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TIẾNG GỌI

Thuyết Đạo & Diễn văn của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài

ĐỨC TIN DỜI NÚI ĐƯỢC
Đức tin là một sức mạnh vô cùng, khiến người
trong việc làm, vượt mọi khó khăn trở ngại để đi đến
chỗ thành công. Phương ngôn Pháp có câu: “Đức tin
dời núi được”. Dời núi theo Hán Văn có chữ di sơn.
Tích di sơn, tương truyền rằng ngày xưa có ông Ngu
Công 90 tuổi, thấy hai trái núi Thái Hành và Vương
Ốc, làm trở ngại đường đi, ông định đào sang bằng,
mở lối lưu thông, ai nấy đều cười, ông ta nói: “Ta chết
thì còn có con ta, con ta rồi có cháu ta, rồi có chắt ta,
cái núi vẫn có thế, thì sao không dời nổi.”
Câu chuyện là câu chuyện xưa, hư thiệt thế
nào, cũng không quan hệ gì. Có một điều là người
trong câu chuyện tức là ông Ngu Công có ý nghĩ xây
dựng cao đẹp. Công việc người cha làm chưa xong,
sau có con nối chí tiếp tục làm thêm, kế đến cháu,
chắt, liên tiếp từ thế hệ nầy qua thế hệ kia, noi theo
chí hướng của cha, ông mà thực hành, thì việc dời núi
không còn là việc khó khăn nữa.
Lại câu chuyện cũng có ý nghĩa là khuyên
người trong việc làm, hãy trì chí, tự tín, nhẫn nại, có
công mài sắt, chày ngày nên kim. Ngày nay, làm chưa
xong, ngày mai cố gắng thêm lên, rồi ngày sau cứ làm
mãi, không thối chí ngã lòng, thì thế nào cũng đi đến
kết quả không sai.
Câu chuyện “dời núi” ngày xưa người ta cho là
câu chuyện hoang đường, câu chuyện phong thần,
câu chuyện không có thât. Ngày nay khoa học đã
chứng minh sự “dời núi” là sự thật, đến như sự “lấp
biển” cũng là sự thật.

 (Xin xem ti‰p trang 6)
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ThÜ NgÕ

Kính Chư Hiền,
Đứa con tinh thần của Tộc Đạo Sydney, Bản tin Hòa Hiệp đầu tiên ra đời từ năm Canh Thìn (2000),
tính đến nay đã tròn 12 tuổi, nhằm chính thức mừng Lễ Khánh Thành ngôi Thánh Thất đầu tiên tại Úc Châu
và cũng là ngôi thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng được xây dựng theo mẫu mã có Tam Đài, đầu
tiên tại hải ngoại. Ước vọng của chúng tôi là được chia sẻ niềm vui và vài nét về tin tức sinh hoạt Đạo sự tại
địa phương cùng quí Đạo Hữu, Đạo Tâm gần xa trong việc liên giao hành đạo.
Số lượng Bản Tin đến với quí đồng đạo quá khiêm nhường, có thể do tình thế, hoàn cảnh, kể cả
nhân lực, khách quan hoặc chủ quan. Chúng tôi không thể biện giải lý do nào cho hợp lẽ. Điều rất mừng là
may mà cơ Đạo tại Úc Châu, nói chung, và tại New South Wales, nói riêng, vẫn “hòa hiệp” trong các sinh
hoạt đạo sự một cách hài hòa, chặt chẽ, đều đặn, nhờ sự tận tâm, trì chí của toàn thể chư Chức Sắc, Chức
Việc và Đạo Hữu vì Đạo Nghiệp mà cố gắng khắc phục mọi khó khăn do tuổi tác hoặc do hoàn cảnh, hầu
đáp ứng lời minh thệ “hiệp đồng chư Môn Đệ, gìn luật lệ Cao Đài”.
Với chủ trương “Vi Vô Vi” (làm, mà không mắc vào cái làm của mình), không dụng tâm, không cố
cưỡng, tự nhiên, không đánh thùng rỗng, chỉ mong có người đồng cảm, khoan hậu, thật tâm chia sẻ, một
lòng giữ Đạo.
Nhìn lại thời gian qua mau chóng đến nỗi, ngày nào các cháu thiếu nhi còn sinh hoạt văn nghệ
Trung Thu hoặc Bãi Trường Việt Ngữ Đạo Đức, đã lên sân khấu hát bài “Em có Ba, em có Má” nay đã
chửng chạc bước chân vào ngưỡng cửa Đại Học. Trong khi phụ huynh của các cháu, từ mái tóc đen trở
thành sương pha vì sinh kế, vì tương lai mai hậu… Lo mãi, lo mãi cho tới khi nào mới gọi rằng đủ? Chi bằng
“tri túc, tiện túc, đãi túc hà thời túc”.
Thánh Giáo, có lần đã nhắc nhở:
Thơm tho chi cũng vốn mùi đời,
Chưa kẻ dùng nên của để chơi.
Mua bán chọn lừa như buổi chợ,
Về nhà chưa tối đã qua đời.
Thực vậy, chợ Đời thường khó dứt mà đường Đạo không thể diên trì vì kiếp phù sinh ngắn ngủi.
Thế nên, đã là người tín đồ Cao Đài, để thực hiện phương châm “Đời Đạo song tu”, hầu báo đáp phần nào
vừa cho xã hội, vừa cho đời sống tâm linh, đồng thời tham gia vào việc phổ truyền nền Chơn Đạo ra hải
ngoại, trong khi chúng ta có cơ duyên tạm dung trên đất nước thật sự tôn trọng tự do tín ngưỡng của con
người.
Thư ngỏ nầy, Ban Biên Tập Bản Tin Hòa Hiệp hy vọng được sự trợ duyên của đồng đạo, để kể từ
nay, mỗi năm BTHH phải ra mắt ít nhứt hai lần: đầu năm, với chủ đề Xuân, Vía Đức Chí Tôn, các lễ vía từ
tháng Chạp đến tháng sáu; giữa năm, với chủ đề Trung Nguơn, Vía Đức Phật Mẫu, kỷ niệm Ngày Khai Đạo
và các lễ vía từ tháng 7 đến cuối năm, trừ khi có trường hợp đặc biệt. Vây BBT thiết tha kêu gọi các bạn đạo
hãy hưởng ứng đóng góp bài vở dưới mọi hình thức, hầu nội dung Bản Tin càng ngày càng phong phú hơn.
Trước thềm năm mới Nhâm Thìn (2012), Ban Biên Tập xin cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí Tôn, Đức
Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban bố tràn đầy Hồng Ân cho toàn thể gia quyến của Chư Hiền an lạc
và cả chúng sanh thoát ly khổ nạn.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
BBT
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Bát Thập Thất Niên
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THƯ CHÚC TÂN XUÂN NHÂM THÌN (2012)
của Tộc Đạo Sydney
Kính gửi: Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu, Đạo Tâm quốc nội và hải ngoại,
Kính Chư Hiền,
Chúng ta vừa đón Tết dương lịch 2012, sau Đại lễ Mừng Đức Chúa Jesus giáng sinh,
trong nước cũng như nước ngoài. Giờ đây trước thềm năm mới Nhâm Thìn, theo truyền
thống của dân tộc Việt, hình như không ai có thể quên được ngày lễ Tết quan trọng và
thiêng liêng đã thấm vào giòng máu mình. Theo đó, nghi thức chúc tụng đầu năm, nhiều
ít, là cơ hội mọi người biểu lộ chân tình sắc thái hòa nhã, thân thiện và hy vọng xích lại
gần nhau hơn. Thay mặt Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự Liên Hương, xin cầu nguyện
Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng ban bố tràn đầy Hồng Ân cho
Chư Hiền và quý quyến.
Thắm thoát, mùa Xuân Nhâm Thìn trở lại sau sáu mươi năm, gợi nhớ năm Thìn bảo lụt
1952, một vùng đá chùi từ trên núi Điện Bà, Tây Ninh, cũng như nhiều nơi khác đồng chịu
cảnh Thiên tai, lụt lội trong năm Con Rồng nầy. Câu tục ngữ dân gian “năm Thìn bảo lụt”
chứng minh phần nào cho định luật bất biến “Vô Thường”.
Năm nay, trong khi mọi người từ Á sang Âu, đều nô nức đón mừng Tết dương lịch, cũng
như âm lịch, thì có kẻ gánh chịu nạn Thiên tai, Địa ách, bơ vơ lạc lỏng, đói rét ngoài đầu
đường xó chợ khắp nơi. Riêng miền Bắc Úc, dân chúng cũng không thoát khỏi tình trạng
lụt lội tàn phá nhà cửa, tài sản, gây cảnh màn trời chiếu đất có thể đưa đến mạng vong.
Chưa kể khổ nạn do con người gây ra cho chính đồng chủng của mình. Đó là chiến tranh,
khủng bố, giết chóc, đàn áp bất công xảy ra nhiều nơi ngay trong ngày Tết linh thiêng của
mọi người, bất kể lương hay giáo.
Tha thiết cầu mong cho mọi người, kể cả những người mệnh danh Vô Thần đã biết hồi
đầu hướng Thiện, biết tin nhận Đấng Chí Tôn là Cha chung của cả chúng sanh, trong đó
có nhân loại và cùng THƯƠNG YÊU nhau như đại gia đình, hầu thể hiện việc đối xử với
nhau theo phép CÔNG BÌNH của Tạo Hóa, qua chăm ngôn “Kỷ sở bất dục, vật thi ư
nhơn”. Thiết tưởng, mỗi người làm được, người người làm được thì lo gì thiên hạ không
thái bình, hạnh phúc.
Nay kính,

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thánh Thánh Thất New South Wales, 24 tháng Chạp Tân Mão
(dl. 17-01-2012).
Q. Đầu Tộc Đạo Sydney,
Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp
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THÁNH GIÁO
Ngày 16 tháng 7 Giáp Tuất (1934)

THÁI THƯỢNG ÐẠO TỔ
Hỉ chư đạo hữu. Cười...
Có lẽ chư đạo hữu vẫn ngạc nhiên vì Bần Ðạo đến thình lình, mà chư đạo hữu không để
tâm trước đó chăng?
(M... Ng... bạch: Quả nhiên như lời của Ngài, vì Thượng Phẩm có để lời trước rằng Chí Tôn
sẽ giảng dạy.)
Chí Tôn đã sở cậy Bần Ðạo thố lộ chút ít điều mật yếu, để dìu bước chư đạo hữu trong buổi
loạn lạc trong nền Ðạo buổi nầy.
M... Ng... hiền hữu có nhớ những lời Bần Ðạo đã giãi bày lúc trước bằng nhiều cách và lấy
danh từ khác nhau mà dìu dẫn chăng?
Cơ Trời mầu nhiệm đối với Ðời, mà máy Thiên cơ đối với Ðạo, lại càng huyền vi thậm trọng
hơn nữa, có lẽ tâm phàm dầu cao kiến đến đâu, cũng chưa đạt thấu được. Những vai tuồng của
Chí Tôn sắp đặt trên sân khấu Ðạo, nếu so sánh lại cũng chẳng khác chi những bậc nguyên nhơn
lãnh phận sự dìu đời từ xưa đến nay mà thôi.
Muốn an tâm tỉnh trí và đè nén lửa lòng, cần phải có một nghị lực vô biên, một tâm trung
quảng đại, thì mới khỏi bực tức với những trò đã vì mạng lịnh thiêng liêng phô diễn ở nơi thâm
hiểm nặng nề nầy. Nên biết rằng, mỗi việc chi đều có hạn định, có căn nguyên, dầu các bậc tiền
bối cũng vậy. Phải lấy nét đạo đức mà đoán xét, thì mới hiểu thấu sự mầu nhiệm vĩ đại của Chí
Tôn sắp đặt.
Xưa Hớn Bái Công chưa phải là chánh đáng một vị Minh Quân, mà cơ Trời vẫn để cho
nghiệp Hớn ba trăm năm quyền bỉnh. Nào tật đố hiền tài, hữu thỉ vô chung, nghe lời sàm tấu, giết
người lao công hạn mã, nếu chẳng phải chí của Trương Lương thì không thế nào khỏi xung tâm
oán trách. Võ Tắc Thiên hoang dâm thái thậm, Tùy Dương Ðế lỗi đạo muôn phần, khi Sở Hạng
bạo ngược vô biên, Tần Thủy Hoàng hôn quân cực điểm, nhưng, than ôi! Máy Thiên cơ buổi nọ
nếu phải chiều chuộng một ít vị công thần bị khép vào vòng những kẻ đã chịu sở bức, thì phải
thay đổi, bôi xóa sự nghiệp non sông của những chúa tể ngu muội ấy chăng? Cười...
Ðời là đời, Ðạo cũng vậy, chi chi cũng có định phân mực thước. Những kẻ chí sĩ lãnh trách
nhậm nghiêng vai gánh vác cả non sông, đều làm phận sự, công nghiệp nhiều ít ấy, tính lời vốn
với Tòa Thiêng Liêng, hoặc ghi tên tuổi vào thanh sử thiên niên, chớ chẳng phải để kể công trình
với chúa tể ấy.
Than ôi! Cái nư giận thường làm đổ nát những công sáng tạo đã qua, không biết bao nhiêu
vĩ đại.
Hiền hữu chỉ biết hành động của người, mà chưa biết đến Thiên thơ của Ðức Chí Tôn. Có
biết thạnh suy, mà chưa chịu biết để công linh đào tạo thời thế đặng dìu dắt chúng sanh cho kịp
buổi.
Bần Ðạo hỏi bốn hiền hữu có ai đã mang sao đội nguyệt ăn mật nằm gai, chịu muôn sự khổ
hạnh cõi đời để tạo hạnh phúc cho nhơn sanh chưa?
(T... Ð.... bạch: ...)
Cười... Ðối với bực hiền xưa chưa đặng muôn một, nếu Chí Tôn không lập sớm Ðại Ðạo,
chờ đôi ba chục năm nữa, e khi các bậc nguyên nhơn đang vị hiện thời đều phải chịu luân hồi
không biết mấy kiếp.
Ngày giờ nhặt thúc, sanh chúng đương bơ vơ, chẳng biết đuốc huệ soi về phương nào,
mảng nói nói cười cười. M... Ng... hiền hữu có rõ ngày chung cuộc xây trở về đâu chăng?
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Chắc hẳn không, nhưng thiêng liêng vị xin hiền hữu cũng nhớ để công tâm, trí não vào
chúng sanh với, hiền hữu chịu chăng?
(M... Ng... bạch: ...)
Cười... Trách nhậm là trách nhậm, muốn làm thì dầu bao nhiêu cũng gọi thiếu, dầu ngày
nào cũng gọi chẳng sớm, sớm là sớm nơi cái tâm bất định mà thôi. Chí Tôn đã vì nỗi con cái của
Ngài mà sửa chỉnh bước đường, thì hiền hữu lại há không vì sự yêu đương quí hóa ấy mà sửa
đổi tâm trí cho quảng đại sao?
Tà chánh, cười... Bần Ðạo nói thiệt, cũng chưa dám định đoạt. Trong cái rủi thường có sự
may; trong cái may vẫn khép cầm sự rủi, khó lường được, điều cần là nên làm mà thôi. Nếu luận
tà chánh, thì chưa một ai dám còn mang mắt phàm xưng tụng mình là chánh. Cái tà, vì Thiên thơ
xử dụng, tà vì cơ thử thách của Tam Giáo Tòa; tà vì những quỉ xác ma hồn lẫn lộn của quỉ vương
để làm cho công phu lỡ dở. Mỗi cái tà có duyên cớ ấy, ngày sau đều có sự biến đổi thiêng liêng,
hoặc có một kết quả. Ngày chung qui, chỉ đem về Thầy một chữ tâm và những công nghiệp đã
gây thành cho sanh chúng. Nền Ðại Ðạo đã chia ba, theo lời Bần đạo đã nói, M... Ng... hiền hữu
muốn lập công nơi nào? Tòa Thánh, Trung Ương, Hậu Giang?
(M... Ng... bạch: Nơi Tòa Thánh).
Tòa Thánh là gốc cội của Ðạo, nếu muốn lập công nơi đó, vì Thầy đã dạy, thì nên làm đi,
cách xây đổi phương lược tùy cơ ứng biến, ấy là cơ nghiệp riêng của mỗi đạo hữu, Bần Ðạo
không dám dạy, nếu chờ thì phải trễ chăng? Hiền hữu nên xét, Ðời khác, Ðạo khác, những sự lỗi
lầm của mình tạo khổ cho mình mà nguyên nhơn vẫn cứ huyền bí, mắt thịt tâm phàm chưa dễ độ
đặng, nên xét cho xa.
Thăng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2 / 85. Thánh giáo của Thái Thượng Ðạo Tổ bày tỏ chút ít điều mật yếu
Ngày 16 tháng 7 Giáp Tuất (1934) nhằm ngày 25-08-1934 (âl. 16-07-Giáp Tuất).

… … … Các con hằng muốn thấy
kẻ ấy bị hành phạt nhãn tiền, thì
mới vừa lòng các con. Nhưng
Thánh ý Thầy không phải vậy đâu,
Thầy đã nói cho các con hay
trước rằng: Nếu các con không tự
lập ở cõi thế nầy, là cái đời tạm
của các con, thì Thầy cũng không
bồng ẵm các con mà đỡ lên cho
đặng. Ấy vậy cái vấn đề tự lập là
vấn đề các con phải lo đó… … …
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 bài 83
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TIẾNG GỌI

Thuyết Đạo & Diễn văn của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài
(Tiếp theo trang 01)
Nói “dời núi lấp biển” là nói là nói những sự nghiệp vĩ đại của các bậc anh hùng
hào kiệt làm nên. Sở dĩ các vị ấy làm nên sự nghiệp là nhờ đức tin ở bản năng và thiện
chí của mình.
Kẻ học đạo muốn trau dồi tâm tính, tự sửa mình, phải có một đức tin vững chắc
như kẻ dời núi lấp biển mới mong đi đến nơi đến chốn, vì đức tin là nền tảng của các căn
lành.
Thánh Giáo Đức Chí Tôn có đoạn: “Nhơn loại đã thâm nhiễm vào tình luyến ái tà mị
trên mười ngàn năm, thì thế nào cổi Thánh đức trong một lúc chẳng tới một năm cho trọn
lành đặng.” Đó là Đức Chí Tôn chỉ cho ta thấy rõ nỗi khó khăn trong sự sửa mình, không
phải một sớm một chiều mà thành tựu được. Phải cần có nhiều thì giờ và nhiều thiện chí.
Kẻ tu học phải cố công gắng sức cũng như thợ làm đồ bằng xương bằng sừng, đã cắt ra
rồi còn phải bào phải chuốt, phải duã năm lần bảy lượt cho vật biến thành mỹ phẩm, và
cũng như thợ làm đồ đá, đồ ngọc, trước phải đục, phải đẽo, sau phải trau, phải dồi, phải
mài cho ngọc đá trở nên vật quí.
Ấy đó sự sửa mình đòi hỏi rất nhiều công phu. Làm được cùng không cũng do nơi
tâm chí mình. Ở đời không có việc gì là khó, khó dễ nơi lòng. Người ta nói: “Đường đi
khó, không phải khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Nếu
tâm chí không được vững vàng, thiếu sự tin thật ở bản năng của mình, giữa đường gặp
trở ngại bỏ dở, việc bất thành, thì trong sự sửa mình làm sao gội Thánh đức cho trọn lành,
rửa thân mình cho đặng trong sạch.
Vậy quí vị muốn cầu sáng cho mình, tiến lên một bước làm người có phẩm hạnh,
phải cương quyết lập nguyện từ đây gạt bỏ hết những tánh hư tật xấu, dứt các điều ác,
làm các điều lành, mở lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh. Những lỗi lầm ngày trước
vì si mê ám muội lầm lỡ nay nguyện ăn năng sám hối. Đó là đường lối tự sửa mình, quí vị
cứ nương theo đó mà tiến bước.
Những sự tà kiến, trần lao, phiền não, vong chấp, lần lượt dụng công trừ diệt. Lấy
chánh đối tà, lấy chơn trừ vọng, lấy khoan hồng nhân ái trị oán ghét hận thù, bịnh nào có
phương thuốc đối trị nấy. Lần hồi ngày qua tháng lại, quí vị gột rửa được thân mình
những gì gọi là ô trược.
Quí vị sẽ được sáng suốt, thanh tịnh bình yên, thư thái, vui sống theo đời đạo lý,
hành động, nói năng, đường xử kỷ tiếp vật mỗi mỗi đều hợp đạo trúng tiết. Đó là hạnh
phúc ở đời, tự mình tạo nên, không cần tìm kiếm ở đâu xa.
Sự sửa mình chừa lỗi là điều trọng yếu trong đường tu học để làm người có tư
cách, dầu chưa được thanh cao, nhưng cũng đã tránh những điều xấu xa đê tiện.
Tin tưởng ở bản năng và ở thiện chí, việc gì dầu khó cách mấy đi nữa, cũng có thể
vượt qua môt cách dễ dàng./.
HIẾN ĐẠO
(TIẾNG GỌI của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài, trang 32-34)
Bản in ronéo 1973 do Chức Sắc và Nhân Viên văn phòng Hiến Đạo thực hiện.

6

 Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 22 / ThÜ®ng NgÜÖn - Nhâm Thìn - 2012 

THUYẾT ĐẠO
của Đức Hộ Pháp
Tại Ðền Thánh, đêm 29 tháng 2 nhuần năm Ðinh Hợi (1947)

QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC TIN

Bần Ðạo giảng về quyền năng của đức tin. Hôm nay vì có hàng Quân Ðội Võ
Chức, nên Bần Ðạo cần giải rõ cái quyền năng ấy cho toàn Ðạo nam nữ rõ.
Thời buổi nầy là thời buổi toàn con cái của Ðức Chí Tôn đưa tay lên cùng nhau
nâng đỡ và vãn hồi quốc vận, nên Bần Ðạo giảng về cái quyền năng của đức tin, để cả
thảy trụ tinh thần cầu nguyện Ðại Từ Phụ ban ơn nền Quốc Ðạo sớm được hoàn thành,
hầu cứu vớt cả giống nòi Việt Nam chúng ta thoát nạn tương tàn, tương sát.
Toàn Ðạo nên để trọn đức tin nơi Người, thì mới mong nền Quốc Ðạo mau thành
tướng. Ðức Chí Tôn tạo cơ quan cứu sanh nầy mà gặp phải những điều trắc trở, nguy hại
không sớm giải quyết được, là bởi toàn thể quốc dân ta không biết cầu nguyện nơi Người.
Bần Ðạo lập lại lời nói của Ðức Chúa Jésus nói cùng Môn Ðồ của Người rằng: "Hỡi các
Môn Ðồ, Ðức Chúa Cha ta trên Trời dạy rằng: Nếu toàn thể các ngươi có một cái đức tin
bằng hột mè thì nó cũng đủ sức xô ngã núi, nó đi không gì ngăn cản nổi".
Ấy là Ngài nói cái đức tin bằng hột mè mà toàn thể quốc dân đều có, thì đâu có
phải chịu cảnh trạng thương tâm thế nầy.
Hại thay! Dân 25 triệu, đã tự xưng là con Rồng cháu Tiên, tự biết giống nòi do một
căn nguyên chí Thánh cao trọng, có máu Tiên Rồng, mà cái đức tin lại không bằng hột mè
hay sao? Nếu mỗi người Việt Nam ta đều có một cái đức tin bằng hột mè mà thôi, cũng đủ
dời non vét bể được.
Bần Ðạo nói thật, buổi Chí Tôn đến tạo Quốc Ðạo cho nòi giống Rồng Tiên nầy,
chính Ngài cầm cơ đi đến các Tỉnh, kêu từ nhà gọi từ đứa con, cho không biết bao nhiêu
bài khuyến dạy, tạo thành một nền Tôn Giáo Cao Ðài là Quốc Ðạo, Bần Ðạo tưởng chưa
có người nào đem cả tinh thần, tâm đức mà thi ân cho ai dường ấy. Ðức Chí Tôn đến độ
rỗi, lập giáo rồi lại bắt minh thệ.
Hỏi tại sao Ngài lại bắt minh thệ buộc con cái phải hiệp đồng cùng nhau. Mỗi người
có một chút đức tin, Thầy bảo qui đức tin ấy lại, phải có tâm đức tin tưởng yêu ái lẫn
nhau. Phải nhìn nhận có Thầy, có đức tin nơi Thầy.
Hại thay! Có nhiều đứa con của Ngài cũng nghe, cũng tìm Ðạo, cũng thọ giáo,
cũng minh thệ đủ phép tắc. Biết bao nhiêu, khi mới đến cùng Thầy, quì dưới chơn Thầy
mà hễ ra khỏi chơn Ngài rồi thì lại phản phúc Ngài và con cái của Ngài.
Bần Ðạo định quyết rằng: Cái tai nạn của giống dân Việt Nam đến cảnh tượng nầy
chúng ta phải nhìn nhận tội của chúng ta vì thiếu đức tin nơi Ngài mà ra vậy.
Phải chi trước kia biết nhìn nhận Ðấng đến dìu dẫn yêu ái nâng đỡ, để đức tin nơi
Người, nghe theo Người thì cái nạn đổ máu tương tàn, tương sát giống nòi không hề có
đặng.
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Cái hại về sự lưu huyết nầy Bần Ðạo xin nói là do cái tội bất tín nhiệm cùng Ðại Từ
Phụ đó vậy. Ôi! Nếu Bần Ðạo tả hết cái tình cảnh của Ðạo trót hai mươi năm nay, thì mới
biết cái năng lực của đức tin nó mạnh đến bực nào. Từ khi Bần Ðạo đến đây, ai xô cũng
không ngã, đuổi cũng không đi, dầu còn dầu mất, dầu nên hư, Ðức Chí Tôn bảo Bần Ðạo
ngồi nơi đây, ở nơi đây, dầu cho vì mạng lịnh ấy mà mảnh thân nầy có phải tiêu diệt để
bảo trọng nền Quốc Ðạo, thì Bần Ðạo cũng không bước ra khỏi đây một bước. Nếu Bần
Ðạo quí trọng sanh mạng nầy, thì Bần Ðạo có đủ thì giờ để trốn tránh. Biết bao nhiêu bạn,
khuyên lơn Bần Ðạo trốn đi. Bần Ðạo trốn được, tránh được mà Bần Ðạo không khi nào
chịu vậy. Ðức Chí Tôn bảo ở, dầu sống chết ngồi nơi đây ôm chân Ngài mà thôi. Bần Ðạo
chỉ để lời cầu nguyện đem cả thi hài và tâm hồn làm tế vật cho Quốc Ðạo được thành
tướng mà thôi. Bần Ðạo chỉ xin có bấy nhiêu mà chưa chắc đã xin được, vì phải toàn thể
con cái của Ðức Chí Tôn qui tụ đức tin lại thành một cái năng lực giúp chúng ta thắng nổi
quỉ quyền và các cường lực đàn áp tiêu diệt Ðạo.
Chúng ta bảo trọng được Quốc Ðạo, do cái năng lực của đức tin ấy. Chúng ta qui
đức tin lại, bảo trọng cơ Ðạo thì thoát được cái nạn tương tàn, tương sát máu đổ thịt rơi.
Nếu toàn Ðạo nam, nữ nhìn Ðức Chí Tôn lập đặng cái quyền năng ấy, chúng ta
nương lấy nó mạnh mẽ, cầu nguyện đồng tâm một ngày một giờ, thử coi Ðức Chí Tôn có
giải thoát cho chúng ta không?
Từ khi Bần Ðạo về qui tụ các con cái của Ngài, thì Bần Ðạo đã giải kiết cho Ðạo
nhiều rồi. Chúng ta cầu nguyện thêm đôi tháng nữa mà thôi và lo tròn phận sự phú thác
thì ngày đoạt vọng không lâu, và chúng ta sẽ thấy có huyền diệu hay không về quyền
năng ấy.

Ngày âl. 29-02N-Đinh Hợi nhằm ngày (dl. 20-04-1947).

Trích từ Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.1 / bài thứ 20.◙

THI của Ngài HIẾN PHÁP
Điếu Ông Văn Pháp hiệu là CAO LIÊNG TỬ
THI
Lòng thành ai điếu BẢO VĂN QUÂN,
Sanh tử chẳng qua cũng một lần.
Chạnh nhớ nghĩa xưa đồng cảnh huống,
Xót thương bạn củ tợ tình thân.
Chia ly thống thiết nơi trần khổ,
Qui vị an vui chốn Niết Bàn.
Một nén hương nguyền xin chứng chiếu,
Lòng thành ai điếu BẢO VĂN QUÂN.
HIẾN PHÁP
TRƯƠNG HỮU ĐỨC
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Động Đình Thi Tập

Đức Thái Bạch Giáng Cơ Đề Bút năm 1927

12 điệu văn, gọi là "Thập Nhị Khai Thiên" Động Đình Hồ....

Ngụ Đời
Ngụ Đời bài số 1:
Ðời hằng đổi, nước non không đổi,
Giữ nhơn luân nhờ mối Ðạo truyền.
Nhẫng lo trọng tước cao quyền,
Ðem thân trần cấu gieo miền trầm luân.
Biệt cành lá rụng đầy rừng,
Con thuyền Bát Nhã lỡ chừng độ duyên.
Sắc,
Tài,
Tửu,
Khí,
Lưng vơi lấy chí anh hùng,
Mượn gươm Thần huệ dứt lần trái oan.
Vụ chữ nhàn....
Giải nghĩa: Thầy là cội, chúng sanh là lá.... Phải lấy chữ anh
hùng hoặc nhiều hay ít mà dứt oan trái đặng tu tâm dưỡng
tánh, hầu vụ chữ nhàn

Ngụ Đời bài số 2:
Mến giang san
Phế bủa quan
Ngừa trị loạn
Xem qua như chốn hí tràng,
Lẻ loi mặt nịnh lỡ làng phận trung.
Chẳng ai nắm kiếm Thư Hùng,
Thành nghiêng khôn đỡ vạt rùng khôn nâng.
Sĩ dân,
Soái Tướng,
Quân Thần,
Chinh chuyên thay! phận phàm nhân,
Ðỡ nương chẳng biết dựa gần người binh.
Nghe thấy bắt động tình.
Chú giải:
Rùng là sung sướng. Thư Hùng Kiếm của Trương Tử Phòng
dâng cho Hàn Tín. Cái phận phàm nhơn chịu lắm nỗi chinh
chuyên.
Chinh chuyên: chinh là nghiêng; chuyên là chở. Chở nghiêng
nghĩa là chở nặng nề.
Thần Huệ Kiếm: Huệ trí vỉ vi kiếm tác Ðạo giả: Lấy huệ trí làm
gươm mà hành Ðạo...
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Ngụ Đời bài số 3:
Dân dưới phép tụng đình,
Nước dưới phép đao binh.
Nhà dưới phép luật hình,
Còn chi hai chữ thái bình.
Ngửa nghiêng chín bệ gập ghình ba châu,
Non sông nhuộm một màu sầu.
Nền giao cỏ láng sân chầu sương phong,
Dân chẳng hiệp đồng,
Quan chẳng vị công,
Vua chẳng phải giòng,
Về Ðông hết kế Tử Phòng,
Ðoạt binh thơ chẳng Trương Tòng mưu mô.
Tiếc thay một gánh cơ đồ,
Xa thơ khuất dấu ngọn cờ bặt tăm.
Nòi anh phong đó, cơ nghiệp hỏi ai cầm?

Ngụ Đời bài số 4:
Cũng xương, cũng thịt, cũng khí, cũng huyết Nam,
Cũng văn, cũng pháp, cũng phong, cũng tục Nam,
Cũng xã tắc, cũng triều đình của nhà Nam.
Ngôi Tiên đã lấm gót phàm,
Kẻ chăn dân lại ra làm con buôn.
Dân như cá chậu gà chuồng,
Tiếng oan trăm họ trêu buồn ngậm than.
Quốc gia nghèo nàn, dân khó mở mang,
Lăng điện phá hoại, Văn miếu bỏ hoang,
Trí quân lánh mặt, hồn nước điêu tàn.
Gặp cơn xúi ác giục loàn,
Người ngay tránh dạng, đứa gian khoe mình.
Tỷ như một đám bù nhìn,
Cân đai một vẻ thân hình một nơi.
... Ấy cũng gọi đời .......
Bài số 1, khi nhập đề như vậy, thì là không không, chưa hiểu
căn cước đề thân, thì gọi là nhập: Hư Vô. Thái Cực là vì đó một
tiếng. Nhập lại Hư Vô.
Bài số 2 ba tiếng là Tam Giáo. Sĩ dân hai tiếng ấy là Lưỡng
Nghi.
Bài số 3, ngũ ngôn ấy là Ngũ Chi. Bốn chữ ... Tứ Tượng là đó.
Bài số 4, chín chữ là Cửu Lưu đó. Tám chữ ... ấy là Bát Quái.
Tài liệu đưọc trích từ ÐẠO SỬ Quyển II Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929) Biên Soạn: NỮ ÐẦU
SƯ HƯƠNG HIẾU:
Bàì thứ 53 - Ngày 11-01-1927 (âl. 08-12-Bính Dần) & Bàì thứ 54 - Ngày 12-01-1927 (âl. 09-12-Bính Dần) &
Bàì thứ 55 - Ngày 13-01-1927 (âl. 10-12-Bính Dần)
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HUẤN TỪ

Thuyết Đạo & Diễn văn của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài

BÀI THUYẾT ĐẠO
nhân dịp lễ Vía Ngài KHAI PHÁP CHƠN QUÂN TRẦN DUY NGHĨA
(Ngày 22 tháng Giêng)
Kính thưa Hội Thánh,
Kính thưa chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữ,
Kính thưa quí quan khách,
Nhơn dịp ngày vía Ngài Khai Pháp Chơn Quân, tôi xin lược giải tiểu sử của Ngài
dưới đây:
Công-nghiệp vĩ đại và phi thường của Ngài Khai Pháp chẳng còn không ai biết và
cũng không bút mực nào tả hết đặng. Thật là một vị Thiên Can của ĐỨC CHÍ TÔN giáng
thế Khai Nguơn cứu Đời qua bể khổ.
Toàn Đạo đều nhìn nhận đó là bậc xả thân cứu thế mới làm đặng như vậy mà thôi.
GIAI ĐOẠN THỨ NHỨT: Năm 1934, nền Đạo chinh nghiêng, một mặt quyền Đời
áp chế, một mặt các Chức Sắc lớn Cửu Trùng Đài buổi ấy chia rẽ con cái ĐỨC CHÍ TÔN,
phá rối Chơn Truyền. Ngài vâng lệnh ĐỨC HỘ PHÁP qua nắm quyền Ngọc Chánh Phối
Sư giữa lúc tinh thần Thiên Phong lay chuyển, đem hết trí lực trung thành cùng Hội
Thánh, đặt lại được một nền triết lý chánh trị vững chắc, cả Chức Sắc Thiên Phong đầy
đủ chí hy sinh, phế Đời hành Đạo, tuân y Đạo Nghị Định thứ năm của ĐỨC LÝ GIÁO
TÔNG.
Nói rõ ra, thì nền móng Chánh Trị Đạo được xây dựng đầu tiên là nhờ bàn tay của
Ngài vậy.
GIAI ĐOẠN THỨ NHÌ: Năm 1937, nước nhà lâm vào nạn kinh tế khủng hoảng, Đạo
phải chịu ảnh hưởng chung, phần đông con cái ĐỨC CHÍ TÔN phải chụi cảnh bần hàn
đói khó, Ngài được bổ qua làm Chưởng Quản Phước Thiện.
Trải 4 năm cặm cụi với tháng ngày, nhờ sự kiên gan bền chí của Ngài mà lần lần
nhơn sanh được hưởng nhờ, kẻ đói có cơm, rách có áo, đau có thuốc, chết có hòm, làm
cho toàn Đạo và Hội Thánh đều được hãnh diện nhìn thấy ngọn cờ cứu khổ của Đạo Cao
Đài trùm che toàn cả chư Thiện Nam Tín Nữ từ ấy.
GIAI ĐOẠN THỨ BA: Năm 1941, đao binh sôi nổi Hoàn Cầu nước Việt Nam lại bị
nạn dân ách nước. Những bậc mến thương nòi giống, muốn trụ vững Quốc Hồn, nương
theo tinh thần Đạo Đức, quyết đem thân làm mảnh áo tơi để che mưa đỡ nắng cho Đời,
lại bị coi như kẻ có tội, rồi vì đó mà Ngài với ĐỨC HỘ PHÁP và ba vị Chức Sắc nữa phải
chịu đồ lưu nơi hải ngoại.
Buổi cơ Đời đảo lộn, kẻ vị ngã thì được hưởng bổng lộc, tước quyền, còn bậc hiền
lương đạo đức lại bị giam hãm vào tù lao ngục thất.
Thảm thay! Hạng tù đày vô định nơi phương trời xa cách tưởng đành cam gởi nắm
xương tàn nơi đất khách quê người, cách biệt nước nhà và bổn đạo thì còn mong gì trở
lại cố hương? Những con chim bạt gió tạm nghỉ cánh nơi phương trời xa thẳm mà còn
mong có ngày bay về tổ cũ, chớ kẻ bị đày với thời gian vô định, thì mỗi ngày tù là thiên thu
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tại ngoại. Thân tuy đau khổ quê người, mà hồn vẫn mơ màng đất Tổ. Cái sầu thành khổ
hãi ấy chỉ có người đồng cảnh huống mới hiểu thấu mà thôi.
May thay! Đấng Tạo Hóa Chí Linh, quyền Thiêng Liêng mầu nhiệm nên 5 năm khổ
nạn của các Ngài lại biến thành những thành tích vinh quang để nâng cao tinh thần đạo
đức, khiến cho kẻ tù đày được về nước, toàn Đạo mới được hưởng hồng ân như ngày
hôm nay. Chẳng khác chi cây Thập Tự của dân Israel dùng giết ĐỨC CHÚA JÉSUS khi
xưa trải qua gần hai ngàn năm mà ngày nay thiên hạ vẫn phụng thờ tôn kính.
GIAI ĐOẠN THỨ TƯ: Năm 1946 khi Ngài trở về Cố Quốc, nhận thấy sanh linh đồ
thán, kẻ khá giả thì áo cánh quần đùi, người nghèo hèn thì mảnh bố che thân, mà có khi
rách trước rách sau. Thuyền Đạo lại cần có kẻ gay chèo. Buổi ấy có nhiều bạn khuyên
Ngài tuổi già sức yếu nên tịnh dưỡng, an nhàn, thì Ngài lại quả quyết rằng: Nước nhà
đương cơn biến đổi, dân chúng đang lúc lầm than ta đã xem tận mắt, nếu chối từ phận sự
là kẻ có tội với giang san.
Ngài chỉ xin phép ba ngày về thăm viếng gia đình (ba ngày nghỉ sau khi nạn đồ lưu
mà cũng xin phép) rồi về ngay Tòa Thánh nắm quyền Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh cho
đến khi cổi xác phàm trần.
Ôn lại những sự nghiệp xây dựng rất cao quí về dĩ vãng hiểu rõ vai tuồng tối trọng
của Chơn Quân Khai Pháp trong nhiệm vụ Hành Chánh, Phước Thiện và Pháp Chánh thì
chúng ta đều nhận thấy đó là vai tuồng đặc biệt ít kẻ dám bì. Bảo thủ luật pháp Chơn
Truyền của Đạo, để làm qui củ chuẩn thằng trong nhiệm vụ của hình hài Thánh Thể, tránh
cho Chánh Giáo khỏi qui phàm.
Chúng ta nên mừng cho Ngài Khai Pháp đã làm tròn nhiệm vụ của ĐỨC CHÍ TÔN
giao phó, mừng cho Ngài đã sống trở lại vinh hiển nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống và
mừng cho tên tuổi Ngài nêu trong Đạo sử muôn ngàn năm bất diệt, để lại cho tương lai
nòi giống Lạc Hồng và toàn Đạo một sự nghiệp tinh thần vô đối.
Đó là tinh thần cao cả của Đạo Cao Đài về Nho tông chuyển thế và của toàn thể
đồng bào lấy đạo đức làm căn bản.
Vậy toàn thể chúng ta nên tưởng niệm ân đức Ngài Khai Pháp và cầu nguyện Ngài
trợ giúp Thánh Thể về mặt huyền linh đặng chóng đem lại thanh bình hạnh phúc cho non
sông nước Việt.
Luôn dịp này tôi xin trích lục dưới đây bài Thánh Giáo ngày mồng ba tháng tư năm
Quí Dậu (1933) của ĐỨC CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM dạy về luật pháp của Đạo:
“Chào chư Ðại Thiên Phong, chư hiền hữu, chư hiền muội.
Phàm Pháp Luật lập thành, đều tùy sở dụng, buộc kẻ chung công hiệp trí tác thành
một cơ sở vĩ đại, Ðông Tây tương thân tương ái. Bởi cớ mà Luật Pháp vẫn nhiều mặt đặc
biệt cùng nhau, tùy theo phương dụng, chẳng thế dùng một mặt Luật Pháp nào mà thay
thế vào một cơ sở khác hành vi cho đặng; cần thì mới lập, còn vô ích thì bỏ. Vậy các Luật
Pháp của Chí Tôn đã đào tạo đều hữu ích cho cơ quan hành động cho chánh giáo của
Người, một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng. Hễ tùng thì Ðạo thành, còn nghịch thì Ðạo
diệt. Cả thảy Hội Thánh chưa ai đặng quyền ra khỏi ngoại luật. Chúng ta vâng theo mới
đắc thành quyền hành Hội Thánh, thảng có một người nghịch thì làm rối loạn chơn truyền.
Kẻ nghịch cùng Thế Ðạo, thì tội trục ngoại xã hội hay là diệt tàn cho khỏi lưu hại,
còn kẻ nghịch cùng Ðạo Pháp thì tội trục ngoại Thánh Thể Chí Tôn hay là có ngày quyền
thiêng liêng diệt thác.
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Chúng ta từ đây coi kẻ phạm Pháp Luật như thù địch của Ðạo, dùng phương trừ
khử. Bần Ðạo đã thọ sắc lịnh Ngọc Hư lo chuyển pháp, thì không phương tha thứ điều
phạm bao giờ. Từ đây Hội Thánh Ngoại Giáo giữ nghiêm Pháp Luật.
Bần Ðạo xin để lời cầu khẩn cùng Giáo Tông và Hộ Pháp cũng để lòng lo phương
thế trừ hại, đừng vì bác ái từ bi vị nể.”
Trước khi dứt lời, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Ơn Trên ban phước lành cho
toàn Đạo và toàn sanh chúng.
HIẾN PHÁP HTĐ
(Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, trang 14-17)
Bản in ronéo 1970 do Phan Thanh Liêm và Huỳnh Văn Chợ thực hiện

LUẬT NHƠN QUẢ
Tạo hóa vốn chí công, không vì thương
mà thưởng, không vì ghét mà phạt. Ngài chỉ lập
ra luật “Nhơn Quả”, cũng gọi là luật “Báo Ứng”,
là cái quy tắc định rằng hễ nguyên nhân như
thế nào, thì nhứt định có kết quả như thế ấy,
không một mảy sai chạy. Vậy, ai tạo nhơn lành
sẽ hưởng quả lành, ai tạo nhơn dữ ắt rước quả
dữ.…
ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG Tài liệu huấn luyện chức sắc
phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất (1958)
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KHỔ TÂM HÀNH ÐẠO
CỦA ÐỨC CAO THƯỢNG PHẨM

Kể từ Rằm tháng 10 Bính Dần (1926) tới Rằm tháng Giêng Ðinh Mão (1927) là
đúng kỳ hứa trả chùa Từ Lâm Tự (Gò Kén) là ba tháng, nhưng tới tháng hai năm Ðinh
Mão, đã quá hạn kỳ một tháng mà Hội Thánh chưa trả chùa lại được, vì chưa kiếm được
đất để mua, còn ông Huề Thượng Giác Hải thì cứ đòi chùa lại hoài.
Vì sự đòi chùa ấy nên Ðức Lý Giáo Tông giáng dạy quí ông Hiệp Thiên Ðài, Cửu
Trùng đi kiếm đất mua đặng dời chùa.
Ðức Lý dạy: "Mai này chư Hiền Hữu lên đường trên gọi là đường dây thép (là
đường từ Mít Một chạy tới cửa Hòa Viện bây giờ) nhắm địa thế dài theo cho tới ngã ba Ao
Hồ, coi Hiền Hữu có thấy đặng chăng cho biết. Lão đã nói rằng: Mỗi sự chi chi đều bày
trước mắt nhơn sanh hết".
Qua ngày sau, quí ông đi tìm đất. ông Thái Thơ Thanh cho mượn một chiếc xe, Bà
Nữ Ðầu Sư Lâm Hương Thanh cho mượn một chiếc.
Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng ngồi trên hai chiếc xe hơi thì có Ðức Hộ Pháp,
Ðức Cao Thượng Phẩm, Anh cả Thượng Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt, Anh Thái Thơ
Thanh, Anh Thượng Tương Thanh, Anh Ngọc Trang Thanh.
Khi xe chạy tới Cửa Số Hai hồi trước còn rừng rậm cạnh góc ngã ba có cây vừng,
Ðức Cao Thượng Phẩm ngó thấy nơi cây vừng có tấm bảng treo đề tên Cao Văn Ðiện.
Ông nầy là bạn học của Ðức Thượng Phẩm hồi thuở nhỏ.
Trong lúc bối rối kiếm đất không được, bất ngờ thấy tên bạn mình đứng tên trên
miếng đất nầy, nên Ðức Cao Thượng Phẩm nói với Hội Thánh rằng: Ðể tôi đi tìm ông Cao
Văn Ðiện nhờ bạn tôi điềm chỉ giùm chủ đất nầy. Và cũng nhờ ông Cao Văn Ðiện điềm chỉ
mới biết ông chủ đất nầy là ông Kiểm lâm người Pháp tên Aspar.
Khi kiếm được đất rồi, tối lại quí ông cầu Ðức Lý về dạy coi Hội Thánh đi kiếm đất
như vậy có trúng không. Ðức Lý giáng dạy như vầy:
"Lão khen Thái Thơ Thanh, phải đó đa tưởng chư Hiền Hữu không thấy nữa. Lão
cắt nghĩa vì sao cuộc đất ấy là Thánh Ðịa. Sâu hơn ba trăm thước như con sông, giữa
trung tim đất giáp lại trúng giữa sáu nguồn làm như 6 con Rồng đoanh nhau. Nguồn nước
ấy trúng ngay đỉnh núi gọi là Lục Long Phò Ấn. Ngay miếng đất đó đặng ba đầu; một đầu
ra Giếng Mạch Ao Hồ; hai đầu nữa bên cụm rừng bên kia. Người Lang Sa chỉ đòi có hai
mươi lăm ngàn đồng".
Khi phá đám rừng nầy thì Ðàn Thổ (*1) xuống cả ngàn người để phá rừng, làm
cho ông Chánh Tham Biện người Pháp nghi ngờ mời Ðức Cao Thượng Phẩm ra Tòa Bố.
Ông hỏi Thượng Phẩm chớ làm cái gì mà đông đảo như vậy. Ðức Thượng Phẩm trả lời
rằng: Tôi mua miếng đất đó đặng trồng cao su. Ông Tham Biện hỏi trồng mấy mẫu? Ðức
Thượng Phẩm trả lời: Tôi trồng hết sở đất tôi mua phá tới đâu tôi trồng tới đó, nên ngày
nay trong Nội Ô có cây cao su là do nơi đó.
Khổ tâm hơn hết là Ðức Thượng Phẩm bị người Pháp cật vấn đủ điều cho đến đổi
tới giờ cúng cũng không vô Chánh Ðiện cúng được, buộc phải rào song ly ngăn lại. Trong
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Chánh Ðiện chỉ có một mình ông Lễ Sanh Thượng Xường Thanh cúng mà thôi, còn ở
ngoài thì vài ba ông thợ mộc quì trên dăm bào lạy vô Bửu Ðiện; vì lúc nầy Chánh Phủ
Pháp nghi ngờ bắt Ðạo và bó buộc không cho tụ họp đông, như vậy mà ông Tham Biện
người Pháp còn mời Ðức Thượng Phẩm ra Tòa Bố ngày một.
Phụ ghi: (*1) Chỉ người Cam Bốt lúc bấy giờ.

GIAI ÐOẠN DI CỐT PHẬT TỔ
Cốt Phật Tổ vì nặng quá, bởi con ngựa Kiền Trắc của Ðức Phật Tổ cỡi lớn và dài
nên Ðức Thượng Phẩm phải kết hai chiếc xe bò lại để thỉnh cốt Phật lên.
Trong lúc sửa soạn thỉnh cốt Phật thì ông Chánh Tham Biện người Pháp cho một
toán lính mặc đồ thâm núp dưới đường mương ngoài chong súng lên đặng bắn Ðức
Thượng Phẩm. Tới chừng thấy rõ là thỉnh cốt Phật mới rút lui. Hội Thánh từ từ di cốt Phật
về đất mới mua.
Ðức Thượng Phẩm đứng trên xe bò vịn Ðức Phật Tổ, thấy nghiêng bên nào thì hô
lên để sửa lại ngay; đi từ 6 giờ chiều tới 2 giờ khuya mới đến Thánh Ðịa (ngay cửa Hòa
Viện bây giờ). Trước cửa Hòa Viện có cây vên vên, đến đây di cốt Phật Tổ vào không
được vì bị một cái đường mương lớn quá; Ðức Thượng Phẩm phải lập kế kiếm ván đặng
lót xe vô mới được. Khi xe qua đường mương rồi thì tạm để cốt Phật Tổ nơi đây, vì Ðức
Thượng Phẩm mệt đuối, nhào xuống đống lá khô trong rừng nằm nghỉ; tất cả Chức Sắc
cũng nằm xuống đó nghỉ theo.
Xin nhắc lại khi mua đất nầy thì chưa tạo được cái nhà nào hết, chỉ có cái nhà bò
của ông Aspar bán đất để lại (dãy nhà chỗ chợ Từ Bi, gần nhà Ðức Quyền Giáo Tông bây
giờ) nhờ đó mà tạm dùng nhà bò nầy để làm trù phòng cho công quả ăn phá rừng, nên khi
Ðức Cao Thượng Phẩm thỉnh cốt Phật về tới đây mệt lả thì Bà Chánh Phối Sư Hương
Hiếu đã chuẩn bị nấu cháo sẵn rồi. Nữ phái khiêng cháo và nước qua cụm rừng để ăn cho
đỡ dạ.
Nền Phật Tổ đã được Ðức Thượng Phẩm an vị giữa hai cụm rừng gần cây ba
nhánh.
Lúc bấy giờ, Ðạo phải trải qua nhiều lối chông gai, nhiều đường khổ hạnh, nhưng
người chủ trương việc Ðạo nhứt là ông Cao Quỳnh Cư đem hết dạ nhiệt thành, hết bầu
tâm huyết mà sắp đặt trật tự bên trong và chống trả với phản động lực bên ngoài (thời
Pháp thuộc).
Ðức Cao Thượng Phẩm vâng lịnh Ðức Chí Tôn phá rừng xong, xây cất Tòa Thánh
tạm, Hậu Ðiện, Ðông Lang, Tây Lang, Trường Học, Trù Phòng (đều bằng tranh) và đào
giếng (mà hiện giờ còn di tích mấy cái giếng gần Tòa Nội Chánh đó).
Thảm thay!
Trời đương thanh,
Biển đương lặng,
Gió đương êm.

15

 Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 22 / ThÜ®ng NgÜÖn - Nhâm Thìn - 2012 
Bỗng đâu đất bằng sóng dậy, nước lã khuấy nên hồ đem đến gieo ác cảm cho
Ðức Cao Thượng Phẩm, làm cho Ðức Ngài phải về Thảo Xá Hiền Cung. Ðức Ngài quá
buồn, vì vâng lịnh Ðức Chí Tôn về Tây Ninh mở Ðạo, Ngài phải bỏ sở làm chưa hưu trí,
con còn đang du học tại Paris.
Nhớ lại lúc bỏ sở làm thì anh em bạn nói rằng: Thầy Tư, sao Thầy quá tin dị đoan;
con còn đang học bên Pháp mà Thầy đi như vậy thì việc học của con phải dở dang sao?
Nhưng Ngài nhứt quyết nghe lời Ðức Chí Tôn dạy mà thôi, nên Ngài thu xếp gia
đình, bỏ sở làm về Tây Ninh lo Ðạo, chịu biết bao nhiêu cảnh gian nguy vì xưa đến đây
đầy những bụi cây, thú dữ phải ăn vác nằm sương mới tạo thành Tòa Thánh tạm và xây
cất đủ mọi nơi thành khoảnh thì lại bị thiên hạ đuổi đi!!!
Ðức Ngài về Thảo Xá, vì buồn rầu, vì xấu hổ với anh em bạn, mặt mũi nào trở về
sở làm được nữa, thế nên Ngài thất chí ước nguyện của Ngài không thành.
Vì khi ra đi Ngài quyết chí đem thân này làm con tế vật cho Ðức Chí Tôn sai khiến,
nhưng cơ đời rất nên cay nghiệt, xảy đến nhiều nỗi tang thương cho gia đình Ngài. Ðức
Ngài quá đau khổ có làm một bài thi tự thán như vầy:

Thi
Công trình gầy dựng Thất Tây Ninh,
Bằng địa sóng xao khiến rập rình.
Tà mị phàm rung rinh chất Thánh,
Mùa màng sâu phá hoại hồn kinh.
Xưa Tòa Thánh dập dìu lai vãng,
Nay Bửu Ðình hiu quạnh lụy nhìn.
Thương Ðạo mến Thầy xin sớm liệu,
Cộng tâm chung trí chớ làm thinh.

THẤT NƯƠNG

(cho Ðức Thượng Phẩm một bài thi như dưới đây)

Nghĩ giận mà ra bắt nực cười,
Nhờ ai an vị lại an nơi.
Trăm năm chưa giữ bền thân sống,
Một kiếp đã gây lắm tội đời.
Phẩm Phật ngôi Tiên ai dẫn nẻo,
Ngai Thần vị Thánh kẻ toan dời.
Nhắn lời nói với phường đen bạc,
Ðến cửa Thiêng liêng ngó mặt Trời.

Tài liệu đưọc trích từ ÐẠO SỬ XÂY BÀN Năm Ất Sửu (1925) Biên Soạn: NỮ ÐẦU SƯ
HƯƠNG HIẾU
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TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT ĐẠO SỰ
CỦA TỘC ĐẠO SYDNEY TRONG NĂM 2011
Chư Hiền thân kính,

Năm Tân Mão (2011) hẳn là năm đồng đạo có nhiều cơ hội lập công bồi đức trong

nhiều phần vụ của Tứ vụ - Lễ Hộ Lương Công- nơi Sở tại, xuyên Tiểu Bang và cả việc
xuất ngoại thăm viếng, trao đổi đạo tình với các cơ sở Đạo ở Hoa Kỳ.

•
-

-

-

-

Về Lễ Vụ:

Các Đàn Lễ Vía, Sóc Vọng, Tuần Tự: Các Đàn Lễ Vía, Sóc Vọng cúng Đức Chí Tôn
đúng ngày. Trường hợp nhằm các ngày làm việc, thời cúng thiếu người, hoặc lễ sĩ,
hoặc hầu nghi, hoặc đồng nhi. Thế nên quí Chức Việc nữ thay thế đồng nhi tụng Kinh.
Phần nhiều, sau các thời cúng đồng đạo được nghe Thánh Ngôn, Thánh Giáo hoặc
Lời thuyết Đạo của Chư Tiền Khai, hoặc chia sẻ tin tức sinh hoạt Đạo sự. Nhiều huynh
tỷ cao niên, phần nhà xa, phần sức yếu đã dùng phương tiện chuyên chở công cộng
vừa xe lửa, vừa xe bus, mà quí vị pha trò gọi là “đi xe dân biểu”. Có khi mỗi tuần phải
vất vả đi liên tiếp 3, 4 ngày cho lễ, vía và tuần tự (tuần cửu, tiểu tường, đại tường, . . )
mà lòng cảm thấy an vui và mãn nguyện, vì đã làm được chút gì hữu ích và có ý nghĩa
cho tha nhân và cho cả chính lương tâm mình, trong khi mỗi lần độ trai tụng đọc câu
Kinh “Ngậm cơm Ơn ngậm hằng ngày, Nên người con nguyện ra tài lợi sanh”.
Cúng Khai Nguơn Hội, Tắm Thánh, Giải Oan, Nhập Môn: Đầu mùa Nguơn Hội:
Thượng, Trung và Hạ Nguơn tức Mồng 1 tháng Giêng, tháng 7 và tháng 10 đều có
thượng Phướn, khai U Minh Chung, khai Di Lặc Chơn Kinh, Kinh Cứu Khổ cầu chung
cho “Cả chúng sanh thoát ly khổ nạn”. Ngoài ra, các Lễ Nhập môn, Tắm Thánh và Giải
Oan đã được đồng đạo ghi tên thỉnh lễ trước nơi Lễ Vụ hoặc các Bàn Trị Sự. Trong
năm 2011 vừa qua, có 8 tân Đạo Hữu nhập môn: Phan Thị Thanh Thủy, Phan Thị
Thanh Sang, Phan Thị Thanh Tuyền, Võ Thùy Linh, Nguyễn Phương Thảo, Phạm
Ngọc Nhi, Nguyễn Minh Phụng, Hồng Thanh Thúy, chưa kể vài Đạo Hữu tái thệ để
điều chỉnh lại Sớ Cầu Đạo.
Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân Thiên tai động đất tại Christchurch: Nhân Sóc
Nhựt tháng 2 Tân Mão, Lễ Vụ mời chư Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo nam, nữ
thành tâm cầu nguyện cho các nạn nhân trận Thiên tai động đất tại Christchurch (Tân
Tây Lan). Đồng thời kêu gọi đóng góp cứu trợ và Hộ Vụ đã gửi đến Hội Hồng Thập Tự
(Red Cross) nhờ chuyển đến các nạn nhân.
Lễ Hạ Tro Cốt: Gần hầu hết các Thánh Thất và Điện Thờ bên quê nhà không có lệ giữ
tro cốt và ít khi làm thủ tục hỏa thiêu, dù đa số đều hiểu câu Kinh Tẩn Liệm “Hồn Trời
hóa trở về Thiên cảnh, Xác Đất sanh đến lịnh phục hồi”. Một số khác tin rằng “cát bụi
trở về cát bụi” và một số lý do khác, nên quyết định di chúc thân nhân thiêu xác khi trở
về, rồi đem tro đổ sông, đổ biển vân vân . . . Có người còn luyến tiếc muốn giữ, ít nhứt
cũng tạm thời, một dấu tích kỷ niệm “Nhờ Hậu Thổ xương tàn gìn giữ”cho dù chỉ được
một vài thế hệ con cháu có nơi thăm viếng. Thế nên, Tộc Đạo đã thể theo thỉnh lễ của
thân quyến, tổ chức các Lễ Cải Táng hoặc Lễ Hạ Tro Cốt, một cách rất thành kính,
trang nghiêm, mà chính thân nhân cũng cảm thấy an dạ như đã thực sự tiễn đưa bằng
“nấm cát vàng vĩnh biệt ngàn thu cho người quá cố”. Trong năm vừa qua, Lễ Vụ Tộc
Đạo đã thực hiện Lễ Hạ Tro Cốt của Cố Hiền Tài Trần Kim Lời, cụ Cố Đạo Hữu Lâm
Văn Qua, Cố ĐH Eric Phan Thanh Phong tại Pool of Reflection (Forest Lawn Memorial
Park, Leppington).
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- Lễ Cải Táng Cố Thông Sự Gịp Sềnh Sau tại Melbourne: Tộc Đạo Sydney thể theo
lời mời và Thỉnh Lễ Cải Táng cho Cố Thông Sự Gịp Sềnh Sau, nhập môn tại Tòa
Thánh Tây Ninh, qui vị từ ngày 29-03-Tân Dậu (dl.03-05- 81) tại Việt Nam, là thân phụ
của Hiếu nữ Gịp Khánh Trang hiện ngụ tại Melbourne (Victoria). Theo cháu Khánh
Trang, dù thân phụ đã mất trước đây 30 năm rồi, lúc cháu còn nhỏ, nhưng hình ảnh
của người cha hết lòng lo cho cả Đạo lẫn Đời, là tấm gương sáng cho con cháu noi
theo. Do đó, cháu không ngại tốn kém và quyết định rước thân phụ sang đoàn tụ với
đại gia đình tại Úc. Ngôi mộ thân sinh sẽ được Hồng Ân che chở dưới bóng Cổ Pháp
Tam Giáo trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và giữa những người tây phương trong
nghĩa trang. Tộc Đạo Sydney được cháu Khánh Trang mời tham dự và phụ giúp tổ
chức nghi lễ, phái đoàn gồm 12 vị: Hiền Tài Giáo (Q. QVPTĐUC), Hiền Tài Nghiệp
(Q.ĐTĐ Sydney), Hiền Tỷ Ngọc (Q. Nữ ĐTĐ Sydney), Hiền Tỷ Đức (CT. ĐTPMNSW),
CTS Lạc, ĐH Mau, PTS/BN Thủy, C.PTS Châu, C.CTS Sanh, PTS Giàu, nhạc sĩ Út
(NSW) và nhạc sĩ Hải (Perth). Lễ Cải Táng thực hiện theo nghi thức Cao Đài Giáo.
Cúng cầu nguyện Đức Chí Tôn, tại Thánh Thất Tộc Đạo Melbourne, Braybrook. Đến
Tang Nghi Quán John Alison Monkhouse (Pioneer Chapel) cúng Cáo Từ Tổ và phát
Kiết Tang trước Linh Sàng, Cúng Tế với đầy đủ Nhạc, Lễ và Đồng Nhi đến từ Sydney,
Perth và Sở Tại Melbourne. Lễ Di Quan ra cổ xe Song Mã đưa đến Nghĩa Trang
Evergreen Cemetary (Springvale) và cải táng vào huyệt mộ số 558. Dù đây là Lễ Cải
Táng được tổ chức lần đầu tiên tại Vic. theo nghi thức Cao Đài với đầy đủ lễ, nhạc và
đồng nhi, tương đối chu đáo. Điều đáng ghi nhận, đây là dịp đồng đạo thể hiện việc
tương giao hành đạo, củng cố thêm tình tương thân tương ái gắn bó cùng nhau một
cách chân thành, đồng thời biểu hiện những nét đặc thù của nghi lễ Đạo Cao Đài cho
người ngoại Đạo cùng biết.
- Dự Lễ tang Cố PTS Lê Thị Khá tại Melbourne: Phái Đoàn Tộc Đạo Sydney đi
Melbourne tham dự lễ tang của Cố PTS Lê Thị Khá (hiền nội của CTS Nguyễn Thanh
Trung, Cựu Q. ĐTĐ Melbourne). Lần nầy, nữ PTS/ Biện Nhi Dương Thị Bích Thủy
cũng thân hành lái xe đưa phái đoàn Tộc Đạo Sydney vượt qua hàng ngàn cây số để
giúp hướng dẫn Ban Đồng Nhi của Tộc Đạo Melbourne đọc kinh, cùng với sự kết hợp
nhịp nhàng của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hải từ Perth sang. Phái đoàn Tộc Đạo gồm có
HT Nguyễn Thành Nghiệp, Q. ĐTĐ Sydney, Hiền Tỷ Lê Thị Hồng Ngọc, Q. Nữ ĐTĐ
Sydney, CTS Nguyễn Thị Lạc, PTS Phạm Thi Châu. Cảm thông với Chức Việc nữ phái
trong việc hành đạo, HT Hồng Ngọc đã có lời phân ưu rất cảm động với gia đình Hiền
Huynh Trung cùng các cháu và cầu xin Ơn Trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Địa
Tạng Vương Bồ Tát cùng các Đấng Thiêng Liêng cứu hộ chơn linh Cố PTS Khá sớm
trở về Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống và hỗ trợ cho Huynh Trung cùng các cháu trên
đường lập công bồi đức. Điều đặc biệt là Hiền Tỷ Khá khi sinh đã lập công với Đạo và
nghĩ trước, lúc trở về cũng tiếp tục lưu lại phần bòn công quả qua ống tiết kiệm hàng
ngày mà Hiền Tỷ đã dành dụm.
- Lễ Cầu Siêu cho Ngài Cố Nữ Đầu Sư Huỳnh Hương Nhìn: Hay tin Ngài Nữ Đầu Sư
Huỳnh Hương Nhìn đăng tiên ngày 05-11-Tân Mão (dl, 29-11-2011), tại Nữ Đầu Sư
Đường TTTN, Tộc Đạo Sydney tổ chức lễ Cầu Siêu nhân Vọng Nhựt lương thần
Tháng 11 Tân Mão tai Thánh Thất New South Wales. Được biết Ngài Nữ Đầu Sư đã
được Thiên Phong Giáo Sư từ năm 1971. Việc hành đạo có phần gay go với Hội Đồng
Chưởng Quản, sau 1975. Song, việc sử trung của Ngài như thế nào, kẻ hậu bối không
thể tận tường được, chỉ biết cầu xin Ơn Trên minh xét và bố hóa cho Vị kế nhiệm Thể
Thiên Hành Hóa theo đúng Chơn Truyền, hầu phục quyền Đạo trở về nguyên bổn.
- Các Lễ Đính Hôn và Thành Hôn: Tộc Đạo đã hân hoan tổ chức và tham dự các Lễ
Đính
Hôn và Thành Hôn của các con em nhà Đạo như:
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- Thứ sáu, 11-11-11 lúc 11 giờ Am: Lễ Đính Hôn của ĐH Phượng Thào & Anh Tuấn
tại tư gia. ĐH Thảo là Trường nữ của C.CTS Nguyễn Văn Lộc và P.CQ Lâm Việt Kiều.
- Thứ bảy, 26-11-11 lúc 11 giờ Am: Lễ Đính Hôn của ĐH Phương Trang & Hữu
Trọng tại Thánh Thất Cao Đài NSW. ĐH Phương Trang là Thứ nữ của Ông Bà HT
Nguyễn Ngọc Ẩn; Hữu Trọng là Thứ nam của Ô.B Nguyễn Ngọc Thiệt và PTS Bạch
Trang.
- Thứ bảy, 03-12-11: Lễ Thành Hôn của ĐH Hồng Thu & Peter Lý tại tư gia. Hồng
Thu là Thứ nữ của C.CTS Ngô Tươi.
- Chủ Nhựt, 04-12-11: Lễ Thành Hôn của 2 Đạo Hữu Lê Phong và Thanh Thúy tại
Thánh Thất. Lê Phong là Trưởng nam của Bà Quả Phụ HT Trần Kim Lời, nhủ danh Lê
Thị Hồng Ngọc, Q. Nữ ĐTĐ Sydney. Thanh Thúy là Trưởng nữ của ÔB Hồng Thanh
Sơn.
- Chủ Nhựt, 18-12-11: Lễ Thành Hôn của 2 Đạo Hữu Phú Toàn & Thu Hằng. Phú
Toàn là Thứ nam của ÔB Nguyễn Văn Diệu và CTS Nguyễn Thị Tuyết Anh; Thu Hằng
là thứ nữ của Ông Bà Nguyễn Văn Tâm và PTS Lâm Thị Thu Hà.
- Đại lễ Vía Đức Chúa Jesus Christ: Đặc biệt, năm nay Đại lễ Vía Đức Chúa Giê Su
nhằm khuya 24-12-2011 trùng với Tý thời đêm 30 rạng Mồng 1 tháng 12 Tân Mão, nên
Tộc Đạo quyết định cúng cặp lễ Sóc Nhựt tháng Chạp luôn.
- Lễ An Vị Thánh Tượng: Thứ bảy, 09-07-2011 (09-06-Tân Mão) Lễ An Vị Thánh Tuơng
tại tư gia ĐH Trần Công Bình và Nguyễn Thị Tuyết Nhi vào thời Dậu, để gia đình có nơi
cúng kiếng hàm dưỡng tinh thần hàng ngày.
- Kỷ niệm Giáp Năm: Bà Mary Lou Hartney là thân mẫu của Giáo Sư Tiến Sĩ Christopher
Hartney tại trường Đại Học Sydney đã được Tộc Đạo Sydney hành lễ tang tại Thánh Thất
NSW, theo thỉnh cầu của gia đình, nên Ông Chris Hartney và Christopher xin đến Thánh
Thất để cầu nguyện, đúng ngày Giáp Năm để gọi là kỷ niệm. Tộc Đạo đã cúng Đức Chí
Tôn, Ngọ thời và cúng Cửu Huyền. Sau đó là phần độ trai đạm bạc do HT Q.Nữ ĐTĐ
Hồng Ngọc và CTS sở tại Nguyễn Văn Tài khoản đãi.
- Dự Lễ Tang Bà Nguyễn Thị Marie: Bà Marie, thân mẫu của Cô Tiến Sĩ Trần Mỹ Vân
và Bà Bác Sĩ Sơn ( Cô Nương), qui vị tại Sydney ngày 9 tháng 12 Tân Mão (02-01-2012).
Lễ tang được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo. Cô Mỹ Vân cho biết Bà ngoại Cô là Chức
Sắc cao cấp trong Đạo Cao Đài và chính mẹ cô cũng xác nhận Bà là người Cao Đài, song
thân phụ là người theo Phật Giáo. Cô Mỹ Vân là Giảng Viên môn Nghiên Cứu Á Châu
thuộc Trường Đại Học Nam Úc (Asian Sudies/ School of International Studies/ Univerity of
South Australia). Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu tại Thánh Thất NSW gồm HT Giáo,
HT Nghiệp, quý Hiền tỷ Hồng Ngọc, Thị Mau, Thị Đức, Thu Lan, Thu Hà, Bích Thủy và
quý HĐ Thiện Phú, Văn Tài, đến tham dự và tiễn đưa Bà Marie đến nơi an nghi cuối cùng
tại Nghĩa Trang Bảo Phúc Lăng Viên Forest Lawn Memorial Park, Leppington.
- Dự Lễ tang Hòa Thượng thượng Phước hạ Huệ: Được thư mời của Tỳ Kheo Thích
Phước Tấn, Phó Ban Tổ Chức tang lẽ, phái đoàn Thánh Thất NSW gồm: HT Giáo, HT
Nghiệp, hiền tỷ H. Ngọc, Đức, T.Anh, T.Lan, Phú, Lạc, Tuyền đã đến Chùa Phước Huệ
thăm viếng, cầu nguyện, đưa tiễn và Huynh Giáo đã đọc Ai Điếu trước Kim Thân Hòa
Thượng Phước Huệ quàng tại Bửu Điện Phước Huệ Công Đức Tòng Lâm, Wetherill Park,
NSW

• Về Công Vụ:

Ngoài việc chăm sóc thường nhựt trong ngoài tại Thánh Thất về vệ sinh, hoa kiểng, một
số công việc thuộc lãnh vực công vụ được ghi nhận như sau:
- Hoàn tất mái che 2 bên cửa hong HTĐ: Cửa hong 2 bên lầu chuông, lầu trống được
che chở bằng 2 mái ngói đã thực hiện xong, do công của nhiều bạn đạo hiệp cùng Công
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Vụ. Hy vọng Công Vụ Nguyễn Tấn Cừ sẽ tiếp tục sửa và thay các giàn cửa sắt nơi nầy và
cả trên Hiệp Thiên Đài, Lôi Âm Cô Đài và Bạch Ngọc Chung Đài.
- Che lều cho ngày Tiệc Chay Gây Quỹ:
- Chăm sóc hoa kiểng, cắt cỏ, tỉa cây: Ngày Australia Day (Quốc Khánh Úc), các HĐ
Huỳnh Anh, Huỳnh Trọng, HT Hồng Ngọc, HĐ Công Tâm, HM Nga dọn dẹp, cắt tỉa cây
cỏ, quanh Thánh Thất. HĐ Huỳnh Anh đã hiến cho TT một máy thổi bụi, lá cây. Ngoài ra,
Huynh Lữ và Hiền Tỷ Cúc, trước đó đã mua phân và chậu mới để thay cho cây magnolia,
vô phân, tỉa rể, chỉnh cây cho các chậu thiên tuế, chiết và vô phân các bụi lan, chăm sóc
và tưới tắm chung cho các bồn, chậu hoa kiểng khác
- Chuyển sắt scaffold xuống ĐTPM: Nhờ xe truck vủa ĐH Toàn giúp công quả chuyển
dàn sắt đến ĐTPM. Nhân sự gồm có quí Huynh Tỷ: Giáo, Hồng Ngọc, Đức, Ên, Lữ, Cừ,
Bình, Sơn, Sanh, Lan, Phú, Tài, Phú Toàn, Hưng, Lý và Toàn (cháu Huynh Lý)
- Tổng vệ sinh và chuẩn bị mừng Tết Nhâm Thìn:
Việc làm tổng vệ sinh quanh Thánh Thất mỗi năm vài ba lần, ngoài các buổi quét dọn cây
lá hoặc phân chim thường xuyên. Để chuẩn bị mừng Tết Nhâm Thìn, các công việc đã
làm được như sau:
- Rửa các mái ngói trên BNCĐ và Lôi Âm Cổ Đài, các sàn gạch trên HTĐ, dài xuống
các bao lơn, tầng trệt, quét sân carpark, thông các cống rảnh, lau kính cửa sổ . . .
- Đặc biệt năm nay, sau gần 20 năm, ĐH Hoàng có mướn công thợ tẩy rửa mốc meo,
bụi cát, phân chim các sàn gạch từ trên HTĐ xuống sân carpark và các vách tường của
TT. Có sự trợ giúp của nhiều huynh đệ, ngoài 2 người thợ. Phần lo ẩm thực do HT Hồng
Ngọc và các HT CTS Tuyết Anh, CTS Lạc, PTS Hà và ĐH Hằng, sẵn dịp lo mua hoa quả
phẩm chưng cúng.
- Lau sạch các bàn thờ, rửa ly tách, chùi lư các loại, hút bụi thảm, lau sàn Bửu Điện,
giặt ủi đạo phục, giặt màn, tàng, lộng, phướn, các tấm phủ dưới Thiên bàn, bàn thờ, bàn
kinh, vá phướn, trang trí hình ảnh và sắp xếp lại Kinh Sách cho gọn gàng. . .Thời tiết lúc
nầy khá nóng bức, nhưng chư huynh tỷ khắc phục mọi khó khăn, không ngại đường xa,
sức yếu, thời giờ riêng tư, để đến Thánh Thất hăng hái, vui vẻ làm công quả, quên đi mệt
nhọc.
- Tìm cắt cây mai, tuốt lá, dựng Cây Mai Mừng Xuân, dán bao xâm, . . Nói chung, rất
nhiều công việc do nhiều đồng đạo chung tay, cho Thánh Thất của chúng ta ra vẻ Tết. Đó
cũng là đóng góp thiết thực vào việc làm công quả, đồng thời biểu lộ tấm lòng thành nghĩ
đến Đạo và sự hiệp đồng huynh đệ.
- Dọn dẹp các vất liệu phế thải, đưa ra ngoài cho bộ phận “houehold clean-up của
council” chở đi bỏ.
- Các công tác ghi trên thường có mặt các Chức Việc và Đạo Hữu: CTS Thiện Phú,
CTS Thu Lan, PTS Ngọc Tuyền, ĐH Đức, PTS/Công Vụ Cừ, CTS Lữ, ĐH Công và nhiều
vị khác mà Tộc Đạo không thể nhớ hết được. Dĩ nhiên, không thể thiếu Nam, Nữ Q. ĐTĐ
được.
• Về Lương Vụ:
Lương Vụ không chỉ gói ghém trong phạm vi làm thức ăn, mà là khuyến khích việc tự
túc lương thực cho đồng đạo đủ chi dùng. Do ý nghĩa đó, việc lo nấu nướng thực phẩm
cúng kiếng thường do các Hương trực hoan hỉ tự nguyện đảm trách. Hiền Tỷ Nữ Q. ĐTĐ
thường để ý phân công và hợp lực cùng Hương trực điều hành khâu nầy.
Như thường lệ, hàng năm, Tộc Đạo tổ chức bữa tiệc chay gây quỹ nhằm mục đích
sau:
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- Tạo cơ hội để đồng đạo và đạo tâm qui tụ về Thánh Thất độ trai trong ngày cuối tuần,
hầu chia sẻ tin tức sinh hoạt Đạo,
- Tạo quỹ để thay mặt cho Đạo Hữu, Đạo Tâm dùng vào việc từ thiện như: cứu trợ nạn
nhân Thiên Tai, những kẻ thương khó, yểm trợ xây dựng các ngôi thờ tự, mừng Tết quí
Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo thiếu thốn bên quê nhà . . .
Bữa tiệc chay ngày 11-12-11 đã được nhiều Đạo Hữu, Đạo Tâm thuộc Hành Chánh và
cả Phước Thiện, góp tay một cách tận lực, từ việc chuẩn bị lều trại, chỗ đậu xe, dọn dẹp
vệ sinh, soạn rửa chén bát dũa muỗng, nồi niêu son chảo, sắp xếp bàn ghế, bếp gas nấu
lẫu cho tới việc dán thùng và hộp plastic take away . . . Chưa kể đến khâu nấu nướng tại
nhà và tại Thánh Thất, tính thế nào cho vừa hợp vệ sinh, vừa bổ dưỡng, vừa hợp khẩu vị.
Nếu làm nhà hàng thì đã có sẵn mọi thứ rồi, đàng nầy nhiều vị bảo: “Một năm mới đãi ân
nhân một lần, phải làm sao coi cho được”. Vì thế mà một số vị không cần đồng hồ báo
thức, từ mấy hôm trước, vì có ngủ được đâu !
Xong bữa tiệc chay, Tộc Đạo không biết phải ghi nhận và đánh giá cao thế nào cho
xứng đáng, chỉ gửi tờ Cảm Tạ kỷ niệm, còn công quả thì xin phó cho Vô Vi vậy.

Về Phổ Tế:

Phổ Tế: Khách hành hương, thăm viếng TT: khách bản xứ, học sinh, sinh viên, . . .
- Thứ Hai, 14-11-2011 David Slater từ Canberra đến viếng TT. Huynh Giáo và HT
Nghiệp tiếp.
- Thứ Ba, 15-11-2011 Học sinh và Cô giáo trường Wiley Park (56 người) có đến
viếng TT. Huynh Giáo và HT Nghiệp giải thích về Cao Đài Giáo và lịch sử hình thành TT/
NSW.
•

Về Cứu trợ, Yểm trợ xây dựng, Hộ Vụ:

- Tộc Đạo đã gửi giúp cứu trợ các nạn nhân thiên tai động đất tại Christchurch – NZ,
qua Hội Hồng Thập Tự (Red Cross Australia).
- Hộ Vụ đã gửi tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Queensland và đã được Thủ Hiến
Ana Bligh gửi Thư Cảm Tạ.
- Sau bữa tiệc chay gây quỹ, theo đúng mục tiêu định trước, Tộc Đạo đã gửi ngay
tiền trợ giúp trong dịp Tết Nhâm Thìn, cho quí Chức Sắc, Chức Việc, đồng đạo nghèo, trẻ
mồ côi không nơi nương tựa, và một số Thánh Thất cần có nhu cầu xây dựng.
- Hiện tại, Tộc Đạo đã nhận hàng chục Tâm Thư xin yểm trợ xây dựng, song với tình
hình ngân quỹ khá khiêm nhường, Tộc Đạo cũng sẽ thay mặt đồng đạo hảo tâm, cứu xét
và định kế hoạch yểm trợ trong phạm vi khả năng sẵn có.
• Về liên giao hành Đạo - Chuyến hành hương tại Hoa Kỳ:
Nhân dịp hãng hàng không Qantas mở đường bay dầu tiên sang Dallas-Texas Hoa Kỳ
với giá hạ, Tộc Đạo thể theo kế hoạch dự trù tổ chức các chuyến hành hương ở Quốc Nội
và Hải Ngoại, nên đã thông báo đến đồng Đạo nào muốn đi Hoa Kỳ. Sau đó, khoảng 14 vị
đăng ký vào danh sách đi tham quan. Cuối cùng còn lại 12 vị tháp tùng, có tên sau đây:
- Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp, quý Hiền Tỷ Lê Thị Hồng Ngọc, CTS Ngiuyễn Thị
Lạc, PTS Lâm Thị Thu Hà, HTỷ Nguyễn Thị Mau, HTỷ Nguyễn Thị Huệ, HĐ Nguyễn Phú
Toàn, PTS Cao Ngọc Hưng, HĐ Nguyễn Văn Trí, ĐH Nguyễn Thị Thu Hằng, ĐH Nguyễn
Thị Thu Hương, HM Nguyễn Thùy Linh
CÁC CƠ SỞ ĐẠO ĐÃ ĐẾN THĂM VIẾNG:
1) Thánh Thất và ĐTPM/ TTTN Mountain View Dallas, Texas (Lễ Sanh Hương
Muội và CTS Lê Phú Hữu cùng các Chức Việc Sở Tại),
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2) Thánh Thất Dallas- Fort Worth (hay TT Garland), Texas (CTS Nguyễn Công
Tranh, HTDP Trần Công Bé . . .)
3) Thánh Thất Richmond (Virginia- Washington DC) (Nam Nữ Q.ĐTĐ CTS Phan
Phước Trung và Nữ CTS Dương Ngọc Liễm)
4) TT Cao Đài Houston, Texas (HT Trịnh Quốc Thế + Nương, CTS Soi, HT Lâm
San Hà)
5) TT và ĐTPM Houston- Synott (CTS Tài + Sáu, HT Trọng, Cứ).
6) TT San Antonio (CTS Hiệp),
7) TT Austin, Thủ Phủ Texas (Hiền Tài Ngô Văn Vội),
8) TT và ĐTPM Orange -Châu Đạo Cali- đường Chestnut (HH Q.ĐTĐ Nguyễn
Ngọc Tấn),
9) TT California – Orangewood (CTS QĐTĐ Phan Văn Hồ),
10) TT và ĐTPM Wesminster, Swan St (CTS Trắc),
11) TT San José (CTS Mai Ngọc Tuyết, Nam Q. ĐTĐ),
12) ĐTPM San José (Hiền Tài Nguyễn Kim Linh),
13) TT Cao Đài Sacramento (Nữ CTS Đạm).
14) TT Cao Đài Tộc Đạo San Diego (CTS Giàu và Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo,
Q.ĐTĐ)
Ngoài 14 Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu, Đoàn Hành Hương được HT Khảm,
Q. Khâm Châu Đạo California và Huynh Mân đưa đến viếng thăm Nghĩa Trang Cao Đài
tại Little Saigon. Đoàn cũng đã đến viếng chư vị Chức Sắc, Chức Việc có thờ tại tư gia
như CTS Trần Văn Hừng và Luật Sự Nguyễn Thị Tư Bé (Westminster); HTDP Trần Công
Bé (Dallas Fortworth); Cựu Đại Tá Tỉnh Trưởng Tây Ninh Bùi Đức Tài (Sacramento), Cố
Thiếu Tá Quận Trưởng Phú Khương Trương Hữu Chất (Nam Cali.) và một số thân hữu
khác ở California, New York và Washington DC . . .
Chuyến Mỹ du của Đoàn Hành Hương vừa qua đã gặt hái được thành quả đáng
kể, nhằm siết chặt mối thâm tình đồng Đạo từ sơ đến thân một cách chân tình. Đặc biệt,
mỗi lần khởi hành đi đâu và khi trở về, cả đoàn đều khởi đọc Kinh Ra Đi Đường và Kinh
Khi Về. Dù Đoàn có phân chia đi thăm viếng riêng tư thân nhân của mỗi người, nhưng
gần hầu hết thời gian dành cho Đạo Sự. Cả Đoàn dù ở tạm tại Thánh Thất, có chút vất vả,
nhưng rất an lạc vì được tham dự nhiều đàn cúng tứ thời, nhiều buổi hàn huyên, chia sẻ
tâm tình đạo sự khắp nơi. Có đi như vậy, mới cảm nhận được những gì mình cần học hỏi,
những gì mình thấy thực tế, để tự cảm thấy mãn nguyện, để có cơ hội cảm thông, hòa
hiệp, thương yêu chân thật đối với mọi người và cả chúng sanh.
Đoàn Hành Hương không phân biệt nơi nào mình đến, vì biết rằng cơ đạo không
tránh được đôi chút hình thưc dị biệt. Đi đến đâu, Đoàn cũng được đón tiếp vui vẻ chân
tình như người ruột thịt. Chỉ tiếc rằng thời gian không cho phép để đến tất cả, nên Đoàn
đành phải xin thông cảm cho.
Đoàn lần nầy nhờ có các bạn trẻ, nên những vị cao niên cũng đỡ vất và phần nào
trong việc di chuyển. Các bạn trẻ còn có dịp làm công quả, nào là cắt cỏ, nào là sơn phết,
nào lái xe đi ngàn dậm đường, cứ thấy có việc là xăng tay vén áo vào làm, không chút
ngần ngại.
Đoàn hành hương đi đến đâu cũng đều hoan hỉ phát tâm công quả cho mỗi nơi đến
viếng.
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• Thảo luận và Bồi dưỡng giáo lý Cao Đài:
Trong mấy năm trước, Tộc Đạo đã định kế hoạch mỗi năm đều khai giảng khóa
“Thảo luận và bồi dưỡng giáo lý Cao Đài”, mỗi khóa 8 chủ Nhựt liên tiếp. Song, năm vừa
qua các Bàn Trị Sự đề nghị cứ mỗi 2 chiều Chủ Nhựt thì học một buổi, từ 2.30 đến 5.00
giờ. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh thiếu thốn nhân sự và nhiều đàn cúng trùng với các buổi
sinh hoạt, hoặc các week-end một số vị thường bận rôn với khách khứa và con cháu,
càng ngày càng đông, nên phải dời lại lần khác. Hy vọng, tất cả chúng ta nên cố gắng sắp
xếp, nhứt là các Chức Việc, nên dành thời giờ cho việc bồi bổ tâm linh và tìm hiểu Đạo, ít
ra cũng cho kiếp nầy may duyên gặp Đạo.

• Các sinh hoạt khác:

a) Phổ thông kinh sách, bản tin và CD tìm hiểu học Đạo:
Hiền Hữu Huỳnh Trọng đã thường xuyên cập nhật trang mạng Caodaiebook:
http://www.caodaism.org/BanTinHoaHiep/ hoặc http://www.caodaiebook.net. Nội
dung gồm Kinh sách Đạo Cao Đài, phần Audio, Video và Bản Tin Hòa Hiệp on line. Riêng
các audio CD do Hiền Hữu Huỳnh Trọng thực hiện để biếu không cho đồng đạo học hỏi
và nghiên cứu.
Ngoài ra, Hiền Hữu Đào Công Tâm cũng luôn cập nhựt trang mạng “Sydney
Center for Studies in Caodaism” hoặc: http://purl.nla.gov.au/nla/pandora/caodaìsm
hoặc daocaodai.info
b) Lịch Đạo 2012 cũng do ĐH Huỳnh Trọng trình bày và do ĐH Đại Thiện
và Chiến đã in ấn xong, Q. Nữ ĐTĐ và ĐH Đức cũng đã đóng xong, mời đồng Đạo liên lạc
thỉnh nơi Thánh Thất NSW.
c) Tiếp khách viếng Thánh Thất:
- Nhiều Trường Trung Tiểu Học đã đăng ký các chuyến thăm viếng Thánh Thất NSW
nhằm giúp học sinh tìm hiểu Văn Hóa Việt và Tôn Giáo Cao Đài. . Quý Huynh HT Giáo, Q.
QVPTĐUC, HT Nghiệp, Hiền Tỷ Hồng Ngọc và ĐH Tâm đã tiếp đón, giải thích về Đạo
Cao Đài cho nhóm, hoặc gửi các leaflets để quí khách tham khảo
- Khóa Sinh Trường Police Bankstown đã được Cô Samantha tổ chức hướng dẫn đến
viếng Thánh Thất NSW để tìm hiểu tôn giáo Cao Đài vài lần trong năm qua.
d) Premier’s Vietnamese Community Awards 2011: HT Q.Nữ ĐTĐ Lê
Thị Hồng Ngọc được Thủ Hiến Tiểu Bang Kristina Keaneally cấp Giấy Khen về tinh thần
phục vụ cho Cộng Đồng và Văn Hóa Việt Nam, trong đó có tôn giáo Cao Đài.
Tóm lại, phần tường trình trên đây nhằm chia sẻ với Chư Hiền Huynh Tỷ Đệ Muội
về các sinh hoạt Đạo trong năm vừa qua, do chính chúng ta đã đóng góp. Xin chư Hiền
vui lòng đừng ngại góp ý với chúng tôi về những điều chúng ta chưa thực hiện, hầu chúng
ta cùng chung sức làm, vì dĩ nhiên việc ghi nhận khái quát, không thể kể đầy đủ được. Cơ
Đạo nơi hải ngoại có phát triển được hay không đều do nơi tất cả chúng ta thương yêu,
chung sức, chung lòng góp tay xây dựng hầu làm tròn bổn phận của người Tín Đồ Cao
Đài đã được Ơn Trên bố phước.
Nay kính.
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ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Trấn-Đạo Úc-Châu
Châu-Đạo Victoria
Tôc-Đạo Melbourne
73 Melon St,Braybrook,Vic 3019
Tel (03) 9352.7522 & 0469.612.533
Email: levanb11@yahoo.com.au

Bát Thập Thất Niên
TÒA-THÁNH TÂY-NINH
************

PHÚC TRÌNH ĐẠO SỰ CỦA TỘC-ĐẠO MELBOURNE NĂM ĐẠO thứ 86
Nhân ngày họp tổng kết mồng 1 tháng Chạp năm Tân-Mão (DL 25/12/11)
Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Kính bạch Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
Kính thưa Chư Chức Sắc,Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữ
Trích yếu: Phúc trình tổng quát sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Melbourne trong năm Đạo thứ 86.
Thưa chư Hiền,
Thay mặt Hành Chánh Đạo Tộc Đạo Melbourne, Châu Đạo Victoria. Tiểu Đệ kính trình Hội Thánh
cùng chư Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo về sinh hoạt Đạo-sự tổng quát của Tộc-Đạo năm Đạo thứ 86
gồm có các phần như sau:
A-ĐỐI NGOẠI
1. Có liên lạc với các Dân-Biểu, Bộ Tư-Pháp, CĐNVTD, các Hội-Đoàn, Tôn Giáo bạn.
2. Yểm trợ xây dựng Thánh-Thất và Điện-Thờ Phật-Mẫu các nơi: Nhằm phát triển tinh thần tương
giao hành đạo. Tộc-Đạo và các Hương có đáp ứng các Tâm-Thư xin kêu gọi yểm trợ việc xây dựng các
Thánh-Thất và Điện-Thờ Phật-Mẫu trong nước và hải ngoại.
Đặc biệt, cá nhân Thông-Sự Nguyễn-Văn-Tượng yểm trợ một số tiền lớn xây Thánh-Thất GiồngRiềng (Kiên-Giang) và Thánh-Thất & Điện-Thờ Phật-Mẫu Tam-Nông (Đồng-Tháp).
3. Cứu trợ Thiên tai: Để chia sẽ phần nào nổi khổ đau và bất hạnh của các nạn nhân thiên tai tại
Việt-Nam, Tộc-Đạo và các Bàn Trị Sự và đồng đạo theo tinh thần “Lá lành đùm lá rách” đã hỉ hiến tài chánh
gửi ủy lạo trực tiếp đến đồng bào nạn nhân hoặc chuyển tiếp qua cơ quan Austcare.
B-ĐỐI NỘI
Tổ chức thành công Đại-Hội Tín-Đồ Cao-Đài Tộc-Đạo Melbourne, ngày 25 tháng 5 năm Tân-Mão
(DL,Chúa-Nhựt, 26/6/11) công cử Quyền Đầu-Tộc-Đạo nam, nữ; Đầu Phòng Văn; Nhân Viên Giao Tế; Ban
Tứ-vụ; Chức-việc Bàn Trị Sự các Hương-Đạo.
1. HÀNH CHÁNH:
- Văn phòng Tộc-Đạo: nhận và giải quyết các Văn-Thư đến và gửi đi, lập toàn bộ chương trình Tang
Lễ: từ Sớ Văn, Linh-Vị, Lịch Tuần Cửu, chuẩn bị các tài liệu học đạo và hội họp.
2. LỄ VỤ:
- Tộc-Đạo có 2 Thánh-Thất: TT Melbourne và TT Springvale hành lễ: Sóc Nhựt, Vọng Nhựt, Kỷ
niệm chư Tiền Khai, Tuần Cửu, Tiểu và Đại-Tường đúng theo nghi thức căn bản của Hội-Thánh Đại-Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh căn cứ trên các quyển Quan Hôn Tang Lễ, kinh Thiên Đạo và Thế
Đạo, cùng các Thông Tri, Thánh Lệnh, Đạo Lệnh của Hội-Thánh ban hành trước khi bị cường quyền đàn áp
giải thể.
- Thường nhựt có được 2 thời cúng Ngọ và Dậu do H/h cựu CTS Nguyễn-Thanh-Trung và H/h CTS
sở tại Lữ-Kim-Huy đảm trách và ngày Chúa-Nhựt đều có một số vị Chức-việc và Đạo-Hữu đến cúng thời
Ngọ và sinh hoạt đạo sự.
- Phổ độ: nhập môn 2 vị và tái Minh thệ 1vị.
- Thượng-tượng: Sẽ cử hành lễ thượng-tượng tại tư gia H/h CTS Bùi- Quang-Trí, Đầu-Hương-Đạo
Richmond vào ngày rằm tháng Chạp năm Tân Mão (DL, Chúa Nhựt, 08/01/12).
- Tang Lễ, Cầu Siêu: Tộc Đạo và các Bàn Trị Sự hành lễ Cải Táng cố Thông-Sự Gịp-Sềnh-Sau, vị
nầy là Chức-việc ở Việt-Nam được công cử khi còn Hội-Thánh, qui vị ở Việt-Nam, là bạn đời của Hiền-Tỷ
PTS Phạm-Thị-Min ở Hương-Đạo Springvale. Hành lễ tang cho cố PTS Lê-Thị-Khá, phái đoàn Tộc-Đạo
Sydney gồm: Hiền-Tài Nguyễn-Thành-Nghiệp (Nam Q. ĐTĐ), C. CTS Lê Thị Hồng Ngọc (Nữ Q. ĐTĐ), PTS/
Biện Nhi Bích Thủy, ĐH Nguyễn Thị Mau, C. PTS Phạm Thị Châu, CTS Nguyễn Thị Lạc, C. CTS Sử Di
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Sanh, PTS Nguyễn Kim Giàu và Nhạc sĩ Nguyễn Văn Út. Đại diện Tộc Đạo Perth có Nhạc sĩ Nguyễn Văn
Hải, phụ trách Ban Nhạc cùng TS Bông cho cả 2 lễ nói trên. Riêng trong Lễ Cải Táng, có sự tham dự của
Hiền Tài Nguyễn Chánh Giáo (Q. QVP Trấn Đạo Úc Châu) và Chủ Trưởng Trần Thị Đức. Ngoài ra, Tộc Đạo
cũng thực hiện Lễ Cầu Siêu cho thân nhân của đồng đạo, qua đời ở Việt-Nam.
Đặc biệt, Thánh-Thất mới vừa mua Chuông, Trống từ Việt-Nam do H/h Hiền Tài Nguyễn-Ngọc-Ẩn ở
Thánh-Địa, giúp lo tất cả mọi thủ tục gởi sang Thánh-Thất Melbourne. Được sự thống nhứt trong Bàn Trị
Sự, sẽ khai Chuông, Trống vào ngày rước chư Thánh năm Nhâm Thìn.
3. CÔNG VỤ
- Làm vệ sinh trong, ngoài Thánh Thất: Vì là nơi sinh hoạt tập thể, ý thức gìn giữ vệ sinh chung.
Hiền-Tỷ Thông-Sự Vỏ-Thị-Tỉnh luôn luôn đảm trách công việc nầy và có sự trợ giúp của PTS Nguyễn-ThịHòa.
- Thường xuyên có mặt tại Thánh-Thất: H/h CTS sở tại Lữ-Kim-Huy, H/h cựu CTS Nguyễn-ThanhTrung, H/h Trần-Đình-Lưu, PTS Nguyễn-Thị-Hòa, TS Vỏ-Thị-Tỉnh, Đh Bùi Thị Huỳnh-Anh các vị trên đây
thường xuyên cắt cỏ, chăm sóc, tưới hoa kiểng. Đặc biệt là cắt,tỉa các con Rồng.
- Hiền-Đệ PTS Nguyễn-Tấn-Nhơn, Phó ban Công-vụ đi làm nghề, tích lũy được một số gạch, Hiềnđệ trao đổi với người bạn đồng nghiệp, Hiền-đệ đóng nhà bếp hoàn toàn mới, sạch, gọn gàng, đẹp, nhưng
không tốn tiền của đạo và Hiền-đệ PTS Huỳnh-Thanh-Tuyền lót đá hoa cương trên mặt.
4. LƯƠNG VỤ:
Hiền-muội Bùi Thị Huỳnh-Anh (Biện Nhi từ Việt-Nam) được sự tín nhiệm của đồng đạo trong kỳ Đại
Hội vừa qua, công cử vào chức Lương Vụ. Dù phải chăm sóc đứa con bị khuyết tật, nhưng lúc nào Hiền
muội cũng thường xuyên có mặt tại Thánh-Thất vào các ngày Sóc, Vọng, Lễ kỷ niệm các vị Tiền Khai, Tuần
Cửu, Tiểu và Đại-Tường để chung lo thực phẩm cúng kiếng Thần Hoàng Bổn Cảnh, Cửu Huyền Thất Tổ và
chư Chơn Linh trong các đàn lễ, trước cúng kiếng, sau đồng đạo độ trai.
5. PHỔ BIẾN KINH SÁCH VÀ GIỚI THIỆU ĐẠO CAO ĐÀI
Hiền-Tỷ CTS Phạm-Thị-Nhi, Nữ Quyền Đầu Tộc Đạo mỗi lần về Việt-Nam hiền-tỷ sưu tầm các tài
liệu lịch sử Đạo, thỉnh Thánh Tượng Ngũ Chi. H/h CTS Bùi-Quang-Trí đang tổ chức tủ sách Đại-Đạo. Hiềnhuynh cũng sưu tầm nhiều tài liệu rất có giá trị. H/t CTS Trần-Thị-Thêm cũng vậy mỗi lần về Việt-Nam là
Hiền-Tỷ có CD,DVD tài liệu, kinh sách Đạo. H/h CTS sở tại Lữ-Kim-Huy cũng sưu tầm những tài liệu nhận
thấy cần phổ biến H/h photocopy và chép lại các CD, DVD để phổ biến và các em Huỳnh-Thị-Hồng và Mai
Phượng cũng lập công quả như các vị trên.
Kính thưa quý Huynh,Tỷ,Đệ,Muội
Tường trình tổng quát trên đây chắc chắn chỉ là một phần trong vô số đóng góp giá trị của đồng
đạo, không thể kể hết được. Mong rằng sự xướng danh nói trên chỉ có tính cách khuyến khích, động viên,
rút kinh nghiệm.
Cầu xin Ơn Trên, Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban bố Ân Lành cho tất cả
chúng ta.
Trân trọng nay kính.
Thánh-Thất Melbourne, ngày mồng 1 tháng 12 năm Tân-Mão
(DL,Chúa-Nhựt 25/12/11)
Q.Đầu-Tộc-Đạo
(Ấn ký)
CTS Nguyễn-Thanh-Xuân
Bản sao kính gởi:
- Hội Thánh ĐĐTKPĐ
- VP Trấn Đạo Úc Châu
- Bản tin Hòa-Hiệp
- Các BTS: Springvale, Foostcray và Richmond
- Lưu Hồ Sơ
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TƯỜNG TRÌNH BUỔI TIỆC CHAY GÂY QUỸ

TẠI THÁNH THẤT NEW SOUTH WALES NGÀY CHÚA NHẬT 11.12. 2011

Sáng ngày hôm trước, nhằm ngày Thứ Bảy, 10.12.2011 Ban Công Vụ đã cùng một số
Chức Việc và Đạo Hữu nam phái lo việc hòan thành lều trại để chuẩn bị cho Buổi Tiệc chay gây
Quỹ, nhằm tạo nguồn tài chánh trợ giúp các Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu ở quê nhà. Cùng
ủy lạo Chức Sắc, Chức Việc già yếu tu tại gia tại Châu Thành Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh,
cũng như giúp đỡ cho Ban Phước Thiện cất nhà tình thương, trợ giúp người nghèo khổ, tật
nguyền và trẻ em mồ côi không nơi nương tựa ... Hằng năm có rất nhiều thư từ gởi đến xin yểm
trợ tài chánh để trùng tu hay xây cất Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu tại Việt Nam và các nước
khác ở hải ngọai. Thư nhận được chất chồng, nhưng lấy tiền đâu ra để mà trợ giúp cho được vẹn
tòan tất cả. Ngân quỹ của Thánh Thất thì chỉ có giới hạn, chúng tôi luôn hết sức cân nhắc và thận
trọng trong việc sử dụng đồng tiền của nhơn sanh. Đồng thời, cũng phải có một ngân quỹ tương
đối để sử dụng khi cần thiết. Vì lẽ ấy nhị Vị Nam Nữ Q. Đầu Tộc Đạo mới quyết định tổ chức Tiệc
Chay gây quỹ.
Đến giữa trưa, giờ Ngọ thì công việc che lều tạm hòan thành, bổng dưng Trời chuyển
mưa, mây đen kéo tới. Và rồi một cơn mưa như thác đổ xuống, nước tuôn xối xả. Mái lều vừa
mới che xong bị đọng nước mưa thụn xuống, như những chiếc võng nylon chứa đầy nước nặng
trĩu. Anh em chúng tôi phải lấy cây thọt mái lều cho nước mưa tràn xuống. Sau đó cơn mưa cũng
dịu lại, nhỏ dần. Chúng tôi phải sửa lại mái lều, căng lại dây để chống nước mưa tồn đọng như
ban nảy.
Hiền Huynh Q. Đầu Tộc Đạo thì từ ban sáng đã lãnh trách nhiệm mà không ai muốn làm,
đó là tháo vĩ sắt, rồi nhảy xuống các hầm chứa nước mưa xúc đất bùn, cùng rác rưởi để tránh
mùi hôi trong buổi Tiệc.
Việc tiêu thụ, bán vé cho buổi Tiệc chay gây Quỹ do các Bàn Trị Sự phụ trách, cũng không
kém phần khó khăn, gian khổ. Có thể nói Chúng tôi phải nài nĩ từng người, cầu xin giúp đỡ. Mỗi
khi bán được vài ba vé, hay năm mười vé chúng tôi trong dạ mừng vui khấp khởi, còn hơn là đứa
con nít được mẹ cho quà. Thực sự thì không có gì lợi ích cho bản thân chúng tôi, duy chỉ muốn
tạo một chút gì gọi là công quả để giúp cho Đại nghiệp Đạo.
Bàn ghế, vật dụng và các thứ cần thiết cũng đã được chuẩn bị vài tuần trước đó...
Riêng khâu ẩm thực là khó khăn và vất vả nhất, đã được bàn tay khéo léo của Hiền Tỷ Q.
Nữ Đầu Tộc Đạo tận tình lo lắng, sắp xếp, phân công... may nhờ có sự trợ giúp hết lòng của CTS.
Nguyễn Văn Tài và các Chức Việc, Đạo Hữu nam nữ khác .
Hiền Huynh Q. Đầu Tộc Đạo cũng đã hỏi mượn Car Park của Trường Nữ Trung Học
Willey Park đối diện Thánh Thất cho khách đến dự Tiệc Chay.
Cuối cùng ngày giờ cũng đã đến, sáng Chúa Nhật 11.12. 2011, một buổi sáng khá đẹp
trời. Anh em chúng tôi thấy mừng thầm trong bụng. Hiền Tỷ Q. Nữ Đầu Tộc Đạo và vài Vị Chức
Viêc hầu như đã thức suốt đêm tại Thánh Thất, chỉ đặt lưng trong đôi lát, hầu có thể chuẩn bị cho
buổi tiệc được chu đáo. Một số vị khác thì cũng đến thật sớm để phụ giúp cho khâu chuẩn bị thức
ăn và ra hộp Take Away cho khách đã đặt trước .
Rồi nào là chuẩn bị bàn ghế, chén đủa, muỗng, khăn giấy, ly tách... , chuẩn bị lều cho bàn
bán đồ chay Take away. Công việc có phần bề bộn vì hình như thiếu vắng thành phần thanh thiếu
niên trẻ tuổi, nên cũng khá vất vả cho các Huynh Tỷ có mặt .
Đến 10 giờ thì khách bắt đầu đến, nhưng không đông lắm như những lần trước, Hiền Hữu
Đào Công Tâm và Đức thì lo phận sự chỉ chổ đậu xe cho khách. Khách đến lưa thưa, có lẽ vì
thời tiết không được tốt trong cả tuần qua và dự báo thời tiết thì có mưa mỗi ngày... làm cho bà
con hơi ngần ngại, không muốn ra đường?
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Rồi sau đó khách đến dự tiệc từng tốp, từng tốp một... buổi tiệc cũng được diễn tiến một
cách bình thường.
Đến 12.30 trưa, bổng dưng giông gió nổi lên thật mạnh bạo, chúng tôi nghe mái lều bị giựt
mạnh đôi ba cái nghe rợn cả người. Và rồi lều bị đứt giây, cơn gió mạnh đã cuốn tung cả phân
nữa mái lều làm mọi người phải thất kinh hồn vía. Trong lúc đó thì cũng có một hai bàn đang ngồi
ăn bên dưới, may mắn thay không có tai nạn gì xảy ra về phần nhân sự .
Anh em thanh niên đã nhanh tay di chuyển các bàn ăn vào bên trong mái che của car port
để tránh mưa . Rồi cùng nhau tháo gỡ mái lều, cột sắt, cây ngang... tranh thủ dọn dẹp giữa cơn
mưa gió. Hiền Hữu Đào Công Tâm cũng đã nhanh nhẹn dùng máy quay phim mới mua vào tuần
trước, quay lại được một đọan ngắn hình ảnh hoang tàn, hổn độn trong mưa, trông lại cũng thật
khá linh động và đáng nhớ.
Nhờ sự nhiệt tình của các huynh đệ có mặt lúc đó mà việc dọn dẹp mái lều đổ nát thật
nhanh, thật gọn. Chỉ vỏn vẹn trong nửa giờ đồng hồ mà lều trại đã được dọn dẹp, thay vì phải mất
vài giờ trong lúc bình thường.
Cũng may là sau cơn mưa gió, khách không còn đến nữa nên buổi Tiệc Chay được kết
thúc sớm hơn giờ quy định.
Chúng con cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn sự nhiệt tình của bao người có mặt đã giúp cho
buổi Tiệc được tạm gọi “Thành Công”.
Sau buổi Tiệc Chay, hồi tưởng lại chúng tôi thấy rằng những việc trong Đạo hiện nay rất
cần có sự trợ giúp của thành phần tương đối trẻ, thành phần thanh thiếu niên trong Đạo !!! Cũng
vì thiếu vắng giới trẻ mà chính Nhị Vị Nam Nữ Q. Đầu Tộc Đạo và các Chức Việc già phải làm
luôn công việc tiếp tân, chạy bàn, đãi khách...
Các em Thanh Niên trong Đạo xin nhớ lại xem, ngạn ngữ chúng ta có câu : “ Đâu cần
thanh niên có, việc gì khó có thanh niên...” Trong cửa Đạo đâu phải là không có tầng lớp thanh
niên, nhưng các em ở đâu mà không có người đến giúp ích cho Đạo khi cần? Làm những công
việc nhằm có thể giúp khó trợ nghèo hay trợ giúp các cơ sở Đạo gặp hòan cảnh khó khăn tại Việt
Nam và các nước khác .
Các em nghĩ rằng phải lo tạo sự nghiệp cho gia đình, lo lắng cho các con thơ còn nhỏ dại.
. Nhưng các em quên rằng, Ông Cha ta có dạy: “Tiên học Lễ, Hậu học Văn “, nếu như
không đưa các con nhỏ đến Thánh Thất, Điện Thờ lúc còn thơ ấu để làm quen với Chùa Chiền,
làm quen với việc mặc áo dài và khăn đóng, với tiếng kệ lời kinh... thì khi lớn lên các cháu sẽ
không muốn hay không thích đến Thánh Thất, Điện Thờ và nhất là sẽ không chịu nhập môn vào
mối Đạo của Ông Bà, Cha Mẹ. Nhiều khi còn có thể cho rằng chúng ta là những người già lẫm
cẫm, mê tín, dị đoan !!! Đến lúc đó chắc rằng các em là bậc Cha Mẹ, cũng không thể nào tránh
khỏi phần trách nhiệm đối với Thiêng Liêng và Ông Bà Tổ Phụ. Vì lúc trẻ thơ nào có biết gì, Cha
Mẹ đưa đi đâu thì đi đó?
Cuối cùng chúng tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể Quý Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu,
Đạo Tâm đã hết lòng trợ giúp cho buổi tiệc được thành công.
Cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban ân
lành cho tòan thể Quý Vị và Gia Quyến.
CTS. Trầm Thiện Phú
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TÌM HIỂU KHÁI QUÁT
VỀ ĐẠO CAO ĐÀI

.

Bài Thuyết trình
của Giáo Sư Nguyễn Lương Hưng
Hội viên Hội Đồng Quốc gia Lập pháp, thuyết trình trước Đại Hội Hội Đồng Quốc gia Lập pháp
ngày 8-6-1965:

Do đơn ngày 21-1-1965 gởi cho Thủ Tướng Chánh phủ có đính kèm một bản
Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài giáo), Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ (ĐĐTKPĐ) thỉnh cầu Thủ Tướng Chánh phủ ban bố một Đạo Luật công nhận Hội
Thánh ĐĐTKPĐ có đủ tư cách pháp nhân.
Nay đơn và hồ sơ đề ngày 21-1-1965 trên đây đã được Thủ Tướng Chánh phủ
gởi cho ông Chủ Tịch Hội Đồng Quốc gia Lập pháp ngày 2-6-1965 và ông Chủ Tịch Ủy
Ban Chánh Trị đề cử chúng tôi làm thuyết trình viên ngày 4-6-1965.
Sau đây là những yếu điểm về Cao Đài giáo mà chúng tôi xin trình bày để Hội
Đồng tường lãm và thảo quyết.
Trước hết, chúng tôi xin trình bày sơ lược lịch sử của tôn giáo nầy.
I. LƯỢC SỬ CAO ĐÀI GIÁO:
ĐĐTKPĐ hay gọi tắt là Cao Đài giáo là một tôn giáo xuất hiện tại Miền Nam
Việt Nam, được thành lập chánh thức từ năm 1926.
Cao Đài giáo phát xuất từ hiện tượng Thông linh (Spiritisme) tức là một lối
giáng cơ đề bút rất thông dụng ở VN. Ban đầu hiện tượng giáng cơ nầy xảy ra lẻ tẻ tại
nhiều nơi trong các vùng Sài Gòn, Chợ Lớn và Lục tỉnh, và sở dĩ hiện tượng nầy đã
hấp dẫn mạnh mẽ nhiều tín đồ, ấy là vì nội dung kỳ diệu trong những ngôn từ mà đàn
cơ phổ hiện ra. Đó là cái mà về sau, người ta gọi là Thánh giáo hay Thánh huấn
(Messages Spirites). Bởi vậy, trong thời kỳ đó, người ta thấy xuất hiện nhiều chi phái
(Sectes) rải rác khắp cả Miền Nam. Sau đó, theo những lời mật truyền trong một số
Thánh giáo mà các chi phái kể trên lần lượt qui tụ lại để rồi tạo dựng một nền tôn giáo
duy nhứt mang tên là ĐĐTKPĐ (Cao Đài giáo), sau khi đã chánh thức thành lập
TòaThánh tại Thánh địa TâyNinh.
Kể từ đó, Cao Đài giáo đã thu hút rất nhiều tín đồ, trong đó, đa số là những vị
quan chức thời Pháp thuộc và nhiều nhà trí thức lỗi lạc danh tiếng. Xét như vậy, Cao
Đài giáo là một tôn giáo hoàn toàn đặt trên nền tảng của Thông Linh học. Do đó,
Thông Linh học đóng góp một vai trò rất quan trọng trong vấn đề phát triển cơ cấu
của Đại Đạo.
II. Ý NGHĨA VÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẠI ĐẠO:
Sự xuất hiện của Cao Đài giáo là nhằm mục đích phục hồi những giá trị đạo lý
cổ xưa đã được phổ truyền do các Đấng Giáo chủ chính yếu như: Thích Ca, Khổng Tử,
Lão Tử, Jésus Christ, và phối hợp tất cả giáo lý giáo nghĩa của các tôn giáo cựu truyền
đó, để đúc kết thành một hệ thống giáo lý tổng hợp duy nhứt theo như tôn chỉ mà
một Thánh giáo đã vạch ra là: Qui nguyên Tam giáo (Nho, Thích, Đạo) và Phục nhứt
Ngũ chi (Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo).
Cũng theo Thánh giáo, Đấng Thượng Đế phán truyền rằng: "Các tôn giáo kể
trên, trải qua những biến chuyển thăng trầm của lịch sử, đã càng ngày bị biến đổi, sai
lệch đối với các giáo lý nguyên sơ."
Thế nên sứ mệnh của Cao Đài giáo chính là tìm cách tu sửa các giáo nghĩa, sắp
xếp lại thành một hệ thống thích nghi với trình độ tiến hóa của nhơn loại ngày nay.
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Mặt khác, sự tu sửa đó cũng là nói lên sự cần thiết của một nền văn hóa tổng hợp, xét
như một điều kiện cần thiết cho công cuộc tựu tập nhơn loại thành một khối duy nhứt,
hầu xây dựng một cộng đồng chung thanh bình an lạc.
Với mục phiêu lý tưởng đó, Cao Đài giáo chủ trương một đường lối hòa đồng
rộng lớn trong mọi phương diện hoạt động của xã hội loài người, đặt trên nền tảng
của tình huynh đệ bình đẳng và nâng cao phát triển tinh thần đạo lý, mở rộng ý thức
về tôn giáo, xóa bỏ những dị kiến chấp nê sai lầm giữa các tín đồ thuộc các tôn giáo
khác nhau.
Trong viễn tượng đó, Cao Đài giáo chỉ thờ một hình ảnh duy nhứt là ThiênNhãn
(Oeil de Dieu) biểu trưng Đấng Thượng Đế tối cao, nguồn cứu rỗi vô biên đã gián tiếp
hiện thân qua các phàm thể: Thích Ca, Jésus Christ, Khổng Tử, Lão Tử, v.v...
Sự hình thành của Cao Đài giáo qua hiện tượng Thông linh, chứng tỏ Đấng
Thượng Đế không muốn giáng thế bằng cách nhập vào một phàm thể như đã được thể
hiện trong các tôn giáo khác. Điều đó, có lẽ là Đấng Thượng Đế muốn loài người ý
thức đúng đắn hơn cái mà người ta gọi là Thượng Đế. Nói rõ ra, tôn giáo Cao Đài
chính là cái linh hồn bất biến của tôn giáo. Do đó nên có thể nói, ít ra là trên bình diện
lý thuyết, Cao Đài giáo chính là một tôn giáo của tất cả tôn giáo. Và cũng bởi lẽ đó mà
Cao Đài giáo chỉ là một tên gọi tắt thông thường, trong khi đó, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ mới chính là tên gọi đích thực và đúng nghĩa của cái mà người ta gọi là Cao Đài
giáo vậy.
Một điều quan trọng là khi nói đến tôn giáo, người ta thường quan niệm rằng
phải có một Đấng Giáo chủ, điều kiện duy nhất cho sự hình thành của một tín ngưỡng.
Như đã nói ở trên, Đấng Giáo chủ của Cao Đài giáo không phải bằng xương
bằng thịt, nhưng là vô hình, và Đấng Giáo chủ đó không ai khác hơn là chính Đấng
Thượng Đế tối cao toàn năng.
Bởi thế, chúng tôi thiết nghĩ cũng nên làm sáng tỏ thêm vấn đề tế nhị ở đây là,
với một trường hợp như thế, Cao Đài giáo liệu có thể được công nhận như là một đạo
giáo không?
Có người quan niệm rằng Cao Đài giáo chỉ là một tổng hợp của các tôn giáo
khác. Những hình thức lễ nghi, tế tự, cũng như những nội dung giáo lý, tín điều trong
Cao Đài giáo đều chỉ là những chấp nối của các tôn giáo khác mà thôi.
Nhận xét như vậy tức là bỏ quên một điều tối hệ được coi như một căn nguồn
cho một đức tin mới trong Cao Đài giáo. Đó là nội dung của Thánh huấn. Ở đây chúng
tôi không thể đi sâu hơn vào một vấn đề chuyên môn mà thực ra nó chẳng giản dị
chút nào đối với ngay cả những nhà tôn giáo.
Tuy nhiên, theo sự nhận định thô thiển của chúng tôi, chúng tôi nghĩ rằng, như
đã nói ở trên, Cao Đài giáo là một tôn giáo đặt căn bản trên Thông Linh học, và điều
mà người ta có thể coi hiển nhiên, Thông Linh học chỉ là một môn học thuật hơn là
một khoa học, nghĩa là trong lãnh vực nghiên cứu đó, sự khảo sát và thêm vào đó
những kết quả của loại suy (Analogie) thường được minh định một cách dễ dàng hơn
là những công trình kiểm chứng trong việc xác định giá trị của nó.
Thật vậy, người ta khó lòng mà cắt nghĩa những nguyên động lực nào đã tác
động trên những đồng tử và tác động theo cách nào để có thể tạo ra một bản Thánh
huấn. Lại nữa, người ta có thể hoài nghi về những thần lực vô hình, vì cũng như trong
thế giới hữu hình của chúng ta, trong thế giới vô hình vẫn có những thần lực chính
đạo và những thần lực tà đạo.
Tuy nhiên, với những kết quả đã thâu lượm được trong sự giáng cơ đề bút,
người ta vẫn có thể phần nào giải quyết được vấn nạn đó sau khi đã khảo sát và
nghiên cứu nội dung của Thánh huấn để tìm một sự xứng hợp thích đáng và hữu lý
giữa nội dung của Thánh huấn và óc suy nghĩ của con người.
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Chẳng cần phải nói dông dài, tất cả những công trình Cao Đài giáo, từ những
chứng kiện cụ thể, như cơ cấu kiến trúc kỳ diệu của Tòa Thánh Tây Ninh cùng với hệ
thống các cơ sở của nó, cho đến những bộ giáo lý, giáo lễ, giáo luật, cùng với hệ
thống tổ chức chặt chẽ thành phần các Chức sắc trong nền Đạo, thảy đều tuân rập
theo những phán truyền trong các Thánh huấn mà lập thành.
Điều đó chứng minh sự thật kỳ diệu của các Đấng Chơn linh trong việc thành
lập một tôn giáo mới cho nhơn loại, và nó cũng chứng minh hùng hồn một tôn giáo
thành lập theo một tính cách như thế, quả thật là hợp lý và siêu việt.
Với tất cả những công trình cụ thể trên, với một quá trình 40 năm hoạt động
theo tôn chỉ hòa đồng nhơn loại trong tinh thần huynh đệ bình đẳng, nâng cao, phát
triển tinh thần đạo lý rộng lớn trong xã hội cộng đồng, và đặc biệt cách mạng hóa tinh
thần quan niệm về tôn giáo trong việc thờ phượng và tế tự. Cao Đài giáo khai mở một
đường lối dung hợp rộng lớn các tôn giáo trên căn bản duy tồn những giá trị tinh túy
và gạt bỏ những sai lệch méo mó gần như không thể tránh được mà thời gian lịch sử
loài người đã mang đến cho các tôn giáo đó.
Trong đường lối đó, Cao Đài giáo chỉ trong một thời gian chưa đầy 40 năm đã
thu hút hằng triệu (hơn hai triệu rưỡi tín đồ trong nước) tín đồ trong nước và ngoài
nước.
Cao Đài giáo là một tôn giáo mới và đang tiến triển trong cái mới, và cái mới
đó chẳng gì hơn là cái mới phát xuất từ những cái rất cũ trong các tôn giáo chính
thống. Bởi thế, Cao Đài giáo, dưới sự hướng dẫn trực tiếp vô hình của Đấng Thượng
Đế toàn năng, cùng các Đấng Chơn sư, mặc nhiên và minh nhiên liên hệ mật thiết với
các tôn giáo chính thống kia. Do đấy, một cách cụ thể nhất, Cao Đài giáo chính là một
dạng thức chung của các tôn giáo chính thống. Và cũng do đấy mà sự hợp lý và hợp
pháp nếu có trong công cuộc hoạt động trong quốc gia xã hội của các tôn giáo kể trên
cũng là sự hợp lý và hợp pháp của chính Cao Đài giáo vậy.
III. NHẬN ĐỊNH HIẾN CHƯƠNG:
Bản Hiến chương của ĐĐTKPĐ gồm 12 chương. Xuyên qua tất cả 12 Chương
nầy, chúng tôi nhận thấy quả thật là một Hiến Chương thuần túy tôn giáo, không hàm
chứa một tính chất chánh trị hay thương mãi.
- Về phương diện Lễ nghi thờ phượng, ĐĐTKPĐ là một tôn giáo đặc biệt thờ
Thiên Nhãn, biểu tượng Đức Thượng Đế tối cao duy nhứt đúng theo tôn chỉ: Qui
nguyên Tam giáo, Phục nhứt Ngũ chi, thờ phượng các Đấng Giáo chủ Tam giáo và Ngũ
chi cùng các Đấng Linh Thần đã siêu hóa.
- Về phương diện tổ chức cơ cấu tôn giáo, chúng tôi thấy ĐĐTKPĐ quả thật
là một tôn giáo có một tổ chức hệ thống đặc biệt. Điều nầy được ghi rõ trong Chương
3.
Cơ cấu ĐĐTKPĐ đại khái chia làm ba cơ cấu: Hiệp Thiên Đài (HTĐ), Cửu Trùng
Đài (CTĐ) và Bát Quái Đài (BQĐ).
Một đặc điểm cốt yếu làm cho ĐĐTKPĐ khác hẳn các tôn giáo khác là sự liên
thông thường xuyên giữa Thiên đạo và Thế đạo qua hiện tượng giáng cơ đề bút, và
đây chính là phần hoạt động của HTĐ, lập pháp của Đại Đạo.
Kế tiếp HTĐ là CTĐ tức là cơ quan hành pháp. Những vị Chức sắc phục vụ
trong cơ quan nầy có nhiệm vụ nghiên cứu luật pháp đạo, phổ truyền giáo lý và thực
hiện những mục tiêu cứu rỗi nhơn sanh trong các hoạt động từ thiện.
Sau hết là BQĐ, cơ quan nầy yếu nhiệm trong việc thờ phụng Đấng Thượng Đế
tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát và các Đấng Giáo chủ Tam giáo và
các Đấng thiêng liêng trong Ngũ Chi Đại Đạo.
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Hệ thống Chức sắc trong cả ba cơ quan trên được tổ chức chu đáo, liên hệ chặt
chẽ với nhau. Tất cả những Chức sắc nầy được gọi là Thiên phong, nghĩa là do Đức
Thượng Đế giáng cơ phong chức. Riêng trong CTĐ, Chức sắc được chia làm hai phái:
Nam và Nữ.
Nữ phái có nhiệm vụ giúp đỡ các sinh hoạt của Đạo, săn sóc các Đạo hữu như
anh lớn trong gia tộc.
Cũng như các tôn giáo khác, Hội Thánh Cao Đài Trung ương đặt tại Thánh địa
Tòa Thánh Tây Ninh. ĐĐTKPĐ còn thiết lập nhiều Thánh Thất ở khắp các địa phương
để tín đồ đến lễ bái.
Chương VI ghi rõ, hễ nơi nào có trên 500 tín đồ thì được lập một Họ Đạo hay
Tộc Đạo, đặt riêng một Thánh Thất và có một Chức sắc làm đầu cai trị. Các Họ Đạo
hay Tộc Đạo nầy hiệp lại thành một Châu Đạo, đứng đầu bởi một Chức sắc cao cấp
hơn.
ĐĐTKPĐ, ngoài việc tổ chức hệ thống các cơ sở thờ phượng và tu hành để cho
các Chức sắc trong Đạo có nơi ăn chỗ ở, thăng tiến công cuộc tu chứng, Đại Đạo còn
chú trọng sâu xa đến các công cuộc từ thiện trong cộng đồng xã hội bằng cách thiết
lập nhiều cơ sở quan trọng như Viện Cô Nhi, Dưỡng Lão, các trường sở miễn phí, để cụ
thể hóa tinh thần hy sinh cao cả, lòng từ bi bác ái của Chức sắc.
Xét bản Hiến Chương nầy, chúng tôi thấy ĐĐTKPĐ tuy là một tôn giáo mới mà
lại có một hệ thống tổ chức thật hoàn bị và chặt chẽ. Song song với công việc nghiên
cứu Thánh huấn cùng tầm khảo các kho tàng đạo lý cổ xưa để thiết lập một nền Đại
Đạo vững chắc thích ứng với trình độ tiến hóa của xã hội ngày nay.
ĐĐTKPĐ còn đặt nặng vấn đề hoạt động từ thiện trong cộng đồng xã hội, mục
tiêu cụ thể và thiết thực của một đạo giáo là để giảm bớt nỗi thống khổ của con người
trong thời đại gạo châu củi quế nầy.
Với những nhận định sơ lược trên, chúng tôi thiển nghĩ bản Hiến Chương của
Đại Đạo quả thực đã biểu lộ được một tinh thần hoạt động thuần túy tôn giáo, một
đường lối chủ trương và tổ chức hoàn toàn có tính cách khuynh tôn, nâng cao tinh
thần phục vụ cho tín ngưỡng cao diệu và giải độ cứu rỗi chúng sanh.
Như vậy, bản Hiến Chương chứng tỏ Đại Đạo có một đường lối hoạt động của
một tôn giáo thuần túy chứ không phải của một hiệp hội có tính cách thương mãi hay
chánh trị.
Qua những nhận xét trên, chúng tôi nhận thấy đây là một tôn giáo mới, mới
trong một trường hợp hiện hữu kỳ diệu, dưới sự dẫn hướng trực tiếp của Đấng Thượng
Đế, mới trong tinh thần hòa đồng rộng lớn và mới phát xuất từ những gì rất cũ của
các tôn giáo khác.
Tất cả những điều đó diễn tả một sự hãnh diện của chính dân tộc VN, một dân
tộc đã và đang bị một thứ "chiến tranh chủ nghĩa" vầy xéo.
Cao Đài giáo là một tôn giáo xuất hiện trên dãy đất của chúng ta, nhưng là
một tôn giáo của toàn thể nhơn loại. Với một tinh thần hòa đồng rộng lớn, chúng tôi
thiết nghĩ chỉ có Cao Đài giáo trong sứ mệnh thiêng liêng của nó, và cũng là trong sự
cần thiết duy nhứt của VN và của toàn nhơn loại ngày nay, mới có thể, ít ra là trên
mặt trận văn hóa, giải quyết được những tranh chấp bi đát hiện tại cho đất nước.
Bởi lẽ đó, đứng trên cả hai quan điểm tôn giáo và chánh trị, chúng tôi nhận
thấy việc xác nhận và công nhận ĐĐTKPĐ có đủ tư cách pháp nhân là một điều hợp lý
và chính đáng vậy.
Thuyết trình viên: NGUYỄN LƯƠNG HƯNG.
(Tài liệu được trích từ Cao Đài Từ Điển do Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng biên soạn - 2003)
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Chuẩn bị đón xuân
Mẽo đi Rồng vàng đến,
Sinh hoạt thêm rộn ràng,
Phân chia nhau công việc,
Chuẩn bị đón xuân sang.

Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn
ĐẠI Đạo hoằng khai Bát thất niên,
LỄ nghi hành pháp giữ Chơn truyền.
ĐỨC Cao ân điển ban hành khắp,
CHÍ Thánh thuấm nhuần kẻ hữu duyên.
TÔN kỉnh Chí Tôn mừng Đại Lễ,
XUÂN về xum họp chúc Tân Niên.
NHÂM ly trà Thánh cầu ân huệ,
THÌN lòng nương bóng Đạo làm duyên..
Tiểu Hương

Câu Chuyện Đầu Năm

Muội kết cành mai vàng,
Đệ dán phong bì đỏ.
Một chút lộc nho nhỏ,
Lì xì cầu lấy hên.
Một tay chẳng làm nên,
Huynh Đệ cùng chung sức,
Bòn thêm chút công đức,
Được thanh thản tâm hồn.
Huynh chùi lư bóng lộn,
Muội giặt màn sạch thơm,
Tỷ bận rộn lo cơm,
Đồng Đạo về công quả.
Lau chùi trong ngoài cả,
Thánh Thất được khang trang.
Huynh Đệ vui sửa sang,
Kiểng, hoa tỉa vén khéo.

Mỏi mệt vẫn còn nhả ý thơ,
Thơ Xuân thơ Đạo gởi cho đời.
Rằng hay chữ nghĩa không còn nữa,
Có phải tuổi đời đã mỏi hơi.
Anh Bảy chờ trông thơ tết đến,
Lại thêm chú Út nhắn bao lời.
Thôi thì rán viết vài ba chữ,
Kính bạn Đạo Đời rảnh đọc chơi.

Có bàn tay các cháu,
Không khí nhôn vui tươi.
Tỷ muôi luôn mỉm cười,
Gói bánh cho ngày Tết.
Việc Đạo làm không hết,
Vui Đạo vui triền miên,
Chúc tất cả chư Hiền,
Hưởng mùa Xuân bất tận.

Chơi ở thế gian cũng lắm phiền,
Rõ là gánh nợ lại là duyên.
Nợ Đời duyên Đạo vui buồn có,
Một kiếp mong sao chử dạ hiền.
Bước tục lần theo xuân bóng xế,
Thuyền trần xuôi ngược gởi niềm riêng.
Đi trong cảnh thật tìm chơn thật,
Đến cửa Tu Chơn bỏ muộn phiền.

Tiểu Hương

Úc quốc ngày đầu năm, ngày 01-01-2012
Ái Nhân
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Con Thuyền Từ Ái

Lệ Xuân Trần

Thuyền Từ cứu khổ cậy lương sanh,
Nguồn Đạo nơi tâm bởi chí thành.
Hội Thánh những thay hình Tạo Hóa,
Độ Đời thoát tục mở lòng thanh.
Bầu linh ái chúng đưa duyên cảm,
Gậy Đức đỡ nâng đến cõi lành.
Đưa rước nguyên nhân hồi cựu vị,
Thuyền Từ cứu khổ cậy lương sanh.

Cha Mẹ đi rồi con ở đây,
Bao nhiêu xuân đến lệ xuân đầy.
Dòng sông ấp ủ bao tình ái,
Bến cũ ôm hình với nước mây.
Lặng lẽ ngày qua như giấc mộng,
Sương đêm cô quạnh nhạn kêu bầy.
Miền trần cát bụi đường sanh diệt,
Duyên nghiệp muôn loài cứ chuyển xây.
Úc quốc ngày đầu năm, ngày 01-01-2012
Ái Nhân

Tham quan liên kết tình đồng đạo
Kg: Phái đoàn Cao Đài Úc Châu,
Phái đoàn Cao Đài Giáo từ Úc Châu đến Hoa Kỳ tham quan Châu Đạo California, Thánh
Thất, Điện Thờ Phật Mẫu Orange County và các Thánh Thất ở Miền Nam California. Do
Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp hướng dẫn. Phái đoàn gồm có 12 vị Nam,
Nữ.

HÂN HOAN CHÀO ĐÓN
Châu, Tộc Cali mừng giao hảo!
Từ Úc Châu đồng đạo đến đây!
Cùng chung liên khối đắp xây,
Cao Đài Đại Đạo hợp vầy tứ phương.
Cơ phổ độ giáo trường dầu khó,
Quyết đồng tâm mở ngỏ giúp đời.
Phổ truyền chơn giáo khắp nơi,
Nhiêu khê cho mấy? Đạo Trời vẫn ban.
Lòng trắc ẩn chưa an khảo đảo,
Dụng Đạo Tâm giải não lụy phiền.
Rốt rồi dầu khó cũng yên,
Lấy ân báo oán Thánh Hiền khuyên răn.
Cơ Đạo Cả truyền sang Quốc Ngoại,
Vững lòng tin giàn trải Đại Đồng.
Dung hòa Nhơn Nghĩa hoài mong,
Chiêu an sanh chúng trọn lòng yêu thương.
Kính chúc phái đoàn an khang,
Thọ ân mẫn huệ trên đường hành đạo.
NHẬT TÂN
Thi Đàn Vườn huệ trắng, vào Tiết Hạ, tháng 6-2011
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Câu Chuyện Thầy Lang

Tập Luyện Cơ Thể

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Hai tuần được báo bạn cho nghỉ xả hơi đã trôi qua. Suốt thời gian đó, chỉ nằm trường kỷ, ăn bắp
rang, coi phim bộ“ nên cơ thể dường như cũng trì trệ, nặng nề hơn.
Nay nhân dịp đầu năm, lang tôi bèn vội vàng làm một ”new year resolution“, bằng cách duyệt coi lại
vấn đề tập luyện, vận động. Cho cơ thể nhẹ nhàng, linh động hơn. Vì từ thế kỷ thứ 13, giáo sĩ kiêm khoa
học gia, triết gia Anh Cát Lợi Roger Bacon, nhân dịp nghiên cứu về vấn đề tuổi thọ con người, đã có nhận
xét rằng: “Không chịu vận động cơ thể là một trong nhiều nguyên nhân đưa đến sự không sống lâu“.Mà Cụ
Hãi Thượng Lê Hữu Trác mình cũng khuyên nhủ “Cần lao thân thể khang cường, Tinh thần vui vẻ, gân
xương chuyển đều“.
Dù không được coi quan trọng như thực phẩm, không khí, nước uống, sự tập luyện cơ thể đã được
chứng minh là có nhiều công dụng. Cử động đóng góp vào việc duy trì sức khỏe, cải thiện sự bền bỉ, di
động của con người đồng thời cũng là một phương tiện phòng ngừa bệnh tật rất hữu hiệu. Sinh hoạt này
cũng giống như việc tổ tiên ta khi xưa phải dành thì giờ mấy lần một tuần để đi mà tìm kiếm thực phẩm,
nước uống. Họ thực sự đi, có khi chạy, đuổi theo để bắt con mồi. Họ vừa cử động cơ bắp vừa kiếm thức
ăn.
Với ý thức đó, số người thực hiện sự tập luyện cơ thể mỗi ngày mỗi gia tăng nhất là quý cụ cao
niên. Vì trong tiến trình lão hóa, có những thay đổi theo chiều đi xuống về chức năng cũng như cấu tạo của
mọi bộ phận con người, những thay đổi mà sự vận động có thể khiến chậm lại hoặc khiến tốt hơn.
Xương già dễ nứt gẫy, cơ thịt già dễ tổn thương, khớp xương già co duỗi giới hạn. Lý do là vì nồng
độ nước trong xương, trong sụn bớt đi, trở thành ròn, dễ gẫy khi va chạm. Lại nữa, sự bao che của cơ thịt
chống lại sức va chạm giảm vì khối lượng bắp thịt teo bớt tới 20% kể từ tuổi 65 trở lên.
Thần kinh kém nhậy cảm, phản ứng chậm tới 10-15 % kể từ tuổi 60, do đó dễ gây ra nguy cơ té
ngã.
Tim kém hoạt động. Nhịp tim chậm lại từ 6-10 nhịp cho mỗi 10 tuổi cao, máu rời tim sau mỗi lần co
bóp ít đi tới 20-30%, huyết áp tăng vì thành động mạch xơ cứng.
Hô hấp giảm, dư khí trong phổi tăng tới 30-50% vào tuổi 70; không khí trao đổi giảm tới 40-50%.
Với sự hóa già cộng thêm nếp sống tĩnh tại của một số người cao tuổi, việc không xử dụng những
chức năng của cơ thể, khiến chúng yếu và tiêu mòn đi, trở thành bất khiển dụng.

Ích lợi của sự tập luyện cơ thể.
Một chương trình tập luyện cơ thể vừa sức, đều đặn, có thể chuyển hướng những tiêu cực này
thành tích cực mang lại nhiều lợi ích.
Người vận động sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhanh nhẹn hơn, trẻ trung hơn và sống lâu hơn. Khoa
học thực nghiệm đã chứng minh những điều đó .
Dáng điệu cuả người năng vận động nom ngay thẳng, vững chắc. Với tình trạng tĩnh tại kinh niên,
cơ thịt teo, mô liên kết co ngắn, làm con người như xiêu vẹo, lưng còng, di động chậm chạp.
Tập luyện làm tăng khối lượng cũng như sức mạnh của cơ thịt, tăng mức co ruỗi các khớp, xương
cốt cứng cáp vì calcium đã không mất, còn tăng cao, sự hoại xương bình thường ở người cao tuổi cũng
chậm lại.
Thân thể thon nhỏ dễ coi vì sự vận động tiêu dùng nhiều calories, tránh dự trữ dưới dạng mỡ; tăng
biến hóa căn bản khiến cơ thể đốt thêm calories; tiết chế sự ngon miệng, bớt ăn quá mức vì trầm cảm lo âu.
Tất cả tạo ra hình dáng con người có phong độ, ít mỡ, nhiều thịt, dẻo dai, nhanh nhẹn khi di động.

Hệ thống tim mạch cũng được hưởng nhiều ích lợi qua tập luyện.
Bình thường, khi hệ giao cảm hoạt động mạnh, thành mạch máu căng đưa đến tăng huyết áp. Vận
động làm giảm tác dụng này của hệ giao cảm, mạch máu mở rộng, máu lưu thông nhiều, dễ dàng hơn,
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đồng thời cũng giảm thiểu sự đóng cholesterol trong mạch máu, làm giảm nguy cơ gây tai biến mạch máu
não, nhồi máu cơ tim.
Tim trở nên hữu hiệu hơn trong việc bơm máu. Khối lượng máu xuất tim mỗi khi co bóp tăng, nhịp
tim do đó chậm lại. Máu về tim dễ dàng khiến tránh được tình trạng phù chân, nở tĩnh mạch ở hạ chi.
Vận động cũng nâng cao cholesterol lành HDL, và hạ thấp cholesterol dữ LDL.
Năm 1985, Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ lên tiếng khuyến cáo mọi người nên vận động để tránh ung
thư. Theo giáo sư bác sĩ Edward R. Eichner, Đại học Oklahoma, thì sự vận động ngừa ung thư gián tiếp
bằng cách làm giảm béo mập, tăng sự miễn dịch, và thúc đẩy mọi người sống lành mạnh với ít thói quen
xấu như rượu, thuốc lá cũng như ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng hơn.
Người cao tuổi ta cũng hay bị táo bón khi sống tĩnh tại. Vận động giải tỏa trở ngại này bằng cách
dẫn máu tới hệ thống tiêu hóa nhiều hơn, tăng hiệu năng sự biến hoá thức ăn.
Ở người tuổi cao, tính miễn dịch suy yếu vì kém dinh dưỡng, nhiều căng thẳng, vệ sinh không hoàn
hảo, khiến dễ nhiễm trùng. Sự vận động đều hòa , phải sức, giúp cơ thể duy trì khả năng này bằng gia tăng
sự lưu hành của kháng thể trong máu. Nhưng nên nhớ, sự vận động đột xuất, quá sức, sẽ khiến cơ thể sản
xuất nhiều chất cortisone, mà chất này lại làm giảm sức đề kháng của cơ thể.
Sau khi quan sát, nghiên cứu 1200 người khỏe mạnh trên 70 tuổi, các Đại học Harvard, Yale, Duke
kết luận là sự tập luyện cơ thể làm tinh thần họ lành mạnh, tỉnh táo, giải quyết vấn đề nhậm lẹ, suy luận tốt,
trí nhớ tốt. Sự kiện này được giải thích là vận động đưa máu nhiều về não bộ, đồng thời não cũng tiết ra
kích thích tố hưng phấn. Một thí nghiệm ở North Carolina còn cho là với 6 tuần lễ đi bộ nhanh nhẹn, khả
năng trí tuệ sẽ tăng lên 7.6 %.
Người cao tuổi thường hay bị té vì khả năng giữ thăng bằng cơ thể bị rối loạn. Nhờ vận động, trở
ngại này có thể tránh được.

Còn tác dụng của vận động trên tuổi thọ thì có nhiều ý kiến.
Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ cho là sự vận động có thể làm hạ số tử vong do bệnh tật gây ra. Các
chuyên gia Hòa Lan nhận thấy những người làm việc chân tay như bổ củi, vác đồ sống lâu hơn người làm
việc văn phòng cả 7,8 năm. Nghiên cứu tại Đại Học Harvard quan sát 10.000 cựu sinh viên tuổi 45 tới 84,
cho thấy những người vận động như đi bộ, đánh quần vợt, sống lâu hơn.
Trong khi đó Leonard Hayflick, chuyên gia nổi tiếng về vấn đề người già, góp ý: không có bằng
chứng nào về sự tăng tuổi thọ khi người già vận động. Nếu đúng vậy thì ta phải thấy, khi xưa, các cụ lớn
tuổi nhất sẽ rất năng động. Nhưng sự thực thì các cụ lại sống rất tĩnh tại . Hayflick còn cho là nếu vận động
làm sống lâu hơn có lẽ là do tác dụng tích cực của nó vào diễn tiến bệnh tật.
Như vậy thì dù không có bảo đảm là sự vận đông kéo dài tuổi thọ, nhưng kinh nghiệm chung cho
hay nó mang nhiều lợi ích cho đời sống. Nó làm ta cảm thấy ít lo âu, vui đời hơn, tỉnh táo, nhanh nhẹn
hơn.Nó mang lại vẻ trẻ trung, phong độ, di động nhẹ nhàng. Đời sống tình dục thỏa mãn hơn, ăn ngon
chừng mực, dễ tiêu laị ít táo bón. Sức nặng cơ thể ở mức vừa phải, bớt đau nhức xương lưng. Nguy cơ
bệnh tim phổi ít đi, tính miễn dịch gia tăng. Và hy vọng là sự hóa già đến chậm hơn.

Lập chương trình tập luyện.
Với những ích lợi như vậy, lại không mất tiền mua, có lẽ tuổi già ta cũng nên sắp đặt để có một
chương trình tập luyện cơ thể. Mà khởi đầu chương trình bao giờ cũng có những khó khăn.
Ôi, già rồi, thở không ra hơi, còn tập tành làm gì cho mệt. Lái xe đưa bà ấy đi chợ, lại phải trông
cháu, lấy đâu ra thì giờ rảnh để tập. Tôi không khoái việc tập tành, các cụ ạ. Mình ngồi nhẩn nha tâm sự thế
này vui hơn. Tập xong tôi đói, tôi lại phải ăn như vậy tôi càng mập ra. Tập nhỡ dạ con tôi nó sa xuống thì
chết tôi à. Lại còn phấn son trên măït, mồ hôi làm hư hết mất.
Vượt qua được lý do lảng ra này là ta đã tiến gần đến mục tiêu. Bây giờ cần tham khảo với bác sĩ
để điều chỉnh mấy thứ thuốc mình đang uống cho vài bệnh đang chữa trị, cũng như kiểm soát lại sức khỏe
tổng quát xem có trở ngại gì khi vào chương trình tập luyện không.
Thuốc ngủ, thuốc an thần làm hạ huyết áp khi đứng lâu, gây chóng mặt, dễ ngã.
Thuốc thông tiểu tiện làm mất nước, mất potassium, gây vọp bẻ, nhịp tim loạn xạ, nên khi tập cần
uống thêm nước.
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Thuốc trị tiểu đường làm giảm đường trong máu, sự vận động cũng đốt nhiều nguyên liệu này, nên
cần đề phòng lượng glucose trong máu quá thấp, gây tổn thương cho cơ thể.
Nếu đang có bệnh tim, bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, quá mập, hoặc hút thuốc lá thì cần
được bác sĩ hướng dẫn mức độ tập luyện để bệnh không nặng hơn.

Những điều cần lưu ý khi tập luyện.

Có mấy điểm sau đây ta cần lưu ý:
1- Khi chưa bao giờ tập luyện, ta cần cẩn thận lựa chọn môn tập nào thích hợp với tuổi tác và tình
trạng sức khỏe của mình.
2- Khi đã có chương trình tập từ những năm về trước, ta có thể tiếp tục chương trình đó miễn là cơ
thể không thấy có triệu chứng khó chịu nào.Tuy nhiên cũng nên bớt chút thời gian vận động cho phù hợp
với niên kỷ hiện tại.
3- Không nên tiếp tục những môn tập luyện gây nhiều cảm xúc mạnh hoặc có tính cách tranh đua
dữ dội khiến có thể gây ra thay đổi đột ngột cho cơ thể. Ở tuổi già, sự vận động mang nhiều tính chất thư
giãn, linh hoạt cơ thể hơn là cạnh tranh.
4- Tạm ngưng vận động khi trong người không hoàn toàn khỏe mạnh hoặc quá lo lắng khi tập.
Tránh tập luyện ngay sau hoặc trước khi ăn no.
trời.

5- Những ngày quá nóng và ẩm, hoặc quá lạnh và gió, không thuận lợi cho việc vận động ngoài

6- Đang tập luyện mà thấy những dấu hiệu sau đây thì nên ngưng: Khó thở, hồi hộp, nhịp tim
nhanh, không đều, đau ngực nhất là cơn đau chạy xuống vai-tay trái.

Môn vận động nào tốt.
Nhiều vị cao niên hỏi môn tập luyện nào tốt. Ý kiến chung của các chuyên gia cho là môn nào cũng
tốt miễn là phù hợp với điều kiện cá nhân cuả mình : tuổi tác, tình trạng sức khỏe. Thường thường, người ta
chia môn tập luyện ra làm 4 loại :
Tập luyện để có sức chịu đựng, tăng nhịp tim đập, tăng hô hấp trong một thời gian, tốt cho tim phổi
và giúp ngăn ngừa hay trì hoãn một số bệnh tật.
Tập luyện cho có sức mạnh, bắp thịt nở nang, khiến người cao tuổi có thể sống độc lập, làm những
việc cần thường nhật.
Tập luyện để giữ thăng bằng cơ thể, tránh té ngã, gây gẫy xương , đưa đến tàn tật.
Tập luyện co dãn để cơ thể linh động, mềm mại.

Bơi lội, khiêu vũ, đạp xe đạp, nhất là đi bộ đều tốt.
Đi bộ thường được coi như thông dụng, thích hợp với người già, có thể thực hiên bất cứ lúc nào, ít
gây tai nạn và mang lại nhiều ích lợi cho cơ thể:
1- Đi bộ là một trong nhiều môn tập luyện mà tuổi tác cũng như điều kiện sức khỏe không là những
trở ngại.
2- Không phải học cách đi bộ vì ta đã biết đi từ lúc một tuổi, bây giờ chỉ cần áp dụng nhịp điệu theo
tuổi hiện tại.
3- Người đi bộ thường ít bỏ cuộc và đi lâu hơn là chạy bộ.
4- Đi bộ đều đặn làm điều hòa tim mạch, tăng khả năng hít thở của phổi, làm hạ huyết áp, đốt nhiều
nhiên liệu khiến bớt mập, giảm sự loãng xương, giảm phong thấp. Một cuộc quan sát tại Luân đôn từ năm
1950 với những bưu tín viên đi bộ đưa thư và nhân viên làm việc văn phòng, cho thấy người đưa thơ ít bị
bệnh tim hơn.
5- Đi bộ làm tâm hồn thư dãn, tâm trạng thoải mái, trí tuệ lanh lợi, sáng suốt.
6- Người đi bộ thường ăn uống điều độ, ít hụt lã hơn người không tập luyện.
Trước khi bắt đầu chương trình luyện tập, ta cũng nên khám bác sĩ và làm một trắc nghiệm xem
khả năng chịu đựng của cơ thể tới mức nào. Trong trắc nghiệm này, ta đi rồiø chạy trên máy chạy tự động
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với tốc độ tăng dần; máy tâm điện ký ghi nhịp tim coi xem sự lưu thông của máu trong động mạch vành
nuôi dưỡng tim có bị cản trở, gây khó khăn cho sự tập luyện.

Lang tôi xin trình bầy chương trình 5 tuần lễ đi bộ giản dị sau đây cuả bác sĩ Whitaker:
a- Tuần lễ thứ nhất: đi bộ 5 phút với những bước đi trung bình không chậm, không nhanh, từ nhà ra
đường rồi trở về nhà.
b- Tuần thứ hai: Tăng thời gian đi bộ từ 5 lên 10 phút từ nhà ra đường và 10 phút từ đường trở về
nhà, vẫn đi những bước trung bình như trên.
c- Tuần thứ ba: Tăng thời gian lên 15 phút đi và 15 phút về, tổng cộng là 30 phút.
d- Tuần thứ tư: Vẫn giữ thời gian đi-về là 30 phút, nhưng bước nhanh hơn để tăng khoảng đường
đi bộ lên 10%.
Trong khi đi bộ, giữ lưng thẳng, bụng thót, cổ và đầu ngay, mắt nhìn về phía trước . Bước tới nhịp
nhàng, không quá dài, tay vung tới lui để có thêm chớn và giữ thăng băng cơ thể.
Ngoài ra đi dươí nước cũng rất tốt. Nếu có một hồ tắm với mực nước ngang tầm ngực thì đi trong
nước là một hình thức vận động lý tưởng và an toàn. Đi như vậy, ta thấy sức cản của nước mà ta có thể
điều chỉnh sức cản đó bằng cách tăng hay giảm tốc độ bước đi.
Mỗi giờ đi trong nước có thể tiêu điï khoảng 460 calori. Một tuần đi ba lần, mỗi lần 20 phút có thể
đem lại những ích lơi cho cơ thể như đi trên đất liền.
Ngoài việc tăng cường sức khỏe, đi trong nước có thêm mấy lợi điểm như: không đổ mồ hôi, an
toàn đối với người có bệnh tim mạch, phong thấp, cao huyết áp vì nước gánh chịu 90% sức nặng của cơ
thể, khiến họ thoải mái hơn là khi đi trên bộ. Người đi bộ trong nước còn cảm thấy như được xoa bóp, làm
tan biến sự căng thẳng thần kinh.
Để mang lại ích lợi cho cơ thể, tập luyện cần đều đặn và lâu dài. Với nhiều vị cao tuổi, động lực thúc
đẩy lúc nào cũng có sẵn. Họ nói rằng sự chuyên cần này mang đến cảm giác sung sức khiến họ khó mà
ngưng vì, chỉ thiếu vận động vài ngày là thấy hậu quả ngay.
Nhưng cũng có nhiều vị cần thêm một khích lệ như có bạn để cùng tập, nghe nhạc hay coi phim
truyện hấp dẫn khi tập, giữ đúng giờ tập như một hẹn quan trọng, đặt tiêu chuẩn tập cho từng giai đoạn và
tự thưởng khi thực hiện được. Đồng thời chương trình tập cũng cần được sắp xếp làm sao cho lý thú, hấp
dẫn.

Kết luận
Cách đây trên nửa thế kỷ, học giả lão thành Trần Trọng Kim và các cộng sự viên đã kể câu chuyện
sau đây trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị:
- Người Ngô Phổ hỏi ông Hoa Đà cái cách giữ vệ sinh thế nào, ông Hoa Đà nói rằng:
“Người ta phải làm lụng vận động luôn, thì ăn uống mới dễ tiêu, huyết mạch mới dễ lưu thông, và
bịnh tật mới không sinh ra được. Cái chìa khóa mà không rỉ là vì dùng đến luôn. Nước giừa dòng không dơ
bẩn, là vì chảy luôn. Người ta cũng vậy, có vận động thì mới khỏe mạnh”.
tuổi.

- Người Ngô Phổ theo lời dạy ấy. Quả nhiên mỗi ngày một khỏe ra và sống được ngoai chín mươi
Lại có nhận xét: “Ở tuổi trẻ, sự sung sức là một lựa chọn, nhưng ở người già, nó là điều cần thiết”.

Ta nhớ những cái đồng hồ cổ xưa: khi nó ngưng chạy không phải vì lý do hao mòn, mà vì cần phải
được lên dây thiều.
đặn.

Cơ thể người cao tuổi cũng vậy, cần được lên dây thiều. Bằng sự vận động, tập luyện cơ thể đều
Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức
13 tháng 1 năm 2004
Texas-Hoa Kỳ.

Nguồn: http://www.khoahoc.net/
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Bánh Thuẫn Ngày Tết
Uyên Trang phụ trách

Nguyên Liệu:
- 2 cái trứng gà + 1 lòng đỏ trứng gà (loại
700gr)
- 250gr đường cát trắng (loại mịn)
- 200gr bột mì nổi (self raising powder)
- 100gr wheat starch
- 1/2 muỗng cà phê baking powder
- 1 ống vani
- 2 muỗng cà phê nước cốt chanh
- 200ml nước soda

Cách Làm:
- Chia tròng trắng và tròng đỏ riêng. Dùng máy đánh tròng trắng cho thiệt nổi và cứng . Tròng đỏ
cũng đánh nổi.
- Cho đường vô tròng đỏ đánh tiếp tục cho tan đường.
- Trộn tròng trắng và đỏ chung với nhau + nước cốt chanh, đánh tiếp, đánh càng lâu thì bánh càng
nổi và xốp.
- Trộn bột mì với wheat starch và baking powder & vani.
- Dùng rây để rây từ từ bột vào trứng trong khi quậy bột. Sau cùng cho nước chanh và soda vào
đánh lại lần lần cho bột đều. Nếu muốn màu, chia bột ra rồi cho vài giọt màu vô quậy đều.
- Thoa dầu vào chung hoăc khuôn nhỏ đem hấp trước cho nóng.
Ghi nhớ - Khi hấp bánh nước phải thật sôi, hấp khoảng 10-15 phút. Bánh nứt là xả hơi được rồi.
Chừng 2 lần là bánh chín.
Quan trọng là khi đổ bánh thì mình phải hấp khuôn trước cho nóng và bột đổ vô khuôn gần đầy
khuôn, đừng lưng mà cũng đừng đầy tới miệng. Khi bánh nổi lên tự nó bong ra. Nhớ là tròng trắng
và đỏ đánh riêng.
Ghi Chú: Khi đổ bột vào khuôn phải nhớ quậy bột đều lên thì bánh mới nở to và đẹp.
Chúc các bạn thành công để có dịp đem khoe với hàng xóm nhé.♬
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ChuyŒn Vui CÜ©i
Uyên Trang sưu tầm
Kiến thức Toán học
Thầy: Em hãy cho thầy biết các thí dụ về đơn thức, nhị thức và đa thức.
Trò: Thưa thầy, tối qua nhà em ai cũng thức xem đá banh, đó là đa thức. Khi sắp hết hiệp một thì
chỉ còn lại em và ba em xem, đó là nhị thức. Đến cuối trận chỉ còn mình em xem, đó là đơn thức.
Thầy: !?!?!?

Khúc ruột cũng không cho
Ngày xưa, có một ông quan nọ ỷ có chút chữ nghĩa nên thường tỏ ra xem thường mọi người.
Một hôm cao hứng ông phán:
- Hễ ai đáp trọn những câu đối của ta, ta sẽ thưởng cho một con heo bự.
Có anh nông dân đến nhà quan xin được vào đối như lời quan truyền. Quan nhìn anh rồi hất mặt
đi không thèm nói một lời, đoạn ông đưa một ngón tay lên. Anh nông dân thấy vậy liền giơ hai
ngón tay đối lại. Quan giơ tay lên ba ngón. Anh nông dân liền giơ lên bốn ngón. Có vẻ ra chiều suy
nghĩ, quan lấy hai cánh tay khỏa ghép vòng tròn trước mặt. Anh nông dân liền đưa cánh tay lên
chặt xuống. Quan lắc đầu, mặt mày méo xẹo đành phải chịu thua và bảo gia nhân thả con heo cho
anh nông dân dẫn về. Vợ quan hớt hải chạy ra hỏi:
- Sao ông thua nó dễ dàng quá vậy?
Quan lắc đầu đáp:
- Không ngờ nhà nông mà có cái thằng thông minh quá vậy. Tôi nói "Nhất quan âm" nó đối "nhì bồ
tát" tôi nói "tam thánh" nó đối "tứ hiền" tôi ra câu "vầng nhật nguyệt kết thành một khối" tưởng là
nó ngắc ngứ đoạn này, ai dè nó trả lời đúng là: "dải ngân hà chia xẻ hai phần". Thành ra mình
thua chứ còn gì nữa.
Thấy chồng dẫn heo về, vợ anh nông dân mừng rỡ, sốt sắng hỏi chồng:
- Mình đối ra làm sao mà thắng quan hay vậy?
Anh nông dân đáp tỉnh rụi:
Quá dễ, sáng sớm chưa ăn gì hết mà ông hỏi: "Một đòn bánh tét ăn có hết không?" tôi liền trả lời:
"Hai đòn cũng hết" rồi ông thách: "ba đòn..." tôi nói ngay là: "bốn đòn cũng xong!". Ông biết là đã
thua tôi, suy nghĩ mãi cuối cùng ông xin lại "bộ lòng", nghĩ mà ghét, quan gì mà keo bẩn. Tôi trả lời
dứt khoát "khúc ruột cũng không cho!". Cuối cùng ông đành thả heo cho tôi dẫn về, thế thôi chớ có
gì đâu.

Răng gì?
Cô giáo hỏi:
- Người ta, đầu tiên là mọc răng cửa, sau đến răng hàm, rồi đến răng khôn, cuối cùng là đến răng
gì?
Một học sinh trả lời:
- Thưa cô răng giả ạ!
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ChÜÖng trình LÍ Vía

tåi Thánh ThÃt N.S.W.

(Từ tháng Giêng đến tháng 10 Nhâm Thìn)

THÁNG GIÊNG/ NHÂM THÌN (JANUARY + FEBRUARY/ 2012)
•

Mồng 1 tháng Giêng NT (dl, Thứ Hai, 23-01-2012): Tết Nguyên Đán. Cúng Đức Chí Tôn
(Ngọ Thời-Tiểu Lễ), Khai U Minh Chung, Tụng Di Lặc Chơn Kinh, Đón Khách Thập
Phương và Đồng Đạo thỉnh lộc.

•

Mồng 9 tháng Giêng NT (dl, Thứ Ba, 31-01-2012): Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn (Dậu Thời).

•

Rằm tháng Giêng NT (dl, Thứ Hai, 06-02-2012): Đại Lễ Thượng Nguơn, Kn quý Ngài Đầu
Sư Cửu Trùng Đài (Dậu Thời).

THÁNG HAI/ NHÂM THÌN (FEBRUARY + MARCH/ 2012)
•

Mồng 1 tháng 2 NT (dl, Thứ Tư, 22-02-2012): Cúng Đức Chí Tôn Sóc Nhựt (Ngọ Thời).

•

Rằm tháng 2 NT (dl, Thứ Tư, 07-03-2012): Đại Lễ Vía Đức Thái Thượng Lão Quân (Dậu
Thời).

•

19-02-NT (dl, Chủ Nhựt, 11-03-2012): Đại Lễ Vía Đức Phật Quan Âm (Dậu Thời).

THÁNG BA/ NHÂM THÌN ((MARCH + APRIL / 2012)
•

1 tháng 3 NT (dl, Thứ Năm, 22-03-2012): Cúng Đức Chí Tôn Sóc Nhựt (Ngọ Thời). Kn
Đức Cao Thượng Phẩm (T. Lễ).

•

Rằm tháng 3 NT (dl. Thứ Năm, 05-04-2012): Cúng Đức Chí Tôn Vọng Nhựt (Dậu Thời).

•

26 tháng 3 NT (dl. Thứ Hai, 16-04-2012): Kỳ niệm Đức Cao Thượng Sanh (Dậu Thời –
TL).

THÁNG TƯ/ NHÂM THÌN (APRIL + MAY/2012)
•

Mồng 1 tháng 4 NT ( dl. Thứ Bảy, 21-04-2012): Cúng Đức Chí Tôn Sóc Nhựt (Ngọ Thời).

•

Mồng 8 tháng 4 NT (dl. Thứ Bảy, 28-04-2012): Vía Đức Phật Thích Ca (Đại Lễ), Kn Chư
Thánh Phước Thiện (Dậu Thời).

•

Mồng 10 tháng 4 NT (dl. Thứ Hai, 30-04-2012): Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui Thiên
(Dậu Thời - Tiểu Lễ).

•

Rằm tháng 4 NT (dl.Thứ Bảy, 05-05-2012): Cúng Đức Chí Tôn Vọng Nhựt, Dậu Thời, Tiểu
Lễ.

•

Chủ Nhựt, 22-05-2012 (âl. 02-04-NT): Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo),
Dậu Thời - Tiểu Lễ.

THÁNG TƯ (Nhuần)/ NHÂM THÌN (MAY+ JUNE/2012)
•

Mông 1 tháng 4 Nhuần/ NT (Thứ Hai, 21-05-2012): Cúng Đức Chí Tôn, Sóc Nhựt (Ngọ
Thời).

•

Thứ Ba, 22-05-2012: Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, Dậu Thời, Tiểu Lễ.

•

Rằm tháng 4 NT (dl, Thứ Hai, 04-06-2012): Cúng Đức Chí Tôn, Vọng Nhựt (Dậu Thời).
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THÁNG NĂM/ NHÂM THÌN (JUNE + JULY/ 2012)
•

Mồng 1 tháng 5 NT (dl. Thứ Ba, 19-06-2012): Cúng Đức Chí Tôn Sóc Nhựt (Ngọ Thời).

•

Mồng 5 tháng 5 NT (dl. Thứ Bảy, 23-06-2012): Lễ Sinh Nhựt Đức Phạm Hộ Pháp (Đại LễDậu Thời).

•

Rằm tháng 5 NT (dl. Thứ Ba, 03-07-2012): Cúng Đức Chí Tôn Vọng Nhựt (Dậu Thời).

THÁNG SÁU/ NHÂM THÌN (JULY + AUGUST/ 2012)
•

Mồng 1 tháng 6 NT (dl. Thứ Năm, 19-07-2012): Cúng Đức Chí Tôn Sóc Nhựt (Ngọ Thời).

•

Rằm tháng 6 NT (dl. Thứ Năm, 02-08-2012): Cúng Đức Chí Tôn Vọng Nhựt (Dậu Thời).

•

24 tháng 6 NT (dl. Thứ Bảy, 11-08-2012): Đại Lễ Vía Đức Quan Thánh Đế Quân. Dậu
Thời.

THÁNG BẢY/ NHÂM THÌN (AUGUST + SEPTEMBER/2012)
•

Mồng 1 tháng 7 NT (dl Thứ Sáu, 17-08-2012): Cúng Đức Chí Tôn, Sóc Nhựt, Khai Nguơn
( Ngọ Thời).

•

Rằm tháng 7 NT (dl. Thứ Sáu, 31-08-2012): Đại Lễ Trung Nguơn, Kn Chư Thánh CTĐ và
HTĐ, Dậu Thời.

THÁNG TÁM/ NHÂM THÌN (SEPTEMBER + OCTOBER/ 2012)
•

Mồng 1 tháng 8 NT (dl. Chủ Nhựt,16-09-2012): Cúng Đức Chí Tôn, Sóc Nhựt (Ngọ Thời).

•

Rằm tháng 8 NT (dl. Chủ Nhựt, 30.-09-2012): ĐL Vía Đưc Phật Mẫu, Tết Trung Thu
(Thánh Thất cúng Ngọ Thời),

•

18 tháng 8 NT (dl. Thứ Tư, 03-10-2012): Đại Lễ Vía Đức Lý Giáo Tông (Dậu Thời).

•

27 tháng 8 NT (dl. Thứ Sáu, 12-10-2012): Đại Lễ Vía Đức Khổng Thánh (Dậu Thời).

THÁNG CHÍN/ NHÂM THÌN ( OCTOBER + NOVEMBER/ 2012)
•

Mồng 1 tháng 9 NT (dl. Thứ Hai, 15-10-2012): Cúng Đức Chí Tôn, Sóc Nhựt (Ngọ Thời).

•

Rằm tháng 9 NT (dl. Thứ Hai, 29-10-2012): Cúng Đức Chí Tôn Vọng Nhựt (Dậu Thời).

THÁNG MƯỜI/ NHÂM THÌN (NOVEMBER + DECEMBER)/2012)
•

Mồng 1 tháng 10 NT (dl. Thứ Tư, 14-11-2012): Cúng Đức Chí Tôn, Sóc Nhựt, Khai Nguơn
(Ngọ Thời).

•

13 tháng 10 NT (dl. Thứ Hai, 26-11-2012): Kỷ niệm Đức Q. Giáo Tông Lê Văn Trung (Dậu
Thời).

•

Rằm tháng 10 NT (dl. Thứ Tư, 28-11-2012): Đại lễ Hạ Nguơn. Kn Ngày Khai Đạo và Chư
Vị Thời Quân HTĐ (Dậu Thời).
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Hình AÛnh Sinh Hoaït
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Mừng Tân Hôn
Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự Liên
Hương hân hoan chúc mừng Lễ Đính Hôn
và Thành Hôn của các cháu:
•

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO đính hôn cùng NGUYỄN ANH TUẤN.
ĐH Thảo là Trưởng nữ của C.CTS Nguyễn Văn Lộc và P.CQ Lâm Việt Kiều.

•

NGUYỄN PHƯƠNG TRANG đính hôn cùng NGUYỄN HỮU TRỌNG.
ĐH Phương Trang là Thứ nữ của Ông Bà Hiền Tài Nguyễn Ngọc Ẩn và Hữu Trọng là Thứ
nam của Ông Bà Nguyễn Ngọc Thiệt và PTS Bạch Trang.

•

NGÔ HỒNG THU kết duyên cùng PETER LÝ.
Hồng Thu là Thứ nữ của C.CTS Ngô Tươi.

•

TRẦN LÊ PHONG thành hôn với HỒNG THANH THÚY.
Lê Phong là Trưởng nam của Bà Quả Phụ HT Trần Kim Lời, nhủ danh Lê Thị Hồng Ngọc,
Q. Nữ ĐTĐ Sydney. Thanh Thúy là Trưởng nữ của Ông Bà Hồng Thanh Sơn.

•

NGUYỄN PHÚ TOÀN thành hôn với NGUYỄN THỊ THU HẰNG.
Phú Toàn là Thứ nam của Ông Bà Nguyễn Văn Diệu và CTS Nguyễn Thị Tuyết Anh;
Thu Hằng là thứ nữ của Ông Bà Nguyễn Văn Tâm và PTS Lâm Thị Thu Hà.

•

HUỲNH THỊ MINH THẢO (MINNIE) kết duyên cùng JUSTIN JASON ONG.
Minh Thảo là Ái nữ của Ông Bà Huỳnh Được Q.ĐTĐ Perth.

Thân chúc hai họ kết giao hòa ái.
Cầu nguyện Ơn Trên ban Ân Lành cho các đôi Uyên Ương
trọn đời THỈ CHUNG NHI NHỨT.
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Chúc mừng các cháu
tốt nghiệp Trung Học
với thành tích xuất sắc:

Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự thành thật chúc mừng
các cháu, con em nhà Đạo đã Tốt Nghiệp Trung Học (HSC)
12345678-

Nguyễn Đức Trí,
Nguyễn Diễm Như Quỳnh,
Anthony Trần,
Nguyễn Thiên Ngân,
Phúc Nguyễn,
Lê Hoài Diễm My,
David Phan,
Diana Nguyễn.
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Nh¡n Tin



•

Hh Bạch Sỹ: Hay tin Hiền Huynh khoẻ, dù qua khỏi hàng 9, BBT rất mừng. Mong sẽ đăng
bài thi của HH lần tới. Kính chúc Tăng Long Đắc Thọ.

•

Ái Nhân: Đã nhận ba bài thi: “Câu chuyện đầu năm, Lệ Xuân Trần và Con thuyền từ ái”.
Đăng trong Bản Tin nầy. Mong tiếp tục nhận bài cho BT Trung Nguơn. Thân ái.

•

Thông Sự Lê Văn Bông (Vic): BBT đã nhận bài Phúc trình sinh hoạt Đạo Sự tại Tộc Đạo
Melbourne, rất đầy đủ. Mong nhận thêm phần tường trình giữa năm cho Bản Tin Trung
Nguơn, hầu đồng đạo chia sẻ. Thân chúc vui khoẻ.

•

Trần Nguyên Đức: Được biết Hiền Hữu thực hiện một vòng overseas trong dịp Tết Nhâm
Ngọ, có qua mấy xứ chùa tháp? Có gì thay đổi ở Angkor Thom, Angkor Wat, Bangkok, Phú
Khet … vui lòng kể cho bạn đạo nghe với. Thân chúc hạnh phúc.

•

CTS Trầm Thiện Phú: Đã nhận được bài: “Tường trình buổi tiệc chay gây quỹ tại Thánh
Thất NSW”. Chi tiết khá đủ. Đang đăng. Mong nhận tiếp bài cho BT Trung Nguơn càng
sớm càng tốt. Thân chúc Nhâm Thìn đầy phúc lạc.

•

Uyên Trang: BBT đã nhận bài Bánh Thuẩn và vài câu chuyên vui, đăng trong số nầy. Rát
tiếc không kịp làm bánh trong dịp Tết nầy. Thôi thì có thể làm cho dịp Rằm Thượng Nguơn
vậy. Thân chúc an vui.

•

Huỳnh Trọng: Đã in và phân phối lịch do HH trình bày và Đại Thiện in. Có người tình
nguyện học, nhờ HH hướng dẫn cách lay-out cho. Câu chăm ngôn Tây rằng: “Qui veille
tard la nuit, sait que la nuit est longue” (ai thức khuya mới biết đêm dài). Thân chúc an lạc.

•

Thiện Chiến: Lịch Nhâm Thìn đã biếu cho đồng đạo, nhờ HH soạn giúp máy in để đồng
đạo tiếp với Hiền Hữu một tay. Chúc năm mới Nhâm Thìn như ý.

•

Công Tâm: Được biết HH khá bận rộn, nhưng vẫn không ngừng cập nhật thêm nhiều sách
mới trên mạng: www.daocaodai.info. Hy vọng trong năm Nhâm Thìn sẽ có nhiều kế hoạch
cần HH trợ giúp thực hiện. Thân chúc an lạc và toại nguyện trong năm Nhâm Thìn.

•

Trường Phan: Tộc Đạo Sydney, Thánh Thất NSW đã nhận được carton CD Nữ Trung
Tùng Phận và Phương Tu Đại Đạo. Chúc vạn sự kiết tường.

•

Tiểu Hương: Mục Bạch Liên Thi Đàn đã nhận bài khoáng thủ: “Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn”
và bài Ngũ ngôn tứ tuyệt “Chuẩn bị đón Xuân” tường thuật gần đầy đủ. ý về các công tác
cuối năm. Đăng trong số nầy. Thân chúc khoẻ và an lạc.

•

Đức Nhân: Mong nhận bài của ĐN về Khoa Học hoặc trên lĩnh vực chuyên môn của Đức
Nhân. Chúc mừng Đức Trí đạt được điểm cao Tốt nghiệp Trung Học.

•

Bạn Đạo Xa Gần: BTHH rất hân hoan đón nhận mọi đóng góp ý kiến xây dựng và bài vở
của chư thiện tín cho Bản Tin Trung Nguơn/Nhâm Thìn. Thân kính.
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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.
 Bän Tin Hòa HiŒp: Xin Çón nhÆn m†i š ki‰n Çóng góp xây d¿ng, bài vª v§i bÃt kÿ th‹ loåi;
Üu tiên trong lãnh v¿c biên khäo, nghiên cÙu Çåo giáo, tri‰t h†c, khoa h†c kÏ thuÆt, væn h†c nghŒ
thuÆt phøc vø nhân sinh cûa chÜ vÎ thÙc giä Çåo h»u, Çåo tâm... miÍn n¶i dung không nh¢m
møc Çích: làm diÍn Çàn chính trÎ, bài kích cá nhân, tÆp th‹; kÿ thÎ dÜ§i m†i hình thÙc; gây chia
rë n¶i b¶; Çi ngÜ®c låi tôn chÌ, møc Çích và ÇÜ©ng lÓi cûa ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ Tòa Thánh
Tây Ninh.


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

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

TO:

