làm Ç¥ng m¶t vÎ xÙng Çáng và Çåi ích trong ñåo,
ÇiŠu Çó lë thì các con không cÀn ThÀy nh¡c Ç‰n m§i phäi, nhÜng vì còn nhiŠu ÇÙa háo danh và
ham làm m¶t vÎ chû tÜ§ng trong ñåo, nên cÀn phäi nói cho mà xét mình ”.
Xin chúng ta hãy gi» s¿ thÜÖng yêu mà tr® duyên cho nhau gi» v»ng tâm thành g¡ng công
phøc vø.
CÀu xin ÷n Trên, ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và các ñÃng Thiêng Liêng ban bÓ Ân Lành
cho tÃt cä chúng con.
Nay kính,
Bän sao kính gªi:
Thánh ThÃt New South Wales, ngày 12 tháng 10 MÆu Tš
-H¶i Thánh ññTKPñ
( DL, 09.11.2008)
"Xin kính phúc trình"
Q. ñÀu T¶c-ñåo Sydney,
-VP TrÃn ñåo Úc Châu
"ñ‹ kính tÜ©ng"
-Các BTS: Canterbury, Bankstown, Fairfield và ñÜ©ng NhÖn,
-Bàn Cai Quän ñiŒn Th© PhÆt MÅu NSW,
HiŠn-Tài NguyÍn Thành-NghiŒp
"ñ‹ tÜ©ng"
-LÜu HÒ SÖ.

N» Q. ñTñ Lê ThÎ HÒng Ng†c
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Çåi-h¶i tín-ÇÒ ca0-Çài châu Çåo new south wales 2008
Tåi thánh-thÃt new south wales, úc châu.
Sáng nay Chúa NhÆt, ngày 12 tháng 10 næm MÆu Tš ( dl.09-11-2008 ) m¶t bu°i sáng ÇËp
tr©i, thành-phÓ Sydney chan hòa trong ánh n¡ng Ãm áp cûa mùa xuân, tr©i trong xanh v§i vài cøm
mây bay lÖ-l»ng, luÒn gió mát th°i qua làm cho lòng ngÜ©i cÛng cäm thÃy dÍ chÎu và thoäi mái hÖn.
Thánh-ThÃt New South Wales hôm nay có vÈ nh¶n-nhÎp hÖn m†i ngày Chúa NhÆt bình thÜ©ng,
yên-l¥ng và tïnh mÎch vì là ngày nghÌ cuÓi tuÀn.Nh»ng chi‰c áo dài tr¡ng lÀn lÜ®t kéo vŠ Çây Ç‹
chuÄn bÎ cho ngày ñåi-H¶i Tín-ñÒ Cao-ñài thÜ©ng niên cûa Châu-ñåo New South Wales, ÇÜ®c
qui-ÇÎnh vào khoäng th©i-gian ngày R¢m tháng 10, ñåi-LÍ Hå-NgÜÖn và cÛng là ngày k›-niŒm
Ngày Khai ñåo ñåi-ñåo Tam Kÿ Ph°-ñ¶. ñ¥c biŒt ñåi-H¶i kÿ nÀy có thêm phÀn tái công-cº Tân
Ban Hành-Chánh-ñåo thu¶c T¶c-ñåo Sydney cho nhiŒm kÿ 2009-2014.
Næm næm dài gian-truân và ÇÀy thº-thách cho nhÎ vÎ Nam N» Q. ñÀu-T¶c-ñåo, cÛng nhÜ
Quš ChÙc-ViŒc Bàn-TrÎ-S¿ s¡p sºa Çi qua. S¿ hy-sinh cao cä vì ThÀy vì ñåo cûa ChÜ vÎ Çã giúp tôÇi‹m phÀn nào ñåi-nghiŒp ñåo nÖi häi ngoåi ÇÜ®c tÜÖi-tÓt, lÎch-xinh, ÇÒng th©i góp phÀn trong viŒc
ph°-Ç¶ và truyŠn Giáo nŠn ñåo Cao-ñài cûa ñÙc Chí-Tôn Çích thân khai mª. ViŒc hành ñåo tåi häi
ngoåi Çáng g†i gian-truân vì trong bu°i ñåo nån, thi‰u h£n m†i s¿ thÌnh š và chÌ dåy tØ H¶i-Thánh.
M†i viŒc ñåo chÌ ÇÜ®c giäi quy‰t b¢ng cách ngÒi låi v§i nhau nghiên-cÙu tài liŒu, sách vª ñåo mà
chúng ta có ÇÜ®c Ç‹ tìm ra phÜÖng- cách th¿c-hành h®p tình, h®p lš Çúng theo luÆt-pháp chÖntruyŠn ñåi-ñåo. ƒy vÆy lúc hành quyŠn chÜa h¤n ÇÜ®c m†i ngÜ©i chÃp-nhÆn, hoan-nghinh. Mà có
không ít nh»ng l©i chê bai, bi‰m-nhë. Cho r¢ng trÆt ch‡ nÀy, sai ch‡ kia ÇÛ m†i ÇiŠu, m†i lë...
M¶t ÇiŠu khi‰n ngÜ©i ta phäi Çau lòng m‡i khi nhìn thÃy, Çó là các VÎ ChÙc-ViŒc già nua,
løm-khøm trong các ñàn cúng. GÓi mõi, chân dùn phäi chÓng gÆy Ç‰n Thánh-ThÃt Ç‹ cúng ñÙc
Chí-Tôn và ChÜ ThÀn, Thánh, Tiên, PhÆt. Låi n»a trÜ§c ñàn cúng chính Quš ChÙc-ViŒc già nua Ãy
phäi vác thân løm-khøm kéo theo chi‰c xe cút-kít mà m¶t sÓ ñåo t› quen g†i xe rùa,Çi ch® mua
s¡m hoa quä phÄm Ç‹ chÜng lên cho các ñàn cúng. NhiŠu khi không có ngÜ©i chª h¶ phäi Çi b¢ng
xe lºa, xe bušt m§i là kh°-sª. Mong r¢ng gi§i trÈ trong ñåo l¡ng Ç¶ng tâm-tÜ Çôi phút Ç‹ suy-nghï
vŠ viŒc nÀy. Phäi Çâu Çó là trách-nhiŒm cûa quš vÎ già nua? Mà trách-nhiŒm ChÙc-ViŒc Bàn TrÎ-S¿
là cûa nh»ng ngÜ©i trÈ tu°i, nhÜng vì không có ngÜ©i chÎu ra gánh vác nên quš vÎ Ãy vì thÜÖng ThÀy
m‰n ñåo mà phäi ra m¥t gánh thay cho !
10.00 am ñÒng ñåo Çã tŠ-t¿u Çông Çû, bên trong h¶i trÜ©ng Thánh-ThÃt có treo tÃm biÍu
ng» nŠn tr¡ng v§i ch» l§n màu xanh, ÇŠ r¢ng: ‘‘ ñåi-H¶i Tín-ñÒ Cao-ñài Châu-ñåo New South
Wales 2008’’. ñó là do bàn tay khéo léo cûa vÎ Chánh-TrÎ-S¿ sª tåi NguyÍn Quan L» làm nên. Bàn
gh‰ ÇÜ®c s¡p x‰p ngay hàng th£ng lÓi trông thÆt trang-tr†ng và ÇËp m¡t.Phía trên, cái bàn l§n ª
chính gi»a có ÇŠ ch» : ‘‘Chû T†a ñoàn’’. Bàn bên phäi là cûa Ban Giám-Sát và bàn bên trái là cûa
Ban ThÜ- Kš . Hai dãy gh‰ ngÒi bên dÜ§i cho các tham d¿ viên, ÇÜ®c x‰p hai bên theo nam tã, n»
h»u.
10.30 am ñiŠu-h®p-viên TrÀn-Lê-TuÃn Çåi-diŒn Ban T°-ChÙc chào mØng chÜ ñÒng ñåo
Ç‰n tham-d¿ ñåi-H¶i và m©i ban ñÒng-nhi ti‰n vŠ phía trÜ§c Ç‹ chuÄn bÎ khai kinh NhÆp H¶i.
TÃt cä m†i ngÜ©i cùng ÇÙng lên mÆt niŒm ñÙc Chí-Tôn, ñÙc PhÆt-MÅu và ChÜ Thiêng-Liêng.
Ti‰ng nhÎp xanh tr‡i lên hòa lÅn gi†ng Ç†c kinh trÀm b‡ng làm xao-xuy‰n lòng ngÜ©i :
‘‘... ñåi TØ-Phø ra Ön dìu-dÅn,
DiŒt trí phàm: h©n, giÆn, ghét, ganh.
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ñ‹ tâm dÜ§i ánh Chí-Linh,
Soi tÜ©ng chÖn-lš chÌ rành chánh-væn ...’’
Bài Kinh vØa dÙt thì tÃt cä m†i ngÜ©i cùng chÃp tay xá và cúi ÇÀu .
10.40 am Ban T°-ChÙc m©i tÃt cä cùng an-t†a. HiŠn-Huynh HiŠn-Tài NguyÍn-ThànhNghiŒp, Q. ñÀu-T¶c-ñåo Sydney ÇÙng lên tuyên-bÓ khai-måc ñåi-H¶i và cho bi‰t Ç¥c-biŒt kÿ nÀy
có thêm phÀn tái công-cº Tân Ban Hành-Chánh-ñåo cho nhiŒm-kÿ k‰ ti‰p nhÜ trong thÜ m©i.
10.50 am ñiŠu-h®p-viên TrÀn-Lê-TuÃn gi§i-thiŒu thành-phÀn tham-d¿ nhÜ sau :
• H/ huynh HiŠn-Tài NguyÍn-Chánh-Giáo, Q. Quän Væn-Phòng TrÃn-ñåo Úc-Châu.
• H/ huynh HiŠn-Tài NguyÍn-Kim-TriŒu, Ban Th‰-ñåo Úc-Châu
• H/ huynh HiŠn-Tài Bùi-ñông-PhÜÖng và m¶t sÓ vÎ HiŠn-Tài d¿-phong.
• H/ huynh HiŠn-Tài NguyÍn-Thành-NghiŒp, Q. ñÀu-T¶c-ñåo Sydney.
• HiŠn-T› Lê-ThÎ-HÒng-Ng†c, Q. N» ñÀu-T¶c-ñåo Sydney.
• Bàn Cai-Quän Sª PhÜ§c-ThiŒn & ñiŒn-Th© PhÆt-MÅu New South Wales.
• ChÙc-ViŒc các Bàn-TrÎ-S¿ và Ban TÙ Vø Thánh-ThÃt New South Wales.
• M¶t sÓ C¿u ChÙc-ViŒc và ñÒng ñåo nam n» ...
10.55 am HiŠn-T› Q. N» ñÀu-T¶c-ñåo Lê-ThÎ-HÒng-Ng†c Ç†c Bän Phúc-Trình ñåo S¿
cho nhiŒm kÿ 2003- 2008. Phúc-trình ñåo S¿ có hÖi dài, Ç‰n 8 trang giÃy Çánh máy kh° A4, cho
nên HiŠn-T› Çã Ç†c suÓt n»a gi© ÇÒng hÒ. NhÜng cho sinh-hoåt ñåo s¿ suÓt cä 5 næm trÜ©ng, ch¡c
r¢ng ghi nhÆn nhÜ th‰ vÅn còn chÜa ÇÀy Çû.
11.30 am Theo s¿ s¡p-Ç¥t cûa Ban T°-ChÙc, ñiŠu-h®p-viên m©i quš-vÎ Çåi diŒn các cÖ-sª
ñåo phát-bi‹u cäm tÜªng, gÒm có :
• H/ huynh HiŠn-Tài NguyÍn-Chánh-Giáo.
• H/ huynh HiŠn-Tài NguyÍn-Kim-TriŒu và H/ huynh TriŒu s¤n dÎp gi§i thiŒu HiŠnTài Bùi-ñông-PhÜÖng có vài l©i v§i ñåi H¶i.
11.50 am NhÎ vÎ Nam N» Q. ñÀu-T¶c-ñåo Sydney phát GiÃy ChÙng Công-Hånh cho qušvÎ ChÙc-ViŒc Bàn TrÎ-S¿, cùng Ban TÙ Vø và các Ban LÍ, Nhåc. ñ¥c-biŒt hÖn h‰t là HiŠn-huynh
HiŠn-Tài NguyÍn-Chánh-Giáo, Q. Quän Væn Phòng TrÃn-ñåo Úc-Châu Çã phát GiÃy ChÙng CôngHånh cho HiŠn-T› Q. N» ñÀu-T¶c-ñåo Lê-ThÎ-HÒng-Ng†c .
11.55 am HiŠn-T› Phó Chû-TrÜªng Lâm-ViŒt-KiŠu Ç†c Bän Phúc-Trình ñåo-S¿ cûa Bàn
Cai-Quän Sª PhÜ§c-ThiŒn và ñiŒn-Th© PhÆt-MÅu New South Wales .
và

12.10 pm Ban T°-ChÙc tuyên-bÓ tåm ngÜng bu°i h†p theo nhÜ chÜÖng-trình Ç‹ cúng Ng†
Ç¶ trai .

1.30 pm Tái h†p, ñåi-H¶i Çã công-cº Chû-T†a ñoàn, Ban Giám-Sát và Ban ThÜ-Kš Ç‹ ti‰n
hành viŒc công-cº Tân Ban Hành-Chánh-ñåo thu¶c T¶c-ñåo Sydney.
* Chû T†a ñoàn gÒm các vÎ :
• H/ huynh HiŠn-Tài NgyÍn-Chánh-Giáo .
• H/ huynh HiŠn-Tài NguyÍn-Thành-NghiŒp.
• HiŠn-T› Lê-ThÎ-HÒng-Ng†c .
• HiŠn-T› TrÀn-ThÎ-ñÙc, Chû-TrÜªng PhÜ§c-ThiŒn.
* Ban Giám-Sát :
• C¿u CTS. TrÀm-ThiŒn-Phú.
• H/ huynh NguyÍn-H»u-Lš .
* Ban ThÜ-Kš :
• T/ s¿ NguyÍn-ñÙc-Nhân .
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ñåo-h»u NguyÍn-Uyên-Trang.

HiŠn-Huynh HiŠn-Tài NguyÍn-Thành-NghiŒp, tuyên-bÓ nhiŒm-kÿ Hành-Chánh-ñåo 20032008 cûa T¶c-ñåo Sydney së ÇÜ®c chÃm dÙt vào ngày mùng 09 tháng Giêng næm K›-Sºu ( dl. 03/
02/ 2009 ) cho nên cÀn phäi công-cº m¶t Tân Ban Hành-Chánh-ñåo cho nhiŒm-kÿ t§i. HiŠn-huynh
ÇŠ-nghÎ là ti‰n-hành công-cº ChÙc-ViŒc cho các HÜÖng-ñåo trÜ§c và sau Çó së công-cº phÄm Q.
ñÀu-T¶c-ñåo nam n».
HiŠn-huynh Q. ñÀu-T¶c-ñåo dÙt l©i thì HiŠn-huynh NguyÍn-H»u-Lš, Çåi-diŒn Ban GiámSát Ç†c Bän N¶i-Qui H¶i-Nhóm, ÇÜ®c trích-løc tØ tài-liŒu Hånh-ñÜ©ng cûa H¶i-Thánh.
K‰ ti‰p C¿u CTS. TrÀm-ThiŒn-Phú, có š-ki‰n là nên công-cº chÙc-phÄm tØ trên xuÓng. TÙc
là công-cº phÄm Q. ñÀu-T¶c-ñåo nam n» trÜ§c, Ç‹ chÜ ChÙc-viŒc và ÇÒng ñåo có th‹ ch†n m¥t
gªi vàng mà hæng-hái tham-gia vào Hành-Chánh-ñåo .
Chû-T†a Çoàn xin š-ki‰n bi‹u-quy‰t cûa toàn ñåi-H¶i b¢ng cách giÖ tay. ñåi Ça sÓ chÜ
ÇÒng ñåo ÇŠu giÖ tay tán-thành š-ki‰n cûa C¿u CTS. TrÀm-ThiŒn-Phú.
ViŒc công-cº tân nam n» Q. ñÀu-T¶c-ñåo bÜ§c ÇÀu có vÈ gay-go, vì ÇÜÖng quyŠn nam n»
ñÀu-T¶c-ñåo có š muÓn chÃm dÙt trách-nhiŒm vào cuÓi nhiŒm-kÿ và không muÓn ti‰p tøc Ç‹
nhÜ©ng ch° cho ngÜ©i khác thay th‰ .
ChÜ b°n ñåo nhÆn thÃy hiŒn th©i chÜa có ngÜ©i có th‹ ÇÙng ra Ç‹ lo cho cÖ ñåo tåi Sydney
ÇÜ®c, nên ÇÒng lòng thÌnh-cÀu nam m» Q. ñÀu-T¶c-ñåo ÇÜÖng quyŠn chÎu khó hy-sinh lo cho ñåo
thêm m¶t nhiŒm-kÿ 5 næm n»a, có ngÜ©i còn bäo r¢ng nhÎ vÎ Q. ñÀu-T¶c-ñåo phäi làm cho Ç‰n h‰t
cu¶c Ç©i.
Sau nhiŠu lÀn tØ-chÓi, nhÜng không th‹ chÎu Ç¿ng n°i nh»ng l©i nài-nï chân-thành cûa cä
b°n ñåo, nhÎ vÎ nam n» Q. ñÀu-T¶c-ñåo Çã ÇÒng š nhÆn l©i, nhÜng v§i ÇiŠu-kiŒn là phäi ÇÜ®c s¿
h°-tr® nhiŒt-tình cûa cä b°n ñåo. NhÜ quš vÎ ChÙc-ViŒc ÇÜÖng quyŠn và c¿u, nhÙt là gi§i trÈ trong
ñåo phäi tích-c¿c tham-gia vào Hành-Chánh-ñåo.
Toàn h¶i-trÜ©ng vô cùng mØng r« và ti‰ng v‡ tay vang d¶i Ç‹ hoan-nghinh tinh-thÀn cûa nhÎ
vÎ nam n» Q. ñÀu-T¶c-ñåo Sydney.
S¿ hÙa hËn Çã ÇÜ®c Çáp Ùng m¶t cách cø th‹, là sau m¶t hÒi công-cº m¶t sÓ khá Çông c¿u
ChÙc-ViŒc và ñåo-h»u có lòng h¢ng quan-tâm Ç‰n nŠn ñåo cûa ñÙc Chí-Tôn Çã hæng-hái tham-gia
vào Ban ChÙc-ViŒc Hành-Chánh-ñåo cho nhiŒm-kÿ k‰ ti‰p trong s¿ vui mØng cûa toàn ñåi-H¶i.
Có th‹ nói r¢ng Çây là lÀn công-cº thành-công nhÃt, nhân-s¿ ÇÀy Çû nhÃt và ÇÒng ñåo vui-vÈ nhÃt
tØ trÜ§c t§i nay tåi ti‹u bang New South Wales cûa chúng ta .
HÜÖng-ñåo Sª Tåi Canterbury, ÇÜ®c công-cº trÜ§c tiên. HiŠn-h»u PTS NguyÍn-Væn-Tài
ÇÜ®c ÇŠ-nghÎ thæng chÙc Chánh-TrÎ-S¿, ñÀu HÜÖng-ñåo thay-th‰ CTS NguyÍn-Quan-L». Bàn TrÎS¿ hÜÖng ñåo Canterbury gÒm các vÎ ChÙc-ViŒc nhÜ sau :
• Nam CTS. NguyÍn-Væn-Tài.
• N» CTS.
NguyÍn-ThÎ-Tuy‰t-Anh.
( lÜu nhiŒm )
• N» PTS.
DÜÖng-ThÎ-Bích-Thûy.
• N» TS.
Lâm-PhÜ§c-NhiŠu.
( lÜu nhiŒm )
• Nam TS.
NguyÍn-ñÙc-Nhân.
( lÜu nhiŒm )
HÜÖng-ñåo Fairfield thì nhÎ vÎ CTS NguyÍn-Væn-Ð§c và N» CTS NguyÍn-ThÎ-Låc ÇÜ®c
lÜu-nhiŒm, ÇÒng ñåo Çã c» thêm 3 vÎ tân ChÙc-viŒc nhÜ sau :
• PTS.
Cao-Ng†c-HÜng .
• N» PTS. Lâm-ThÎ-Thu-Hà.
• N» TS.
NguyÍn-ThÎ-Kim-Giàu.
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HÜÖng-ñåo Bankstown thì N» CTS.Sº-Di-Sanh xin ÇÜ®c nghÌ hÜu vì lš-do sÙc-khÕe, cho
nên khuy‰t cä hai phÄm nam n» Chánh-TrÎ-S¿ ñÀu-HÜÖng-ñåo. ñåi-H¶i Çã công-cº nhÎ vÎ C¿u
CTS. TrÀm-ThiŒn-Phú và Ngô-ThÎ-Lan tái nhÆm trách-nhiŒm Chánh-TrÎ-S¿ ñÀu-HÜÖng-ñåo
Bankstown có thêm các ChÙc-ViŒc nhÜ sau :
• PTS.
TrÀn-Ng†c-ñiŒp ( lÜu nhiŒm )
• N» PTS. Lê-G†i-Ánh.
• TS.
Phåm-Væn-Vây.
• N» TS.
Phåm-ñ‡-Ng†c-TuyŠn.
HÜÖng-ñåo ñÜ©ng-NhÖn thì trong suÓt nhiŒm-kÿ vØa qua Çã khuy‰t phÄm Nam Chánh-TrÎS¿ và PTS. NguyÍn-TÃn-CØ ÇÜ®c ÇÒng ñåo công-cº nhiŠu lÀn thæng phÄm Chánh-TrÎ-S¿ nhÜng
HiŠn-huynh NguyÍn-TÃn-CØ nhÃt-ÇÎnh không nhÆn. Cho nên ñåi-H¶i yêu-cÀu HiŠn-huynh
CTS.NguyÍn-Quan-L» tåm th©i chuy‹n sang gi» chÙc ñÀu-HÜÖng-ñåo ñÜ©ng-NhÖn. N»
CTS.Châu-HuŒ-Ên thì ÇÜ®c lÜu-nhiŒm và thêm các ChÙc-ViŒc khác nhÜ :
• PTS.
NguyÍn-TÃn-CØ . ( lÜu nhiŒm )
• N» PTS. Ti‰t-Næm
( lÜu nhiŒm )
• TS.
Lš-Tú-Bình
( lÜu nhiŒm )
• N» TS. Lš-Xi‰u-MÏ.
Ban TÙ Vø cûa T¶c-ñåo ÇÜ®c ñåi-H¶i công-cº thành-phÀn nhÜ sau :
• LÍ-Vø :
TrÀm-ThiŒn-Phú.
NguyÍn-Væn-Tài
( Phó LÍ-Vø )
• H¶-Vø :
NguyÍn-Quan-L»
TrÀn-Lê-TuÃn
( Phó H¶-Vø )
• Công-Vø : NguyÍn-TÃn-CØ
• Cao-Ng†c-HÜng ( phó Công-vø )
• LÜÖng-Vø :
DÜÖng-ThÎ-Bích-Thûy .
• ñÀu-Phòng-Væn : TrÀn-Lê-Phong
NguyÍn-DiÍm-Trang ( thÜ-kš )
NguyÍn-Uyên-Trang ( thÜ-kš )
5.00 pm Bu°i ñåi-H¶i Çã ÇÜ®c k‰t-thúc trong bÀu không-khí vui-tÜÖi và phÃn-khªi. Ban
Giám-Sát kh£ng-ÇÎnh Çây là m¶t bu°i công-cº ÇÀy tính dân-chû và trung-th¿c d¿a trên luÆt-lŒ côngcº cûa H¶i-Thánh ñåi-ñåo Tam-Kÿ Ph°-ñ¶, Tòa-Thánh Tây-Ninh. ñÒng ñåo Ç‰n tham-d¿ không
Çông l¡m nhÜng Çã th‹-hiŒn lòng nhiŒt-thành và s¿ quan-tâm Ç‰n nŠn ñåo cûa ñÙc Chí-Tôn nÖi
häi-ngoåi.Mong r¢ng b°n ñåo chúng ta luôn phát-huy s¿ nhiŒt-tình v§i ñåo, Ç‹ cùng nhau g¡n-bó
trong tình huynh-ÇŒ nhÃt gia nh¢m phát-tri‹n cÖ ñåo ngày càng v»ng månh.
CuÓi cùng HiŠn-huynh HiŠn-Tài NguyÍn-Thành-NghiŒp, Q. ñÀu-T¶c-ñåo Sydney ngõ l©i
cäm Ön toàn-th‹ ChÜ Tín-H»u Çã nhín th©i-gi© quš báu Ç‰n tham-d¿ ñåi-H¶i tr†n cä ngày nghï cuÓi
tuÀn, h‰t lòng vì ThÀy vì ñåo Ç‹ có ÇÜ®c bu°i ñåi-H¶i thành-công thÆt viên-mãn.
5.10 pm ñåi-H¶i b‰ måc, Ban ñÒng-Nhi khªi gi†ng Ç†c Kinh XuÃt H¶i trong n‡i vui-mØng
cûa toàn cä b°n ñåo . /.
Sydney, ngày 25 tháng 10 næm MÆu-Tš ( DL 22.11.2008)
C¿u CTS. TrÀm-ThiŒn-Phú
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Vài nét VŠ ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài
TrÃn ñåo Úc Châu næm 2008
TrÃn ñåo Úc Châu

ñåi - ñåo Tam - Kÿ Ph° - ñ¶

Châu ñåo New South Wales

T¶c-ñåo Sydney

Bát ThÆp TÙ Niên
Tòa-Thánh Tây-Ninh

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

Tel. & Fax: (02) 9740.5678

Vài nét VŠ ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài TrÃn ñåo Úc Châu næm 2008
Tåi Thành PhÓ Sydney, ngày 27.12.2008)
Trong l©i phát bi‹u vŠ lš do t° chÙc ñåi H¶i, HiŠn Tài NguyÍn Thành NghiŒp, Q. ñÀu T¶c ñåo
Sydney Çã nói: “ñåi H¶i nh¢m th¡t ch¥t mÓi tÜÖng giao hành Çåo v§i các tôn giáo bån, v§i các t°
chÙc C¶ng ñÒng, trong tinh thÀn Huynh ñŒ nhÙt gia. ñÒng th©i, ti‰p nÓi truyŠn thÓng sinh hoåt
chung nhÙt khoäng næm 1983, v§i danh xÜng H¶i Tín H»u Cao ñài Úc ñåi L®i, nay Çã lÀn hÒi trª
thành cÖ ch‰ Hành Chánh ñåo chung, cÛng cho cÃp Liên Bang. Các T¶c ñåo nÖi m‡i Ti‹u Bang
luân phiên, cÙ hai næm m¶t lÀn vào dÎp LÍ Giáng Sinh và T‰t DÜÖng LÎch, t° chÙc ñåi H¶i Tín ñÒ
Cao ñài TrÃn ñåo Úc Châu, b¡t ÇÀu tØ næm 2000, v§i møc Çích cùng trao Ç°i và h†c hÕi kinh
nghiŒm hành Çåo . . .”.
ñáp Ùng l©i m©i cûa T¶c ñåo Sydney, Châu ñåo New South Wales, ÇÒng Çåo tåi các Ti‹u Bang và
ChÜ VÎ Lãnh ñåo Tinh ThÀn các Tôn Giáo, ñåi DiŒn C¶ng ñÒng và CÖ Quan ñoàn Th‹ Çã không
ngåi ÇÜ©ng xa và công viŒc bŠ b¶n cuÓi næm, vŠ tham d¿ ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài TrÃn ñåo Úc
Châu næm 2008, ÇÜ®c t° chÙc tåi Thánh ThÃt NSW, Thành PhÓ Sydney, ngày 27.12.2008), gÒm:
Thành phÀn Quan Khách:
- ñåi ñÙc Thích PhÜ§c Nhân và ñåi ñÙc Thích PhÜ§c ThiŒt Çåi diŒn Giáo H¶i PhÆt Giáo
ViŒt Nam ThÓng NhÙt Úc Châu và Tân Tây Lan (PhÜ§c HuŒ Công ñÙc Tòng Lâm),
- Ông TrÀn Nhân, NghÎ Viên TP Fairfield, Phó Chû TÎch N¶i Vø C¶ng ñÒng NgÜ©i ViŒt T¿
Do NSW, thay m¥t Ông Võ Trí DÛng,
- Ông NguyÍn Væn Miêng, H¶i TrÜªng H¶i Thân H»u Cao Niên ViŒt Nam NSW, và phu
nhân.
- Ông Phåm Ng†c ñÌnh, H¶i TrÜªng Tây Ninh ñÒng HÜÖng H¶i,
- Ông TrÜÖng Væn Quang, H¶i TrÜªng H¶i Cao Niên ñông DÜÖng NSW,
- Bà Phåm Ng†c Trinh, H¶i TrÜªng H¶i Cao Niên ViŒt Nam T¿ Do NSW,
- Bà ñ¥ng Kim Ng†c, H¶i TrÜªng H¶i Phø N» ViŒt Nam Liên Bang Úc Châu,
- SÜ Cô Thiên Giác và PhÜ§c Bºu, chùa Thiên PhÜ§c,
- Ông Phan Bách, SBS Radio, Phó H¶i TrÜªng Giáo H¶i PhÆt Giáo Hòa Häo Ti‹u Bang
NSW,
- Ông VÛ ñÙc Nhân, H¶i ThÜÖng Ph‰ Binh QLVNCH, NSW và Phu Nhân,
- Nhà ThÖ LŒ Hoàng v. v . . .
ñÒng ñåo:
- Phái ñoàn T¶c ñåo Perth, WA, do HiŠn Huynh Huÿnh ñÜ®c, Q. ñÀu T¶c ñåo Perth và
ChÙc ViŒc các Bàn TrÎ S¿ cùng ÇÒng ñåo.
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Phái ñoàn T¶c ñåo Melbourne, Vic, do HiŠn Huynh NguyÍn Thanh Xuân, Q. ñÀu T¶c ñåo
Melbourne, các Bàn TrÎ S¿ và ÇÒng ñåo.
Phái ñoàn T¶c ñåo Sydney gÒm quí ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc và ñåo H»u các ban b¶, Bàn Cai
Quän PhÜ§c ThiŒn và ñTPMNSW và quí Thân H»u tåi Ti‹u Bang NSW.

Nhìn t°ng quát, khu v¿c H¶i TrÜ©ng dù rÃt ÇÖn sÖ, nhÜng khá ÇÀy Çû š nghïa và s¿ Ãm cúng cûa
m¶t Çåi gia Çình ñåo. M¶t hàng rào danh d¿ gÒm các cháu Thi‰u Nhi m¥c Çåo phøc tr¡ng, hai tay
cÀm ba lá c©: c© ñåo, quÓc kÿ Úc, ViŒt, vÅy chào quí quan khách v§i khuôn m¥t h§n hª và vui tÜÖi
hÒn nhiên. Còn các cô chú, anh chÎ trong Ban Ti‰p Tân thì g¡n các bäng tên cho tØng quan khách và
ÇÒng Çåo, trÜ§c khi m©i vào vÎ trí ÇÎnh s¤n trong H¶i TrÜ©ng.
XÜ§ng Ngôn Viên Lê TuÃn, có s¿ h‡ tr® cûa C. Chánh TrÎ S¿ TrÀm ThiŒn Phú, theo Çúng nghi
thÙc và gi© giÃc khai måc, thông qua phÀn chào c© Úc ViŒt và ñåo Kÿ, phút m¥c niŒm, gi§i thiŒu
thành phÀn tham d¿, chÜ vÎ ñåi DiŒn th¡p hÜÖng trÜ§c bàn th© T° QuÓc. Ti‰p theo, HiŠn Tài
NguyÍn Thành NghiŒp, Q. ñÀu T¶c ñåo Sydney, thay m¥t Ban T° ChÙc ñåi H¶i, tuyên bÓ lš do.
K‰ Çó, HiŠn Huynh HiŠn Tài NguyÍn Chánh Giáo, Q. Quän Væn Phòng TrÃn ñåo Úc Châu
chính thÙc tuyên bÓ khai måc ñåi H¶i. LÀn lÜ®t, phÀn phát bi‹u cûa quí quan khách: ñåi ñÙc Thích
PhÜ§c Nhân, Ông TrÀn Nhân, Ông NguyÍn Væn Miêng, Ông Phan Bách v.v . . . TÃt cä các l©i phát
bi‹u ng¡n g†n mà chân tình cûa quí khách Çem låi nhiŠu niŠm vui Çåo vÎ.
Sau phÀn cung thÌnh quí khách lên Bºu ñiŒn kÌnh lÍ ñÙc Chí Tôn và ChÜ Thiêng Liêng là phÀn
“có th¿c m§i v¿c ÇÜ®c Çåo”. ñây là khâu khá quan tr†ng cûa gÀn hÀu h‰t các bu°i h¶i h†p, Çòi hÕi
s¿ tiên liŒu, s¡p x‰p g†n gàng, chu Çáo, khéo léo và cä thích h®p khÄu vÎ cûa m†i ngÜ©i. Th¿c vÆy,
Ban T° ChÙc không quên Çánh giá cao s¿ Çóng góp Ç¥c biŒt cûa toàn Ban …m Th¿c, nghïa là tÃt cä
m†i ngÜ©i góp tay kÈ nhiŠu, ngÜ©i ít v§i tr†n tÃm lòng. Theo Çó, không th‹ không k‹ tên HT N»
Q.ñTñ Lê ThÎ HÒng Ng†c, ÇiŠu hành t°ng quát, LÜÖng Vø Bích Thu›, PTS Tài, CTS Låc, CTS
Tuy‰t Anh, PTS Ti‰t Næm, C.CTS Thu Lan, và nhiŠu nhiŠu vÎ khác n»a, không k‹ h‰t ÇÜ®c.
Tr†ng tâm cûa chÜÖng trình là phÀn tái h†p vào bu°i chiŠu cùng ngày. Sau khi ÇÒng Çåo ÇÜ®c
nghe các phái Çoàn thông qua phÀn tham luÆn và tÜ©ng trình sinh hoåt cûa m‡i ÇÎa phÜÖng Ç‹ cùng
chia sÈ kinh nghiŒm hành Çåo. M¶t sÓ các vÃn ÇŠ t°ng quát và cá biŒt cûa tØng ÇÎa phÜÖng Çã ÇÜ®c
ÇÜa ra thäo luÆn Çåi khái nhÜ sau:
1- ñoàn ngÛ hóa các Thanh Thi‰u Niên và Thi‰u Nhi, tùy theo ÇÎa phÜÖng và lÆp chÜÖng trình
sinh hoåt h£n hòi.
2- ThÓng nhÙt m¶t sÓ nghi thÙc cúng ki‰ng ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và các LÍ K› NiŒm
ChÜ TiŠn Khai ñåi ñåo. ñ¥c biŒt chú tr†ng Ç‰n các LÍ Tang và CÀu Siêu. . .
3- Mª các Khóa Thäo LuÆn và BÒi DÜ«ng vŠ Hånh ñÜ©ng: m‡i næm tØ 2 Ç‰n 3 khóa.
4- LÆp Ban Ph° T‰ hay TruyŠn Giáo, Ç‹ Ban nÀy giúp gi§i thiŒu ñåo Cao ñài cho ngÜ©i bän xÙ,
nói riêng và cho cä NgÛ Châu, nói chung qua mång lÜ§i toàn cÀu và qua phÜÖng tiŒn truyŠn thông.
5- Khuy‰n khích ÇÒng Çåo theo dõi tin tÙc sinh hoåt trên Bän Tin Hòa HiŒp. ñÒng th©i, tham
gia Çóng góp bài vª và tin tÙc sinh hoåt cûa m‡i ÇÎa phÜÖng cho Bän Tin, Ç‹ ÇÒng Çåo cùng chia sÈ.
6- Mª r¶ng hŒ thÓng t° chÙc TrÃn ñåo Ç‰n m¶t sÓ Ti‹u Bang khác nhÜ Queensland, South
Australia, Darwin, Tasmania.
7- ñåi H¶i nhÆn ÇÎnh rõ ràng tÜ cách Çåi diŒn cûa “CÖ quan ñåi diŒn Cao ñài Tòa Thánh Tây
Ninh”?
8- TÜÖng quan gi»a Hành Chánh ñåo TrÃn ñåo Úc Châu và Ban Th‰ ñåo Häi Ngoåi tåi Úc
Châu ra sao?
9- CÙu xét và xác ÇÎnh tÜ cách cûa các HiŠn Tài D¿ Phong tåi Úc Châu?
v.v. . . .
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ChÜÖng trình nghÎ s¿ thì nhiŠu, song th©i gi© bàn thäo không th‹ thÕa mãn ÇÜ®c m†i vÃn ÇŠ.
Có š ki‰n cho r¢ng: m¶t sÓ chÜÖng trình quá l§n không th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c trong hoàn cänh hiŒn tåi,
ho¥c m¶t sÓ vÃn ÇŠ không cÀn thi‰t phäi bàn thäo, vì s¿ t‰ nhÎ, ho¥c š ki‰n dung hòa cho r¢ng nên
nhË nhàng trong viŒc sº trung, ho¥c m¶t sÓ š ki‰n thi‰t th¿c cÀn áp døng tùy theo nhu cÀu sinh hoåt
cûa tØng ÇÎa phÜÖng. v.v. . . ViŒc bàn thäo không tránh ÇÜ®c nh»ng š ki‰n khác nhau gây bÃt ÇÒng.
Song, miÍn bÃt ÇÒng, mà không bÃt hòa là quí rÒi. NhÜ vÆy m§i tránh tình trång Ç¶c tài, Ç¶c Çoán,
xu hÜ§ng, a dua, phe phái . . . tåo s¿ bÃt công trong viŒc hành Çåo.
VÃn ÇŠ Üu tiên hàng ÇÀu, Ça sÓ các Phái ñoàn chú tr†ng hÖn h‰t là viŒc Çoàn ngÛ hóa Thanh
Thi‰u niên và các cháu Thi‰u nhi, vì hiŒn trång khi‰m khuy‰t nhân s¿, nhÙt là gi§i trÈ. Có th‹ do
thi‰u ngÜ©i ÇÙng ra kêu g†i, t° chÙc và ÇiŠu hành các sinh hoåt, ho¥c ngÜ®c låi, thành phÀn trÈ nÀy
chÜa s¤n sàng dÃn thân Çáp Ùng nhu cÀu sinh hoåt, vì hoàn cänh gia Çình và nhiŠu lš do bÃt khä
kháng. Sinh hoåt ñåo s¿ thì rÃt Ça dång, nên m‡i ngÜ©i ñåo cÀn có s¿ uy‹n chuy‹n và linh Ç¶ng
Ùng phó tùy theo tâm thÙc và lòng nhiŒt thành cûa mình, miÍn sao cho h®p v§i lë ñåo. Do Çó, ñåi
H¶i Tín ñÒ Cao ñài Châu ñåo NSW vØa qua Çã ÇÜ®c m¶t sÓ bån trÈ Çáp Ùng nhiŒt tình, chÎu ghi
danh vào guÒng máy Hành Chánh, ti‰p tay v§i chÜ Huynh T› cao niên có lòng hÖn có sÙc. Hy v†ng
trong th©i gian t§i Çây, gi§i trÈ lÀn hÒi s¡p x‰p viŒc gia Çình, góp tay không nhiŠu thì ít vào viŒc
ñåo, hÀu chính các bån trÈ m§i có Çû khä næng Çáp Ùng v§i nhu cÀu phát tri‹n ñåo theo Çà ti‰n hóa
cûa khoa h†c hiŒn Çåi trên nhiŠu lãnh v¿c: ph° t‰ hay truyŠn ñåo cho dân bän ÇÎa, giao t‰ v§i Chính
QuyŠn ÇÎa phÜÖng, gi§i thiŒu Tôn Giáo Cao ñài cho các sinh viên, h†c sinh và ThÀy Cô Giáo theo
chÜÖng trình Tìm Hi‹u Væn Hóa C¶ng ñÒng.
MuÓn th‰, thành phÀn trÈ cÀn ÇÜ®c trau giÒi khä næng và phÄm hånh hÖn n»a Ç‹ th¿c hiŒn
tÓt hÖn cho ñåo.
HiŒn tình cÖ ñåo vÅn còn r©i rã, không tránh ÇÜ®c, vì nhiŠu lš do khách quan và chû quan.
Chúng ta không th‹ trách móc ai Çúng ai sai. ChÌ có ÇiŠu viŒc ai nÃy làm theo luÆt lÎnh cûa H¶i
Thánh trÜ§c kia và l©i dåy cûa ñÙc Chí Tôn và ChÜ Thiêng Liêng trong Thánh Ngôn, Thánh Giáo.
LÀn ñåi H¶i nÀy, Ç¥c biŒt không ÇŠ ra k‰ hoåch nào qui mô m¶t cách miÍn cÜ«ng, vì e
không th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c. Tuy nhiên, m‡i T¶c ñåo ÇŠu nguyŒn cÓ g¡ng làm trong phåm vi khä
næng s¤n có hÀu lÆp công bÒi ÇÙc.
M¶t bu°i trình diÍn væn nghŒ, trao quà k› niŒm cho cho nghŒ sï chuyên và không chuyên,
luôn cä cho các cháu thi‰u nhi và không phäi thi‰u nhi ÇÜ®c bån Lê VÛ và thân h»u tåo cho bu°i
sinh hoåt hÆu ñåi H¶i nhiŠu hÙng khªi Çáng nh§.
Sau cùng, Ban T° chÙc Çã th¿c hiŒn m¶t chuy‰n du ngoån có ÇÀy š nghïa và thú vÎ, nh¢m
møc Çích thÜ giän, sau hai ngày cæng th£ng v§i Çåo s¿. Chuy‰n Çi trên khoäng ÇÜ©ng khá dài v§i
m¶t xe bus 50 ch‡ và ba xe nhà, Ç‰n Chùa Nam Thiên (Nan Tiên Temple), Blowhole (tåi Kiama),
Light House, ÇÜ®c hít thª gió bi‹n và ngoån cänh thiên nhiên tåi thành phÓ Wollongong. ChÜa k‹
Ç‰n nh»ng màn væn nghŒ bÕ túi
Tóm låi, ñåi H¶i nÀy ÇÜ®c Çánh giá là thành công viên mãn, nhÙt là không xäy ra ÇiŠu gì
Çáng ti‰c, mà còn Çem låi nhiŠu k› niŒm khó quên cho toàn th‹ các phái Çoàn, có duyên may cùng
h¶i ng¶ trong tình linh sÖn cÓt nhøc, hÀu chia sÈ nhiŠu niŠm vui trong viŒc hành Çåo và gi» Çåo.
PhÀn tóm lÜ®c nêu trên ch¡c ch¡n không th‹ ghi h‰t ÇÜ®c tÃm lòng träi r¶ng chân tình cûa
tØng vÎ, tØng em nhÕ mang Ç‰n cho m†i ngÜ©i Ç‹ tr® duyên cho nh»ng ngày lÆp công bÒi ÇÙc.
Nhân Çây, trÜ§c thŠm næm m§i K› Sºu-2009, ti‹u mu¶i thay m¥t N» Phái T¶c ñåo Sydney,
Châu ñåo New South Wales, xin cÀu nguyŒn ÷n Trên ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và ChÜ Thiêng
Liêng ban bÓ tràn ÇÀy HÒng Ân và Phúc Låc cho toàn th‹ quí vÎ và gia Çình.
Lê ThÎ HÒng Ng†c
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QUẢ VỊ TU CHƠN
Cơ tận độ lập thành Đạo nghiệp,
Giúp Vạn Linh tìm hiệp Chí Linh.
Cam lồ rửa sạch ô sinh,
Đoạn căn siêu độ lìa hình tiêu diêu.
Diêu cảm khối linh Tạo Hóa Thiên,
Đường Tiên tầm Đạo Đức Cao Huyền.
Trải bao nghịch cảnh càng cao trọng,
Mở rộng cõi lòng đặng hóa duyên.

Xuân tha hÜÖng
Tết xa lấy nhớ làm quà,
Đem thương gói ghém gửi trà về thăm
Gửi mây may áo đầu năm
Cho em đón gió thì thầm mùa xuân
Ta đi đâu, cũng thấy gần
Nhớ về quê Mẹ cũng ngần ấy vui
Trần Thắm

Duyên từ huệ trải tâm từ huệ,
Thương chúng sanh không kể dại khôn.
Vạn Linh cùng một cội nguồn,
Chung dòng tiến hóa càn khôn vận hành.
Vận hành đắc quả vị cao tăng,
Rực đoá hoa tâm giữa đất cằn.
Mỗi kiếp chơn linh tinh tấn mãi,
Vào đường hằng sống đặng siêu thăng.
Quán trần Úc quốc 01-01-2005
Ái Nhân

Traàm tö

ĐẠO HẠNH TU CHƠN

Ai gửi tĩnh yên vào vắng
Mà nghe lành lặng sớm nay
Ai gửi heo may vào gió
Thu đi qua ngõ hanh vàng
Ai mang tiếng chim vừa hót
Xâu từng chuỗi ngọt mênh mang
Ai đang cùng ta ngồi đấy
Tóc phơi bạc mái xanh rồi
Ai cười an nhiên vẫn vậy
Bóng mình cứ thế mà trôi
Trần Thắm

Màu sồng dặm nét hạnh hiền nhân,
Cam khổ những mong giải nghiệp trần.
Ác khuất đường mây mờ rặng liễu,
Hiên trần Hạc thưởng nguyệt bên sân.
Bầu thơ chứa hạt lành nguyên Đức,
Gậy Thánh độ sanh Cực Lạc gần.
Luân chuyển pháp thân thành Phật vị,
Cửa Không mầu nhiệm hưởng hồng ân.
Đường tu đến cõi huyền vi,
Toàn năng toàn thiện toàn tri Đạo mầu…
Quán trần miền Úc quốc,
ngày rằm tháng mười năm Ất Dậu
(dl. 16.11.2005)
Ái Nhân
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Mì Quäng Chay
Uyên Trang phø trách
VÆt LiŒu:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NÜ§c hÀm rau cäi (cû cäi tr¡ng, carrot, mía cây, su su, mÜ§p hÜÖng......tÃt cä c¡t khúc, c¶ng
v§i 1-2 cû hành tây ) . ñ° nÜ§c vào nÒi, nêm muÓi, b¶t nêm chay, m¶t viên ÇÜ©ng phèn nhÕ,
b¡t lên b‰p hÀm khoäng 1 ti‰ng, sau Çó v§t tÃt cä rau cäi ra ngoài.
Mì quäng (có th‹ dùng phª tÜÖi c†ng to, cho thêm tí b¶t nghŒ ho¥c màu vàng cÛng ÇÜ®c).
ñÆu xanh cà.
1/3 trái thÖm tÜÖi (có th‹ dùng thÖm h¶p thay th‰ n‰u không có th©i gi©, nhÜng ch¡c së
không ngon nhÜ thÖm tÜÖi), g†t vÕ, bÕ vô máy sinh tÓ xay nhuy‹n v¡t lÃy nÜ§c.
NÃm mèo nguyên tai, l¿a nÃm thÆt to, ngâm nÜ§c cho mŠm, rºa såch, v§t ra Ç‹ ráo.
B¡p trái tÜÖi bào s¤n.
Mì cæn, ham chay, nÃm rÖm h¶p.
Bánh tráng mè nÜ§ng vàng.
Leek - chia làm 2 phÀn, phÀn xanh x¡t nhÕ Ç‹ Ü§p, phÀn tr¡ng bÀm nhÕ Ç‹ phi cho thÖm.
Rau thÖm Çû loåi, giá sÓng, rau muÓng chÈ, b¡p chuÓi bào, ngò rí.
Chanh, §t tÜÖi, b¶t næng, nÜ§c dØa tÜÖi ( ho¥c nÜ§c dØa trong lon) , h¶t ÇiŠu dÀu, ÇÆu ph†ng
rang vàng.

ChuÄn bÎ:
•
•

•
•
•

NÃm rÖm ngâm tí muÓi, rºa såch låi b¢ng nÜ§c lånh, Ç‹ ráo.
ñÆu xanh hÃp chin, Ç‹ vào cÓi qu‰t nhuyÍn chung v§i b¡p tÜÖi bào s¤n. Cho 1 phÀn leek xanh
x¡t nhÕ vào, nêm tí muÓi, ÇÜ©ng, b¶t ng†t, tiêu cho vØa æn, thêm vào 2 mu‡ng b¶t næng,
qu‰t cho thÆt ÇŠu.
Ham chay x¡t mi‰ng mÕng. B¡t chäo lên b‰p, cho vào 2 mu‡ng dÀu æn, bÕ 1 phÀn leek tr¡ng
vào chäo xào cho thÖm, sau Çó bÕ ham chay vào, Çäo sÖ, múc ra Çïa Ç‹ ngu¶i.
Mì cæn trøng nÜ§c sôi (khoäng 10-15’ cho ra b§t chÃt muÓi), v§t ra Ç‹ ngu¶i, sau Çó Ü§p phÀn
leek xanh còn låi v§i tí nÜ§c tÜÖng, ÇÜ©ng, b¶t ng†t, tiêu, Ç‹ khoäng nºa ti‰ng cho thÃm.
ñÆu ph¶ng rang vàng giã vØa phäi, ÇØng làm nát quá së không ngon.

Cách làm:
•

•
•
•

LÃy tØng nÃm mèo lau cho thÆt khô, dùng mu‡ng cà phê múc h‡n h®p b¡p ÇÆu xanh quŒt dày
lên nÃm mèo (cho u lên ª chính gi»a). B¡t xºng (lót lá chuÓi n‰u có, không có cÛng không
sao), x‰p nÃm mèo vào, hÃp chín, lÃy ra Ç‹ ngu¶i.
B¡t chäo lên b‰p, phi dÀu tÕi, cho mì cæn vào xào, sau Çó cho vào chäo nºa chén nÜ§c dØa tÜÖi,
rim cho cån nÜ§c , v§t ra Ç‹ ngu¶i, x¡t lát mÕng, Ç‹ chung v§i dïa ham chay.
ñ° nÜ§c thÖm vào nÒi nÜ§c lèo, nÃu cho sôi, thä nÃm rÖm vào, nêm n‰m cho vØa æn.
B¡t chäo dÀu lên b‰p, phi phÀn leek tr¡ng còn låi cho vàng thÖm, sau Çó bÕ vào chäo 2 mu‡ng
cà phê h¶t ÇiŠu dÀu (vØa thÃy h¶t ÇiŠu ra màu là t¡t lºa liŠn, ÇØng Ç‹ cháy)

Cách æn : (phÀn này coi b¶ hÖi dÜ thØa rÒi há)
Mì quäng trøng sÖ qua nÜóc sôi, cho vào tô, xêp chä, nÃm mèo, mì cæn, ham chay, múc nÜ§c
lèo sâm sÃp tô , rÜ§i 1 ít ÇÆu ph†ng rang và tí nÜ§c màu h¶t ÇiŠu lên trên, r¡c tiêu , æn kèm v§i các thÙ
rau, giá và bánh tráng mè nÜ§ng dòn bóp vøn.
VÆy là có 1 tô mì ngon lành rÒi Çó, chúc các bån æn ngon nhé.
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M¶t nø cÜ©i
Linda sÜu tÀm
NgÜ©i phø n» mÌm cÜ©i v§i m¶t ngÜ©i hoàn toàn xa lå có gÜÖng m¥t ÇÜ®m vÈ Çau buÒn. Nø
cÜ©i nhÜ giúp ngÜ©i lå m¥t thÃy dÍ chÎu hÖn. Ông nh§ låi s¿ tº t‰ cûa m¶t ngÜ©i bån Çã giúp ông
vÜ®t qua nh»ng khó khæn, và ông quy‰t ÇÎnh vi‰t m¶t lá thÜ Ç‹ cám Ön ngÜ©i bån Ãy.
NgÜ©i bån Ãy rÃt vui khi nhÆn ÇÜ®c l©i cäm Ön chân thành, nên Ç‹ låi m¶t món tiŠn boa hào
phóng trên bàn sau b»a æn trÜa tåi m¶t nhà hàng.
NgÜ©i hÀu bàn ngåc nhiên v§i sÓ tiŠn boa quá l§n nên Çã Ç¥t tÃt cä sÓ tiŠn vào m¶t cu¶c cá
cÜ®c Ç‹ thº vÆn may. Ngày hôm sau, cô ÇÜ®c tin mình th¡ng cÜ®c và trao ngay m¶t phÀn tiŠn cho
m¶t ngÜ©i lang thang.
NgÜ©i lang thang Ãy Çã vô cùng cäm kích bªi Çã hai ngày ông ch£ng có chút gì lót då. Sau
b»a tÓi thÎnh soån v§i bánh mì, bÖ và s»a, ông trª vŠ cæn nhà nhÕ tÒi tàn, nÖi có nhiŠu ngÜ©i nghèo
khó khác cùng trú ngø. Trên ÇÜ©ng vŠ, ông lão nh¥t ÇÜ®c m¶t chú chó con Çang co ro vì lånh. Ông
mang nó vŠ nhà Ç‹ sÜªi Ãm.
Chú chó nhÕ rÃt bi‰t Ön ông, vì ch£ng còn phäi lang thang Çói khát ngoài tr©i ÇÀy giông bão.
ñêm Çó, cæn nhà bÎ phát hÕa. Chú chó nhÕ sûa vang Àm ï Ç‹ báo Ç¶ng. Nó cÙ sûa mãi cho Ç‰n khi
Çánh thÙc ÇÜ®c m†i ngÜ©i. Ti‰ng sûa cûa nó Çã cÙu tÃt cä thoát khÕi tai ÜÖng. M¶t trong nh»ng cÆu
bé ÇÜ®c cÙu sÓng Çêm Ãy khi l§n lên Çã trª thành T°ng ThÓng có tài cùng m¶t trái tim nhân hÆu.
TÃt cä m†i ÇiŠu Ãy b¡t nguÒn tØ m¶t nø cÜ©i bình dÎ. M¶t nø cÜ©i ch£ng tÓn m¶t ÇÒng xu
nào.
Trích trong Nh»ng Tâm HÒn Cao ThÜ®ng - The Golden Souls.

Khi xÜa ñÙc PhÆt có hích tôi ba lÀn
Buổi sáng, trên đường tới trường, ngang dãy hàng rào nhà ai không biết, rải rác
sinh viên đi bộ, em đạp xe, nên chạy trước. Tự nhiên, trước mắt, dưới đất có một cái gì
màu trắng tròn và dài như ngón tay út đang cuộn mình bò ... hơi vội. Tránh xe chạy qua
chừng hai ba mét. Dừng xe, trở lại nhìn. Nó giống con sâu còn nằm trong kén, đang lôi cả
cái kén qua đường. Vất vả nhỉ !
Đi kiếm cái que để cho nó một cú hích vào lề (đố mà dám đưa tay ra nghĩa hiệp,
hihi). Em còn đang loay hoay gỡ cái que đầy dây leo thì đám sinh viên con trai đã đi tới
gần ...con sâu, em chả biết nói sao cản chân tụi nó. Cũng ngại ...Tụi nó cười. Nên cầm
luôn cái que canh ngay đứa sắp dẫm lên con sâu mà chặn đường. Hắn thấy em sắp đâm
sầm vào hắn, nên hắn nhìn em ghê lắm, rồi tránh qua một bên, nhưng bọn hắn cũng vừa
kịp kêu lên:...óai, cái con gì dưới chân nó kìa (nó là em chứ còn ai, cái bọn sinh viên này
thiệt là... phải gọi chị đấy (punch) )
Vích con sâu hai cú. Nó nặng quá nên vo tròn lại lăn cun cút. Em cho thêm một cú
nữa, nó bay vào hàng rào, biến mất dưới đám cỏ mướt sương. Nhớ cảm giác mềm mềm
trên cái đầu que lúc nãy, tự nhiên rùng mình. Leo lên xe...ngoái lại xem có đứa nào phía
sau nhìn mình không. Con đường vắng hoe. Trễ rồi. Vừa đạp xe vừa tủm tỉm cười.
Mai này, con sâu hoặc em lỡ có tu thành Phật và có dịp gặp lại, thế nào nó cũng
nói...khi xưa, Đức Phật có...hích tôi 3 lần.
Trần Thắm
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Khoa Học Đời Sống
Câu Chuyện Thầy Lang
Vấn Đáp về Cao Huyết Áp
Cụ Nguyễn Xuân Thưởng gửi thư hỏi về cao huyết áp và cách đo huyết áp ở nhà. Cụ nói hiện đang
bị tension và đang uống thuốc.
Vậy chúng tôi xin phúc đáp thư của Cụ Thưởng cũng như gửi tới qúy thân hữu một chút kiến thức
về vấn đề sức khỏe rất quan trọng này. Bệnh coi mòi có vẻ xẩy ra rất nhiều ở đồng hương người Việt tỵ nạn
chúng ta vì nếp sống hơi buông thả, ăn uống thoải mái “vô tư”. Trong khi đó thì bệnh ở đồng bào trong nước
cũng gia tăng vì khó khăn, căng thẳng triền miên với vận nước không mấy thuận lợi. Cũng xin thưa là Cao
Huyết áp được y giới coi như một “tên sát nhân thầm lặng” vì bệnh diễn biến âm thầm và có thể đưa tới
biến chứng trầm trọng, với nhiều tàn phế cho cơ thể.
Tuy không biết rõ nguyên nhân nhưng một số rủi
1-Trước hết câu hỏi thường được nêu ra là
ro có thể đưa tới cao HA thứ phát. Đó là:
“huyết áp là gì”?
a- Gia đình. Nếu trong gia đình có người
Huyết áp (HA) là áp suất của máu lên
bị
cao
huyết
áp hoặc tai biến động mạch não thì
thành động mạch chính khi máu được tim bơm
ta
có
thể
bị
cao
huyết áp vào một thời điểm nào
vào. Áp suất tùy thuộc sức cản của động mạch và
đó
trong
cuộc
đời.
số lượng máu. Cao khi hai yếu tố này cao và
b- Giới tính. Ở tuổi trẻ và trung niên, nữ
ngược lại.
giới
thường
ít bị cao HA hơn nam giới. Nhưng tới
HA được ghi nhận bằng milimét thủy
tuổi
ngoài
60
thì tỷ lệ ngược lại. Khi các bà uống
ngân mmHg và đo bằng huyết áp kế đặt ở động
thuốc
viên
ngừa
thai thì nguy cơ cao HA tăng.
mạch cánh tay là nơi áp suất giống như áp suất
cMập
phì. Kết quả của nhiều nghiên
khi máu rời trái tim. Áp suất cao nhất khi tâm thất
cứu
cho
hay
người
mập phì thường hay bị cao
co bóp (HA tâm thu- systolic) đẩy máu ra khỏi tim.
HA hơn người thường và khi ta lên cân thì huyết
Huyết áp thấp nhất khi tâm thất dãn ra (HA tâm
áp cũng lên cao. Lý do là khi cơ thể mập thì tế
trương-diastolic) để tiếp nhận máu.
bào cần nhiều máu để có đủ dưỡng khí và chất
Huyết áp bình thường thay đổi tùy theo
dinh dưỡng. Tim sẽ phải làm việc nhiều hơn để
tuổi. Ở một người trưởng thành, khỏe mạnh và
bơm máu vào động mạch, áp suất động mạch sẽ
trong tình trạng nghỉ ngơi, huyết áp dưới
gia tăng. Ngoài ra tế bào mỡ cũng tiết ra hóa chất
120/80mmHg được coi là bình thường, lý tưởng
làm tổn thương thành động mạch và tim.
là khoảng 117/75. Hoạt động gắng sức, cảm xúc
d- Muối sodium và Potassium. Ở một
mạnh, căng thẳng tâm thần đều làm tăng HA tâm
số người sử dụng nhiều muối Na cũng đưa tới
thu. Ngược lại khi ngủ thì HA này lại thấp nhất.
cao H.A vì muối giữ nước trong cơ thể. K giữ
Huyết áp thấp ở trẻ em, tăng dần với tuổi.
thăng bằng muối Na ở tế bào. Thiếu K tế bào giữ
Hệ thần kinh giao cảm và vài kích thích tố
Na lại và đưa tới cao huyết áp.
trong cơ thể điều chỉnh giữ HA ở mức độ bình
e- Căng thẳng tâm thần. Nghiên cứu
thường.
cho
hay
khi tâm thần luôn luôn căng thẳng thì
2-Thế nào là cao huyết áp?
cũng dễ bị cao huyết áp và bệnh tim hơn là người
Khi áp suất trong động mạch lên tới
có tâm thân an lạc. Lý do là stress sẽ khiến nang
140/90mmHg là cao huyết áp. Huyết áp 120/ 80 là
thượng thân tiết ra nhiều adrenaline, mà hóa chất
Tiền Cao HA và ta đã phải lưu tâm theo dõi rồi.
này làm mạch máu co bóp, tim đập nhanh,
Chỉ cần một con số lên trên bình thường là đã bị
g- Không vận động cơ thể. Hậu quả của
bệnh cao H.A. Thường thường bệnh được phát
không
vận
động là mập phì, mà mập lại tăng việc
hiện khi ta đi bác sĩ khám bệnh hoặc tình cờ nhờ
làm
cho
tim
để đưa máu vào dộng mạch nuôi tế
bạn bè đo.
bào. Từ đó huyết áp lên cao.
3-Tại sao huyết áp lại lên cao?
h- Thuốc lá. Hóa chất của thuốc lá làm
Cao HA có thể là nguyên- phát hoặc thứ tổn thương lớp màng lót thành động mạch, chất
phát.
béo bám vào đó, tăng sức cản của mạch máu và
Thứ phát là do hậu quả của các bệnh
huyết áp lên cao. Lâu ngày,tình trạng này sẽ đưa
như bệnh thận, bệnh nang thượng thận, bệnh nội
tới nguy cơ cơn suy tim và tai biến động mạch
tiết, bệnh về động mạch; do uống thuốc viên ngừa
não. Nicotine cũng đã được coi như là một rủi ro
thai, thuốc có thể gây nghiền như cocaine,
đưa tới huyết áp lên cao bằng cách làm động
amphetamine.
mạch co hẹp, tăng sức ép của máu và tăng nhịp
tim.
Có tới 90 % đến 95% các trường hợp cao
HA là nguyên phát và không biết rõ nguyên nhân.
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i- Rượu. Chưa có bằng chứng là rượu
làm tăng huyết áp, nhưng ghiền rượu kinh niên sẽ
đưa tới suy tim.

a- Chúng ta nên giảm tiêu thụ muối vì
có tới 40% dân chúng rất mẫn cảm khi ăn nhiều
muối và huyết áp lên cao. Để biết mình có ở trong
nhóm này hay không, ta có thể thử bằng cách bớt
muối trong hai tuần lễ, coi HA có xuống không.
Xin cũng lưu ý rằng thịt đóng hộp và những thực
phẩm làm sẵn ăn ngay là có nhiều muối lắm đấy.
b- Giảm chất béo nhất là loại bão hòa và
giảm cholesterol để tránh đóng mỡ trong lòng
động mạch và tránh cơn đột quỵ tim và stroke.
c- Ăn nhiều rau và trái cây như cam,
chuối, khoai tây vì có nhiều potassium lại ít
cholesterol.
d- Ngưng hút thuốc lá và uống rượu
vừa phải thôi, khoảng 55 cc rượu mạnh, 155 cc
rượu vang, 355 c la de, hai lần mỗi ngày cho nam
giới, một lần cho nữ giới..
e- Tránh mập phì. Huyết áp thường tăng
khi cơ thể mập. Người mập mà huyết áp cao thì
có thể hạ một đơn vị huyết áp khi giảm hai
pounds.

4-Xin kể những dấu hiệu của Cao HA.
Đa số người cao huyết áp không có triệu
chứng gì rõ rệt. Một số than phiền bị nhức đầu,
chóng mặt, chẩy máu mũi. Đây có thể là dấu hiệu
báo trước. Nhiều người thấy hay đổ mồ hôi, bắp
thịt co rút, yếu mệt, hồi hộp với tim đập nhanh, đi
tiểu nhiều.
5- Tôi được bác sĩ cho hay bị cao Huyết áp.
Bây giờ tôi phải làm gì?
Vâng, đây cũng là thắc mắc của nhiều
người vì bối rối, lo sợ, không biết phải làm gì;
không biết có chữa khỏi được không, đời sống
mình sẽ ra sao...Có người cũng nói huyết áp tôi
bảo rằng cao mà tôi đâu có thấy dấu hiệu, triệu
chứng gì đâu. Vậy thì uống thuốc làm gì cho tốn
tiền, mất công mà lại còn phản ứng thuốc với tác
dụng phụ không muốn!.
Trước hết là khi bác sĩ nói huyết áp của
tiên sinh trên 140/ 90 sau nhiều lần đo, thì tiên
sinh đã bị cao huyết áp rồi đấy. Bây giờ thì ta hãy
bình tĩnh nghe hướng dẫn của bác sĩ về cách
dùng thuốc, kiêng khem ăn uống, thay đổi nếp
sống. Việc điều trị thường kéo dài suốt đời, nên ta
cần tích cực và hợp tác với bác sĩ và nhân viên
của lang y. Cao huyết áp là bệnh có thể kiểm soát
để mang áp suất về với mức bình thường.
Còn nói rằng không có triệu chứng thì
uống thuốc làm gì. Xin thưa: Cao H.A đã được coi
như tên sát nhân thầm lặng, âm thầm hủy hoại cơ
thể đấy, nhất là khi ta không uống thuốc. Bệnh
nhân có thể bị tai biến mạch máu não, cơn quỵ
tim, suy thận, lú lẫn, mù lòa. Đời sống của ta sẽ
khó khăn, suy yếu dần và có thể sớm mệnh một.

8-Tôi nghe nói vận động cơ thể cũng giúp
giảm cao huyết áp, có đúng không?
Đúng vậy: vận động cơ thể đều dặn và
vừa với sức mình rất tốt giảm huyết áp tới vài
điểm.

9-Xin chỉ cách đo huyết áp tại nhà.
Việc tự đo huyết áp là việc đáng khuyến
khích để ghi sự thay đổi áp suất trong ngày, giúp
lang y dễ bề điều chỉnh thuốc cho có hiệu quả. Ta
có thể đo hai lần một ngày trong hai tuần rồi một
lần mỗi ngày trước khi uống thuốc. Khi máu đã
tương đối bình thường thì chỉ cần đo vài lần trong
tuần.
Về máy đo thì có hai loại:
Loại máy bơm bằng tay, có kim đồng
6- Xin nói qua về cách điều trị cao huyết áp.
hồ chỉ số huyết áp trong khi ta nghe nhịp tim bằng
Sau khi khám bệnh, làm một số thử
ống nghe, và loại máy mà số huyết áp hiện trên
nghiệm, bác sĩ sẽ xác định ta có bị cao huyết áp
màn ảnh nhỏ.
hay không.
Loại trên dễ mang khi di chuyển, có ống
Ngoại trừ khi áp suất lên quá cao, bác sĩ
nghe nhịp tim sẵn, giá tiền vừa phải từ 20-30 mỹ
sẽ theo dõi, khuyên ta thay đổi nếp sống, vận
kim. Nhưng máy có vài điểm bất tiện là dễ hư
động cơ thể, ăn uống kiên khem, giảm béo phì..
hao, không chính xác, không thuận tiện cho người
Nếu áp suất vẫn cao thì bác sĩ sẽ cho uống thuốc
lãng tai vì phải nghe nhịp tim bằng ống nghe. Mà
để hạ huyết áp. Hiện nay có nhiều dược phẩm
lão niên thì cũng hay nghễnh ngãng.
khá công hiệu để hạ huyết áp rất mau. Nhưng vài
Máy digital hiện nay phổ thông hơn, dễ
loại thuốc cũng đắt tiền và gây ra một số tác dụng
đọc
vì
con
số hiện trên màn ảnh, đôi khi lại in kết
phụ không muốn. Bác sĩ sẽ giải thích cách dùng,
quả
luôn,
dễ
sử dụng, tiện lợi cho người bị kém
các tác dụng không muốn. Ta cần làm theo lời
thính
giác
vì
không
phải nghe nhịp tim. Máy có thể
thầy thuốc và báo cho thầy thuốc nếu có khó chịu
bơm
căng
bằng
tay
hay tự động, xả hơi thì tự
cũng như hiệu quả của thuốc.
động. Bất tiện của máy trước hết là đắt tiền hơn,
7-Tôi có phải kiêng khem ăn uống gì không?
từ 40 tới 100 mỹ kim, độ chính xác của máy thay
Có chứ.
đổi khi cơ thể cử động hay khi nhịp tim không
đều, máy cũng cần cục pin để điều hành.
Xin kính chúc Cụ Thưởng và quý thân hữu mọi sự bình an, huyết áp tốt.
Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức
Nguồn: http://www.khoahoc.net/baivo/nguyenyduc/vandapvecaohuyetap.htm
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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 t¡t 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)

V. MINH OAN.
Sau cu¶c lÍ ít ngày, ông H¶i ñÒng (Giáo SÜ) xin vŠ thæm nhà, tuy ông và bà cùng Çi chung
xe mà vŠ. NhÜng ch£ng ai rõ Çó là hai v® chÒng. Khi vŠ Ç‰n Tân An Çúng næm gi© chiŠu, nhÜng
cÛng Ç®i cho tr©i sÅm tÓi ông m§i Çi vŠ v§i bà. T§i nhà, ch£ng ai hay bi‰t chi h‰t, chÌ trØ có con nhÕ
ª và th¢ng Sáu Mành ª coi nhà dùm mà thôi. Ông vào nhà, hÒi tÜªng låi mÃy næm vŠ trÜ§c cái gia
Çình nÀy, ÇÀm Ãm làm sao vui vÈ th‰ nào, ngày hôm nay, cái cänh låi bi‰n Ç°i thành m¶t gia Çình
lånh lëo làm sao, buÒn b¿c th‰ nào Ãy. Ông chép miŒng than thÀm cho cái ki‰p cûa con ngÜ©i thÆt
nhÜ Çám mây bay. Ông vì lo suy nghï, còn bà thì lo lÆt ÇÆt nÃu cÖm và ÇÒ chay cho ông æn m¶t m¥t
bà bi‹u Sáu Mành låi m©i v® chÒng ThÀy Ban BiŒn MÜu låi cho bà nói chuyŒn.
Khi có ti‰ng chó sûa, ông bÜ§c vào trong buÒng thì v® chÒng ThÀy Ban BiŒn vô Ç‰n, bà H¶i
ñÒng chào hÕi, rÒi bà Ban m§i nói: Tôi nghe bà vŠ tính låi hÕi thæm k‰ th¢ng Sáu Mành låi m©i.
VÆy bà thuÆt låi cho nghe v§i, thiên hå ÇÒn kÿ lÍ này l§n l¡m. ThiŒt! tÙc vì nghèo phäi dÜ giä thì tôi
cÛng theo bà Çi m¶t chuy‰n cho bi‰t. Bà H¶i ñÒng nói viŒc Ãy rãnh rÒi tôi së tÜ©ng thuÆt låi cho
hai ông bà nghe m¶t ngày cÛng không h‰t, còn hiŒn nay thì Çi ª lâu hÖn, thêm sª phí nhiŠu nên vŠ
t§i tôi túng h‰t sÙc. VÆy còn hai træm ÇÒng hai ông bà cÛng nhÖn trä låi cho tôi xây xài, ch§ tiŠn Ãy
cÛng Çã lâu quá rÒi mà là tiŠn cÙu danh d¿ cho hai ông bà, Ç‹ lâu mích lòng! ThÀy Ban m§i nói,
vÆy xin bà thÜÖng v® chÒng tôi th‰ nào cuÓi næm nay tôi cÛng xin hÜ©n låi ít l¡m là 100 cho bà xài.
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Bà H¶i ñÒng nói: Vì cái thÜÖng thÀy Çó, giúp cho thÀy Çó mà v® xa chÒng, con lìa cha, mË xa con,
s¿ nghiŒp suy båi! Kh° sª cã tâm lÄn trí tr†n mÜ©i næm tr©i, mà v® chÒng thÀy nào có bi‰t! Nghe bà
H¶i ñÒng nói làm cho v® chÒng thÀy Ban ngÖ ngÄn, ch£ng hi‹u sao mà bà nói làm vÆy. Bà H¶i
ñÒng nói: Thôi! khuya rÒi ông bà vŠ nghÌ! VÆy cuÓi næm th‰ nào cÛng phäi trä ít nhiŠu cho tôi xài
Ça!
Khi v® chÒng Ban BiŒn MÜu vŠ rÒi thì ông H¶i ñÒng bÜ§c ra v§i vÈ m¥t tÜÖi cÜ©i, bà hÕi:
Chìa khóa Çâu? Ông låi mª tû Ç¥ng lÃy giÃy cho ông xem. Ông trao chìa khóa cho bà, bà låi mª tû
soån m¶t hÒi, rÒi lÃy cái giÃy v® chÒng Ban BiŒn MÜu làm khi xÜa Çem låi cho ông xem. Cái giÃy
Ãy nay Çã vàng, ch» Çã lu mà còn Ç†c ÇÜ®c, chÌ r¢ng cái ngày làm giÃy Ãy Çã lâu næm rÒi, ông xem
kÏ, xem xong rÒi t¿ tính cái ngày làm giÃy coi có trùng v§i ngày th©i gian ông ª MÏ Tho hay
không?!. Không còn nghi ng© gì n»a, ông bi‰t ông Çã lÀm rÒi, nên ông m©i bà låi ngÒi rÒi nói r¢ng:
Thôi! L‡i Ãy ª tôi, tôi không kÎp suy nghï, nhÜng tôi và bà ch§ nên ân hÆn viŒc nÀy, vì nh© có viŒc
nÀy, chúng ta m§i g¥p ÇÜ®c con ÇÜ©ng Çåo ÇÙc. ñó là ñÃng Chí Tôn, Çã s¡p Ç¥t và thº thách tôi và
bà. Nghï låi giàu mà thi‰u ÇÙc, giàu Ãy không lâu, trÜ§c kia tôi và bà chÌ c¥m cøi Çêm và ngày lo
làm giàu, ch£ng k‹ t¶i l‡i, nên khi‰n m§i xäy ra tai nån nhÜ vÀy, nhÜng dÀu g¥p tai bay hoå gªi, tôi
bi‰t con ÇÜ©ng Çåo ÇÙc mà tìm Ç‹ Çi, còn bà cÛng giác ng¶ mà Çi tìm tôi trên con ÇÜ©ng Çåo ÇÙc
m§i g¥p. ñó ch£ng phäi là viŒc t¿ nhiên Çâu.Th¢ng Song tôi, rÒi Çây nó së nh© s¿ tu hành cûa tôi
và bà, sau nÀy th‰ nào nó cÛng trª nên con nhà Çåo ÇÙc.
Bà nghe ông nói Ç‰n con bà khóc vùi mà nói: Tåi tôi h‰t, bây gi© làm sao ông gªi thÖ cho nó
vŠ Ç¥ng tôi thæm kÈo tôi nh§ nó l¡m, có hình nó gªi vŠ Çâu, ÇÜa cho tôi Ç¥ng xem coi bây gi© nó
ÇÜ®c bao l§n.
- Thôi viŒc Çó còn Çó, bà cÙ ª nhà lo viŒc nhà Çi, yên tâm mà tu hành, tôi thì phäi trª vŠ Tòa
Thánh Ç‹ giúp viŒc Çåo cho phát tri‹n thêm. PhÀn con thì Ç‹ cho nó h†c, chØng thành tài thì nó së
vŠ, còn Çi Çi vŠ vŠ làm gì cho mÃt ngày gi©, ÇÜ©ng xa muôn d¥m t§i lui không phäi dÍ, thêm tÓn kém
tiŠn båc rÃt nhiŠu.
VÆy lâu lâu bà lên thæm tôi, n‰u có tin gì vŠ con tôi së cho bà rõ, và tôi së ÇÜa hình cûa nó
h†a låi Ç‹ cho bà m¶t tÃm, tôi m¶t tÃm, thÃy nó cÛng Ç« nh§ Ç« buÒn.
VI. ÔNG GIÁO SÐ CUNG THƒT L¶C.
Nh»ng ngÜ©i hay Ç‹ tâm Ç‰n cu¶c Ç©i, kinh nghiŒm nh»ng ngày qua cûa Ç©i, thÜ©ng Ç‹ låi
cho Ç©i nhiŠu ÇiŠu rÃt hay sau khi quá vãng. Cái ki‰p con ngÜ©i, khi còn Çi trên con ÇÜ©ng Ç©i,
thÜ©ng g¥p nh»ng cänh buÒn nhiŠu hÖn cänh vui, g¥p nh»ng s¿ Çau kh° nhiŠu hÖn s¿ sung sÜ§ng,
lÅn quÅn, lanh quanh không mÃy lúc Çã Ç‰n con ÇÜ©ng cùn cûa mình mà không hay không bi‰t gì
h‰t.
NhÜ viŒc cûa ông giáo sÜ Cung tÙc là ông H¶i ñÒng Lung, tØ ngày ông làm giáo viên, thì
ông rÃt lao tâm lao trí, v§i nghŠ gõ ÇÀu trÈ, vì ông rÃt yêu nghŠ yêu trÈ. ThÃy ch‡ rÃt có ích cho Ç©i,
mà thÜ©ng bÎ Ç©i khinh båc, ngÜ©i ta coi rë cái nghŠ cûa ông, nên ông chán nãn mà xin thôi viŒc trª
vŠ lo HÜÖng Thôn, Çem chút quyŠn hành thØa thãi cûa ngÜ©i ta thí cho Ç‹ binh v¿c quyŠn l®i cho
dân, ÇÜ®c chút nào hay chút nÃy, sÙc ông muÓn thi thÓ, th‰ nào cho hÖn nhÜng quyŠn cÛng bÎ hån
ch‰, mà là cÛng không th‹ ÇÜ®c, giúp Ç©i không th‹ ÇÜ®c nhÜ š nguyŒn. Ông cÛng chán, nên chi
vØa mãn khoá H¶i ñÒng, ông trª vŠ lo viŒc gia Çình, thÃy m†i viŒc ÇÜ®c tÜÖi sáng, viŒc may ÇÜa
Ç‰n liŠn liŠn, tÜªng r¢ng ông ÇÜ®c vui ÇÀy Çû v§i gia Çình, ÇÜ®c an nhàn mai hÆu v§i công cán cûa
ông. Nào Çâu có dè cái viŒc không Çáng, mà phäi làm cho ông Çau kh° tâm trí trên mÜ©i mÃy næm
trÜ©ng. May nh© ÷n Trên khi‰n cho v® chÒng ông ÇÜ®c tái ng¶ m¶t cách bÃt ng©.
Minh oan ÇÜ®c cho v®, ông trút ÇÜ®c nh»ng s¿ uÃt Ùc chÙa Ç¿ng trong lòng ông tØ bÃy lâu,
m¥c dÀu ông cÓ quên. Ông tÜªng tÜ®ng tÜÖng lai cûa ông sau nÀy, së ÇÜ®c trùng phùng v§i m¶t nhà
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Çåo ÇÙc. Nào hay ‘Thiên bÃt tùng nhÖn nguyŒn’. Nên chi khi ông trª vŠ Tòa Thánh ch£ng Ç¥ng mÃy
næm thì ông mang bÎnh n¥ng. ñÜ®c tin, bà H¶i ñÒng và v® chÒng ông Cä Minh lÆt ÇÆt lên thæm
ông. Bi‰t không th‹ sÓng ÇÜ®c, ông trÓi låi v§i bà. Sau khi tôi mÃt rÒi, bà nên Çánh dây thép cho
th¢ng Song bi‹u nó phäi vŠ, vŠ Ç‹ lo phøng dÜ«ng bà, và Ç‹ trông nom công viŒc nhà, và Ç‹ nó giúp
dùm Cô DÜ®ng nó, sÙc nó h†c cÛng vØa Çû, Ç‹ giúp ích cho quê hÜÖng trong muôn m¶t. Tôi m§i
Ç¥ng tin nó vØa ÇÆu Cº Nhân LuÆt. Còn phÀn bà, bà cÓ tâm tu hành, hãy cÓ tâm dìu d¡t nh»ng kÈ
lÀm låc, Ç¶ ngÜ©i tÙc là Ç¶ mình, công quä không bi‰t bao nhiêu là Çû, và bà cÛng ráng khuyên
con, khi nó trª vŠ hãy noi theo con ÇÜ©ng Çåo ÇÙc mà Çi, thi thÓ viŒc gì ÇŠu phäi nh§ r¢ng: Không
ngoài phåm vi hai ch» ‘Hành thiŒn’. Ông nói Çû ÇiŠu v§i s¿ sáng suÓt, tâm vÅn tÌnh, trí không mê,
m¥c dÀu ông bÎnh n¥ng.
Trong ñåo tÆn tâm lo viŒc thuÓc men cho ông, cÓ cÙu ông qua khÕi cÖn bÎnh n¥ng, nh»ng y
sï và bác sï trÙ danh Çem h‰t sª næng cûa mình Ç‹ cÙu ông cÛng vô hiŒu quä. Cách sau ba ngày, ông
tÎch v§i s¿ tïnh táo, khi tØ giä lÀn cuÓi cùng v§i nh»ng ngÜ©i có m¥t tåi Çây.
Tin ông Giáo SÜ Cung mÃt, làm cho chÜ Çåo h»u tåi Tòa Thánh h‰t sÙc m‰n ti‰c. Ông Giáo
SÜ Cung mÃt là m¶t cái tang cho ña†. NhÜng ai nÃy ÇŠu mØng dùm cho ông, là sau khi làm phép
xác, ñÙc H¶ Pháp cho hay r¢ng: Ông ÇÜ®c Ç¡c ñåo v§i ÇÎa vÎ khá cao. Nên chi gia quy‰n ông cÛng
Ç« buÒn. ñám tang cûa ông Giáo SÜ, vì ÇÜ®c truy phong chÙc PhÓi SÜ nên chi ÇÜ®c long tr†ng h‰t
sÙc, nhÙt là sau khi hå huyŒt ñÙc H¶ Pháp có Ç†c m¶t bài ai Çi‰u, k‹ cã công quä cûa ông v§i tánh
tình cûa ông, làm cho nh»ng ngÜ©i hiŒn diŒn ÇŠu phäi mÛi lòng không ngæn ÇÜ®c gi†t løy.
VII. SONG BÎ ÁM SÁT TI MC-XÂY (MARSEILLE).
Nói vŠ Lê Thành Song ÇÜ®c ngÒi Çàm Çåo v§i cha nuôi là ông c¿u ñÓc H†c Solère vŠ viŒc
kÿ thi Cº NhÖn vØa rÒi, thì có ngÜ©i nhà Çem vào m¶t bÙc ÇiŒn tín ông Solère vØa ti‰p lÃy xem thì
ông cÛng vØa la lên m¶t cách h‰t sÙc Çau Ç§n. Song ôi. Cha con Çã ch‰t rÒi. Song lÆt ÇÆt chøp lÃy
ÇiŒn tín xem xong, liŠn ngã ngºa trên divan mà khóc ngÃt.
Ông Solère h‰t sÙc an ûi, nhÜng Song cÛng không nguôi mà than r¢ng: TØ Ãu chí trÜªng nÖi
xÙ lå quê ngÜ©i, con mong h‰t sÙc mong cái l©i cha hÙa, là sau khi con thi ÇÆu Cº Nhân rÒi, cha
cho con vŠ Ç‹ thæm cha mË con bên Ãy. Nên chi con cÓ g¡ng h†c hành, bÃt k‹ ngày Çêm, nào dè
Çâu, con vØa toåi kÿ sª nguyŒn, tính xin cha Ç‹ vŠ thæm quê cha ÇÃt t°, vì Çã mÜ©i mÃy næm cách
biŒt, con Çau Ç§n nhÃt! Con là ÇÙa con m¶t trong gia Çình mà khi cha con mÃt con không ÇÜ®c thÃy
m¥t. Con tÜªng cÓ h†c cho thành tài, Ç¥ng làm vui lòng cha mË, làm rång danh cho T° Tiên, nào
hay con vØa tính Ç‹ Çi vŠ quê hÜÖng mà thæm cha mË, thì cha con Çã v¶i theo ông bà mà vŠ quê
ki‹ng trÜ§c. Th¢ng Song than và khóc! Ông Solère cÛng khóc theo và nói: Thôi con hãy lo sºa
soån, cha Çi lo giÃy t© Ç¥ng cho con vŠ kÿ tàu t§i Çây cho kÎp. Con buÒn cÛng phäi, nhÜng còn mË
con Çó, con còn phäi xº phäi lo, con phäi t¿ nghï và t¿ an ûi lÃy. ñ©i ai cÛng phäi Çi Ç‰n ch‡ Ãy
không s§m thì mu¶n, không sao tránh Ç¥ng. Khi mË nuôi con mÃt, cha cÛng Çau Ç§n vÆy, nhÜng
bi‰t làm sao. Thôi! Con hãy cÓ g¡ng mà giãm b§t Üu phiŠn.
Cách sau hai ngày, giÃy t© ông Solère Çã lo xong, còn Song cÛng lo s¡p Ç¥t quÀn áo, sách vª
vào rÜÖng Ç‹ trª vŠ xÙ cho kÎp kÿ tàu t§i, thình lình có NguyÍn Væn Thai t§i thæm m§i hay t¿ s¿,
NguyÍn Væn Thai Çây là ai, Thai là con cûa m¶t ngÜ©i bÒi Annam theo chû sang Pháp, mÒ côi mË
khi còn tåi nam kÿ. Qua Pháp ch£ng ÇÜ®c bao lâu, cha cûa Thai cÛng mÃt luôn, ngÜ©i Chû m§i
thÜÖng Thai là ÇÙa mÒ côi nên nuôi làm con nuôi, cho Çi h†c tº t‰, ÇÜ®c tánh minh mÅn nên chi h†c
hành không kém ai, ÇÒng h†c m¶t trÜ©ng v§i Lê Thành Song và cÛng ÇÆu tú tài nhÎ cÃp. Trong m¶t
trÜ©ng h®p h‰t sÙc ly kÿ là cái ngày Song hay cha ch‰t, thì Thai cÛng mÃt cha nuôi vì m¶t tai nån xe
hÖi, Thai buÒn tình Ç‰n thæm Song và trách sao Song không Ç‰n nào dè g¥p Song cÛng ÇÒng cänh
ng¶ v§i mình.
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Trong m¶t trÜ©ng hay m¶t l§p, có nhiŠu h†c sinh tin yêu v§i nhau nhÜ anh em, nhÜ trÜ©ng
h®p Song và Thai cÛng không lå, chÌ có m¶t ÇiŠu Song và Thai ch£ng phäi là bà con hay anh em
ru¶t thÎt chi cã, mà hai ngÜ©i giÓng nhau nhÜ m¶t, giÓng nhau Ç‰n Ç°i ngÜ©i ngoài ta tÜªng hai
ngÜ©i ÇÈ song thai nên m§i Ç¥t tên nhÜ vÆy. Lå hÖn n»a, hai ngÜ©i låi thân, yêu nhau nhÜ tình thû
túc cho Ç‰n Ç°i cách æn cách m¥c hai ngÜ©i cÛng muÓn s¡m cho y nhau. Bªi vÆy, m¶t lÀn ngày kia
Song vØa chøp hình, tính gªi vŠ cho ông H¶i ñÒng. Có Thai Ç‰n thæm chÖi rÒi vŠ, thuÆn ÇÜ©ng Çi
ngang nhà dây thép, Song m§i mÜ®n Thai gªi dùm. Vì c¡c c§, Thai låi ch£ng gªi cái hình cûa Song,
mà låi gªi cái hình cûa mình vŠ bên Nam Kÿ. Song cho Thai hay r¢ng: Mình s¡p trª vŠ Nam kÿ
trong tuÀn t§i. Thai tÕ s¡c buÒn và nói, n‰u anh có vŠ cho em theo vŠ v§i vì hiŒn tåi em không còn ai
châu cÃp cho em n»a. VŠ bên Ãy em ki‰m công æn viŒc làm và ÇÜ®c gÀn anh luôn. Song nói: Không,
anh còn vŠ trª qua n»a vì cha nuôi cûa anh bi‹u phäi h†c thêm n»a. VÆy anh cÆy em m¶t ÇiŠu. Khi
anh vŠ rÒi, em hãy s§m thæm tÓi vi‰ng cha nuôi anh. Anh së nói cho ông hay, n‰u em muÓn vŠ ª Çây
cÛng ÇÜ®c. Nói cùng mà nghe, n‰u anh tính ch£ng trª qua n»a, anh së gºi thÖ và tiŠn cho em vŠ
theo sau cÛng không mu¶n. Thai b¢ng lòng! NhÜng xin Song cho Thai ÇÜa xuÓng Ç‰n Måc-xây
(Marseille), hÍ Song xuÓng tàu rÒi thì Thai së trª låi.
Qua tuÀn sau, Song và Thai Çã Ç‰n Måc-xây thì vØa chiŠu, hai ngÜ©i mÜ§n phòng tr† xong
rÒi m§i Çi dùng cÖm, sau b»a æn, Thai m§i nói v§i Song, kÿ tàu nÀy có anh NguyÍn Thanh Tòng bån
cûa tôi cÛng vŠ Nam. VÆy tr©i còn s§m tôi và anh ra Çó chÖi, sau tôi gi§i thiŒu v§i anh Ç¥ng xuÓng
tàu bi‰t nhau, trò chuyŒn cho Ç« buÒn v§i cu¶c hành trình cã tháng. Song nói: Anh ch£ng vui gì mà
Çi chÖi, trông cho mau t§i sáng mai xuÓng tàu cho rÒi. NhÜng Çã là bån cûa em tÙc là bån cûa anh
vÆy, có Çi thì Çi Ç¥ng vŠ cho s§m. Hai ngÜ©i m§i thuê m¶t cái xe taxi Ç‹ Çi. ChØng ra t§i ngoài
thành theo ÇÜ©ng Thai nói, thì ra là m¶t ch° v¡ng vÈ sÀm uÃt, xa xa m§i có m¶t ng†n Çèn. Xe ngØng
låi hai ngÜ©i xuÓng Çi b¶ Ç¥ng dÍ ki‰m sÓ nhà. ñi chØng 50 thÜ§c, Thai làm b¶ vÃp Ç‹ Çi sau, thình
lình và lË làng Thai nh¡m gi»a vai Song mà Çâm xuÓng m¶t dao lút cán. Song té sÃp xuÓng, Thai
vØa lÃy bóp và giÃy t© cûa Song bÕ vào túi, thì có ngÜ©i ôm ch¥c lÃy Thai và la lên, nhÜng la chÌ
ÇÜ®c có m¶t ti‰ng, vì s£n dao trong tay, Thai Çâm vói låi phía sau mÃy nhát, làm cho ngÜ©i ôm Thai
phäi buông ra và té ng»a dÜ§i ÇÃt. Thai cúi xuÓng xem kÏ låi là tên Chauffeur xe taxi.
Tåi sao ngÜ©i Chauffeur låi ôm Thai mà phäi ch‰t oan nhÜ vÆy. Ch¡c cÆu thÃy hai ngÜ©i
xuÓng xe Çi b¶, s® không trä tiŠn xe mà Çi luôn, nên anh ta së lén Çi sau. ChØng anh ta thÃy Thai
gi‰t ngÜ©i m¶t cách dã man nhÜ vÆy, Ç¶ng lòng tr¡c Än anh tính ôm mà b¡t thû phåm. Không dè anh
ch‰t oan v§i mûi dao cay nghiŒt cûa Thai. Sau khi hành Ç¶ng h‰t sÙc tàn nhÅn, Thai thÃy Song và
tên Chauffeur h‰t thª, m§i trª låi xe mª máy trª vŠ, t§i ch‡ v¡ng ÇÆu xe låi cªi áo ngoài có dính
máu bÕ låi trên xe, rÒi Thai thung dung trª vŠ phòng.
Khuya 5 gi© Thai xuÓng Tàu trª vŠ Nam, lòng tràn ÇÀy hy v†ng v§i cái gia tài cûa Song, vì Thai Çã
hi‹u rõ gia th‰ cûa Song là vì vô tình trong tình bån thân thi‰t, Song Çã thÆt tình k‹ cho Thai bån
mình nghe. Song ch£ng ti‰c l©i và Çâu có dè viŒc ra Ç‰n Ç°i.
VIII. M˘ TRÔNG CON M¾I M¼N CON MT.
TØ ngày chôn cÃt ông H¶i ÇÒng rÒi (tÙc là Giáo SÜ Cung) bà trª vŠ Tân An. Nh© ngÜòi Çánh
dây thép dùm sang Pháp cho Song hay, rÒi cách Çó m¶t tháng, ngày nào bà cÛng ra l¶ ngÒi vØa ngó
lên Tân An Ç‹ trông con, ngày nÀy sang ngày kia, trông hoài mà ch£ng thÃy. ThÆt! MË trông con
mÕi mòn con m¡t. M‡i khi có xe trên Tân An chåy xuÓng thì bà mØng kh¡p khªi, khi xe chåy qua
rÒi, mà ch£ng thÃy con, thì lòng bà låi héo von! T¶i nghiŒp cho bà H¶i ñÒng, làm nhÜ cã Ç©i bà chÌ
có Ç‹ trông chÒng và Ç®i con mà thôi!
Trông chÒng Çã trên mÜ©i mÃy næm tr©i, vØa g¥p chÒng mØng chÜa phï, vui chÜa thÕa k‰
chÒng Çã tØ trÀn. BÕ bà ª låi v§i con, bà låi trông con! Hy v†ng vào con bao nhiêu, bà Çæm ra lo s®
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cho con bÃy nhiêu. ñÜ©ng xa muôn d¥m, vÜ®t mÃy trùng dÜÖng, sông sâu bi‹n r¶ng bi‰t có phong
ba bÃt tr¡c chi không?! Càng trông càng Ç®i bà càng buÒn, bà låi nghï r¢ng: Rûi con bà có bŠ nào thì
bà chÌ có ch‰t theo chÒng theo con, ch§ bà không Çû can Çãm Ç‹ sÓng v§i cänh cô ÇÖn, hiu quånh
m¶t mình n»a.
Cách vài hôm sau vào m¶t bu°i tr©i chiŠu rÃt nên thanh tÎnh, bà ÇÜÖng tiêm trÀu æn rÒi ra
ngoài trông con, bà nghe rõ ràng ti‰ng xe lºa súp lê vang dÆy, khi xe qua cÀu Ç‹ xuÓng ga Tân An.
Ti‰ng xe Ãy dÜ©ng nhÜ báo tin mØng cho bà, nên bà lÆt ÇÆt ra ÇÜ©ng, linh tánh cûa bà nó nhÜ quä
quy‰t th‰ nào hôm nay Song cÛng vŠ, ngÒi chæm chÌ ngó lên ngã tÜ, bà thÃy m‡i vÆt ÇŠu tÜÖi sáng
nhÜ Ç‹ chia vui v§i bà, nào là lÛ cày, trª vŠ sau khi cã ngày tay lÃm chân bùn, nào là lÛ trÈ con lùa
trâu vŠ chuÒng, v§i nh»ng gi†ng ngâm nga khi trÀm khi b‡ng, nào là ác vàng vØa khuÃt bóng dÜ§i
r¥ng cây xanh, m¶t Çàn cò tr¡ng Çang bay vŠ t°, m‡i m‡i viŒc chi bà thÃy ÇŠu có tính cách trª vŠ
h‰t, bà nghï th‰ nào Song cÛng vŠ.
RÒi t¿ lòng bà vui lên, niŠm hân hoan hiŒn lên nét m¥t, thÆt là m¶t ngày vui vÈ nhÃt cûa Ç©i
bà, thình lình bà la lên. Kia rÒi! Th‰ nào Song cÛng vŠ v§i Çoàn xe kia, vì bà thÃy bÓn chi‰c xe ng¿a
vØa quËo qua ngã tÜ, tuy cách bà gÀn hai cây sÓ nhÜng bà tÆp trung cã tâm trí nên bà thÃy rÃt rõ, vì
bà quá trông nên cãm thÃy chi‰c xe chåy quá chÆm, bà giÆn trách xe sao chåy nhÜ rùa bò. NhÜng
khi xe chåy gÀn t§i bà, thÃy sao trên bÓn cái xe ch£ng có ai h‰t, chÌ xe trÜ§c có hai ngÜ©i ngÒi tính
luôn tên Çánh xe, bà thÃt v†ng nhÜng xe chåy vØa gÀn ch‡ bà ÇÙng, thì nó tØ tØ dØng låi.
Trên xe bÜ§c xuÓng m¶t ngÜ©i thanh niên tr¡ng trÈo, bÜ§c låi gÀn bà vØa dª nón vØa hÕi:
ThÜa bà, xin bà làm Ön chÌ dùm cho cháu, nhà ông H¶i ñÒng Lung ª ch‡ nào? Bà H¶i ñÒng nghe
hÕi, bà run lên, ng¿c bà nó nhÎp månh và bà hÕi låi v§i gi†ng run run: VÆy, thÀy là ai mà bi‰t ông
H¶i ñÒng. NgÜ©i thanh niên Ãy thÜa r¢ng: Då thÜa bà! Cháu Çây là con cûa ông tên là Song. L©i
chÜa kÎp dÙt, bà ôm lÃy Song mà khóc mùi khóc mÅn, chÌ thÓt ÇÜ®c có ba ti‰ng ‘Má Çây con’. Má
trông con tØ tháng rÒi, ngày nào má cÛng ra ª Çây Ç‹ mà Çón con. Song nghe bà nói, cÛng khóc ôm
bà, Song hôn m¶t cách thân yêu, cÛng nghËn ngào nói ch£ng ra l©i! NÜ§c m¡t låi tràn trŠ Çôi m¡t
(cái cänh mË thÆt g¥p con, con giä g¥p mË hôm nay, không ai Çoán n‡i, ÇÜa cho tên kép hát nào ª
Nam Kÿ nÀy cÛng không th‹ Çóng ÇÜ®c vai tuÒng cûa Song hôm nay).
Sau khi han hÕi, bà m§i lÆt ÇÆt Çi trÜ§c, còn Song theo sau, Ç‰n nhà bà hÓi ngÜ©i nhà ra xe
vác ÇÒ cûa Song vô. Còn Song Çi th£ng låi bàn th© cûa cha ngÒi xuÓng vÎn bà, Song khóc và k‹ l‹
Çû ÇiŠu, lÓi xóm nghe nói chuyŒn, ÇŠu chåy t§i thæm chÆt nhà, coi Song næm nay ÇÜ®c bao l§n. Bà
H¶i ñÒng gi§i thiŒu, cho Song bi‰t nh»ng ai, v§i m†i ngÜ©i, Song ÇŠu ch¡p tay chào hÕi m¶t cách
lÍ phép theo phong tøc cûa nÜ§c nhà.
CÆu mÜ©i XÜÖng lÃy làm lå m§i hÕi Song. Cháu Çi Tây tØ hÒi còn nhÕ sao cháu nói ti‰ng An
Nam ta giÕi quá và rành lÍ phép cûa ta nhÜ vÆy. Bác thÃy th¢ng Hånh con ông HuyŒn Tri ª Kÿ SÖn
m§i Çi Tây Çâu chØng næm sáu næm, mà vŠ nó nói ti‰ng An Nam không ÇÜ®c rõ. Làm nhÜ khó nói
và ki‰m tØ ti‰ng tØ ch» còn nói gì b¶ tÎch thì nhÜ Tây thÆt. Song nghe nói, b¡t tÙc cÜ©i rÒi nói r¢ng:
ñó là quân làm phách lÓi, nó làm b¶ nhÜ vÆy, ch§ bác nghï coi ngÜ©i Tây h† qua bên mình ª cã
Ç©i, rÒi h† quên h‰t ti‰ng Tây sao. Ti‰ng mË ÇÈ không bao gi© quên ÇÜ®c, huÓng chi khi cháu Çi Çã
Ç¥ng 7 tu°i, låi bên Tây ngÜ©i An Nam mình thi‰u gì. Còn lÍ phép trÜ©ng nào låi không dåy, sách
luân lš thi‰u chi, nhiŠu ngÜ©i cháu cÛng thÃy h† gÀn Tây rÒi h† muÓn h† nhÜ Tây m§i tài, h† quên
giÓng giòng cûa h†, quên luôn cã quê hÜÖng cûa h† n»a. ThÜa Bác, thÙ quân vong b°n nhÜ vÆy dÀu
h† sang hay giàu cho mÃy cÛng không Çáng k‹.
Bà con lÓi xóm thÃy Song æn nói lÍ phép, cº chÌ nghiêm trang, ÇËp Çë nhÜ vÆy, ÇŠu khen
cho bà H¶i ñÒng rÃt có phÜ§c. Con m¶t nhÜ vÆy m§i thÆt Çáng là con!
(Còn ti‰p)
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M¶t cäm nghï
Có bữa nằm với chị cùng phòng rồi mà sao không ngủ được, lại bò ra sân đi lòng vòng, trăng
19 đã mòn nhưng nhìn còn tỏ lắm. Nhà kế bên có cây hồng, đang mùa trái chín ửng đỏ trĩu cành lòa
xòa qua hàng rào sân. Tự nhiên nhớ cái nhà cũ của Má, bên hông, ngòai cửa sổ có cây mận. Rồi tự
nhiên thèm nghe tiếng chim chóc tranh nhau mổ trái mận có sâu. Bây giờ chỉ có tiếng côn trùng, thôi
nghe tạm cũng được, sáng mai dậy sớm tha hồ...
Sáng nào cũng dậy nấu cơm, chị còn ngủ nên em khép cửa phòng kín gió, còn cửa bếp thì mở
toang, mát lạnh. Nhà bên trồng nhiều cây, nhìn như nhà mình có vườn vì lá rụng đầy sân. Thấy cây cối
thiệt là dễ tính, chẳng có phân biệt, thấy mình không trồng gì, nó cũng cho ít lá để góp vui cái sân.
Từ nhà đến trường qua một khỏang đất trống, người ta trồng cải kim chi, hành, tỏi...có nhiều
cây hạt dẻ nữa. Sáng đi ngang dãy hành, nhìn lá căng tròn vươn thẳng lên, thích lắm, lá của cây hành
nhìn hay hay, màu xanh ngọc, lấm tấm bụi phấn trắng rất ngộ. Cây hành...người tu thiền nghĩ nó là
thực phẩm không tốt (vì tích Mục Kiền Liên?) nhưng người láng giềng thì hay dùng nêm canh, con nít
đau bụng cũng đâm lá hành trộn chút muối đặt lên rốn, hút hết gió, nó lại tươi tỉnh đi chơi. Nó không
đẹp trong mắt người này nhưng vô cùng hữu ích trong việc khác.
Có người bảo...Như vậy là chuộng về hình thức. Trồng vì đẹp theo hình thức bề ngoài chớ
không phải cái đẹp chất lượng bên trong. Hihi, em nghĩ...hễ đẹp là...đẹp, không có tính ngoài hay trong
chi cả. Thường thì nhìn cái gì...cũng nhận ra cái đẹp của nó, một gốc cây khô bỏ nằm trơ trọi ở góc
sân, xung quanh lá khô đùa lăn theo gió, nhìn đâu có gì hay, vậy mà vẫn có nét đẹp. Ngẫm nghĩ lá
rụng về cội, cội bật gốc...khô rồi, về đâu? nghĩ kiểu khác, lá nhẹ mình đi chơi được nhưng thấy cội một
mình cũng thương nên chỉ chơi quanh đó, chẳng nỡ đi xa, mình là người ta, có khi chẳng bằng cây
khô, lá rụng, mình không bằng, sao còn chê nó là...không đẹp?
Trần Thắm

Nh¡n Tin

42

z Bän Tin Hòa HiŒp Xuân K› Sºu - 2009 z

ChÜÖng trình LÍ Vía tåi Thánh ThÃt NSW
trong các Tháng Giêng, Hai, Ba, tÜ K› Sºu (2009)
•

30 tháng Chåp MÆu Tš (dl, Chû Nh¿t, 25.01.2009):
- 5 gi© chiŠu: LÍ rÜ§c ChÜ ChÖn Linh Cºu HuyŠn ThÃt T° và Ông Bà.
- 6 gi© chiŠu: TiŒc chay và Væn NghŒ TÃt Niên.
-11 gi© khuya: ThÜ®ng PhÜ§n.
-12 gi© khuya: LÍ Giao ThØa Cung Nghinh ChÜ ThÀn, Thánh, Tiên, PhÆt.
- Lì xì phong bao: Bäo Sanh, NhÖn Nghïa, ñåi ñÒng và Chúc Phúc, L¶c, Th†.
- Hái l¶c ÇÀu Xuân.

Tháng Giêng/ K› Sºu:
•

MÒng 1 tháng Giêng K› Sºu (dl, ThÙ Hai, 26.01.2009): T‰t Nguyên ñán
-12 gi© trÜa: Khai NguÖn Cúng th©i Ng†, khai U Minh chung, tøng Kinh Di L¥c.
- T¶c ñåo và các Bàn TrÎ S¿ ti‰p Çón ñåo H»u, ñåo Tâm, ñÒng HÜÖng và Khách ThÆp PhÜÖng
Ç‰n bái lÍ ñÙc Chí Tôn (cä ngày, Ç‰n 9 gi© tÓi).

•

MÒng 2 tháng Giêng K› Sºu (dl, ThÙ Ba 27.01.2009):
- Ti‰p Çón ñåo H»u, ñåo Tâm, ñÒng HÜÖng và Khách ThÆp PhÜÖng Ç‰n vi‰ng Thánh ThÃt NSW
(cä ngày, Ç‰n 9 gi© tÓi. Có Cúng cÖm sáng và chiŠu).

•

MÒng 3 tháng Giêng K› Sºu (dl, ThÙ TÜ, 28.01.2009):
- Cúng TÃt và ñŒ TÙ Cºu chi tuÀn cho ñH Lâm ThÎ Ph†ng, 76 tu°i: TÃt cä ÇÒng ñåo vŠ Thánh
ThÃt cúng lúc DÆu Th©i.

•

MÒng 9 Tháng Giêng K› Sºu (dl, ThÙ Ba, 03.02.2009): ñåi lÍ Vía ñÙc Chí Tôn (DÆu th©i).

•

R¢m Tháng Giêng K› Sºu (dl, ThÙ Hai, 09.02.2009): ñåi lÍ ThÜ®ng NguÖn, K› niŒm các Ngài
ñÀu SÜ Cºu Trùng ñài (DÆu th©i).

Tháng Hai / K› Sºu :
•

MÒng 1 tháng 2 K› Sºu (dl, ThÙ TÜ, 25.02.2009): Cúng ñÙc Chí Tôn, Sóc Nh¿t. (Ng† Th©i).

•

R¢m.02 K› Sºu (dl, ThÙ TÜ, 11.03.2009):Vía ñÙc Thái ThÜ®ng Lão Quân (DÆu th©i, ñåi lÍ).

•

19 Tháng 2 K› Sºu (dl, Chû Nh¿t, 15.03.2009): Vía ñÙc PhÆt Quan Âm (DÆu th©i, ñåi lÍ).

Tháng Ba / K› Sºu :
•

MÒng 1tháng 3 K› Sºu (dl, ThÙ Sáu, 27.03.2009): K› niŒm ñÙc Cao ThÜ®ng PhÄm. (Ng† Th©i).

•

R¢m tháng 3 K› Sºu (dl, ThÙ Sáu, 10.04.2009): Cúng ñÙc Chí Tôn, V†ng Nh¿t (DÆu Th©i).

•

26 tháng 3 K› Sºu (dl, ThÙ Ba, 21.04.2009): K› niŒm ñÙc Cao ThÜ®ng Sanh (DÆu th©i).

Tháng TÜ / K› Sºu :
•

MÒng 1 tháng 4 K› Sºu (dl, ThÙ Bày, 25.04.2009): Cúng ñÙc Chí Tôn, Sóc Nh¿t. (Ng† Th©i).

• MÒng 8 tháng 4 K› Sºu (dl ThÙ Bäy, 02.05.2009): Vía ñÙc PhÆt Thích Ca (ñåi LÍ), K› niŒm
ChÜ Thánh PhÜ§c ThiŒn (DÆu Th©i).
•

10 tháng 4 K› Sºu (dl ThÙ Hai 04.05.2009) : K› niŒm ñÙc Phåm H¶ Pháp qui Thiên (DÆu Th©i).

•

R¢m tháng 04 K› Sºu (dl ThÙ Bäy, 09.05.2009): Cúng ñÙc Chí Tôn, V†ng Nh¿t (DÆu th©i).

•

22 tháng 5næm 2009: Vía ñÙc NguyŒt Tæm ChÖn NhÖn (DÆu Th©i, Ti‹u LÍ).
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Hình AÛnh Sinh Hoaït
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z Bän Tin Hòa HiŒp: Ph° bi‰n tin tÙc ñåo s¿ gÀn xa; liên låc, trao Ç°i kinh nghiŒm hi‹u bi‰t;

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