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Bän tin sÓ 11 - tháng 7, 8 & 9 bính tuÃt

L©I dåy
cûa ÇÙc quyŠn giáo
tông
(Trích Châu Tri sÓ 15 lÆp tåi Tòa Thánh, ngày 30 tháng 2 Tân
Mùi (dl.18.04.1931)
"... Ngày nay, nhiŠu ChÙc S¡c Thiên Phong t¿ tôn, t¿ Çåi, chÃp
bút cÀu cÖ rÒi in Thánh Ngôn, Kinh sám, không màng, không do
H¶i Thánh.
NhÜ quy‹n Tu ChÖn ThiŒp Quy‰t, Thánh Giáo ChÖn TruyŠn,
Thánh Ngôn vŠ Chánh Tà Y‰u Lš (Thánh ThÃt Båc Liêu, Råch
Giá, MÏ Tho) cÛng lÃy danh ñ.ñ.T.K.P.ñ. Ç‹ ngoài bìa cho ñåo
H»u LÜ«ng Phái và NhÖn sanh tin tÜªng lÀm cûa ñåi ñåo Tam
Kÿ näy ra.
NhiŠu vÎ cÛng chÃp bút, cÀu cÖ, phong Giáo SÜ, Giáo H»u, LÍ
Sanh, rÒi s¡m s¡c phøc và Çi các nÖi cho ñåo H»u bi‰t tÜ§c phÄm
mình và khoe khoang chÌ cho ngÜ©i luyŒn ñåo, khoe mình huyŠn
diŒu, vân vân...
Nh»ng s¿ viŒc xäy ra Çây làm cho tôi nh§ l©i Thánh Giáo cûa
ñÙc Thái ThÜ®ng nói tiên tri r¢ng:
"RÒi Çây có kÈ muÓn tÈ nÈo, ngÜ©i toan t¿ lÆp, trÜ©ng công quä
lao nhao lÓ nhÓ.
NgÜ©i hành Çåo không tôn ti cao hå, tranh tranh, lÃn lÃn khác
nào nhÜ nÜ§c không vua, nhà v¡ng chû. Cái chÃt mäy mún
thiêng liêng cûa ñÙc Chí Tôn gieo vào lòng då; vì Tà ThÀn, lÀn
hÒi tiêu tan theo luÒng gió. Nhìn låi cho rõ, thì ai cÛng còn
mang n¥ng trÎu xác thÎt, thân phàm.
Xäo trá chÜa sánh Ç¥ng cùng Tào Månh ñÙc, chí l§n lo xa
chÜa bì v§i Tôn QuyŠn, Çoåt máy Thiên CÖ ch£ng b¢ng muôn
m¶t cûa tài Gia Cát, mà nŠn ñåo Çã khªi muÓn chia ba".
Bªi các c§ Ãy, nên ñÙc Lš Giáo Tông dåy phäi l†c lØa ChÙc S¡c
Thiên Phong låi.
Bªi muÓn ngæn ngØa mÃy viŒc bÃt chính Ãy.
Bªi muÓn cho ñåo H»u lÜ«ng phái ÇØng lÀm nghe nh»ng ngÜ©i,
vì h©n riêng, nên Çi gieo ác cäm Ç¥ng chia lìa con cái cûa ThÀy ra
tan tành, manh mún, dÜ©ng nhÜ khuÃy tan niŠm ân ái, công
) (Xin xem ti‰p trang 3)
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ThÜ ngÕ
Kính thÜa ChÜ HiŠn,
Các tháng lånh lëo cûa mùa ñông s¡p trôi qua, nhÜ©ng ch‡ cho ti‰t Xuân mát mÈ, tràn ÇÀy nh¿a
sÓng, trª vŠ miŠn Nam bán cÀu, phøc sinh låi nh»ng mÃt mát, héo tàn cûa vån vÆt. Vån vÆt, tÃt
nhiên, cÛng tuân theo ÇÎnh luÆt luân hÒi quä báo, chÙ ch£ng riêng phÀn ngÜ©i.
Cänh ñ©i, cänh ñåo tÜÖng quan vÆn hành theo ÇÎnh luÆt bi‰n chuy‹n cûa Tåo Hóa và do chính tâm
lš cûa con ngÜ©i tåo ra hŒ løy. Nån tÜÖng tàn, tÜÖng sát bên kia b© Çåi dÜÖng ÇÜ®c mŒnh danh là
miŠn ñÃt HÙa, vÅn còn dai d£ng, chÜa giäi quy‰t n°i, trong m¶t s§m m¶t chiŠu. Cänh tranh giành
quyŠn l¿c, hÖn thua cûa kÈ nuôi m¶ng “Ç¶i Çá vá Tr©i”, bên nÀy thŠm løc ÇÎa, còn là nan ÇŠ cûa äo
tÜªng.
Riêng trong cºa ñåo, ThÀy nói: “NgÜ©i trong ñåo phÀn nhiŠu mong hiŒp th‰ riêng cho mình, mà
kình chÓng trª m¥t v§i m‡i con. ñåo th‰ ch£ng kíp thì chÀy, së thành ra m¶t mÓi hàng, mà m‡i
ngÜ©i trong ñåo, sau khi giành gi¿t, cÃu xé nhau, thì së phân chia tan tành manh mún Ç‹ trò
cÜ©i vŠ sau Çó”.
ThÀy låi dåy: “Cänh nhàn ch£ng phäi Çâu xa, chÌ ª nÖi ÇÎa Çàng Çây, mà vì nhÖn loåi không Ç‹ š
tìm ra, cÙ theo m¶t lÓi thÃp hèn mà quên ÇÜ©ng cao thÜ®ng”.
Bän Tin sÓ 11 lÀn nÀy cho các sinh hoåt cûa tháng TÜ Ç‰n tháng Chín âm lÎch. Ngoài m¶t sÓ tin tÙc
sinh hoåt ñåo s¿ thông thÜ©ng, Ban Biên TÆp së gºi Ç‰n chÜ HiŠn vài væn thÜ, nhÆn ÇÎnh và góp š,
hÀu chÜ HiŠn tham khäo và theo dõi tình hình Çåo s¿, trong và ngoài nÜ§c m¶t cách khách quan.
Ngoài ra, chúng tôi luôn luôn hân hoan mª r¶ng vòng tay Çón nhÆn s¿ h®p tác quí báu cûa chÜ HiŠn
vŠ viŒc Çóng góp bài vª cho Bän Tin Hòa HiŒp ÇÜ®c phong phú và Ça dång, hÀu cùng h†c ñåo và
hành ñåo theo Çúng tinh thÀn “HiŒp ñÒng chÜ Môn ñŒ, gìn luÆt lŒ Cao ñài”. Bài vª dÜ§i m†i
hình thÙc, m†i th‹ loåi ho¥c sÜu tÀm, ho¥c sáng tác, nh¢m møc Çích giúp cho ÇÒng Çåo trau tâm
luyŒn tánh và mª r¶ng lòng bác ái và ÇÙc chí thành trong vai trò th‹ Thiên hành ñåo, lÆp công bÒi
ÇÙc, ph° Ç¶ chúng sanh, hÀu th¿c hiŒn theo l©i khuyên dåy cûa ñÙc Chí Tôn là “. . . làm sao cho
dÙt mÓi thù hiŠm riêng cûa m‡i ÇÙa, hiŒp ÇÒng trí thÙc mà làm cho ngÜ©i ngoài dòm vào, nhìn
nhÆn mÓi ñåo quí hóa và thäy ÇŠu sùng bái cº chÌ cao thÜ®ng cûa các con. ChØng Ãy các con
dÀu không månh cÛng ra månh, không Çông cÛng nên Çông, mà viŒc ph° Ç¶ nhÖn sanh ch£ng
còn ÇiŠu chi tr¡c trª".
CÀu xin ÷n Trên vùa giúp cho chúng ta bÕ loån Ç¶ng, dÙt bôn chôn; l¡ng tâm, vô vi thanh tÎnh,
luyŒn k› tu thân, hy v†ng ñåo ñ©i m§i mong Hòa HiŒp, th‰ gi§i Çåi ÇÒng t¿ kh¡c ÇÜa Ç‰n Hòa
Bình An Låc.
Mong l¡m thay!
BTHH
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THÁNH NGÔN
TH„Y, các con
Tr..., ThÀy Çã nhiŠu phen Ç‹ l©i khuyên nhû các môn ÇŒ vŠ viŒc dùng công tâm, hòa thuÆn, mà hành
Çåo cho vuông tròn phÆn s¿, mà ThÀy nh»ng buÒn trông thÃy các con chÜa gì mà v¶i phân tay chia nÈo! M‡i
ÇÙa ÇŠu lÃy s¿ háo danh cÀu ti‰n mà quên cä nghïa vø xÙng Çáng cûa ThÀy Çã l¡m phen phú thác. ThÀy dÅn
các con Ç‰n khÕi mÃy nÖi khÓn cùng rÒi, mà các con chÜa Ç‹ h‰t tÃc lòng chung lo Ç¥ng ngæn ngØa nh»ng s¿
gay trª së Ç‰n sau nÀy n»a, thì nŠn ñåo lo th‰ nào lÆp thành cho kÎp ngày gi© mà v§t muôn ngàn sanh chúng.
M¶t ÇÙa vun quén, mÜ©i ÇÙa cän ngæn, l§n nhÕ ch£ng phân minh, xem Thiên tÜ§c cûa ThÀy ban
dÜ©ng nhÜ m¶t chÙc vô vÎ ª cõi trÀn, lÃy th‰ l§n, l¿c to mà ép Çè hånh nhiŠu ÇÙa.
Than ôi! Các con xa ThÀy chÜa mÃy ngày, thì mÓi ñåo l§n lao Çã thành m¶t bàn h¶i vô giá trÎ ª cõi
trÀn th‰ nÀy, mÃy ÇÙa mong chác s¿ phá hoåi Ãy, låi là mÃy ng†n Çèn cûa Tòa Tam Giáo khêu lên Ç‹ dìu
ÇÜ©ng cho cä chúng sanh, thì con phäi nghï Ç‰n hành trình cûa ñåo phäi Ç‰n th‰ nào? Công chÌ dÅn cûa ThÀy
phäi lºng Çºng theo gi†t thûy triŠu mà rÒi rÓt cu¶c låi b‰n kh° cÛng chÜa xa, ngôi xÜa còn lánh mãi, thäm
thay! ti‰c thay!
ThÀy Çã nói bÀy h° lang, lÛ quÌ mÎ Çã s¤n bên mình cûa m‡i ÇÙa mà con l§n nhÕ gì cÛng ch£ng Ç‹ š
Ç‰n. ThÀy n¡m cân thiêng liêng, há dÍ Ç‹ tay sºa nét công bình sao?
NhiŠu ÇÙa låi ch£ng k‹ Ç‰n l©i ThÀy là gì? Ôi! Con ng‡ nghÎch, trách sao ch£ng vÜ§ng Thiên ÇiŠu kh° nån,
chúng nó Çã gieo ác cäm lØng Ç‰n Tam Giáo ñài th‰ thì bÜ§c ÇÜ©ng sau nÀy ThÀy khó cÙu r‡i ÇÜ®c. Con Çã
Ç‹ h‰t tÃc thành vào ñåo, th‰ mà cÛng khó g« s¿ rÓi r¡m Ãy ÇÜ®c, bu¶c ThÀy phú rûi may cûa chúng nó cho
Tòa Tam Giáo ÇÎnh liŒu. Còn s¿ t¿ hÓi cûa m‡i ÇÙa, sau nÀy ra sao, thì tæng t¶i, phÜ§c cÛng vì Çó mà châm
ch‰.
TrÜ§c khi ngÜng cÖ, ThÀy Çã cho lÎnh dùng cÖ bút th‰ nào. ThÀy tÜªng m‡i Thiên phong ÇŠu Ç¥ng
Thánh ngôn cûa con Çã ban hành, sao còn có ra viŒc bÃt minh Ãy là con ch£ng nói tÃt cho m‡i Thiên phong
rõ và ban hành Thánh š Ç‹ cho chúng nó chác lÃy vào mình, thì con cÛng không khÕi chia m¶t phÀn trong
Ãy.
Còn n» phái chÜa có vÈ gì g†i là ñåo, m¶t hai ÇÙa hành Çåo, cä træm ÇÙa cÀu vui th‰ nào ñåo thành,
con. ThÀy Çã nói giao h‰t chúng nó nÖi Çây cho con, thì m‡i m‡i ÇŠu ghé m¡t Ç‰n mà cäi sºa cho kÎp gi© m§i
là khÕi sÖ thÃt l§n lao.
TØ Çây m‡i lÀn nhóm Bàn Chû S¿ Ç¥ng liŒu tính viŒc chi, thì con phäi có m¥t và y theo l©i Çã dåy.
Phäi có ba ChÙc S¡c HiŒp Thiên ñài có trách nhÆm xÙng Çáng thì nh»ng viŒc bàn tính m§i tiŒn thi hành.
N..., nó ª xa không th‹ giúp con mà Çi h¶i thÜ©ng Ç¥ng. Còn L... thì cÛng ch£ng dÙt nét phàm.
Ôi! Con phäi cam lòng gánh vác s¿ khó khæn, nhÙt là trong lúc nÀy. Con nên bi‹u C... nó lÃy l©i
ThÀy dåy làm tr†ng, nh»ng s¿ tranh tøng là nh»ng nét cûa phàm tâm, ch£ng Çû chi lay Ç¶ng chí cûa các
ñÃng chân thành vì ñåo.
ThÀy ban Ön cho các con.
Thæng.

L©i dåy cûa ñÙc QuyŠn Giáo Tông () Ti‰p theo trang 1)
trình ThÀy un Çúc xÜa nay. Nên tØ Çây:
ChÜ ChÙc S¡c Thiên Phong, ñÀu H†, ñÀu QuÆn ñåo, Çi ph° thông thì có T© Thuyên B° cûa Tòa Thánh ban
quyŠn. MÃy T© Thuyên B° trÜ§c khi lÆp Tòa Tam Giáo, thì hûy bÕ h‰t. Tòa Thánh nhìn nhÆn T©
Thuyên B° ra sau khi Tòa Tam Giáo. Nghïa là: tØ ngày mÒng m¶t, tháng chåp, næm Canh NgÛ
(1930) s¡p t§i mà thôi.
Còn tåi Tòa Thánh có sai ai Çi viŒc chi trong ñåo, thì có giÃy "Ordre de route". (L¶ trình thÖ).
BÃt luÆn Thiên Phong, ChÙc S¡c hay là ñåo H»u Çi truyŠn hay là nói chuyŒn chi mà không có trình giÃy t©
nói trên Çây thì là ngÜ©i giä dÓi, måo quyŠn hay là vì h©n riêng mà Çi sanh chuyŒn phá rÓi trong ñåo... " ~
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Lễ kỷ niệm

ĐỨC HỘ PHÁP Qui Thiên
Kính Chư Chức sắc Hiệp Thiên , Cửu Trùng, Phước Thiện Nam Nữ.
Kính Chư Chức việc và Đạo hữu lưỡng phái .
Hôm nay là ngày kỷ niệm Đức HỘ PHÁP Qui Thiên, tôi xin nói về vấn đề đức chí thành và
công nghiệp của Đức Ngài trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Đức Chí Thành là một đức tính mà con người sanh ra ở thế gian ai cũng cần phải có, để tự kềm
chế mình được ngay thẳng thành thật trong đường đời cũng như đường Đạo. Có chí thành con
người mới có phẩm hạnh sáng tỏ, mới biết cân phân tà chánh, thị phi trong khi tiếp xúc với nhân
quần xã hội, mới dám quyết định nên hư trong các công việc của mình và nhờ đó mà đi đến mức
thành công mỹ mãn.
Người có đức chí thành không hề biết dối trá gạt gẫm ai, không biết a dua, bợ đỡ, không vì lợi
bỏ nghĩa, không vì mình hại người, cứ thẳng thắn đường ngay tiến bước, thà là chịu thất bại còn
hơn là dụng mưu mô bất chánh để dối người, lừa bạn.
Trên đường đời con người vì bị văn minh vật chất lôi cuốn làm cho điên đảo thần hồn, mịt mờ trí
nảo nên không mấy ai còn giữ được đức chí thành. Vì đó mà người ta đối đãi nhau bằng những lừa
dối, nghi kỵ xảo trá mưu mô khiến cho từ việc nhỏ đến việc lớn đều bị thất bại, nhứt là trong trường
hợp có sự cộng tác của nhiều người hướng về một mục đích hay một chủ nghĩa nào.
Đối với xã hội đức chí thành có một tầm quan trọng như thế, huống chi trong đường Đạo, đối
với tôn chỉ siêu việt cao cả của tôn giáo, đức chí thành lại còn quan trọng lớn lao hơn nữa.
Người hành Đạo mà thiếu chí thành cũng chẳng khác chi người băng rừng lúc ban đêm mà trong
tay không có ngọn đuốc để chỉ đường dẫn hướng, vì chí thành là căn bản của con người thuần túy.
Có cái căn bản đó, người ta mới mong trau giồi hạnh đức chí quyết tự giác nhi giác tha, không thể
lầm đường lạc nẻo.
Thiếu chí thành tức là mình tự dối với mình trước, sau là dối với bạn Đạo, dối với người trên
trước, dối với nhơn sanh. Cái lòng giả dối sẳn có ấy không thể nào thay đổi được. Một sự tầm
thường dễ thấy hơn hết là khi tụng kinh hoặc khẩn vái, cầu nguyện với các Đấng Thiêng Liêng mà
lòng không được nét chí thành thì sự cầu nguyện chẳng qua là làm cho có vẻ bề ngoài chớ tựu trung
không bổ ích gì hết. Vì có cảm mới có ứng, không chí thành thì không thể có hiệu nghiệm. Người
hành Đạo có đủ chí thành thì cốù gắng lập công vì nhiệm vụ, vì chủ nghĩa thương đời chớ không
cầu danh chác lợi .
Không vì công lớn mà tỏ vẻ tự đắc, lập thế chuyên quyền làm điều trái đạo cho kẻ ăn oán nuốt
hờn, người thở than đau khổ, biết lo chung cho sanh chúng, không cần tiếng bợ lời khen, tự khép
mình vào khuôn viên đạo đức, treo tấm gương thanh bạch quyết thực hành tôn chỉ vì Đạo cứu đời.
Theo thuyết Khổng giáo thì phải tu luyện ý chí cho đạt đến Chí Thành để rồi quyết định làm
những điều hay lẽ phải để tiến tới Dũng. Dũng cảm đối với Đức Khổng Tử không phải là cậy sức
làm liều mạng, mà Dũng là giữ niềm hòa khí, lúc nào cũng sống với đạo lý của mình, ý chí không
thể bị lay chuyển dù là lúc bình thường hay trong hồi nguy biến. Vậy luyện chí thành tức là:
1/ Thấy việc nghĩa nhứt định làm.
2/Thiết tha với hoài bão của mình.
3/ Tìm mọi biện pháp để thực hiện hoài bão đó.
4/ Dầu là trong khó nhọc gian lao, chí thực hiện đó không sờn mẻ.
Ví dụ có điều mình chẳng học, nhưng đã học mà chẳng thành công thì chẳng thối; Có điều mình
chẳng nghĩ, nhưng suy nghĩ mà chẳng ra thì cứ suy nghĩ mãi; Có điều mình không làm nhưng làm
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mà chưa hoàn tất thì không bỏ dở. Người ta ra công một lần mà được thành, mình dầu ra công một
trăm lần mà chưa thành cũng cứ tiếp tục cho đến khi thành mới chịu.
Sự cường dũng là nơi đó vậy. Đức HỘ PHÁP nếu chẳng phải là người đầy đủ đức chí thành thì
ngày nay không có một sự nghiệp vĩ đại để lại cho toàn Đạo chung hưởng. Đức Ngài lãnh mạng
lịnh với Đức CHÍ TÔN quyết tạo lập Đền Thánh thì cương quyết thế nào cũng phải làm tròn sứ
mạng.
Lúc bấy giờ Đạo đương hồi chia rẽ, người thì ra lập chi phái riêng, kẻ thì hô hào bất hợp tác, tìm
phương phá rối nội bộ làm cho nhân tâm ly tán. Tài chánh lại eo hẹp, thêm chính quyền thực dân để
ý nghi kỵ làm khó dễ đủ mọi phương diện, nhưng mặc cho đường Đạo gay go, mặc tình đời khắc
khổ. Đức Ngài vẫn bình thản khởi công, quyết chí hy sinh , tận tâm vì nghĩa vụ.
Suốt 5 năm công khó, ăn ngủ thất thường, đem hết trí não điều khiển công cuộc xây dựng. Đền
Thánh vừa mới tạo xong mặt ngoài thì chánh phủ Pháp ra lệnh cho nhân công phải ngưng hết mọi
công việc xây cất. Đó là ngày 28/ 5/ Tân Tỵ (1941) .
Kế Đức Ngài bị bắt và bị đưa đi sang MADAGASCAR vào ngày 27/7 năm 1941 cùng 5 vị Chức
sắc. Cơ thử thách quá nặng nề, dầu cho ai lâm vào cảnh tang thương não nùng như vậy thì chí
cương quyết cũng phải tiêu ma, nhưng Đức Ngài nhờ có khối nhiệt thành trau luyện tột bực, nên
Đức Ngài đinh ninh là cái sứ mạng xây dựng Đền Thánh do Đức CHÍ TÔN giao phó, không vì cái
bạo tàn của thực dân mà phải bỏ dở.
Vầng trăng đương soi sáng vũ trụ, bỗng nhiên một thoáng mây đen thoáng qua, tuy là làm cho lu
mờ cảnh vật, nhưng đó chỉ là trong chốc lát. Một luồng thanh phong thổi tới, áng mây bị đẩy đi xa,
ánh trăng cũng trở lại tỏ rạng khắp bốn phương trời
Thật vậy, sau 5 năm mấy tháng lưu đày. Đức Ngài hồi hương với một tinh thần cao siêu hơn,
một tâm linh cao đẹp hơn, một chí thành cứng rắn hơn. Chim bằng đã dưỡng sức từ bấy lâu nay
chớp cánh bay tận bốn phương trời, mặc sức vẫy vùng giữa chốn ngàn mây dặm gió.
Về đến vùng Thánh địa, điều lo nghĩ trước nhứt của Đức Ngài là tiếp tục công cuộc kiến thiết
Đền Thánh. Khích lệ đám nhân viên công thợ của Đạo, Đức Ngài chăm lo tiện tặn tài chánh, lo tô
điểm ngôi Đền Thờ cho đến khi hoàn thành mỹ mãn.
Xong công cuộc xây dựng Đền Thánh, Đức Ngài lo tu bổ các dinh thư, mở mang đường sá, xây
cất Trí Huệ Cung, tổ chức Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh. Nhờ uy tín và chí thành của Đức Ngài,
Đạo lúc bấy giờ phát triển không ngừng.
Bàn tay của Đức Ngài là bàn tay sáng tạo. Có Đức Ngài đại nghiệp Đạo mới được đồ sộ như
ngày nay, thanh danh Đạo mới được loan truyền khắp mặt địa cầu. Đức Ngài đã hy sinh trọn đời để
lo cho sanh chúng, tạo cho đời một kỷ niệm tinh thần, nâng cao nền tín ngưỡng của dân tộc Việt
Nam ngang hàng với các nước Âu Á về mặt tôn giáo.
Sứ mạng hoàn thành, Đức Ngài trở về Thiêng Liêng vị, bằng lòng với công cuộc của mình đã
xây dựng để lưu lại cho bao nhiêu bạn đồng hành, bao nhiêu con em trong cửa Đạo.
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, thừa hưởng sự nghiệp của Đức Ngài, mỗi Chức sắc, mỗi Đạo hữu phải
ghi nhớ công ơn của Đức Ngài. Sự nhớ công ơn đó chẳng phải là bằng lời nói không, mà phải bằng
những cử chỉ và hành động xây dựng, thế nào cho thanh danh Đạo ngày càng thêm cao, thế nào cho
Đại nghiệp nầy được bành trướng và trường tồn mãi mãi.
Nhớ công ơn Đức Ngài, chúng ta phải noi theo gương vị tha và đức chí thành của Đức Ngài, tức
là phải quên mình để phục vụ, cố gắng làm nên để cho nhơn sanh hưởng nhờ và cương quyết theo
hoài bão xây dựng cho đến mức thành công.
Sau nữa, nhớ công ơn Đức Ngài, chúng ta phải thành thật thương yêu nhau, không vì một lẽ nào
mà chia rẽ nhau, thù nghịch lẫn nhau, vì Đức Ngài cũng vì thương yêu, nên đã phí cả một kiếp sanh
để gắng công lưu lại cho đời một tinh thần bất diệt.
Hướng về chốn ngàn mây động bích, chúng ta đồng cầu xin Đức Ngài trợ giúp chúng ta vững
tiến đường đạo đức và làm tròn nhiệm vụ.
Mong thay! Kính thay! ~

THƯỢNG SANH
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Cửu Huyền Thất Tổ
Cửu: Chín, Huyền: ý nói đời, thế hệ. Thất Tổ là bảy ông Tổ của dòng họ nhà mình. Thờ Cửu
Huyền thì mình thờ Tổ Tiên chín đời trước của dòng họ nhà mình.

Tại sao chỉ thờ tới Thất Tổ? mà không thờ tới Bát Tổ?
Tại sao không nói thờ Cửu Tổ mà nói thờ Cửu Huyền?
Nho giáo thời xưa qui định cách thờ Tổ Tiên có thứ bực từ dân cho đến vua như sau:
•
•
•
•

Sĩ và thứ dân chỉ được thờ tới Nhứt Tổ (Ông Nội).
Các quan Ðại Phu được thờ tới Tam Tổ.
Các vua chư Hầu được thờ tới Ngũ Tổ.
Hoàng Ðế (Thiên tử) thì thờ tới Thất Tổ.

Theo qui định nầy, chúng ta không được thờ tới Thất Tổ (vì thờ Thất Tổ chỉ dành cho vua),
nhưng muốn thờ Tổ Tiên những bực cao hơn nữa thì chúng ta nói là thờ Cửu Huyền, tránh dùng
chữ Thất Tổ mà bị tội phạm thượng. Ðó là nói theo thời có vua chúa thuở xưa. Thờ cúng Cửu
Huyền Thất Tổ là tỏ lòng kính trọng các bực tiền nhân Tổ tiên chúng ta trong buổi sanh tiền đã dày
công giáo hóa, chỉ bảo công việc làm ăn, dạy bảo cử chỉ hành động sao cho được tốt đẹp, hợp đạo
lý, để phát huy sự nghiệp của Tổ tiên và làm rạng rỡ Tổ tiên.
1- Giải thích Cửu Huyền theo Cửu tộc:
Thờ Cửu Huyền là con cháu đời thứ chín thờ những vị Tổ thuộc chín đời trước mình, tính
theo trực hệ. Cách gọi tên trong Cửu Huyền lấy theo cách gọi tên trong Cửu Tộc thời nhà Hán bên
Tàu: Lấy Bản thân làm gốc, lên trên bốn đời, xuống dưới bốn đời.
1. Cao Tổ
2. Tằng Tổ
3. Tổ Phụ
4. Phụ
5. Bản thân.
6. Tử
7. Tôn
8. Tằng tôn
9. Huyền tôn

:
:
:
:

Ông Sơ.
Ông Cố.
Ông Nội.
Cha.

:
:
:
:

Con trai.
Cháu nội.
Chắt (Cháu cố)
Chít hay Chút (Cháu sơ).

2- Như vậy, thờ Cửu Huyền, cúng lạy Cửu Huyền là cúng lạy cả con cháu của mình nữa hay
sao?
Ðiều nầy có thể được giải thích bởi nhiều lẽ như sau:
1. Vấn đề đặt tên, danh từ: có Bản thân, có ông cha 4 đời trước, có con cháu 4 đời sau,
là để gợi lên cho dễ hiểu, dễ phân định, trong đó gồm có người sống (Dương) và
người chết (Âm). Gọi như thế để tượng trưng đủ cả Âm Dương.
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2. Gọi như thế để chỉ 3 đời (Tam thế) nối tiếp nhau: - Ðời quá khứ là các Tổ Tiên, Ðời hiện tại là mình, - Ðời tương lai là các con cháu của mình.
3. Gọi như thế để chỉ rằng có sự luân hồi chuyển kiếp trong dòng họ. Có thể có những
vị Tổ của các đời lâu xa trước, nay đầu thai trở lại trong dòng họ mình, làm con cháu
mình để thực thi nhân quả; và chính mình đây cũng có thể là một vị Tổ đầu kiếp trở
lại.
4. Gọi như thế để thể hiện sự vay trả. Bản thân mình đứng giữa, vay lớp trên 4 đời, trả
cho lớp dưới 4 đời. Cho nên, công đức hay tội lỗi của mình tạo ra trong kiếp sanh
nầy có ảnh hưởng đến Tổ Tiên 4 đời trước mình, và cũng ảnh hưởng đến con cháu 4
đời sau mình.
Ðức Chí Tôn có giáng cơ dạy về Cửu Huyền Thất Tổ trong bài Thánh Ngôn sau đây: (Theo
Chí Thiện Phan Trung Chẩm, bài nầy do Chí Thiện Nguyễn văn Ninh cầu Ðức Chí Tôn tại Minh
Thiện Ðàn, Phú Mỹ, Mỹ Tho)
"Thầy, các con,
Con chưa rõ Cửu Huyền Thất Tổ,
Thầy vui lòng chỉ chỗ chưa rành.
Kể từ phụ mẫu sơ sanh,
Cũng nhờ Tổ đức lập thành chánh chơn.
Người chưa rõ nguồn cơn trong đó,
Nên dể duôi đành bỏ rã rời.
Từ con lên đó năm đời,
Từ con xuống đó bốn đời chia ra.
Trong số ngũ (5) sớt ra làm chín (9),
Chiết mình con là định trung hòa.
Trước con là gọi mẹ cha,
Sau con kế đó nó là cháu con.
Tới bực cháu Huyền tôn là chín (9),
Cháu Huyền tôn là chính Cửu Huyền.
Hợp thành số cửu (9) quá nguyên.
Cũng trong Cửu Tộc lưu truyền chẳng sai.
Ðếm tới chín, bớt hai còn bảy (7),
Là bảy ông thảy thảy kêu chuyền.
Hiệp thành số cửu chi nguyên,
Nên kêu Thất Tổ Hậu Thiên không lìa.
Con đứng giữa đặng chia vay trả,
Vay ơn dày thì trả nghĩa sâu.
Tại vầy nên mới lo tu,
Lo tu đặng độ đền bù nghĩa nhơn.
Người có đó nên người hơn thú,
Thú được vầy thú cũng bằng người.
Khuyên con chớ tưởng trò chơi,
Ráng công tu luyện nên người dễ chi!"
7
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■ Thuở chưa khai Ðạo, trong một đàn cơ ngày 7-1-1926, Ðức Chí Tôn giáng dạy Bà Cư (tức
là Bà Hương Hiếu) phải lo đi phổ độ nhơn sanh vào Ðạo.
"Bà Cư bạch với Thầy rằng:
- Má con mắc ở xa, làm sao con đi độ được.
Thầy:
- Hiếu! Con biết một lòng tu niệm đạo đức của con đủ cứu Cửu Huyền Thất Tổ, huống là mẹ
con, để Thầy định đoạt, con đừng lo buồn...." (ÐS. I. 36)
■ Trong một đàn cơ có Bát Nương giáng, Ngài Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt hỏi Bát Nương:
- Thân phụ và Thân mẫu của qua có được siêu không? Giờ đây ở đâu?
Bát Nương đáp:
- Em chỉ nói bằng thơ, nếu anh giảng trúng thì nói nữa, trật thì lui.
Ngài Thượng Trung Nhựt năn nỉ:
- Nếu qua nói trật thì em thương tình mà chỉ dẫn để qua học hỏi thêm với.
Bát Nương nói:
- Bạch Y Quan nay sanh Cực Lạc, Bá phụ cùng bá mẫu đặng an.
- Như vậy là thân phụ và thân mẫu trước ở cõi Bạch Y Quan, nay đã sang ở nơi Cực Lạc.
- Ðúng đó, ấy là nhờ công tu luyện của anh nên bá phụ và bá mẫu mới được siêu thăng nơi
Cực Lạc.
■ Ðức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo ngày 15-10-Canh Dần (1950): "Bần đạo nói thật, thời buổi
nầy, chúng ta không tìm phương giải thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ thì không có thời buổi nào có
năng lực độ rỗi Cửu Huyền Thất Tổ của mình đặng.
Bởi thế nên toàn thể con cái Ðức Chí Tôn, Nam Nữ cũng vậy, có tấm lòng yêu ái nồng nàn
hoài vọng giọt máu, mảnh thân hình, giờ phút nầy là giờ phút nên để trọn tâm cho thanh tịnh đặng
cầu nguyện siêu thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ.
Bần đạo dám nói: Giờ phút nầy, mấy người có thể nhỏng nhẻo với Ðức Chí Tôn được. Ngài
sẵn sàng để hai chữ ân xá thì mấy người xin cái gì thì ổng cũng cho cái nấy."
Nguyện cùng Thất Tổ xin thương,
Cho bền gan tấc noi đường thảo ngay.
Âm Dương đôi nẻo như nhau,
Cửu Huyền Thất Tổ giữ câu thọ trì.
Kinh CÀu T° Phø ñã Qui LiÍu ~
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BÓ thí
TÓng gÀn h‰t, tÌnh Xiêm Tây, huyŒn Hàm DÜÖng có m¶t tiŒm hiŒu
TThhuªôn’’,Ç©i trong
thôn có mÃy træm nhà h‰t n»a phÀn h† VÜÖng là m¶t t¶c l§n.

"ñåi Ngøy

Trong t¶c h† VÜÖng có m¶t ngÜ©i Çàn bà góa, hÖn 40 tu°i sanh Ç¥ng m¶t trai, m¶t gái ÇŠu gä
cÜ§i rÒi, bà ª tâm tánh tØ hòa, lòng hay háo thiŒn, h‹ thÃy con ai cÛng nhÜ con mình thÜ©ng hay
kêu con con vì vÆy trÈ nhÕ bi‰t chØng, h‹ khóc thì kêu Má Má, bà nghe liŠn Ùng nói: Má Çây
con! Má Çây con!
NgÜ©i ngÜ©i kêu bà là ’’VÜÖng Má Má’’. Trong nhà giàu có, bình sanh hay làm viŒc lành,
thÜÖng ngÜ©I tu hành, thÜ©ng hay trai tæng bÓ thí, bái PhÆt tøng kinh nên ai cÛng bi‰t Bà là
ngÜ©i lành.
ThÜ©ng ngày thÀy chùa hay t§i quyên tiŠn, kÈ nghèo khó h¢ng bºa xin æn. Khi Çó nh¢m ti‰t mùa
ñông, tr©i mÜa rÃt l§n, VÜÖng Má Má ra ÇÙng trÜ§c cºa thÃy hai æn mày Çi Ç‰n xin bà tr® giúp,
bà trách r¢ng: ’’Sao không Çi làm mà æn? ñ‹ Çi xin c¿c kh°? Ch¡c làm bi‰ng l¡m, ham nhàn du
hí, ai có cÖm tiŠn dÜ mà cho bây?’’.
Bà nói dÙt l©i có mÃy thÀy chùa Ç‰n quyên tiŠn, bà lÆt ÇÆt lÃy tiŠn gåo Çem cho.
Hai ngÜ©i æn mày thÃy vÆy hÕi r¢ng: ’’Bà sao ham thí cho thÀy chùa mà không giúp hÈ nghèo
khó? C§ sao vÆy?’’.
VÜÖng Má Má nói: ’’Ch£ng phäi ta ham thí cho thÀy chùa, vì thÀy bi‰t tøng kinh, bi‰t tu hành, ta
bÓ thí tiŠn gåo cho ngÜ©i, ngÜ©i tøng kinh tiêu tai cÀu th† cho ta. Còn giúp Çª cho b†n bây ch£ng
qua là ª trÜ§c cºa nhà ta nói giªn cho vui, nào có ích chi Çâu?’’.
Hai ngÜ©i æn mày nói: ’’Trong kinh có nói: làm Ön ch£ng cÀu trä còn cÀu trä ch£ng phäi làm Ön.
Nay bà cho m¶t chén gåo ít ÇÒng tiŠn mà cÀu cho tiêu tai thêm tu°i, nhÜ vÆy s® bà lÀm chæng?’.
Nói rÒi bÕ Çi.
Qua chuyŒn trên, có bài kŒ r¢ng:
BÓ thí chay tæng thi‰t viŒc lành,
ñói nghèo kh° c¿c phäi thÜÖng Çành.
ChÌnh cho tæng Çåo không thÜÖng khó,
MÃt ch‡ công lành trÜ§c tÕ rành.
Làm lành phäi gi» thiŒt lòng cam,
ñØng muÓn l©i khen giä chí ham.
HÜ dÓi ti‰ng chê nào khá Ç¥ng,
Trª thành bÎ nói viŒc gian tham.
(Trích ThÃt ChÖn NhÖn Quä )
~
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NguÒn Tâm
Qua bao mùa lá Ç°,
Man mác cänh thu phong.
ThuyŠn tØ qua b‰n giác,
C«i Håc vŠ lÓi Không.
HÜÖng ñåo
HÜÖng Tâm
Tâm nhÜ Tâm cäm Tâm truyŠn Tâm,
ñåi ái Çåi tØ mª PhÆt Tâm.
M¶t KhÓi linh quang tình Tåo Hóa,
M¶t màu Thánh chÃt diŒu huyŠn Tâm.
Tâm thanh vui cänh Tr©i vô tÆn,
ñ‰n cõi h¢ng sanh ÇÓi diŒn Tâm.
Linh ñÙc tr†n lành thÜÖng vån vÆt,
Phøc nguyên chÖn tánh c¶i nguÒn Tâm.

Vi‰ng huê viên canberra
(Thân m‰n t¥ng Ç‰n qúi anh chÎ Cao ñài... rÃt dÍ thÜÖng )
Træm hoa khoe cánh gi»a trªi...
Nghìn muôn s¡c th¡m rång ng©i nhân gian
Dáng Çài cho nø ngang tàng
BÜ§c chân du khách b‡ng tràn ngÄn ngÖ
NhË tay ai vë vÀn thÖ
Xoay tròn môi m¡t trÀm trÒ nét xuân
Tím vàng hÒng tr¡ng tÜÖng thân
ñÕ xanh,Çen ÇÆm nª lân cÆn mình
Yêu thay tØng Çoá thanh trinh
L¥ng l© ng¡m nhøy ng« tình trong tim
Hoa lay hÜÖng gíó im lìm
Låc hÒn vÜ©n m¶ng ng« chìm cÖn say
Tå Ön nhau có hôm nay
ChiŠu tà tØ biŒt ngÃt ngây sÜÖng tr©i
Mai sau xuân có Ç°i d©i
Trong tim in ÇÆm m¶t th©i cÕ hoa

Quán TrÀn Úc quÓc ti‰t quš thu.
Ngày mùng 5 tháng 5 næm Bính TuÃt.

Ái Nhân

Kh° HiŠn
Lá vàng rÖi cõi tº sanh,
Gªi thân cºa Phåm duyên lành tu chÖn.
Bóng træng soi thuyŠn hånh,
Hiên trúc bøi trÀn phai.
RØng thung chiŠu tïnh mÎch,
Lòng nhË ng¿ Vân ñài.

LŒ Hoàng
Màu thu cänh úa bÜ§c sang Çông,
MÜ®n nÜ§c nhành dÜÖng rºa bøi hÒng.
V£ng trÓng Lôi Âm vØa tÌnh m¶ng,
Nghe chuông Båch Ng†c g¶i hÒn trong.
Bao næm trÜ©ng ñåo gìn tâm hånh,
ThÀy dåy thÜÖng yêu nh§ g¡ng trÒng.
ñû sÙc bao dung lòng quäng Çåi,
Cõi Thiên Cha MË vÅn ch© trông.

Kh° hiŠn quä hånh
Cºa th‰ gay go l¶i ngÜ®c dòng,
Xuân chiŠu cô quånh t¿a bên song.
Nh»ng Çem tØ ái thay thù hÆn,
HiŒp v§i thiên lÜÖng g¡ng cÆy trÒng.
Chí thiŒn, chí chÖn, tâm chí Thánh,
Giäi cæn, giäi nghiŒp, giäi hình Không.
Dù bao nghÎch cänh chân tình rång,
Mª ÇÙc thÜÖng yêu tÆn cõi lòng.

Úc quÓc ti‰t månh Çông
Ngày 01-06-2006

Ái Nhân

Ái Nhân
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TrÃn ñåo Úc Châu

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

Châu ñåo New South Wales

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

Tel. & Fax: (02) 9740.5678

Phúc trình thÜ©ng niên
(Tài-Khóa 2005-2006)
Nam-Mô Cao-ñài Tiên-Ông ñåi BÒ-Tát Ma-Ha-Tát
Kính båch H¶i-Thánh ñåi-ñåo Tam-Kÿ Ph°-ñ¶.
Kính thÜa ChÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc và ñåo H»u Nam N», các Ban B¶.
Trích y‰u: Phúc trình Sinh hoåt ñåo s¿ nhân Phiên H†p Khoáng-ñåi Tín-ñÒ Cao-ñài T¶c ñåo
Sydney, Châu-ñåo NSW ThÜ©ng Niên trong Tài Khóa 2005-2006.
ThÜa chÜ HiŠn,
Thay m¥t Hành Chánh ñåo T¶c ñåo Sydney, Châu ñåo NSW, Thi‹u PhÄm kính trình H¶i Thánh
cùng chÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc và toàn ñåo vŠ lš do t° chÙc Phiên H†p Khoáng-ñåi Tín-ñÒ Caoñài Châu-ñåo NSW Tài-Khóa 2005-2006 và phúc trình các sinh-hoåt ñåo-s¿ t°ng-quát cûa
T¶c-ñåo Sydney và các HÜÖng-ñåo tr¿c thu¶c, trong Tài-Khóa 2005-2006, tính tØ ngày 01.07.2005
Ç‰n ngày 30.06.2006 nhÜ sau:
A. Lš do t° chÙc phiên h†p:
• ñ‹ thích nghi v§i các ÇiŠu kiŒn sinh hoåt cûa t° chÙc ñåo, Çã xin Çæng kš v§i cÖ quan CôngB¢ng ThÜÖng-Måi (Fair Trading) cûa Chánh Phû, trong viŒc báo cáo ÇÎnh kÿ vŠ tài chánh theo qui
ÇÎnh thu‰ khóa vào cuÓi tháng 6 m‡i næm.
• ñ‹ có dÎp c¥p nh¿t, tái duyŒt, thúc ÇÄy và tri‹n khai chÜÖng trình sinh hoåt ñåo s¿ trong bán
niên. ñây là phiên h†p có tính cách mª r¶ng (tÜÖng t¿ nhÜ H¶i Ngánh ThÜ©ng Xuyên) Ç¥ng bàn
tính các ÇiŠu ngoài k‰ hoåch sinh hoåt Çã trù liŒu trong kÿ ñåi H¶i ThÜ©ng Niên, mà không mÃt quá
nhiŠu th©i gian ch© Ç®i Ç‰n cuÓi næm.
• Ngoài các lš do nêu trên, Çây là phiên h†p quan tr†ng mà m†i Tín ñÒ cÀn quan tâm theo dõi
và tích c¿c tham gia trong tinh thÀn trách nhiŒm "HiŒp ÇÒng chÜ Môn ñŒ, gìn LuÆt LŒ Cao
ñài" trên lãnh v¿c trau luyŒn tâm linh và ho¢ng hóa ñåo Tr©i cho tròn câu NgÛ NguyŒn.
B. Sinh Hoåt ñåo S¿ cûa các Ban B¶ Trong Tài Khóa (T°ng Quát):
(Tính tØ ngày 01.07.2005 Ç‰n h‰t ngày 30.06.2006)
1- TÙ Vø :
a) LÍ Vø : Các ban Nhåc, LÍ và ñÒng Nhi hiŒn Çang khi‰m khuy‰t nhân s¿, trong khi chÜa
có LÍ Vø chánh thÙc, nhÜng các Bàn TrÎ S¿ Çã t¿ ÇiŠu Ç¶ng và s¡p x‰p nhân s¿ trong các LÍ, Vía,
ñåi-ñàn và Ti‹u-ñàn gÒm: Sóc Nh¿t, V†ng Nh¿t, K› NiŒm chÜ TiŠn Khai, TuÀn Cºu, Ti‹u và
ñåi-TÜ©ng Çúng theo nghi thÙc cæn bän cûa H¶i-Thánh ñåi-ñåo Tam-Kÿ Ph°-ñ¶ Tòa-Thánh TâyNinh cæn cÙ trên các quy‹n Quan Hôn Tang LÍ, Kinh Thiên-ñåo và Th‰-ñåo, cùng các tài liŒu cûa
H¶i Thánh tØ trÜ§c. Ngoài ra, NhÎ VÎ Huynh T› Q. ñÀu T¶c ñåo cÛng luân phiên nh¡c ti‹u sº và
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công nghiŒp cûa ChÜ TiŠn Khai và chia sÈ Thánh Ngôn, Thuy‰t ñåo trong các ñàn Sóc V†ng ho¥c
LÍ K› NiŒm.
Ngoài các ñàn, Vía thÜ©ng lŒ, ban LÍ T¶c ñåo Çã t° chÙc các LÍ sau Çây:
• ThÌnh An Thánh TÜ®ng : vào ngày 08.12.ƒt DÆu (dl. 07.01.2006) tåi tÜ gia ñåo H»u
NguyÍn ñÙc VÜ®ng và DiÍm Trang, sÓ 13 Prosser Ave, Padstow, 2211.
• T¡m Thánh : Nhân Sóc Nh¿t, 01.06.Bính TuÃt (dl. 26.06.2006) có th¿c hiŒn LÍ T¡m Thánh
cho các cháu.
• NhÆp Môn : Các tân ñåo-H»u NguyÍn TrÀn Danh và Mai ThÎ Anh ñào, nhÆp môn vào
ngày mÒng 1 tháng 6 Bính TuÃt (dl. 26.06.2006).
• Ngày Báo Hi‰u: Sau ñåi LÍ ThÜ®ng NguÖn, các Thanh, Thi‰u Niên Cao ñài Çã t° chÙc
ngày Báo Hi‰u, vào ThÙ Bäy, 16.07.ƒt DÆu, nh¢m nh¡c nhª các cháu nh§ Ön công ÇÙc sinh thành
dÜ«ng døc cûa cha mË. ñÒng th©i, cÛng là dÎp tåo niŠm vui cho các bà mË b¢ng nh»ng khúc hát,
ÇiŒu múa xinh x¡n, dÍ thÜÖng cûa các cháu thi‰u nhi trong ngày truyŠn thÓng.
• T°ng tÆp Nhåc-LÍ và ñÒng Nhi: do HiŠn T› Q.NñTñ theo dõi, Çôn ÇÓc, cùng s¿ tÆn tình
tÆp du®t cûa các vÎ trong các Ban:
-Nhåc: NguyÍn Væn Út, TrÀn Lê TuÃn, TrÀn Lê Phong.
-LÍ: PTS ñiŒp, HÜng, Hi‰u, Nghïa, TÃn, Tín, TS. Bình, cháu Kha Huân . . .
-ñÒng Nhi: BN Bích Thûy, TS Phu§c NhiŠu, Ngân, Kha Huân. . .
• T° chÙc và d¿ LÍ Tang, CÀu Siêu, TuÀn Cºu cho ñåo H»u, ñåo Tâm:
- ñåo Tâm NguyÍn H»u Phúc (07.07.2005).
- HiŠn Tài NguyÍn Væn HÒng (qui vÎ 29.05,ƒt DÆu, dl.05.07.2005), truy ÇiŒu.
- ñåo Tâm Lš ThÎ ThuÆn (qui vÎ 28.09.ƒt DÆu, dl. 30.10.2005).
- ñåo H»u Ngô ThÎ Tri‰n (qui vÎ 29.10.ƒt DÆu, dl. 30.11.2005), tuÀn cºu.
- ñåo Tâm Læng Khánh Ng†c HuŒ (qui vÎ 19.11.ƒt DÆu, dl.19.12.2005).
- Catherine (22.03.Bính TuÃt), làm Çám.
- ñåo Tâm NguyÍn ThÎ Ki‹ng, truy ÇiŒu 07.11.ƒt DÆu, dl. 07.12.2005).
- Các nån nhân thûy tai Chan Chu (Trân Châu), cÀu siêu 01.05.Bính Tuât).
- CÓ CTS Lê Væn Quang, bào huynh cûa HT/ Q. ñTñ Lê ThÎ HÒng Ng†c, qui vÎ ngày
MÒng 06.05.Bính TuÃt tåi Tây Ninh (ViŒt Nam).
Các lÍ trên ÇÜ®c ÇÒng Çåo tham gia m¶t cách nhiŒt tình, nh¢m làm tròn b°n phÆn cûa ngÜ©i
tín ÇÒ, ÇÒng th©i nêu cao giá trÎ cûa tôn chÌ Cao ñài ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶.
b) H¶ Vø : Bäng báo cáo tài chánh cûa T¶c-ñåo Sydney, Châu-ñåo New South Wales
ÇÜ®c chia ra làm hai phÀn: QuÏ Chi Døng và QuÏ Xây D¿ng.( Xin xem các Bäng K‰t Toán Chi Thu
Hàng Tháng và Bäng T°ng K‰t Tài Khóa 2005-2006 ÇÜ®c niêm y‰t tåi Bäng Thông Báo). MuÓn
bi‰t thêm chi ti‰t, xin ÇÒng ñåo vui lòng hÕi tr¿c ti‰p H¶-Vø T¶c-ñåo.
c) Công Vø : ñÒng ñåo tØ ñåo H»u dï chí ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc Hành Chánh ñåo Çã Üu
tiên dâng hi‰n kÈ công, ngÜ©i cûa vào viŒc tåo mãi và xây d¿ng ñiŒn Th© PhÆt MÅu New South
Wales cho có nÖi th© cúng và lÍ bái ñÙc TØ MÅu Thiêng Liêng, dù tåi Thánh ThÃt NSW, còn rÃt
nhiŠu công viŒc phäi làm, nào là:
- Ki‹m tra hoàn tÃt công tác xây d¿ng (Final building inspection);
- Th¿c hiŒn mái che làm ch‡ nÃu nÜ§ng và chÙa vÆt døng;
- Làm cÀu thang trên 2 lÀu chuông, trÓng;
- ChÌnh trang và tu b° các mái ngói, hŒ thÓng Çèn hiŒu (neon signs) . . . .
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- Th¿c hiŒn các bäng ghi l©i Thánh Ngôn, LuÆt ñåo, sÖ ÇÒ t° chÙc Hành Chánh ñåo, v.v. .
Ngoài ra, quš Huynh T› vÅn thÜ©ng xuyên có m¥t tåi Khu VÜ©n Hoa T¶c-ñåo vào m‡i
ngày thÙ tÜ, hàng tuÀn nhÜ: HiŠn Huynh NghiŒp, L», CØ, Ð§c, Tài, HÜng và quš HiŠn T› HÒng
Ng†c, Tuy‰t Anh, ThÎ Låc, Di Sanh, ThÎ Châu, PhÜ§c NhiŠu, ThÎ ñó, Thu Hà, và m¶t sÓ các vÎ
khác . . . TÃt cä chÌ mong Çây là cÖ h¶i Çóng góp khiêm nhÜ©ng, khä næng còn låi cûa tu°i tác. Anh
chÎ em hy v†ng quš hiŠn có dÎp chung tay vØa x§i ÇÃt, vun phân, nh° cÕ, vØa Çàm Çåo, nhÜ là các
Ç¶ng tác thÜ giän h»u ích vÆy.
d) LÜÖng Vø: ñÜ®c s¿ h‡ tr® cûa HiŠn T› Q. N» ñÀu T¶c ñåo cùng quš ChÙc ViŒc n»
phái trong viŒc ÇiŠu hành lÜÖng vø, HiŠn Mu¶i LÜÖng Vø DÜÖng ThÎ Bích Thûy dù bÆn r¶n v§i
sinh k‰ gia Çình, nhÜng vÅn cung cÃp khá ÇÀy Çû m¶t sÓ nhu cÀu lÜÖng vø cÀn thi‰t cho Thánh ThÃt,
khi cÀn.
2- Ph° T‰:
a)- In Kinh, Sách, LÎch 2006: Các b¶ Kinh Thiên ñåo và Th‰ ñåo do HiŠn H»u Huÿnh Tr†ng

in s¤n Çã ÇÜ®c quš HiŠn T› Q.NñTñ HÒng Ng†c, CTS Tuy‰t Anh, CTS Låc, CTS Sanh, ñH Thu
Hà... phân tÆp và gÃp thành xÃp, Ç‹ cho TS Lš Tú Bình Çóng chÌ và dán bìa m¶t cách cÄn thÆn,
trÜ§c khi chuy‹n sang khâu c¡t xén. Riêng LÎch ñåo næm 2007- ñinh H®i, Çang ÇÜ®c nhóm bån
ñåo hÌ hi‰n công quä in Ãn trên 200 quy‹n, hy v†ng së phát hành trong dÎp ñåi H¶i næm nay.
b)-Khách vi‰ng Thánh ThÃt NSW: Hàng tuÀn, nhiŠu nhóm khách bän xÙ gÒm: tôn giáo
bån, h†c sinh, sinh viên, thÀy, cô giáo t° chÙc nh»ng bu°i thæm vi‰ng Thánh ThÃt NSW b¢ng xe
bus, trong Çó có Blackheath Girls High School, Woy Woy High School, Uniting Church , và hàng
træm vÎ không phân biŒt tôn giáo, s¡c t¶c trong chÜÖng trình Interfaith Harmony trong H¶i ñÒng
Thành PhÓ Canterbury Çã Ç‰n tìm hi‹u, Çàm Çåo và æn trÜa tåi Thánh ThÃt. Trong các bu°i ti‰p Çón
nÀy, ngoài Nam, N» Q. ñÀu T¶c ñåo, m¶t sÓ ChÙc ViŒc, còn có HiŠn H»u ñào Công Tâm,
Christopher Hartney và Ç¥c biŒt, HiŠn Huynh HiŠn Tài NguyÍn Chánh Giáo, Q. Quän Væn Phòng
TrÃn ñåo Úc Châu và trong vai trò truyŠn giáo, luôn luôn có m¥t hÜ§ng dÅn, giäi thích vŠ ñåo Cao
ñài cho quš khách. Các tÆp tài liŒu (leaflets) tóm lÜ®c vŠ ñåo Cao ñài cÛng ÇÜ®c bi‰u cho khách
tìm hi‹u thêm.
c)- E-book Cao ñài TØ ñi‹n và Trang Nhà : HiŠn H»u Huÿnh Tr†ng Çã hoàn tÃt E-book Cao
ñài TØ ñi‹n, tr†n b¶ 3 quy‹n, do HiŠn Tài NguyÍn Væn HÒng dày công biên soån. ñây là tài liŒu
giúp cho các bån ñåo dÍ dàng nghiên cÙu trong viŒc h†c ñåo và hành ñåo. Riêng trang nhà theo
Ç/c http://129.78.64.1/~cdao/ tusachdaidao.htm do hiŠn h»u ñào Công Tâm th¿c hiŒn và cÆp nh¿t
v§i s¿ tr® giúp cûa các bån Çåo, Çã ÇÜ®c sao chép vào máy vi tính Ç¥t tåi Thánh ThÃt cho ÇÒng ñåo
dÍ dàng truy cÙu và tìm hi‹u.
d) Sinh hoåt chiŠu thÙ bäy hàng tuÀn: Sinh hoåt m‡i chiŠu thÙ bäy hàng tuÀn vŠ giáo lš và
chia sÈ Thánh Ngôn Çã ti‰p tøc th¿c hiŒn. Do Çó, m¶t sÓ huynh t› Çã kh¡c phøc các khó khæn vŠ
phÜÖng tiŒn di chuy‹n và s¡p x‰p gia Çình Ç‹ Ç‰n Thánh ThÃt hÀu lÍ, h†c ñåo và làm công quä theo
l©i dåy cûa ñÙc Chí Tôn, hÀu mang låi s¿ Ãm cúng và cäm thông trong tình ÇÒng ñåo.
c. Các ViŒc CÀn Làm s¡p t§i: Toàn ñåo ti‰p tøc theo dõi và th¿c hiŒn các d¿ ki‰n ÇŠ ra
trong Bän Phúc Trình ThÜ©ng Niên cuÓi Næm ñåo thÙ 79 vØa qua, nhÜ:
1. Mª thêm khoá Thäo LuÆn và BÒi DÜ«ng Hånh ñÜ©ng cho ChÙc ViŒc và ÇÒng ñåo.
2. Mª l§p tÆp nhåc, lÍ và ÇÒng nhi.
3. Ti‰p tøc Ãn tÓng và ph° bi‰n kinh sách ñåo qua bæng, CD, E-book ho¥c các phÜÖng tiŒn
khác.
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4. Tái Ãn hành Bän Tin Hòa HiŒp.
5. T° chÙc tr¿c nh¿t tåi Thánh ThÃt.
6. Tåo các phÜÖng tiŒn gây quÏ cho ñåo nhÜ: làm thÙc æn chay bán, ti‰p tøc gia tæng canh
tác cho khu vÜ©n cûa Thánh ThÃt, vØa Ç‹ có hoa cúng vØa có rau æn.
7. Làm cÀu thang trên Lôi Âm C° ñài và Båch Ng†c Chung ñài.
8. Che thêm mái Ç‹ làm ch‡ nÃu nÜ§ng, sau khi H¶i ñÒng Thành PhÓ cÃp ChÙng ChÌ Hoàn
TÃt Công Tác Xây D¿ng (Building Final Inspection).
9. T° chÙc các chuy‰n hành hÜÖng ho¥c liên giao hành ñåo trong và ngoài nÜ§c cho ÇÒng
ñåo.
10. ChuÄn bÎ t° chÙc ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài Châu ñåo New South Wales ThÜ©ng Niên
trong næm ñåo thÙ 81.
D. K‰t luÆn:
Kính båch H¶i Thánh,
Kính thÜa chÜ Huynh, T›, ñŒ, Mu¶i,
Trên Çây, chÌ là tÜ©ng trình t°ng quát, còn nhiŠu sinh hoåt và nhiŠu Çóng góp giá trÎ cûa
ÇÒng ñåo chÜa ÇÜ®c nh¡c Ç‰n. Tuy nhiên, th¿c tâm mà nói, chúng ta chÜa ai dám khoe mình Çã làm
tròn nhiŒm vø và phÄm hånh vËn toàn. Vì dù chúng ta có làm ÇÜ®c træm công, ngàn viŒc mà trong
ñåo vÅn còn bÃt hòa, còn phân phe chia phái, thì s¿ dâng hi‰n không còn š nghïa n»a. NgÜ®c låi,
n‰u ngÒi không mà tìm cách châm chích, bÈ bai, bi‰m nhÈ nh¢m phô trÜÖng ki‰n thÙc cûa mình, thì
gÅm có ích chi cho nŠn ñåo, låi còn tåo thêm s¿ thÓi chí nän lòng cûa các bån ñåo. ViŒc hành ñåo
còn nhiŠu thº thách, cam go, m‡i chúng ta còn cÀn tu tÌnh sám hÓi không ngØng, trong tinh thÀn
"ñåo, gÓc bªi lòng Thành, Tín, HiŒp".
CÀu xin ÷n Trên, ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và các ñÃng Thiêng Liêng ban bÓ Ân Lành
cho tÃt cä chúng ta.
Nay kính,

Thánh ThÃt New South Wales, MÒng 7 tháng 8 ƒt DÆu
(DL, 10.09.2005)
Q. ñÀu T¶c-ñåo Sydney,
HiŠn-Tài NguyÍn Thành-NghiŒp
Bän sao kính gªi:
- H¶i Thánh ññTKPñ
"Xin kính phúc trình"
- VP TrÃn ñåo Úc Châu
"ñ‹ kính tÜ©ng"
- Các BTS: Canterbury, Bankstown, Fairfield và ñÜ©ng NhÖn,
- Bàn Cai Quän ñiŒn Th© PhÆt MÅu, "ñ‹ tÜ©ng"
- LÜu HÒ SÖ
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Vòng quanh các HÜÖng
•

HÐ÷NG ñO CANTERBURY:
HiŠn T› CTS NguyÍn thÎ Tuy‰t Anh phø trách tû thÙc æn chay, v§i s¿ hÜ§ng dÅn cûa HiŠn
T›. Q. N» ñTñ Lê thÎ HÒng Ng†c. Qua th©i gian sinh hoåt Çã g¥t hái k‰t quä tÜÖng ÇÓi khä quan
trong khä næng có th‹ ÇÜ®c cûa nhân s¿. Trong tinh thÀn h‡ tr® cûa quš hiŠn t›: ñinh Võ Ng†c Hoa,
Lâm thÎ Thu Hà, Sº Di sanh, Lê thÎ HÒng Ng†c và chính bän thân H/t› Tuy‰t Anh Çã Çóng góp rÃt
nhiŠu công sÙc .
Nhóm phø trách Ç¥c biŒt gªi l©i cäm Ön Ç‰n:
- HiŠn t› C¿u Q. ñTñ NguyÍn thÎ HÒng Hoa Çã hÌ hi‰n sÓ tÜÖng h¶t trong dÎp Trung NgÜÖn vØa
qua; m¶t th¿c phÄm rÃt thông døng và ÇÜ®c nhiŠu vÎ Üa thích.
- HiŠn huynh C¿u CTS Ngô TÜÖi cung cÃp dá mè; m¶t loåi gía thÜ©ng thÃy bán ª các shop tây.
Th¿c phÄm nÀy rÃt tÓt cho sÙc khÕe ngÜ©i có bÜ§u cÀn chÃt i-Ót, dÀu mè.v.v...
Nh© vào s¿ sinh hoåt nhÕ nhoi nÀy, nhóm dã có cÖ h¶i h‡ tr® cho ngày du ngoån ‘’Blue
mountain’’ bu°i æn sáng và trÜa rÃt Ç¥c biŒt ÇÜ®c qúi vÎ tham quan khen t¥ng và cám Ön rÓi rít.
Nhóm cÛng góp phÀn h‡ tr® cho ngày ‘’TiŒc chay gây quÏ’’cûa cÖ sª PT & ñTPM và tåi
Thánh ThÃt giúp cho nh»ng gia Çình ÇÖn chi‰c không th‹ làm thÙc æn Ç‹ cúng trong dÎp cÀu siêu
cho thân nhân.
Ngoài ra, nhóm còn góp phÀn Çóng góp vào quÏ chi døng cûa T¶c ñåo Ç‹ chia xÈ phÀn nào
chi phí ÇiŒn nÜ§c. TÃt cä nh»ng s¿ có ÇÜ®c ÇŠu nh© lòng phát tâm giúp Ç« cûa Quš Huynh T› b¢ng
cách cung cÃp ho¥c mua th¿c phÄm ûng h¶, dù thÙc æn chÜa Çåt ÇÜ®c tiêu chuÄn. S¿ thu hoåch cûa
‘’tû thÙc æn chay’’ cÛng rÃt khiêm tÓn vì thÎ trÜ©ng tiêu thø chÌ nh© vào nh»ng Huynh T› thÜ©ng có
m¥t t§i lui Thánh ThÃt, nhÃt là HiŠn t› CTS NguyÍn ThÎ Låc ch£ng nh»ng mua cho mình mà còn
chia cho các con Ç‹ nh¡c nhª và Ç¶ng viên các con æn chay, thÆt là Çi Çúng møc Çích cûa nhóm th¿c
hiŒn viŒc nÀy.
Hi v†ng m‡i ngày có thêm nhiŠu ûng h¶ viên Ç‹ nhóm có tinh thÀn phÃn khªi hÀu cÓ g¡ng
có nh»ng thÙc æn lành månh thích h®p v§i sÙc khÕe Ç‹ phøc vø và Ç¶ng viên quí vÎ æn chay.
z

HÐ÷NG ñO FAIRFIELD:
DÍ gì l¶n ki‰p Ç¥ng làm ngÜ©i,
May Ç¥ng làm ngÜ©i ch§ dÍ duôi.
Lành d» hai ÇÜ©ng vØa š ch†n,
Lành nhÜ tòng, d» t® hoa tÜÖi.

Hoa tÜÖi, tòng bá, khác nhau xa,
Tòng bá xÖ rÖ kém s¡c hoa.
G¥p ti‰t Çông thiên sÜÖng tuy‰t bûa,
ChÌ còn tòng bá, ch£ng còn hoa.
ThÆt Çúng nhÜ l©i bài thÖ trên, vÜ©n hoa ÇÀy màu s¡c cûa T¶c ñåo Çã tåo cho khuôn viên
nhà HiŠn t› CTS NguyÍn thÎ Låc thêm r¿c r«, vui m¡t khách Ç‰n vi‰ng và cÛng là niŠm vui cûa
nhóm trÒng tr†t khi Çem nh»ng cành hoa do chính mình gia công sæn sóc Ç‹ dâng hi‰n cúng ñÙc
Chí Tôn và các ñÃng Thiêng Liêng. S¿ tïnh l¥ng thÜ giãn tinh thÀn khi nh° tØng c†ng cÕ ném bÕ Çi
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nh»ng gì phiŠn mu¶n. M¶t th©i gian hoàn toàn låc ñåo trong tình Huynh ñŒ T› Mu¶i cùng nhau
chia xÈ.
Màu s¡c r¿c r« tåo nét sôi Ç¶ng huy hoàng m¶t th©i cûa hoa rÒi cÛng nhÜ©ng cho nh»ng
mÀm non Çang nhú lên m¶t cách dÍ thÜÖng bên nh»ng thân cây thanh long v»ng vàng và thän nhiên
Çón nhÆn s¿ lånh lëo có khi Ç‰n kh¡c nghiŒt cûa Çông phong. Hàng thanh long 10 c†c th£ng t¡p do
các Huynh ñŒ: NguyÍn TÃn
CØ, Cao Ng†c HÜng,
NguyÍn Phú Toàn, NguyÍn
quan L» và NguyÍn
Thành NghiŒp góp tay Çào l°
trÒng trø và ñŒ CØ ch†n
giÓng tÓt, cÃy månh gÀy ra,
vì trÒng chÜa ÇÜ®c bao
lâu nên thanh long chÜa phát
tri‹n månh. Hi v†ng mùa
t§i thanh long cûa
vÜ©n hoa T¶c ñåo së có
nh»ng quä xinh
x¡n ÇÀu mùa trang tr†ng
dâng hi‰n vào
nh»ng dÎp lÍ vía. CÓ g¡ng
vun trÒng cho gÓc
thân ÇÜ®c v»ng månh
m§i có ÇÜ®c mÀm
non ÇÀy tri‹n v†ng
và quä ÇÜÖng nhiên
së tÜÖi ÇËp, to l§n,
hÜÖng vÎ së ngon
ng†t Çúng nhÜ giÓng
mà m†i ngÜ©i Üa thích
.
MuÓn ÇÜÖc nhÜ vÆy
cÛng phäi nh© vào s¿ h®p
tác trÒng tÌa, sæn sóc cûa quš
huynh t›: NguyÍn væn Ð§c,
Phåm thÎ Châu, Sº Di Sanh,
NguyÍn Thành NghiŒp, NguyÍn
Quan L», Tuy‰t Anh và HÒng Ng†c. ñ¥c biŒt, HiŠn t› CTS NguyÍn thÎ Låc phø trách vÜ©n hoa Çã
dành thì gi© rÃt nhiŠu Ç‹ chæm sóc hoa cÛng nhÜ Çang Üu tÜ làm th‰ nào cho vÜ©n hoa ÇÜ®c phát
tri‹n có ÇÀy Çû hoa cúng và låi muÓn có thu hoåch thêm m¶t ít tài chánh Ç‹ phø giúp vào quÏ chi
døng cûa Thánh ThÃt. Lòng huynh t› muÓn thì nhiŠu nhÜng sÙc ch£ng bao nhiêu. Tuy nhiên, tích
thi‹u thành Ça, bòn mót chút công ÇÜÖc phÀn nào, mØng chút nÃy
HÜÖng ñåo Fairfield vØa có thêm ÇÜ®c hai vÎ tân Çåo h»u do s¿ dìu d¡t, hÜ§ng dÅn cûa HiŠn
t› CTS NguyÍn thÎ Låc; Çó là : NguyÍn TrÀn Danh và Mai ThÎ Anh ñào, nhÆp môn ngày MÒng 1
tháng 6 Bính TuÃt (dl. 26.06.2006).

•

HÐ÷NG ñO BANKSTOWN:
Nói t§i HÜÖng Bankstown là phäi nói Ç‰n tinh thÀn làm viŒc cûa vÎ N» CTS Sº Di Sanh.
HiŠn t› thÜ©ng nói là dù ÇÜÖng nhiŒm, hay vŠ hÜu hiŠn t› luôn mong mình còn bao nhiêu sÙc vÅn
phøc vø cho ñåo V§i tinh thÀn tinh ti‰n và v»ng lÆp trÜ©ng nhÜ vÆy cho dù hoàn cänh khó khæn vŠ
phÜÖng tiŒn cÛng nhÜ sÙc khoÈ; HiŠn t› vÅn Çáp Ùng ÇÜ®c nh»ng khi viŒc Çåo cÀn. HiŠn t› tÆn tøy
và chu toàn trách nhiŒm v§i tÃt cä khä næng cûa mình. VŠ phÜÖng diŒn khi‰m khuy‰t nhân s¿ trong
hÜÖng cÛng làm hiŠn t› suy tÜ không ít. Tuy nhiên, ChÙc ViŒc trong HÜÖng cÛng Çã làm ÇÜÖc
nh»ng viŒc cÀn làm:
*HiŠn ÇŒ PTS TrÀn Ng†c ñiŒp rÃt bÆn sinh k‰ hàng ngày vì hoàn cänh gia Çình Ça Çoan nào
các con còn quá nhÕ. Tuy nhiên, ñåo ñ©i ÇŠu cÀn Ç‰n HiŠn ÇŒ. Vì š thÙc ÇÜ®c nhÜ vÆy, nên HiŠn
ÇŒ cÓ g¡ng thu x‰p Ç‹ hoàn thành ÇÜ®c trách nhiŒm cûa mình. HiŠn ÇŒ Çã Çôn ÇÓc, tÆp du®t cho
mÃy cháu: Hi‰u, Nghïa, Tín và TÃn thành nh»ng LÍ sï. Dù còn m§i mÈ, nhÜng các cháu Çã th¿c
hiŒn viŒc hi‰n lÍ tÜÖng Çói v»ng vàng, trong nh»ng kÿ ñåi ñàn quan tr†ng.
VŠ sinh hoåt các cháu Thi‰u niên, Nhi ÇÒng, HiŠn ÇŒ ñiŒp cÛng Çã phÓi h®p v§i các H/
mu¶i HuyŠn Trang, Ng†c Thu, Tuy‰t Nhung và cháu... Thäo th¿c hiŒn bu°i sinh hoåt vui nh¶n
16

Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 11/Quš 3 Bính TuÃt
trong ngày ‘’Vu Lan- Mùa Báo Hi‰u’’ tåo cho Thánh ThÃt có ÇÜ®c m¶t bu°i væn nghŒ r¶n ràng, ÇÀy
ti‰ng cÜ©i trong sáng ngây thÖ cûa các cháu và nh»ng khuôn m¥t vui tÜÖi cûa qúy phø huynh cÛng
nhÜ chÜ Huynh
t› Çã chia xÈ niŠm vui và s¿ khích lŒ b¢ng nhiŠu tràng
pháo tay khen
thÜªng qua nh»ng ti‰t møc væn nghŒ dÍ thÜÖng do các
cháu Çã Çóng
góp. S¿ hiŒn diŒn Çông Çäo cûa quí vÎ cÛng Çã ûng h¶
tinh thÀn cho
ngÜ©i t° chÙc. Hi v†ng m‡i næm Ban T° ChÙc së ti‰n b¶
hÖn.
*ñ‹ tåo s¿
liên hŒ v§i ÇÒng Çåo trong HÜÖng, ChÙc ViŒc HÜÖng
Bankstown Çã m©i T¶c
ñåo h‡ tr® Ç‹ cùng HiŠn ñŒ PTS TrÀn Ng†c ñiŒp, Çich thân
ÇÜa Çi thæm vi‰ng gia
Çình H/ h Læng Khánh Huê, gia Çình Häi và gia Çình ñåo h»u
NguyÍn DiÍm Trang &
ñÙc VÜ®ng và thæm hÕi sÙc khoÈ HiŠn t› ñinh Võ Ng†c Hoa.
Qúi vÎ nh¡c låi l©i m©i
HiŠn mu¶i DiÍm Trang tham gia vào Bàn ChÙc ViŒc, mà trÜ§c
Çây qúi vÎ Çã nhiŠu lÀn kêu g†i,T¶c ñåo cÛng có l©i Ç¶ng viên các em cháu nên dành ít th©i gi© Ç‹
bÜ§c lÀn vào con ÇÜ©ng mà Ông Cha mình Çã dÃn thân. V§i s¿ e ngåi và dè d¥t DiÍm Trang vÅn
còn lÜ«ng l¿. Tuy nhiên, không Ç‹ cho qúi vÎ trÜªng thÜ®ng thÃt v†ng, HiŠn Mu¶i DiÍm Trang hÙa
së giúp HÜÖng Bankstown trong tÜ cách là ngÜ©i tÆp s¿.
•

HÐ÷NG ñO ÇÜ©ng nhÖn:
Thông thÜ©ng, nhiŠu ngÜ©i nghï là quí vÎ cao niên không th‹ ti‰p tøc hành ñåo, sau khi mãn
nhiŒm kÿ. S¿ thÆt, ñåo vÅn còn rÃt cÀn qúi vÎ Ãy h‡ tr® vŠ m¥t tinh thÀn b¢ng nhiŠu hình thÙc. ñi‹n
hình nhÜ HiŠn t› CTS ñÜ©ng NhÖn luôn luôn ÇÜ®c s¿ ûng h¶ nhiŒt tình cûa HiŠn huynh C¿u CTS
Lš Nhu, vÜ®t qua tình trång sÙc khoÈ cùng tu°i tác, nhÙt là s¿ cÓ g¡ng Ç‰n hÀu lÍ ñÙc Chí Tôn m¶t
cách ÇŠu Ç¥n. ñiŠu nÀy giúp tinh thÀn cho HiŠn t› thêm phÃn khªi, vÜ®t qua m†i trª ngåi và hoàn
thành nhiŒm vø m¶t cách chu Çáo. ñÒng th©i nhÎ vÎ Nam PTS NguyÍn TÃn CØ và TS Lš Tú Bình
dù trÈ tu°i bÆn sinh k‰ m‡i ngày, nhÜng vÅn thu x‰p ÇÜ®c Ç‹ vŠ kÎp hÀu lÍ Chí Tôn và tr¿c vào
nh»ng ngày LÍ Vía . Ngoài ra, HiŠn ñŒ CØ còn
kiêm
nhiŒm
Công Vø và Çã th‹ hiŒn rÃt cÀn mÅn nhÜ sºa sang
d†n dËp giúp
hiŠn huynh Q.ñTñ tåi Thánh ThÃt. M‡i vÎ có
m¶t khä næng
riêng, t¿u trung cÛng nh¢m vào sÜ ti‰p tay,
không
có
không ÇÜ®c, nhÜ HiŠn ñŒ Lš Tú Bình vÅn có
th‹
lãnh
thêm công viŒc Çóng Kinh sách nào là: ‘’Kinh
Thiên ñåo
và Th‰ ñåo’’ và nhiŠu tÆp tài liŒu ñåo khác tåi
Thánh ThÃt
Çang có. HÜÖng ñÜ©ng NhÖn còn m¶t vÎ N»
PTS
Ti‰t
Næm. M‡i lÀn g¥p HiŠn t› ai nÃy thÜ©ng nói Çùa
hiŠn t› ’’l¥n
kÏ’’. Th¿c ra, dù phäi giúp Ç« con cháu, nhÜng khi có
m¥t, hiŠn t› ch£ng hŠ
thua ai và Çã dành nhiŠu thì gi© Ç‹ làm phÆn s¿ tr¿c cûa
mình khá chu Çáo, nh© các
con bi‰t cách thu x‰p th©i gi© cho mË. HiŠn t› Ti‰t Næm cÛng nhÜ các cháu rÃt nhiŒt tình ûng h¶
khi ñåo có nhu cÀu gì mà các cháu có th‹ Çáp Ùng ÇÜ®c. Các cháu vui vÈ hÌ hi‰n tû lånh Ç‹ thÙc æn
chay và chính HiŠn t› Ti‰t Næm m‡i lÀn Ç‰n Thánh ThÃt cÛng giúp mua m¶t sÓ thÙc æn hoæc có khi
còn Ç¥t hàng Ç‹ bi‰u cho các con ho¥c thân nhân æn chay. S¿ ûng h¶ cûa HiŠn t› làm chÎ em phÃn
khªi. Mong mÕi t§i th©i Çi‹m nào Çó, m†i ngÜ©i thu x‰p ÇÜ®c th©i gi© thÜ thä Ç‹ lÆp công bÒi ÇÙc
và Huynh ñŒ T› Mu¶i có nhiŠu th©i gian bên nhau cùng vui thú tu h†c. Mong thay!~
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SINH HOT BÁO HIU
(ThÜ gºI cho các Bà MË yêu quí - PhÜÖng Thäo)

K

ính thÜa quš Bà mË,
Hôm nay nhân mùa Vu Lan, anh chÎ em thanh-thi‰u-niên Cao ñài T¶c ñåo Sydney chúng con
có dÎp sum h†p vŠ Çây Ç‹ hàn huyên, chia sÈ nh»ng n‡i khó nh†c, nh»ng buÒn vui trong h†c ÇÜ©ng, cÛng
nhÜ ngoài cu¶c sÓng. Chúng con xin dành tÃt cä th©i gian quí báu này Ç‹ tri ân công ÇÙc sinh thành dÜ«ng
døc cûa các ÇÃng sinh thành và Ç¥c biŒt, hôm nay, xin cho phép chúng con ca ng®i tình mË.
ThÜa mË,
Trong sÓ chúng con nÖi Çây, có nh»ng anh chÎ Çã thành nhân chi mÏ, nên ngÜ©i h»u døng cho xã
h¶i. Có nh»ng em còn c¡p sách Ç‰n trÜ©ng, có em còn rÃt nhÕ, mà Çêm vŠ còn vòi vïnh dòng s»a mË.
MË Öi! Cho dù chúng con còn Çang Çi h†c, hay Çã trÜªng thành, chúng con vÅn mãi mãi là nh»ng
ÇÙa con bé nhÕ, vÅn mãi cÀn Ç‰n vòng tay yêu thÜÖng và tÃm lòng bao dung cûa MË.Con vÅn còn nh§ mãi,
ngày Çàu tìên c¡p sách Ç‰n trÜ©ng, mË Çã n¡m tay dìu dÅn con Çi. Khi con khóc, mË Çã ôm con d‡ dành trìu
m‰n. Và hôm nay, trong cu¶c sÓng v§i xã h¶i, Çã bao lÀn con vÃp ngã, cao quí thay, Çôi bàn tay gÀy gu¶c và
tình thÜÖng yêu con bao la Çã nâng Ç«, che chª cho chúng con vÜ®t qua nh»ng khÓn khó. Và cÛng vªi tình
thÜÖng yêu Ãy, mË låi ti‰p tøc dìu dÅn chúng con bÜ§c ti‰p nh»ng bÜ§c ÇÜ©ng tÜÖng lai.
MË Öi! Chúng con xin ÇÜ®c cäm Ön, xin ÇÜ®c trân quí tÃm lòng cao cä và tình yêu bao la nhÜ tr©i
bi‹n cûa mË Çã và Çang cho chúng con.
Hôm nay, nhân mùa Vu Lan, chúng con xin dæng lên mË tÃt cä nh»ng thành quä, mà chúng con Çã
g¥t hái ÇÜ®c, trong nh»ng ngày tháng qua, trong h†c ÇÜ©ng cÛng nhÜ ngoài xã h¶i, nhÜ món quà báo hi‰u,
tuy nhÕ nhoi, nhÜng Çó là tÃt cä t¡m lòng cûa chúng con dành cho mË, Chúng con xin hÙa së cÓ g¡ng h†c tÆp
và làm ngÜ©i h»u døng cho xã h¶i, Ç‹ cho mË chúng con ÇÜ®c mãi vui.
CÀu xin ÷n Trên cho mË ÇÜ®c khÕe månh và sÓng Ç©i v§i chúng con. ~

PhÜÖng Thäo

T

GIA CHÁNH
xuÓng, rÒi túm khæn låi v¡t nÜ§c ra, cho 2 mu‡ng
b¶t nêm chay, 1/2 mu‡ng cà phê muÓi, 1 mu‡ng ca
phê ÇÜ©ng, 1 chút tiêu tr¶n ÇŠu. X‰p khæn låi cho
vuông giÓng nhÜ cái bánh chÜng. BÕ vào xºng hÃp
30 phút.

rong Bän Tin Hòa HiŒp 11 kÿ này.
Nhóm th¿c hiŒn thÙc æn chay xin gªi
Ç‰n qúy T›/ Mu¶i m¶t bài hÜ§ng dÅn
món ‘’Cá kho tiêu’’ Ç‹ chúng ta cùng
nghiên cÙu xem sao. MuÓn làm món ‘’Cá kho
tiêu‘’ chúng ta phäi qua 2 giai Çoån:

2- Cá kho tiêu:
VÆt liŒu:
-1 xÃp rong bi‹n loåi vuông cûa Nh¿t, 10
lá c¡t Çôi thành 20 lá.
-1 chén b¶t n‰p,
-2 chén nÜ§c hÄm.
B¶t n‰p và nÜ§c b¡t lên b‰p khuÃy ÇŠu cho
Ç‰n khi sŠn sŒt là ÇÜ®c. LÃy mu‡ng múc b¶t ph‰t
vào mi‰ng rong bi‹n. C¡t mi‰ng chä b¢ng 3 ngón
tay lép, gói låi, Çem chiên, thêm vài mu‡ng xì dÀu,
1/2 mu‡ng ca phê tiêu, 1 chút ÇÜ©ng vàng, m¶t
chút §t, m¶t chút nÜ§c Ç° vào cho sôi, xong t¡t lÜä.
Món nÀy æn v§i cÖm.
~

1- Làm chä:
VÆt liŒu: - 2 bich tàu hû ky hiŒu Con Gà
400gr ,
- 2 mu‡ng caphê b¶t nêm chay
- 1 mu‡ng ca phê muÓi
- 1 mu‡ng ca phê ÇÜ©ng
- 1 chút tiêu
- 1 cái khæn väi vuông 5 tÃc m‡i bŠ.
Cách làm:
BÕ 2 bÎch tàu hû ky vào nÒi, Ç° ngÆp nÜ§c
nÃu sôi cho mŠm, bÕ vào 1 mu‡ng cà phê muÓi
khuÃy ÇŠu chØng 10 phút. ñ° ra khæn väi mÎn Çã
nhún nÜ§c s£n Ç‹ trên r° nh¿a, quÆy cho nÜ§c
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-

SÙc khÕe cho ngÜ©i Çi b¶
•

(Trích Çoån bài vi‰t cûa BS TrÀn QuÓc Bäo, USA)
Trong nhÎp sÓng v¶i vã, bÆn r¶n hiŒn nay,
viŒc dành th©i gian Ç‹ tÆp m¶t môn th‹ thao nào
Çó Çôi khi rÃt khó th¿c hiŒn. Riêng Çi b¶, m¶t hoåt
Ç¶ng t¿ nhiên cûa con ngÜ©i, không Çòi hÕi kÏ
næng và th‹ l¿c, låi dÍ th¿c hiŒn và ít tÓn kém, Çã
ÇÜ®c rÃt nhiŠu ngÜ©i tham gia và trª thành m¶t
hình thÙc tÆp luyŒn ngày càng ph° bi‰n.
•

Nh»ng l®i ích cûa Çi b¶:
ñi b¶ là môn th‹ thao rÃt ÇÖn giän nhÜng
mang låi nh»ng l®i ích to l§n cho sÙc khÕe. Trung

ChuÄn bÎ cho m¶t bu°i tÆp:
- TrÜ§c khi tham gia bÃt kÿ m¶t môn th‹
thao nào, cÛng nên Ç‰n tÜ vÃn bác sï vŠ
nh»ng vÃn ÇŠ liên quan Ç‰n sÙc khÕe.
- ChuÄn bÎ m¶t Çôi giày vØa chân và
thoáng.
- M¥c quÀn áo tùy theo th©i ti‰t, miÍn sao
bäo Çäm s¿ thoäi mái khi luyŒn tÆp.
-TrÜ§c khi b¡t ÇÀu luyŒn tÆp, nên giành 510 phút tÆp nh»ng Ç¶ng tác khªi Ç¶ng Ç‹
làm Ãm cÖ th‹, tránh cæng cÖ, mau mŒt
mÕi trong quá trình luyŒn tÆp.

•

ñi b¶ th‰ nào cho Çúng:
¾ TÜ th‰ khi Çi b¶:
- ñÀu luôn gi» th£ng và hÙng vŠ trÜ§c,
th£ng lÜng.
- Vai và cánh tay nên Ç‹ thoäi mái, khi Çi
nên Çánh tay m¶t cách t¿ nhiên (tÓt nhÙt là tåo
v§i khu›u tay m¶t gÓc 90 Ç¶).
- Khi bÜ§c, luôn Ç¥t gót chân xuÓng rÒi
hÖi nhón t§i trÜ§c, lÃy Çi‹m t¿a ª phÀn nŠn
xÜÖng bàn ÇÓt ngón chân (lúc Çó bån së có
cäm giác hÖi cæng ª phÀn trên cûa Çùi ) và
nâng gÓi lên m¶t chút. Nên gi» các ngón chân
hÜ§ng th£ng vŠ phía trÜ§c.
¾ Khoäng cách m‡i bÜ§c chân, tÓc Ç¶ và
th©i gian Çi b¶ sao cho cäm thÃy thoäi
mái. Ban ÇÀu tÆp ít, sau dó tæng dÀn
khoäng ÇÜ©ng, tÓc Ç¶ và th©i gian.
¾ PhÓi h®p hít thª trong quá trình luyŒn
tÆp. ñây là vÃn ÇŠ có š nghïa rÃt quan
tr†ng. Nên k‰t h®p hít thª trong khi Çi,
thông thÜ©ng nhÙt, ch†n nhÎp 2:1, tÙc
là Çi 2 bÜ§c k‰t h®p hít vào và Çi 4
bÜ§c k‰t h®p thª ra. Có ngÜ©i thích áp
døng nhÎp 3:1, Çi 2 bÜ§c k‰t h®p hít
vào và Çi 6 bÜ§c k‰t h®p thª ra. TÓt
nhÙt nên hít vào b¢ng mÛi và thª ra
qua miŒng. Hít thÆt sâu và ÇŠu Ç¥n.
¾ Th©i gian, Çîa Çi‹m: Không bó bu¶c
th©i gian, song nên ch†n nÖi có không
khí trong lành.

bình khi Çi b¶ 1,6 km, cÖ th‹ së “ÇÓt cháy” khoäng
100 calories. ñi b¶ 3,6 km/ ngày và 3 lÀn/ tuÀn, có
th‹ giúp giäm 0.5kg trong 3 tuÀn luyŒn tÆp ÇŠu
Ç¥n. ñ¥c biŒt, Çi b¶ có tác døng rÃt tÓt cho hŒ hô
hÃp và hŒ tuÀn hoàn. Ÿ nh»ng ngÜ©i næng hoåt
Ç¶ng (vØa v§i sÙc mình), nguy cÖ m¡c bÎnh tim
måch së giäm 50% so v§i ngÜ©i ít vÆn Ç¶ng và ª
nam gi§i không tÆp th‹ døc có Ç‰n 60% bÎ cao
huy‰t áp. Ngoài ra, luyŒn tÆp Çi b¶ cÛng góp phÀn
ki‹m soát ÇÜ©ng huy‰t ª nh»ng bÎnh nhân ti‹u
ÇÜ©ng. Có tác døng Ç‰n sÙc khÕe tinh thÀn nhÜ
giäm triŒu chÙng lo âu, trÀm cäm, giúp cäm thÃy
thoäi mái yêu Ç©i hÖn. ñ¥c biŒt có änh hÜªng rÃt
l§n ÇÓi v§i tâm lš ngÜ©i cao tu°i, giúp h† låc quan,
không mang m¥c cäm là gánh n¥ng cho gia Çình,
xã h¶i.
•

Giúp ki‹m soát tr†ng lÜ®ng cÖ th‹.

NhiŠu nghiên cÙu Çã chÙng tÕ Çi b¶ có
nh»ng l®i ích cø th‹ nhÜ sau:
- Giäm nguy cÖ bÎnh måch vành và
Ç¶t quœ,
- Góp phÀn giäm huy‰t áp,
- Giúp giäm cholesterole ª nh»ng
ngÜ©i có nÒng Ç¶ cholesterole cao.
- Giäm khÓi lÜ®ng m« dÜ thØa trong
cÖ th‹,
- Tæng s¿ hÜng phÃn, chÓng trÀm
cäm lo âu, giúp có giÃc ngû tÓt.
- Tæng ÇÆm Ç¶ xÜÖng, nên giúp
ngæn ch¥n loãng xÜÖng, Ç¥c biŒt ª
ngÜ©i cao tu°i và phø n» th©i kÿ
mãn kinh, nh»ng ÇÓi tÜ®ng dÍ bÎ
gãy c° xÜÖng Çùi.
- Giäm nguy cÖ ung thÜ Çåi tràng.
- Giäm nguy cÖ m¡c bÎnh ti‹u
ÇÜ©ng không phø thu¶c insulin.

Thân chúc các bån kiên trì Ç‹ có cÖ th‹
khÕe månh và tinh thÀn minh mÅn.~
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TrÃn ñåo Úc Châu

Bát ThÆp NhÙt Niên
Tòa-Thánh Tây-Ninh

Châu ñåo New South Wales

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

Tel & Fax:(02) 9740.5678
Email:thanhnghiep@optusnet.com.au

Thánh ThÃt cao Çài New south Wales
Kính gªi : HiŠn Huynh HiŠn Tài NguyÍn Ng†c DÛ,
TM. Ban T° ChÙc ñHTL CÖ Ch‰ Chung Cao ñài Tòa Thánh Tây Ninh tåi Häi Ngoåi.
Trích y‰u: V/v tham d¿ ñåi H¶i Thành LÆp CÖ Ch‰ Chung Cao ñài TTTN tåi häi ngoåi.
Tham chi‰u: Quš ThÖ M©i ÇŠ ngày 07.07.2006.
Kính HiŠn Huynh,
Hân hånh nhÆn ÇÜ®c quš ThÖ M©i chi‰u thÜ®ng, chúng tôi xin thay m¥t T¶c ñåo Sydney và các Bàn TrÎ
S¿ Liên HÜÖng, trân tr†ng kính phúc Çáp, hÀu HiŠn Huynh và qúy Ban T° ChÙc rõ:
RÃt ti‰c, chúng tôi không th‹ Ç‰n và không th‹ ÇŠ cº ai Çåi diŒn cho T¶c ñåo Sydney tham d¿ ñåi H¶i
Thành LÆp CÖ Ch‰ Chung Cao ñài Tòa Thánh Tây Ninh tåi häi ngoåi, do quš HiŠn t° chÙc vào th©i Çi‹m
mà b°n T¶c và các Bàn TrÎ S¿ bÆn nhiŠu sinh hoåt ñåo s¿ cÀn thi‰t tåi ÇÎa phÜÖng mình.
HÖn n»a, T¶c ñåo Sydney, Châu ñåo New South Wales, nguyên là H¶i Tín H»u Cao ñài NSW (Úc
Châu), thành lÆp tØ næm 1983, chúng tôi Çã tØng chû trÜÖng hành Çåo theo chÖn truyŠn ñai ñåo Tam Kÿ
Ph° ñ¶, Toà Thánh Tây Ninh tØ thº và chúng tôi s¤n sàng quy tùng H¶i Thánh Cao ñài Tòa Thánh Tây
Ninh (không phäi H¶i ñÒng ChÜªng Quän), khi H¶i Thánh th¿c s¿ phøc quyŠn.
Kinh qua nhiŠu lÀn ñåi H¶i trÜ§c Çây, ÇÜ®c m¶t sÓ ngÜ©i, ho¥c m¶t vài t° chÙc ñåo, hæm hª chåy theo
døc v†ng cûa th‰ tình, bôn chôn vÆn Ç¶ng và kêu g†i thÓng nhÙt cÖ ch‰ chung, nhÜng rÓt cu¶c
rÒi cÖ ch‰ chung cûa h†, trª thành cÖ ch‰ riêng cûa m¶t nhóm ngÜ©i. Do Çó, cÙ m‡i lÀn kêu g†i thÓng
nhÙt, là m‡i lÀn vô tình gây thêm chia rÈ, theo Çó, nÄy sinh thêm m¶t cÖ ch‰ khác bÃt di bÃt dÎch.
ñÙc Chí Tôn Çã h¢ng dåy:“Ôi ! ThÀy c¿c nh†c bao phen, mà nay con ÇÜ©ng ngó låi còn dài thæm th£m.
ThÀy chÌ mong m‡i con tÌnh hÒn, thÙc trí ngó låi bÜ§c ÇÜ©ng sái trÜ§c kia, mà lÆp tâm làm viŒc chánh
Çáng, theo lÀn ThÀy, thì s¿ may m¡n Ãy không còn chi cho ThÀy vui hÖn n»a”.
CÀu nguyŒn ÷n Trên, ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và ChÜ Thiêng Liêng bÓ hóa cho ChÜ HiŠn MÅn Tâm
HuŒ Tánh hÀu làm tròn Thiên trách cûa m¶t tín ÇÒ trung kiên cûa ñåo.
Nay kính,
Thánh ThÃt New South Wales, ngày R¢m tháng 7 Bính TuÃt.
(dl,08.08.2006)
Q. ñÀu T¶c ñåo Sydney,

Bän sao kính gªi:
-VP TrÃn ñåo Úc Châu,
-Bàn TrÎ S¿ các HÜÖng ñåo:
Canterbury, Bankstown, Fairfield, ñÜ©ng NhÖn,
“ ñ‹ kính tÜ©ng”
-LÜu hÒ sÖ.

HiŠn Tài NguyÍn Thành NghiŒp
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Væn-Phòng

ÇåI-ÇåO TAM Kÿ PH°-Ç¶

trÃn-Çåo úc-châu

Bát ThÆp NhÙt Niên

Tòa-thánh tây-ninh

114-118 King Georges Rd, WILEY PARK, NSW.2195, Australia
Tel & Fax: 61 - 2 - 9740.5678

Email: nguyencg@yahoo.com

Bän Phân-Tích
Phác-thäo SÖ-ñÒ T°-ChÙc H¶i-Thánh Lâm-Th©i Cao-ñài Häi-Ngoåi
cûa Ban Th‰-ñåo Häi-Ngoåi tåi San José,
vào hai ngày 20 và 21.05.2006.

NAM MÔ CAO-ñI TIÊN ÔNG Çåi B—-tát MA-HA-TÁT
Kính båch H¶i-Thánh ñåi-ñåo Tam kÿ Ph°-ñ¶, Tòa-Thánh Tây-Ninh.
Kính thÜa chÜ ChÙc-S¡c, ChÙc-ViŒc và ñåo-H»u Nam N», trong và ngoài nÜ§c ViŒt-Nam.
Thay m¥t chÜ ÇÒng-Çåo thu¶c TrÃn-ñåo Úc-Châu, Thi‹u-phÄm måo mu¶i ÇÜa ra Bän NhÆn-ÇÎnh
liên quan Ç‰n bän Phác-thäo SÖ-ñÒ T°-chÙc H¶i-Thánh Lâm-Th©i Cao-ñài Häi-Ngoåi cûa Ban
Th‰-ñåo Häi-Ngoåi, phÓi h®p v§i hai vÎ Giáo-H»u ThÜ®ng Ng†c Thanh và Thái CÀm Thanh, h†p
tåi Thánh-ThÃt San José vào hai ngày ThÙ Bäy, 20 và Chúa-Nh¿t, 21.05.2006. M¥c dÀu bu°i h†p
trên Çây Çã bÎ nhiŠu chÓng ÇÓi, nên Çã tåm dØng Ç‹ ch© nghiên-cÙu thêm, nhÜng Çây là m¶t bi‰n-cÓ
rÃt quan tr†ng và tác-håi rÃt l§n cho cÖ ñåo cûa ñÙc Chí-Tôn, ñÙc PhÆt-MÅu cùng các ñÃng
Thiêng-Liêng, Çã dày công gÀy d¿ng Ç‹ cÙu v§t chúng sanh trong hÖn 700.000 næm s¡p t§i, nên
Thi‹u phÄm không th‹ không lên ti‰ng ngay tØ bu°i phôi thai nÀy.
Nhìn vào bän Phác-thäo SÖ-ñÒ T°-ChÙc trên Çây, Thi‹u-phÄm vô cùng sºng sÓt và kinh-s® trÜ§c
suy nghï và d¿ tính táo-båo cûa Ban Th‰-ñåo Häi-Ngoåi. Không lë:
1. Vì H¶i-Thánh ª trong nÜ§c nhÃt th©i bÎ C¶ng-Sän ViŒt-Nam khÓng-ch‰, mà chÌ m§i có 80
næm nŠn ñåo cao quš cûa ñÙc Chí-Tôn låi bÎ loån Ç‰n nhÜ vÆy?
2. Ban Th‰-ñåo Häi-Ngoåi chÜa thÃy các v‰t xe Ç° trÜ§c Çây ª San José cûa m¶t nhóm ngÜ©i
không thu¶c Tòa-Thánh Tây-Ninh, cÛng Çã tØng phong phÄm tÜ§c cho chÙc-s¡c HiŒp-Thiên
và Cºu Trùng ñài Ç‹ mong lÆp thành H¶i-Thánh cho m¶t chi-phái m§i ª häi-ngoåi chæng?

Vài nét liên quan chánh trong ChÖn Pháp cûa ñåi-ñåo Tam
Kÿ Ph°-ñ¶:
H¶i-Thánh cûa ñåi-ñåo Tam Kÿ Ph°-ñ¶, Tòa-Thánh Tây-Ninh, Çã có Pháp-Chánh TruyŠn do ñÙc
Chí-Tôn ban hành tØ ngày khai ñåo, v§i s¿ phân quyŠn rõ ràng cûa ba ñài là:
1. Bát-Quái-ñài do ñÙc Chí-Tôn, hiŒp cùng chÜ ThÀn, Thánh, Tiên, PhÆt, n¡m quyŠn
ChÜªng-quän cä cÖ ñåo vŠ m¥t vô-vi. Còn vŠ phÀn h»u hình tåi th‰, thì có:
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2. Cºu-Trùng ñài, do ñÙc Giáo-Tông ChÜªng-quän cä hŒ-thÓng nam và n» chÙc-s¡c thu¶c
quyŠn, mà lo giáo-hóa và ph°-Ç¶ nhÖn-sanh lÆp công bÒi ÇÙc, giäi quä tiŠn-khiên, Ç‹ ngày
chung cu¶c ÇÜ®c h¶i hiŒp cùng ñÙc Chí-Tôn và ñÙc PhÆt-MÅu nÖi cõi thiêng-liêng h¢ng
sÓng.
3. HiŒp-Thiên ñài, do ñÙc H¶-Pháp ChÜªng-quän cä hŒ-thÓng nam và n» chÙc-s¡c thu¶c
quyŠn, mà làm gåch nÓi giao-ti‰p gi»a Bát-Quái-ñài và Cºu-Trùng ñài, Ç‹ gìn gi» LuÆt
Pháp chÖn-truyŠn cûa ñåo suÓt hÖn 700.000 næm s¡p t§i, v.v.
Ngoài ra ñÙc Lš Giáo-Tông và ñÙc Phåm H¶-Pháp Çã tiên liŒu tình trång cÖ ñåo ngày hôm nay,
nên Çã h¶i š lÆp ra h¢ng hà sa sÓ H¶i-Thánh-Em kh¡p chân tr©i góc b‹, tÙc là các ChÙc-viŒc cûa
Bàn-TrÎ-S¿ ª m‡i HÜÖng-ñåo. Dù H¶i-Thánh Anh có nhÃt th©i bÎ cÜ©ng quyŠn bÙc tº, các H¶iThánh Em kh¡p th‰ gi§i vÅn duy trì ÇÜ®c quyŠn ñåo, và së là mÀm mÓng tái-sinh cÖ ñåo và tái lÆp
H¶i-Thánh Anh khi th©i cÖ Ç‰n.
Låi n»a Pháp-Chánh TruyŠn Çã qui ÇÎnh r¢ng:
1. ChÙc-s¡c cûa ñåo tØ hàng LÍ-Sanh:
a. Phäi ÇÜ®c chÃp-thuÆn cûa:
i. ñåi-H¶i NhÖn-Sanh, rÒi
ii. H¶i-Thánh, và
iii. ThÜ®ng-H¶i, và
iv. cuÓi cùng phäi ÇÜ®c Bát-Quái-ñài phê-chuÄn,
b. m§i ÇÜ®c k‹ là chÙc-s¡c chánh-thÙc,
c. m§i ÇÜ®c g†i là ChÙc-s¡c thiên-phong.
2. H¶i-Thánh (Anh) chÌ gÒm các ChÙc-s¡c thiên-phong cûa Cºu-Trùng-ñài tØ phÄm Giáo-H»u
trª lên, ChÙc-s¡c HiŒp-Thiên-ñài tØ phÅm TruyŠn-Trång và ThØa-Sº trª lên và ChÙc-s¡c
PhÜ§c-ThiŒn tØ phÄm Chí-ThiŒn trª lên.

NhÆn-ÇÎnh vŠ bän phác-thäo sÖ-ÇÒ t°-chÙc H¶i-thánh caoÇài häi ngoåi:
ñåi-lÜ®c Ban Th‰-ñåo Häi-Ngoåi phác-h†a SÖ-ñÒ T°-ChÙc H¶i-Thánh Lâm-Th©i Cao-ñài HäiNgoåi nhÜ sau:
A.- H¶i-Thánh Cao-ñài Häi-Ngoåi, gÒm có ChÙc-s¡c Thiên-Phong, ChÙc-s¡c Ban Th‰-ñåo và
ñåi-diŒn các cÖ-sª ñåo ÇÜ®c ÇŠ-cº, ÇÜ®c NhÖn-Sanh và H¶i-Thánh thông-qua.
Các câu hÕi cÀn Ç¥t ra ª Çây là:
1. ChÙc-s¡c thiên-phong ª Çây là ai? Ngoài hai vÎ Giáo-h»u tham d¿ bu°i h†p ra, còn ai n»a?
2. Ngay cä ChÙc-s¡c PhÜ§c ThiŒn cÛng không có quyŠn chi vŠ Hành-chánh cûa ñåo, hà huÓng
chi ChÙc-s¡c Ban Th‰-ñåo, chÌ là thành phÀn nºa ñ©i, nºa ñåo, chÜa ÇÜ®c chính-thÙc là
chÙc-s¡c thiên phong vào hàng Thánh-Th‹ cûa ñÙc Chí-Tôn, sao ÇÜ®c g†i là thành phÀn
cûa H¶i-Thánh (Anh)?
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3. Các ChÙc-s¡c Ban Th‰-ñåo, t¿ mình Çã chÜa ÇÜ®c vào hàng Thánh-Th‹, thì dù có ÇÜ®c
NhÖn-Sanh tín nhiŒm vào các chÙc-vø thu¶c Cºu-Trùng ñài, cÛng chÌ là tåm th©i quyŠn
bi‰n Ç‹ dìu dÅn NhÖn-sanh trong lúc H¶i-Thánh bÎ giäi-th‹. VÆy ChÙc-s¡c Ban Th‰ ñåo có
quyŠn hån gì mà "thông-qua" s¿ ÇŠ cº cûa NhÖn-sanh vŠ các ñåi-diŒn cÖ-sª ñåo ÇÎa
phÜÖng ÇÜ®c vào hàng H¶i-Thánh?
4. H¶i-Thánh Cao-ñài Häi-Ngoåi ÇÜ®c Ç¥t trên quyŠn cûa hai H¶i-Thánh Cºu Trùng ñài và
HiŒp-Thiên ñài. VÆy có khác chi H¶i-Thánh Cao-ñài Häi-Ngoåi chi‰m cä quyŠn hành
cûa Bát-Quái-ñài, tÙc là cûa ñÙc Chí-Tôn rÒi?
B.- H¶i-Thánh Cºu-Trùng-ñài, bao gÒm ñåi-diŒn cûa ba phái: Thái, ThÜ®ng và Ng†c. DÜ§i
quyŠn H¶i-Thánh Cºu-Trùng-ñài låi có Çû Cºu ViŒn, tÙc nhiên là ngang hàng cùng H¶i-Thánh tåi
Tòa-Thánh Tây-Ninh, chÙ ª ÇÎa phÜÖng làm gì có Cºu ViŒn?!
Câu hÕi ÇÜ®c Ç¥t ra ª Çây là:
VÆy vÎ cÀm ÇÀu cûa H¶i-Thánh Cºu-Trùng-ñài ª Çây, có khác chi Çã chi‰m quyŠn hành cûa ñÙc
Giáo-Tông?
C.- H¶i-Thánh HiŒp Thiên ñài, gÒm Çû ba chi Pháp, ñåo, Th‰, và các cÖ-ch‰ ngoåi vi y nhÜ H¶iThánh HiŒp-Thiên-ñài ª H¶i-Thánh tåi Tòa-Thánh Tây-Ninh.
Câu hÕi ÇÜ®c Ç¥t ra ª Çây là:
VÆy vÎ cÀm ÇÀu cûa H¶i-Thánh HiŒp-Thiên-ñài ª Çây, có khác chi Çã chi‰m quyŠn hành cûa ñÙc
H¶-Pháp?
D.- Các vi phåm khác:
M¥c dù có các Chú-thích ª cuÓi trang, Thi‹u-phÄm nhÆn thÃy có nhiŠu Çi‹m không °n, thí dø nhÜ:
1. "Chú-thích sÓ 2: HŒ-thÓng t°-chÙc H¶i-Thánh: Hình thành CÖ-ch‰ LÜ«ng ñài (HiŒp-Thiên Cºu-Trùng) trong Çó HiŒp-Thiên ñài th‹ hiŒn © cÃp thÃp cûa ba Chi: Chi Pháp, Chi Th‰,
Chi ñåo; và Cºu-Trùng ñài th‹ hiŒn ª t°ng th‹ hiŒn h»u cûa các CÖ-sª Hành-Chánh-ñåo tØ
cÃp HÜÖng-ñåo Ç‰n Châu ñåo."

D1.- PhÀn H¶i-Thánh HiŒp-Thiên-ñài:
Chi Pháp gÒm các ChÙc-s¡c b° Çi ÇÎa phÜÖng phäi tØ phÄm LuÆt-S¿ Ç‰n ThØa-Sº. TÃt cä các phÄm
nÀy, ngoài hånh-ÇÙc và h†c-thÙc cÀn có, ÇŠu phäi ÇÜ®c Çào-tåo bªi H¶i-Thánh HiŒp Thiên ñài ª
Tòa-Thánh Tây-Ninh, phäi thông hi‹u Giáo-lš, LuÆt và Pháp, cùng tÃt cä các ñåo-LuÆt, ñåo NghÎñÎnh, Thánh-lÎnh và Thông-tri, ñåo-Sº, v.v. cûa ñåi-ñåo Tam Kÿ Ph°-ñ¶, Tòa-Thánh Tây-Ninh.
´t hay nhiŠu, phäi thông-hi‹u nguÒn gÓc và th¿c-tÆp vŠ cÖ-bút cûa ñåo Cao-ñài do chÜ vÎ ThÆp NhÎ
Th©i-Quân, ho¥c chÜ vÎ chÙc-s¡c cao-cÃp chi Pháp HiŒp-Thiên-ñài truyŠn dåy. Nói chung thì viŒc
ban cÃp phÄm-trÆt và ChÙc-vø cho ChÙc-s¡c HiŒp-Thiên ñài là Ç¥c quyŠn cûa H¶i-Thánh HiŒpThiên-ñài ª Tòa-Thánh Tây-Ninh.
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Câu hÕi cÀn Ç¥t ra ª Çây là:
1. VÆy ai ª häi ngoåi có khä næng và quyŠn hån ban cÃp phÄm-trÆt và chÙc-quyŠn cho chÜ vÎ
chÙc-s¡c HiŒp-Thiên-ñài ª H¶i-Thánh Cao-ñài Häi-Ngoåi và các ÇÎa-phÜÖng cûa häingoåi?
2. Phäi chæng Ban Th‰-ñåo Häi-Ngoåi Çã, Çang và së chi‰m quyŠn cûa H¶i-Thánh HiŒp-Thiên
ñài cûa Tòa-Thánh Tây-Ninh?
3. Phäi chæng Ban Th‰-ñåo Häi-Ngoåi Çã thØa th¡ng xông lên, sau khi ban cÃp bØa bãi cái g†i
là "HiŠn-Tài D¿-Phong" cho nhiŠu ngÜ©i, rÒi d¿a vào con sÓ giä-tåo Ç‹ ban cÃp chÙc-tÜ§c
cho m¶t sÓ ngÜ©i háo danh ham chÙc trong Ban Th‰-ñåo Häi-Ngoåi. ñi‹n hình nhÜ cái g†i
là "Ban Quän NhiŒn Ban Th‰ ñåo Úc-Châu", ÇÜ®c d¿ng lên bÃt chÃp s¿ góp š xây d¿ng cûa
Ça sÓ ChÙc-viŒc các bàn-TrÎ-S¿ cûa T¶c-ñåo Melbourne, Úc-châu. Các ChÙc-viŒc Bàn-TrÎS¿ thu¶c các T¶c-ñåo Sydney và Perth, cÛng thu¶c Úc-châu, chÌ im l¥ng, không phát-bi‹u
s¿ bÃt tín-nhiŒm cûa h†. Ban Quän-NhiŒm Ban Th‰-ñåo Úc-Châu, cho Ç‰n nay, ch£ng có
cÖ-ch‰ Hành-Chánh ñåo thu¶c Tòa-Thánh Tây-Ninh nào ª Úc- châu công nhÆn cä.Nói
khác Çi là h† ch£ng có liên hŒ chi Ç‰n nŠn Chánh-TrÎ-ñåo cûa Úc-châu.
Chi ñåo, gÒm có các ChÙc-s¡c và ChÙc-viŒc thu¶c ThÆp NhÎ ñ£ng CÃp Thiêng-Liêng VÎ cûa
PhÜ§c ThiŒn, tØ phÄm Minh-ñÙc, Tân-Dân lên Ç‰n Tiên-Tº và PhÆt-Tº. Theo LuÆt ñåo tÃt cä ÇŠu
phäi lÆp T© Minh thŒ hi‰n thân tr†n Ç©i cho H¶i-Thánh PhÜ§c-ThiŒn, phäi trÜ©ng trai gi§i sát, phäi
th¿c-hành Tam LÆp Ç‹ làm cÖ cÙu kh° cho nhÖn-sanh. ViŒc phong phÄm-trÆt và chÙc-vø cho ChÙcviŒc và ChÙc-s¡c cûa PhÜ§c-ThiŒn là Ç¥c quyŠn cûa H¶i-Thánh PhÜ§c-ThiŒn và H¶i-Thánh HiŒpThiên-ñài tåi Tòa-Thánh Tây-Ninh.
Câu hÕi cÀn Ç¥t ra ª Çây là:
1. VÆy ai ª häi ngoåi có khä næng và quyŠn hån ban cÃp phÄm-trÆt và chÙc-quyŠn cho chÜ vÎ
chÙc-s¡c PhÜ§c-ThiŒn ª H¶i-Thánh Cao-ñài Häi-Ngoåi và các ÇÎa-phÜÖng cûa häi-ngoåi?
2. Phäi chæng Ban Th‰-ñåo Häi-Ngoåi Çã, Çang và së chi‰m quyŠn cûa H¶i-Thánh PhÜ§cThiŒn và H¶i-Thánh HiŒp-Thiên ñài tåi Tòa-Thánh Tây-Ninh?
Chi Th‰, gÒm ChÙc-s¡c cûa 4 phÄm HiŠn-Tài, QuÓc-Sï, Phu-Tº và ñåi-Phu. Chi‰u theo bän QuiñiŠu và N¶i-LuÆt cûa ban Th‰-ñåo, do H¶i-Thánh HiŒp-Thiên ñài phê-chuÄn và ban hành, thì Ùngviên vào Ban Th‰-ñåo, ngoài ÇiŠu-kiŒn hånh-ÇÙc, tài-næng và h†c-thÙc ra, phäi ÇÜ®c s¿ ti‰n cº
cûa hai vÎ ÇÜÖng-quyŠn hành-chánh tØ phÄm Giáo-H»u hay TruyŠn-Trång s¡p lên, v.v. Th‰ mà ª
häi ngoåi, khi lÆp hÒ-sÖ ti‰n cº vào Ban Th‰-ñåo cho các HiŠn-Tài D¿-Phong, låi không cÀn Ç‰n s¿
ti‰n cº cûa các ChÙc-viŒc Hành-Chánh-ñåo, vÓn là nh»ng ngÜ©i thÆn cÆn và hi‹u rõ các Ùng viên
hÖn ai h‰t. Do Çó m§i xäy ra chuyŒn ban cÃp bØa bãi phÄm HiŠn-Tài D¿-Phong cho nhiŠu ngÜ©i ª
Úc-Châu. ñi‹n-hình nhÜ ª T¶c-ñåo Melbourne, Úc-châu, hÀu h‰t HiŠn-Tài D¿ Phong:
1. chÌ "nhÆp môn chi‰u lŒ" Ç‹ có S§ CÀu-ñåo,
2. chÜa hŠ bi‰t ñåo và cÛng chÜa hŠ sinh-hoåt v§i ñåo,
3. sau khi nhÆp-môn:
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a.
b.
c.
d.
e.

không hŠ Ç‰n Thánh-ThÃt tÆp cúng låy và Ç†c kinh,
không hŠ gi» trai gi§i,
không hŠ bi‰t Ç‰n các Bàn-TrÎ-S¿ cûa mình là gì? ª Çâu?
cÃu k‰t nhau xóa bÕ cÖ-ch‰ Hành-Chánh ñåo cûa T¶c-ñåo Melbourne,
tÓ-cáo v§i Chánh-quyŠn ÇÎa-phÜÖng Ç‹ âm-mÜu hå Bäng-ñåo và c¶t c© cûa ThánhThÃt T¶c-ñåo Melbourne. Nh© có s¿ can thiŒp kÎp th©i cûa HiŠn-Tài NguyÍn
Chánh-Giáo, Bäng-ñåo m§i ÇÜ®c gi» yên tåi-ch‡, duy có c¶t cª thì t¿ tay hai vÎ
HiŠn-Tài d¿ phong Çã tháo g« tØ chiŠu ngày mùng 2 T‰t Bính-TuÃt.

Ngoài ra còn có vÎ HiŠn-Tài D¿-Phong, hiŒn là Phø-tá T°ng Quän-NhiŒm Ban Th‰-ñåo Úc-Châu,
Çã tØng có quá khÙ "bán Thánh-ThÃt cûa H¶i Tín-H»u Cao-ñài Victoria" tåi sÓ 18, Oak Street,
Preston, Melbourne.
Câu hÕi cÀn Ç¥t ra ª Çây là:
1. VÆy phäi chæng Ban Th‰-ñåo Häi-Ngoåi Çã và Çang muÓn lÆp m¶t chi-phái m§i, gÒm có
nh»ng ngÜ©i g†i là Nhân-sï, LuÆt-sÜ, H†c-giä ª häi ngoåi, mà không cÀn bi‰t Ç‰n công-quä,
hånh-ÇÙc, Çåo-tâm và s¿ hi‹u bi‰t vŠ ñåo Cao-ñài?
2. ñÙc Chí-Tôn Çã tØng hÕi trong Thánh-Ngôn r¢ng: "NhÆp môn cho Çông, thiên phong cho
nhiŠu, phÕng có ích chi cho nŠn ñåo?"

D2.- PhÀn H¶i-Thánh Cºu-Trùng-ñài:
ChÙc-s¡c ª Çâu Ç‹ làm ñåi-diŒn cho 3 phái Thái, ThÜ®ng và Ng†c Ç‹ ÇiŠu hành Cºu ViŒn và b°
nhiŒm Ç‰n các T¶c, các Châu?
Câu hÕi cÀn Ç¥t ra ª Çây là:
Phäi chæng Ban Th‰-ñåo Häi-Ngoåi së thØa th¡ng xông lên, sau khi lÆp ÇÜ®c H¶i_Thánh rÒi së:
1. Phong phÄm trÆt cho các Chánh-TrÎ-S¿ lên LÍ-Sanh?
2. Phong phÅm trÆt cho các HiŠn-Tài D¿-Phong thành HiŠn-Tài chánh-thÙc, nhÜ HiŠn-Tài
NguyÍn Kim TriŒu Çã tØng ÇŠ-nghÎ trong phiên ñåi-H¶i cûa Ban Th‰-ñåo Häi Ngoåi cuÓi
næm 2005 ª San José?
3. Phong phÅm Giáo-H»u cho các HiŠn-Tài và HiŠn-Tài D¿-Phong m§i ÇÜ®c thæng phÄm
HiŠn-Tài k‹ trên?
4. T°-chÙc cÖ-bút Ç‹ h®p thÙc-hóa cho các ChÙc-s¡c phàm phong k‹ trên thành thiên phong?
5. v.v.
Các câu hÕi trên Çây có hÖi s§m, nhÜng Thi‹u-PhÄm tin ch¡c nh»ng kÈ Çã tØng thØa th¡ng xông lên
kia, së có mÜu ÇÒ dø-d‡ nh»ng kÈ háo danh ham chÙc b¢ng phÜÖng-cách bÃt chính nhÜ buôn bán
phÄm-chÙc, nhÜ các ch‰-Ç¶ cai-trÎ ª trong nÜ§c Çã và Çang làm.

K‰t-LuÆn:
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V§i các nhÆn xét nhÜ trên, Thi‹u phÄm thº hÕi cái g†i là "H¶i-Thánh Lâm-Th©i Cao-ñài HäiNgoåi" do Ban Th‰-ñåo Häi-Ngoåi nghï ra Çó:
1. Có thành lÆp ÇÜ®c không?
2. Së có ÇÜ®c bao nhiêu trong sÓ ChÙc-s¡c và tín-ÇÒ thu¶c Tòa-Thánh Tây-Ninh chÃp-nhÆn và
ûng-h¶?
Xin thÜa: Toàn th‹ ChÙc-s¡c và ChÙc-viŒc Hành-Chánh ñåo cûa TrÃn-ñåo Úc-Châu ch¡c
ch¡n së không dám ûng-h¶, vì không ai dám phåm Thiên-ñiŠu.
3. Và giä-sº m¶t khi Çã ÇÜ®c thành lÆp:
a. Rõ ràng së tåo ra m¶t chi-phái m§i n»a trong ñåo Cao-ñài.
b. Së dÅn d¡t m¶t sÓ tín-ÇÒ bÎ lÀm låc Çi vào con ÇÜ©ng cûa Bàng-môn Tä-ñåo.
c. Së là m¶t H¶i-Thánh, nghe qua thì vï Çåi, nhÜng chÌ là m¶t cái lâu Çài xây trên
m¶ng-tÜªng cûa m¶t sÓ ngÜ©i Çang ngû gøc gi»a ban ngày.
d. Hay chÌ là "con cóc mà muÓn làm ông Tr©i"?

thi‹u-phÄm mån phép ÇŠ-nghÎ:
1. ChÜ Huynh T› ñŒ Mu¶i tåi häi-ngoåi hãy vui lòng xét nét thÆt chín ch¡n bän phác-thäo SÖñÒ T°-ChÙc H¶i-Thánh Lâm-Th©i Cao-ñài Häi-Ngoåi do Ban Th‰-ñåo Häi-Ngoåi soån
thäo, Ç‹ tránh phåm l©i minh-thŒ nhÆp-môn.
2. ChÜ Huynh T› ñŒ Mu¶i tåi häi-ngoåi hãy:
a. KiŒn toàn các cÖ-ch‰ Hành-Chánh ñåo Çang có tåi các ÇÎa-phÜÖng vŠ các phÜÖngdiŒn:
i. H†c-tÆp Giáo-Lš cûa ñåi-ñåo,
ii. ChÌnh-ÇÓn Nghi-thÙc cúng ki‰ng,
iii. ñoàn-ngÛ-hóa Thanh Thi‰u Niên,
iv. ChuÄn-bÎ Th‰-hŒ k‰ thØa,
v. Ph°-truyŠn nŠn ChÖn-ñåo,
vi. ñÄy månh công-tác TØ-ThiŒn ho¥c PhÜ§c-ThiŒn,
vii. v.v.
Các Bàn-TrÎ-S¿ ª ÇÎa-phÜÖng là H¶i-Thánh Em, có Çû cä H¶-Pháp Em, Giáo-Tông Em và
ñÀu-sÜ Em là quá Çû "cä xác lÅn hÒn" Ç‹ thi-hành nhiŒm-vø hành Çåo và truyŠn Çåo theo Çúng
Tân-LuÆt và Pháp Chánh TruyŠn Çã qui-ÇÎnh. ñÎa-phÜÖng nào có hÖn m¶t HÜÖng-ñåo, thì m§i nên
t°-chÙc ra T¶c-ñåo Ç‹ gi» s¿ thÓng nhÃt cûa hai hay nhiŠu HÜÖng Çó. Ti‹u-Bang nào có hÖn m¶t
T¶c-ñåo m§i nên t°-chÙc ra Châu-ñåo, cÛng nh¢m gi» s¿ liên k‰t và h°-tÜÖng nhau trong Çåo-s¿.
Trên bình diŒn cä nÜ§c nhÜ Hoa-Kÿ, Canada và Úc-châu, v.v m§i cÀn t°-chÙc ra TrÃn-ñåo, Ç‹ tåo
s¿ thÓng nhÃt và næng l¿c sanh hoåt cho cÖ ñåo tåi quÓc gia Çó. T°-chÙc TrÃn-ñåo nói Çây chÌ là
m¶t cái sÜ©n hay là m¶t cái khuôn hÜ§ng dÅn cho s¿ phát triÍn cûa cÖ ñåo tåi quÓc-gia Çó trong
tÜÖng lai theo Çúng khuôn mÅu cûa Tòa-Thánh Tây-Ninh Çã có tØ næm 1927, khi ñÙc H¶-Pháp mª
ñåo tåi Kiêm-Biên. Nh»ng viŒc nÀy hoàn toàn phù h®p v§i LuÆt Pháp chÖn truyŠn cûa ñåi-ñåo
Tam Kÿ Ph°-ñ¶ do Tòa-Thánh Tây-Ninh Çã ban hành và cÛng n¢m trong tÀm tay v§i cûa chúng ta
ª häi-ngoåi. VŠ ChÙc-s¡c cÀm ÇÀu các T¶c, Châu và TrÃn-ñåo, chúng ta së tùy hoàn cänh ÇÎaphÜÖng mà tåm quyŠn bi‰n th‰ nào cho không phåm Ç‰n Pháp Chánh-TruyŠn cûa ñåo.
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b. ñó là chúng ta gi» Çúng hŒ-thÓng 5 cÃp cûa nŠn Chánh-TrÎ ñåo Çã có trÜ§c næm
1979 cûa Tòa-Thánh Tây-Ninh.
Ngày xÜa, khi lÆp ñåo, ñÙc Chí-Tôn là Chúa-T‹ Càn-Khôn VÛ-Trø, Ngài có Çû quyŠn pháp và s£n
có các ChÖn-Linh cao tr†ng lâm phàm Ç‹ Çi tØ thÜ®ng-tÀng xuÓng hå tÀng. Còn nay, trong hoàn
cänh không có H¶i-Thánh, không có cÖ bút và chúng ta chÌ là ñåo-H»u quèn, thì chúng ta phäi Çi
tØ hå-tÀng lên thÜ®ng tÀng cûa cÃu-trúc cÖ ñåo, có th‹ phäi mÃt nhiŠu th‰-hŒ ti‰p nÓi, miÍn sao
chúng ta lÆp s¤n m¶t hàng rào cän, hay m¶t khuôn mÅu cho các th‰-hŒ k‰ thØa thong dong ti‰n bÜ§c
cho khÕi låc lÓi.
Theo thi‹n š chúng tôi, trên bình diŒn häi-ngoåi, tÃt cä các TrÃn-ñåo:
1. Phäi tr¿c thu¶c th£ng vŠ H¶i-Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh, khi Çã ÇÜ®c phøc-quyŠn, và
tránh cänh phän kh¡c gi»a H¶i-Thánh Ngoåi-Giáo ª Kiêm-Biên ngày xÜa v§i H¶i-Thánh tåi
Tòa-Thánh Tây-Ninh.
2. Trong hiŒn tåi, chÌ lo cûng-cÓ ÇÎa phÜÖng mình cho tÓt ÇËp và liên k‰t hàng ngang v§i các
TrÃn-ñåo khác mà thôi.
3. Trong khi ch© Ç®i H¶i-Thánh tåi Tòa-Thánh Tây-Ninh ÇÜ®c phøc-quyŠn, nh»ng vÎ lãnh-Çåo
ª ÇÎa-phÜÖng nào, thì chÌ nên Ç‹ cho nhÖn-sanh ª ÇÎa-phÜÖng Çó bÀu ch†n mà thôi. Khi nào
H¶i-Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh Çã ÇÜ®c phøc quyŠn, H¶i-Thánh së tùy nghi ÇÎnh-Çoåt.
Thi‹u-phÄm xin Ça tå chÜ Huynh, T›, ñŒ, Mu¶i cho phép ÇÜ®c b¶c-båch nh»ng ÇiŠu trên Çây Ç‹ t¿
cänh giác chính mình hÀu Ü§c mong cho bÜ§c ÇÜ©ng h†c Çåo và hành Çåo ÇÜ®c tr†n vËn.
Trân tr†ng,
Thánh-ThÃt New South Wales, ngày mùng 1 tháng 5 næm Bính-TuÃt.
(dl. 27.05.2006)
Q. Quän Væn-Phòng TrÃn-ñåo Úc-Châu,

HiŠn-Tài NguyÍn Chánh-Giáo

Sao kính gªi:
-H¶i-Thánh ññTKPñ, Tòa-Thánh Tây-Ninh
-Væn-phòng TrÃn ñåo Úc-Châu.
"ñ‹ tÜ©ng trình"
-Các T¶c-ñåo Sydney, Melbourne và Perth.
"ñ‹ kính tÜ©ng và ph°-bi‰n cho toàn Çåo-h»u"
-HÒ-sÖ lÜu.
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Đạo Thầy Duy Có Một
---ooOoo---

Lá vàng rơi cõi tử sanh,
Gởi thân cửa Phạm duyên lành Tu Chơn
Bóng trăng soi thuyền hạnh,
Hiên trúc bụi trần phai.
Rừng thung chiều tĩnh mịch,
Lòng nhẹ ngự Vân Đài.
Tôi vốn là người sống trong ngưỡng cửa Tu Chơn, giữ mình cho chơn thật với một kiếp trần,
gội rửa tánh phàm vui về nẻo Đạo, nương theo phướn Chí Linh vào đường hằng sống, những mong
hiệp trong khối Thánh Đức thương yêu vô tận của Thầy.
Chiếc lá vàng rơi trong cõi tử sanh của đầu mùa giá lạnh, còn vướng chút bụi trần. Tình cờ
tôi được xem qua bản phác thảo “SƠ -ĐỒ TỔ CHỨC HỘI THÁNH LÂM THỜI CAO ĐÀI HẢI
NGOẠI” do một số đồng Đạo biên soạn.
Đọc qua nội dung chính trong bản phác thảo, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và lo âu.
Ngạc nhiên là vì sự hiểu biết về cơ cấu tổ chức trong nền Chánh Trị Đạo sao quá nông cạn,
sự hiểu biết về quyền năng của Hội Thánh rất mù mờ không định rõ.
Lo âu là vì, con đường Đạo Đức tu học tấn hóa về cõi Thiêng Liêng của các bạn còn lắm
nhiều gay go khổ sở. Đường đi xa xăm diệu vợi gió bụi mịt mù, do cái danh ảo của kiếp trần che
mất nguồn Tâm quay về cửa Đạo.
Ở đây tôi không nói cái đúng sai đen trắng, vì đó là cái cảnh giả của kiếp người, như bóng
trăng qua cửa, như bóng nắng dưới cây, như sương rơi đầu cỏ, như gió thoảng bên tai. Rồi ra nó sẽ
tan theo cát bụi, với những kiếp sanh luân chuyển trên đường tấn hóa.
Tôi chỉ duy muốn nói đến một điều đó là QUYỀN TỐI CAO CỦA HỘI THÁNH. Quyền
hành cao trọng ấy Thầy dạy thành lập từ thuở ban sơ khai Đạo, định vị rõ ràng trên dưới, anh trước
em sau, lập nên hình thể Hội Thánh để thay cho hình ảnh Chí Linh của Thầy mà phụng sự cho vạn
linh.
Quyền hành cao trọng dường ấy chắc hẳn phải là các bậc nguyên nhân đầy lòng từ ái mới
gánh vác trách nhiệm nặng nề mà Thầy giao phó trông nom con cái của Thầy.
Vào cái thuở ban sơ khai Đạo, Thầy dùng huyền diệu thiêng liêng giáo hóa lương sanh, để
vào lòng một Đức từ bi mở khối tình ái vật ưu sanh theo Thánh Đức háo sanh của Thầy.
Thầy lại dạy thành lập Hội Thánh thay Thầy mà độ rỗi quần sinh. Hội Thánh là hình ảnh
Chí Linh của Thầy, đó là khối Thánh Đức thương yêu vô tận, quyền năng giải thoát ở nơi tay Thầy
vi chủ, thế gian nầy không có quyền nào áp đặt, tiêu hủy nó đặng.
Khối linh Thánh Đức của Thầy hằng sống mãi, thì quyền năng Hội Thánh vẫn còn tồn tại
mãi mãi. Dù cho dòng đời lịch sử có lắm đổi thay, dù cho cơ thể hữu vi có biến tướng, thì quyền
Hội Thánh vẫn còn sống mãi trong lòng của mỗi Đạo Tâm. Lương sanh vẫn hằng vun bồi Thánh
Thể của Thầy tròn đầy như cái thuở ban sơ Thánh Đức.
Đức tin con cái của Thầy nương theo khối Chí Linh vào đường hằng sống. Hội Thánh thay
cho hình ảnh Chí Linh của Thầy có một quyền năng giải thoát tận độ vạn linh. Không ai có quyền
thay thế nó được, bởi nó tượng trưng cái quyền tối cao làm Chúa của sự thương yêu trong khối Linh
Thánh Đức của Thầy.
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Đạo Thầy duy có một.
Thánh Thể của Thầy duy có một.
Thì Hội Thánh thay cho hình ảnh Chí Linh của Thầy chỉ duy có một mà thôi.
Ý niệm thành lập Hội Thánh lâm thời có lầm lạc đó chăng? Khi mà Thánh Thể Chí Linh của
Thầy vẫn còn tại thế, vẫn trong sáng như vầng nhựt nguyệt, vẫn cường thịnh như khí sanh quang,
vẫn đủ quyền năng tận độ vạn linh đưa về cựu vị.
Đạo cao trọng do bởi cái gốc ở Tâm, chớ không phải cái ngọn ở trí.
Hội Thánh, Thánh Thể của Thầy được dưỡng nuôi phát khởi từ cái gốc ở Tâm và thành Đạo
cũng từ nơi cái gốc ban sơ Chí Thánh đó.
Đại ái đại từ qui tánh Phật,
Vào Cung Thiên Hỉ đắc chơn Tâm.
Nhà Tu đức tính cao quí ở sự chơn thật và sống trong khối Thánh Đức thương yêu chơn thật
đó. Bỏ cái danh ảo của kiếp trần, hết lòng phục vụ cho Hội Thánh và phụng sự cho nhơn sanh bằng
cả cõi lòng chơn thật, không tư ý.
Lấy đức hạnh chơn Tu vun đắp cho Thánh Thể của Thầy được tròn đầy, nhơn sanh nhờ đó
mà hưởng giọt hồng ân của Đấng Chí Linh.
Trong nền Đạo có sẵn cơ cấu tổ chức cơ sở hạ tầng nền Hành Chánh Đạo địa phương, Hội
Thánh em. Tại sao không trông theo đó hành Đạo lập công bồi đức, mà lại muốn chiếm đoạt quyền
hành Hội Thánh, lập ra cái thai nhi gọi là Hội Thánh lâm thời, giống như trường đời tranh danh đoạt
lợi.
Làm phận sự của một người Tín Đồ giữ gìn giới luật, trai lạt, hạnh ngôn, đúng theo lời minh
thệ nhập môn cầu Đạo đã là khó rồi. Bước thêm một bước nữa làm chức việc Bàn Trị Sự, thêm
trách nhiệm nặng nề khó khăn hơn. Đức hạnh phải trau giồi hơn cho xứng đáng danh thể là một Hội
Thánh em. Bao nhiêu đó cả một đời tu học cũng gian lao lắm, chớ đừng mong chi bước qua hàng
Hội Thánh: Thay cho hình ảnh Chí Linh của Thầy. Nếu không tròn đầy Tâm Đức làm nhơ danh Hội
Thánh sẽ đắc tội với Thiên Điều, mà phải bị luân hồi trả quả.
Ngôn ngữ vốn không phải là cơ sở để truyền Tâm, sang Tâm một cách thung dung được, nó
chẳng qua như chiếc lá thu bay theo dòng đời cát bụi.
Thôi thì xin mượn đôi lời chân thật, gởi chiếc thuyền Tâm nương theo gió bụi kiếp trần, đến
người Bạn Đạo hữu duyên tìm về cõi thật nơi cảnh thiêng liêng.
Lời thật, nếu có điều gì làm khách trần không vừa lòng đẹp ý, kính xin mở lòng độ lượng
mà thứ lỗi cho.

Thuyền neo giữa chốn bụi trần,
Cửa không tĩnh mịch định thần tầm chơn.
Úc quốc tiết Mạnh Đông
Ngày 01 tháng 06 năm 2006
Ái Nhân
Cẩn bút
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Bát Thập Nhất Niên)
TÒA THÁNH - TÂY NINH
----------------------------------------

Lời Thỉnh Nguyện
Kinh gởi Chư Đồng Đạo,
Kính thưa chư Hiền,
Trải qua bao cuộc tranh luận làm hao tổn bao nhiêu giấy mực, tinh thần con cái Đức Chí
Tôn lay động không biết đi về nơi nào, vấn đề tranh cãi ngày càng ồn ào hơn. Nhưng cốt lõi của vấn
đề vẫn còn đó.
Việc hành đạo nơi quốc nội có những khó khăn riêng, việc hành đạo nơi hải ngoại càng có
nhiều khó khăn hơn nữa. Có một điều rất mừng cho sự phát triển cơ đạo, con cái Đức Chí Tôn vẫn
còn một lòng một dạ theo Thầy.
Con đường TU của Đại Đạo có nhiều phương cách lập vị cho chính mình. Nhưng tất cả đều
không qua các luật lệ được quy định nơi: TÂN LUẬT, PHÁP CHÁNH TRUYỀN, ĐẠO NGHỊ
ĐỊNH, ĐẠO LUẬT,…. Tất cả những văn kiện kể trên chỉ là tiếng còi cây gậy nhằm mục đích lùa
đàng chiên đi trong khuôn khổ để về hội hiệp cùng Thầy. Nếu chúng ta biết chụi lắng nghe tiếng còi
và biết kiêng sợ cây gậy thì con đường về cùng Thầy không khó. Có khó chăng là: “Tại lòng ta
muốn, hay không muốn mà thôi”.
Việc TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH ĐẠO nơi Hải ngoại không qua khỏi khuôn luật Tổ chức
Hành Chánh Đạo được quy định nơi Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định, Đạo Luật,….
Các tổ chức, cơ quan trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Tòa Thánh Tây Ninh), đều nhằm
mục đích hỗ trợ cho việc phát triển Đạo để phụng sự vạn linh. Vì thế việc đặc trọng tâm phát
triển xây dựng thêm: Ban… hay Cơ Quan… không nhằm mục đích hỗ trợ cho sự phát triển
HÀNH CHÁNH ĐẠO chúng ta cần nên suy nghĩ lại. Nghĩ rằng: “Muốn xây dựng ngôi nhà lịch
xinh, căn nhà có cửa cao hơn nóc là thiếu sự hài hòa cân xứng”.
Bao nhiêu tranh cãi đã quá đủ. Uy tín của hai chữ CAO ĐÀI đã bị oen ố ít nhiều, tinh thần
con cái của Đức Chí Tôn bị lay động không ít. Tiểu đệ thành khẩn THỈNH NGUYỆN chư đồng đạo
chúng ta nên dừng cuộc tranh luận nơi đây, để lòng an tịnh vui về với lẽ Đạo đồng.
Ngay gian hai lẽ biết sao thông,
Hình luật Thiêng liêng mới giữ phòng.
Một khuyết, một đầy, không đổ đủ,
Một lui, một tới, khó cân đồng….
(Thiên Thai Kiến Diện, bài thứ 64)
Thành kính thỉnh nguyện,

Huỳnh Trọng
Úc Quốc, ngày 03-07 nh. Bính Tuất (dl.26-08-2006)
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ChÜÖng trình LÍ Vía
tháng bäy (NhuÀn) BínhTuÃt (august 2006)
•
•

MÒng 1 Tháng 7 NhuÀn, Bính TuÃt (dl, ThÙ Næm 24.08.2006): Cúng ñÙc Chí Tôn (Ng† th©i, Ti‹u lÍ).
R¢m Tháng 7N. Bính TuÃt (dl, ThÙ Næm 07.09.2006): Cúng ñÙc Chí Tôn (DÆu Th©i, Ti‹u lÍ).

Tháng Tám/ Bính TuÃt ( september 2006)
•
•
•
•

MÒng 1 Tháng 8 Bính TuÃt (dl, ThÙ Sáu 22.09.2006): Cúng ñÙc Chí Tôn (DÆu th©i, Ti‹u lÍ).
R¢m Tháng 8 Bính TuÃt (dl, ThÙ Sáu 06.10.2006): Cúng ñÙc Chí Tôn (Ng† Th©i, TL) tåi Thánh ThÃt;
Vía ñÙc PhÆt MÅu. T‰t Trung Thu (DÆu th©i, ñL) tåi ñTPM.
18 Tháng 8 Bính TuÃt (dl, ThÙ Hai 09.10.2006): Vía ñÙc Lš Giáo Tông (DÆu th©i, ñåi lÍ).
27 Tháng 8 Bính TuÃt (dl, ThÙ TÜ 18.10.2006): Vía ñÙc Kh°ng Thánh (DÆu th©i, ñåi lÍ).

Tháng chín/ Bính TuÃt (Oct. -Nov. 2006)
•
•
•
•

MÒng 1 Tháng 9 Bính TuÃt (dl, Chû Nh¿t 22.10.2006): Cúng ñÙc Chí Tôn (Ng† th©i, Ti‹u lÍ).
MÒng 4 Tháng 9 Bính TuÃt (dl, ThÙ TÜ 25.10.2006): K› niŒm Ngài Bäo Væn Pháp Quân (DÆu th©i, Ti‹u
lÍ).
MÒng 7 Tháng 9 Bính TuÃt (dl, ThÙ Bäy 28.10.2006): K› niŒm Ngài NguyÍn Bäo Pháp (DÆu th©i, Ti‹u
lÍ).
R¢m Tháng 9 Bính TuÃt (dl, Chû Nh¿t 05.11.2006): Cúng ñÙc Chí Tôn, (DÆu th©i, Ti‹u lÍ). ~

NhÆn ÇÜ®c tin mØng:

* HiŠn T› TrÎnh Ti‰t Næm, PTS HÜÖng ñåo ñÜ©ng NhÖn cº hành Hôn LÍ cho ThÙ Nam là:

TrÎnh HÜng Nguyên
cùng:

Wei Sa Sa
ThÙ N» cûa Ông Bà Wei Luo Yu Zhen
Vào ngày 19 tháng Bäy (thi‰u) næm Bính TuÃt (Dl. 12/08/2006)

* HiŠn T› Vân Sº Di Sanh, C¿u CTS HÜÖng ñåo ñÜ©ng NhÖn cº hành Hôn LÍ cho Út N» là:

Vân MÏ Dung
cùng:

TrÀn NghiŒp Vân
Út Nam cûa Ông Bà TrÀn DÜ Ki‰n
Vào ngày 10 tháng Bäy (nhuÆn) næm Bính TuÃt (Dl. 02/09/2006)
Trân tr†ng chúc mØng quš HiŠn T› và Thân Quy‰n ÇÜ®c Dâu thäo, R‹ hiŠn.
Chúc các cháu, các em HÜng Nguyên và Sa Sa, NghiŒp Væn và MÏ Dung
hånh phúc và bŠn duyên giäi ngÅu.
T¶c ñåo Sydney
Bàn TrÎ S¿ các HÜÖng ñåo ñÜ©ng NhÖn, Fairfield, Bankstown, Canterbury
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ChuyŒn th‰ s¿

TrÀn nguyên ñÙc

C¶ng ÇÒng ngÜ©i Ki Tô h»u Çã và Çang träi qua

v®, Çó chính là bà Maria Magdala (hay Mary
Madalena), và có m¶t ngÜ©i con gái.
- Bào thai cûa bà Magdala, tÙc dòng máu
cûa ñÙc Chúa Giê Su, Çã ÇÜ®c mÆt mã hóa trong
bÙc tranh TiŒc Ly cûa danh h†a ngÜ©i Ý Leonardo
Da Vinci.
- NgÜ©i con gái cûa ñÙc Chúa Giê Su, tên
Sarah, ÇÙng ÇÀu m¶t dòng tu n°i ti‰ng và dòng tu
này hiŒn vÅn còn lÜu truyŠn ª Âu châu
- Kinh Thánh là do chính ñåi ñ‰
Constantine "xào nÃu" ra tåi ñåi h¶i Công giáo
Nicean vào th‰ k› thÙ ba, cø th‹ hÖn là vào næm
325. Tåi ñaÎ h¶i này s¿ kiŒn bà Mary là v® cûa
"con Thiên Chúa" b¡t ÇÀu ÇÜ®c ém nhËm.
- BÓn quy‹n Phúc Âm, ÇÜ®c Giáo h¶i
Công giáo chính thÙc công nhÆn là: Mathêu,
Marco, Luca và Gioan Çã bÎ vo tròn, bóp méo cho
møc Çích tuyên truyŠn. Theo các Phúc Âm
nguyên thûy thì bà Mary là vÎ Tông ñÒ ÇÀu tiên
và chính bà chÙ không phäi ông Phêrô ÇÜ®c lŒnh
thành lÆp giáo h¶i. Sau khi ñÙc Chúa Giê Su bÎ
hành hình thì Çã xäy ra cu¶c tranh chÃp quyŠn
thành lÆp và lãnh Çåo giáo h¶i gi»a bà Mary và
ông Phêrô. K‰t quä là bà Mary phäi qua Pháp tœ
nån.
- Hài cÓt cûa bà Mary cÛng nhÜ là nh»ng
tài liŒu bí mÆt liên quan Ç‰n mÓi quan hŒ gi»a bà
và ñÙc Chúa Giê Su Çã ÇÜ®c khám phá tåi
Temple Mount khi Jerusalem bÎ xâm chi‰m trong
cu¶c ThÆp T¿ Chinh ÇÀu tiên.
- "S¿ thÆt" vŠ bí mÆt cûa ñÙc Chúa Giê
Su và bà Mary vÅn còn ÇÜ®c lÜu gi» cho t§i ngày
nay bªi m¶t t° chÙc bí mÆt có tên g†i là Priory of
Sion, và danh h†a ngÜ©i Ý Da Vinci tØng là m¶t
trong các thû lãnh cûa t° chÙc này.
- Giáo H¶i Công Giáo có bi‰t vŠ công
cu¶c bäo tÒn bí mÆt nói trên và cÓ g¡ng ngæn cän,
thÆm chí dù phäi gi‰t ngÜ©i, trong nhiŠu th‰ k›
qua.
- Ngoài ra, Giáo H¶i Công Giáo thÜ©ng
ám sát các hÆu duŒ cûa ñÙc Chúa Giê Su nh¢m
không cho dòng dõi ngài phát tri‹n.
- v.v...

m¶t xì cæng Çan vŠ ÇÙc tin. Nguyên nhân là do
viŒc xuÃt bän m¶t quy‹n ti‹u thuy‰t có t¿a ÇŠ là
The Da Vinci Code, tåm dÎch là MÆt mã Da Vinci,
cûa nhà væn ngÜ©i Anh tên Dan Brown. Kÿ th¿c,
quy‹n ti‹u thuy‰t hình s¿ này Çã ÇÜ®c Ãn hành tØ
tháng Ba næm 2003 nhÜng sª dï dÜ âm cûa nó vÅn
còn vang v†ng cho Ç‰n hôm nay là vì m§i Çây
m¶t cuÓn phim d¿a trên n¶i dung cûa quy‹n MÆt
mã Da Vinci Çã ÇÜ®c hãng phim Sony Picture
Entertainment ÇÒng loåt công chi‰u tåi kh¡p các
råp trên toàn th‰ gi§i.
N‰u xét vŠ m¥t tài chánh thì quy‹n sách
này là m¶t thành công, bán chåy nhÃt trên toàn th‰
gi§i. ChÌ trong vòng 3 næm mà Çã có t§i 40 triŒu
cuÓn MÆt Mã Da Vinci bìa cÙng ÇÜ®c bán ra tåi
150 quÓc gia, trong Çó có 1.5 triŒu cuÓn tåi Úc.
ñÒng th©i, nó cÛng Çã ÇÜ®c dÎch sang 44 thÙ
ti‰ng. Theo danh sách thu nhÆp trong næm 2005
cûa nh»ng ngÜ©i n°i ti‰ng trên th‰ gi§i, ÇÜ®c Çæng
täi trên t© tåp chí tài chánh Forbes, MÆt mã Da
Vinci Çã mang låi cho ông Dan Brown 77 triŒu
MÏ kim.
Tåi sao m¶t cuÓn ti‹u thuy‰t hình s¿ nhÜ
MÆt mã Da Vinci låi lôi cuÓn ÇÜ®c s¿ quan tâm
Çông Çäo Ç‰n nhÜ vÆy? ñó là vì, tuy nó ÇÜ®c vi‰t
dÜ§i dång ti‹u thuy‰t nhÜng có nhiŠu s¿ kiŒn
"Ç¶ng tr©i" liên quan Ç‰n nh»ng ÇiŠu cÓt lõi trong
giáo lš Công giáo ÇÜ®c lÒng vào trong n¶i dung
và nh»ng s¿ kiŒn này có th‹ làm lung lay ÇÙc tin
cûa ngÜ©i Ki Tô h»u.
Xuyên suÓt quy‹n ti‹u thuy‰t các s¿ kiŒn
sau Çây Çã ÇÜ®c ti‰t l¶, dÅn chÙng và kh£ng ÇÎnh:
- ñÙc Chúa Giê Su Ki Tô chÌ là m¶t
ngÜ©i phàm phu, là m¶t ngÜ©i Do Thái giäng Çåo
bình thÜ©ng, không hŠ ÇÜ®c các môn ÇÒ xem là
con Thiên Chúa mãi cho t§i mÃy th‰ k› sau khi
ông ch‰t và t§i lúc ñåi ñ‰ La Mã Constantine
tòng phøc Công giáo, ông m§i ÇÜ®c ông
Constantine bi‰n thành m¶t con Thiên Chúa Ç‹
phøc vø cho mÜu ÇÒ chính trÎ cá nhân.
- ñÙc Chúa Giê Su không hŠ sÓng låi sau
khi bÎ hành hình.- ñÙc Chúa Giê Su Çã tØng có
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sur la Légende du Bouddha Çæng trên t© Journal
Asiatique, nhà nghiên cÙu ngÜ©i Pháp Senart
kh£ng ÇÎnh r¢ng nh»ng chuyŒn liên quan Ç‰n cu¶c
Ç©i ñÙc PhÆt ÇŠu thÃt thiŒt và hoàn toàn là m¶t
sän phÄm huyŠn thoåi ÇÜ®c d¿a trên tâm thÙc tôn
giáo ƒn ñ¶. PhÆt giáo ch£ng là gì khác hÖn m¶t
chi phái cûa Bà La Môn giáo. Các thuy‰t TÙ DiŒu
Ç‰, Duyên khªi, NgÛ uÄn, Vô thÜ©ng, Vô ngã;
Nhân quä và Luân hÒi v.v... ÇŠu vay mÜ®n cä.
VÅn theo ông Senart, PhÆt giáo lúc ban ÇÀu là m¶t
tôn giáo chÌ Ç¥t n¥ng vÃn ÇŠ hånh phúc ngay trong
th‰ gian này cÛng nhÜ viŒc tái sinh vào cõi tr©i
hÖn là chuyŒn nhÆp Ni‰t Bàn và nh»ng suy diÍn
trØu tÜ®ng vŠ Duyên khªi và Nhân quä. RÒi n»a,
trong m¶t quy‹n sách ti‰ng ñÙc nhan ÇŠ Der
BuÇhismus und seine Geschichte in Indien, m¶t
h†c giä khác là Hermann Jacobi thì cho r¢ng khái
niŒm ThÆp NhÎ Nhân Duyên chính là tÜ®ng trÜng
cho 12 tháng. Løc sÜ ngoåi Çåo th©i ñÙc PhÆt sinh
tiŠn là sáu hành tinh. M¥t tr©i là ñÙc PhÆt. S¿ mâu
thuÅn gi»a ñÙc PhÆt và ñŠ Bà ñåt ña là mÓi mâu
thuÅn gi»a m¥t tr©i và m¥t træng. Nói chung ông
Kern kh£ng ÇÎnh ñÙc PhÆt ÇÜ®c xây d¿ng và phát
tri‹n trên huyŠn thoåi m¥t tr©i trong truyŠn thuy‰t
ƒn ñ¶.
Còn vŠ vÃn ÇŠ có nh»ng ngÜ©i cho r¢ng
ñÙc PhÆt là ÇŒ tº cûa ñÙc Lão Tº thì Çã xäy ra
cách Çây hàng ngàn næm, cø th‹ hÖn là vào
khoäng th‰ k› thÙ næm Tây lÎch và tác nhân là
quy‹n Tây Thæng Kinh và quy‹n Hóa HÒ Kinh.
M¶t Çoån trong chÜÖng ÇÀu cûa quy‹n Tây Thæng
Kinh thuÆt låi viŒc ñÙc Lão Tº Çi sang ƒn ñ¶
truyŠn ñåo nhÜ vÀy: "Lão Tº bay vŠ hÜ§ng tây Ç‹
mª Çåo tåi Trúc Càn. Ngài ÇÜ®c g†i là C° tiên
sinh, rÃt giÕi nhÆp vào vô vi nên Ngài trª nên
không có mª ÇÀu, không có k‰t cu¶c, tÒn tåi mãi
mãi. Vì th‰, Ngài bay (vŠ hÜ§ng tây) Çem Çåo
Ç‰n äi Hàm CÓc. Quan LŒnh ª Çó là Doãn HÌ
trông thÃy l¢n khí (ÇÕ tía) cûa Ngài, bèn trai gi§i
Çón ti‰p. (Lão Tº) vì Quan LŒnh mà thuy‰t hai
chÜÖng ñåo ñÙc kinh]". ƒn ñ¶ ngày xÜa cÛng
g†i là Thiên Trúc, Tây Trúc, hay Tây V¿c nhÜng
trong Tây Thæng Kinh thì g†i là Trúc Càn. Ngoài
ra, ngày xÜa ngÜ©i Trung Hoa g†i ngÜ©i ƒn ñ¶ là
r® HÒ. Còn ch» ki‰n khí trong câu vØa dÅn thì Ùng
v§i câu rÃt n°i ti‰ng "tº khí Çông lai". "Tº khí
Çông lai" là làn khí ÇÕ tía tØ hÜ§ng Çông bay t§i.
NhÜ vÆy, rõ ràng tây thæng là bay vŠ hÜ§ng tây,
tÙc là sang ƒn ñ¶. M¶t quy‹n sách khác ÇÜ®c
biên soån vào th©i Çi‹m xê xích trÜ§c sau m¶t
chút v§i quy‹n Tây Thæng Kinh là quy‹n Tây

N‰u quy‹n MÆt mã Da Vinci chÌ là m¶t
sän phÄm hÜ cÃu thì ch£ng mÃy ai quan tâm. ñàng
này, tác giä Dan Brown cÙ nhÃn månh nhiŠu lÀn
r¢ng nh»ng ÇiŠu ông vi‰t trong MÆt mã Da Vinci
toàn là nh»ng "s¿ kiŒn lÎch sº", nghïa là d¿a trên
nh»ng tài liŒu có thÆt. Ông Dan Brown Çã xº døng
nh»ng ÇÎa danh thÆt, nh»ng con ngÜ©i thÆt và
nh»ng t° chÙc thÆt Ç‹ dÅn chÙng cho các luÆn ÇiŒu
cûa mình, do Çó quy‹n sách có sÙc thuy‰t phøc
Ç¶c giä mà m¶t khi tin tÜªng vào các luÆn ÇiŒu
cûa quy‹n sách thì s¿ nguy håi b¡t ÇÀu phát tác.
ThÆt vÆy, nh»ng Ç¶c giä nào nhË då, cä tin và
không có th©i gi© tìm hi‹u thiŒt hÜ së Çâm ra sÓc.
Vì n‰u nh»ng tài liŒu, d» kiŒn do ông Dan Brown
trÜng dÅn trong cuÓn truyŒn là trung th¿c và
chuÄn xác thì các giáo dân Công giáo Çã bÎ lØa gåt
trong suÓt hai ngàn næm qua. M¶t s¿ thÆt quá phû
phàng và khó có th‹ chÃp nhÆn ÇÜ®c. Chính
Thánh Phaolô Tông ñÒ Çã có lÀn nhÆn ÇÎnh vŠ s¿
phøc sinh cûa ñÙc Chúa Giê Su r¢ng: "N‰u ñÙc
Chúa Giê Su không sÓng låi, thì nh»ng ÇiŠu tôi
giäng cho anh chÎ em ÇŠu vô nghïa và ÇÙc tin cûa
anh chÎ em cÛng chä có nghïa lš gì! Bªi vì viŒc
Chúa Phøc Sinh là nŠn täng Ç‹ hoàn tÃt công cu¶c
cÙu chu¶c t¶i l‡i cûa nhân loåi. "!
Theo suy nghï h‰t sÙc chû quan cûa tôi thì
chuyŒn ÇÜ®c g†i là xì cæng Çan thu¶c loåi trên
ch£ng phäi là chuyŒn m§i lå trong quá trình khai
sáng, bäo tÒn và phát tri‹n cûa các tôn giáo l§n
trên th‰ gi§i. Cái "pháp nån" mà Çåo Công giáo
Çang träi qua ngày hôm nay thì PhÆt giáo Çã phäi
chÎu Ç¿ng trong quá khÙ. Duy có ÇiŠu là th‰ gi§i
ngày nay không còn là th‰ gi§i "càn vô Ç¡c khán,
khôn vô Ç¡c duyŒt" nên m‡i khi xäy ra m¶t "xì
cæng Çan" thì nh»ng ngÜ©i có trách nhiŒm giáo
dân khó lòng hån ch‰ s¿ ph° bi‰n và tÀm mÙc änh
hÜªng cûa nó trong n¶i b¶. Chúng ta có th‹ tin
ÇÜ®c hay không khi cách Çây hàng træm næm Çã
có nh»ng công trình nghiên cÙu ti‰t l¶ r¢ng ñÙc
PhÆt ch£ng hŠ tåo ra kinh, luÆt và luÆn gì cä.
Nh»ng gì mà Çåo PhÆt có ÇÜ®c cho t§i ngày hôm
nay hoàn toàn vay mÜ®n tØ Çåo Lão bªi vì ñÙc
PhÆt Thích Ca trÜ§c Çây chÌ là m¶t môn ÇÒ cûa
ñÙc Lão Tº và thÆm chí cûa ñÙc Kh°ng Tº. RÒi
nh»ng l©i nói sau cùng cûa ñÙc PhÆt v§i Ngài A
Nan trÜ§c khi nhÆp Ni‰t Bàn cÛng là do nhiŠu
ngÜ©i Ç©i sau bÎa Ç¥t và thêm th¡t. LuÆn ÇiŒu
xuyên tåc và bóp méo s¿ thÆt, m§i nghe Çã khi‰n
chúng ta cäm thÃy vô cùng phi lš và xúc phåm, Ãy
vÆy mà Çã ÇÜ®c công bÓ cách Çây gÀn hai th‰ k›.
N‰u tôi không lÀm, thì trong bài nghÎ luÆn Essai
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chi li hÖn m¶t chút là nh»ng cu¶c xung Ç¶t gi»a
tín ÇÒ tôn giáo này v§i tín ÇÒ tôn giáo khác, thÆm
chí gi»a chi phái này và chi phái khác hay gi»a
pháp môn tu này v§i pháp môn tu khác. Ai cÛng
giành phÀn chánh, phÀn cao, phÀn Çúng vŠ mình.
Và hÆu quä n‰u nhÕ là các vø "trích Çi‹m" trong
trÜ©ng ngôn luÆn, cùng là s¿ phân hóa tÃt y‰u.
L§n hÖn thì là các cu¶c tàn sát ÇÅm máu.
Tôi nhÆn thÃy có m¶t ÇiŠu rÃt mÌa mai ª
Çây là m‡i khi nh¡c Ç‰n HÒi giáo thì chúng ta
thÜ©ng có thành ki‰n là tín ÇÒ cûa ñåo này c¿c
Çoan nhÜng nhìn låi chúng ta thÃy các phÀn tº Çó
gÀn nhÜ hiŒn diŒn trong các tôn giáo l§n khác. RÒi
n»a, các tôn giáo khác có khuynh hÜ§ng nhìn HÒi
giáo nhÜ m¶t "Bàng Môn, Tä ñåo" nhÜng xét kÏ
låi không ít phÀn tº bàng Môn, tä ñåo Çã len lÕi
vào ÇÜ®c các tôn giáo t¿ cho mình là chánh giáo
này. Theo tôi, sª dï có tŒ trång này là do chúng ta
thÜ©ng mÖ hÒ ho¥c ng¶ nhÆn gi»a ÇÙc tin và biên
tín, gi»a cÙu cánh và phÜÖng tiŒn, gi»a tuyŒt ÇÓi
và tÜÖng ÇÓi, và gi»a bän th‹ và hiŒn tÜ®ng.
Khi ÇÓi diŒn v§i m¶t ÇiŠu gì Çó m§i lå thì
chúng ta thÜ©ng phân ra thành hai nhóm, Çó là tán
ÇÒng và bài bác (pros and cons), và Ç‹ h‡ tr® cho
lÆp trÜ©ng cûa mình thì ngÜ©i ta thÜ©ng trÜng dÅn
các d» liŒu. D» liŒu nào có sÙc thuy‰t phøc nhÃt
thì së th¡ng ÇÜ®c cu¶c tranh luÆn. Tuy nhiên, vÃn
ÇŠ Çáng lÜu š ª Çây là sÙc thuy‰t phøc hay mÙc
khä tín Çó chÜa h£n là ÇÒng nghïa v§i s¿ trung
th¿c hay chuÄn xác. Hay nói cách khác là s¿ khä
tín và sÙc thuy‰t phøc Çó n‰u Çåt ÇÜ®c thì chÌ tÒn
tåi trong m¶t giai Çoån nhÃt ÇÎnh và ÇiŠu này
thÜ©ng xäy ra trên lãnh v¿c nghiên cÙu vŠ các nŠn
væn minh hay væn hóa mà tôn giáo n‰u nói vŠ m¥t
h»u hình thì låi thÜ©ng là s¿ thæng hoa cûa m¶t
nŠn væn hóa hay væn minh nào Çó. S¿ thÆt mà
chúng ta có và bi‰t ÇÜ®c ngày hôm nay chÌ mang
tính chÃt tÜÖng ÇÓi thôi. ThÆt vÆy, n‰u không có
nh»ng khám phá khäo c° m§i tåi An DÜÖng, ñôn
Hoàng, Mã VÜÖng ñôi v.v... thì cho t§i bây gi©
nhiŠu ngÜ©i vÅn còn lÀm lÅn vŠ nŠn væn minh
ho¥c væn hóa Trung quÓc; cÛng nhÜ là s¿ hi‹u bi‰t
lŒch låc vŠ Lão giáo, Kh°ng giáo v.v.... ñiŠu này
hoàn toàn có th‹ xäy ra v§i các nŠn væn minh khác
nhÜ Ai CÆp, Hy Låp, La Mã, ƒn ñ¶ v.v..., tÙc là
nh»ng cái nôi cûa Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo,
HÒi giáo, ƒn ñ¶ giáo. Th‰ mà cho t§i bây gi©
không ít ngÜ©i vÅn loay hoay biŒn minh cho biên
tín, cho phÜÖng tiŒn, cho s¿ tÜÖng ÇÓi, và cho hiŒn
tÜ®ng ho¥c là bÎ chúng làm giao Ç¶ng. NhÜng
chúng ta làm nhÜ th‰ Ç‹ vì møc Çích gì khi mà

Nhung TruyŒn Çã cung cÃp thêm thông tin vŠ s¿
kiŒn Hóa HÒ này: "Nh»ng gì ghi trong kinh PhÆt
là giÓng y chang v§i n¶i dung Lão Tº ñåo ñÙc
Kinh cûa Trung QuÓc. NgÜ©i ta cho r¢ng Lão Tº
Çi vŠ hÜ§ng tây, ra khÕi äi quan, vÜ®t qua nÜ§c
Thiên Trúc ª Tây V¿c, giáo hóa r® HÒ". Quy‹n
Tây Nhung TruyŒn còn kh£ng ÇÎnh r¢ng Lão Tº
Çã dåy ngÜ©i ƒn ñ¶ tu thành PhÆt: "Hóa HÒ vi
Phù ñÒ, thu¶c ÇŒ tº biŒt hiŒu, h®p h»u nhÎ thÆp
cºu". [Nghïa là: ... Giáo hóa r® HÒ thành PhÆt, Çó
là biŒt hiŒu dành cho cä thäy 29 ÇŒ tº]. NhÜ vÆy,
theo š nghïa cûa câu này thì ñÙc PhÆt Thích Ca
và 28 vÎ T° SÜ ngÜ©i ƒn ñ¶ là 29 ÇŒ tº cûa ñÙc
Lão Tº.
Còn thuy‰t ñÙc PhÆt ÇÜ®c sinh ra tØ hông
và khi m§i sinh ra Çi bäy bÜ§c trên bäy Çóa sen,
chÌ m¶t ngón tay lên tr©i và m¶t ngón tay xuÓng
ÇÃt rÒi nói câu "Thiên ThÜ®ng, Thiên Hå, Duy
Ngã ñ¶c Tôn" , thì nhiŠu ngÜ©i cho r¢ng ÇÜ®c
d¿a trên mô hình cûa t° sÜ Çåo Kÿ Na (Jaina
Mahâvira) và thánh nhân Çåo Bà La Môn.
VŠ nguyên nhân xuÃt gia thì chúng ta lâu
nay vÅn Çinh ninh r¢ng ñÙc PhÆt cäm thÃy ÇÜ®c
n‡i thÓng kh° cûa sinh, lão, bŒnh, tº trên trÀn th‰,
nên mong tìm s¿ giäi thoát vŠ tinh thÀn. NhÜng låi
có ngÜ©i lÆp luÆn r¢ng s¿ xuÃt gia cûa ñÙc PhÆt
có liên quan t§i hoàn cänh mà ÇÃt nÜ§c cûa ngài
Çang g¥p phäi. Vào th©i Çi‹m Çó, dòng t¶c Thích
Ca Çang chÎu s¿ uy hi‰p cûa nÜ§c Câu Tát La, chÌ
s§m chiŠu có khä næng bÎ hûy diŒt, ñÙc PhÆt vì š
thÙc ÇÜ®c hi‹m h†a này nên Çã bÕ Çi lánh nån.
LuÆn ÇiŒu này ÇÜ®c chÙng minh qua s¿ kiŒn sau
khi Thái Tº TÃt ñåt ña Çi tu thành PhÆt thì toàn
b¶ hoàng thân, quÓc thích cûa ngài bÎ thäm sát.
v.v... và v.v...
HÀu h‰t chúng ta ÇŠu bi‰t r¢ng cu¶c Ç©i
và lÎch sº cûa các vÎ giáo chû nhÜ ñÙc Lão Tº,
ñÙc Kh°ng Tº, ñÙc PhÆt Thích Ca, ñÙc Chúa
Giê Su, ñÙc Mô Ha Mét v.v... tØng là nh»ng ÇŠ
tài mà gi§i h†c giä ñông lÅn Tây phÜÖng không
ng§t nghiên cÙu và tranh luÆn trong hàng ngàn
næm qua. Tuy nhiên, ÇiŠu Çáng nói là trong nh»ng
h¶t thóc do công khó cày äy mà có ÇÜ®c thì vÅn
có không ít håt sån. Có nh»ng k‰t quä nghiên cÙu
thoåt tiên ÇÜ®c xem là m§i lå, khách quan nhÜng
sau Çó m§i v« lë ra là ÇÜ®c d¿a trên nh»ng d» liŒu
bÎ bóp méo, sai lŒch ho¥c phi‰n diŒn, chÙ không
phäi là m¶t ti‰t l¶ hay khám phá gì m§i cä. RÒi
Ç¶ng cÖ nghiên cÙu cÛng ch£ng phäi là do s¿
thành š, chánh tâm mà ch£ng qua là bÎ thôi thúc
bªi quan niŒm hËp hòi, s¿ kiêu mån và tÜ l®i. RÒi
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tri‹n tâm linh tÙc là s¿ phát tri‹n trong Thiên ñåo.
NhÜng ÇÙc tin dÙt khoát là không th‹ nào có ÇÜ®c
b¢ng cách ÇŠ cao ñåo giáo cûa mình và chà Çåp
ñåo giáo cûa ngÜ©i. ñÙc tin không th‹ nào có
ÇÜ®c b¢ng cách mua chu¶c, hù d†a, cÜ«ng ép, vu
khÓng, xuyên tåc, må lœ... ThÙ ÇÙc tin thû Ç¡c
ÇÜ®c b¢ng nh»ng trò h‰t sÙc "ñ©i" Çó trái nghÎch
v§i m†i lë ñåo thì làm sao mà tÒn tåi ÇÜ®c. ThÙ
ÇÙc tin Çó ch£ng khác chi chi‰c lá mùa thu chÌ
ch¿c ch© m¶t cÖn gió thoäng là Çû Ç‹ cuÓn Çi, hÒ
huÓng gì là m¶t cÖn cuÒng phong hay bão táp?
Trên l¶ trình tu h†c, theo tôi thi‹n nghï
ÇiŠu quan tr†ng nhÃt là tinh thÀn hi‹u bi‹t, khoan
dung và cäm thông. ThÆt vÆy, chúng ta không nên
chÌ kính tr†ng ñåo giáo cûa riêng mình và bài bác
nh»ng tôn giáo cûa ngÜ©i khác, mà phäi kính
tr†ng tôn giáo cûa ngÜ©i khác vì lš do này hay vì
lš do khác n»a. N‰u không, tÙc là chúng ta Çã t¿
Çào huyŒt chôn chính ñåo giáo cûa mình, và còn
làm håi các ñåo giáo khác. NgÜ©i nào chÌ bi‰t tín
ngÜ«ng cûa mình và bài xích nh»ng tín ngÜ«ng
khác là h† Çã m¡c chÙng bŒnh "tôn bái b°n thÀn"
quá n¥ng. H† làm th‰ và nghï r¢ng: "Tôi së làm
rång danh tôn giáo cûa tôi". NhÜng trái låi, khi
làm nhÜ vÆy h† Çã gây t°n thÜÖng Çåo giáo cûa
mình m¶t cách trÀm tr†ng. Vì vÆy, s¿ hòa h®p là
tÓt ÇËp, m†i ngÜ©i cÀn l¡ng nghe, và có thiŒn chí
l¡ng nghe nh»ng tri‰t thuy‰t mà ngÜ©i khác ÇŠ
xÜ§ng.
Møc Çích cûa các ñåo giáo rÓt ráo thì
cÛng chÌ muÓn truyŠn giäng chân lš mà viŒc này
thì Çâu phäi thu¶c Ç¶c quyŠn cûa Lão giáo, Kh°ng
giáo, ƒn ñ¶ giáo, PhÆt giáo, Do Thái giáo, Ky Tô
giáo, HÒi giáo, Cao ñài giáo... N‰u không nhÆn
thÙc rõ ràng thì nh»ng danh xÜng vØa nêu chÌ là
m¶t trª ngåi cho s¿ hi‹u bi‰t chân lš cách t¿ tåi,
và có th‹ làm phát sinh nh»ng thành ki‰n tai håi
trong tÜ tÜªng con ngÜ©i.
Ô hô! Thº hÕi trên th‰ gian này chÌ có
m¶t vÀng træng mà ngÜ©i ÇÎa phÜÖng nào cÛng
quy‰t sÓng, quy‰t ch‰t Ç‹ giành quyŠn vi chû thì
ÇiŠu Ãy ch£ng phäi là buÒn cÜ©i l¡m ru? Làm nhÜ
vÆy thì ch£ng khác mÃy v§i chuyŒn mÃy ông thÀy
bói mù xem voi. M‡i ngÜ©i ÇŠu có m¶t "chân lš"
khác nhau mà chung quy thì chÌ là "vån thù quy
nhÃt b°n". Ai tai!!! ~
TrÀn nguyên ñÙc

chúng ta bi‰t rõ là s¿ hi‹u bi‰t cûa chúng ta thì vô
cùng hån hËp mà trong "lòng ÇÃt" thì còn Än chÙa
nhiŠu "s¿ thÆt", nhiŠu "chân lš".
Vì biên tín nên chúng ta cho r¢ng ñåo
giáo cûa mình là cao siêu hÖn ñåo giáo khác và
m‡i khi ai Çøng chåm t§i ñåo giáo mình thì giãy
nãy lên nhÜ Çïa chåm phäi vôi rÒi có nh»ng ngôn
tØ và hành Ç¶ng quá khích ho¥c là Çâm ra hoang
mang, nao núng trong ÇÙc tin. ñó là do ª s¿ hi‹u
bi‰t và quan niŒm sai låc vŠ viŒc tu h†c cûa chúng
ta. XÜa nay chúng ta vÅn thÜ©ng nghe câu châm
ngôn là: "ñi ÇÜ©ng nào rÒi [cuÓi cùng] cÛng vŠ La
Mã". N‰u tuyŒt Çåi Ça sÓ chúng ta, loài ngÜ©i, ÇŠu
hi‹u câu nói này có š nghïa là có rÃt nhiŠu con
ÇÜ©ng Ç‹ Çi Ç‰n La Mã, dù anh Çi con ÇÜ©ng nào
Çi n»a thì s§m hay mu¶n, xuông xÈ hay chông gai
miÍn là "hành tàng" cûa anh quang minh, chánh
Çåi, h®p pháp, h®p luÆt lŒ, cuÓi cùng anh cÛng së
Ç‰n ÇÜ®c La Mã thì th‰ gi§i này xÜa nay có lë Çã
không xäy ra nhiŠu cu¶c tÜÖng sát, tÜÖng diŒt gi»a
con ngÜ©i v§i nhau. "La Mã" ª Çây chúng ta có
th‹ tåm hi‹u là Thiên ñàng Çó, là cõi Ni‰t Bàn Çó,
là Chân ThiŒn MÏ Çó, là cõi BÒng Lai Çó, là cõi
Thiêng Liêng h¢ng sÓng Çó, là v.v... và v.v... Çó.
Cái Çích Ç‰n cûa các ñåo giáo trên th‰ gian này,
chÌ khác nhau ª tên g†i mà thôi! Còn các con
ÇÜ©ng thì chung quy cÛng chÌ là phÜÖng tiŒn. Vì
suy nghï và hành Ç¶ng qua læng kính t¿ cao, t¿
phÌnh gåt nên chúng ta vÅn cÙ suÓt Ç©i lao kh°
biŒn giäi cho phÜÖng tiŒn cûa mình Ç‹ cuÓi cùng
ch£ng còn tâm sÙc Ç‹ Çåt Ç‰n cái cÙu cánh.
Quan niŒm và hành Ç¶ng cûa chúng ta ÇÓi
v§i câu "Thiên ThÜ®ng, Thiên Hå, Duy Ngã ñ¶c
Tôn" cÛng dÅn t§i hŒ quä tích c¿c và tiêu c¿c
tÜÖng t¿.
Trên bÜ§c ÇÜ©ng h†c và hành ñåo, viŒc
có ÇÙc tin là m¶t ÇiŠu vô cùng thi‰t y‰u vì nó giúp
chúng ta có ÇÜ®c sÙc månh vÜ®t qua nhiŠu khó
khæn, thº thách. NgÜ©i Pháp h† có câu phÜÖng
ngôn là "La foi transporte les montagnes", nghïa
là: ñÙc tin chª Ç¥ng núi non, tôi thi‰t nghï cÛng
không phäi quá phóng Çåi. ThÆt là vô cùng may
m¡n cho nh»ng ai có ÇÜ®c cÖ duyên Çích thân
chÙng nghiŒm nh»ng ÇiŠu huyŠn bí, linh thiêng vì
m¶t khi Çã träi qua ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu siêu nhiên
Çó, ÇÙc tin dù không d©i cÛng së Ç‰n. Kÿ dÜ, Çåi
Ça sÓ chúng ta ÇŠu phäi t¿ n‡ l¿c tìm tòi, gån l†c
và un Çúc ÇÙc tin Ç‹ trÜ§c là th¿c hiŒn ÇÜ®c phÀn
Nhân ñåo và sau Çó là tåo nŠn täng cho s¿ phát

Sydney15/07/2006
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Lê Phong
MÜ©i phút...
Hai mÜÖi phút...
Ba mÜÖi phút...
BÓn mÜÖi phút...
BÓn mÜÖi læm phút...!
h‰ là hiŒp m¶t không có chuyŒn gì lå xäy ra.
M¥c dÀu các tuy‹n thû Ý có vài lÀn lên banh
rÃt nguy hi‹m nhÜng các tuy‹n thû
Soccerwhos, à không Socceroos nói chung Çã lên
công, vŠ thû tÜÖng ÇÓi v»ng vàng nên Çôi bên ÇŠu
thi ÇÃu ngang ngºa và không có bàn th¡ng nào ghi
ÇÜ®c.
Hai cÖ h¶i rõ mÜ©i mÜÖi cûa Ç¶i cÀu Ý Çã
bÎ thû môn Mark Schwazer hóa giäi h‰t sÙc ÇËp
m¡t. CÖ h¶i ÇÀu tiên là ª phút thÙ 19, khi tiŠn Çåo
Alberto Gilardino nhÆn ÇÜ®c quä Çánh ÇÀu ngÜ®c
cûa tiŠn Çåo Luca Toni, dù bÎ các cÀu thû Úc áp
sát nhÜng anh này vÅn có th‹ tung ngÜ©i Çá vôlê.
Schwazer dùng tay ÇÄy banh vÜ®t xà ngang trong
gang tÃc. CÖ h¶i thÙ hai cho "Squadra Azzurra" là
ª phút thÙ 21, Toni nhÆn ÇÜ®c ÇÜ©ng chuyŠn vÜ®t
tuy‰n cûa tiŠn vŒ công Andrea Pirlo rÒi ngay lÆp
tÙc quay ngÜ©i dÙt Çi‹m chân trái vào góc gÀn.
Thû môn Schwazer m¥c dù ngã ngÜ©i Çón banh
sai hÜ§ng nhÜng vÅn kÎp rÜ§n chân ra cän ÇÜ®c
bóng.

kèo dÜ§i làm chuyŒn không tÜªng Ç‹ th¡ng Ç¶i
kèo trên Çã không ít lÀn xäy ra, nhÃt là tåi các trÆn
ÇÃu giäi vô ÇÎch châu løc ho¥c th‰ gi§i, nên tôi
vÅn hy v†ng tuy‹n Socceroos, v§i thành tích sau
các trÆn trÜ§c Uruguay, Hi Låp, Hòa Lan, NhÆt
Bän, Ba Tây và Croatia, së cÓng hi‰n cho chúng
ta m¶t vài khoänh kh¡c "rùng r®n" trong trÆn cÀu
quy‰t ÇÎnh này và làm ÇÜ®c m¶t ‘mission...
impossible’.

NhÜng vÅn còn m¶t hiŒp n»a. HiŒp
sau ch¡c ch¡n së gay cÃn hÖn vì phäi có m¶t
Ç¶i ghi bàn. N‰u không, k‰t quä th¡ng thua së
ÇÜ®c phân ÇÎnh trong 2 hiŒp phø, và không
loåi trØ khä næng phäi ch© Ç‰n loåt Çá luân lÜu
mang ÇÀy tính chÃt thº thách tâm lš.

***
MÜ©i phút...
Hai mÜÖi phút...
Ba mÜÖi phút...
BÓn mÜÖi phút...
BÓn mÜÖi læm phút...!
Ån chÜa có chuyŒn gì xäy ra. Mành lÜ§i cûa
cä hai Ç¶i vÅn ÇÜ®c gi» trinh nguyên cho t§i
phút 90 cûa hiŒp hai.
TrÜ§c khi Ç‰n d¿ giäi Vô ÇÎch Th‰ gi§i
lÀn thÙ 18 tåi ñÙc này các quan chÙc t°ng cøc túc
cÀu Úc, ban huÃn luyŒn cÛng nhÜ là các tuy‹n thû
Socceroos h‰t ngÜ©i này Ç‰n ngÜ©i khác liên tøc
kh£ng ÇÎnh là Ç¶i Socceroos Ç‰n ñÙc không phäi
là Ç‹ góp m¥t cho xôm tø. H† không muÓn "just
make up the numbers". H† muÓn tåo m¶t "upset"
ÇÀy thú vÎ trong làng bóng Çá th‰ gi§i sau 32 næm
v¡ng m¥t. H† bi‰t rÃt rõ là h† không có nh»ng Çôi

T

V

ñây là trÆn cÀu "knock-out" nên chuyŒn
m¶t Ç¶i th¡ng là ÇiŠu tÃt y‰u. NhÜng Ç¶i nào së
th¡ng Çây? D¿a theo các d» liŒu, tuy‹n Socceroos
không có cºa Ç‹ th¡ng. T°ng giá trÎ chuy‹n
nhÜ®ng cûa tuy‹n Socceroos chÌ b¢ng khoäng m¶t
phÀn tÜ t°ng giá trÎ chuy‹n nhÜ®ng cûa Ç¶i "áo
màu thiên thanh". ñ¥t các y‰u tÓ khác qua m¶t
bên, chÌ n¶i y‰u tÓ giá trÎ này cÛng Çã phÀn nào
cho thÃy s¿ chênh lŒch l¿c lÜ®ng.
Tuy nhiên, xÜa nay tri‰t lš th¡ng thua ÇÀy
hÃp dÅn trong bóng Çá là, hai c¶ng hai chÜa ch¡c
së là bÓn mà có th‹ là ba hay næm! ChuyŒn Ç¶i
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Andriy Shechenko v.v... Anh thu¶c tušp cÀu thû
không chÌ ki‰n tåo cÖ h¶i cho ÇÒng Ç¶i ghi bàn
mà vào nh»ng lúc cÀn thi‰t còn có th‹ t¿ mình
xoay chuy‹n cä cøc diŒn m¶t trÆn ÇÃu. ThÆt không
ngoa khi m¶t sÓ c° Ç¶ng viên cûa Liverpool nhÆn
xét r¢ng khi Harry Kewell hoàn toàn khÕe månh
thì anh chính là s¿ khác biŒt gi»a Liverpool và các
câu låc b¶ tranh giäi Vô ÇÎch Âu châu (UEFA
Champions League), cÛng nhÜ là gi»a Liverpool
và các câu låc b¶ tranh giäi Ngoåi hång Anh.
Th‰ nhÜng... Sau cu¶c Çøng Ç¶ v§i Ç¶i
Croatia, trong khi gi§i m¶ ÇiŒu túc cÀu Úc cÙ ng«
là Kewell Çã b¡t ÇÀu khªi s¡c låi sau nh»ng ngày
tháng bÎ chÃn thÜÖng Ç‹ giúp Ç¶i Socceroos ti‰n
sâu hÖn vào trong giäi thì khi b¡t ÇÀu trÆn Çãu v§i
Ç¶i Ý anh Çã l»ng th»ng ra sân v§i c¥p nång g‡.
TrÜ§c m¶t trÆn cÀu ng¥t nghèo nhÜ th‰ này, hình
änh anh chàng thÜÖng ph‰ binh Harry Kewell Çã
khi‰n cho tôi quá Ç‡i bi quan. ñúng ra, Çây hoàn
toàn không phäi là ÇiŠu bÃt ng©. TrÜ§c trÆn Çãu
ban huÃn luyŒn cÛng nhÜ là gi§i truyŠn thông Úc
Çã loan tin Kewell låi bÎ thÜÖng và không th‹ ra
sân tÆp luyŒn v§i các ÇÒng Ç¶i nhÜng tôi vÅn cÓ
tình không tin. Tôi vÅn nuôi hy v†ng r¢ng Çây chÌ
là m¶t hÕa mù cûa "phù thûy" Guus Hiddink.
Theo tôi, trong nh»ng trÆn cÀu quy‰t liŒt nhÜ th‰
này, ngoài sách lÜ®c và ÇÃu pháp, bÃt kÿ Çòn phép
nào có th‹ h§p hÒn, ru ngû ho¥c giäm Üu th‰ cûa
ÇÓi phÜÖng ÇŠu phäi ÇÜ®c tÆn døng. Mà trong
tuy‹n Socceroos, có ÇÃu thû nào có th‹ khi‰n cho
các tuy‹n thû thành Rome e ngåi hÖn là Kewell?!
Ngoài ra, trong m¶t sÓ trÆn trÜ§c ông Hiddink Çã
tØng dùng Kewell nhÜ là m¶t "impact player from
the bench". Vì vÆy, m¥c dù bi‰t tin Kewell lâm
bŒnh và có th‹ së thi Çãu không n°i trong trÆn này
nhÜng tôi vÅn nuôi hy v†ng h‰t sÙc buÒn cÜ©i là
anh Çang âm thÀm tÆp luyŒn ª m¶t ch‡ nào Çó
trong... khách sån!!! Tôi hy v†ng Kewell së là m¶t
loåi "long tàng, h° phøc"! Kewell Çang Än náu, t¿
mình luyŒn tÆp, Ç‹ bÃt thÀn ra Çòn k‰t liÍu Ç¶i cÀu
Ý. Th‰ nhÜng, khi thÃy Kewell chÓng nång ra sân,
tôi m§i gÜ®ng tin là tuy‹n Socceroos thi Çãu trÆn
này trong m¶t tình trång quá bÃt l®i. L¿c lÜ®ng
cûa chúng ta vÓn Çã mÕng, Çã thi‰u thÓn mà bây
gi© låi càng mÕng và càng thi‰u thÓn hÖn. HÆu vŒ
cánh næng Ç¶ng Brett Emerton bÎ phåt thÈ ÇÕ ÇÀy
bÃt công trong trÆn trÜ§c, còn Kewell låi bÎ bŒnh
ki‹u này Ç¶i Socceroos së "Çánh ÇÃm" cách nào
Çây?!
Không còn Ç¥t niŠm hy v†ng vào Kewell
ÇÜ®c n»a, bây gi© tôi chÌ bi‰t trông mong h‰t vào

chân vàng và càng không có m¶t bŠ dày thành
tích bóng Çá, nhÜng bù låi là sau bao næm miŒt
mài h†c hÕi và th¿c hành trên các sân cÕ quÓc t‰,
gi© Çây h† "Çã bi‰t" Çá banh. Quan tr†ng hÖn h‰t
là h† có ÇÜ®c m¶t th‹ l¿c dÒi dào, m¶t š chí bÃt
khuÃt, m¶t s¿ Çoàn k‰t ch¥t chë gi»a các cÀu thû
và nhÃt là h† có ÇÜ®c m¶t huÃn luyŒn viên mà h†
có th‹ Ç¥t tr†n niŠm tin vào.
Theo š ki‰n h‰t sÙc chû quan cûa tôi, tính
tØ trÆn ÇÀu tiên v§i tuy‹n NhÆt cho Ç‰n phút thÙ
90 cûa trÆn Çãu loåi tr¿c ti‰p này h† Çã làm ÇÜ®c
chuyŒn Çó. M¥c dù trong m‡i trÆn, h† ÇŠu bÎ coi
là "underdogs" nhÜng cuÓi cùng h† "Çã chen, Çã
lách" vào ÇÜ®c vòng hai cûa 16 Ç¶i cách xÙng
Çáng. H† gây ÇÜ®c s¿ bÃt ng© cho nhiŠu c° Ç¶ng
viên không phäi là ngÜ©i Úc. Còn ÇÓi v§i các c°
Ç¶ng viên ngÜ©i Úc chúng ta, nh»ng gi© phút lo
âu, cæng th£ng t§i nghËt thª Çã ÇÜ®c ÇŠn Çáp b¢ng
n‡i vui sÜ§ng ngÃt ngây và niŠm hãnh diŒn. ñ¶i
Socceroos Çã khi‰n các Ç¶i bóng khác phäi kiêng
dè không phäi vì y‰u tÓ "lÃy thÎt Çè ngÜ©i", n‡i
ám änh mà h† Çã tØng gây ra trong quá khÙ, mà là
vì trình Ç¶ chuyên môn, kÏ næng và kinh nghiŒm
chÖi bóng.
Tuy vÆy, có m¶t ÇiŠu quá hi‹n nhiên mà
ai cÛng nhìn thÃy, và ÇiŠu này càng th‹ hiŒn rõ
hÖn trong trÆn ÇÓi ÇÀu v§i Ý, Çó là tuy‹n
Socceroos rÃt thi‰u thÓn các chân sút thu¶c hàng
"máu me", các chân sút mà m‡i khi nh¡c Ç‰n là
các hÆu vŒ ÇÓi phÜÖng phäi toát mÒ hôi h¶t.
Trong tuy‹n Socceroos có m¶t häo thû có
th‹ miÍn cÜ«ng x‰p vào loåi Çó là Harry Kewell.
Không phäi vô c§ hay bÓc ÇÒng mà m¶t câu låc
b¶ lØng danh ª Anh là Liverpool låi Çi rÜ§c
Kewell vŠ. H† phäi xem giò, xem c£ng rÃt kÏ
lÜ«ng trÜ§c khi kš m¶t h®p ÇÒng trÎ giá hàng chøc
triŒu Çô v§i bÃt kÿ m¶t cÀu thû nào. Th‰ mà
Kewell låi có ÇÜ®c vinh d¿ Çó. Anh Çang khoác
áo tiŠn vŒ công cho Ç¶i "Qu› ñÕ", m¶t trong ba
Ç¶i ÇÀu bäng giäi Ngoåi hång Anh (Premier
League) mà giäi này låi là m¶t trong ba giäi bóng
tròn danh giá nhÃt trên th‰ gi§i (hai giäi còn låi là
La Liga cûa Tây Ban Nha và Serie A cûa Ý).
Chi‰c áo sÓ 7 mà anh Çang m¥c trÜ§c Çây Çã tØng
ÇÜ®c khoác bªi các huyŠn thoåi bóng Çá Anh nhÜ
Kenny Dalglish hay Kevin Keegan. Trong nh»ng
trÆn cÀu mà Kewell Çåt phong Ç¶ cao và vào
nh»ng th©i kh¡c xuÃt thÀn anh Çã phô diÍn m¶t lÓi
chÖi không kém phÀn hoa mÏ, không hŠ kém cånh
các "Çôi giày vàng" trên th‰ gi§i nhÜ Zindine
Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Thierry Henry hay
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tài cÀm quân cûa huÃn luyŒn viên Guus Hiddink
và s¿ th‹ hiŒn cûa các ÇÒng Ç¶i cûa anh.
Kÿ thÆt, trÜ§c khi trÆn Çãu diÍn ra ÇiŠu
mà làng bóng Çá Ý lo ngåi nhÃt là y‰u tÓ Hiddink.
H† chÌ mong mÕi làm sao giäi mã ÇÜ®c h‰t nh»ng
"chiêu thÙc" cûa Hiddink. Tài næng cûa vÎ huÃn
luyŒn viên ngÜ©i Hòa Lan này nhÜ th‰ nào có lë
tôi không cÀn phäi nh¡c Ç‰n vì quš Ç¶c giä ÇŠu
bi‰t rõ. Riêng tôi suy nghï chû quan r¢ng, m¶t Ç¶i
banh m§i phát tri‹n nhÜ Nam Hàn, chÌ có ÇÜ®c
dæm ba cÀu thû Çi Çá cho các câu låc b¶ n°i ti‰ng
ª nÜ§c ngoài, mà dÜ§i s¿ dÅn d¡t cûa ông Hiddink
låi hå ÇÜ®c m¶t cÜ©ng quÓc bóng Çá nhÜ Ý và l†t
vào t§i vòng bán k‰t giäi Vô ÇÎch Th‰ gi§i næm
2002, thì tuy‹n Socceroos m¥c dù không có ÇÜ®c
l®i th‰ sân nhà nhÜng v§i nhiŠu cÀu thû dån dày
kinh nghiŒm trÆn måc ª tr©i Âu thì chuyŒn th¡ng
Ç¶i Ý hay vào ÇÜ®c các vòng sau nào phäi là
chuyŒn n¢m quá tÀm tay?!
Ngoài ra, qua mÃy trÆn vòng m¶t, chúng
ta còn thÃy rõ là trong Ç¶i Socceroos ch£ng phäi
chÌ có Harry Kewell m§i bi‰t ghi bàn. Chúng ta
còn có tiŠn vŒ công Tim Cahill, tiŠn Çåo John
Aloisi n»a kia mà. Và chúng ta cÛng có nh»ng cÀu
thû có khä næng khuÃy Çäo, gây phiŠn nhiÍu cho
phòng tuy‰n ÇÎch nhÜ tiŠn vŒ công Marko
Bressiano, hÆu vŒ cánh Scott Chipperfield, tiŠn vŒ
t¿ do Jason Cullina, tiŠn vŒ công Mile Sterjovski
v.v...
Thêm vào Çó, chúng ta còn có m¶t tuy‹n
thû mà nhiŒm vø chính cûa anh là làm bàn nhÜng
bây gi© tôi m§i ÇŠ cÆp t§i, Çó là tiŠn Çåo Mark
Viduka. Sª dï t§i lúc này tôi m§i nh¡c Ç‰n
"Dukes" là vì tôi h‰t sÙc thÃt v†ng v§i thành tích
ghi bàn cûa anh. Anh Çã th¿c hiŒn xuÃt s¡c vai trò
ngÜ©i Ç¶i trÜªng cûa mình nhÜng anh låi là khÄu
pháo... hóc nòng. Trong Ç¶i tuy‹n Úc, ngoài
Harry Kewell, Viduka là häo thû có th‹ x‰p vào
Ç£ng cÃp th‰ gi§i nhÜng oái oæm là anh không hŠ
có duyên ghi bàn cho tuy‹n Úc. N‰u chúng ta bi‰t
r¢ng chÌ trong mùa giäi Ngoåi hång Anh 2005-06
vØa k‰t thúc trÜ§c khi khai måc giäi Vô ÇÎch Th‰
gi§i này, Dukes Çã ghi ÇÜ®c t°ng c¶ng 17 bàn cho
câu låc b¶ Middleboro và anh còn giúp Ç¶i này
vào t§i trÆn chung k‰t giäi Các Câu låc b¶ Hàng
ñÀu Âu châu (EUFA Cup), chúng ta càng cäm
thÃy Ç¡ng cay th‰ nào Ãy trÜ§c s¿ "khô hån bàn
th¡ng" cûa Dukes.
Nói cách công b¢ng hÖn m¶t chút, tôi
không chÌ thÃt v†ng v§i thành quä thi ÇÃu cûa
Mark Viduka mà còn v§i cä thành quä thi ÇÃu cûa

Harry Kewell (trÜ§c khi anh ghi bàn th¡ng g« hòa
trong trÆn Çøng Croatia!), nên trong nh»ng ngày
tuy‹n Socceroos xông pha trÆn måc tôi suy nghï
cÀu âu r¢ng không cÀn bi‰t các cÀu thû Úc khác có
ghi bàn ÇÜ®c hay không, chÌ cÀn m¶t trong hai cÀu
thû này tung banh vào lÜ§i ÇÎch ÇÜ®c là Ç¶i
Socceroos së tØ hòa t§i th¡ng.
Cho t§i phút thÙ 90... m¥c dù tuy‹n
Socceroos ÇÜ®c l®i th‰ Çông hÖn m¶t ngÜ©i sau
khi trung vŒ Marko Materazzi bÎ phåt thÈ ÇÕ ª
phút thÙ 50 vì chÖi xÃu Bressiano nhÜng k‰t quä
trÆn ÇÃu vÅn chÜa có gì thay Ç°i. ñiŠu thoåt tÜªng
là có l®i cho Ç¶i Úc hóa ra låi là m¶t trª l¿c khác.
Bªi vì sau khi mÃt ngÜ©i, các cÀu thû Ý låi càng
cänh giác hÖn và rút vŠ thû thành dày Ç¥c hÖn.
Các cÀu thû Úc cÓ khoan, dùi, Çøc, Çëo nhÜng vÅn
không th‹ nào xuyên phá ÇÜ®c bÙc tÜ©ng bê tông
cÓt s¡t trÜ§c cÀu môn Ç¶i tuy‹n Ý. Các cu¶c tÃn
công ÇŠu trª thành... công cÓc vì thi‰u m¶t cái ÇÀu
lånh và m¶t chân sút bén.
* * *
M¶t phút...
Hai phút...
Hai phút và ba mÜÖi giây... !
‰n lúc này hÀu h‰t các ûng h¶ viên tuy‹n
Socceroos, theo tôi nghï, ÇŠu tÜªng là trÆn
cÀu së ÇÜ®c chuy‹n qua thi ÇÃu hai hiŒp
phø. NhÜ vÆy, tuy‹n Socceroos ch¡c ch¡n së có cÖ
h¶i th¡ng nhiŠu hÖn vì nh© vào th‹ l¿c sung mãn.
Mà giä sº nhÜ tuy‹n Socceroos không th¡ng ÇÜ®c
Ç¶i Ý trong hiŒp phø thì vÅn còn cÖ h¶i th¡ng nh©
vào Çôi tay vàng cûa Mark Schwazer. Gianlugi
Buffon cûa Ý tuy là thû môn m¡c tiŠn nhÃt trên
th‰ gi§i thÆt nhÜng khi b¡t các quä sút luân lÜu 11
mét thì gi»a anh ta và Schwazer chÜa bi‰t là mèo
nào th¡ng miêu nào!
BÃt thÀn... HÆu vŒ cánh Fabio Grosso dÅn
banh lên khu hành lang phäi cûa cÀu môn tuy‹n
Úc m¶t cách có th‹ nói là không có gì nguy hi‹m.
Bressiano truy cän hÖi månh nên khi‰n cho
Grosso bÎ kh¿ng låi và bÜ§c loång choång. Grosso
vÅn d¡t banh lách qua ÇÜ®c Bressiano và ti‰n sát
vŠ phía khung thành cûa Ç¶i Úc hÖn. Bây gi© thì
Grosso Çang gi» banh trong khu cÃm ÇÎa. Trung
vŒ Lucas Neil trÜ©n ng»a ngÜ©i xuÓng sân ngay
trÜ§c m¥t Grosso Ç‹ cän banh cách h®p lŒ. Tuy
nhiên, Çây låi là cÖ h¶i "ngàn næm hÒ dÍ mÃy ai
quên" cho Grosso và cho cä Ç¶i tuy‹n Ý. Th‰ thì
dåi gì mà không tÆn døng "th©i cÖ" hi‰m hoi này
Ç‹ dÙt Çi‹m m¶t Ç¶i cÀu tuy có tiŠm næng nhÜng
kém qu› quyŒt nhÜ tuy‹n Socceroos. Th‰ là
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Có m¶t lÀn Ngài dåy Ngài HiŠn Thû r¢ng:
"ChÜ hành giai vô thÜ©ng
ChÜ pháp tÃt vô ngã"

Grosso giª trò ranh ma, móc chân vào mång sÜ©n
cûa Lucas Neil Ç‹ Ç° øp xuÓng. Tr†ng tài chÌ
ngay vào chÃm phåt ÇŠn...
ñây quä là phút giây oan nghiŒt cho tuy‹n
Socceroos và nh»ng ngÜ©i hâm m¶ túc cÀu Úc!
ThÜ©ng thì nh»ng quä phåt ÇŠn chÌ dành cho
nh»ng pha truy cän thô båo và cÓ tình chÖi xÃu
cûa các hÆu vŒ trong khu cÃm ÇÎa nhÜng trong pha
bóng này trung vŒ Lucas Neil không hŠ phåm m¶t
l‡i nào quá Çáng h‰t. Giá mà m¶t cÀu thû Ç¶i
tuy‹n Úc vì quá hoäng hÓt, mÃt bình tïnh nên cän
phá banh tØ phía sau lÜng và khi‰n cho Grosso té
ho¥c là låm døng th‹ l¿c Ç‹ vào banh månh khi‰n
cho Grosso bÎ húc læn kŠnh ho¥c là tuyŒt v†ng quá
quÖ tay lôi áo, kéo quÀn cûa Grosso låi v.v... quä
phåt ÇŠn này là công b¢ng. NhÜng trong tình
huÓng này, hÆu vŒ Grosso rõ ràng là Çã cÓ tình
"sæn" phåt ÇŠn.
Tôi Çoán không chÌ riêng tôi mà còn
nhiŠu "fans" bóng Çá Úc khác n»a dã h‰t sÙc bàng
hoàng, thÆm chí t§i ch‰t trân, trÜ§c cú bÙc tº vào
phút thÙ 94 này. TÙc giÆn v§i quy‰t ÇÎnh cûa
tr†ng tài? Riêng tôi... không hŠ!? ñây ch£ng phäi
là lÀn ÇÀu Ç¶i Socceroos bÎ tr†ng tài xº ép tåi giäi
này! ñiŠu ám änh tôi nhÃt là nø cÜ©i khoái trá cûa
Grosso khi thÃy Ç¶i Ý ÇÜ®c tr†ng tài "t¥ng" quä
phåt ÇŠn vì... khi‰u Çóng kÎch cûa anh ta. Tôi Çã
nhìn thÃy nhiŠu nø cÜ©i ÇÍu nhÜng chÜa có nø
cÜ©i nào "Çáng thÜÖng" nhÜ nø cÜ©i cûa Grosso
trong khoänh kh¡c Çó.
Cho Ç‰n hôm nay tôi vÅn còn m¶t th¡c
m¡c là, ch£ng bi‰t sau khi loåi tuy‹n Socceroos ra
khÕi cu¶c chÖi cách ÇÀy oan Ùc nhÜ vÆy, lÜÖng
tâm cûa ông tr†ng tài này có bÎ dày vò, c¡n rÙt
chút nào không. Có ngÜ©i nói r¢ng ông Hiddink
Çã tåo nghiŒp ác khi dÅn d¡t Ç¶i tuy‹n Nam Hàn ª
giäi Vô ÇÎch Túc cÀu Th‰ gi§i 2002 nên lÀn này
ông phäi chÎu quä báo và Ç¶i Socceroos bÎ vå lây.
Giä sº "karma" là ÇiŠu có thÆt ngay cä
trong bóng Çá, thì nh»ng ông tr†ng tài thu¶c loåi
vô Çåo nhÜ ông tr†ng tài ngÜ©i Tây Ban Nha
trong trÆn cÀu oan nghiŒt gi»a tuy‹n Socceroos và
Ý së chÎu quä báo gì?...
Nh¡c Ç‰n chuyŒn nhân quä, tôi b‡ng liên
tÜªng t§i l©i dåy cûa ñÙc PhÆt Thích Ca, m¶t
trong các vÎ ñåo sÜ vŠ nh»ng s¿ vÆt và hiŒn tÜ®ng
trong ki‰p nhân sinh này.

(Cæn b°n thuy‰t nhÙt thi‰t h»u b¶ Tÿ nåi da
9).

Ngoài ra, ñÙc PhÆt còn dåy thêm:
"ChÜ hành vô thÜ©ng
ThÎ sinh diŒt pháp
Sinh diŒt diŒt dï
TÎch diŒt vi låc. "
(Kinh Ni‰t Bàn)

N‰u chúng ta Ùng døng nh»ng l©i dåy trên
Ç‹ "quán tÜªng" trÆn cÀu gi»a tuy‹n Socceroos và
Ý, chúng ta së không còn cäm thÃy buÒn, giÆn hay
ti‰c nuÓi gì n»a h‰t bªi vì m†i s¿ vÆt và hiŒn
tÜ®ng h»u vi trên cõi Ç©i này nói chung vÓn là bÃt
toàn, vô thÜ©ng và vô ngã (?), hà huÓng gì k‰t quä
m¶t trÆn bóng Çá.
Bi‰t thì dÍ nhÜng làm ÇÜ®c quä là ÇiŠu
khó khæn vô cùng nên dÅu bi‰t là vÎ ñåo SÜ kia có
dåy nhÜ vÆy nhÜng tôi vÅn cäm thÃy ngÆm ngùi.
Tôi ch®t nh§ Ç‰n và thÃm thía v§i š nghïa
trong m¶t bài thÖ cûa cÓ væn/thi sï Mai Thäo:
"...Ta thÃy rèm nhung khép låi rÒi
Hå màn, Th‰ k› h‰t trò chÖi
Sao không, quay gót, tên hŠ Çã
Chán m¶t trò Çiên diÍn v§i ngÜ©i...
...Ta thÃy ta treo c° dÜ§i cành
RÃt hiŠn giÃc ngû gi»a rØng xanh
Sao không, sao ch£ng không là vÆy
Khi ch£ng còn chi ª khúc quanh... "
(Ta thÃy hình ta nh»ng mi‰u ÇŠn)

TØng ch», tØng câu cûa Mai Thäo trong
hai Çoän thÖ trên dÜ©ng nhÜ Çã "tiên tri" ÇÜ®c cái
k‰t cøc éo le cûa tuy‹n Socceroos ª giäi Vô ÇÎch
Túc CÀu Th‰ gi§i lÀn thÙ 16.
Thôi. Xin tåm biŒt. M¶t "khúc quanh"
nghiŒt ngã. M¶t dÃu h¢n trong tâm tÜªng bóng Çá.
V‰t m¿c loang Çã xóa nhòa nét công chánh trong
m¶t kÎch bän túc cÀu mà Çáng lë ra phäi là hay
ÇËp. ~

Lê Phong
Sydney, mùa Soccer World Cup 2006
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z Bän Tin Hòa HiŒp: Ph° bi‰n tin tÙc ñåo s¿ gÀn xa; liên låc, trao Ç°i kinh nghiŒm hi‹u bi‰t;

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