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Bän tin sÓ 15 - hå ngÜÖn - ñinh H®i
Bài DiÍn væn cûa ñÙc QuyŠn Giáo Tông

V“ L• Ký NI˙M Ngày KHAI
ñO
Tòa Thánh, ngày 14 tháng 10 næm K› Tœ (1929)
ChÜ ñåo H»u lÜ«ng phái,
Trung NgÜÖn vØa mãn, Hå NgÜÖn vØa qua. Hôm Trung NgÜÖn
tôi Çã có nh¡c ngày ñÃng CH´ TÔN ho¢ng khai ñåi ñåo Tam Kÿ
gieo truyŠn Chánh Giáo là ngày 15 tháng 10, gi© Tš næm Bính
DÀn (1926).
Chúng ta bi‰t noi gÜÖng hiŠn tri‰t, c° nhÖn, vÀy cùng nhau phûi
bøi phÒn hoa, Ç¥ng tùng theo Tam Giáo là k‹ tØ ngày 15 tháng 10
næm Bính DÀn, nên lÃy ngày LÍ Hå NgÜÖn Çây làm lÍ k› niŒm
ngày ñÃng CH´ TÔN hå trÀn tåi vùng Nam ta Ç¥ng ho¢ng khai
Chánh Giáo Ç‹ gieo truyŠn hÆu th‰.
Xuân qua, hè låi, thu mãn, Çông tàn, cu¶c tuÀn hoàn kim c°, c°
kim, nhÖn sanh chung hÜªng Thiên ân bi‰t bao.
Håi thay! ´t ngÜ©i hi‹u riêng r¢ng có Thiên l¿c tr® th‰, nên ngày
nay cõi dinh hoàn Ç¥ng tÃn hóa nguy nga, væn minh ÇÒ s¶; hiŠm
m¶t n‡i n»a là tánh phàm lòng tham không Çáy, nên ÇÜ©ng Ç©i
sanh træm mÓi tÖ vò, ách nån không xi‰t k‹.
TØ Hiên Viên Huÿnh ñ‰ chí dï Hå NgÜÖn, bi‰t bao nhiêu cu¶c
tuÀn hoàn thånh suy bÌ th§i. Xem l¡m nghiŒp bá ÇÒ vÜÖng d¿ng
nŠn Võ trø mà rÓt cu¶c lòng tham tràn nhÅy, tánh båo ngÜ®c lÅy
lØng, làm cho nhÖn sanh ÇÒ thán. ñÃng Chí Tôn (Hóa công) Çòi
phen Ç° løy phäi lÆp cu¶c tang thÜÖng trØng trÎ, vì câu: "ThiŒn ác
Çáo ÇÀu chung h»u báo". Xét cho kÏ TÀn ThÌ Hoàng tìm thuÓc
trÜ©ng sanh, lòng muÓn gi» ch¥t ngôi muôn thuª; ngæn HÒ L‡,
lÆp Vån Lš TrÜ©ng Thành công sanh mÒ hôi gi†t nhÕ. Cänh ñ‰
Thiên ñ‰ Thích to tát bi‰t bao, vån quÓc nhÆn vào cÖ xäo tuyŒt
th‰. Gian hùng mÜu sâu quyŒt k‰ ai b¢ng L» BÃt Vi mà rÓt cu¶c
rÒi vi cÛng vÖ vi.
Hào kiŒt sÙc næng cº Çänh, ít sánh Sª Bá VÜÖng sau cÛng dâng
thû cÃp cho Ô Giang ñình TrÜªng. Nào Vån Lš TrÜ©ng Thành,
) (Xin xem ti‰p trang 13)
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ThÜ NgÕ
Kính ChÜ HiŠn,
Cúng xong th©i MËo, Çi bách b¶ th‹ døc bu°i sáng ngoài park, dØng låi, hít nh»ng hÖi thª dài, m¡t
dán vào thäm cÕ lóng lánh Ü§t sÜÖng, buông bÕ các tåp nghï. Tâm hÒn hình nhÜ dÎu mát, träi r¶ng mênh
mông, cho dù chÌ trong khoänh kh¡c. M‡i ngày tÆp ÇÜ®c ÇiŠu Çó, ngày ngày ti‰p tøc làm viŒc Çó, xem nhÜ
cu¶c thiŠn hành h»u ích, trÜ§c khi chuÄn bÎ công viŒc cho m¶t ngày m§i.
ViŒc làm hôm nay, không th‹ Ç‹ ngày mai là phäi hoàn tÃt n¶i dung Bän Tin 15 v§i bÙc ThÜ NgÕ
nÀy kip th©i hån deadline Çã Ãn ÇÎnh. May mà các bài ch†n Çæng Çã ÇÜ®c tr® duyên cûa các bån Çåo quanh
các chû ÇŠ: Hå NguÖn, k› niŒm ngày Khai ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶, Tôn ChÌ Tam Giáo NgÛ Chi, quyŠn T¿
Do Dân Chû mà ñÙc ThÜ®ng ñ‰ vÓn Çã ban bÓ cho loài ngÜ©i, trong th©i Hå NgÜÖn måt ki‰p nÀy.
ThÆt vÆy, nay là lúc toàn cÀu Çang tranh thû ráo ri‰t vÆn Ç¶ng cho c¶ng ÇÒng quÓc t‰ Çåt Ç‰n s¿ an
bình, Ãm no, hånh phúc. Theo Çó, nhiŠu cu¶c công du xã giao, nhiŠu cu¶c vÆn Ç¶ng tranh cº, v§i nhiŠu khÄu
hiŒu, nhiŠu l©i kêu gào ÇÀy vÈ chân tình cûa các vÎ lãnh Çåo quÓc gia trên kh¡p th‰ gi§i. Ai cÛng chû trÜÖng
tåo d¿ng m¶t xã h¶i công b¢ng, bác ái. Song, n‰u lš thuy‰t Çi Çôi v§i th¿c hành, cùng loài ngÜ©i chÎu thành
tâm tÌnh thÙc thì xã h¶i không xäy ra chi‰n tranh loån låc, bÃt công ÇÀy dãy gi»a ngÜ©i và ngÜ©i.
Bän Tin lÀn nÀy lÃy tôn chÌ Cao ñài làm chû ÇŠ áp døng cho m†i hoàn cänh, m†i quÓc gia theo
Thánh Giáo:
Cao thÜ®ng Chí Tôn ñåi ñåo Hòa Bình Dân Chû møc,
ñài tiŠn sùng bái Tam Kÿ C¶ng HÜªng T¿ Do quyŠn.
T¿ do, Dân chû là quyŠn Thiêng Liêng Ç‹ ÇÜ®c làm ngÜ©i. M†i s¿ áp ch‰ cÜ«ng bÙc là vô Çåo, là bÃt
nhân lÀn hÒi phäi ÇÜ®c hûy bÕ, theo phÜÖng châm: “ThuÆn Thiên giä tÒn, nghÎch Thiên giä vong”.
Riêng tåi Nhà Nam, ñÙc Chí Tôn Çã còn dåy ñåo cho m¶t vÎ Hoàng ñ‰ r¢ng:
QuÓc ñåo kiêm triêu thành ñåi ñåo,
Nam phong thº nh¿t bi‰n nhÖn phong.
Phong hóa Nhà Nam cÀn phäi gi», tÙc nhiên truyŠn thÓng Çåo ÇÙc Nhà Nam không vì s¿ væn minh
ti‰n b¶ vÆt chÃt mà bi‰n thái xa r©i nguÒn c¶i. Trong l©i thuy‰t giäng hai câu thi trên, ñÙc Phåm H¶ Pháp Çã
nhÃn månh Ç‰n vai trò cûa H¶i Thánh Em nhÜ sau:
“Cä thäy Nam N» nh§ l©i cæn d¥n, Ç¥ng khi thái bình trª låi lo chÌnh ÇÓn Bàn TrÎ S¿ trong hÜÖng thôn,
Ç‹ làm nŠn móng t° chÙc quÓc gia ta sÓng låi ÇËp Çë, mÏ mãn và cÜ©ng liŒt, mà quÓc gia ta có ÇËp Çë mÏ
män cÜ©ng liŒt thì là nh© nÖi hÜÖng Çãng tåo ra.”
HÖn n»a, chÖn lš Ãy Çã ÇÜ®c ThÀy nh¡c låi gÀn nhÜ hàng ngày, hàng gi© trên hai câu liÍng trÜ§c
Thiên Bàn tåi gia cûa m‡i tín ÇÒ:
Cao nhÜ B¡c khuy‰t nhÖn chiêm ngÜ«ng,
ñài tåi Nam phÜÖng ñåo thÓng truyŠn.
ñó là m¶t ân ban Ç¥c biŒt cho giÓng nòi chúng ta và cä chúng sanh. M†i s¿ canh cäi quá mÙc là mÜu
toan nhiÍu håi chÖn truyŠn ñåi ñåo, mà tàn håi chÖn truyŠn thì không phäi dÍ và có th‹ phäi chÎu änh hÜªng
Ç‰n quä báo Ç©i Ç©i, ki‰p ki‰p.
RÃt mong các vÎ trách nhiŒm lãnh Çåo cùng chúng ta bình tâm suy gÅm.
Nay kính. ☯

BTHH
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ñåi - ñåo Tam - Kÿ Ph° - ñ¶

TrÃn ñåo Úc Châu

Bát ThÆp Tam Niên
Tòa-Thánh Tây-Ninh

Châu ñåo New South Wales

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

Tel. & Fax: (02) 9740.5678

Phúc trình thÜ©ng niên
Næm ñåo 82 - 2007
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 Châu ñåo NSW
ThÜ©ng Niên trong næm 2007.
ThÜa chÜ HiŠn,
Thay m¥t Hành Chánh ñåo T¶c ñåo Sydney, Châu ñåo NSW, Thi‹u PhÄm kính trình H¶i Thánh cùng
chÜ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc và toàn ñåo vŠ các sinh-hoåt ñåo-s¿ t°ng-quát cûa T¶c-ñåo Sydney và các
HÜÖng-ñåo tr¿c thu¶c, trong næm ñåo thÙ 82 (tháng 10 Bính TuÃt Ç‰n tháng 10 ñinh H®i) và tài khóa 20062007 tính tØ ngày 01.07. 2006 Ç‰n ngày 30.06.2007 nhÜ sau:
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‹uñàn gÒm: Sóc Nh¿t, V†ng Nh¿t, K› NiŒm chÜ TiŠn Khai, TuÀn Cºu, Ti‹u và ñåi-TÜ©ng Çúng theo nghi
thÙc cæn bän cûa H¶i-Thánh ñåi-ñåo Tam-Kÿ Ph°-ñ¶ Tòa-Thánh Tây-Ninh cæn cÙ trên các quy‹n Quan
Hôn Tang LÍ, Kinh Thiên-ñåo và Th‰-ñåo, cùng các Thông Tri cûa H¶i Thánh tØ trÜ§c.
Ngoài các ñàn, Vía thÜ©ng lŒ, ban LÍ T¶c ñåo Çã t° chÙc các LÍ sau Çây:
• ThÌnh An Thánh TÜ®ng :
-LÍ An VÎ Thánh TÜ®ng vào ngày 26.07.ñinh H®i (dl. 07.09.2007) tåi tÜ gia ñåo H»u Phan Hoài Thu, sÓ
1/ 203-205 Marion St, Bankstown, NSW 2200.
-S¡p An VÎ Thánh TÜ®ng vào ngày 18.10. ñinh H®i (dl. 27.11.2007) tåi tÜ gia Nhåc sï NguyÍn Væn Út,
sÓ 2A Victory St, Fairfield East, NSW 2165.
• T¡m Thánh : Nhân ñåi LÍ ThÜ®ng NguÖn næm ñinh H®i, Ban LÍ T¶c ñåo Sydney có th¿c hiŒn LÍ
T¡m Thánh cho 10 Ãu nhi.
• NhÆp Môn : CÛng trong ñàn lÍ nÀy, có 8 tân ñåo H»u quy‰t ÇÎnh xin Minh ThŒ nhÆp môn, sau khi
Çã làm quen v§i nghi thÙc cúng ki‰ng cûa ñåo Cao ñài.
• Ngày Báo Hi‰u: H¢ng næm, cÙ Ç‰n mùa Trung NguÖn, HiŠn T› Q. N» ñÀu T¶c ñåo cùng PTS
ñiŒp, ñH HuyŠn Trang, ñH Ng†c Thu phÓi h®p v§i các Phø Huynh cûa các cháu Thanh, Thi‰u Niên Cao
ñài t° chÙc ngày Báo Hi‰u, nh¢m nh¡c nhª các cháu nh§ Ön công ÇÙc sinh thành dÜ«ng døc cûa cha mË,
hi‰u nghïa vi tiên. ñÒng th©i, cÛng là dÎp tåo niŠm vui cho các ông cha, 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. Trung NguÖn vØa qua, các bà mË
ÇÜ®c trang tr†ng nhÆn các Çóa hoa hÒng tÜÖi th¡m, trong khi các cháu nào có Ç‰n thì hân hånh ÇÜ®c quà,
ho¥c có Çóng góp væn nghŒ thì có quà khuy‰n khích Ç¥c biŒt hÖn.
• T° chÙc và d¿ LÍ Tang, CÀu Siêu, TuÀn Cºu cho ñåo H»u, ñåo Tâm:
- LÍ CÀu An cho ñåo Tâm NguyÍn ThÎ MÏ N» và cÀu siêu cho TrÜÖng ThÎ Minh HuŒ
- LÍ Tang cho CÓ ñåo H»u Quách ñình Hoàng, ñåo Tâm NguyÍn Væn TÄu, CÓ ñåo Tâm Ngô Væn Long,
CÓ ñåo Tâm TrÀn Xuân Chiêu (cÆu ru¶t cûa CTS Kim Anh- Häi ª Perth).
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- Các lÍ CÀu siêu, TuÀn Cºu, ñåi TÜ©ng cho vong linh: Ngài CÓ H»u Phan Quân Lê Væn Thoåi, Lš Tú Vinh,
Quách ñình Hoàng, Læng Khánh Ng†c HuŒ . . .
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
Cao ñài trong viŒc Ç¶ sanh, Ç¶ tº, ÇÒng th©i nêu cao giá trÎ cûa tôn chÌ tÆn Ç¶ cûa 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 2006-2007 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:
• NhÆn ChÙng chÌ Hoàn TÃt Công Trình Xây D¿ng:
Nh© Công Ty Long Reach Fire Protection Çã s¤n lòng Ç‰n Ki‹m Tra và cÃp ChÙng ChÌ vŠ viŒc g¡n
sprinklers, ÇÒng th©i gºi tr¿c ti‰p Ç‰n Canterbury Council, Ç‹ hoàn tÃt hÒ sÖ xin cÃp ChÙng ChÌ Final
Inspection cho Thánh ThÃt NSW. Q ñÀu T¶c ñåo Çã Çích thân Ç‰n Canterbury Council trình bày s¿ viŒc v§i
Ông Liddle, assessment officer, thì Ông Ãy vui vÈ chÃp nhÆn ngay. ´t hôm sau, Thánh ThÃt nhÆn ÇÜ®c GiÃy
ChÙng ChÌ hoàn tÃt công tác xây d¿ng (Final Occupation certificate) ÇŠ ngày 08.05.2007, sau gÀn 7 næm,
theo ÇÖn xin. Theo Çó, T¶c ñåo ti‰n hành th¿c hiŒn viŒc che mái (owning) phía sau Thánh ThÃt, Ç‹ vØa làm
nhà kho vÆt døng, vØa làm ch‡ nÃu nÜ§ng, khi có lÍ låc.
Ngoài ra, các công trình tu b° và bäo trì Thánh ThÃt NSW trong næm, nhÜ sau:
Tu b° Lôi Âm C° ñài (31.03.2007:
Công viŒc nÀy khá phÙc tåp, vì phäi d¿ng giàn s¡t, soån g‡, s¡t, clamps, Óng nÓi, các døng cø cÀn
thi‰t cho công tác và cä công viŒc làm vŒ sinh. Nhân s¿ góp tay gÒm Huynh Giáo, NghiŒp, Quan L», Ng†c
…n (tØ VN sang thæm con), ñH Hoàng, Ng†c HÜng, Công Tâm, Ð§c, Ng†c ñiŒp, ñåi ThiŒn, Tú Bình, Phú
Toàn, TÃn CØ, . . . Dï nhiên, khâu “có th¿c , m§i v¿c ÇÜ®c ñåo”, không th‹ quên s¿ chu Çáo cûa quí vÎ n»,
vØa làm vŒ sinh vØa lo Äm th¿c, nhÜ: HiŠn T› Q. N» ñTñ Lê ThÎ HÒng Ng†c, Tuy‰t Anh, Di Sanh, ThÎ Låc,
Phåm Châu, Bà Cúc (hiŠn n¶i Huynh L»), ThÎ TuÓng (hiŠn n¶i cûa HiŠn Tài …n), và cháu PhÜÖng Uyên
trong khâu vØa làm vŒ sinh vØa lo Äm th¿c. TÃt cä ÇŠu làm viŒc m¶t cách cÆt l¿c, nhÜng trong tinh thÀn vui
vÈ, dù công viŒc khá dÖ bÄn, n¥ng nŠ, khó khæn và phäi quyŠn bi‰n, nhÜ sºa tØng bù lon và tØng con Óc, k‹
cä phäi mÜ®n thêm cây ván và các tÃm che an toàn tØ các nÖi khác. RÒi ti‰p tøc dª ngói và hÓt phân chim bÒ
câu chÒng chÃt trên t¡m ch¡n (ive), dÜ§i mái ngói, phân dày hÖn 10 phân, vØa Ç¥c vØa cÙng, vØa chÙa nhiŠu
loåi côn trùng, sâu b†, vØa hôi hám, bøi b¥m. Phäi nói, viŒc làm nÀy hoàn tÃt v§i th©i gian k› løc, sÓ phân
chim trên 600 kí (trên 60 bao rác, chÜa k‹ sÓ phân rºa xuÓng linh láng tØ 2 mái trên cùng, cÛng k› løc, do
các vÎ không th‹ không k‹ công.
• M¶t sÓ các công viŒc khác nhÜ : Sºa hàng rào bÎ xe Çøng (Huynh Giáo, NghiŒp, L», CØ, . . . ), Rºa
tÜ©ng ( TrÀn Væn DÛng); Gi¥t tàng (CTS Tuy‰t Anh, ñH Công); v.v. . .
•

d) LÜÖng vø: ñÜ®c s¿ h‡ tr® cûa HiŠn T› Q. N» ñÀu T¶c ñåo cùng quš ChÙc ViŒc cä Nam lÅn
N» phái và quš ñåo H»u trong viŒc ÇiŠu hành lÜÖng vø, HiŠn Mu¶i LÜÖng Vø Bích Thûy dù bÆn r¶n v§i
sinh k‰ gia Çình, nhÜng có cung cÃp m¶t sÓ nhu cÀu lÜÖng vø cÀn thi‰t cho Thánh ThÃt, khi cÀn. T¶c ñåo
không th‹ không ghi nhÆn s¿ Çóng góp công quä khá Ç¥c biŒt cä công lÅn cûa, cûa chÜ vÎ.
2- Các dÎch vø khác:
a)- CD Kinh, Sách, LÎch 2007 :
NhiŠu b¶ CD nhåc ñåo, L©i thuy‰t ñåo cûa ñÙc Phåm H¶ Pháp, ñÙc Cao ThÜ®ng Sanh, Kinh Thiên ñåo và
Th‰ ñåo do HiŠn H»u Huÿnh Tr†ng và Nhóm Bån ñåo th¿c hiŒn bi‰u không. ñ¥c biŒt, vØa qua T¶c ñåo Çã
nhÆn ÇÜ®c m¶t sÓ CD Tham Quan Thánh ñÎa Tây Ninh do HiŠn H»u Phan Quang TrÜ©ng và ñiŒn Th© PhÆt
MÅu San Jose Hoa Kÿ th¿c hiŒn hÌ hi‰n. LÎch 2007 do HiŠn H»u Huÿnh Tr†ng trình bày Çã ÇÜ®c ñåo H»u
ñåi ThiŒn và Chi‰n công quä in Ãn và có s¿ góp tay x‰p Çóng cûa quš HiŠn T› HÒng Ng†c, Di Sanh, Tuy‰t
Anh, trÜ§c khi phát hành bi‰u t¥ng cho ÇÒng Çåo, k‹ cä T¶c ñåo Melbourne. Ngoài công viŒc in Ãn nÀy, ñH
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ThiŒn Çã luôn luôn công quä bäo trì các máy photocopy, máy in, máy vi tính cho Thánh ThÃt. ñ‰n nay, lÎch
2008, næm m§i MÆu Tš cÛng Çã in xong, Çang ch© chÜ huynh t› ti‰p tay Çóng gáy ræng lÜ®c.
b)- Bän Tin Hòa HiŒp ( Bän giÃy và On Line):
K‹ tØ tháng 8/ 2007, ÇÒng Çåo trong nÜ§c và häi ngoåi có th‹ Ç†c Bän Tin Hòa HiŒp trên trang mång tØ sÓ 1
Ç‰n sÓ 14 theo ÇÎa chÌ sau: http:/ www.caodaism.org/BanTinHoaHiep/hoahiep.htm
PhÀn trình bày (lay out) do HiŠn ñŒ ñÀu Phòng Væn TrÀn Lê Phong th¿c hiŒn và cài Ç¥t trên trang mång, do
HiŠn H»u Huÿnh Tr†ng. Bän Tin sÓ 15 Çang chuÄn bÎ. VÆy, Ç‹ cho BT có thêm hÜÖng s¡c, T¶c ñåo kêu g†i
chÜ huynh t› ÇŒ mu¶i vui lòng góp phÀn tô Çi‹m, hÀu chúng ta cùng chia sÈ v§i nhau nh»ng kinh nghiŒm và
hi‹u bi‰t vŠ ñåo Pháp trên ÇÜ©ng tu h†c.
c)-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 nhÜ sau:
-12.03.2007: nhóm The Eastern Stars, 10 vÎ do Cô Norma Cashley hÜ§ng dÅn.
-07.06.2007: trÜ©ng Al-Zahra College (Ancliff), 23 h†c sinh và ThÀy Cô Giáo.
-22.06.2007: trÜ©ng Saint Therese Catholic.
-26.06.2007: trÜ©ng Saint Gabriel, 42 h†c sinh.
-04.07.2007: Cänh Sát TrÜªng Lindsay Rogerson và cô liên låc viên Cänh Sát vi‰ng xä giao.
-13.11.2007: Greenacre Public School, 200 h†c sinh và ThÀy Cô. Cùng ngày nÀy, có thêm 100 h†c
sinh TrÜ©ng Ti‹u H†c Wiley Park cÛng ÇÜ®c ThÀy Cô hÜ§ng dÅn Ç‰n vi‰ng TT.
Trong các bu°i ti‰p Çón nÀy, ngoài Nam, N» Q. ñÀu T¶c ñåo, m¶t sÓ ChÙc ViŒc, HiŠn Huynh HiŠn
Tài NguyÍn Chánh Giáo, Q. Quän Væn 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.
d) Liên Giao Hành ñåo và Giao T‰:
Trong tinh thÀn Liên Giao Hành ñåo và giao t‰, T¶c ñåo chû trÜÖng g¡n bó v§i các sinh hoåt cûa các tôn
giáo bån, C¶ng ñÒng và các H¶i ñoàn, ñoàn Th‹, v§i š nghïa Huynh ñŒ ñåi ñÒng. Theo Çó, T¶c ñåo Çã
Çáp Ùng l©i m©i và Ç‰n tham d¿ các lÍ h¶i sau:
-TrÜ§c tiên, phäi k‹ ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài TrÃn ñåo Úc Châu, t° chÙc vào ngày 30 và
31.12.2006. ñây là cÖ h¶i Ç‹ th¡t ch¥t tình ÇÒng Çåo linh sÖn cÓt nhøc, chia sÈ kinh nghiŒm hành Çåo, phát
tri‹n s¿ thÜÖng yêu huynh ÇŒ t› mu¶i nhÜ con m¶t nhà.
-Multi Faith Gathering do Møc SÜ Ivan Robert, thu¶c Uniting Church tåi Carrington Avenue m©i
Çáp lÍ, ngày 01.07.2007. Phái Çoàn tham d¿ có HiŠn Tài NguyÍn Chánh Giáo, Q. QVP TrÃn ñåo Úc Châu,
HT NguyÍn Thành NghiŒp và Lê ThÎ HÒng Ng†c, Nam N» ñÀu T¶c ñåo Sydney và ñåo H»u NguyÍn Uyên
Trang.
-D¿ LÍ PhÆt ñän (Vesak Day) tåi PhÜ§c HuŒ Công ñÙc Tòng Lâm do Hòa ThÜ®ng Thích PhÜ§c
HuŒ m©i. Tham d¿ có Nam N» Q. ñÀu T¶c ñåo Sydney và hai HiŠn T› CTS Tuy‰t Anh và Di Sanh.
-Tham gia bu°i h†p m¥t Tân Niên (16.03.2007) và Picnic cûa Tây Ninh ñÒng HÜÖng H¶i.
-D¿ lÍ ñŒ NhÙt Chu Niên cûa H¶i ThÜÖng Ph‰ Binh QLVNCH tåi Crystal Palace.
-D¿ LÍ Gi‡ T° Hùng VÜÖng tåi Trung Tâm Væn Hóa và Sinh Hoåt C¶ng ñÒng và tåi Nhà Th©
QuÓc T° ÇÜ©ng Horsley Dr.
vân vân . . .
e)- Y‹m tr® xây d¿ng cho các Thánh ThÃt và ñiŒn Th© PhÆt MÅu, CÙu tr® tåi ViŒt Nam:
ñáp Ùng Tâm ThÜ cûa m¶t sÓ H† ñåo tØ ViŒt Nam và Häi Ngoåi, T¶c ñåo Sydney, các Bàn TrÎ S¿ và dÒng
Çåo theo tinh thÀn “lá lành Çùm lá rách”, Çã hÌ hi‰n tài chánh y‹m tr® xây d¿ng các Thánh ThÃt và ñiŒn
Th© PhÆt MÅu Ç‰n các nÖi nhÜ sau:
-Thánh ThÃt Phú Thånh, Gò Công, TÌnh TiŠn Giang,
-Thánh ThÃt H† ñåo Hå Long, TÌnh Quäng Ninh,
-Thánh ThÃt H† ñåo Vïnh L®i, ThØa Thiên, Hu‰,
-Thánh ThÃt PhÜ§c Lâm, CÀn Giu¶c, Long An,
-Thánh ThÃt Saigon, 891 TrÀn HÜng ñåo, Saigon (CÙu Tr® ÇÒng bào nghèo HuyŒn CÀu Ngang).
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-Thánh ThÃt Ch® L§n, 194-198 Ngô QuyŠn, QuÆn 10, Saigon (cho h† ñåo Hà Tiên)
-Thánh ThÃt PhÜ§c Ninh, Tây Ninh.
-CÙu tr® bão løt tåi B‰n Tre và m¶t sÓ nÖi khác. . .
f)-Thæm vi‰ng thù tåc: T¶c ñåo cùng ChÙc ViŒc các Bàn TrÎ S¿ Çã Ç‰n thæm vi‰ng các bån ñåo,
nhÜ: Hai Bác Lâm Væn Qua (thân phø mÅu HT Thu Hà), HiŠn TÌ Lê ThÎ Quš, HiŠn Huynh Lš Nhu, HH
NguyÍn Væn Ð§c, thân phø mÅu ñH NguyÍn ThÎ HÒng v v . . .
3. PhÜÖng hÜ§ng t§i:
1. Mª thêm khoá Thäo LuÆn và BÒi DÜ«ng Hånh ñÜ©ng cho ChÙc ViŒc và ÇÒng ñåo.
2. Mª l§p tÆp nhåc, lÍ và ÇÒng nhi.
3. Ti‰p tøc Ãn tÓng và ph° bi‰n kinh sách ñåo qua CD, E-book ho¥c các phÜÖng tiŒn khác.
4. TruyŠn ñåo b¢ng phÜÖng tiŒn truyŠn thông: lÆp chÜÖng trình phát thanh giáo lš.
5. Tåo hŒ thÓng thính thÎ (audio, video) tÓt cho phòng h†p và Chánh ñiŒn.
6. Làm c¶t phÜ§n, sÖn låi Thánh ThÃt cä trong lÅn ngoài, lót gåch cho såch së sau TT.
7. Làm cÀu thang trên Lôi Âm C° ñài và Båch Ng†c Chung ñài.
8. T° chÙc các chuy‰n hành hÜÖng ho¥c liên giao hành ñåo trong và ngoài nÜ§c.
9. ChuÄn bÎ t° chÙc ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài TrÃn ñåo Úc Châu næm 2008 và nhiŒm kÿ HCñ.
10. ñóng các kŒ ho¥c tû sách ñåo.
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
không th‹ k‹ h‰t ÇÜ®c. Chúng tôi mong r¢ng viŒc xÜ§ng danh nói trên chÌ là s¿ ghi nhÆn có tính cách khuy‰n
khích, Ç¶ng viên, rút kinh nghiŒm, hÖn là khoe công, e có th‹ làm giäm nhË Çi š nghïa cûa viŒc dâng hi‰n
công quä. Vä låi, trong câu kinh “ NhÙt toán h†a phÜ§c lÆp phân” và chính l©i ThÀy dåy: “Con lo cho ThÀy
bao nhiêu, thì ThÀy lo cho con bÃy nhiêu”, ho¥c “ThÀy ch£ng chÎu n® m¶t ai” thì viŒc làm công quä cûa m‡i
chúng ta, thi‰t tÜªng ÇŠu do LuÆt Công Bình Thiêng Liêng phân ÇÎnh s¤n rÒi. Con ÇÜ©ng lÆp công bÒi ÇÙc
còn dài, chÌ s® chúng ta chÜa tròn trách nhiŒm, mà tu°i tác qua Çi h‰t ki‰p. ThÀy Çã thÜ©ng khuyên r¢ng:
“VÆy nên ThÀy khuyên các con trÜ§c h‰t phäi ª sao cho ra vÈ Çåo, ÇØng Ç‹ š gì vŠ viŒc công quä mà nêu
danh nÖi cõi tåm nÀy. Các con hãy mª r¶ng tâm chí ra mà hành ñåo m§i nên cho, ch§ ÇØng m© hÒ r¢ng:
ñåo thành thì mình ÇÜ®c làm Ç¥ng m¶t vÎ xÙng Çáng và Çåi ích trong ñåo, ÇiŠu Çó lë thì các con không
cÀn ThÀy nh¡c Ç‰n m§i phäi, nhÜng vì còn nhiŠu ÇÙa háo danh và ham làm m¶t vÎ chû tÜ§ng trong ñåo,
nên cÀn phäi nói cho mà xét mình. N‰u các con thÆt lòng vì ñåo, thì Çâu có chÆm trÍ nhÜ vÀy”. Xin hãy
vui lòng thÜÖng yêu mà tr® duyên cho nhau gi» v»ng tâm thành g¡ng công phøc vø.
CÀu xin ÷n Trên, ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu và các ñÃng Thiêng Liêng ban bÓ Ân Lành cho tÃt cä
chúng con.
Nay kính,

Bän sao kính gªi:
Thánh ThÃt New South Wales, R¢m tháng 10 ñinh H®i.
-H¶i Thánh ññTKPñ
( DL 24.11.2007)
"Xin kính phúc trình"
Q. ñÀu T¶c-ñåo Sydney,
-VP TrÃn ñåo Úc Châu
"ñ‹ kính tÜ©ng"
(ƒn kš)
-Các BTS: Canterbury, Bankstown, Fairfield và ñÜ©ng NhÖn,
-Bàn Cai Quän ñiŒn Th© PhÆt MÅu NSW,"ñ‹ tÜ©ng"
-LÜu HÒ SÖ.
HiŠn-Tài NguyÍn Thành-NghiŒp
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* N» LÍ sï chuÄn bÎ hi‰n lÍ trong ñåi LÍ Vía ñÙc PhÆt MÅu.

* Bàn Cai Quän ñiŒn Th© PhÆt MÅu mãn nhiŒm kÿ.
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* Chæm sóc cây ki‹ng tåi Thánh ThÃt New South Wales (Hình trên và dÜ§i).
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* Che mái awning sau Thánh ThÃt.

* Làm lÎch Xuân MÆu Tš 2008.
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* H†c sinh vi‰ng Thánh ThÃt NSW.

* N» phái cao niên cÛng làm viŒc n¥ng.
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* Sæn sóc ki‹ng tåi Thánh ThÃt NSW.

* Hình lÜu niŒm sau phiên h†p khoáng Çåi Tín ñÒ Cao ñài Châu ñåo NSW
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* Làm lÎch Xuân MÆu Tš 2008

* LÍ An VÎ tåi gia Çình ñåo H»u NguyÍn Væn Út.
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Bài diÍn væn cûa ñÙc QuyŠn Giáo Tông
nhân LÍ k› niŒm Ngày Khai ñåo
Bªi vÆy, bÓn næm dÜ chuông Thánh truy hÒn,
thuyŠn Bát Nhã Ç° b‰n mê tân ch© rÜ§c khách
trÀn, hÀu t‰ Ç¶ kÈ vô phÀn không phÜ§c, phÀn
nhiŠu vì m¡t thÎt v§i trí phàm xa không thÃu Çáo
ñåi ñåo Tam Kÿ mà chÜa tr†n hi‹u, tánh vÅn
còn m© hÒ k‰t thêm t¶i l‡i, vào ÇÜ©ng tu mà
chÜa c°i tánh phàm, còn tranh tranh lÃn lÃn chÙc
quyŠn m†n trong ñåo. ´t ngÜ©i kh¡c k› tu thân,
vùi lÃp cho chúng sanh mà còn lÃn ngÜ©i trong
nŠn ñåo, m‰n ch‡ cao sang quyŠn th‰ nhÜ hÒi
trÀn th‰. ñã lánh chÓn phÒn hoa Çem gót ng†c
d¿a cºa thiŠn, phäi rán ngæn ngØa tøc l¿, m¡t
ngÖ tai Çi‰c, diŒt tÆn phàm tâm trau giÒi hånh
ÇÙc, cÀu khÄn ñÙc TØ Bi rÜ§i gi†t nhành dÜÖng,
giøc t¡t lºa lòng, h¢ng ngày lo tøng kinh cÀu
sám chu¶c t¶i tiŠn khiên nên danh hiŠn tri‰t.
Mong thay! Mong thay! ☯

(Ti‰p theo trang 1)
bŠn ch¥t c° kim ít có, mà cÛng hóa ra cu¶c thành
xiêu vách ngã, cÕ loáng rêu phong; L» BÃt Vi
cùng Sª Bá VÜÖng lÎch sº ngàn næm ÇŠu nêu
danh ác.
NgÜ©i trong vòng Tr©i ñÃt ch£ng nên cãi quá
lòng Tr©i, vì Tåo Hóa rÃt công, lòng Tr©i vô tÆn.
Tôi xin nh¡c låi l©i Thánh Giáo cûa m¶t vÎ
Langsa hÒi th‰ k› 18è Siècle, Malherbe a dit:
"Vouloir ce que Dieu veut c'est la seule science
qui nous mettre en repos".
Theo š Tr©i muÓn, là phÜÖng châm hay làm cho
chúng ta êm tÎnh. L©i ông hiŠn tri‰t nÀy cÛng
nhÜ l©i Thánh trong sách Nho: "ThuÆn Thiên
giä tÒn, nghÎch Thiên giä vong".
M¶t ki‰p con ngÜ©i t¿a nhÜ giÃc Huÿnh lÜÖng,
thì gi© ng¡n ngûi, phäi tùy theo phÆn s¿ trä n®
cho ñÃng Hóa Công, phäi tùng chánh lš, tØ côn
trùng thäo m¶c t§i b¿c nhÖn sanh các tÜ kÿ
phÆn, bªi có câu: "NhÙt toán h†a phÜ§c lÆp
phân". Håi thay cu¶c chen lÃn ª cõi trÀn thÜ©ng
giøc lÅn ngÜ©i thây phàm hay t¿ båo t¿ kiêu, ít
suy, ít nghï; còn nÖi vinh hoa phú quš thÜ©ng
ngæn cän ÇÜ©ng tu, cân Çai lòe loËt hay bu¶c
ch¥t xác phàm.

THÐ®NG TRUNG NH¿T
Trích tØ TI”U S± ñ−C QUY“N GIÁO TÔNG
THÐ®NG TRUNG NH¿T. Do Ban ñåo Sº Ãn
hành lÀn thÙ nhÙt næm Quí Sºu (1973).

GIÁO-LÝ ñO CAO-ñài

D

không thù nghÎch lÅn nhau, không thù nghÎch
lÅn nhau m§i không tàn håi nhau, không tàn
håi nhau m§i gi» bŠn cÖ sanh hóa" (Ãy là chÖn
luÆt thÜÖng-yêu).
Còn ChÖn-Pháp công-bình, thì ThÀy có
dåy r¢ng: "ñåo cûa ThÀy là công-lš, ngày nào
các con còn trông thÃy m¶t ÇiŠu bÃt bình ª th‰
nÀy, thì ñåo chÜa thành t¿u".
NŠn ñåo CAO-ñài là Nho-Tông
chuy‹n th‰, trÜ§c cºa Tòa-Thánh có bi‹u-dÜÖng
hai ch» NH÷N-NGH¸A thÆt to, thì thÃy ch»
NH÷N là chû s¿ thÜÖng-yêu. Có câu: "Tr¡c Än
chi tâm ái vÆt chi lš, bÃt sát bÃt håi th‹ háo
sanh chi Çåi-ÇÙc vi nhÖn". Nghïa là: tÕ lòng
thÜÖng ngÜ©i m‰n vÆt ch£ng n« sát håi sanh

o theo ChÖn-LuÆt cûa ñÙc CH´-TÔN là
thÜÖng-yêu, còn ChÖn-Pháp là
công-bình. TØ næm Bính-DÀn 1926,
ñÙc CH´-TÔN giáng cÖ khai ñåi-ñåo
Tam-Kÿ Ph°-ñ¶, trÜ§c h‰t cÛng dåy thÜÖngyêu.
ThÀy dåy r¢ng: Ngày nào các con thÆt
hành chû-nghïa thÜÖng-yêu cho ra chÖn tÜ§ng,
Ãy là ngày cûa nhÖn-sanh thoát kh°. Låi có m¶t
bài Thánh-Ngôn dåy r¢ng: "ThÀy là cha cä cûa
s¿ thÜÖng-yêu, do bªi s¿ thÜÖng-yêu m§i tåo
thành Càn-Khôn Th‰-Gi§i và sanh dÜ«ng các
con."
Bªi s¿ thÜÖng yêu mà vån-loåi hòa
bình, Càn-Khôn an tÎnh, Ç¥ng an-tÎnh m§i
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PhÆt-Giáo thì lÃy câu TØ-bi Bác-ái làm
tr†ng. Tiên-Giáo ñÙc Thái-ThÜ®ng dåy: "Cæn
cô, truÃt quä, kÌnh lão, hòa Ãu côn trùng thäom¶c du bÃt khä thÜÖng". Gia-Tô Giáo thì :"Xä
k›, ái nhân". Xem nhÜ th‰ thì các nhà Tôn-giáo
cÛng vì chû-nghïa thÜÖng Ç©i, nên m§i phátminh ra các vÃn-ÇŠ Çåo-ÇÙc Ç‹ giäi kh° cho Ç©i.
Ngày nào nhÖn-sanh hÒi tâm hÜ§ng
thiŒn, thÆt-hành chû nghïa thÜÖng-yêu, bi‰t gi»
phép công-bình, thì nhÖn-loåi m§i Ç¥ng chung
hÜªng m†i ÇiŠu hånh-phúc. ☯

mång, noi theo lòng tØ-bi cûa ñÙc Chí-Tôn m§i
g†i là NhÖn.
Ch» NGH¸A là gi» phép công-bình, gìn
lòng chánh-tr¿c không m¶t mäy gian tham, có
câu: "K› sª bÃt døc, vÆt thi Ü nhân" nh»ng viŒc
ta ch£ng muÓn ai làm cho ta chÎu Çau kh° thäm
sÀu thì ta không nên Çem viŒc Ãy mà làm cho
ngÜ©i khác m§i là phäi Nghïa.
Con ngÜ©i bi‰t gi» phép công-bình m§i
tÕ ra s¿ thÜÖng-yêu, mà thÜÖng-yêu cho chánh
lš, thì trên thuÆn v§i lòng Tr©i dÜ§i c¶ng-hòa
cùng ÇÒng loåi quÓc-dân, Ãy là cÖ Çåt ñåo "Hòa
giã thiên hå chi Çåt ñåo dã".
Còn ñ©i mà thÆt hành ÇÜ®c s¿ thÜÖngyêu công-bình hòa-thuÆn, thì cÖ ñ©i trª nên
thái-bình an-cÜ låc-nghiŒp. Kh°ng-Giáo ái nhân
nhÜ ái k›, thÜÖng-yêu tÃt cä m†i ngÜ©i cÛng nhÜ
thÜÖng thân cûa mình vÆy.

Trích GING-ñO CH÷N-NGÔN bài sÓ 2.
Soån giä Thái ñ‰n Thanh

♥ NhÆn ÇÜ®c hÒng thiŒp cûa Ông Bà Lê TÃn Tài, Sydney - Australia báo tin LÍ Thành Hôn cho
TrÜªng Nam là:

Anthony ÇËp duyên cùng giai nhân Anh ThÜ
Hôn LÍ ÇÜ®c cº hành vào ngày 20.10.2007 tåi Nhà Hàng Hòa Bình, Fairfield, Sydney, NSW Australia.

♥

NhÆn ÇÜ®c hÒng thiŒp cûa Ông Bà Huÿnh ñÜ®c, Perth - Australia báo tin LÍ Thành Hôn cho
TrÜªng Nam là:

Huÿnh QuÓc HÜng sánh duyên cùng giai nhân Celik cevrem
Hôn LÍ ÇÜ®c cº hành ngày 29.12.2007 tåi Burswood Entertainment Complex Convention Center,
Grand Ballroom, Perth - Western Australia.
T¶c ñåo Sydney và các Bàn TrÎ S¿ Liên HÜÖng chung vui cùng hai H† và chúc mØng các cháu:

BŠn duyên CÀm S¡t.
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Thánh Ngôn
Jeudi 22 Juillet 1926 (13-6-Bính DÀn)
NG†C HOàNG THÜ®NG ñ
VIT CAO ñàI TIÊN ÔNG ñI B— TÁT MA HA TÁT
GIÁO ñO NAM PHÐ÷NG

S

¿ ch‰t, thÜ©ng th‰ gian g†i ch‰t là h‰t, là vì dÓt không bi‰t Çåo nên tÜªng lÀm. Kh¡p trong
nhân loåi trên m¥t ÇÎa cÀu nÀy phÀn Çông vì kính th© Tà quái, mà Tà quái vÓn chÙa s¿ ch‰t
thì tÙc nhiên chúng nó ª trong vòng s¿ ch‰t là phäi tiêu diŒt, thì bao gi© bi‰t Ç¥ng s¿ h¢ng
sÓng là gì... CÜ©i... N‰u ThÀy không Ç‰n kÎp, thì các con cÛng vÅn bÎ trong vòng s¿ ch‰t.
Tà mÎ cÛng nhÜ m¶t h¶t lúa bÎ hÄm mà thúi, thì th‰ nào m†c Ç¥ng mà sanh bông tr° trái?
Còn bÆc chÖn tu tÌ nhÜ m¶t h¶t giÓng tÓt, hÍ gieo xuÓng thì cây lên, cây lên thì tr° bông, tr° bông
rÒi sanh trái mà bi‰n bi‰n sanh sanh càng tæng sÓ. Vì vÆy mà các con phäi bÕ xác trÀn, mà bông trái
thiêng liêng các con sanh hóa chÖn thÀn, chÖn thÀn låi bi‰n h¢ng muôn thêm sÓ tæng lên hoài. ƒy là
ñåo. Bªi vÆy m¶t chÖn thÀn ThÀy mà sanh hóa thêm chÜ PhÆt, chÜ Tiên, chÜ Thánh, chÜ ThÀn và
toàn cä nhÖn loåi trong Càn Khôn Th‰ Gi§i, nên chi các con là ThÀy, ThÀy là các con.
NhÜ kÈ bên PhÆt Giáo hay t¥ng Nhiên ñæng là ChÜªng Giáo, Nhiên ñæng vÓn sanh ra Ç©i Hiên
Viên Huÿnh ñ‰.
NgÜ©i g†i Quan Âm là N» PhÆt Tông, mà Quan Âm vÓn là TØ Hàng ñåo Nhân bi‰n thân. TØ Hàng
låi sanh ra lúc Phong ThÀn Ç©i nhà ThÜÖng.
NgÜ©i g†i Thích Ca Mâu Ni là PhÆt T°, Thích Ca vÓn sanh ra Ç©i nhà Châu.
NgÜ©i g†i Lão Tº là Tiên T° Giáo, thì Lão Tº cÛng sanh ra Ç©i nhà Châu.
NgÜ©i g†i Jésus là Thánh ñåo ChÜªng Giáo, thì Jésus låi sanh nh¢m Ç©i nhà H§n.
ThÀy hÕi vÆy ch§ ai sanh ra các ñÃng Ãy?
Khí HÜ Vô sanh có m¶t ThÀy. Còn mÃy ñÃng ThÀy k‹ Çó ai sanh? ƒy là ñåo. Các con nên bi‰t.
N‰u không ThÀy, thì không có chi trong Càn Khôn Th‰ Gi§i nÀy, mà n‰u không có HÜ Vô Chi Khí
thì không có ThÀy. ☯
Trích tØ Thánh Ngôn HiŒp Tuy‹n Q.1 bài 21
ViŒt ng»: ThÙ næm, 22-07-1926 (âl. 13-06-Bính DÀn)

THI VˆN DY ñO
CÀn lo h†c ñåo chí ÇØng lÖi,
Phú quí sÜÖng tan lÓ Bóng Tr©i.
L®i l¶c xôn xao rÒi m¶t ki‰p,
Nghïa nhÖn tích tr» Ç‹ muôn Ç©i,
Làm lành sau cÛng lành vay trä,
Chúc d» âu hay d» vÓn l©i.
Mãy kÈ xét mình tâm t¿ cäi,
Thân danh b‹ kh° m¥c buông trôi.
Trích tØ Thánh Ngôn HiŒp Tuy‹n Quy‹n Nhì
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Đôi Liễn Cao Đài
Cao thượng Chí Tôn, Đại Đạo hòa bình dân chủ mục.
Đài tiền sùng bái, Tam Kỳ cộng hưởng tự do quyền.
Đôi liễn nầy thường được chạm khắc nơi các cổng tam
quan đi vào nội ô Tòa Thánh, hay các cổng chánh của các
Thánh Thất.
Đôi liễn Cao Đài do Đức Lý Giáo Tông ban cho để
tượng trưng chủ nghĩa của Đạo Cao Đài.
Nguyên trước đây, chữ chót của câu 1 là CHÁNH, đối
với chữ QUYỀN của câu 2. Giáo Sư LaTapie (Thượng
LaTapie Thanh) người Pháp sợ nhà cầm quyền Pháp đương
thời hiểu lầm Đạo Cao Đài chủ trương làm chánh trị, tranh
giành chánh quyền, nên cầu xin Đức Lý chỉnh lại. Đức Lý liền
giáng cơ sửa chữ CHÁNH thành chữ MỤC.
GIẢI THÍCH:
* Cao thượng: ở tuốt trên cao, không có gì cao hơn.
Chí Tôn: kính trọng tột bực, danh từ để gọi Đấng Ngọc Hoàng
Thượng Đế. Đại Đạo: Đạo Cao Đài. Mục: con mắt, hướng tới.
C.1: Đấng Chí Tôn ở cao hơn hết, mở ra một nền
Đại Đạo, hướng tới hòa bình và dân chủ.
* Đài: cái đài cất cao lên, là nơi ngự của Đức Chí Tôn.
Tiền: trước. Sùng bái: kính phục tôn thờ. Tam Kỳ: lần thứ
ba, chỉ ĐĐTKPĐ. Cộng hưởng: cùng chung hưởng. Tự do
quyền: cái quyền tự do của con người.
C.2: Kính phục tôn thờ Đấng Cao Đài thời Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ, cùng chung hưởng quyền tự do.

Tài liệu trích từ: CÁC ĐÔI LIỄN. Do Huỳnh Văn Sinh & Chánh Trị Sự Bùi
Thanh Xuân & Luật Sự Nguyễn Văn Thăng & Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng sưu
tầm và giải thích.☯

Đức Quyền Giáo Tông
Lê Văn Trung (1876-1934)
Ngài Lê Văn Trung sanh năm Bính Tý (1876) tại làng Phước Lâm, tổng Phước Điền Trung
(Chợ Lớn).
Đêm 12-3-Bính Dần (dl 23-4-1926), Đức Chí Tôn ân phong cho Ngài là Thượng Đầu Sư,
Thánh danh Thượng Trung Nhựt.
Ngày 3-10-Canh Ngọ (dl 22-11-1930), Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt được Đức Lý
Giáo Tông giáng cơ ban cho quyền Giáo Tông hữu hình, theo Đạo Nghị Định thứ nhì.
Ngày 13-10-Giáp Tuất (dl 19-11-1934), Đức Quyền Giáo Tông lâm bịnh và nhẹ nhàng thoát
xác qui Thiên tại Giáo Tông Đường, lúc 3 giờ chiều, hưởng thọ 59 tuổi. ☯
CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN
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L©i thuy‰t ñåo cûa ñÙc H¶ Pháp

Khai H¶i NhÖn Sanh
Ngày 1 tháng chåp næm Bính TuÃt (1946)

T

hÜa cùng chÜ NghÎ Viên và H¶i Viên LÜ«ng Phái,
ñã trót 5 næm dÜ, BÀn ñåo bÎ ÇÒ lÜu nÖi häi ngoåi, thì Çã tØng chÎu bi‰t bao nhiêu là s¿ Çau
kh° tâm hÒn, n‡i lo cho tÜÖng lai cûa ñåo, n‡i s® cho vÆn nÜ§c tránh không khÕi nån chi‰n
tranh loån ly, n¥ng nÖi lòng m¶t tình thÜÖng nh§ cä con cái cûa Chí Tôn trót triŒu chÖn linh
cûa NgÜ©i giao gìn gi».
BÀn ñåo ch£ng cÀn minh tä thì chÜ HiŠn H»u, HiŠn Mu¶i cÛng rõ tØ trÜ§c ta Çã chán thÃy nhãn tiŠn
r¢ng: ChÌ có thÜÖng m¶t ngÜ©i mà næng l¿c tình ái Ãy cÛng Çû làm cho phäi hûy mình mà tùng
mång lÎnh cûa nó. Ôi! Cái mãnh l¿c tuy vô hình mà nó oai quyŠn rÃt d», BÀn ñåo n‰u ch£ng Çû tinh
thÀn cÜ©ng liŒt nÜÖng lÃy ÇÙc tin thì e nó Çã gi‰t h£n mång sanh cûa BÀn ñåo m¶t triŒu lÀn m§i
phäi.
HÍ cùng chia Çau thäm nghèo kh°, hèn tiŒn có bao nhiêu thì cÜ©ng l¿c tình ái càng tæng nhiŒt Ç¶
thêm cao hÖn n»a. BÀn ñåo Çã quy‰t th¡ng, th¡ng Ç¥ng sÓng, sÓng vì ThÀy vì ñåo vì yêu con cái
cûa NgÜ©i. BÀn ñåo thiŒt là ngÜ©i Çã phøc sanh v§i m¶t quyŠn Chí Thánh Çó vÆy.
VŠ t° quÓc sau khi Çã chÎu Çû vÎ thäm sÀu, tÜªng Çã Çû c§ phô bày cho cä chúng sanh thÃy Ç¥ng rõ
ràng chÖn tÜ§ng cûa ñåo, Çã nung chuÓt v§i s¿ thäm kh° vô hån cûa mình Ç¥ng vë v©i gi†t huy‰t
lŒ, hai ch» nhÖn nghïa cho Ç©i; nào dè trái låi thÃy chan chán trÜ§c m¥t m¶t tÃn tuÒng bi thäm,
nÜ§c mÃt nhà tan, xÜÖng chÒng máu Ç°. M¶t trÜ©ng sát khí bao trùm toàn quÓc, gÜÖm tº thÀn vùn
vøt kh¡p nÖi, làm cho con cái không cha, t§ không thÀy, v® không chÒng, cÓt nhøc tÜÖng tàn, nhân
dân ÇÒ thán.
Con håc låc hÒi quê, nhìn không nh§ t°, xem nÜ§c non Ç°i vÈ thay màu, thäm thi‰t nÖi lòng tuôn
châu Ç° ng†c, s¡p muÓn kêu cùng cuÓi m¶t ti‰ng nÌ non giøc kÈ tri âm hÒi Çáp. Ôi! DÜ§i bÙc thê
lÜÖng nÀy ai là tri k›, tri âm cùng BÀn ñåo, ngoài ra chÜ HiŠn H»u, HiŠn Mu¶i thì BÀn ñåo Çã
ki‰m Ç¥ng ai. TÜªng khi các bån cÛng có lë t¶i nghiŒp cho con håc bÎnh nÀy, mà Ç‹ tai lóng ti‰ng.
Ôi! Cái khÓi sanh cûa Chí Tôn Çã xiêu låc nÖi nào mà Ç‹ hai s¡c con yêu ái cûa NgÜ©i phäi chÎu
nån tÜÖng tàn nhÜ th‰!...
BÀn ñåo ngày nay hi‹n nhiên ÇÙng trÜ§c m¡t các bån mà còn ng« là giÃc chiêm bao. VÆy BÀn ñåo
cúi mình cÆy các bån m¶t ÇiŠu rÃt nên y‰u thi‰t là: Hòa gi†ng Çau thÜÖng cùng con håc låc nÀy
Ç¥ng giøc lòng bác ái m¶t cänh an nhàn thiêng liêng cho toàn sanh chúng. BÀn ñåo Çã nhiŠu lo ngåi
cho cæn sÓ con cái cûa Chí Tôn trong bu°i phiêu lÜu nÖi häi ngoåi, e ra vì nhË då cûa Çôi phÀn tº
Thánh Th‹ cûa ThÀy, nên vØa Ç‹ gót vŠ ÇÃt T° ñình thì Çã quên h£n mänh thân tiŠu tøy hao mòn,
v¶i cÀm quyŠn cûa ñåo Ç¥ng sºa ÇÜÖng cho ÇËp vÈ chÖn truyŠn, rÒi låi tìm phÜÖng hi‹u tÆn nh»ng
ÇiŠu khuy‰t Çi‹m, hÜ håi hÀu giÒi mài thêm n»a, nên tÙc cÃp mª H¶i NhÖn Sanh Ç¥ng phøc vø
quyŠn Vån Linh nhÜ trÜ§c.
BÀn ñåo Ç‹ tr†n tín nhiŒm nÖi các bån, BÀn ñåo xin mª H¶i. ☯
L©i Thuy‰t ñåo ñÙc H¶ Pháp q.1 bài 07. Do Ban ñåo Sº Ãn hành lÀn thÙ nhÙt næm Canh TuÃt
(1970) Ki‹m DuyŒt Kinh Sách sÓ: 120/KD ngày 12-10-1970.
Ngày âl. 01-12-Bính TuÃt, nh¢m ngày (dl. 23-12-1946).
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lÍ an táng cÓ h»u phan quân

lê væn thoåi
ChiŠu 26-6- ñinh H®i
Hành lÍ t‰ ÇiŒn và cÀu siêu cho Anh H»u Phan Quân tåi tÜ gia ª phÜ©ng HiŒp Ninh, T° Nghi
lÍ 6 cûa HÜÖng ñåo TØ-ThiŒn trÜ§c kia, sÓ ngÜ©i d¿ lÍ tang có cä ngàn gi»a cänh ai bi, tr©i cÛng Ç°
cÖn mÜa lái phái. Nhìn låi m†i ngÜ©i, coi nhÜ ai cÛng ÇÅm lŒ phäi lau m¥t và døi m¡t v§i vÈ u buÒn
thÜÖng ti‰c anh.
Riêng tôi phäi vui mØng, vì ngÜ©i bån Çã làm xong sÙ mŒnh trª vŠ bái lÎnh Ng†c HÜ.
Sáng 27-6 ñinh H®i
ñúng 7 gi© lÍ Cáo TØ T° rÒi cúng Triêu, ti‰p CÀu siêu xong 8gi© 30 phút phát hành lÍ TÓng
chung, ñåo tÿ ÇÜa quan tài lên thuyŠn Bát Nhã Çi lÀn vô cºa sÓ 2 L¶ Cao ThÜ®ng PhÄm ngang qua
3 ngôi Bºu Tháp cûa tam vÎ tiŠn bÓi HTñ Ç‰n ngã tÜ l¶ Oai Linh Tiên vòng lên trÜ§c, ghé bái lÍ nÖi
Báo Ân TØ, vì sÓ ngÜ©i quá Çông nên m¶t sÓ vào trong cÀu nguyŒn, còn m¶t sÓ ª bên ngoài cÛng
ÇÎnh tâm hÜ§ng niŒm nh© ñÙc PhÆt MÅu ban ân cho ChÖn thÀn anh ÇÜ®c cao thæng thiên vÎ Ç‹ th¿c
hành sÙ mŒnh ÷n Trên giao phó mà anh Çã cho bi‰t.
LÍ cÀu Pháp ñ¶ Thæng tåi Tòa Thánh
Vào lúc 9gi© 30 sÓ ngÜ©i tiÍn bÜ§c H»u Phan Quân quá Çông, bái lÍ ñÙc MË xong, thuyŠn
th£ng Ç‰n ñŠn Thánh dØng låi mà phÀn Çuôi ngÜ©i còn tåi Báo Ân TØ, tang chû bÜng khai Linh VÎ
vào TÎnh Tâm ñài, liŠn có vÎ Giáo H»u ti‰p dÅn Vong vào ngay Cung ñåo.
VÎ H»u Phan Quân ÇÓi phÄm Giáo sÜ, Linh VÎ Ç‹ cÃp NhÖn Thánh, còn tang gia quÿ cÃp
ñÎa Thánh theo thÜ©ng lŒ là vÆy. ChÌ có Chín Trång, con trai, bÜng khay Linh vÎ, nghïa tº thÙ hai là
Minh Çi k‰ mà thôi. ñ‰n Cung ñåo Cäi Trång Lê Minh Khuyên liŠn bäo Minh ra Bàn Linh thÌnh
bºu änh H»u Phan Quân vào, dåy Ç‹ d¿a cái k› cûa bài vÎ ª gi»a. Cäi Trång Khuyên quÿ bên tä,
Giáo H»u Ng†c Não quÿ bên h»u. LÍ kh¡c chuông cÀu nguyŒn ñÙc Chí Tôn ban ân Hành Pháp ñ¶
Thæng vô vi cho ChÖn thÀn H»u Phan Quân ÇÜ®c nhÆp cõi h¢ng sÓng.
LÍ Hå HuyŒt
Gi»a lúc ban mai khoän 10gi© 30, tåi phÀn ÇÃt HiŒp Thiên ñài, b‡ng nhiên nhìn thÃy k‹ nhÜ
m¶t rØng ngÜ©i Çông Çúc, Çó là Çám xác cûa anh H»u Phan Quân. Vào nÖi tø Çi‹m, Çåi diŒn gia
Çình thi‰t lÍ cáo trình tå Ön HÆu Th° rÒi hành lÍ Hå HuyŒt, có nhiŠu thÖ Çi‰u không Ç†c bªi cänh
tr©i cûa mùa hå hÖi oi bÙc, låi nºa hi‹u tánh cûa anh tÃt cä giän dÎ hóa. Nên gia Çình gi» s¿ ai bi
thanh tÎnh tØ sÖ chí chung cho lÍ tang ÇÜ®c chu toàn, theo š nguyŒn cûa NgÜ©i, s¿ vong nhÜ s¿ tÒn
là tÓt.
cäm ÇŠ
Nén lŒ Çau nhìn c‡ áo quan
Nh© Ön HÆu Th° gi» xÜÖng tàn
L®i danh phàm tøc gìn tay tr¡ng
Gi© phút thiêng liêng khÕa cát vàng
Hình bóng khuÃt Çi cùng quy‰n thu¶c
Tinh thÀn sÓng mãi v§i th©i gian
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Nh»ng trang tu h†c cÀn nghiên cÙu
MuÓn g¥p anh tâm phäi Ni‰t Bàn
☯ huŒ phong Kính bái

nh§ vŠ anh
(Trích theo tài liŒu cûa thông tin giáo lš)
**********
NÖi CÖ quan Phát Thanh Giáo Lš có th© chi‰c áo tràng tr¡ng cûa ñÙc Cao ThÜ®ng PhÄm tÅn trong
Liên ñài Çã ngoài 20 næm, khi bÓc Thánh cÓt thiêu mà chi‰c áo vÅn còn nguyên không hÜ møc, ñÙc
H¶ Pháp lÃy giao anh Lê Væn Thoåi, ñÙc Ngài phán:ThÀy cho con k› vÆt nÀy gi» Ç‹ lÜu niŒm.
Nhân ngày 05-5 Giáp DÀn (1974) nh¢m lÍ k› niŒm ngày ti‰ng nói cûa H¶i Thánh ñåi ñåo ÇÜ®c
phát trên Çài phát thanh Saì Gòn, tham d¿ cu¶c lÍ có Ngài PhÓi SÜ ThÜ®ng TÜ§c, ÇÜ®c thÃy k› vÆt
cûa ñÙc Cao ThÜ®ng PhÅm, nên Ngài nhã š nói Bà Tám PhÓi SÜ HÜÖng NhiŠu có trao cho tôi cái
áo ti‹u phøc vàng cûa ñÙc H¶ Pháp Ç‹ làm k› niŒm, vÆy Ban Giám ñÓc ra thÌnh vŠ th© cho Çû 2 k›
vÆt cûa hai Chi ñåo-Pháp, nhÜng Phó Giám ñÓc Lê Væn Thoåi ra 2 lÀn không g¥p Ông PhÓi SÜ,
sau m§i nh© tôi thay m¥t lÀn thÙ ba ra thÌnh Çem vŠ Ç‹ th© nhÀm 19-6 Canh DÀn, nên anh có cäm
tác bài thÖ nhÜ sau: anh kš bút hiŒu là Tº TrÜ§c v§i bài xÜ§ng, nên tôi có h†a låi in nguyên væn
nhÜ sau:
hoài cäm
Nhìn mänh Çåo y nh§ ñÙc thÀy
ThuyŠn tØ t‰ Ç¶ kh¡p Çông tây.
Ti‰ng chuông cänh tÌnh khÖi hÒn tøc
Cûa báu tr©i lÜu hiŒp tû nÀy,
VÆn nÜ§c trùng hÜng dìu t¶c chûng,
Con ÇÜ©ng trung thÙ ÇÎnh phÜÖng hay.
Hòa Bình Chung sÓng vì nhÖn loåi,
ThÃt Ùc dÜ niên cäm nghïa ÇÀy.

☯ tº trÜ§c

kính h†a vÆn
Vâng lÎnh thay anh thÌnh áo ThÀy,
Sánh b¢ng y bát phÆt phuÖng tây.
Màu vàng sáu nút hÖi nhân ÇÜ®m,
Gía ng†c ngàn næm cûa qúi nÀy.
DÃu v‰t th©i gian khâu vÅn ÇËp,
Hình dung kích tÃc ng¡m thêm hay.
Nh§ khi Ngài m¥c vòng tay mª,
Ban phép lành cho th‰ Çû ÇÀy.

☯ huŒ phong
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THI ĐIẾU
Hữu Phan Quân LÊ VĂN THOẠI

☯
CHÁNH
NIỆM
CAO
ĐÀI
PHỔ
HOÁ
CHÚNG
SANH
QUI
ĐẠI
ĐẠO

CHÁNH

Mộ Chí
Phẩm Hữu Phan Quân
Hiệu CHÁNH CÔNG
Sáu chục niên dư giúp Đạo Nhà,
Đời qui nên tội giữ đìều tra.
Vì Thầy vui chịu thân lao lý,
Đối thế mừng đưa thuyết cộng hòa.
Phướn Thượng Phẩm cầm dìu Thánh Thể,
Cờ Nhan Uyên cấm chận can, qua.
Chánh Công hai chữ Ơn Trên định,
Thiên sử để danh rạng hải hà.

Lưu Niệm
CHIÊM NGƯỠNG

PHÁP
THẦY
QUI
NỀN
ĐẠI

CÔNG
TRUYỀN
THƯỢNG
ĐẾ
HÒA
BÌNH
THẾ
GIỚI
HỌP
QUẦN
LINH

CÔNG
TÂM

Phẩm Hữu Phan Quân hiệu Chánh Công,
Mười phen tù bởi tội non sông.
Cấm cờ Bến Hải khuyên Nam Bắc.
Nối nhịp Hiền Lương cứu giống giồng.
Lảnh thổ chia đôi mưu Đế Quốc,
Tinh thần chung một khối Tiên Long.
Lấy tình máu mủ xoa thù hận,
Chỉ có hòa tâm mới đại đồng.

ĐẠO

HUỆ PHONG

☯
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BÀN VỀ CHỮ “CHÍ”
Chữ “CHÍ” trong Nho Giáo
Nghĩa chữ ‘CHÍ” là thế nào? Một đời người của chúng ta, tiền đồ hy vọng vẫn không biết
chừng nào; nhưng khi bắt đầu ra đời, nước bước thứ nhất là cốt ở chữ “chí”.
Thí dụ như người đi đường, tất trước hết có cái bụng muốn đi, định một vài phương hướng
đi đường nào. Đã định phương hướng xong thời quyết định đi cho đến. Cái lòng muốn đi và cái
lòng quyết định muốn đi đó tức là chí. Hễ trăm việc gì mà trước hết không có chí thời tất nhiên khi
làm chỉ là miễn cưỡng không vui làm, và lại hay nửa đường bỏ dở không làm được nên; trái lại, hễ
có chí nhất định thời tất nhiên vui làm mà quyết làm cho tới kỳ cùng. Chí đã được như thế, việc gì
chắc cũng phải nên. Người xưa có câu “Hữ chí giả, cảnh thành” nghĩa là người đã có chí thời việc
chắc phải nên. Chính giữa Đức Khổng Tử cũng có câu: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học”.
Ba chữ “chí vu học”, chúng ta nên ngẫm nghĩ cho kỹ. Hễ những người đi học, cần thứ nhất
là trước phải lập chí: lập chí ở nơi việc học là nước bước thứ nhất của chúng ta ra đời. Nhưng ở
trong khi lập chí, lại trước phải ngần nghĩ cho kỹ, chọn một phương hướng nào mà lập chí cho đích
đáng. Đức Khổng Tử sợ người ta lập chí, nếu có sai lầm thời làm hỏng mất một đời người của
mình. Vậy nên ngài dạy cho học trò, thường hay nói đi nói lại về chữ “chí”.
Tử viết: “Tam quân khả đoạt súy giả, thất phu bất khả đoạt chí giả”.
Đem ba đội quân giữ một ông tướng, có khi giặc nó cướp mất ông tướng; chứ đến như đứa
thất phu, tuy chỉ một mình nó, mà cái chí nó đã vững vàng thời dầu ức muôn người cũng không
thể nào cướp được chí nó.
Xem như câu ấy thời cái uy quyền thân thế của chữ “chí” lớn chết đi thời thôi, hãy còn chưa
chết, dám chắc trong thiên hạ không việc gì khó (thiên hạ vô nan sự). Bởi vì đã có chí, tất nảy ra
siêng học; đã siêng học, tất trí thức thêm nhiều, mà tài năng ngày càng tân tiến. Trí đủ, tài đủ, việc
gì làm chẳng xong? Vậy bàn đến việc học, tất nhiên phải cần có chí. Duy có một điều rất đáng lo
sợ là sợ cái chí hướng mình sai lầm mà thôi: Hoặc chí ư ăn ngon mặc đẹp, hoặc chí ư phú quý
tuồng đời, hoặc chí cầu danh trục lợi, thời những cái chí đó chỉ là khiến cho nhân cách mình hèn hạ,
giá trị mình đê liệt, kết quả chỉ là một người hư. Truy nguyên cho đến tạo nhân thời chỉ vì lúc đầu
lập chí đã sai lạc.
(Tài liệu trích từ KHỔNG HỌC ĐĂNG, trang 29-30, Tác giả Sào Nam Phan Bội Châu nhà
xuất bản Đại Nam)

Chữ “CHÍ” qua lời dạy của các Đấng Thiêng Liêng
Thầy hằng biết công của các con, nhưng Thầy phải cực lòng chìu ý của mỗi đứa mà xây đắp
nền Ðạo, vì vậy mà nhiều sự xảy ra đều do nơi tâm chí của nhiều đứa. Thầy hằng dùng tâm chí của
các con mà bố mọi điều thiết yếu trong việc đạo đức. Sự xảy ra nơi Thánh Thất, tuy là nơi mối Ðạo
chậm trễ, nhưng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì tâm trung chánh đáng thì là làm
cốt cho Tiên Thánh; còn tâm chí vạy tà là chỗ của tà quái xung nhập. TNHT Q.1 / 46. Thánh giáo
giải thích việc xảy ra tại Từ Lâm Tự. Samedi 20 Novembre 1926 (16-10-Bính Dần)
Ôi! Thầy đã lắm nhọc nhằn vì bầy con dại, muốn ra tay tế độ, vớt trọn cả chúng sanh thoát
vòng khổ hải; nhưng chúng nó nhiễm luyến đã đầy mùi trần thế, tâm chí chẳng vững bền, thấy khó
đã ngã lòng; mới đạp chông, toan trở bước. Thầy cũng phải đau lòng, mà nắm máy huyền vi, để cơ
Trời xây đổi; các con liệu lấy. TNHT Q.1 / 46. Thánh giáo giải thích việc xảy ra tại Từ Lâm Tự. Từ
Lâm Tự (18-10-Bính Dần) Mardi 23 Novembre 1926
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Chim về cội nước tách nguồn, từ xưa kiếp con người giữa thế, chẳng qua là khách đi đường;
phận sự muốn cho hoàn toàn, cần phải có bền chí và khổ tâm; có bền chí mới đạt đặng phẩm vị
thanh cao; có khổ tâm mới rõ tuồng đời ấm lạnh; lăng xăng xạo xự mùi chung đỉnh, vẻ cân đai, rốt
cuộc cũng chẳng khác chi một giấc huỳnh lương mộng; mỗi bậc phẩm đều đặng một vai tuồng của
Đấng cầm quyền thế giái ban cho; dầu thanh cao dầu hèn hạ cũng phải gắng làm cho rồi trách
nhậm, …. TNHT Q.1 / 61. Thánh giáo dạy phận sự muốn được hoàn toàn cần phải bền chí khổ
tâm.v.v... (10-1-1927)
Các con phải hiểu Thánh ý Thầy mà trau giồi chí lớn. Dầu đi lối nào cũng phải cần cái đèn
thiêng liêng chiếu rõ mới đặng vững bước. Làm vua, làm thầy, làm công nghệ, làm đạo sĩ cũng
cần phải có cái chí lớn mới mong thành tựu đặng. Các nghề dưới thế không có nghề nào là vô
dụng mà vô dụng là tại người không chuyên vậy.
………
Bấy lâu vì lẽ công bình Thiên Đạo nên các con chịu lắm điều đau đớn mà cũng vì không biết
tu luyện cái chí cao thượng của Thầy ban cho, cứ một lối thấp hèn quanh quẩn chẳng cho trí não ra
khỏi vòng mờ tối, cho nên bước đường hóa nên trở ngại mà lâu tấn bộ. Vậy từ đây các con đã nhập
môn thì phải để ý vào đường chánh giáo mà cùng nhau bước tới cho khỏi lối chông gai. Các con
đừng vì tư lợi mà làm mất nhơn cách thì rất uổng cái điểm linh quang của Thầy để vào xác thân của
các con lắm. Các con nghe à! TNHT Q.1 / 80. Thánh giáo dạy: Nếu muốn đắc quả thì chỉ có một
điều phổ độ chúng sanh mà thôi. (Đại Đàn Cầu Kho 5 Mars 1927)
Thầy đã lấy từ bi mà dìu dắt từ bước đường, hôm nay các con đặng lấy chí thánh của Thầy
đã un đúc mà dìu dắt lại sanh linh; lớn nhỏ phải cần tương thân tương ái nhau, kỉnh yêu chỉ dẫn
nhau, đem tấc lòng thanh bạch để làm mảnh gương soi sáng bước đường hậu tấn. Đường đi cũng
còn dài, bước Đạo còn nhiều nỗi trắc trở; nếu chẳng để dạ nương nhờ lấy nhau, một mai các con
phải xa vắng lời Thầy truyền nhủ, thì các con phải trở ra thế nào nữa? TNHT Q.1 / 81. Thánh giáo
dạy phải dụng chí Thánh, Thầy đã un đúc mà dìu dắt sanh linh. (5 Avril 1927)
Chư đạo hữu, lúc nầy đã đến buổi người hành khách phải trải qua một lối chông gai. Muốn
bước khỏi, cần phải có bền chí tận tâm, và phải gắng xem đạo đức là trọng hơn muôn việc vui thích
ở cõi trần nầy. TNHT Q.2 / 30. Thánh giáo của Thái Bạch khuyên phải bền chí tận tâm xem đạo đức
là trọng mới lướt khỏi lối chông gai. 2-3-1927

Chữ “CHÍ” của các Bậc Tiền Khai Đại Đạo
… … … Ôi! Bao nhiêu công nghiệp, chúng ta nghĩ lại đều nhớ buổi ban sơ đương lúc tâm
lý hoang mang tranh đấu sự sống còn, nhứt là tâm lý nòi giống Việt Nam đương mưu đồ giải thoát
ách nô lệ, ai còn tin khi ta nói ra những điều mà ai cũng cho là mơ hồ, bởi cả tâm lý còn hoang
mang. Ðến các bạn đồng thuyền, đồng chung tâm lý với Người có đủ trí thức hiểu biết chí hướng
cao thượng của Người mới theo Người, mà trong cảnh hoang mang còn phản phúc thay, huống chi
quốc dân Việt Nam. Ngài đã để đức tin quyết tạo nên hình thể Quốc Ðạo cho quốc dân Việt Nam,
thì chính quốc dân trở lại nghịch thù, làm cho trọn một kiếp sanh của Người phải đau thảm đổ lụy
bao phen trước khi chết.
Bần Ðạo quả quyết rằng: Trót một đời người, tìm chưa ra một mặt biết thương nòi giống
với một tâm lý nồng nàn như Thượng Trung Nhựt, Bần Ðạo chưa thấy được hai người như vậy,
nếu chẳng vì tình yêu ái vô hạn thì người chẳng hề hủy thân danh tạo nên hình thể Ðạo để lại
cho quốc dân, cái đại nghiệp tinh thần nầy sâu xa chừng nào quốc dân hưởng lâu chừng nấy, sâu xa
chừng nào lại càng quí hóa thêm nữa càng ngày càng tăng giá trị và thiên hạ sẽ biết tấm lòng yêu ái
của Thượng Trung Nhựt biến ra một quốc hồn kiên cố.
Cả thảy ai là quốc dân Việt Nam đều phải cúi đầu và vâng theo ý chí cao thượng ấy, không
có một lưỡi gươm nào tiêu diệt được nghiệp của Người để lại cho nòi giống Việt Nam đó vậy. Lời
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Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.1 / 42 - Tại tháp của Ðức Quyền Giáo Tông. ngày 13 tháng 10
năm Ðinh Hợi (1947)
………
Đức Cao Thượng Phẩm không những cố tâm ái quốc nồng nàn với nước Việt Nam,
không những lo giải thoát ách nô lệ toàn thể giống nòi mà Ngài còn vì lòng thương cả toàn thể
nhơn loại bị giam hãm trong lẽ bất công của Xã hội nhơn quần, Ngài vì công lý, vì ái tuất
thương sanh nên hy sinh trong một kiếp sống đặng thọ lãnh cây Phướn cứu khổ của Đức Chí
Tôn. Qua nói thiệt, buổi gần mãn công quả của Ngài tức nhiên buổi Ngài gần qui hồi cựu vị Ngài
chỉ có tiếc một điều, tiếc không đồng khổ không còn ngày giờ đặng gánh vác cái khổ của mấy em
đặng tạo dựng cho nên hình tướng nền chơn giáo, để giải thoát cho toàn thể nhơn loại trong lẽ bất
công của Xã hội nhơn quần, Ngài tiếc có một điều đó mà thôi. … … …
Mấy em phải biết cái khổ hạnh của Ngài, cố tạo dựng nên cho nước Việt Nam này trước đã,
nhơn loại mới có bóng đuốc sau, tiếc thay cơ quan thành tựu đương nhiên bây giờ chớ phải chi Ngài
còn sanh tiền với óc não cao thượng, chí khí cương quyết, ái tuất thương sanh nồng nàn của Ngài
không biết chừng giúp cho chúng ta đạt đặng nhiều thắng lợi mạnh mẽ, nhiều giá trị và may mắn
hơn nữa. Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.3 / 25 - Tại tháp của Ðức Cao Thượng Phẩm, 8 giờ
ngày mùng 1 tháng 3 năm Canh Dần (1950)
Và còn nhiều gương Đạo hạnh khác …. ….
Xin kết thúc bằng lời kết của Đức Hộ Pháp cho việc lập CHÍ trên con đường TU Đại Đạo:
………
Vậy Bần Đạo xin khuyên hãy vui đi, lấy đó làm danh dự giá trị của nó thì bao nhiêu cái khổ
hạnh kia sẽ được cao thượng, Đức Chúa Jésus Christ đã chết trên cây Thánh Giá làm con tế vật
cho Ngài buổi nọ. Buổi hôm nay chúng ta đem cả tinh thần đạo đức làm con tế vật cho Ngài đó
vậy.
Hãy vui đi, cứ tự tôn tự đại đi! Từ thử đến giờ chưa có ai làm được, mà mình làm được và
đã làm được. Có như vậy mới đáng an vui và hy sinh như thế thì mình mới có giá trị cao thượng.
Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.3 / 33 - Tại Đền Thánh đêm mùng 1 tháng 7 năm Canh Dần
(1950)☯

VỊNH NGƯ ÔNG
Trời nước nghêu ngao một chiếc thuyền,
Thú câu gẫm lại thú thần tiên.
Nhắp cần thao lược dò sâu cạn,
Nương sợi kinh luân sửa mối giềng.
Vinh nhục lánh vòng tai rửa sạch,
Gió trăng nặng túi cảnh vui riêng.
Khề khà rượu Thánh qua ngày tháng,
Tránh chốn phồn hoa tránh lợi quyền.

HUỆ GIÁC *
(Trích Thông Tin số 13, ngày 25/9/1970)
* Huệ Giác là bút hiệu của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang
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ChÜÖng trình LÍ Vía
trong các Tháng Chín, MÜ©i, mÜ©I m¶t và mÜ©I hai / ñinh H®i (2007)
Tháng chín/ ñinh H®i (2007):
• MÒng 1 Tháng 9 ñinh H®i (dl, ThÙ Næm 11.10.2007): Cúng ñÙc Chí Tôn (Ng† th©i),
• MÒng 4 Tháng 9 ñinh H®i (dl, Chû Nh¿t 14.10.2007): K› niŒm Ngài Bäo Væn Pháp Quân (DÆu th©i),
• 7 Tháng 9 ñinh H®i (dl, ThÙ TÜ 17.10.2007): Kn Ngài NguyÍn Bäo Pháp (DÆu th©i),
• R¢m Tháng 9 ñinh H®i (dl, ThÙ Næm 25.10.2007): Cúng ñÙc Chí Tôn, (DÆu th©i).
Tháng mÜ©i/ ñinh H®i (2007):
• MÒng 1 Tháng 10 ñinh H®i (dl, ThÙ Bäy, 10.11.2007): Cúng ñÙc Chí Tôn, Sóc Nh¿t. K› niŒm PhÓi
Thánh Phåm Væn Màng (Ng† th©i),
• 13 Tháng 10 ñinh H®i (dl, ThÙ Næm 22.11.2007): K› niŒm ñÙc QuyŠn Giáo Tông ThÜ®ng Trung Nh¿t
(DÆu th©i, Ti‹u lÍ).
• R¢m Tháng 10 ñinh H®i (dl, ThÙ Bäy 24.11.2007): ñåi LÍ Hå NguÖn. K› niŒm Ngày Khai ñåi ñåo
Tam Kÿ Ph° ñ¶, niên ñåo thÙ 83. (DÆu th©i, ñåi lÍ). ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài NSW, K› niŒm ñŒ ThÃt
Chu Niên Khánh Thành Thánh ThÃt NSW.
• 19 Tháng 10 ñinh H®i (ThÙ TÜ 28.11.2007): K› niŒm Ngài Ca Bäo ñåo (DÆu th©i).
Tháng MÜ©i M¶t/ ñinh H®i (2007):
• MÒng 1 Tháng 11 ñinh H®i (dl, ThÙ Hai 10.12.2007): Cúng ñÙc Chí Tôn (Ng† Th©i)
• R¢m tháng 11 ñinh H®i (dl, ThÙ Hai 24.12.2007): Cúng ñÙc Chí Tôn V†ng Nh¿t và ñåi lÍ Vía ñÙc
Chúa Jesus Christ (Tš th©i).
Tháng Chåp / ñinh H®i (2007 + 2008):
• MÒng 1 Tháng 12 ñinh H®i (dl, ThÙ Ba 08.01.2008): Cúng ñÙc Chí Tôn (DÆu th©i).
• R¢m Tháng Chåp ñinh H®i (dl, ThÙ Ba 22.01.2008): Cúng ñÙc Chí Tôn (DÆu th©i).
• 18 Tháng Chåp ñinh H®i (dl, ThÙ Sáu 25.01.2008): K› niŒm Ngài Bäo ñåo HÒ TÃn Khoa (DÆu th©i,
Ti‹u lÍ).
• 24 Tháng Chåp ñinh H®i (dl, ThÙ Næm 31.01.2008): LÍ ñÜa ChÜ ThÀn, Thánh, Tiên, PhÆt (DÆu th©i,
Ti‹u lÍ).
• 30 Tháng Chåp ñinh H®i (dl, ThÙ Bäy 17.02.2007): LÍ Giao ThØa, Cung nghinh ChÜ ThÀn, Thánh,
Tiên, PhÆt (Tš th©i, Ti‹u lÍ). LÍ ThÜ®ng PhÜ§n ThÜ®ng NguÖn. ☯

☯ Phân Ðu ☯
T¶c ñåo Sydney và các Bàn TrÎ S¿ Liên HÜÖng hay tin buÒn vŠ s¿ ra Çi cûa:
- ñåo Tâm Ngô Væn Long, qui vÎ ngày 21.08.ñinh H®i (dl. 01.10.2007), tåi BÎnh ViŒn Fairfield,
NSW - Australia, hÜªng dÜÖng 48 tu°i.
LÍ An Táng cº hành tåi Tang Nghi Quán Vån Th†, Fairfield, Sydney, Australia.
Thành thÆt chia buÒn v§i Quä Phø Phùng ThÎ Thu SÜÖng, cháu Linda và gia Çình các Anh ChÎ Em cûa
Ngô Væn Long là Cung, Thanh, Tân, ñiŠu (ª Úc, MÏ) và các em còn ª VN.
Thành tâm cÀu nguyŒn cho chÖn linh Ngô Væn Long täo Ç¡c Siêu Thæng TÎnh ñ¶.
- ñåo Tâm TrÀn Xuân Chiêu, hÜªng th† 79 tu°i, cÆu ru¶t cûa N» CTS Kim Anh và CTS Häi ª
Perth, qui vÎ tåi BÎnh ViŒn Liverpool, Sydney, Autralia.
LÍ An Táng cº hành tåi Tang Nghi Quán Fairfield, Sydney.
Thành kính phân Üu v§i Bà Quä Phø TrÀn Xuân Chiêu cùng quš quy‰n (tåi Sydney) và riêng hai Bån
ñåo Kim Anh và Häi (Perth).
Xin cÀu nguyŒn cho hÜÖng hÒn CÓ ñåo Tâm TrÀn Xuân Chiêu s§m Siêu Thæng TÎnh ñ¶.
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ChÖn Tâm
Thung dung trong cõi ta bà,
ThuyŠn linh Bác Nhã lÜ§t qua Kh° KiŠu.
Ánh træng qua cºa c«i thuyŠn Tâm,
NguÒn ñåo vui vŠ v§i cõi Tâm.
Bóng n¡ng bên cây thiŠn aí chúng
Tr©i thÜÖng gió quåt mát nguÒn Tâm.
Bao la bi‹n cä tình thông Çåt,
M« ñÙc thÜÖng yêu m« huŒ Tâm.
Hành thiŒn Çåi tØ qui tánh PhÆt,
Vào cung Thiên HÌ Ç¡c chÖn Tâm

Thi ñi‰u
Ñ ñåi Huynh H»u Phan Quân

Ái Nhân

Trung Dung

Tây SÖn thiên thø b¡c phong phiêu
Hàn vÛ tiŠn môn ám tÎch liêu
Thánh ÇÎa ai hoài mai dÛng liŒt
Hoàng thiên uÄn lŒ khÃp Vân Tiêu
Thi‰t tâm trí ñåo thÜ©ng y táng
Håo khí xung quan nhÆp Thánh triŠu
TrÀn häi ThÀn Tiên thØa håc khÙ
Anh Châu BÒng ñäo nhÆt tiêu diêu.

Ch» Thánh hiŠn vÅn nét
V‰t m¿c nào chÜa phai
Gi†t mÜa rÖi nghiêng bút
ThÃm Çåo Ç©i bÃy nay
GÀy mÀm non xanh m§i
HÕi cây xÜa ai trÒng ?
Tháng ngày qua có mõi
Trª vŠ c¶i hÜ không
Buông tay thäo ch»...trung dung
Nghïa nhân lÍ tín trùng phùng xÜa nay.

Nguyên Anh

Cäm ñŠ

TrÀn Th¡m

ñÃt MË

ñåi Xá Ân Ban låi nhún trŠ
BuÒn lòng thÆt tŒ quä u mê
Tr©i thÜÖng mª ñåo siêu hÒn phách
Ch£ng chÎu tùng theo thÃy Çáng chê
M¶t ki‰p qua rÒi ch© mÃy lÜ®t
ChÜa thông tÌnh ng¶ mãi lê thê
TØ Bi cºa ñåo không rèn luyŒn
PhaÌ Ç®i tuÀn hÜ©n ki‰p s® ghê

Thênh thang nÜÖng bóng con ÇÜ©ng
Thâm trÀm hÜÖng qu‰ nhu¶m thÜÖng tóc rÒi
Tháp chiŠu chuông l¡ng thänh thÖi
Nam ai ru m¶ng vì Ç©i thi‰t tha
Ta Çi rÒi, sao ch£ng cách xa
TÜªng quên næm tháng vÅn là Ü§c ao
VŠ ÇÃt mË, n¡ng lao xao
Chân nghe Ãm cát ... cúi chào quê hÜÖng

Minh TÃn

TrÀn Th¡m
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VÎnh TÜ§ng Trình Minh Th‰
XuÃt thân dân giä ÇÃt Tây Ninh,
Th©i cu¶c ÇÄy ÇÜa tÜ§ng h† Trình
ChÓng C¶ng thù Tây nuôi chí khí,
NÜÖng dân t¿a ñåo dÜ«ng quân binh.
Càn khôn sinh l¶ lòng chÜa thÃu,
Bát Quái trÆn ÇÒ th‰ ch£ng minh!
Tân ThuÆn (1) sÜÖng mai còn phäng phÃt
Bóng hình tÜ§ng trÈ ÇÃt Tây Ninh.
*
*

*

Bóng hình tÜ§ng trÈ ÇÃt Tây Ninh
ChuÓi NÜ§c, RØng Nhum (2) luyŒn chi‰n binh.
Núi Phøng núi Heo (3) hùng cÙ Çi‹m,
Long Hoa Tòa Thánh v»ng an ninh.
RØng sâu c†p d» tØng vang ti‰ng
PhÓ thÎ binh oai khi‰n bÕ mình.
Chi‰n h»u rã r©i, ThÀy (4) lánh nån
NgÛ Long (5) h©n... vÆn nÜ§c Çiêu linh!
03.10.07
M¶t con dân cûa NgÛ Long,

VÐ÷NG K² VÂN
Sydney - Australia
GHI CHÚ:
(1) NguÒn tin chính thÙc cho bi‰t tÜ§ng Trình Minh Th‰ bÎ trúng Çån, tº thÜÖng tåi cÀu
Tân ThuÆn (Khánh H¶i). Tuy nhiên, Ç‰n nay cái ch‰t Çó vÅn còn nhiŠu nghi vÃn.
(2) Bùi Lu ChuÓi NÜ§c, RØng Nhum thu¶c vùng Long Vinh, Long PhÜ§c huyŒn B‰n
CÀu, phía Tây sông Vàm CÕ ñông, giáp biên gi§i VN - Campuchia, là chi‰n khu
cûa l¿c lÜ®ng Cao ñài ly khai do TÜ§ng TM. Th‰ chÌ huy. Pháp hành quân Çánh
dËp nhiŠu lÀn nhÜng bÎ thÃt båi.
(3) Hai nhánh nhÕ cûa Núi Bà ñen. Núi Phøng n¢m hÜ§ng Çông b¡c, núi Heo n¢m
hÜ§ng Tây Nam cûa núi Bà.
(4) ñÙc H¶ Pháp Phåm Công T¡c chåy sang Campuchia lánh nån và sau này mÃt ª Çó,
mãi Ç‰n ÇÀu næm 2006 hài cÓt m§i ÇÜ®c cäi táng vŠ Tòa Thánh Tây Ninh.
(5) NgÛ Long: Næm xã mang ch» Long: Long An (Chot-Sre), Long Ch», Long Giang,
Long Khánh, Long ThuÆn nay thu¶c huyŒn B‰n Càu, quê hÜÖng cûa TÜ§ng Trình
Minh Th‰.
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GIA CHÁNH
Mì quäng chay
VÆt LiŒu:
- NÜ§c hÀm rau cäi (cû cäi tr¡ng, carrot, mía cây, su su, mÜ§p
hÜÖng... tÃt cä c¡t khúc, c¶ng v§i 1-2 cû hành tây ) . ñ° nÜ§c vào
nÒi, nêm muÓi, b¶t nêm chay, m¶t viên ÇÜ©ng phèn nhÕ, b¡t lên
b‰p hÀm khoäng 1 ti‰ng, sau Çó v§t tÃt cä rau cäi ra ngoài.
- Mì quäng (có th‹ dùng phª tÜÖi c†ng to, cho thêm tí b¶t nghŒ
ho¥c màu vàng cÛng ÇÜ®c).
- ñÆu xanh cà.
- 1/3 trái thÖm tÜÖi (có th‹ dùng thÖm h¶p thay th‰ n‰u không có th©i gi©, nhÜng ch¡c së không ngon nhÜ
thÖm tÜÖi), g†t vÕ, bÕ vô máy sinh tÓ xay nhuy‹n v¡t lÃy nÜ§c.
- NÃm mèo nguyên tai, l¿a nÃm thÆt to, ngâm nÜ§c cho mŠm, rºa såch, v§t ra Ç‹ ráo.
- B¡p trái tÜÖi bào s¤n.
- Mì cæn, ham chay, nÃm rÖm h¶p.
- Bánh tráng mè nÜ§ng vàng.
- Leek - chia làm 2 phÀn, phÀn xanh x¡t nhÕ Ç‹ Ü§p, phÀn tr¡ng bÀm nhÕ Ç‹ phi cho thÖm.
- Rau thÖm Çû loåi, giá sÓng, rau muÓng chÈ, b¡p chuÓi bào, ngò rí.
- Chanh, §t tÜÖi, b¶t næng, nÜ§c dØa tÜÖi (ho¥c nÜ§c dØa trong lon), h¶t ÇiŠu dÀu, ÇÆu ph†ng rang vàng.

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

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

Cách æn: (phÀn này coi b¶ hÖi dÜ thØa rÒi há)
- Mì quäng trøng sÖ qua nÜóc sôi, cho vào tô, xee1p chä, nÃm mèo, mì cæn, ham chay, múc nÜ§c lèo sâm sÃp
tô , rÜ§i 1 ít ÇÆu ph†ng rang và tí nÜ§c màu h¶t ÇiŠu lên trên, r¡c tiêu , æn kèm v§i các thÙ rau, giá và bánh
tráng mè nÜ§ng dòn bóp vøn.
VÆy là có 1 tô mì ngon lành rÒi Çó, Uyên Trang chúc quš vÎ và các bån æn ngon nhé. ☯
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PHẬT BÀ HÓA HIỆN

B

ác Hai thích thực tế, không ưa
chuyện mơ hồ. Bác có quen mấy
cháu ở Vĩnh Chánh, những người
niệm Phật kiên trì lắm! Họ tự qui định
ngày niệm mấy muôn, nếu thiếu phải
thức khuya dậy sớm niệm bù lại.
Một hôm có dịp Bác nói với các cháu ấy:
Không rõ cơ duyên làm sao mà Bác lại
niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn
niệm Phật.
Một cháu hỏi:
Ông Hai ơi! Con nghe người ta nói niệm
Quan Thế Âm hay thường nằm mộng
thấy Phật Bà lắm! Vậy Ông có mộng
thấy Phật Bà lần nào hôn?
Bác đáp:
Không! Ông không chiêm bao gặp, mà
có gặp Phật Bà hiện ra ban ngày ở Long
Xuyên.
Cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn
Bác.
Bác kể tiếp:
Hôm ấy khoảng 3-4 giờ chiều. Chiếc xe
Long Xuyên Cái Dầu sắp rời bến. Nhưng
có một băng chưa đủ người, vì có một
ông cùi ngồi nên còn hai chỗ không ai
chịu ngồi cả. Lẽ ra với số khách đó cũng
đủ cho xe rời bến, nhưng vì dưới bến còn
khách nên lơ xe tìm cách chở đủ số
lượng. Bác tài lại thương thuyết gì đó với
ông cùi, nhưng ông tỏ vẻ bất bình, không
chịu. Sau cùng chú lơ xe lại đôi co:
Ông đi làm tôi mất hết hai chỗ ngồi.
Việc đó đâu phải lỗi tại tôi, Ông cùi đáp.
Người ta không đi mặc họ, tôi đi trả tiền
đủ thôi!
Chú lơ cáu lên:
Ông xuống đi xe khác, tôi cho tiền xe
ông!
Ông cùi đáp:
Tôi cần về nhà, chứ không cần tiền. Nếu
ai cũng nói như chú thì tối nay tôi ngủ
đâu?
Không giải quyết được, tài xế và lơ xe
lằng nhằng hoài. Hành khách cũng nhốn

nháo. Ngay lúc ấy, một cô hành khách rất
"moden" đứng dậy nói:
Để tôi giải quyết cho!
Chú lơ xoay lại hỏi:
Chị chịu trả thêm hai chỗ ngồi nữa hôn?
Không cần! Cô ấy nói. Tôi giải quyết ổn
thôi.
Rồi cô đến bên ông cùi và nói:
Thưa Bác, Bác ngồi sát vô con ngồi kế
Bác là xong!
Cô vừa ngồi bên ông cùi, một người lên
ngồi cạnh cô và một người khác đến ngồi
ghế cô vừa bỏ trống.
Xe rời bến, người cư sĩ chứng kiến sự
việc nãy giờ tự nhủ:
Lẽ ra việc làm đó là việc của mình,
nhưng vì mình chờ xem, ngờ đâu cô
"model" kia giải quyết đẹp quá!
(Chính vị cư sĩ này thuật lại chuyện trên).
Đến đây Bác kết thúc câu chuyện:
Cô gái model là hiện thân của Phật Bà
đấy!
Cháu bé lên tiếng ngay:
Con thà trả thêm hai chỗ ngồi nữa, chứ
không thể ngồi như vậy được!
Bác nói:
Phật Bà ngồi mới được! Chứ cư sĩ ngồi
không được đâu!

HỐI TIẾC

C

ó ông bạn nhà bên cạnh đường.
Một tối nọ ông đang cúng trên
gác, bỗng nghe tiếng than vãn
dưới đường: "Giờ này làm sao dám kêu
cửa nhà ai để mượn ống bơm, biết ai có
mà hỏi!" Trong khi đó, nhà ông có ống
bơm, ông cũng biết người ta đang ngặt
lắm, muốn kêu cho mượn nhưng sợ lỡ dở
thời cúng nên thôi! Cúng xong, ông mới
thấy thời gian thừa thãi làm sao! Lòng
cảm thấy hối tiếc, tự trách:
Phải lúc nãy mình ngưng cúng, kêu cho
mượn ống bơm, người ta mừng biết bao!
Đây là dịp để mình tu, để mình thể hiện
tinh thần đạo đức (ban vui cứu khổ). Rồi
bấy giờ mặc sức mà cúng đến sáng cũng
được. ☯
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LÜ§i Tr©i
LTT: K‹ tØ BT nÀy, BTHH së Çæng liên tøc truyŒn ng¡n LÜ§i Tr©i, sáng tác khoäng næm 1940 hÀu quí bån
Çåo, Çåo tâm thÜªng lãm. Sau Çây là l©i phê cûa ñÙc Phåm H¶ Pháp:
‘ƒy là m¶t ti‹u thuy‰t ÇÀy Çû Çåo ÇÙc tinh thÀn, Çáng Ç‹ cho nh»ng ngÜ©i Çåo tâm lÜu š. M¶t gÜÖng sáng
suÓt cûa m¶t ngÜ©i chÒng, trong bu°i kh° não tinh thÀn vì tình ái yêu v®, mà tìm nÖi an ûi tâm hÒn phäi
ch‡ cûa ông Lê Thành Lung. M¶t bà v® bÎ hàm oan! Trót chÎu Çau kh° Çã trên mÜ©i næm mà vÅn gi»
tình chung thûy, cho t§i lúc minh oan v§i chÒng. ThÆt! Là m¶t ngÜ©i hiŠn phø Çáng kính, Çáng thÜÖng là
bà Lê Thành Lung. M¶t ÇÙa con Çã xa cha mË quê hÜÖng lúc lên sáu tu°i, theo ngÜ©i ngoåi quÓc vŠ
Pháp, mà còn gi» y thiên tánh ch£ng Ç°i ch£ng d©i, trên hi‰u v§i cha mË và tr†n nghïa v§i bån, dÀu
ngÜ©i bån Ãy là ngÜ©i thù cûa mình là Lê Thành Song. NgÜ©i rÃt nên chú š hÖn h‰t là ÇÙa phän phúc sát
nhÖn, t¶i tình quá lë mà bi‰t t¿ giác sºa tánh æn næn, theo ÇÜ©ng chánh tìm lë phäi, t¿ hÓi mà ª tr†n hi‰u
v§i cha mË ngÜ©i bÎ håi nÖi mình, mà ÇŠn t¶i là NguyÍn Væn Thai. Tuy là bän ti‹u thuy‰t v¡n tắt nhÜng
Çû Çåo ÇÙc ti‰t nghïa. TÜªng, ai xem Ç‰n cÛng phäi cäm Ç¶ng! Quä nhiên! Nó Çã hi‹n hiŒn ra rõ ràng,
m¶t tuÒng Ç©i hiŒn h»u.
BÀn Çåo rÃt khen, cho phép in ra và Ãn tÓng.
H¶ PHÁP
kš tên và Çóng dÃu.’

T

LÜ§i Tr©i
CHA CON ÔNG H¶I ñ—NG LUNG MƒT T´CH.

åi håt Tân An, có làng Bình Tâm ª gi»a,
hai bên là làng Bình LÆp và làng Bình
Qu§i. Liên låc bªi m¶t cái cÀu s¡t n¢m
gi»a trung tâm cûa làng, chung quanh
cÀu có trên hai træm nóc gia quanh næm
chÌ nh© có m¶t nghŠ nông mà sinh sÓng. Xóm Ãy
toàn là hång Tá ñiŠn cùn Çinh, chÌ có hai nhà ÇÜ®c
k‹ vào hång khá giä là nhà cûa thÀy Ban BiŒn TrÀn
Tr†ng MÜu và nhà cûa thÀy H¶i ñÒng Lê Thành
Lung ª gÀn cÀu hÖn h‰t.
M¶t Çêm chúa nhÆt vào cuÓi tháng 8 An Nam,
ngoài tr©i tÓi Çen nhÜ m¿c thêm sÃm ch§p rŠn tai,
gió dông vùn vøt, báo r¢ng cÖn mÜa to s¡p Ç‰n nhà
nhà ÇŠu Çóng cºa, ngoài ÇÜ©ng ch£ng ai Çi. Làm
cho cänh ÇÒng bái Çã buÒn låi càng thêm äm Çåm.
Vào tÓi canh ba, thình lình có ti‰ng la làng d» d¶i
làm cho cä xóm gi¿t mình thÙc dÆy, lóng tai nghe
rõ thì ti‰ng la Ãy do nÖi nhà cûa ông H¶i ñÒng
Lung ÇÜa Ç‰n, ch£ng k‹ mÜa gió kÈ cây ngÜ©i hèo
ÇÒng kéo nhau chåy Çi ti‰p cÙu, khi Ç‰n nÖi thÃy có
cä thÀy HÜÖng Quän và thÀy Ban ÇŠu mang súng

cÜ§p Çã buÒm rÒi’! VÆy chúng ta ÇÒng áp vào coi
sao cho bi‰t.
T¶i nghiŒp bà H¶i ñÒng Lung vØa thÃy ThÀy Ban
cÀm súng bÜ§c vào, bà liŠn kéo áo thÀy mà khóc và
k‹ l‹ om sòm, xin thÀy mau cÙu dùm chÒng và con
tôi Çã bÎ b†n cÜ§p gi‰t hay b¡t Çi Çâu mÃt rÒi, tiŠn
båc vòng vàng cûa tôi chúng nó mª tû s¡t lÃy h‰t
không chØa m¶t ÇÒng. ThÀy coi b¶ ván ª nhà tôi
n¢m kia kìa. ThÀy Ban nhìn låi thì thÃy máu me lai
láng tØ trên ván chäy xuÓng còn tÜÖi rói, thêm dÃu
chân chúng giÅm ÇÀy nh»ng sình, thÀy m§i lÆt ÇÆt
hÕi: ‘VÆy chúng nó vô hÒi nào? ra làm sao? chúng
có mÃy ÇÙa? Bà nói dùm cho mau, Ç¥ng tôi lo cÃp
cÙu’. Bà H¶i ñÒng nói: ‘Nó vô hÒi nào ra làm sao
tôi ch£ng thÃy! chÌ gi¿t mình thÙc dÆy do cánh cºa
hông nhà ÇÆp vô vách m¶t cái rÀm. tôi thÃy tÓi Çen
vì Çèn chong Çã t¡t’.Tôi m§i mª cºa tìm ÇÜ®c h¶p
quËt, th¡p ÇÜ®c cây Çèn bÜng ra t§i m§i hay t¿ s¿,
la lên thì th¢ng Khuê v§i th¢ng Khai ª nhà dÜ§i
chåy lên. Tôi m§i bäo chúng nó lÃy ÇuÓc Çi ki‰m
còn tôi thì tri hô lên, trong khi ª ngoài giông và
mÜa không ng§t. ThÀy Ban nghe t§i Çó, thÀy liŠn
kêu dân làng vô, phân làm bÓn tÓp, m¶t tÓp chåy
lên Tân An, m¶t tÓp chåy xuÓng ngã Bình Qu§i,
còn hai tÓp ki‰m xuÒng chia nhau kÈ chèo ngÜ®c,

Ç‰n ti‰p viŒn, vì ai nÃy ÇŠu Çinh ninh r¢ng: ‘Nhà
ông H¶i ñÒng bÎ cÜ§p’. NhÜng cÜ§p Çâu ch£ng
thÃy, chÌ thÃy có mÃy ngÜ©i trong nhà cÀm ÇuÓc Çi
ki‰m vÆt chi? Mà ti‰ng cûa bà H¶i ñÒng vÅn la
làng không dÙt. Ai nÃy ÇŠu bàn r¢ng: ‘Ch¡c b†n
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Vui hay buÒn? -Då thÜa, ông vŠ cÛng nhÜ thÜ©ng
ngày, cÛng vui vÈ chuyŒn vãn, gi«n v§i th¢ng Song
nhiŠu hÖn h‰t ch£ng có chi là khác. M‡i khi bà H¶i
ñÒng nói hay trä l©i ÇiŠu chi, thì ông QuÆn nói låi
cho ông Cò nghe, vì không có thông ngôn Çi theo.
ñ‰n khi bà H¶i ñÒng trä l©i câu chót, thì ông Cò
nhìn ông QuÆn dÜ©ng nhÜ Ç‹ hÕi š ki‰n ông QuÆn,
suy nghï sao vŠ vø này? Quan QuÆn nói v§i ông Cò
r¢ng: Vø án mång này tôi h‰t sÙc nghi ng©. N‰u tôi
ch£ng phäi là bån cûa ông, v§i tÜ cách cûa ông thì
tôi cho vø này là giä dÓi. Ông Cò hÕi Ngài thÃy vŠ
ch‡ nào? Tôi xem cái cºa hông kÏ lÜ«ng là ch‡ vô
ra cûa b†n cÜ§p, ch£ng có dÃu cåy phá chi h‰t, n‰u
nói r¢ng: TrÜ§c khi Çóng cºa, quân gian có th‹ Än
bóng vào trÜ§c, Ç‹ làm tay trong tay ngoài. NhÜng
bà H¶i ñÒng quä quy‰t r¢ng trÜ§c khi Çi nghÌ, bà có
r†i nhà thÆt kÏ theo thÜ©ng lŒ ª ÇÒng. N‰u ch¡c
theo l©i bà thì làm gì b†n cÜ§p ra vô m¶t cách dÍ
dàng mà cºa khÕi phá hay cåy, Çó là m¶t lë Çáng
nghi! Còn cái tû s¡t? có lë, ông cÛng thÃy rõ Çó là
có ngÜ©i mª v§i chìa khóa Çàng hoàng, ti‰c r¢ng
mình không th‹ lÃy dÃu tay Ç¥ng, vì thi‰u ÇÒ khoa
h†c.
N‰u Ü§c Çoán r¢ng quân cÜ§p vào kêu ông H¶i
ñÒng dÆy, rÒi dùng súng mà bu¶c ông làm thinh và
mª tû. NhÜng! ñ‰n khi chúng nó gi‰t ông thì b¢ng
cách nào? B¢ng súng thì h£n là không vì ch£ng ai
nghe! N‰u gi‰t b¢ng dao, thì có lë ông cÛng bi‰t,
ông H¶i ñÒng to ngÜ©i månh khoÈ nhÜ vÆy, låi Ç‹
cho quân cÜ§p hå sát mà ch£ng chÓng c¿, kêu la
cÀu cÙu? Còn nói chúng nó vào gi‰t liŠn cha con
ông H¶i ñÒng trong giÃc ngû mê, ch‰t liŠn không
giÅy giøa ÇÜ®c, rÒi chúng nó løc lÜng ông mà lÃy
chìa khoá ra mª tû? VÆy, ông nghï coi làm gì chúng
nó mª ÇÜ®c, n‰u không bi‰t ch», vì khi näy bà H¶i
ñÒng khai r¢ng: Khi r†i nhà bà có r†i cºa tû s¡t coi
ông H¶i ñÒng có quên khoá ch» không, thì bà thÃy
ch» Çã sái rÒi thì làm sao tû mª khÕi phá. Không lë
chúng nó bi‰t ch» tû Ãy? Ông Cò chÌ cÜ©i mà nói
r¢ng : Tôi xin bi‹u ÇÒng tình v§i ông vŠ lš lë Ãy!
NhÜng cÛng có khi quân gian nó d† trÜ§c nên bi‰t
ch» s¡p.
ñây tôi chÌ cho ông ch‡ nÀy. Quân cÜ§p gi‰t ngÜ©i
cÜ§p cûa là thÜ©ng, ch§ không bao gi© cÜ§p luôn cã
thây ngÜ©i, nhÙt là thây ông H¶i ñÒng, ch£ng phäi
cái gÓi gòn, còn th¢ng nhÕ bäy tu°i cÛng tr†ng, n‰u
nói quân cÜ§p b¡t cóc cho chu¶c, thì làm gì ch‡
th¢ng nhÕ n¢m, chung quanh cÛng ÇÅm cã máu.
ThÆt khó nghï, n‰u chúng ta nghi r¢ng: ông H¶i
ñÒng không bÎ gi‰t, con không ch‰t, thì làm gì có
rÃt nhiŠu dÃu chân kia và bao nhiêu là máu. Thôi

ngÜ©i chèo xuôi theo dòng nÜ§c Ç‹ tìm ki‰m. Còn
HÜÖng Quän lên Tân An cÃp báo cho nhà chÙc
trách hay. PhÀn ThÀy, hiŒp cùng m¶t sÓ ngÜ©i còn
låi th¡p ÇuÓc Ç‹ løc xét chung quanh. GÀn rång
sáng thÀy Ban trª vŠ v§i vÈ m¥t bÃt mãn, k‰ bÓn tÓp
kia tìm cÛng không ra Çành trª låi, ngÜ©i bàn vÀy
kÈ bàn khác.
ñÜÖng phân vân, k‰ có ngÜ©i chåy vào cho hay
r¢ng: Có ông Cò và ông chû QuÆn xuÓng t§i, thÀy
Ban kêu h‰t cä m†i ngÜ©i trong nhà ra ngoài, Ç¥ng
cho nhà chÙc trách dÍ bŠ ÇiŠu tra, rÒi thÀy ra tÆn cºa
ngõ Ç¥ng ti‰p rÜ§c quan chû QuÆn và ông Cò. Khi
m†i ngÜ©i vào Ç‰n nÖi rÒi quan chû QuÆn hÕi thÀy
Ban. VÆy dÃu tích có mÃt không? ThÀy ban thÜa
r¢ng: ‘Tôi Çã lo tØ khi m§i t§i! Tôi cÃm tÃt cã ngÜ©i
trong nhà không ai ÇÜ®c lên nhà trên nÀy’. ñoån
thÀy Ban m§i tÜ©ng thuÆt låi, tØ khi thÀy nghe ti‰ng
la cÀu cÙu, Ç‰n các l©i khai cûa bà H¶i ñÒng v§i
hai ÇÙa ª trong nhà và viŒc s¡p Ç¥t Çi tìm ki‰m vô
hiŒu quä, cho nhà ChÙc Trách nghe. Nghe xong,
quan QuÆn và ông Cò m§i Çi xem xét, nào là cánh
cºa Çã mª, b¶ ván ÇÅm máu, dÃu chân nhÜ có nhiŠu
ngÜ©i mà không rõ, xem Ç‰n tû s¡t ông Cò có š
nghï ng®i nhiŠu, nhÙt là tû không bÎ phá, xem xét tÌ
mÌ xong các nÖi, ông Cò m©i bà H¶i ñÒng lên hÕi
låi cùng v§i hai tên Khuê và Khai.
MÃy ngÜ©i cÛng khai nhÜ l©i khai v§i thÀy Ban hÒi
khuya. Quan quÆn hÕi g¢n hai tên Khuê và Khai tåi
sao æn cÜ§p và gi‰t chû bây, nào là phá cºa, mª tû,
l§p th¢ng nhÕ khóc rùm lên nhÜ vÆy mà bây không
hay. Ch¡c tøi bây ÇÒng lÕa v§i b†n cÜ§p ch§ gì, ch§
ngÛ gì nhÜ ch‰t vÆy! Khuê và Khai ÇÒng låy mà
thÜa r¢ng: ‘ThÆt! chúng con không hay chi h‰t,
ngày m¡c lo Çi cày tÓi mŒt ngû mê, chØng nghe bà
chû tôi kêu m§i thÙc dÆy’. Ông Cò hÕi bà H¶i ñÒng:
‘vÆy bà có nghi cho hai tên này không?’ Bà lÆt ÇÆt
thÜa r¢ng: ‘bà ch£ng nghi ng© chi h‰t, vì hai tên này
thÆt thà làm æn và ª Çây giúp cho bà Çã ba bÓn næm
rÒi bà thÜÖng h† l¡m’.
Quan chû quÆn hÕi: Cháu nó næm nay ÇÜ®c bao
nhiêu tu°i? -Då thÜa nó lên bäy. VÆy bà không
nghe nó khóc la chi h‰t trÜ§c khi bà dÆy hay sao? Då thÜa không. Khi dÆy Bà có nghe trong mình mê
mŒt chi không? då không. Tôi thÙc dÆy tïnh mïnh
l¡m! Tôi th¡p ÇÜ®c Çèn là Çi ra ngay. Chìa khóa tû
s¡t ai gi»? -Då, thÜ©ng ngày thì tôi gi». S§m mai
hôm qua, chÒng tôi ª MÏ Tho vŠ thì ông låi mª tû
rÒi ông cÃt luôn Ç‰n tÓi xäy ra tai nån, tôi Çã có š
tìm ki‰m mà không thÃy.
Ngày hôm qua khi ông H¶i ñÒng vŠ cho Ç‰n chiŠu
tÓi, bà có thÃy š và tánh ông có thay Ç°i chi không?
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HÜÖng ª Ông Væn Ch® Gåo hùn lÆp nhà máy chà,
nhà máy cÜa, công viŒc rÃt nên ÇÒ s¶. Cách hai
tháng trÜ§c Çây, ông Cä Minh Çi Xuyên M¶c Bà
RÎa mua cây vŠ bÎ rét n¥ng, nên có Çánh dây thép,
Ç¥ng m©i ông qua mà lo trông nom các viŒc. ñ¥ng
tin, ông giao viŒc nhà cho v®, rÒi ông khi Çi khi vŠ
vô ÇÎnh. Ngày xäy ra án mång Ãy nh¢m ngày chúa
nhÆt. ông ª MÏ Tho vŠ chuy‰n xe tám gi© s§m mÖi,
cÛng nhÜ thÜ©ng lŒ, ông hÕi thæm viŒc nhà rÒi cÛng
Çùa gi«n v§i ÇÙa con trai cÜng cûa ông ÇÜ®c bäy
tu°i tên là Song.
Theo l©i cûa bà H¶i ñÒng thuÆt låi, thì không m¶t
cº chÌ gì cûa ông g†i là thay Ç°i, vÅn t¿ nhiên,
chiŠu låi ông Çi dåo xóm m¶t vòng? VŠ Ç‰n nhà
dùng cÖm rÒi, thì ngoài tr©i n°i cÖn mÜa rÃt l§n.
Lúc bÃy gi© ông Çã Çi Çóng cºa, còn bà lo r†i nhà.
Ông cùng th¢ng Song ngû b¶ ván trÜ§c gÀn cºa
hông. ñ‰n nºa Çêm bà H¶i ñÒng gi¿t mình vì cánh
cºa ÇÆp vào vách. Bà dÆy v§i cänh tÓi Çen tØ trong
t§i ngoài vì Çèn chong Çã t¡t. ChØng bà ki‰m ÇÜ®c
h¶p quËt thÃp Çèn lên bÜng ra trÜ§c thì bà thÃy cºa
hông Çã mª, tû s¡t cÛng trÓng trÖn thêm máu me lai
láng, còn ông H¶i ñÒng và th¢ng Song cÛng mÃt
dång, bà tri hô lên, thì hai ÇÙa ª trong nhà thÙc dÆy
ÇÓt ÇuÓc kêu và ki‰m ông không thÃy. Bà m§i la
làng,nghe ti‰ng la cûa bà, có thÀy Ban BiŒn hiŒp
cùng HÜÖng Quän v§i dân làng chåy Ç‰n tÆn nÖi
chia nhau tìm ki‰m tr†n Çêm nhÜng cÛng vô hiŒu
quä?!
Nhà chÙc trách ÇÜ®c cÃp báo, có Ç‰n tÆn nÖi ÇiŠu
tra và lÃy khÄu cung làm biên bän. HiŒn nay, cu¶c
ÇiŠu tra Çang ti‰n hành, và vø án mång bí mÆt Ãy
chÜa ra mÓi. VÆy n‰u có tin thêm b°n Báo së Çæng
ti‰p T.L’.
Qua næm ngày sau, cÛng báo Ãy, có Çæng m¶t bài
nhÜ vÀy:
‘Vø án mång bí mÆt ª Tân An, có lë chÜ Ç¶c giä,
còn nh§ cách Çây næm ngày b°n Báo có tÜ©ng thuÆt
vŠ vø cha con ông H¶i ñÒng Lung bÎ gi‰t và mÃt cã
xác. Hôm nay ÇÜ®c tin cûa phóng viên Çi ÇiŠu tra
cho hay thêm r¢ng: Cu¶c ÇiŠu tra Çi sâu vào bao
nhiêu thì låi g¥p nhiŠu dÜ luÆn bÃy nhiêu thÆt là bí
Än?! có nhiŠu ngÜ©i Çoán r¢ng: Cha con ông H¶i
ñÒng không phäi bÎ ai gi‰t, mà vì ti‰ng g†i cÃp
bách cûa ái tình nên ông bày mÜu lÃy cûa và Çem
con Çi theo ngÜ©i yêu.
Lš lë Ãy ch¡c bao nhiêu, chØng ÇiŠu tra låi càng vô
lš, vì ông H¶i ñÒng Lung là ngÜ©i ÇÙng Ç¡n, hiŠn
tØ, thÜÖng v® thÜÖng con, không bao gi© có s¿ bÃt
hòa trong gia Çình. Ông chæm nom công æn viŒc
làm rÃt chu Çáo. Ch£ng bao gi© ông bÕ phí thì gi©,

phÆn s¿ chúng ta làm biên bän và ÇÜa š ki‰n cho
Tòa rõ, còn manh mÓi là phÆn s¿ cûa các nhà trinh
thám. Sau khi hÕi sÖ sài vài ÇiŠu n»a rÒi ông Cò và
ông QuÆn ki‰u tØ ra vŠ, có kêu thÀy Ban BiŒn MÜu
mà d¥n kín! ViŒc thÀy H¶i ñÒng Lê Thành Lung bÎ
cÜ§p và mÃt tích cã cha lÅn con, làm cho dÜ luÆn
toàn TÌnh Tân An rÃt nên sôi n‡i. ñi Ç‰n Çâu, ÇŠu
nghe thiên hå bàn tán viŒc Ãy, v§i m¶t s¿ bí Än vô
cùng.
Em rÍ cûa ông H¶i ñÒng Lung ª ông Væn bên MÏ
Tho là ông Cä Minh, ngÜ©i Minh HÜÖng bŒnh vØa
m§i nhË, nghe tin anh v® bÎ nån, v® chÒng lÆt ÇÆt
vŠ Tân An Ç‹ thæm. Ông Cä Minh rÃt b¿c tÙc vŠ
viŒc ám sát Ãy nên ông ch£ng nŒ tÓn hao, muÓn rõ
nguyên nhân vì sao anh và cháu bÎ mÃt tích bí mÆt
nhÜ vÆy. Ông treo giäi thÜªng m¶t ngàn ÇÒng cho
ai khám phá ÇÜ®c viŒc Ãy, và næm træm ÇÒng (500p)
cho ai tìm Ç¥ng thây cûa anh và cháu ông. Giäi
thÜªng vØa công bÓ, các nhà trinh thám ra công tìm
ki‰m, thêm các báo ª Sài Gòn, phái ngÜ©i Çi xuÓng
Tân An Ç‹ ÇiŠu tra cho minh båch. Cách hai ngày
sau vø án mång, thì t© T.L ª Sài Gòn có Çæng cái
tin Ãy nÖi trang nhÙt nhÜ vÀy:
I. M¶T Vø ÁM SÁT VÔ C¨NG B´
MT.
‘Cách Châu Thành tÌnh Tân An chØng ba cây sÓ tåi
làng Bình Tâm có xäy ra án mång ghê g§m! xÜa
nay chÜa tØng thÃy. MuÓn rõ nguyên do và lai lÎch
cûa nån nhân vÓn Báo có phái ngÜ©i xuÓng tÆn nÖi
Ç‹ ÇiŠu tra cho minh båch, hÀu cÓng hi‰n cho chÜ
Ç¶c giä thân yêu khÕi phäi phân vân bÃt nhÙt. Nån
nhân là ông H¶i ñÒng ÇÎa håt Lê Thành Lung, cã
tÌnh Tân An ai ai cÛng ÇŠu bi‰t thÀy’. TrÜ§c khi làm
H¶i ñÒng ông là m¶t giáo viên dåy tåi tÌnh, sau sáu
næm giáo huÃn ông xin nghï vŠ nhà Ç‹ vui thú ÇiŠn
viên.
Trong làng thÃy ông hiŠn tØ låi thêm vui vÈ, siêng
næng trong công æn viŒc làm, m§i cº ông làm Thôn
TrÜªng h‰t hån ÇÜ®c hai næm. Trong T°ng Thånh
H¶i ThÜ®ng khi‰m chÙc H¶i ñÒng, thÀy Cai và
HÜÖng ChÙc các làng, ÇŠu b¢ng lòng m©i ông ra
Ùng cº, vì ch£ng ai tranh nên ông lãnh chÙc H¶i
ñÒng v§i m¶t cách dÍ dàng, khÕi phäi tÓn hao nhÜ
bao ngÜ©i khác. Khi tåi chÙc tåi h¶i nghÎ ông rÃt
can Çäm, mà binh v¿c quyŠn l®i cho dân trong phÀn
T°ng cûa ông, nên chi ai ai cÛng ÇŠu thÜÖng và
m‰n tài cûa ông.
Mãn hån H¶i ñÒng ông vŠ lo ru¶ng nÜÖng, may
cho ông ÇÜ®c trúng lúa ba mùa, làm cho gia Çình
cûa ông càng thêm phát Çåt. Ông låi hiŒp cùng em
rÍ cûa ông là ông cä DÜÖng Væn Minh ngÜ©i Minh
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bu¶c ai, hi‰p ai vì quyŠn vì th‰. M¥c dÀu m§i 35
tu°i ÇÀu, ông ch£ng bao gi© làm mÃt lòng ai, dÀu
cho kÈ Ãy là ngÜ©i không phäi cùng m¶t š ki‰n v§i
ông nên chi Çi Ç‰n Çâu Ç‹ dò hÕi thì ai ai cÛng ÇŠu
than thª, m‰n ti‰c ông bÎ gi‰t ch‰t m¶t cách rÃt nên
oan u°ng.
Sª Liêm Phòng hiŒn Çang dò la, tìm ki‰m, thêm
giäi thÜªng l§n lao, càng nong trí cho cu¶c ÇiŠu tra.
NhÜng hôm nay cÛng chÜa thÃy m¶t Çi‹m Çen chi,
nên vÅn còn ª mãi trong vòng bí Än. VÆy b°n báo
vÅn ti‰p tøc, n‰u có tin chi së Çæng lên cho chÜ Ç¶c
giä Ç¥ng bi‰t. TL’.
Th©i gian qua t® thoi ÇÜa, lÄn quÄn Çã giáp næm, mà
vø án mång cûa ông H¶i ñÒng Lung cÛng ch£ng
tìm ra tin tÙc. Các nhà trinh sát Çåi tài vì danh d¿, vì
phÆn s¿, vì giäi thÜªng, ÇŠu tÆn tâm dò la tìm ki‰m.
NhÜng chÌ phí công nän chí, Çành thúc thû trÜ§c vø
án mång bí mÆt Ãy. Làm cho tòa án MÏ Tho Çành
Ç‹ m¶t dÃu hÕi vào hÒ sÖ mà chÎu. (còn ti‰p. . . )

låi thêm ông rÃt ghét nh»ng kÈ æn chÖi, tuy giao
thiŒp r¶ng nhÜng ch£ng bao gi© ông Çi v§i bè bån
ngoài gi© làm viŒc, có khi ông Ç†c sách không bi‰t
mÕi v§i tÜ cách Ãy, v§i cº chÌ Ãy, không th‹ phÕng
Çoán ông chåy theo ti‰ng g†i cûa ái tình, ÇiŠu tra kÏ,
lš lë Ãy càng vô cæn cÙ.
Chåy theo sát m¶t luÒn dÜ luÆn n»a, h† cho hay
r¢ng: cha con ông bÎ gi‰t vì thù vì oán ngoài viŒc
cÜ§p cûa. Lš Ãy låi càng không v»ng. Ban ÇÀu nhà
chÙc trách và các phóng viên cûa các Báo ÇŠu nghi
quy‰t vŠ vø Ãy. NhÜng rÃt thÃt v†ng sau khi ÇiŠu tra,
thù vì chÙc tÜ§c Ü? Oán vì viŒc làm æn chæng?
không træm lÀn không, theo cu¶c ÇiŠu tra trÜ§c kia,
thì khi ông làm Xã TrÜªng, cÛng do nÖi Làng và
H¶i ÇŠ ép ông, m¥c dÀu Çôi ba phen ông tØ chÓi.
ñ‰n khi ông ra làm H¶i ñÒng, cÛng do nÖi Làng và
T°ng yêu cÀu ông Ç¥ng ra giúp nÜ§c giúp dân, låi
ch£ng có ai ra tranh giành chi h‰t, mà g†i là thù là
oán, còn viŒc làm æn cûa ông nào là nh»ng Tá ñiŠn,
Tá Th°, nh»ng ngÜ©i giúp viŒc cho ông ÇŠu thÜÖng
và kính m‰n ông v§i lÍ Ç¶ nhã nh¥n, ch£ng ép ai,

Nghề thuốc vất vả
Ba đứa trẻ vào tiệm thuốc bắc. Một đứa hỏi mua 500 đồng cam thảo.Ông thầy thuốc dù đã rất già nhưng
vẫn vui vẻ bắc thang leo lên trên kệ ở tuốt trên cao bê cái thấu thuốc xuống. Bán xong, ông leo thang trở
lên cẩn thận cất cái thấu thuốc lại chỗ cũ. Trở xuống, ông hỏi đứa thứ hai:
- Còn cháu mua thuốc gì?
- Cháu mua 500 đồng cam thảo.
Ông thầy bực mình, nhưng cũng đành chiều khách, lại bắc thang leo lên lấy thấu cam thảo xuống bán. Sợ
như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ ba:
- Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả?
Đứa bé lắc đầu. Ông thầy yên chí, bắc thang leo lên cất cái thấu cam thảo, rồi leo xuống, hỏi nó mua gì.
Thằng bé nói:
- Dạ ông bán cho cháu 1.000 đồng cam thảo.

Đi nhậu về!
Đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, anh chàng nọ cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”. Cô vợ trong nhà nghe giọng
say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, chàng ta rút “alô” ra gọi cho ông bố vợ:
- Alô, alô bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy ạ?
- Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả?
- Dạ. dạ... con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho vào nhà bố ạ.
- Thế à? mày nhắc bố mới nhớ. Chết thật, đến tên vợ tao tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài
đường à? Tao cũng thế! ☯

Uyên Trang sÜu tÀm
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Nh¡n Tin

• HiŠn T› Q. N» ñÀu T¶c ñåo Sydney Lê ThÎ HÒng Ng†c: BTHH Çã nhÆn ÇÜ®c m¶t sÓ tÆp sách nhÕ
tài liŒu ñåo do HT mang vŠ sau chuy‰n Çi häi ngoåi thæm vi‰ng, y‹m tr® nhiŠu Thánh ThÃt, ñiŒn Th© bên
quê nhà. BT së lÀn lÜ®t trích Çæng cho ÇÒng ñåo xem. ñÜ®c bi‰t HT cÛng Çã nhân dÎp nÀy, chÎu khó tìm
ki‰m nhiŠu Kinh Sách ñåo quí hi‰m cûa H¶i Thánh TTTN Çã phát hành trÜ§c Çây, Ç‹ bi‰u t¥ng cho các
cháu, nh¢m khuy‰n khích tìm hi‹u, h†c ñåo và hành ñåo lÆp công bÒi ÇÙc. Thân kính, chúc an låc.
• HiŠn Tài NguyÍn Trung ñåo, TrÜªng NhiŒm Giáo Lš Ban TñHN (California-USA): Cám Ön
HiŠn Huynh Çã gºi thêm Ç‰n T¶c ñåo Sydney các quy‹n: Tìm hi‹u sÖ lÜ®c Kinh Cúng TÙ Th©i, Tìm hi‹u SÖ
lÜ®c T° ChÙc vŠ Hình Th‹ ñåo Cao ñài Ç‹ góp š tu chính và b° sung. TrÜ§c Çây, T¶c ñåo cÛng Çä nhÆn
ÇÜ®c 5 quy‹n: Khái niŒm vŠ ñåo Cao ñài, Tìm hi‹u vŠ tam th‹ xác thân, Tang lÍ nÖi häi ngoåi, v v. . . trong
b¶ sách BÜ§c ñÀu Tìm Hi‹u ñåo Cao ñài do HH sÜu tÀm th¿c hiŒn. Chúng tôi së xem và góp š càng s§m
càng tÓt. Thân ái.
• HiŠn Huynh VÜÖng Kÿ Vân: Chân thành cám Ön bài vÎnh cûa H/H vŠ TÜ§ng Trình Minh Th‰. RÃt
mong nhÆn ÇÜ®c nhiŠu bài thÖ khác cûa H/H. Kính chúc H/H thân tâm an låc.
• Sº Gia Ti‰n Sï TrÀn MÏ Vân (Adelaide- Australia): ñÒng š v§i quan Çi‹m cûa Cô vŠ vai trò và s¿
Çóng góp cûa n» phái trong ñåo Cao ñài không nhÕ Çi‹n hình là vÎ n» ñÀu SÜ ÇÀu tiên là Bà Lâm HÜÖng
Thanh và các vÎ k‰ ti‰p. BT có š tìm thêm tài liŒu vŠ Bà, së gºi cho Cô. ñiŠu mà cä th‰ gi§i Çang vÆn Ç¶ng,
chính ñÙc QuyŠn Giáo Tông cûa ñåo Cao ñài Çã bênh v¿c và tr® giúp cho phái n» có TrÜ©ng Áo Tím, tØ
gÀn th‰ k› trÜ§c rÒi. Hy v†ng s§m nhÆn ÇÜ®c tác phÄm do Cô vi‰t và thuy‰t trình vŠ vÃn ÇŠ nÀy. Thân chúc
an vui.
• HiŠn ñŒ Lê VÛ: Happy birthday 29/11. Khá lâu Hñ Lê VÛ v¡ng m¥t trong Thi ñàn Båch Liên.
ñÜ®c bi‰t HiŠn ñŒ bÆn h†c thêm, Ç‰n n‡i không có th©i gi© trang trí Çèn Giáng Sinh nhÜ tØng làm ÇËp cho
Thành PhÓ Sydney hàng næm. Mong nhÆn bài cho Tân Niên MÆu Tš, v§i chû ÇŠ Thiên Sanh Ü Tš. Chúc nhÜ
š.
• HiŠn Mu¶i Uyên Trang: ñã nhÆn bài Gia Chánh và các chuyŒn vui cÜ©i cûa HiŠn Mu¶i, Çang Çæng
trên BT nÀy. ChuyŒn Çi nhÆu vŠ, nh¢m nh¡c viŒc gi§i tºu, nghe hay hay. Còn chuyŒn Phái N» và T¶i L‡i, thì
có vÈ Çøng chåm m¶t chút. Thân ái.
• HiŠn H»u Huÿnh Tr†ng: M¶t sÓ bån Çåo Çã xem Bän Tin Hòa HiŒp ÇÜ®c cài vào CaoDaiebook trên
mång (online) và Çã phän änh tÓt ÇËp. Các CD ‘ L©i thuy‰t ñåo cûa ñÙc H¶ Pháp’ Çã bi‰u bån Çåo. Thân ái.
• HiŠn ñŒ Mu¶i ThiŒn Chi‰n: Dù phäi bÆn bÎu nhiŠu viŒc, mà ñŒ Mu¶i vÅn luôn luôn chu toàn khâu
in LÎch ñåo, Bän Tin, bäo trì máy móc cho Thánh ThÃt NSW. Hy v†ng còn nh© ñŒ Mu¶i nhiŠu n»a trong
th©i gian t§i, Ç‹ ñŒ Mu¶i có dÎp lÆp công bÒi ÇÙc. Thân chúc an vui.
• Quš HiŠn Tâm ñào, Phúc Hi‰u, TuÃn Nhung, VÜ®ng DiÍm, Nhân Trang, ñiŒp Hånh, Chí
HuyŠn, Hoàng Uyên, HuyŠn ThiŒn . . và tÃt cä Các Bån TrÈ-HÖn-Già: BT ÇÜ®c nh© nh¡n v§i tÃt cä các
bån chuÄn bÎ tinh thÀn cho bu°i h†p m¥t ÇÒng môn së ÇÜ®c m©i vŠ Thánh ThÃt NSW, trong dÎp T‰t MÆu Tš,
ÇŠ chia sÈ vŠ tình hình sinh hoåt ñåo S¿, hy v†ng së Çem låi sinh khí m§i vui tÜÖi hÖn, trong th©i gian t§i.
Mong l¡m.
• TS Lê Bông (Vic): Hy v†ng HiŠn ñŒ, sáp x‰p th©i gi© vi‰t bài, hÀu góp ti‰ng v§i các bån trÈ, lÀn hÒi
tình hình sinh hoåt Çåo tåi ÇÎa phÜÖng së Çem låi tinh thÀn thÜÖng yêu, Çoàn k‰t, dung thÙ hÖn. Thân ái.
• HiŠn Mu¶i NguyÍn Ng†c Nhung (Beverly Hills): BTHH Çang ch© thêm møc Pháp LuÆt Ph° Thông,
theo yêu cÀu cûa Ç†c giä hay it ra vài chuyŒn vui buÒn vŠ Pháp LuÆt, hÀu các bån Çåo tìm hi‹u và chia sÈ Ç‹
chÃp hành Çúng theo luÆt pháp bän xÙ. Mong l¡m. Thân chúc an låc.
• ñåo Mu¶i TrÀn Th¡m: BT Çã nhÆn ÇÜ®c m¶t sÓ Çoån væn và thÖ không ÇŠ t¿a cûa HiŠn Mu¶i. Có
th‹ HM dành cho ngÜ©i Ç†c t¿ Ç¥t và t¿ hi‹u? VÆy, mong bao dung, n‰u ngÜ©i Ç†c hi‹u theo š riêng nhé.
M‰n.
• HiŠn ñŒ Lê Phong: ñÜ®c bi‰t Hñ Çã tØng làm qua công viŒc cûa m¶t phát thanh viên, nay th‹ theo
yêu cÀu cûa nhiŠu ÇÒng Çåo, ÇŠ nghÎ Hñ phø trách t° chÙc ChÜÖng Trình Phát Thanh Giáo Lš Cao ñài hiŒn
rÃt cÀn cho viŒc ph° t‰. RÃt mong Hñ s§m xúc ti‰n, kÈo ÇÒng Çåo trông. Thân ái. ☯
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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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