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LÒNG NHÂN ÁI
(Ðức Thượng Sanh thuyết tại Ðền Thánh
đêm 14 tháng 10 năm Bính Ngọ)

Hôm nay nhân dịp cúng Lễ Hạ Ngươn, tôi xin nói về
"LÒNG NHÂN ÁI".
Những nhơn vật trong hàng trí thức nếu đã thâm
nhiểm triết lý của Thánh Hiền và hiểu bổn phận làm người
thì ai cũng cố gắng trau giồi học vấn và đức tính để kịp tiến
hóa cho đến chí thiện, chí mỹ.
Muốn đạt đến cái mục đích ấy thì phải lấy chí vị tha,
dụng công phu mà sáng tạo ra những sự vật có sức linh hoạt
khả dĩ giúp ích cho đời về mặt tinh thần hay vật chất. Thí
dụ: Nhà Tôn giáo tìm ra một lý thuyết giúp nhân loại tránh
việc cạnh tranh sát phạt; nhà triết học phát huy cái tư tưởng
cao xa; nhà văn chương làm ra quyển sách kiệt tác hay nhà
khoa học tìm ra cái cơ khí tinh xảo, đều là hợp với cái đức
sinh hóa của trời đất cả.
Vậy hợp với cái đức sinh hóa của Trời Ðất là Thiện,
trái với cái đức sinh hóa là ác.
Người có học Ðạo thì ai cũng theo thiên lý mà bồi
bổ cho sự sinh hóa thiên nhiên. Sự bồi bổ đó gốc ở Ðạo
NHÂN mà ra vậy.
Thực hành được Ðạo NHÂN thì sự sống ở đời mới
có ý nghĩa cao xa mà cái cảnh thú cuộc đời mới trở nên vui
vẻ thanh thoát.
Sanh đứng làm người được có tánh linh hơn muôn
vật là nhờ Trời phú cho có LƯƠNG TÂM, có trí xét đoán,
biết phân biệt điều phải lẽ quấy, điều chánh, lẽ tà thì đáng lẽ
ai cũng đều có LÒNG NHÂN mới phải.
Vả lại, con người khi mới sanh ra đều có tính thiện
cả, vì cái thiên tính của Trời ban cho được còn nguyên vẹn
chưa bị sự cám dỗ của mặt đời làm cho mất căn bản thiêng
liêng của nó.
) (Xin xem ti‰p trang 03)
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ThÜ NgÕ
Kính ChÜ HiŠn,
Tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ vận hành theo qui luật của Tạo Hóa: sinh, trụ, hoại, diệt.
Quä ÇÎa cÀu 68 cûa chúng ta cÛng chuy‹n vÆn qua các nguyên (nguÖn): thÜ®ng, trung, hå; thì viŒc
hàn ôn cûa ki‰p phù sinh cÛng trª thành vô thÜ©ng. Nói th‰, không có nghïa là chúng ta th© Ö trÜ§c
nh»ng Çe d†a cûa thiên tai, ÇÎa ách; không màng Ç‰n kh° nån cûa các bån ÇÒng sinh.
Trung NguÖn næm nay Çã xäy ra nhiŠu bi‰n cÓ quan tr†ng: nào là ñåi H¶i Thanh Niên Th‰
Gi§i, Olympic B¡c Kinh 2008, H¶i NghÎ vŠ Næng LÜ®ng Toàn CÀu, k‹ cä trÆn chi‰n xâm læng cûa
Liên Xô vào Georgia, s¿ Çàn áp tàn båo cûa Trung C¶ng vào nhân dân Tây Tång và bi‰t bao trÆn
cuÒng phong, lÛ løt lan tràn kh¡p nÖi trên th‰ gi§i. Trong khi các nhà tôn giáo và khoa h†c mÜu tìm
m†i giäi pháp ngæn chÆn ho¥c giäm thi‹u nguy cÖ gây thêm tác håi cho môi trÜ©ng sinh thái, cho s¿
Çåi ÇÒng an låc, b¢ng thiŒn tâm nâng cao š thÙc phøc thiŒn, lành månh hóa th‰ hŒ hÆu duŒ chung
sÓng hòa bình; thì m¶t sÓ các nhà chính trÎ dùng m†i thû Çoån th¿c hiŒn tham v†ng bành trÜ§ng th‰
l¿c Ç‰ quyŠn.
Chính trÎ và tôn giáo thÜ©ng không thÕa hiŒp v§i nhau. Chính trÎ là ñ©i, Tôn giáo là ñåo.
“NhÖn loåi mà mÃt ñÙc Tin vŠ ñåo ñÙc thì cÖ t¿ diŒt vÓn còn, mà cÖ t¿ diŒt còn thì nhÖn loåi
khó tránh khÕi cái nån gi‰t lÅn nhau”. Do Çó, “ñ©i phäi tùy ñåo m§i còn, mà ñåo cÛng phäi tùy
ñ©i m§i v»ng”.
Hy v†ng loài ngÜ©i nhÆn thÙc ÇÜ®c tác håi cûa tánh kiêu ngåo vŠ s¿ ti‰n hóa khoa h†c, mà
bÕ quên tinh thÀn khiêm cung, t¿ ch‰, ch£ng nghï Ç‰n luÆt thÜÖng yêu và quyŠn công chánh cûa Tåo
Hóa, thì làm sao tåo lÆp ÇÜ®c th‰ gi§i Çåi ÇÒng thánh ÇÙc.
VÃn nån trÜ§c m¡t hiŒn nay khi‰n loài ngÜ©i s® hãi, nên cùng khÄn thi‰t mÜu tìm m†i giäi
pháp kh¡c phøc hiŒn tÜ®ng khí thäi nhà kính có th‹ s§m änh hÜªng di håi Ç‰n các th‰ hŒ tÜÖng lai.
N‰u š nghïa cûa Trung NguÖn là nguÖn TÃn Hóa, Ãy là nguÖn Tranh ñÃu, tÙc là nguÖn T¿ DiŒt
(Cycle de Progrès ou cycle de Lutte et de Destruction), thi‰t tÜªng chúng ta cÀn š thÙc t¿ giác xºs¿ trung hòa, hÀu bäo vŒ s¿ tÒn vong cûa cä nhân loåi, trong Çó có chính mình.
Bän Tin Hòa HiŒp 17 nÀy Çang chuÄn bÎ cho 2 kÿ ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài: m¶t cho ñåi
H¶i Công Cº Hành Chánh ñåo T¶c ñåo Sydney (NSW) và m¶t cho ñåi H¶i Tín ñÒ Cao ñài TrÃn
ñåo Úc Châu næm 2008. MÓi bæn khoæn l§n nhÙt hiŒn nay cho nŠn ñåi ñåo là s¿ ti‰p nÓi th‰ hŒ k‰
thØa. ñó là thành phÀn thanh thi‰u niên næng Ç¶ng, giàu ki‰n thÙc, linh Ç¶ng cÓng hi‰n khä næng
vào viŒc duy trì và phát tri‹n cÖ ñåo, thích nghi v§i hoàn cänh th¿c t‰ ª häi ngoåi. ñÒng th©i, chúng
ta hy v†ng viŒc phiên dÎch, Ãn hành kinh sách và thông tin t°ng quát vŠ ñåo Cao ñài ÇÜ®c s¿ tr®
giúp cûa Giáo sÜ Ti‰n Sï Christopher Hartney Çang ÇŒ nåp hÒ sÖ lên H¶i ñÒng Nghiên CÙu Úc ñåi
L®i (The Australian Research Council) cûa Chính Phû Úc, Ç‹ xin góp phÀn tài tr® theo chÜÖng trình
“Linkage Grant” ti‰n hành ÇÜ®c k‰t quä mÏ mãn. Theo Çó, thành phÀn trÈ trong ñåo không th‹ bÕ
qua cÖ h¶i lÆp công bÒi ÇÙc dÜ§i m†i hình thÙc, theo khä næng s¤n có.
Nhân mùa Trung NguÖn Báo Hi‰u, xin tÃt cä chúng ta dâng l©i thành tâm khÃn nguyŒn Cºu
HuyŠn ThÃt T°: “Ch© con lÆp ñÙc giúp hu©n ngôi xÜa”.
Nay kính.
BTHH
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Lòng nhân Ái
) (tiếp theo trang 01)
ác thì can ngăn không để cho làm điều ác
được. Còn kẻ tiểu nhân thì cái sở kiến chỉ ở
điều ác cho nên thấy ai làm ác thì xúi giục
thêm hoặc thấy ai làm điều thiện thì lại ghen
ghét, kiếm cách ngăn trở.
Theo ý của Ngài thì đạo nhân vô
cùng, vô tận; học đạo nhân tức là phải sửa
mình luôn và lập chí theo cho đến cùng dầu
thấy chết cũng không bỏ. Ngài dạy rằng: "Chí
sĩ nhân nhân vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu
sát nhân dĩ thành nhân" nghĩa là: bậc chí sĩ
thì ai cũng không ham sống để bỏ mất nhân,
thà liều thác để giữ trọn đạo nhân.
Thầy NHAN TỬ hỏi về nhân, Ngài nói
rằng: "Khắc kỷ phục lễ vi nhân": sửa mình
theo lễ là nhân vì theo lễ tức là theo thiên lý
bỏ hết lòng tư dục, mà bỏ lòng tư dục tức là
biết thương người.
PHÀN TRÌ hỏi nhân, ngài nói rằng: Ái
nhân tức là phải thương tất cả mọi người.
Thầy Trọng Cung hỏi nhân, Ngài nói rằng:
"Xuất môn như kiến đại tân, xử dân như thừa
đại tế, kỷ sở bất dục vật thi ư nhân", nghĩa là:
Ra cửa phải như tiếp khách lớn, trị dân phải
làm tế lễ lớn, điều gì mình không muốn ai
làm cho mình thì mình đừng làm cho ai.
Chúng ta phải hiểu thêm rằng: mình nên làm
cho kẻ khác điều gì mình muốn cho người ta
làm cho mình. Thí dụ: nếu mình muốn có
người giúp đỡ mình lúc đau khổ thì mình
phải biết thương và giúp đỡ người khi cần
đến.
Sau Ðức Khổng Tử, một nhà đại hiền
triết là Thầy Mạnh Tử đem học thuyết Khổng
Giáo làm cho sáng tỏ hơn nữa, theo thuyết
của Thầy Mạnh thì Ðạo làm người quí nhất là
NHƠN với NGHĨA; dầu đến bậc vua chúa mà
thiếu Nhơn với Nghĩa cũng bị khinh thường.
Cho nên kẻ nhân giả không thấy người sang
giàu mà ham muốn, không thấy mình nghèo
hèn mà sợ, vì kẻ kia cậy ở cái giàu của nó, ta
đây cậy ở cái nghĩa của ta, ta có điều gì bất
mãn đâu?
Thầy Mạnh Tử thường nói rằng: "Sinh
diệc ngả sở dục giả, nghĩa diệc giả sở dục
giả, nhị giả bất khả đắc kiêm xá sinh nhi thủ
nghĩa giả giả". Nghĩa là cái sống ta cũng
muốn, điều nghĩa ta cũng muốn, giá ta không

Nói như thế nghĩa là nếu con người
từ nhỏ cho tới lớn được dạy dỗ trong khuôn
viên đạo đức và chỉ có gần với kẻ thiện thì
cái lòng nhân còn giữ y nguyên có lẽ còn
được gia tăng thêm nữa.
Ngặt nỗi con người tùy theo hoàn
cảnh gia đình, tùy theo địa vị xã hội của cha
mẹ, tùy theo người lân la kết bạn, tùy theo sự
hữu học hay vô học nên phần nhiều bị biến
đổi, lôi cuốn trở nên khác hẳn với con người
toàn thiện của Trời sanh.
Vì đó mới có kẻ hay, người dở, kẻ
chánh, người tà, kẻ hiền người dữ, Thánh
hiền mới phân biệt hạng người có nhân và
hạng người bất nhân.
Chữ nhân vẫn hàm súc luôn cái nghĩa
của chữ Ái, có nhân mới có ái, có ái mới có
lòng thương người yêu vật, muốn cho vạn
vật bao giờ cũng có sự yên vui trong kiếp
sống.
Bởi có lòng nhân nên người ta mới
kết nên đoàn thể với nhau, coi nhau như anh
em một nhà, xem cả đoàn thể như một châu
thân, cả võ trụ đồng nhứt thể. Hễ có một
người đau khổ tức là một chỗ trong châu
thân bị đau thì toàn thân nhận thấy khó chịu,
phải tìm phương thế làm cho chỗ đau được
êm dịu.
Trái lại, người bất nhân không có ích
lợi gì cho ai, nho học cho rằng người bất
nhân ở trong xã hội cũng như người có bệnh
tê vậy, ai đau khổ mặc ai, ai bị tai nạn thế
nào cũng cứ dửng dưng không hề có chút
cảm động.
Hơn nữa họ vì từ tâm, từ tri, nghĩa là
vì bản ngã mà thành ra mờ ám, mất hết trực
giác rồi cứ chìu theo lòng ích kỷ mà làm
những điều trái hẳn với lẽ phải và đạo đức.
Xưa Ðức KHỔNG TỬ chú ý nhất là
về ÐẠO NHÂN. Ngài nói: "Quân tử thành
nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác, tiểu nhân
phản thị" nghĩa là: Người quân tử gây thành
cái hay cho người, không gây thành cái ác
cho người, tiểu nhân thì không thế.
Lòng người quân tử vốn hậu mà cái
sở kiến chỉ ở sự thiện cho nên thấy ai làm
điều hay thì khuyến khích cho người ta cố
gắng làm hay hơn nữa, hoặc thấy ai làm điều
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thể giữ được cả hai thì ta bỏ cái sống mà giữ
lấy điều nghĩa vậy.
Lão Giáo trọng thiên về chủ nghĩa Vô
Vi, nhưng về mặt xử thế, Ðức Lão Tử cũng
có cái chí vị tha, chung thân phụng sự cho
Ðời cho đến lúc công thành sự toại rồi mới
thối lui. Cái hay của thuyết Lão Tử là chỗ
công toại thân thoái: công toại rồi lui bước.
Ngài nói: thân mình là một cái không
đáng quí nhứt, vì nó thường là mối lo cho
con người.
Ðáng yêu quí nhứt là lúc người ta
đem thân phụng sự cho Thiên hạ.
Kinh Cảm Ứng của Ðức Thái Thượng
có dạy: "Tích đức ủy công, từ tâm ư vật",
chứa đức bồi công lòng thương cho đến súc
vật, sao gọi là chứa đức bồi công?
Ðiều lành còn ở trong lòng thì gọi là
Ðức, khi đem ra thi hành thì gọi là công.
Thường tu đức, thường lập công thì Ðạo tâm
mới vững, lòng nhân ái mới đầy đủ. Lập
thành Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Chí Tôn
muốn cứu vớt cả nhơn sanh thoát nơi khổ
hải. Sự thương yêu là phương pháp duy nhất
để độ đời, người hành Ðạo phải phô lòng
nhân ái dìu dắt con cái Ðức Chí Tôn qui
chánh cải tà để tiến bước trên đường thiện
niệm.
Vì đó, lòng nhân ái là cái vốn vô hình
của người hành Ðạo, cái vốn đó rất cần thiết,
vì người tu hành mà thiếu cái vốn nhân ái thì
cũng như người muốn đi buôn mà trong tay
không có sẳn tiền, người muốn làm ruộng mà
không có sẳn hạt giống, người muốn đi biển
mà không có sẳn ghe...
Có cái vốn nhân ái rồi, người hành
Ðạo mới khởi công làm phận sự, trước cho
nhơn sanh trong cửa Ðạo hưởng nhờ, sau
mới phô trương đạo đức nơi mặt đời để cứu
nhân độ thế.
Ðức Chí Tôn có dạy: Thầy thường nói
với các con rằng: "Thầy là cha của sự thương
yêu. Do bởi thương yêu Thầy mới tạo thành
thế giới và sanh dưỡng các con. Vậy thì các
con sản xuất nơi sự thương yêu. Ðã sản xuất
nơi sự thương yêu, các con tức là cơ thể của
sự thương yêu.
Ấy vậy sự thương yêu là giềng bảo
sanh của càn khôn thế giái. Bởi thương yêu

mà vạn loại hòa bình, Càn khôn an tịnh mới
không thù nghịch nhau, không thù nghịch
nhau mới không tàn hại nhau, không tàn hại
nhau mới giữ bền cơ sanh hóa.
Còn kẻ nghịch cơ sanh hóa là ai?
Là quỉ vương đó. Quỉ vương vốn là
tay diệt hóa, cũng như có sống của Thầy ắt
phải có chết của quỉ vương. Quỉ vương lấy cơ
thể nào mà tàn hại các con?
Ấy là sự ghét.
Vì ghét nhau vạn loại mới nghịch lẫn
nhau. Nghịch lẫn nhau mới tàn hại lẫn nhau,
mà tàn hại lẫn nhau là cơ diệt thế.
Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu
không đủ sức thương yêu nhau thì cũng
chẳng đặng ghét nhau."
Ðức Chí Tôn đã phân tách rõ ràng sự
thương và sự ghét: Hễ biết thương là con
đường chánh của Trời, còn chứa sự oán
ghét tức là làm tôi tớ cho Quỉ vương, mà làm
tôi tớ cho Quỉ vương thì há còn trông mong
làm con cái Ðấng Chí Tôn được sao?
Nếu con người trên thế gian thực thi
đầy đủ nhân nghĩa, bỏ sự oán ghét tư hiềm,
bỏ sự vì mình hại chúng, thương người khác
thể thương thân, giúp đỡ lẫn nhau trong khi
khốn khó thì trong xã hội đâu còn thấy cảnh
ngang trái đau lòng, mạnh hiếp yếu, giàu
hiếp nghèo, làm cho thế sự đầy dẫy tuồng
đau khổ.
Có câu ca dao:
"Nước còn quyện cát làm voi,
Huống chi ta chẳng tài bồi lẫn nhau."
Nếu ai ai cũng quan niệm con người
sanh ra nơi cõi thế đều cùng một nguồn gốc
siêu hình mà ra và Ðấng Thượng Ðế là Cha
Thiêng Liêng chung của nhơn loại thì sự xử
kỷ tiếp vật của mỗi cá nhân chắc hẳn sẽ
được tốt đẹp hơn hiện tại bội phần. Sự đối
đãi lẫn nhau cứ tiến triển mãi trong cảm tình
chơn thật và trong niềm hòa khí thân yêu,
con người sẽ đi lần tới mức Huynh Ðệ Ðại
Ðồng không bao lâu. Ngày đó thiên hạ sẽ
cùng nhau trong cảnh Thiên đàng tại thế vậy.
Rất mong thay!
Nam Mô Cao Ðài Tiên Ông
Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát

(Tài liệu trích từ Tiểu Sử & Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang)
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Sinh hoåt ñåo S¿
B

an TÙ Vø T¶c ñåo Sydney sÖ lÜ®c vài nét sinh hoåt ñåo S¿ trong khoäng th©i gian tØ tháng TÜ Ç‰n
tháng Bäy næm MÆu Tš (2008) nhÜ sau:

A- LÍ vø:
• LÍ CÀu siêu nhân ñåi TÜ©ng chi tuÀn cho CÓ ñH Lš Tú Vinh: ngày mÒng 05 tháng TÜ MÆu Tš.
Xä tang cho ñH NguyÍn ThÎ Thanh H¢ng, các con và cháu.
• LÍ An VÎ Thánh TÜ®ng tåi tÜ gia TS Lê g†i Ánh & Song: Ngày 14.04. MÆu Tš (Chû Nh¿t,
18.05.2008) v§i s¿ hiŒn diŒn cûa Ça sÓ ChÙc S¡c, ChÙc ViŒc và ñåo H»u, thu¶c T¶c ñåo Sydney, gÒm Hành
Chánh và PhÜ§c ThiŒn
• Vía ñÙc NguyŒt Tâm ChÖn NhÖn: Có Ç†c bài tÜ©ng thuÆt vŠ LÍ TrÃn ThÀn và An VÎ TÜ®ng Tam
Thánh tåi ñŠn Thánh, Tòa Thánh Tây Ninh, næm 1948, do LuÆt s¿ Võ Quang Tâm tÜ©ng trình.
• R¢m tháng TÜ MÆu Tš (ThÙ Hai, 19.05.2008): (DÆu Th©i, Ti‹u LÍ). LÍ CÀu Siêu cho các nån nhân
Thiên tai trong trÆn lÛ løc & Ç¶ng ÇÃt tåi Nargis-Mi‰n ñiŒn (Burma) gây tº vong cho gÀn 150.000 ngÜ©i và
gÀn 50.000 ngÜ©i, Ça sÓ là trÈ em h†c sinh ª các trÜ©ng h†c, tåi tÌnh TÙ Xuyên (Trung QuÓc), chÜa k‹ sÓ
ngÜ©i mÃt tích.
• LÍ Sinh nh¿t ñÙc Phåm H¶ Pháp: Chû Nh¿t, 08.06.2008 nh¢m MÒng 5 tháng 5 MÆu Tš, Cúng ñåi
LÍ. Có lÍ NhÆp Môn cho tân ñH Ngô Thành L®i.
• CÀu siêu nhân Ti‹u TÜ©ng chi tuÀn cho CÓ ñH Phåm Hoàng Tuyên: tåi Thánh Thât NSW, ngày
13.05.MÆu Tš, do hiếu tử Phạm Hà Quốc Vương thỉnh lễ cầu nguyện.
• Tham d¿ LÍ cÀu nguyŒn cûa Liên Tôn: LÍ cÀu nguyŒn cûa Liên Tôn cho Hòa Bình Th‰ Gi§i và
Công B¢ng Xã H¶i nhân Ngày ñåi H¶i Thanh Niên Th‰ Gi§i (Multi Faith Prayers for Global Peace and
Social Justice World Youth Day) ÇÜ®c t° chÙc tåi The MacLaurin Hall thu¶c ñåi H†c Sydney vào ngày ThÙ
TÜ 16.07.2008 tØ 04-06 gi© chiŠu, do Community Relations Commission for a multicultural NSW thu¶c
Chánh Phû Ti‹u Bang NSW t° chÙc. Thành phÀn tham d¿ gÒm nhiŠu tôn giáo nhÜ: ñåo B’Hai, PhÆt Giáo
(Buddhist), Christian Maronite, Christian Orthodox, Hindu, Islamic, Jewish, Sikh, Zoroastrian, v.v. . . tham
d¿. VŠ phía Cao ñài Giáo có HiŠn Tài NguyÍn Thành NghiŒp, Thông S¿ TrÀn Lê Phong và ñH ñào Công
Tâm.
B- Công vø:
ViŒc bäo trì, tân trang cho Thánh ThÃt cÀn có phÜÖng tiŒn tÓi thi‹u cho nhu cÀu sinh hoåt, T¶c ñåo kêu
g†i ÇÒng Çåo t¿ nguyŒn góp phÀn công quä nhÜ:
•

ñåo H»u HuyŠn Trang và ñæng ThiŒn Çóng giàn tû dài Ç‹ Ç¥t TV, máy móc và Kinh sách ñåo, hi‰n
cho Thánh ThÃt.

•

Công viŒc che mái phía sau Thánh ThÃt Ç‹ làm nhà kho và ch‡ nÃu nÜ§ng; chæm bón, c¡t tÌa cây
ki‹ng, thay nÜ§c, chÜng hoa, làm vŒ sinh trong, ngoài Thánh ThÃt và nhiŠu viŒc khác n»a . . . luôn
luôn cÀn nhiŠu công quä. Ngày Chû nh¿t, 03.08.2008, T¶c ñåo Çã quy‰t ÇÎnh khªi công lót gåch cho
phía sau Thánh ThÃt. Thành phÀn nhân s¿ gÒm: ñH DÜÖng Huân VÛ, cháu Phong (bån cûa VÛ), HT
NghiŒp, CTS NguyÍn Quan L», PTS NguyÍn Væn Tài, TS Lš Tú Bình, ñH Phåm TÃn MÏ. VŠ phÀn
Äm th¿c luôn luôn có HiŠn T› N» Q.ñTñ HÒng Ng†c, có CTS nguyÍn ThÎ Låc, ñH Phåm ñ‡ Ng†c
TuyŠn. CÛng cÀn nói thêm, trÜ§c khi lót gåch, công viŒc d†n dËp tháo g« tÃt cä các bÒn, máy gi¥t,
cây ván, clips, phi nÜ§c, thùng sÖn v.v. . . khu v¿c phía sau TT cÛng khá n¥ng nh†c, nhÜng vì thi‰u
nhân s¿, các huynh tÌ cao niên cÛng phäi cÓ g¡ng d†n dËp trÓng ch‡ cho kÎp cân nŠn Ç‹ lót gåch
trong ngày hôm sau.
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Mãi Ç‰n ngày 23.08.2008, công viŒc lót gåch m§i ÇÜ®c ti‰p tøc và xong ÇÜ®c 2 phÀn ba
công viŒc. Thành phÀn nhân s¿: Huynh Giáo, NghiŒp, Công vø CØ, CTS Ð§c, ñH MÏ, Sang, TS
Bình, ñH ñÙc, còn phÀn Äm th¿c thì có HiŠn T› HÒng Ng†c và PTS Châu. Công viŒc còn låi là trám
các ch‡ trÓng, lót thêm gåch viŠn và chà joint.
c- LÜÖng Vø: Ngoài viŒc chÜng hoa quä cho các Çàn cúng, thay nÜ§c bình bông, quí vÎ, nhÙt là n» phái
t¿ nguyŒn lo chu Çáo phÀn Äm th¿c cho ÇÒng Çåo b¢ng các th¿c phÄm riêng tÜ mang Ç‰n tØ nhà, ho¥c mua tØ
shops.
D- Vài sinh hoåt khác:
1) - H†c sinh các trÜ©ng thæm vi‰ng Thánh ThÃt:
• 19.03.2008: H†c sinh TrÜ©ng Ti‹u H†c Lakemba do Cô Sharon Fulcher hÜ§ng dÅn Ç‰n
vi‰ng Thánh ThÃt Cao ñài NSW. Huynh HiŠn Tài NT NghiŒp và HT Lê ThÎ HÒng Ng†c, Nam N» Q.
ñÀu T¶c ñåo Sydney ti‰p Çón và trình bày vŠ tôn giáo Cao ñài. Các h†c sinh ÇÜ®c chøp hình lÜu niŒm
và Çãi bánh nÜ§c.
• 24.03.2008 : Huynh NghiŒp giài thích cho 3 h†c sinh ngÜ©i bän xÙ (Brian và bån) Ç‰n
nghiên cÙu vŠ ñåo Cao ñài Ç‹ làm assigment.
• 26.03.2008 : H†c sinh TrÜ©ng Lakemba vi‰ng TT/NSW. HT NghiŒp và Ht› HÒng Ng†c ti‰p
Çón và giäi thích giáo lš và viŒc xây d¿ng ñåo tåi Sydney.
• 28..03.2008: Nhóm HÜ§ng ñåo Sinh tåi Sydney do các TrÜªng nhÜ Michael Thompson và
các TrÜªng khác cùng Phø Huynh Ç‰n vi‰ng Thánh ThÃt. Huynh HT Giáo cùng HT NghiŒp giäi thích và
trình bày. H† hÕi nhiŠu ÇiŠu càn bi‰t.
• 02.04.2008 : H†c sinh TrÜ©ng Lakemba vi‰ng co s¿ hÜ§ng dÅn cûa Cô Fulcher và giáo viên
dåy l§p. Các toán cûa hs Lakemba ÇŠu Ç‰n lúc 11.30 AM.
•

03.04.2008: H†c sinh TrÜ©ng TH Ascroft, Ç‰n b¢ng 1 xe bus 50 ch‡ ngÒi.

•

09.04.2008: H†c sinh Lakemba Primary School Ç‰n vi‰ng lúc 11.30 AM.

• 05.04.2008: HiŠn ñŒ TrÀn Quang L¶c Çã hÜ§ng dÅn H.ñŒ QuÓc ( tØ VN sang thæm con du
h†c tåi UNSW) Ç‰n vi‰ng Thánh ThÃt. TrÜ§c Çây thì có Hñ Huy cÛng tåi Thánh ThÃt TØ Vân/ VN sang
du lÎch Úc có Ç‰n vi‰ng TT/NSW.
•

09.04.2008: H†c sinh Lakemba Primary School Ç‰n vi‰ng lúc 11.30 AM.

• 22.04.2008: HiŠn Huynh LÅm và 2 Tín ñÒ Hòa Häo (Bình và SÖn) tØ Melbourne Ç‰n vi‰ng
Thánh ThÃt NSW, lúc 9 gi© Çêm . . .
• 19.05.2008 (nh¢m R¢m tháng tÜ MÆu Tš): Có 2 sinh viên, Cô Tasnim (thu¶c ñåi H†c UTS
Sydney, có book trÜ§c) và Cô Susie Baker (Ç‰n tØ North Carolina, Hoa Kÿ, có hËn trÜ§c trên e-mail) Ç‰n
quan sát, tìm hi‹u ñåo và nghi thÙc cúng ki‰ng cûa ñåo Cao ñài. Hai Cô Çã theo dõi suÓt Çàn cúng và
vui vÈ nán låi Ç¶ trai, cùng tìm hi‰u thêm vŠ giáo lš Cao ñài.
• ThÙ TÜ, 04.06.2008 (nh¢m 01.05. MÆu Tš): Có cu¶c vi‰ng thæm cûa nhóm 20 Cänh Sát
Viên vùng Bankstown, m§i ra trÜ©ng HuÃn LuyŒn Cänh Sát, do Cô Samantha, liên låc viên Cänh Sát0408.240.217 ho¥c 9783. 2135 ho¥c 9783. 2196 (recorded phone) hÜ§ng dÅn Ç‰n tìm hi‹u ñåo Cao ñài.
DVD Compass cûa Çài ABC ÇÜ®c trình chi‰u cho quí vÎ xem.
• ThÙ sáu, 06.06.2008: TrÜ©ng Ti‹u H†c Thiên Chúa Giáo Lakemba do Cô Kim và các giáo
viên hÜ§ng dÅn các h†c sinh Ç‰n tham quan tìm hi‹u Cao ñài Giáo và Thánh ThÃt Cao ñài NSW, lúc
9.20 AM . HT NghiŒp và HT Giáo gi§i thiŒu tôn giáo Cao ñài, viŒc xây d¿ng và š nghïa các nghi thÙc
th© phÜ®ng.
• ThÙ næm, 12.06.2008: Nam, n» h†c sinh và quí ThÀy, Cô Giáo TrÜ©ng Trung H†c Wiley
Park Girls Ç‰n tham quan lúc 12 gi© trÜa
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• 28.07.2008 (nh¢m 26.06.MÆu Tš), có trên 100 h†c sinh l§p 1 và 2 cûa TrÜ©ng Ti‹u H†c
Lakemba, phân làm 2 toán do quí ThÀy Cô Giáo hÜ§ng dÅn Ç‰n vi‰ng Thánh ThÃt Cao ñài NSW, lúc
12.30 và 13.00 gi©. PhÀn trình bày và Çón ti‰p có HH HT NguyÍn Chánh Giáo, HT NghiŒp và N» Q.
ñTñ Lê ThÎ HÒng Ng†c.
Ngoài ra, có nhiŠu ñåo Tâm ngÜ©i Úc bän xÙ, Úc gÓc ViŒt, Hoa, Indo, Mã Lai, v.v. . . Ç‰n vi‰ng và cÀu
nguyŒn hàng tuÀn.
2)- D¿ lÍ mØng Tân niên và ra m¡t ñ¥c San Tây Ninh M‰n Yêu cûa TNñHH: tåi Nhà Hàng Hòa Bình lúc
6.30 PM, ngày ThÙ Sáu 14.03.2008 ( âl.08.03.08).
3)- Picnic: T¶c ñåo t° chÙc Picnic tåi Chipping Norton lÀn ÇÀu tiên vào ngày Chû Nh¿t, 23. 03.08. Gia Çình
ÇÒng ñåo Ç‰n tÜÖng ÇÓi Çông nhÜng không Çû. Hy v†ng lÀn t° chÙc sau, nên kêu g†i và gºi thÜ, kèm
bän ÇÒ ÇÎa Çi‹m cho rõ ràng hÖn.
4)- Th¿c hiŒn GiÃy T¡m Thánh, NhÆp Môn, GiÃy ChÙng Công Hånh: cho ChÙc ViŒc s¡p mãn nhiŒm, cuÓi
næm 2008.
5)- ChuÄn bÎ ñåi H¶i Công Cº HCñ T¶c ñåo Sydney và các Bàn TrÎ S¿ các HÜÖng ñåo ngày 12.10.MÆu
Tš ; ñåi H¶i TñCñTñUC næm 2008 vào 3 ngày 27-28-29 tháng 12.2008).
6)- D¿ tiŒc chay gây quÏ xây d¿ng cûa ñTPM: T¶c ñåo và các Bàn TrÎ S¿ Çã tham gia tích c¿c bu°i CÖm
Gây QuÏ xây d¿ng (Carparking) cho ñTPM/NSW, t° chÙc ngày Chû Nh¿t, 27 tháng TÜ 2008 tåi ñTPM,
84. Wattle Ave. Carramar.
7)- Sinh hoåt h¢ng tuÀn và H¶i nhóm thÜ©ng kÿ: Th‹ theo tinh thÀn phiên h†p TK tháng trÜ§c, k‹ tØ nay
viŒc sinh hoåt tåm áp døng, cÙ 2 tuÀn thì ChÙc ViŒc và ñåo H»u tŠ t¿u vŠ H¶i TrÜ©ng Thánh ThÃt Ç‹
H†c HÕi và Thäo LuÆn vŠ Giáo Lš, LuÆt Pháp, Nghi LÍ, T° ChÙc Hành Chánh và Phép Xä Giao cûa
ñåo Cao ñài (nói chung là tìm hi‹u vŠ Hånh ñÜ©ng ho¥c Tu H†c). Còn viŒc h¶i nhóm thÜ©ng kÿ, cÛng
nhóm vào ngày Chû Nh¿t, thay vi ThÙ Bày, cûa thÜ®ng tuÀn m‡i tháng.
8)- PhÕng vÃn vŠ sinh hoåt ñåo tåi NSW: ThÙ sáu, 23.05.2008: Th‹ theo l©i m©i cûa Cô Susie Baker, HiŠn
Tài NghiŒp tham d¿ cu¶c phÕng vÃn và trình bày m¶t sÓ nét Ç¥c biŒt vŠ thành lÆp và sinh hoåt ñåo Cao
ñài tåi NSW và Úc Châu. ñÒng th©i, vào ngày 29.05.2008, cô Susie cÛng Çã xin phÕng vÃn HiŠn T› Q.
N» ñÀu T¶c ñåo Lê ThÎ HÒng Ng†c, cÛng tåi Thánh ThÃt, tØ 13-15 gi©.
9)- D¿ tri‹n lãm các tranh änh và væn hóa phÄm cûa h†c sinh: ñáp Ùng l©i m©i cûa Ban T° ChÙc ngày
Tri‹n Lãm Væn Hóa PhÄm (Arts Exhibition) hàng næm, do h†c sinh trÜ©ng Ti‹u H†c Lakemba sáng tác,
NhÎ VÎ Nam N» Q. ñÀu T¶c ñåo Çã Ç‰n y‹m tr® tinh thÀn và khuy‰n khích các h†c sinh. ñÒng th©i, tåo
s¿ liên låc g¡n bó v§i Ban Giám HiŒu, ThÀy cô giáo và Phø Huynh h†c sinh trÜ©ng h†c láng giŠng, cÛng
là ÇÜ©ng hÜ§ng xä giao tÓt cûa T¶c ñåo, trong viŒc gi§i thiŒu tôn giáo Cao ñài và phát tri‹n tinh thÀn
hòa ÇÒng, huynh ÇŒ.
10)- Sinh hoåt h¢ng tuÀn và H¶i nhóm thÜ©ng kÿ: Bu°i tìm hi‹u vŠ Giáo Lš Cao ñài ti‰n hành m‡i 2 tuÀn
m¶t kÿ, chÜa ÇÜ®c ÇŠu Ç¥n và Çông Çäo. Hy v†ng, th©i gian t§i tÃt cä chúng ta tÆp trung ÇÄy månh viŒc
kêu g†i ÇÒng Çåo nhÃt là thành phÀn trÈ næng Ç‰n TT Ç‹ tìm hi‹u ñåo hÀu th¿c hiŒn viŒc truyŠn giáo và
phát tri‹n ñåo, cho tròn câu ngÛ nguyŒn.
11)- Bän Tin Hòa HiŒp và ph° bi‰n các tài liŒu ñåo Cao ñài: PhÀn nÀy Çã do HiŠn ñŒ Huÿnh Tr†ng, HiŠn
ñŒ TrÀn Lê Phong, HiŠn ñŒ TrÀn ñåi ThiŒn và HiŠn ñŒ ñào Công Tâm phø gíúp, nhÜng cÀn có thêm
nhân s¿ chÎu trách nhiŒm Çôn ÇÓc và ÇiŠu hành tr¿c ti‰p công viŒc, hÀu chia sÈ phÀn vø riêng biŒt.
PhÀn tÜ©ng trình sÖ lÜ®c nÀy nh¢m ghi ra nhÜ nh¿t kš sinh hoåt, hÀu chÜ hiŠn theo dõi ; có th‹ thi‰u sót ghi
danh nhân s¿ Çäm trách và các công viŒc. CÛng có nhiŠu bån ñåo không thích nêu danh tánh, vì Çó là viŒc
làm công quä. BTHH xin chÜ hiŠn bÕ quá cho, n‰u có ÇiŠu chi không hài lòng. DÅu sao, l¢ ngÜ©i Çåo, Çã
th¿c hiŒn tam công là Çã chia sÈ phÀn nào tinh thÀn “hiŒp ÇÒng chÜ Môn ñŒ, gìn luÆt lŒ Cao ñài” rÒi.
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31 March 2008
An Open Letter to Caodaists
Dear Leaders and Members of the Caodaist Faith,
Presently Caodaism is slowly breaking out of the Vietnamese community to become a world
religion, yet this is happening at a very slow rate. Knowledge of Caodaism worldwide is not
widespread or extensive. This is unfortunate. Comparative in size to the Caodaist religion is the
Baha’i Faith. It is much more well known and is very effective in spreading news of itself through
English-language journals both general and academic. Clear information on Caodaism in languages
that are not Vietnamese remains limited to a number of websites and some academic and general
books that are hard to get.
People and potential converts interested in Caodaist Scripture who know no Vietnamese find it hard
to continue their studies into the religion. Translations of major Caodaist texts into English and
other major languages are scarce. If the government of Vietnam allowed overseas Caodaists to run
an information booth in Tay Ninh (a future possibility) there would be little information in foreign
languages that could be found and much that would need to be written.
The Buddhist monk Kumarajiva (344-413) is famous in China because he gave new life to
Buddhism there. Together with hundreds of scholars paid for by the Emperor, this monk was able to
translate Indian Buddhist texts into Chinese. He did this by inventing a new vocabulary of Buddhist
terms in the Chinese language. Before he arrived in China, Buddhism was barely known and
understood as a branch of Daoism rather than a religion in its own right.
With the political system in Vietnam changing rapidly, Caodaism needs to prepare to take any
opportunities afforded by evolving situations – including the distribution of information on
Caodaism to visitors. This will be especially important if the Vietnamese Government allows the
establishment of information centres in Tay Ninh and other places throughout the homeland.
I propose to develop a program that aids the development of information on Caodaism through the
translation, amplification and publication of essential texts, commentaries and general information
on the religion. This needs to take place in three major steps.
1. The translation, amplification and publication of essential texts.
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Like Kumarajiva, a new vocabulary of words needs to be established to translate Chinese,
Vietnamese and specifically Caodaist terms into solid Western language equivalents. This
vocabulary then needs to be the key to the future translation of all-important Caodaists texts.
Thankfully an incredible list of Caodaist terms already exists in Duc Nguyen’s Caodaist
Encyclopaedia. This work needs to be translated and added to with explanations from Buddhist,
Daoist and Confucian technical encyclopaedias so that the ensuing job of translations continues in
an orderly way. We need money to employ editors, professional translators to do this – I am happy
to oversee the work with the help of Caodaists.
Following on from the translations of this encyclopaedia, the translation of Scripture will become
more orderly.
Professional translations of the following are then essential:
1. The Divine Messages (a translation of this work exists by Dr Hum Bui, but this still needs to be
expanded, notes added and context given for use of non-Vietnamese readers)
2. The Caodaist Prayer Book (even if worship continues in Vietnamese, new non-Vietnamese
members of Caodaism need a book that explains the prayers in a beautiful but instructive way.)
3. The Sermons of Duc Ho Phap (I have started translating these with Dao Cong Tam, but much
more work needs to be done to make these volumes easily accessible).
2. Consolidating Academic Research on Caodaism.
At the moment a number of scholars around the world are working by themselves on Caodaism. In
many cases they are duplicating each other’s work. An international conference on Caodaism is
needed so that they can share their research and coordinate their studies. The problem is, of course,
finding the money for such an event.
Additionally extensive research on the Caodaist religion exists in archives held throughout Vietnam
and in places such as the French Colonial Records. Is it not time that the information in these
archives were made available on the Internet or through books to all those who were interested in
the religion?
3. Establishment of General Works on the Religion.
Easily accessible books and Internet texts on the religion need to become available to all. The
writing of such books and translations of older texts in Vietnamese and French need to be
completed as a way of allowing the curious to fully investigate the nature of Caodaism.
4. The establishment of a (virtual or a real) Caodaist Information Centre. This centre could be on
the web at first, but if permission was given could be made available in hard copy form for a
Caodaist Visitor’s Centre in Tay Ninh, or for other venues such as the museum of World Religions
in Tai Pei. Again is their money available for all this? Kumarajiva was aided greatly by the
Emperor – Caodaists should be eager to take advantage of Government grants that could help them.
One of the most lucrative is a research grant offered by the Australian Government.
Linkage Grants
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For several years the Australian Federal Government through the body called “The Australian
Research Council” have been running a program called the ‘Linkage Grant.” This grants system
was designed to aid in the production of research as collaboration between industry, community
groups and the Australian University System. It is geared around solving particular problems. The
solving of these problems must have some relevance to Australian culture and society. This can be
easily argued given the active presence of Caodaism in the Australian society.
A full-time academic staff member of an Australian university must prepare the proposal. The
proposal needs to suggest a plan of research carried out over four or five years. The research needs
to be relevant to both the university and the Industry/Community Partner and of use to the Industry
Partner. For the purposes of the grant an Industry/Community partner can include a social group
such as a religion like Caodaism.
The mathematics of the Grant are designed to quintuple any money given by an outside group. Each
dollar given to the grant by the Industry or Community Partner becomes 20% of the overall grant
sum. The Australian government supplies the remaining 80%. For example a $100 000 donation by
an organization outside the University ($20,000 each year for five years) will attract (if the grant is
successful) a $500 000+ monetary contribution by the Australian Government, providing an overall
amount for research and problem solving of over $600 000. This money can be used for research,
travel, translations, editing projects, books, website building and information dissemination on the
worldwide web and so on…
If an Industry/Community partner or partners (such as the Caodaist Association of NSW or The
Caodai Overseas Missionary or both) agree to put in $20 000 (AUD) in actual funds and $10 000 in
additional (non-cash) benefits each year this will total over 5 years $150 000. This means a
contribution of $100 000 in money and $50 000 in such things as services, translators, office space,
accommodation for researchers while in Vietnam or Australia or North America, food, stationary
and so forth. If the grant is successful (it can take a couple of applications to be successful – we can
apply twice each year) the Australian Government will then provide over $600 000 in additional
funding.
This money would be collected and administered by trained financial officers at the University of
Sydney so there is no possibility of fraud.
If Caodaists agreed to such a proposal, they would need to commit to providing $20 000 (AUD) to
the Grant for five years and offer $10 000 a year services in kind – paper, photocopying,
accommodation, an office at the Wiley Park temple, volunteer help with translating and other
facilities for each of the five years. (for example: a researcher staying in a house in Vietnam would
be counted as using up approximately $200 (AUD) in- kind services each night).
If the grant were unsuccessful, Caodaists would pay no money whatsoever.
I pose the question: can Caodaists afford $100 000 in cash and $50 000 in non-cash provisions over
five years to give their religion a Kumarajiva boost? How many resources will be required to
complete these tasks without financial help from the government?
Regards,

Christopher Hartney

) (Xin xem bän dÎch ViŒt ng» trang 11)
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TrÜ©ng ñåi h†c Sydney
H†c viŒn Væn chÜÖng, NghŒ thuÆt và TruyŠn thông
Khoa Nhân væn - Phân khoa Nghiên cÙu Tôn giáo

Christopher Hartney - Cº nhân Khoa Nhân væn (Hång Danh d¿), Giáo sÜ Ti‰n sï

THÐ NG½
Kính thÜa quš ChÙc s¡c và chÜ Tín H»u Cao ñài,
HiŒn ñåo Cao ñài Çang dÀn dÀn phát tri‹n ra khÕi phåm vi cûa c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt Ç‹ trª thành
m¶t tôn giáo cûa toàn cÀu, song v§i m¶t tÓc Ç¶ rÃt chÆm. S¿ hi‹u bi‰t vŠ ñåo Cao ñài trên toàn th‰
gi§i không ÇÜ®c sâu r¶ng. ñây quä là m¶t ÇiŠu không may. ThÆt vÆy, n‰u so vŠ tÀm c« thì ñåo
Bahai’i có sÓ tín ÇÒ tÜÖng ÇÜÖng v§i sÓ tín ÇÒ cûa ñåo Cao ñài. Song ñåo Bahai’i låi ÇÜ®c rÃt
nhiŠu ngÜ©i bi‰t Ç‰n. ViŒc truyŠn bá thông tin vŠ ñåo này trên các báo chí Anh ng» dành cho quäng
Çåi quÀn chúng và cho gi§i h†c giä Çã và Çang ÇÜ®c ti‰n hành rÃt có hiŒu quä. Trong khi Çó, thÆt là
Çáng ti‰c là nh»ng thông tin rành måch vŠ ñåo Cao ñài trong các ngôn ng» không phäi là ViŒt ng»
vÅn còn khá gi§i hån ª m¶t sÓ trang mång và trong m¶t sÓ sách báo ph° thông và chuyên khoa khó
truy tìm.
Nh»ng ngÜ©i ngoài ñåo và nh»ng ngÜ©i có th‹ nhÆp môn ñåo Cao ñài muÓn tìm hi‹u vŠ giáo lš
Cao ñài song không bi‰t ti‰ng ViŒt Çã g¥p khó khæn và không th‹ ti‰p tøc khäo cÙu vŠ tôn giáo
này. ViŒc biên dÎch nh»ng tài liŒu quan tr†ng cûa ñåo Cao ñài qua ti‰ng Anh ho¥c qua các ngoåi
ng» chánh khác hiŒn còn quá khan hi‰m. Giä sº nhÜ trong tÜÖng lai chính quyŠn ViŒt Nam cho
phép ngÜ©i tín ÇÒ Cao ñài ª häi ngoåi mª m¶t quÀy thông tin ª ngay T° ñình Tây Ninh thì chúng
ta së có rÃt ít thông tin b¢ng ngoåi ng» và Ç‰n lúc Ãy chúng ta cÀn phäi vi‰t låi phÀn l§n các tài liŒu
giáo lš.
Nhà sÜ Kumarajiva, chuy‹n âm sang ti‰ng Nho là CÜu Ma La ThÆp (344-413) ÇÜ®c n°i ti‰ng ª
Trung quÓc là do Ngài Çã tåo ra m¶t Ç©i sÓng m§i cho ñåo PhÆt. Cùng v§i hàng træm h†c giä khác
ÇÜ®c Hoàng ñ‰ Trung Hoa ban b°ng l¶c Ç‹ làm công viŒc dÎch thuÆt, Çåi sÜ này Çã biên dÎch các
kinh sách PhÆt giáo ti‰ng ƒn ñ¶ sang ti‰ng Trung Hoa. TrÜ§c khi ngài Ç‰n Trung nguyên, PhÆt
giáo ít ÇÜ®c ai bi‰t t§i và bÎ coi là m¶t tông phái cûa Lão giáo.
Do s¿ thay Ç°i nhanh chóng trong hŒ thÓng chính trÎ ª ViŒt Nam hiŒn nay, ngÜ©i tín ÇÒ Cao ñài cÀn
phäi chuÄn bÎ kÏ lÜ«ng ngõ hÀu chøp lÃy bÃt kÿ cÖ h¶i nào mà hoàn cänh có th‹ ÇÜa Ç‰n, trong Çó
có cä viŒc phân phát các thông tin vŠ ñåo Cao ñài cho khách du lÎch. Khâu chuÄn bÎ này càng Ç¥c
biŒt quan tr†ng hÖn n‰u chính quyŠn ViŒt Nam cho phép ñåo Cao ñài thành lÆp các trung tâm
thông tin ª tÌnh Tây Ninh và ª các tÌnh lœ khác xuyên suÓt quÓc n¶i.
V§i nh»ng nhÆn ÇÎnh nêu trên, nay tôi måo mu¶i ÇŠ nghÎ quš vÎ ChÙc s¡c và chÜ Tín H»u ti‰n hành
m¶t chÜÖng trình tr® giúp phát tri‹n thông tin vŠ ñåo Cao ñài; thông qua các công viŒc nhÜ: biên
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dÎch; b° sung chi ti‰t; Ãn hành kinh sách, các bài y‰u giäi và các thông tin t°ng quát vŠ ñåo Cao
ñài.
Theo tôi, công viŒc này cÀn ÇÜ®c ti‰n hành qua ba giai Çoån:
Giai Çoån 1: Biên dÎch, b° sung chi ti‰t và Ãn hành các kinh sách tr†ng y‰u.
TÜÖng t¿ nhÜ Ngài CÜu Ma La ThÆp, trÜ§c tiên chúng ta cÀn phäi biên soån m¶t b¶ t¿ Çi‹n m§i Ç‹
dÎch ti‰ng Nho, ti‰ng ViŒt và Ç¥c biŒt là các thuÆt ng» Cao ñài sang các tØ ng» ti‰ng Anh có š
nghïa chuÄn xác và tÜÖng ÇÒng. B¶ tØ Çi‹n này së là phÜÖng tiŒn cÀn y‰u cho công viŒc biên dÎch
tÃt cä nh»ng kinh sách quan tr†ng cûa ñåo Cao ñài trong tÜÖng lai.
M¶t ÇiŠu h‰t sÙc may m¡n là chúng ta Çã có ÇÜ®c m¶t b¶ t¿ Çi‹n Cao ñài b¢ng ti‰ng ViŒt cûa Soån
giä ñÙc Nguyên, tÙc cÓ HiŠn Tài NguyÍn væn HÒng. B¶ t¿ Çi‹n này bây gi© cÀn ÇÜ®c dÎch sang
ti‰ng Anh; sau Çó chúng ta së t°ng h®p nó v§i các b¶ t¿ Çi‹n chuyên môn b¢ng ti‰ng Anh vŠ PhÆt
giáo, Lão giáo, Kh°ng giáo và Thiên Chúa giáo. NhÜ vÆy, công viŒc biên dÎch k‰ ti‰p së ÇÜ®c ti‰n
hành theo m¶t trÆt t¿ ÇÎnh trÜ§c. Chúng ta cÀn có tiŠn Ç‹ tuy‹n døng các chuyên viên ki‹m duyŒt và
biên dÎch. N‰u có s¿ giúp Ç« cûa chÜ Tín H»u Cao ñài, tôi xin lãnh nhiŒm vø giám sát công viŒc
biên dÎch.
Sau khi Çã có b¶ t¿ Çi‹n Cao ñài Anh ng» nêu trên, chúng ta së b¡t ÇÀu dÎch Kinh Sách. ñ‰n th©i
Çi‹m này, s¿ biên dÎch chuyên nghiŒp là ÇiŠu thi‰t y‰u. Các kinh sách này bao gÒm:
1.
Thánh Ngôn HiŒp Tuy‹n: (M¶t sÓ bài Thánh giáo vÓn Çã ÇÜ®c HiŠn Tài/ Bác sï
Bùi ñ¡c Hùm bên Hoa Kÿ dÎch, song chúng ta vÅn cÀn phäi dÎch nh»ng bài còn låi. Ngoài
ra, chúng ta còn phäi b° sung các l©i chú giäi và bÓi cänh cûa các bài Thánh giáo Ç‹ chÜ Ç¶c
giä không bi‰t ti‰ng ViŒt dÍ sº døng hÖn).
2.
Kinh kŒ Cao ñài: (ThÆm chí dù cho viŒc cúng ki‰ng ÇÜ®c ti‰p tøc th¿c hiŒn b¢ng
ti‰ng ViŒt, chÜ tân tín ÇÒ Cao ñài không bi‰t ti‰ng ViŒt vÅn cÀn m¶t quy‹n sách dÅn giäi š
nghïa cûa kinh kŒ)
3.
L©i Thuy‰t ñåo cûa ñÙc H¶ Pháp: (Tôi Çã b¡t ÇÀu dÎch v§i Huynh ñào Công
Tâm, song vÅn cÀn làm m¶t sÓ chuyŒn khác Ç‹ nh»ng ngÜ©i muÓn tìm Ç†c nh»ng quy‹n
sách này së dÍ truy cÆp hÖn).
Giai Çoån 2:
1. Cûng cÓ s¿ khäo cÙu cûa gi§i h†c giä vŠ ñåo Cao ñài.
HiŒn nay các h†c giä trên th‰ gi§i Çang t¿ ra công khäo cÙu vŠ ñåo Cao ñài. Trong nhiŠu trÜ©ng
h®p, công viŒc khäo cÙu cûa h† chÌ có tính cách lÆp låi cûa nhau. TrÜ§c tình trång này, m¶t h¶i nghÎ
quÓc t‰ vŠ ñåo Cao ñài quä là cÀn thi‰t Ç‹ h† có th‹ chia xÈ s¿ khäo cÙu và tÆp h®p các k‰t quä låi
v§i nhau. Khó khæn là chúng ta tìm Çâu ra tiŠn, lÆp ÇÜ®c m¶t cái quÏ Ç‹ t° chÙc m¶t h¶i nghÎ tÀm
vóc nhÜ vÆy.
Thêm vào Çó, m¶t sÓ k‰t quä nghiên cÙu sâu r¶ng vŠ tôn giáo Cao ñài hiŒn ÇÜ®c lÜu tr» trong các
væn khÓ tåi nhiŠu nÖi trên lãnh th° ViŒt Nam và ª nh»ng nÖi nhÜ Kho HÒ sÖ Thu¶c ÇÎa Pháp. Phäi
chæng nay Çã Ç‰n th©i Çi‹m Ç‹ công khai hóa và ph° bi‰n các thông tin này trên mång thông tin
toàn cÀu ho¥c qua các sách báo cho nh»ng ngÜ©i quan tâm Ç‰n tôn giáo Cao ñài?
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2. Th¿c hiŒn các công viŒc t°ng quát vŠ ñåo Cao ñài.
Các sách báo và tài liŒu Internet dÍ truy cÆp vŠ ñåo Cao ñài cÀn phäi ÇÜ®c ph° bi‰n r¶ng rãi hÖn
cho tÃt cä m†i ngÜ©i, m†i gi§i. Chúng ta cÛng cÀn phäi hoàn tÃt viŒc vi‰t låi nh»ng quy‹n sách này,
cÛng nhÜ là viŒc biên dÎch các tài liŒu b¢ng ti‰ng Nho và ti‰ng Pháp Ç‹ nh»ng ngÜ©i hi‰u kÿ vŠ ñåo
Cao ñài có th‹ nghiên cÙu thÃu Çáo.
Giai Çoån 3: Thành lÆp m¶t trung tâm thông tin vŠ ñåo Cao ñài (o ho¥c thÆt).
Khªi thûy chúng ta có th‹ lÆp ra m¶t trung tâm äo trên mång Internet, sau Çó n‰u ÇiŠu kiŒn cho
phép thì chúng ta có th‹ in ra và phân phát tåi m¶t Trung tâm Du khách Cao ñài ª tÌnh Tây Ninh
ho¥c tåi các nÖi khác nhÜ ViŒn Bäo tàng Tôn giáo Th‰ gi§i ª ñài B¡c, ñài Loan. M¶t lÀn n»a,
chúng ta tìm Çâu ra tiŠn Ç‹ làm nh»ng công viŒc nhÜ vÆy?
Ngày xÜa, Ngài CÜu Ma La ThÆp ÇÜ®c các Hoàng ñ‰ Trung Hoa h‰t lòng bäo tr®, ngày hôm nay
tôi thi‰t tÜªng r¢ng chÜ tín ÇÒ Cao ñài cÀn phäi nhåy bén tìm xin các ngân khoän tr® cÃp cûa chánh
phû. M¶t trong các ngân khoän tr® cÃp hÆu hÏ nhÃt cûa chánh phû Úc hiŒn nay là ngân khoän tr®
cÃp nghiên cÙu.
Ngân khoän Tr® cÃp Liên k‰t
Thông qua H¶i ÇÒng Nghiên cÙu Úc ñåi L®i, chánh phû Liên bang nhiŠu næm qua vÅn Çang ti‰n
hành m¶t chÜÖng trình g†i là “Ngân khoän Tr® cÃp Liên k‰t”. HŒ thÓng ngân khoän tr® cÃp này
ÇÜ®c lÆp ra nh¢m giúp ti‰n hành m¶t s¿ h®p tác nghiên cÙu gi»a các Ngành KÏ nghŒ ho¥c các C¶ng
ÇÒng v§i m¶t trÜ©ng ñåi h†c n¢m trong HŒ thÓng ñåi h†c Úc. Møc Çích cûa chÜÖng trình tr® cÃp
nghiên cÙu này là nh¢m giúp giäi quy‰t các khó khæn cø th‹ trong Ngành KÏ nghŒ ho¥c trong C¶ng
ÇÒng. Các k‰t quä nghiên cÙu phäi liên quan ít nhiŠu Ç‰n nŠn væn hóa và xã h¶i Úc. Do s¿ hiŒn diŒn
tích c¿c cûa ñåo Cao ñài trong xã h¶i Úc nên chúng ta xem nhÜ là Çã Çáp Ùng ÇÜ®c Çòi hÕi vØa
nêu.
M¶t viên chÙc khoa bäng làm viŒc toàn th©i cûa m¶t trÜ©ng ñåi h†c Úc, mà trong trÜ©ng h®p này là
trÜ©ng ñåi h†c Sydney, phäi Çích thân soån thäo m¶t bän ÇŠ nghÎ và n¶p cho chánh phû. Bän ÇŠ
nghÎ này cÀn våch ra m¶t k‰ hoåch nghiên cÙu th¿c hiŒn trong bÓn ho¥c næm næm. Cu¶c nghiên cÙu
phäi vØa liên quan t§i trÜ©ng ñåi h†c và vØa t§i ñÓi tác C¶ng ÇÒng/KÏ nghŒ và có ích cho ñÓi tác
C¶ng ÇÒng/KÏ nghŒ Ãy. Vì møc Çích cûa loåi tr® cÃp tài chánh này, C¶ng ÇÒng Tín H»u Cao ñài có
th‹ ÇÜ®c xem là m¶t ñÓi tác C¶ng ÇÒng.
Theo phép tính cûa loåi tr® cÃp nghiên cÙu này, chánh phû së tæng gÃp næm lÀn khoän tiŠn mà m¶t
ñÓi tác C¶ng ÇÒng có th‹ quyên góp ÇÜ®c. CÙ m‡i m¶t Çô la mà m¶t ñÓi tác C¶ng ÇÒng/KÏ nghŒ
quyên góp ÇÜ®c vào ngân khoän tr® cÃp thì së trª thành 20 phÀn træm t°ng ngân khoän tr® cÃp.
Chánh phû Úc së chu cÃp 80 phÀn træm sÓ tiŠn còn låi. Thí dø, n‰u m¶t t° chÙc không phäi là m¶t
trÜ©ng ñåi h†c, mà trong trÜ©ng h®p này là C¶ng ÇÒng Tín H»u Cao ñài, quyên góp ÇÜ®c m¶t træm
ngàn Çô la (tÙc là hai chøc ngàn Çô la m‡i næm và trong næm næm), thì chánh phû së chi thêm vào
ngân khoän tr® cÃp Çó næm træm ngàn Çô la c¶ng thêm các s¿ Çóng góp tài chánh khác n»a, Ç‹ t°ng
c¶ng chúng ta có ÇÜ®c m¶t ngân khoän trên sáu træm ngàn Çô la (600,000 Úc kim). SÓ tiŠn này sau
Çó có th‹ ÇÜ®c dùng cho: s¿ nghiên cÙu, Çi låi, biên dÎch, ki‹m duyŒt, sách báo ph° thông, tÆp san
chuyên khoa, tåo lÆp các trang mång website, phát tán thông tin trên liên mång thông tin toàn cÀu
Internet, t° chÙc các h¶i nghÎ vŠ ñåo Cao ñài.
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N‰u m¶t ñÓi tác C¶ng ÇÒng / KÏ nghŒ ho¥c là các ñÓi tác (ch£ng hån nhÜ H¶i Tín H»u Cao ñài
NSW ho¥c CÖ quan TruyŠn giáo Häi ngoåi, ho¥c là cä hai t° chÙc này) chÎu Çóng góp hai mÜÖi
ngàn Úc kim tiŠn m¥t và quyên t¥ng các dÎch vø phi hiŒn kim trÎ giá mÜ©i ngàn Çô la m‡i næm; thì
t°ng khoän quyên góp së lên Ç‰n m¶t træm ngàn Çô la tiŠn m¥t và næm mÜÖi ngàn Çô la các dÎch vø
phi hiŒn kim; ch£ng hån nhÜ: các biên dÎch viên thiŒn nguyŒn, væn phòng làm viŒc, ch‡ nghÌ, phÀn
Äm th¿c cho các chuyên viên nghiên cÙu trong lúc tåm trú ª ViŒt Nam ho¥c ª Úc ho¥c ª MÏ, væn
phòng phÄm v.v...; trong næm næm. Trong trÜ©ng h®p viŒc n¶p ÇÖn xin ngân khoän tr® cÃp thành
công (có lë chúng ta phäi n¶p ÇÖn xin tr® cÃp Çôi lÀn m§i ÇÜ®c phê chuÄn và m‡i næm chúng ta có
th‹ n¶p ÇÖn xin hai lÀn), thì chánh phû Úc sau Çó së cung Ùng thêm cho chúng ta trên sáu træm ngàn
Çô la.
SÓ tiŠn này së ÇÜ®c các chuyên viên tài chánh tåi trÜ©ng ñåi h†c Sydney thu nhÆn và quän lš. NhÜ
vÆy, chúng ta së có th‹ ngæn ngØa ÇÜ®c trÜ©ng h®p bÎ lØa gåt.
N‰u các tín ÇÒ Cao ñài chúng ta ÇÒng š v§i ÇŠ nghÎ nêu trên, chúng ta cÀn phäi cam k‰t quyên góp
hai mÜÖi ngàn Çô la hiŒn kim và Çài th† các tiŒn ích, dÎch vø phi hiŒn kim trÎ giá mÜ©i ngàn Çô la
m‡i næm vào Ngân khoän Tr® cÃp trong vòng næm næm. Các tiŒn ích, dÎch vø phi hiŒn kim này có
th‹ bao gÒm: giÃy, vi‰t, máy photocopier, s¿ æn nghÌ, m¶t væn phòng tåi Thánh ThÃt Wiley Park,
các thiŒn nguyŒn viên giúp Ç« trong viŒc biên dÎch, cÛng nhÜ là các tiŒn ích khác. (M¶t nghiên cÙu
viên trú ngø tåi m¶t cæn nhà nào Çó ª ViŒt Nam và ÇÜ®c Çài th† luôn phÀn Äm th¿c thì së ÇÜ®c tính
là hai træm Çô la m‡i ngày).
Trong trÜ©ng h®p viŒc xin ngân khoän tr® cÃp nêu trên không thành công, các tín ÇÒ Cao ñài chúng
ta së không cÀn phäi Çóng góp bÃt kÿ m¶t khoän tiŠn nào cä.
Tôi xin Ç¥t ra câu hÕi là: LiŒu chÜ Tín H»u Cao ñài có th‹ Çóng góp n°i m¶t træm ngàn Çô la tiŠn
m¥t và Çài th† các dÎch vø phi hiŒn kim trÎ giá næm mÜÖi ngàn Çô la trong vòng næm næm Ç‹ tåo ra
m¶t l¿c ÇÄy cho tôn giáo cûa mình, giÓng nhÜ l¿c ÇÄy mà Ngài CÜu Ma La ThÆp Çã tåo ra cho ñåo
PhÆt ª Trung Hoa, hay không? N‰u nhÜ không có s¿ tài tr® cûa chánh phû Úc thì chúng ta së cÀn
phäi tÓn bao nhiêu nhân l¿c và tài chánh thì m§i có th‹ hoàn tÃt ÇÜ®c nh»ng công viŒc nêu trên?
Nay kính båch,

Christopher Hartney
(Bän dÎch cûa TrÀn Lê Phong)
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Thánh giáo
Ngày 17 Septembre 1927

THẦY
Các con,
Thầy đã nói dụng hòa bình êm tịnh mà dẫn các con trong đường Ðạo. Các con
cũng nên lưu tâm, để hết công trình trí não lo lắng thì bước đường càng bữa càng tới
chẳng điều chi cản đặng; duy có một điều là chư môn đệ và tín đồ xa khuất lời Thánh
Giáo, nên phần nhiều để thì giờ mà chăm nom về nhơn sự. Các Giáo Hữu phải lo lắng về
phần thuyết đạo cho kịp và mỗi đàn lệ phải trích ra một bài Thánh Ngôn dạy về đạo đức
và đọc cho chúng sanh nghe, như vậy thì lời Thánh Giáo như còn vẳng bên tai các môn
đệ, để giục bước đường của chúng nó chẳng sụt sè vậy.
Th... và L... Th... ái nữ cũng do theo đó mà hành sự nghe!
Tr... bạch: Con có ra đề hồi hôm nơi Ðàn Cầu Kho cho các Giáo Hữu làm bài thuyết
đạo.
Phải! như các Giáo Hữu nào bê trễ về phận sự và không quản đến lời Thầy, thì con
hội chư Thánh, dâng sớ lên cho Lý Bạch phân đoán nghe!
Th... bạch: Về việc in Thánh ngôn.
Ðược, nhưng Thánh ngôn và văn thi đều phải trích lục cho kỹ càng, phải có Hội
Thánh phê nhận rồi sẽ in, thì khỏi điều sơ sót quan hệ.
Các con! phần nhiều chư môn đệ ham muốn phong tịch, nhưng chưa hiểu Thiên
Phong là gì? Thầy để lời cho các con biết rằng: Nhiều Thánh, Tiên, Phật xuống phàm, nếu
căn quả tiền khiên không mấy trọng hệ; nghĩa là kiếp trần duyên không chi phải nhơ bợn
nhiều, thì dầu không Thiên Phong, hễ gắng tâm thiện niệm, thì địa vị cũng đạt hồi đặng.
Thiên Phong là để cho bậc Thánh, Tiên, Phật lìa trần phải lắm dày công cùng sanh
chúng mới trông mong hồi cựu phẩm đặng. Các con nên nhớ, Thầy lấy từ bi phong tịch,
nhưng các Chức Sắc, nếu vì áo mão hơn đạo đức thì tội chất bằng hai.
Tr..., L... Th... ái nữ, ba con,
Thầy vì lòng từ bi thương môn đệ, phong tịch lần nầy là chót vì Tân Luật đã hoàn
toàn, nếu chẳng do theo đó thì Lý Bạch hằng kêu nài, Quan Thánh và Quan Âm cũng hiệp
sức mà dâng sớ kêu về sự ấy. Vậy sau nầy có ai đáng thì do Tân Luật mà công cử, còn
về phong tịch, thì có Lý Giáo Tông tiến cử. Thầy mới nhậm phong nghe.
Tr...! con gắng công thêm và liệu cách đối đãi với Chánh Phủ, có chư Thần giúp
sức, khá an tâm.
Thầy ban ơn cho các con.
Thăng.
(Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2 / bài 38.)
Ngày 17 Septembre 1927 nhằm ngày 17-09-1927 (âl. 22-08-Ðinh Mão).
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HOØA vaø ÑOÀNG
được. Cách cộng sự của tiểu nhơn là thế.
Chỉ trọng về tư lợi, kẻ tiểu nhơn mượn cái
lượng làm thế lực, chớ không san bằng giá
trị tuyệt đối của sự vật; cho nên trong cách
xử sự hoặc thái quá hoặc bất cập, có thể đi
tới bạo phát, nhưng rồi lại bạo tàn vì chỗ bất
hòa mà ra.

Hòa là thuận tình thỏa ý, hội hiệp
cùng nhau mà không tranh giành hơn thua,
cao thấp, giỏi dở, mạnh yếu.
Đồng là kết bầy rập bạn, lập đoàn thể
này, tổ chức kia, rồi dắt nhau đi vào một lối
đường.
Vả chăng ai ai cũng nhận thức rằng
người ta ở đời không thể một mình sống
riêng mà dựng nên cơ đồ sự nghiệp cho
được. Giá như muốn làm một điều gì mà một
mình trơ trọi ắt không rồi, hoặc có rồi cũng
không hay. Lẽ dĩ nhiên cần có đông người
trợ giúp lẫn nhau, cộng lao, cộng hưởng, thì
việc gì cũng đắc thành. Nhơn Đạo cùng
chung cộng sự đó, người ta mới có cơ hội
phân biệt ai là quân tử, ai là tiểu nhơn. Và
phân biệt được hai hạng người đó thì nhờ
hai chữ Hòa và Đồng

Xưa nay trong xã hội, sở dĩ bất hòa là
nguyên nhân vì bất quân (không cân bằng),
và hễ bất quân thì bất yên. Nếu không biết
xử sự tiếp vật cho công bằng, thì trong xã hội
đó người giàu hiếp người nghèo, kẻ mạnh
lấn kẻ yếu, đứa khôn lừa đứa dại, tức giận
người giàu, kẻ mạnh, đứa khôn, tất nhiên
sinh ra bất hòa. Bất hòa rồi thù oán nhau,
mới tìm phương sát hại nhau, thì xã hội hay
quốc gia làm thế nào ở yên cho được.
Quân tử sợ loạn nên chuyên chữ
hòa, còn tiểu nhân sợ hòa rồi thất lợi. Hai
tư tưởng, hai cử chỉ khác nhau mà chung
quy phần thắng về quân tử.

Rút kinh nghiệm trong phương thiệp
thế, người ta thấy rằng người quân tử hòa
mà bất đồng, còn kẻ tiểu nhơn đồng mà
bất hòa.

Trong cửa Đạo là cửa hằng ngày Hội
Thánh quyết sách vận trù để tìm chơn pháp
trừ mị diệt tà, hầu dìu dẫn nhơn sanh và quy
cả thiện lương vào nơi đại đồng, thì không
thể áp dụng cái thuyết “Đồng nhi bất hòa”
của “tiểu nhơn” hay “hòa nhi bất đồng” của
“quân tử”. Trái lại phải kiêm cả chữ Hòa và
Đồng đặng đôi bên phò trì cho nhau mới đi
đến đích.

Quân tử ví như nấu một thức ăn cần
có ngũ vị: Chua, cay, mặn, ngọt, đắng, ngũ vị
vẫn không đồng chất lại khác mùi, nhưng cả
thảy được điều hòa và bổ khuyết cho nhau
làm ra thức ăn ngon lành. Nhờ tương tế cho
nhau nên hòa thì hết sức hòa, và không vì lẽ
bất đồng chất, hay bất đồng vị mà làm cho
nhau tương khắc, tương phản với nhau.
Cách cộng sự của người quân tử là thế.
Không phân tách hạng người cao kẻ hạ,
người giàu kẻ nghèo, người khôn kẻ dại, bậc
quân tử tự hạ mình ngang hàng với kẻ khác,
và giữ tánh như trước không để làm mất
niềm hòa khí giữa mình và thiên hạ. Làm như
vậy là vì ích lợi chung, tạo được cái hòa, tức
là tạo cái yên cho Quốc gia, cho xã hội.

Khác với đời là như thế, và được như
thế mới đạt Đạo lý làm người trong cửa Đạo.
Vậy thì phải thi hành chánh sách gì? Ắt phải
cư xử mọi việc cho công bằng ấy là hòa
và thương yêu dung chế nhau ấy là đồng.
Hòa thời thật hòa, vì không còn so
hơn tính thiệt, ganh hiền ghét ngỏ mưu hại
lẫn nhau. Đồng thời thật đồng, coi người như
ta, coi ta như người. Không phân giai cấp,
không riêng sắc tóc màu da, và chẳng hề rời
bỏ nhau cho đặng. Đại Đạo hoằng khai giữa
thời đại nhơn sanh tác loạn, chỉ có bấy nhiêu
đó thôi.

Tiểu nhơn, ví như làm một giống để
ăn cũng có ngũ vị nhưng mà mặn không hòa
với cay, chua không hòa với đắng, hễ mặn
thì dắt nhau thiệt mặn, cay thì hiệp với nhau
rất cay. Đồng thì có đồng thiệt mà không hòa

Trích từ “Đại Đạo Học Đường” tài liệu Huấn luyện Chức sắc phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất 1958
do Thời Quân Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu & Bảo Thế Lê Thiện Phước biên soạn.
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ÑÖÙC HOÄ PHAÙP
vaø

ÑAÏO CAO ÑAØI
hạ có quyền chối Chúa, giết Chúa thì
ngày nay Đức HỘ PHÁP phải chụi biết
bao gian lao, tù đày khổ hạnh gần như
trọn cả kiếp sanh, cũng không phải là
điều lạ lùng. Ngôi báu thiêng liêng lúc
nào cũng dành sẵn cho những bậc yêu
nước, thương nòi, thương nhơn loại.
Ở đây, chúng tôi không viết về tiểu
sử của Đức Ngài, vì nhiệm vụ nầy là của
các sử gia chánh thức trong Đạo. Tuy
nhiên có điểm cần lưu ý mọi người về nơi
sanh quán của Đức Ngài. Có nhiều sách
viết rằng Đức Ngài sanh tại làng Bình
Lập, tỉnh Tân An. Đức Bà Đầu Sư Hương
Hiếu thì lại viết là Đức Ngài sanh tại xã
Hiệp Ninh, Tây Ninh. Và Đức Thượng
Sanh Cao Hoài Sang, trong một bài viết
về tiểu sử sơ lược thì lại cho rằng Đức
Ngài sanh tại làng An Hòa, quận Trảng
Bàng, tỉnh Tây Ninh. Vậy nơi sanh quán
xác thật của Đức Ngài là nơi nào, có lẽ
chúng ta nên chờ đợi sự trả lời của các
sử gia.
Hiện tại, chúng tôi chỉ xin tóm lược
đại khái những gì Đức HỘ PHÁP đã làm
đối với nền Đạo nầy. Tưởng cần nhắc lại,
từ năm 1925 trở về trước, người ta chỉ
biết ông Phạm Công Tắc, một công chức
làm việc ở sở Thương Chánh. Cuối tháng
6 năm Ất Sửu (1925) Đức Ngàì đã hiệp
cùng quý ông Cao Quỳnh Cư và Cao
Hoài Sang tổ chức xây bàn để rồi đến
cuối năm Ất Sửu bước sang đầu năm
Bính Dần, quý Ông đều ngộ Đạo. Theo
lời dạy của Ơn Trên, quý Ông đã kết hợp
được nhiều nhà trí thức theo Đạo. Sự
tích xây bàn nầy, nếu ai có đọc qua
quyển “ĐẠO SỬ XÂY BÀN” của Đức Bà
Đầu Sư Hương Hiếu, hoặc quyển “ĐẠI
ĐẠO CĂN NGUYÊN” của Ngài Bảo Pháp

Mỗi năm, cứ đến ngày mùng 10
tháng 4 Âm lịch, toàn đạo các nơi đều cử
hành lễ kỷ niệm ngày Đức PHẠM HỘ
PHÁP qui thiên. Riêng ở Tòa Thánh Tây
Ninh, lễ kỷ niệm nầy chỉ được cử hành
chánh thức bắt đầu từ năm Giáp Thìn
1964.
Nhắc đến Đức HỘ PHÁP PHẠM
CÔNG TẮC, toàn đạo ai cũng ngậm ngùi
mến tiếc nhớ thương… Mến tiếc một
đấng siêu nhân thể thiên hành hóa, vị
đạo cứu đời và nhớ thương một bực tiền
bối đã mang cả kiếp sanh nhọc nhằn
điểm tô và bành trướng nền Quốc Đạo.
Giờ đây, hình bóng thân yêu kia
tuy khuất nhưng vẫn còn lưu trong ký ức
và tâm khảm mọi người một cách sâu xa,
thắm thiết và đậm đà. Lời vàng tiếng
ngọc thưở nào nay như còn văng vẳng
đâu đây….
Cái hoài bảo và công nghiệp to tát,
vĩ đại của Đức Ngài thể hiện qua tôn chỉ
từ bi, bác ái vô biên đối với nhơn loại
đang chơi vơi giữa lượn sóng trần, đang
tranh chấp nhau vì ý thức hệ, tuy chưa
thành tựu vẹn toàn nhưng đường lối cứu
thế, cứu khổ của Đức Ngài đối với vạn
linh cũng đã đưa Đức Ngài đến chỗ tột
cùng của nấc thang danh dự về mặt hữu
hình và cũng đã làm cho Phật danh của
Đức Ngài được sáng chói vĩnh cửu. Hiển
nhiên Đức Ngài là Đấng Hằng Sống,
sống vì nhơn loại, và không bao giờ sống
cho riêng mình.
Gần 2000 năm trước, Chúa Cứu
Thế ra đời cũng vì nhơn loại mà phải chụi
đổ máu trên Thập Tự Giá. Chúa chết cả
xác thân nhưng danh Chúa vẫn đời đời
tồn tại, và chơn lý của Chúa vẫn mãi mãi
là chơn lý, bất di bất dịch. Xưa kia thiên
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giống nòi không gì hơn là TU”. Vì lời dạy
nầy mà những trang thanh niên mang
đầy nhiệt huyết như Đức Hộ Pháp và
Đức Thượng Phẩm đã trở thành những
bậc đạo đức siêu phàm lỗi lạc.
Khi dời chùa từ Từ Lâm Tự về Tòa
Thánh, số người theo đạo ngày càng
đông, có cả người Pháp lẫn người Trung
Hoa và người Miên. Để truyền bá đạo
giáo ra hải ngoại, giữa năm 1927, Đức
Hộ Pháp sang Miên quốc mở Đạo hơn 7
tháng và sau đó thành lập Hội Thánh
Ngoại Giáo tại đây. Đồng thời Đức Ngài
luôn luôn nghĩ đến chương trình và dự án
thiết lập tiểu Thánh Thất tại Ba Lê thủ đô
Pháp quốc. Đức Ngài đã thực thi đúng lời
dạy của Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo
Tông: “Đạo phát trễ một ngày là một ngày
hại cho nhơn sanh”.
Sau khi ở Kiêm Biên về nước, Đức
Ngài thuyết đạo tại Tòa Thánh ngày 14
tháng 2 năm Mậu Thìn (1928). Nhờ có
bài diễn văn nầy toàn đạo mới hiểu được
thế nào là Hội Thánh, thế nào là Đạo, thế
nào là quy Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi, nhờ
dịp nầy mà mọi người còn hiểu được Bát
Quái Đài, Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng
Đài cũng như nhiệm vụ của các bậc
Chức Sắc ra sao.
Trong 5 năm kế đó, nền Đạo càng
ngày càng phát triển mạnh. Tinh thần đạo
càng lúc càng lên và sự thử thách mỗi
ngày một lớn lao thêm. Nhiều âm mưu
phân hóa hàng ngũ Chức Sắc bắt đầu
trong âm thầm lần lần đã trở thành công
khai. Mặt khác, chế độ cai trị Pháp thời
bấy giờ cũng tìm đủ mọi cách để chận
đứng bước tiến của Đạo.
Để gây tiếng vang nơi diễn đàn
quốc tế cũng như để tranh thủ cho sự tín
ngưỡng của Đạo Cao Đài, Đức Hộ Pháp
và Đức Quyền Giáo Tông đã biệt phái
một Chức Sắc trong Đạo là cụ Hiển
Trung sang Pháp tìm cách liên lạc với
các nhà trí thức, văn nhân nơi đó viết bài
hổ trợ Đạo Cao Đài bằng cách đánh tan
mọi luận điệu sai lầm, vu khống của
những phần tử đang phá rối Đạo tại Việt
Nam. Nhờ các bài báo nầy đăng tải mà
dân Pháp cũng như các nước Tây

Nguyễn Trung Hậu, đều có thể hiểu qua
nguồn gốc của Đạo Cao Đài.
Sau cuộc thử thách nặng nề tại Từ
Lâm Tự (Gò Kén) là một phần do tà quái
lộng hành khảo Đạo, một phần do âm
mưu của tà quyền xúi giục phá rối bước
đường truyền bá của Đạo Cao Đài, Ơn
Trên đã dạy các bậc tiền bối mua đất ở
Long Thành, phá rừng đốn cây để xây
dựng Tổ Đình và mở mang Thánh Địa,
nên ngày nay mỗi năm hấp dẫn được
muôn du khách, trong cũng như ngoài
nước, đến viếng Tòa Thánh Tây Ninh
cũng như để tìm hiểu Đạo Cao Đài.
Dãi dầu mưa nắng, chụi đựng mọi
gian lao, thử thách, hòa mình cùng toàn
thể con cái Đức Chí Tôn để hoàn tất
chương trình điểm tô nghiệp đạo trong
lúc đầu, đại công đó nếu nhắc đến không
ai có thể quên được Đức Hộ Pháp, Đức
Thượng Phẩm, Đức Quyền Giáo Tông,
Đức Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
và biết bao nhiêu bậc tiền bối khác.
Cách 20 năm trước khi mở Đạo,
Đức Hộ Pháp khi còn thanh niên đang đi
học, thường đã tỏ ra là người có tinh thần
cánh mạng biết ưu tư trước niềm đau
dân tộc, luôn luôn lo lắng cho tiền đồ tổ
quốc cũng như từng thắm thía nỗi tủi
nhục của một công dân bị trị. Chính Đức
Quyền Giáo Tông, Đức Thượng Phẩm,
Đức Thượng Sanh và một vài vị tiền bối
Hiệp Thiên Đài hiện còn đang tại thế đây
cũng vậy.
Đau chỉ để mà đau cũng như nhục
chỉ để mà nhục, vì các phong trào Đông
Du cũng như những cuộc quật khởi của
các nhà chí sĩ thời bấy giờ chỉ đem lại kết
quả thành danh chớ chẳng thành công
như lịch sử cận đại đã từng minh chứng.
Tinh thần ái quốc nồng nàn thời
bấy giờ của Đức Hộ Pháp cũng như của
nhiều nhà chí sĩ đồng thời tuy không bị
lung lay vì bạo lực, nhưng chẳng biết
bám víu vào đâu để mưu cầu ích lợi cho
quốc dân. Do đó, khi xây bàn cầu Tiên để
xướng hoạ thi phú giải muộn, nỗi lòng
của Đức Ngài đã đem bộc bạch cùng
Thiêng Liêng và được Ơn Trên giáng dạy
với đại ý: “Muốn cứu vãn tai ách của
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lòng, bằng chẳng vậy khó mong thành
Đạo. Nỗi cơ đời ép bức, nỗi phận sự khó
khăn, lo bảo tồn cả triệu sanh linh khỏi
khổ hạnh vốn không phải dễ.
Bần Đạo coi lại những kẻ để lòng
gieo ác cảm đều là người trốn lánh phận
mình, Đạo không nên mà đời cũng chưa
đủ, xúm vầy đoàn kết lũ hại người lành,
hay là tay ghét ganh hiền, cứ xúm ngó
kim tiền hô kiếm trộm, cùng những trang
Chức Sắc lo mua tiếng cầu danh, miếng
đỉnh chung tính bỏ không đành, còn
thuyền đạo cũng tranh cũng lấn. Cả thảy
chưa dâng công cho Đạo, chỉ lấy tiếng
mua danh, những vị ấy có hưởi cái khổ
hạnh của Hội Thánh là dường nào mà xử
định phân minh mùi vị. Bần Đạo đã trót 8
năm chầy lao tâm tiêu tứ, lo tìm phương
bảo thủ chơn truyền, hằng bị nỗi khó
khăn gay trở. Trong thì Chức Sắc Thiên
Phong nghịch lẫn, ngoài tà quyền kiếm
thế ép đè, khổ nhọc trăm bề, gian nan
khó nói. Nào là mưu giục loạn, nào kế
phản tâm, dẹp sự nọ biến điều kia,
khuyên hờn nầy sanh oán khác…”
Thở than và bày tỏ nỗi lòng qua
những bài diễn văn mà mỗi bài gần hai
mươi ngàn chữ, Đức Hộ Pháp không bao
giờ thấy khó mà nản lòng vì Thiên mạng
nơi mình không phương thối thác.
Trong việc xây cất Tòa Thánh
Phạm Môn bị làm khó dễ muôn bề nên
Đức Hộ Pháp tuân theo Thánh ý của Đức
Chí Tôn lập thành Phước Thiện và được
Vạn Linh công nhận ngày 15 tháng giêng
năm Mậu Dần (1938). Quyền Vạn Linh
còn công nhận Đức Hộ Pháp nắm quyền
Thống Nhứt, Chưởng Quản Nhị Hữu
Hình Đài. Việc Đạo từ đây tiến triển thêm,
nhưng cũng phải chịu ngàn muôn thử
thách.
Ngày mùng 4 tháng 6 năm Tân Tỵ
(1941) Đức Hộ Pháp bị nhà cầm quyền
Pháp bắt tại Tòa Thánh. Trước đó ba
ngày có một bạn thân của Đức Hộ Pháp
ở Sài Gòn chuyển tin về cho hay là Đức
Ngài sẽ bị bắt, người khuyên Đức Ngài
nên lánh mặt. Đức Hộ Pháp vẫn thản
nhiên chờ đợi… và bình tĩnh sắp đặt mọi

Phương mới biết tại nước Việt Nam có
Đạo Cao Đài, một tôn giáo mới đang bị
chèn ép, đang bị làm khó dễ đủ điều trên
việc truyền bá đạo đức.
Dầu vậy, cơ nội khảo của Đạo Cao
Đài vẫn không tránh khỏi. Đức Hộ Pháp,
Đức Quyền Giáo Tông và Đức Cao
Thượng Phẩm nhiều phen bị hạ nhục,
đuổi xô, chụp mũ đủ điều. Từ thời kỳ đó
trở đi, nhiều chi phái Cao Đài lần lược
xuất hiện tại miền Nam nước Việt sau khi
chối bỏ tất cả những gì mà mình đã góp
công tạo dựng. Tín Đồ của Đạo đã bị
phân chia bởi mưu kế của Quỉ Vương,
nhưng rốt cuộc Đức Hộ Pháp và Đức
Quyền Giáo Tông vẫn thủ thắng trọn vẹn
để tiếp tục thực thi thiên trách của mình.
Tòa Thánh vẫn là Tòa Thánh uy nghi và
hùng vĩ giữa trời Nam.
Tuân hành đúng lời dạy của Đức
Chí Tôn, Đức Hộ Pháp lần lượt lập ra
Phạm Môn, Dưỡng Lão Đường, nhà Nữ
Công Nghệ và kho lúa ở Bến Kéo. Việc
tạo dựng Tòa Thánh cũng được các
Chức Sắc Phạm Môn lúc đầu với 34 vị Lễ
Sanh Giáo Thiện được bổ đi các tỉnh để
kiêu gọi công quả nam nữ thủ trinh về
Tòa Thánh góp công kiến trúc. Lúa thóc
và thực phẩm, tiền bạc cũng được số
Chức Sắc nầy vận động từ các tỉnh đem
về để nuôi công thợ. Mọi sự vận động
điều bị phá rối. Tiền bạc, lúa thóc cũng
như thực phẩm do bổn đạo hiến từ các
tỉnh về Tòa Thánh, khi chuyên chở cũng
bị làm khó dễ và chụp mũ đủ điều. Nhiều
khi Đức Hộ Pháp đã phải than cùng
những vị Chức Sắc bên Phạm Môn “Họ
quyết tâm phá rối để cho Thầy trò mình
chết đói”.
Trước cơ khảo nặng nề của Đạo,
sau khi tịnh pháp ở Thủ Đức và đi xuống
Thảo Đường lấy ếm của người Tàu, xong
rồi Đức Hộ Pháp về Tòa Thánh. Trong
buổi thuyết đạo ngày rằm tháng 8 năm
Qúi Dậu (1933) Đức Hộ Pháp có than
những câu tâm huyết như vầy:
“Hội Thánh Đại Đạo ngày nay
cũng thế, nỗi thảm khổ của Chức Sắc
Thiên Phong mấy ai thấy rõ phòng để
luận công, nhờ Chí Tôn nung trí giục
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Thiêng Liêng đã ban cho trước cửa Tòa
Thánh. Mặc dầu cầm quyền Chí Tôn tại
thế, Đức Hộ Pháp không bao giờ độc
đoán. Ngược lại Đức Ngài đều đưa ra đại
hội chư Thánh từ phẩm Giáo Hữu và Chí
Thiện đổ lên để quyết nghị Đạo sự. Hành
động đó đã giúp cho cội Đạo được vững
bền luật pháp phân minh, chơn truyền
ngày thêm sáng tỏ. Cũng vì hai câu liễn
nầy của Ơn Trên ban cho nên 1956, khi
lưu vong sang Cao Miên, Đức Hộ Pháp
mới đưa ra thuyết hòa bình trên căn bản
từ bi, bác ái để tránh cho dân tộc khỏi
lâm cảnh tương tàn tương sát.
Hoài bảo chưa thành hòa bình
chưa lố dạng, Đức Hộ Pháp đã Qui Thiên
tại Kiêm Biên vào ngày mùng 10 tháng 4
năm Kỷ Hợi (1959) gieo vào lòng toàn
đạo niềm thương tiếc vô biên.
Nay nhân dịp lễ kỷ niệm Qui Thiên
của Đức Ngài, toàn Đạo ngậm ngùi, sùng
kính xót xa…. Khi liên đài của Đức Ngài
còn tạm gởi nơi đất khách. Ai cũng khẳng
định rằng:
- Không có bàn tay mầu nhiệm của
Đức Ngài, Đạo Cao Đài không thể được
quốc tế chú ý.
- Không có sự khéo léo của Đức
Ngài, Tòa Thánh và Thánh Địa không
được mở mang bành trướng như ngày
nay.
- Không có lời thuyết đạo của Đức
Hộ Pháp, toàn đạo không thể nào lảnh
hội hoàn toàn Đạo lý cao siêu của Tam
Kỳ Phổ Độ.
- Cả kiếp sanh trọn vẹn phế đời
hành đạo, chỉ biết có đạo và không một
lần riêng nghĩ tới mình. Đức Ngài là
PHẠM HỘ PHÁP thất ức niên của Đạo
Cao Đài vậy.

việc ở Tòa Thánh cho bổn đạo lo nếu
Đức Ngài có vắng mặt.
Ngày 27 tháng 7 năm 1941, cùng
với năm vị Chức Sắc khác Đức Hộ Pháp
bị đưa đi đày sang đảo Madagascar (Phi
Châu) trên chiếc tàu Compière.
Suốt 5 năm 2 tháng 3 ngày, Đức
Hộ Pháp chịu biết bao khổ hạnh của kiếp
tù đày nơi trời Phi muôn trùng dịu vợi….
Tại đây, Đức Hộ Pháp đã ban cho dân
bổn xứ nhiều đức tin và dạy dỗ cách sinh
hoạt cũng như đạo lý. Nhiều huyền thoại
trong thời Đức Hộ Pháp bị lưu đày ở
Madagascar, sau nầy chắc chắn đồng
đạo sẽ được đọc qua các quyển sử của
Đạo.
Sự lưu đày xa xôi đối với các vị
minh quân cận đại như Hàm Nghi, Thành
Thái, Duy Tân, những linh hồn của dân
tộc Việt trong thời kỳ kháng Pháp, đã nói
lên ý nghĩa quan trọng của sự lưu đày và
người ta có thể so sánh với Đức Hộ Pháp
một linh hồn của mấy triệu tín đồ….
Nhưng đó là tột đỉnh danh dự của những
vĩ nhân đi vào lịch sử.
Đức Hộ Pháp được đưa về Việt
Nam ngày 01 tháng 10 năm 1946. Đức
Ngài tiếp tục bắt tay vào việc Đạo, phục
lại quyền Vạn Linh, và hoàn thành việc
tạo tác Đền Thánh cùng xây cất nhiều
dinh thự trong Nội Ô Thánh Địa. Ngài vẽ
họa đồ xây cất chợ Long Hoa, Trí Huệ
Cung, Trí Giác Cung, khai mở và tu bổ
đường sá trong Châu Thành Thánh Địa.
Đó là về phương diện tái thiết và kiến
thiết.
Trên phương diện công dân Ngài
đã chủ trương khôi phục chủ quyền quốc
gia từ trong tay người Pháp.
Đối ngoại, Đức Ngài chủ trương
hòa đồng tôn giáo và nhơn loại. Đối nội,
Đức Ngài triệt để lấy dân chủ làm mục
đích đúng như ý nghĩa hai câu liễn mà

Thông Tin.

(Thông Tin số 97 trang 17…. 23 do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý, Tòa Thánh Tây Ninh
ấn hành tháng 4 năm Giáp Dần (1974) nhân dịp Lễ Kỷ Niệm Đức Phạm Hộ Pháp Qui Thiên)
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Thuy‰t ñåo
ñÙc Chí-Tôn xuÓng tåi th‰
L©i thuy‰t ñåo cûa ñÙc H¶ Pháp

Hôm nay BÀn-ñåo giäng vŠ ñÙc ChíTôn xuÓng tåi th‰.
Giäng Çây nói vŠ s¿ hi‹n-hiŒn, m¶t c§
là các báo trên hoàn-cÀu Çã dæng và khi Ãy có
vi-b¢ng ki‰t chÙng, không phäi là nguœ-biŒn.
Các Tôn-giáo bÃt kÿ ngôn-ng» nào,
n‰u ÇŠ-nghÎ vÃn-ÇŠ Ãy là nói Ç‰n ñåo Bà-LaMôn là m¶t Tôn-giáo tÓi-c°, lÃy s¿-tích ñÙc
Chí-Tôn giáng-trÀn lÀn ÇÀu tiên g†i là nhÙt
th‰, Chí-Tôn là Bhrama (Tàu dÎch là Bà-Lamôn) Ç‰n thành Tibet (Tây-tång) sách Tàu g†i
là Lama, Ãy là m¶t Tôn-giáo tÓi c° (BÀn-ñåo
së thuy‰t t¿ nÖi xÙ Tibet Ç‰n ñŠn Lama).
Qua 10.000 næm rÒi, ñÙc Chí-Tôn
m‡i 50 næm Ç‰n Çó m¶t lÀn, Ç‰n v§i hình th‹
ch§ không phäi v§i chÖn-linh nhÜ Ngài Ç‰n
v§i chúng ta ngày nay. ViŒc nÀy Çã ÇÜ®c
hoàn-cÀu Çæng kh¡p m¥t báo. Khi ñäng
C¶ng-sän n°i lên Çánh Ç° ñ‰-quyŠn Nga, các
VÜÖng-HÀu Khanh-TÜ§ng phÀn nhiŠu bÎ gi‰t.
VÎ Hoàng-ñ‰ thu¶c giòng Båch-Nga bÎ C¶ngsän gi‰t trong lúc Çäo chánh. Có m¶t vÎ
Hoàng-thân chåy thoát, Ç‰n lánh nån ª Tibet,
nh© lòng Çåo-ÇÙc cûa dân Tibet (Tibétains),
các quan công thÀn phò vÎ hoàng-thân Ç‰n
ñŠn-Thánh Tibet ª trong ch‡ mà loài ngÜ©i
phÀn nhiŠu là Çåo-ÇÙc, bªi dân Lama ñåo-trÎ
ch§ không phäi Th‰-trÎ. Nh© ñÙc Dalai Lama
bäo b†c nuôi-dÜ«ng. Lòng ái-quÓc, Üu-quân
Çã giúp vÎ Hoàng-thân Ãy thoát nån cùng giaÇình thân-t¶c. Khi Ç‰n ñŠn Thánh ÇÜ®c tr†ng
Çãi trong 10 b»a vÅn an-vui, nhÜng lòng hoài
cÓ cÙ Çeo-Çu°i theo mãi, phÀn thÜÖng Vua,
phÀn nh§ nhà Ngài m§i y‰t-ki‰n ñåi-sÜ, ñÙc
Dalai Lama thÃy s¡c-diŒn Çoán bi‰t tâm-bÎnh
cûa Ngài, m§i ngó ngay nói r¢ng : Kÿ ChíTôn Ç‰n ng¿ nhÜ Çã hËn, khuyên Hoàng-thân

ráng Ç®i vài tháng Chí-Tôn së Ç‰n, n‰u các
Ngài thÃy Chí-Tôn, các Ngài së ÇÜ®c an-ûi lå
thÜ©ng.
MÃy vÎ Công-HÀu Çó trÜ§c hai tháng
rÒi, có hÕi ñÙc Dalai Lama :
- Chí-Tôn Ç‰n cách nào và hình th‹
ngÜ©i ra sao ?
Ngài trä l©i:
- Các Ngài muÓn bi‰t cÙ Ç®i Ç‰n
chØng Çó së thÃy, chÌ xin cæn-d¥n các Ngài
m¶t ÇiŠu là chung quanh ñŠn-Thánh có treo
nh»ng thanh-chung, chØng nào nh»ng thanhchung Çó vang-rŠn lên m¶t lÜ®t là Chí-Tôn
Ç‰n vÆy.
May thay ! ñ‰n ngày mÃy vÎ VÜÖng
HÀu vì tánh t†c måch muÓn bi‰t, nên Çã vào
ch© trÜ§c trong ñŠn-Thánh. Khi cä thiên-hå
vào cúng rÒi, thì tÃt cä thanh-chung ÇŠu khua
ti‰ng. Các bÆc ñåi-sÜ quì niŒm, mÃy ngÜ©i
kia cÛng quì, nhÜng cÓ lóng tai thì nghe tØ
ngoài xa dÜ©ng nhÜ có nhiŠu ti‰ng chân ng¿a
chåy có nhÎp-nhàng, Ç‰n trÜ§c ñŠn thì dÙt,
Chí-Tôn tØ tØ vào, Ç‰n ngÒi trên cái Ngai Ç‹
s¤n th© Ngài trong ñŠn Thánh. Các vÎ Công
HÀu h‰t sÙc kinh-khûng, chÜ vÎ ñåi-sÜ thì quÿ
m†p mà h† chÌ quÿ n»a chØng m¡t lén dòm
theo. Hình änh Chí-Tôn ÇËp ÇÈ vô-cùng
không bút m¿c nào tä ÇÜ®c. Hào-quang cûa
Ngài r†i sáng kh¡p ñŠn.
CÙ thÜ©ng lŒ, m‡i næm chøc næm Ngài
Ç‰n m¶t lÀn, tiên-tri nh»ng hành-tàng trong 50
næm së t§i. Bài tiên-tri Ãy BÀn-ñåo m§i Ç†c,
không nh§ ª trong Cao-ñài Giáo-lš hay sách
nào, BÀn-ñåo së tìm låi Ç†c cho toàn ñåo
nghe. MÃy ngÜ©i Ãy thÃy Ngài Çúng nhÜ trong
t© Ki‰t-chÙng Vi-b¢ng, nghe t§i ti‰ng Ngài
nói, nghe l©i Ngài giäng ñåo . Khi giäng ñåo
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rÒi, chÜ vÎ ñåi-sÜ bái lÍ xong, thì hình änh
Chí-Tôn bi‰n mÃt, ÇÒng th©i ánh hào-quang
cÛng mÃt. Nh»ng ngÜ©i Ãy vÅn chÜa tin, mÜ®n
cái Çèn Çi Ç‰n ch‡ cái Ngai ng¿ thì còn thÃy
dÃu ngÒi trên nŒm nhung hãy còn l¢n. ChíTôn Çã Ç‰n ñŠn Çã th© Ngài 15.000 næm träi
qua, 10.000 næm Ngài Çã ban Ön tåi m¥t th‰
nÀy. Trên th‰-gi§i có ba ñŠn th© ñÙc ChíTôn:
1.- ñŠn th© Lama (Tibet).
2.- ñŠn th© Rome.
3.- ñŠn th© Cao-ñài chúng ta m§i lÆp
sau Çây.
ñã tØ lâu ñŠn Rome Chí-Tôn chÜa
ng¿ Ç‰n, hÕi tåi sao ? Ta có th‹ nói tåi Rome
th© không Çúng hay không Çû nguÖn-kÿ cho
Ngài giá lâm. Chúng ta Ç‹ sª-v†ng Ü§c-ao,
nh© Chí-Tôn thÜ©ng Ç‰n v§i chÖn-thÀn vôhình døng cÖ-bút dåy ñåo, ñÙc Chí-Tôn ban
Ön tåi ñŠn Lama th‰ nào thì chúng ta cũng
ÇÜ®c Ngài ban Ön dÜ©ng Ãy.

Duy dân Tây-tång h† ÇÜ®c hånh-phúc
ki‰n-diŒn Thiên-nhan, còn chúng ta thì chÜa.
Ð§c-ao toàn s¡c dân yêu-ái chÖn-chánh nhÙt
tâm nhÙt ÇÙc gi» hi‰u cùng Ngài, gi» trung
cùng ñåo, may ra sau nÀy së có Ngài ng¿ thì
hånh-phúc Ãy së ghi-tåc sº xanh, Ç‹ ngàn Ç©i
nhÜ ñŠn Lama.
HÕi ta ÇÜ®c ân Ãy chæng ? ñÜ®c, mà
kíp hay chÀy do tâm ÇÙc các nòi giÓng ViŒtnam. Gi© nào Chí-Tôn Ç‰n lÆp ñåo v§i hình
th‹ do nÖi nÜ§c ViŒt-nam thì là Ãn trÃn toà
tâm-hÒn cûa loài ngÜ©i thì m§i mong mÕi
ÇÜ®c hoà-bình th‰-gi§i, Çåi-ÇÒng thiên-hå.
Ð§c mong th‰ nào ÇÜ®c mau s§m, NgÜ©i ta
Çã 15 ngàn næm m§i hÜªng thì ta chÜa ch¡c gì
Ç¥ng hÜªng s§m.
Xin dân ViŒt-nam mà Ngài nhìn là
con yêu-dÃu cûa Ngài ÇÜ®c Çû-ÇÀy Çåo-ÇÙc
nhÜ dân Tây-tång , thì m§i Ç¥ng Ç¥c-ân thâmtr†ng Ãy, n‰u không Ç¥ng th‰ së trÍ-näi , khó
thÃy ÇÜ®c Chí-Tôn thì cái håi phân chia nhânloåi còn chÎu lâu dài hÖn n»a.

Trích tØ L©i Thuy‰t ñåo cûa ñÙc H¶ Pháp tåi ñŠn Thánh, ngày 30 tháng 7 næm ñinh H®i (1947)
Q.01 / bài 27.

ChuyŒn Vui CÜ©i

Kieâng teân boá
Lơ-pong (Le pont) tiếng Pháp là cái cầu. Nhưng vì ông thân sinh ra thầy giáo tên là Cầu nên khi
giảng bài ngoại ngữ, thầy dặn các em hãy đọc chệch ra là ''kiều''.
Thầy gõ thước lên bảng, cả lớp đồng thanh:
- Lơ pong là cái kiều, Lơ pong là cái kiều…
Duy chỉ có một em ở cuối lớp vẫn cứ hét tướng lên - Lơ pong là cái cầu, Lơ pong là cái cầu.
Thầy giáo bực mình lắm, gọi em đó đứng dậy, mắng:
- Em điếc hay sao mà không nghe thấy tôi dặn?
Em học sinh gãi đầu, ấp úng:
- Dạ thưa thầy nhưng.... nhưng bố em lại tên là Kiều ạ.
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Caûm Theá Khuyeán Vaên
Càng ngồi ngắm cuộc cờ trong thiên hạ,
Thêm quặng đau tấc dạ với tình đời.
Mãng lo sánh của so tài,
Luống công nhằn nhọc đua hơi giựt giành.
Xu danh,
Trục lợi,
Hám quyền.
Khuấy cho biển lỡ Trời nghiêng,
Tang thương gây lối não phiền cho nhau.
---oOo---Than ôi!
Vì danh lợi xôn xao tranh lấn;
Ngãnh lại:
Khách chung thuyền vẫn bạn trần ai,
Biển mê sóng vỗ thuyền khơi,
Chơi vơi đâu hẳn là nơi cõi bờ.
Xác dật dờ,
Phách tiêu tan,
Hồn ngẫn ngơ.
Đương cơn ruột rối vò tơ,
Sẳn khuôn Bát Nhã thuyền ngừa độ sanh.
Sao chẳng để mắt xanh xem tạng,
Đạo kỳ ba khai dẫn nguyên nhân.
Muôn chung đâu dễ mấy lần,
Mau chơn há đợi xa chừng Thuyền linh.
Rằng: Ngàn kiếp vô duyên khó gặp,
Nên nhớ câu: Hạnh ngộ tao phùng.
Muốn toan tránh khỏi lao lung,
Hạt cầm dưỡng chí lánh vòng trần ai.
Còn có chi hay …. … … …
Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 12 tháng 5 Nhâm Thân
CAO LIÊNG TỬ
Kỉnh hiến

(*) Cao Liêng Tử là bút hiệu của Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu.
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Bån ñåo ñÒng Sinh
Vån linh nguÒn gÓc m¶t Cha,
Chúng sanh là bån m¶t nhà cõi Thiên.

Hòa

ñi trên ÇÜ©ng tÃn hóa,
Vån vÆt vÓn ÇÒng sinh.
Xuân trÀn theo cát bøi,
Còn låi Thánh tâm gìn.
B°n ñÙc,
QuyŠn sanh. (1)
Sanh hóa chuy‹n luân Ç‰n tÆn cùng,
ThÃp cao khôn dåi m¶t lò chung.
Cºa Tu g¡ng gi» màu chÖn thÆt,
ñÜ©ng ñåo gay go ch§ ngåi ngùng.
Theo bÜ§c Chí Tôn vŠ C¿c Låc,
Vào trÜ©ng công quä gªi lòng trung.
B°n nguyên Thánh ñÙc luôn huyŠn diŒu,
ThÀy tåo quyŠn næng m‡i ÇÙa dùng. (2)
Thäo xá miŠn Úc quÓc mùa ñông
Ngày 17-06-2008
Ái Nhân

Hòa luyŒn ñåo mÀu thÆt khó ôi,
Hòa næng vÆn khí tÌnh tâm thôi.
Hòa trØ ma chÜ§ng thân yên l¥ng,
Hòa giäi nghiŒt oan dÙt bÕ rÒi.
Hòa chuy‹n ngÛ hành nung m¶t b‰p,
Hòa xây bát quái nÃu chung nÒi.
Hòa cùng diên hÓng ÇÒng cân lÜ®ng,
Hòa k‰t linh ÇÖn tø chÕ xôi.

HiŒp
HiŒp tác Ç¡p xây mÓi ñåo hòa,
HiŒp nhau ph° Ç¶ kh¡p gÀn xa.
HiŒp vÀy huynh ÇŒ tÜÖng thân ái,
HiŒp m¶t chúng sanh c¶ng nhÙt gia.
HiŒp bån næm châu ho¢ng hóa ñåo,
HiŒp ÇÒng quÓc t‰ Ç¶ ta bà.
HiŒp hòa bá tánh sùng tu ñåo,
HiŒp Ç¶ linh cæn hiŒp MË Cha.
Båch SÏ

1. B°n nguyên Thánh ñÙc quyŠn næng sanh
hóa cûa ThÀy.
2. ThÀy tåo d¿ng ngôi vÎ Thiêng Liêng cho con
cái cûa ThÀy. ThÀy låi ban cho m‡i chÖn linh
có m¶t quyŠn næng vi chû giäi thoát, tÃn hóa
trên con ÇÜ©ng thiêng liêng h¢ng sÓng. MuÓn
Çû quyŠn næng vi chû giäi thoát, duy chÌ có Çi
trong khuôn luÆt thÜÖng yêu Thánh ñÙc cûa
ThÀy mà thôi. MuÓn Çi trong khÓi Thánh ñÙc
thÜÖng yêu Çó, ThÀy dåy bäo phäi phøng s¿
vån linh.
Phøng s¿ vån linh Ç‹ tìm Ç‰n Chí Linh và sÓng
trong khÓi Thánh ñÙc thÜÖng yêu vô tÆn cûa
ThÀy. ñó là cÖ giäi thoát Çó vÆy.
Thäo xá mùa ñông næm 2008
Ái Nhân

Cäm Tác
Khoa tàng tri‰t h†c ÇÜ®m tinh hoa,
ñåo sº sÜu tÀm xuÃt bän ra.
Ti‰ng ng†c xem qua khÖi måch cäm,
L©i khuyên Ç†c låi th‰ Ma-ha.
Thiên quân Ng¿ Mã khai ngÜÖn h¶i,
Thánh th‹ Chí Tôn rång bºu tòa.
H†c hÕi cÀn suy tri lš nhiŒm,
PhÜÖng tu dåy k› thoát ta bà.
17-7-Qúi Sºu
T± TRÐC
(Thông Tin sÓ 83, phát hành 06/09/1973)
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Baùnh Taèm Bì Chay
Uyên Trang phụ trách

VÆt liŒu:
-

Cà rÓt g†t vÕ, x¡t chÌ Ç‹ bÕ vào nÜ§c tÜÖng (tÕi, §t) Çã làm s¤n.
1 bìa ÇÆu hû loåi cÙng.
1 bÎt mi‰n giong VN ho¥c bún tàu s®i to.
Thính gåo (có th‹ mua ngoài ch® nhÜng n‰u thích thÖm ngon b° khÕe thì nên t¿ làm
Ç‹ dành khi cÀn dùng)
1 lon nÜ§c cÓt dØa.
Bánh t¢m (phäi dùng bún s®i to cûa Thái Lan ho¥c cûa Tàu).
ñÆu ph†ng rang vàng, ÇÆp dÆp.
DÀu hào chay, muÓi, ÇÜ©ng, b¶t ng†t.
3 tép tÕi, l¶t vÕ b¢m nhuyÍn.
Rau thÖm Çû loåi l¥t rºa såch, x¡t nhÕ tr¶n chung v§i giá sÓng, dÜa leo b¢m.
Hành lá (1/2 bó) c¡t nhÕ, phi dÀu hành.

Cách làm:
PhÀn bì chay:
- Mi‰n giong (ho¥c bún tàu) ngâm nÜ§c sôi cho mŠm, xä nÜ§c lånh, c¡t ng¡n Ç¶ 3-4
phân, Ç‹ thÆt ráo. Sau Çó tr¶n thính vào cho tÖi bì.
- ñÆu hû c¡t lát mÕng, chiên vàng rÒi x¡t sÖi.
- Phi dÀu tÕi cho thÖm, cho ÇÆu hû vào xào, nêm tí dÀu hào, b¶t ng†t cho vØa æn. ñ‹
thÆt ngu¶i m§i tr¶n vào mi‰n Çã tr¶n thính, nêm n‰m låi cho vØa æn
PhÀn nÜ§c cÓt dØa:
- ñ° lon nÜ§c cÓt dØa vào nÒi , cho 1 mu‡ng cà phê b¶t næng, 2 tsp ÇÜ©ng, 1/2tsp
muÓi.
- B¡t nÒi nÜ§c cÓt dØa lên b‰p, quÆy cho Ç‰n khi sôi và hÖi sŠn sŒt là ÇÜ®c .

PhÀn Äm ’’x¿c’’:
Khi æn, s¡p rau Çã tr¶n v§i giá,dÜa leo ª dÜ§i tô, cho bánh t¢m lên trên, phû 1 l§p bì, rÜ§i
dÀu hành, ÇÆu ph†ng rang, sau cùng là chan nÜ§c cÓt dØa và nÜ§c tÜÖng Çã pha vào, vÆy là
cä nhà mình cùng thÜªng thÙc món æn Ç¥c sŒt Nam kÿ nhé. Chúc cä nhà æn ngon.
LÜu š- phÀn bì chay thì mình có thÃy các cô ª Thánh ThÃt nhÜ hiŠn t› Giáo, hiŠn t› L©i, hiŠn t›
Nên và 1 sÓ vÎ khác làm rÃt ngon, Ç‹ thêm phÀn phong phú xin m©i các bån vui lòng tham khäo v§i
các cô Ç‹ r¶ng phÀn æn uÓng.
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LTT: BTHH së Çæng liên tøc truyŒn ng¡n LÜ§i Tr©i, sáng tác khoäng næm 1940 hÀu quí bån Çåo, Çåo tâm
thÜªng lãm. Sau Çây là l©i phê cûa ñÙc Phåm H¶ Pháp:
‘ƒy là m¶t ti‹u thuy‰t ÇÀy Çû Çåo ÇÙc tinh thÀn, Çáng Ç‹ cho nh»ng ngÜ©i Çåo tâm lÜu š.
M¶t gÜÖng sáng suÓt cûa m¶t ngÜ©i chÒng, trong bu°i kh° não tinh thÀn vì tình ái yêu v®, mà tìm
nÖi an ûi tâm hÒn phäi ch‡ cûa ông Lê Thành Lung.
M¶t bà v® bÎ hàm oan! Trót chÎu Çau kh° Çã trên mÜ©i næm mà vÅn gi» tình chung thûy, cho t§i
lúc minh oan v§i chÒng. ThÆt! Là m¶t ngÜ©i hiŠn phø Çáng kính, Çáng thÜÖng là bà Lê Thành Lung.
M¶t ÇÙa con Çã xa cha mË quê hÜÖng lúc lên sáu tu°i, theo ngÜ©i ngoåi quÓc vŠ Pháp, mà còn
gi» y thiên tánh ch£ng Ç°i ch£ng d©i, trên hi‰u v§i cha mË và tr†n nghïa v§i bån, dÀu ngÜ©i bån Ãy là
ngÜ©i thù cûa mình là Lê Thành Song.
NgÜ©i rÃt nên chú š hÖn h‰t là ÇÙa phän phúc sát nhÖn, t¶i tình quá lë mà bi‰t t¿ giác sºa tánh
æn næn, theo ÇÜ©ng chánh tìm lë phäi, t¿ hÓi mà ª tr†n hi‰u v§i cha mË ngÜ©i bÎ håi nÖi mình, mà ÇŠn t¶i
là NguyÍn Væn Thai.
Tuy là bän ti‹u thuy‰t v¡n tắt nhÜng Çû Çåo ÇÙc ti‰t nghïa. TÜªng, ai xem Ç‰n cÛng phäi cäm
Ç¶ng!
Quä nhiên! Nó Çã hi‹n hiŒn ra rõ ràng, m¶t tuÒng Ç©i hiŒn h»u.
BÀn Çåo rÃt khen, cho phép in ra và Ãn tÓng.
H¶ PHÁP
kš tên và Çóng dÃu.

(Ti‰p theo lÀn tru§c)

IV.V® chÒng g¥p nhau M¶T CÁCH
BƒT NG©ž.
Trong khi hành lÍ, có m¶t ngÜ©i Çåo
phái n», cÙ chæm chÌ ngó qua ch‡ bàn ª gi»a,
nÖi mÃy ông có chÙc s¡c ÇÜÖng quÿ, ngó Ç‰n
n‡i quên cã viŒc hành lÍ, ngÜ©i Ãy muÓn nhìn
cho rõ, xin Ç°i ra ÇÙng bên ngoài, ngÜ©i Ãy
ch£ng ai Çâu lå, Ãy là bà H¶i ñÒng Lung. Bà
nhìn rÒi bà t¿ nghï r¢ng thÆt là giÓng h‰t sÙc,
chÌ khác có râu và Ç‹ tóc mà thôi. Bà Ç‹ š và
nhÙt ÇÎnh së theo bén gót m§i nghe. Bà nºa
mØng nºa lo, næm nghi mÜ©i ng© bà trông cho
mau xong cu¶c lÍ, nên khi cu¶c lÍ vØa chÃm
dÙt m†i ngÜ©i tÙ tán ra vŠ, bà H¶i ñÒng m§i
theo chÜn m¶t ông Giáo SÜ không r©i nºa
bÜ§c.

Nói qua ông Giáo SÜ Cung khi hành
lÍ xong rÒi, tÕ vẻ m¶t cách mŒt nh†c, ông
chÆm räi mà trª vŠ thäo xá. VŠ Ç‰n nhà, ông
lÆt ÇÆt cªi ÇÒ s¡c phøc, lÃy quåt ra ngÒi trÜ§c
ván vÃn thuÓc hút, vÈ m¥t dÜ©ng nhÜ lo nghï
m¶t viŒc chi h‰t sÙc hŒ tr†ng, ông quên cã
Çêm Çã hÀu tàn, ông quên cã mŒt nh†c, vì
phÆn s¿ cÙ ngÒi ngó ra ngoài. Bên ngoài, bà
H¶i ñÒng lÃp ló ÇÙng núp cánh cºa mà nhìn
vào, bà nghi bà s® nhìn lÀm, bà cÛng quên s¿
lånh lÈo, vì håt sÜÖng mai b¡t ÇÀu thÃm Ü§t cã
áo cûa bà. Bà trông và Ü§c sao cho ông lên
ti‰ng, coi có phäi ti‰ng cûa chÒng bà không.
Trông hoài không ÇÜ®c, bà m§i t¿ nghï, dåi gì
mà ch© ông nói, thì cÙ viŒc vào, n‰u không
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phäi thì mình nói Çi låc, nhìn lÀm vÆy thôi.
Nghï nhÜ vÆy rÒi, bà månh dån bÜ§c vào.
ñÜÖng mãi mê suy nghï! Ông Giáo
SÜ Cung giÆt mình, l§n ti‰ng hÕi: Bà là ai, gi©
nÀy låi Ç‰n Çây Ç‹ làm gì? Bà không s® phåm
pháp sao? Ông vØa dÙt l©i, bà H¶i ñÒng chåy
låi vùng ni‰u lÃy ông mà k‹ lÍ khóc lóc Çû
ÇiŠu: Quä là ông rÒi, Çã mÜ©i næm tìm ki‰m,
không dè ông trÓn tôi mà lên ª trên nÀy, ông
tŒ chi l¡m vÆy ông!? Ông Giáo SÜ xô bà ra và
nói m¶t cách nghiêm chÌnh r¢ng: B¶ bà này
Çiên hay sao, gi© nÀy dám Ç‰n Çây làm Àm ›,
låi nói nh»ng gì tôi ch£ng hi‹u, bà mau ra
khÕi ch‡ nÀy. N‰u không tôi cho g†i Bäo Th‹
Çem bà Çi. Bà nói: Ông cÙ kêu Çi, tôi ch£ng
s® Çâu, ông không kêu tôi cÛng la lên bây gi©.
Ông phäi nói cho tôi bi‰t, tåi làm sao ông bÕ
nhà ra Çi, con tôi Çâu ông phäi trä låi cho tôi.
Bà nói càng lúc càng l§n. Ông Giáo sÜ
h‰t sÙc b¿c tÙc m§i hÕi: Bà nói tôi là ai, ch¡c
bà Çiên rÒi bà nhìn lÀm rÒi! Bà nói: Làm gì tôi
låi lÀm ông là Lê Thành Lung ch§ ai! B¶ ông
nói ông Ç‹ râu Ç‹ tóc rÒi tôi nhìn không ra à?
Ông nói m¶t cách châm bÄm r¢ng: Bà lÀm rÒi,
tôi là giáo sÜ Cung. Ch£ng phäi Lung nào
ÇØng nói bÆy n»a. Bà mau ra khÕi ch‡ này tôi
không chÃp nhÙt. Bà nói: Tôi không ra, ông
cho tôi lÀm! VÆy Ç‹ tôi la lên cho thiên hå hay
chåy Ç‰n và së Çem vø này ra ánh sáng, n‰u
ông không phäi là Lê Thành Lung thì bÃt quá
tôi vì thÜÖng chÒng, thÜÖng con mà làm vÆy
thôi, bÎ quª bÎ trách là cùng! Còn n‰u ông là
ông H¶i ñÒng Lung thì ông së bÎ ba t¶i n¥ng:
-ThÙ nhÙt, ông bÕ nhà ra Çi, v§i mÜu
k‰ qu› quyŒt, làm cho nhà chÙc trách phí
công hao cûa Ç‹ tìm ông mÃy næm.
-ThÙ nhì, cûa chÒng công v® con tôi
mang n¥ng ÇÈ Çau, ông lÃy h‰t tiŠn båc vòng
vàng låi b¡t con tôi Çi theo, bây gi© nó sÓng
ch‰t ra sao ông phäi chÌ.
-ThÙ ba, viŒc Ç©i ông làm không tròn
ông låi cäi danh, diŒt tánh Ç‹ vào cºa Çåo ông
dÓi cã th‰, dÓi cã Çåo.
N‰u phäi h† së trøc xuÃt ông ra khÕi
Çây. VÆy ông cÙ chÓi, tôi cÙ la coi ai phäi ai
quÃy cho bi‰t. Ông thÃy bà nói quá cÜÖng

quy‰t, ông m§i dÎu gi†ng mà nói r¢ng: Bà
ch£ng cÀn la lÓi om sòm, n‰u bà muÓn bi‰t tôi
cÛng nên nói ra m¶t lÀn cho rÒi. Bà tÕ š mØng
và nói: À! té ra ông chÎu rÒi, nhìn nhÆn r¢ng
tôi không lÀm! Ông không trä l©i! Mà bÜ§c ra
mª r¶ng cánh cºa, rÒi chÌ gh‰ bi‹u bà ngÒi,
ông trª låi ván, ông m§i vÃn thuÓc hút rÒi
chÆm rãi ông nói: ñây! Bà muÓn rõ tåi sao tôi
bÕ nhà ra Çi, tôi xin bà m¶t ÇiŠu thôi, là bà cÙ
ngÒi nghe tôi nói, không Ç¥ng bÙc ngang câu
chuyŒn cûa tôi chØng nào tôi nói xong, tôi cho
bà phän ÇÓi ch‡ nào tôi nói sai nói quÃy. N‰u
bà chÆn ngang tôi xin bà Çi vŠ tính sao bà
tính.
Bà H¶i ñÒng nói: ñÜ®c! Ông cÙ nói
tôi nóng nghe l¡m, trên mÜ©i næm nhÄn nåi
Çau kh° Çã nhiŠu, t§i ngày gi© này tôi h‰t sÙc
tÙc, ch£ng bi‰t vì Çâu mà ông Çành nhÅn tâm
v§i tôi nhÜ vÆy. Ông phà m¶t hÖi khói, làm
nhÜ thª ra Ç‹ b§t s¿ chÙa Ç¿ng, trong lòng
ông tØ bÃy lâu nay. Ông m§i nói: cách Çây hai
næm bà có vŠ vi‰ng Tòa Thánh Çây m¶t lÀn,
tôi thÃy và cÓ tránh Çi, rÒi cách Çây ba ngày,
tôi cÛng g¥p và tìm cách Ç‹ lánh m¥t. Nay vì
lo phÆn s¿ tôi không th‹ tránh bà, ch§ tôi
muÓn nhÜ tôi Çã ch‰t rÒi cho bà yên lòng. Rûi
cho tôi hôm nay bÎ bà nhìn ÇÜ®c. Thì thôi!
dÃu làm chi n»a, bà muÓn coi tôi có bi‰t viŒc
gì cûa bà không, thì tôi së vui lòng tÜ©ng
thuÆt m¶t lÀn cho bà bi‰t!
Cách Çây trên mÜ©i næm có lë bà còn
nh§, khi DÜ®ng Cä nó gªi cái thÖ nói bŒnh, k‰
ti‰p ÇÜ®c dây thép nói bŒnh n¥ng, tôi m§i
giao phó công viŒc nhà cho bà, Ç‹ qua trông
coi công viŒc cho DÜ®ng. Cách Çó m¶t tháng
có Ç¥ng m¶t cái thÖ trong Ãy nói r¢ng: Vì
v¡ng m¥t tôi, bà Çã tÜ tình v§i th¢ng Ban BiŒn
MÜu. Ông m§i nói t§i Çó làm cho bà ÇÙng
ph¡t dÆy m¶t cách g†n gàng mà cäi låi r¢ng:
VÆy rÒi ông tin ông không hÕi Çi hÕi låi, ông
bÕ tôi bÕ nhà bÕ cºa ông Çi. VÆy h†c Ç‹ làm
gì? Ông làm H¶i ñÒng làm chi không bi‰t
phán Çoán, không bi‰t suy xét s¿ th¿c hÜ,
Ç¥ng thÖ rÒi cÙ tin, cho Ç‰n tán gia båi sän.
ThÆt! tôi chê ông ch‡ Çó nhiŠu l¡m, bà nói
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m¶t hÖi làm cho ông ngÒi làm thinh bà nói Çã
rÒi bà tÙc.
Sau bà nói: Sao Ông ch£ng nói n»a Çi?
Bà giøc ông Çôi ba phen, nhÜng ông cÙ ngÒi
trÖ trÖ nhÜ hình g‡.
Bà nh§ låi t¿ bi‰t r¢ng mình thÃt hÙa,
nên bà xuÓng nÜ§c næn nÌ ông và hÙa r¢ng:
Bà không dám chÆn l©i ông n»a. ChØng Çó,
ông m§i chÎu ti‰p mà nói: N‰u bà còn ti‰p
m¶t lÀn n»a, thì tôi b¥t luôn không nói cho bà
bi‰t. ñoån ông ti‰p r¢ng: Trong thÖ có cæn
d¥n tôi, n‰u nhÜ không tin, cÙ tÓi lÓi bäy tám
gi© thì b¡t Ç¥ng, kš tên là giáo Tœ. Sau khi
xem xong bÙc thÖ tôi liŠn xé vøn mà liŒng Çi.
Vì tôi Çoán r¢ng: Có lë quân nào nó thÃy tôi
ÇÜ®c may m¡n làm æn phát Çåt, nó muÓn phá
gia Çình tôi hÜ chÖi, hay là vì bà tánh hay nói
th£ng, h† ghét, h† phao vu cho bÕ ghét! Nghï
nhÜ vÆy, nên tôi ch£ng Ç‹ š chi vŠ cái thÖ rÖi
Ãy.
Cách ít ngày sau, tôi vŠ, tôi nh§ r¢ng:
Tôi Çang n¢m trên võng ª nhà dÜ§i, chÖi v§i
th¢ng Song, tôi thÃy bà kêu th¢ng Khai nói
nhÕ gì v§i nó, rÒi nó bÕ chåy låi nhà Ba BiŒn
MÜu, m¶t lát nó trª vŠ låi nói chi v§i bà ª
dÜ§i nhà b‰p, rÒi bà tÕ s¡c buÒn và có pha s¡c
giÆn. Tôi nói thÆt v§i bà, tôi không bao gi© tin
lá thÖ rÖi, tôi không bao gi© nghi cho bà, vì
tôi bi‰t bà nhiŠu, ª v§i nhau trên 10 næm, có
con kia mà. NhÜng mà cái cº chÌ cûa bà ban
chiŠu, nó bu¶c tôi phäi ng©, nên chi tÓi låi tôi
ch© khi v¡ng m¥t bà, tôi m§i hÕi th¢ng Khai.
VÆy hÒi chiŠu bà mÀy sai Çi Çâu Çó? Nó m§i
nói r¢ng: Bà bi‹u nó Çi kêu ban cày, tôi nghï:
Ban cày Çâu Ç¢ng nhà Ban BiŒn MÜu?! ThÃy
rõ s¿ gian dÓi cûa th¢ng Khai, låi bu¶c tôi
Çâm ra nghi ng© hÖn n»a. NhÜng, v§i thành
tích và tánh n‰t cûa bà, trí tôi nó xua Çu‡i
ÇÜ®c con ma ghen nó ÇÜÖng ám änh trong tôi!
Sáng bºa sau, tôi trª vŠ MÏ Tho, tính
quên viŒc ch£ng Çáng nh§ Ãy. NhÜng ch£ng
hi‹u tåi sao càng xua Çu°i nó bao nhiêu, thì
nó låi bu¶c tôi nghi quy‰t bÃy nhiêu, tôi
không th‹ làm viŒc ÇÜ®c n»a, vì nó lÄn quÄn
bên tôi hoài, thÆt là m¶t vÎ thuÓc Ç¶c Çáng s®,
thuÓc Ç¶c Ãy là cái ghen. Cách ít ngày sau tôi

không Çáng vŠ, vì công viŒc bÆn r¶n, nhÜng
dÜ©ng nhÜ ai khi‰n cho tôi phäi vŠ. Nên chi
tôi bÕ cã công viŒc gÃp rút, vŠ chuy‰n xe chót
næm gi©, tôi ghé ch® Tân An æn cÖm xong, rÒi
m§i kêu xe vŠ dÜ§i còn cách nhà chØng 500
thÜ§c thì tôi cho xe trª låi.
VŠ Ç‰n nhà tr©i Çã tÓi, tôi Çi vòng lên
nhà trên thÃy v¡ng bà, tôi m§i Çi vòng xuÓng
nhà dÜ§i, chÌ thÃy th¢ng Khuê ÇÜÖng nói
chuyŒn v§i con tÜ Khá tôi m§i Çi th£ng låi
nhà Ban BiŒn MÜu vØa t§i cºa ngõ, thì nghe
ti‰ng thÀm thì và hai cái bóng Çen ª trong nhà
Çi ra, tôi m§i nép mình Än núp sau cánh cºa
nhÕ, Ç‰n chØng hai cái bóng Çen Çi gÀn Ç‰n
thì ch£ng ai Çâu xa lå, Ãy là bà v§i Ban BiŒn
MÜu. K‰ tôi nghe rõ ràng nhÜ vÀy nè: ThÀy
Ban, tôi vì thÜÖng thÀy mà thÀy ch£ng bi‰t
thÜÖng tôi, thÀy tính sao tính gÃp Çi, n‰u °ng
hay ÇÜ®c trÜ§c thì ch¡c °ng Çánh tôi ch‰t, rÒi
Ban BiŒn MÜu låi trä l©i r¢ng: Tôi bi‰t l¡m,
th‰ nào tôi cÛng lo cho ÇÜ®c, bà bÎ °ng Çánh
tôi låi yên sao, bà cÙ yên lòng!
Khi s¡p tØ giä, bà còn nói r¢ng: Ráng
nghe! Ç‹ °ng vŠ thình lình hay ÇÜ®c ch¡c tôi
phäi ch‰t. ñó! nh»ng l©i nói Ãy nó ghi sâu vào
tâm não cûa tôi, không bao gi© quên Ç¥ng.
SÓng Ç‹ bøng thác Çem theo, tôi bây gi© là
ngÜ©i tu hành ch£ng dám nói thêm cho bà và
bÃt luÆn v§i ai. Lúc nghe xong nh»ng l©i ÇÓi
Çáp cûa bà tôi bÃt tÌnh nhân s¿, ngÒi cÙng ÇÖ
ngay Çó ch£ng bi‰t Ç‰n bao gi©. LÜÖng tâm và
ác tâm tôi nó xâu xé lÃy nhau. Ác tâm tôi nó
xúi tôi m¶t hai phäi gi‰t bà v§i th¢ng MÜu
cho Çä nÜ giÆn. Còn lÜÖng tâm tôi cæn d¥n tôi
r¢ng: Làm nhÜ vÆy tôi së mang tù mang t¶i,
gia nghiŒp tôi së tiêu tan, con tôi không ngÜ©i
nuôi dÜ«ng. Tôi nghï: Thôi! bÕ Çi, phäi thì æn
Ç©i ª ki‰p v§i nhau, ch£ng phäi thì ai Çi
ÇÜ©ng nÃy. LÜÖng tâm tôi th¡ng, nên chi tôi
trª lên Tân An trong Çêm tÓi ch© sáng ngày,
tôi trª vŠ MÏ Tho. VØa vŠ Ç‰n, tôi g¥p thÀy tÜ
TÙ cho hay r¢ng: Ông ñÓc H†c Solère s¡p vŠ
Pháp muÓn g¥p tôi lÀn chót Ç‹ thæm và tØ giä
nhau, tôi lÆt ÇÆt Çi luôn lên Sàigon, m¥c dÀu
trí não tôi Çang tan nát.
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ñ‰n nÖi g¥p nhau mØng r«, ông m§i
hÕi thæm th¢ng Song. Tôi nh§ låi viŒc nhà, rÒi
dÜ©ng nhÜ ai khi‰n tôi bu¶c tôi phäi nói v§i
ông Solère r¢ng: HiŒn nó ÇÜÖng vØa nhÆp
h†c, nhÜng tôi lên trÜ§c thæm ông bà, sau tôi
xin nh© ông bà giúp tôi, cho tôi gªi th¢ng
Song cho ông bà Çem nó vŠ Pháp, tôi xin gªi
theo cho ông bà næm ngàn ÇÒng làm h†c phí
cho nó, n‰u thi‰u tôi së gªi thêm. Sau này nó
l§n khôn ÇÜ®c thành danh là công Ön rÃt l§n
cûa ông và bà. Còn s¿ sÓng ch‰t mÃt còn là do
mång nó! Không sao. Xin ông bà thÜÖng
cháu! V® chÒng Çã không con, thêm có næm
ngàn båc phø thêm, v® chÒng ông Solère vui
lòng nhÆn lãnh, bi‹u tôi làm giÃy t©, thÙ hai
sau Çem nó lên, Ç¥ng thÙ ba ông xuÓng tàu.
Tôi trª vŠ MÏ Tho s¡p Ç¥t m†i viŒc, tôi lÃy
theo ít tiŠn vì s® DÜ®ng nó nghi, rÒi bºa chúa
nhÆt tôi vŠ. MuÓn cho bà ÇØng nghi ng© chi
h‰t nên tôi phäi giä dång vui cÜ©i nhÜ thÜ©ng
Ç‰n chi‰u gÀn bäy gi©, tôi dÄn con chó cò Çi
ra cÀu Bình Tâm, xem trên dÜ§i không ai tôi
lË tay c¡t h†ng con chó, thÆt! Nó vì ai mà thác
oan, xác liŒng xuÓng sông, tôi lÃy hai lon s»a
bò máu chó có pha nÜ§c, Çem vŠ Ç‹ ngoài
hàng ba. Khi cÖm nÜ§c xong rÒi k‰ tr©i
chuy‹n mÜa, tôi m§i lo Çi Çóng cºa, th¢ng
Song dÜ©ng nhÜ có tánh linh nên nó cÙ theo
bÆn bÎu quÃn quít lÃy tôi.
ñ‰n mÜ©i gi© tôi nghe ti‰ng ngáy cûa
bà, tôi liŠn chøp lÃy thuÓc mê cho th¢ng Song
ÇÜÖng ngû, mª tû lÃy h‰t vàng båc Ç‹ låi làm
gì?! Tôi m§i mª cºa hông, lÃy máu chó tÜ§i
lên ván, rÒi tôi Çi ra vô nhiŠu lÀn cho có sình
lÅn dÃu chân không rõ. Tôi dùng k‰ m†n nhÜ
vÆy! M¥c dÀu, sau này ai tÜªng sao thì tÜªng.
Tôi bÒng con ra Çi, Çi cho mau, Çi cho khÕi
cái gia Çình khÓn nån Ãy, cha xa con, v® lìa
chÒng, con lìa mË cÛng tåi nÖi bà mà ra. Khi
lên Ç‰n ngã tÜ nghe rõ ti‰ng la vang dÆy. Tôi
bi‰t viŒc Çã bÎ b‹ rÒi tôi Çi ri‰t qua ÇÀu cÀu xe
lºa, th©i may có chi‰c xe Çò dÜ§i MÏ Tho
chåy lên s§m. Tôi liŠn quá giang mà lên Sài
Gòn thì Çúng næm gi© sáng.
Tôi lÆt ÇÆt Çem th¢ng Song Çang mê
man vào nhà và kêu cºa ông Solère. V®

chÒng ông hÕi, làm gì lên s§m vÆy, tôi m§i
nói dÓi r¢ng vì cha có m¶t con, tôi không
Çành lìa con tôi khi nó thÙc. Nên chi tôi chøp
thuÓc mê cho nó, Çem lên s§m, rÒi tôi xin tØ
giã ông bà mà Çi vŠ. Khi nó thÙc dÆy ông bà
d‡ nó b¢ng bánh và ÇÒ chÖi thì nó së quen Çi.
Nói rÒi tôi Çi liŠn, sau khi giao tiŠn cho ông,
tôi Çi chuy‰n xe nhÙt Ç‹ lên Çây, cäi danh diŒt
tánh Än thân tu hành tØ bÃy næm nay. Còn
th¢ng Song, næm nay ÇÜ®c mÜ©i tám tu°i, thi
ÇÆu tú tài nhÎ cÃp. Nó có gªi hình vŠ và nói bà
Solère Çã mÃt rÒi. ñó! ÇÀu Çuôi bà nghe rõ
ch§, có ch‡ nào tôi nói gian cho bà Çâu. Thôi!
Tôi xin bà Ç‹ yên thân tôi trong cänh tu hành
và tôi hÙa v§i bà sau này tôi không cho th¢ng
Song bi‰t chi h‰t, Ç¥ng bà khÕi h° cùng nó.
VÆy tôi xin m©i bà vŠ nghï, tr©i gÀn sáng rÒi,
tôi không h©n không giÆn bà Çâu, và hôm nay
tôi Çã là ngÜ©i xä thân cÀu Çåo thì còn chi mà
phäi Çeo mang vào trí n»a.
T¶i nghiŒp bà H¶i ñÒng, ngÒi nghe
ông nói mà bà khóc nghËt mÛi, nghËt tai, tÙc
tÜªi Ç‰n khi ông dÙt l©i, bà søp xuÓng låy
ông, mà nói r¢ng: L©i ông nói näy gi© là Çúng
không sai m¶t mäy nào. NhÜng ông låi ng¡t
l©i, Çã Çúng thì còn nhÜng gì n»a, còn låy løc
mà làm gì, tôi nói tôi không giÆn bà kia mà và
chÌ xin bà Ç‹ cho tôi ÇÜ®c yên tÌnh là hÖn. Bà
nói: khi näy ông có hÙa, sau khi ông nói tôi
ÇÜ®c phép phän ÇÓi, n‰u l©i ông ch£ng phäi.
Ông nói: Mà bà Çã cho l©i kia là Çúng, thì còn
phän ÇÓi n‡i gì. Bà nói: Çúng bŠ m¥t ông Öi,
còn bŠ trái, sái nát h‰t ông à. Bà và nói và
khóc: ThiŒt! Ngày hôm nay tôi m§i thÃy công
quä cûa tôi, và k‰t quä hôm nay. Tôi rÃt Ç¶i
Ön ñÃng Chí Tôn, n‰u tôi không nhÆp Çåo, thì
làm sao tôi g¥p ÇÜ®c ông, mà n‰u tôi không
g¥p ông thì tôi g¥p cänh oan tình, ông cÙ
tÜªng tôi là con dâm phø. Không có ñÃng Chí
Tôn Çem ÇÜ©ng chÌ lÓi cho tôi g¥p chÒng g¥p
con thì lÃy ai minh oan cho tôi. Bà và nói và
ng¡m ngay Thiên Bàn, bà låy nhÜ t‰ sao, rÒi
bà ÇÙng dÆy låi gÀn ông. Bà nói: Oan cho tôi
l¡m ông Öi, mà l‡i Ãy vØa ª tôi, bªi l©i tôi nói
không minh, không cÄn ngôn! Ông cÜ©i m¶t
cách gay g¡t mà hÕi bà: Oan l¡m sao? ñâu
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oan ch‡ nào bà cÙ bào ch»a, m¥c dÀu tôi
ch£ng muÓn nghe, bà nói Çi.
Bà nói: ‘Khi ông qua bên MÏ Tho chØng ÇÜ®c
mÜ©i ngày, thì có trát cûa quan Phû TÌnh cho
hay r¢ng: Làng Bình Tâm và làng Bình QÜ§i
phäi chuÄn bÎ s° sách, Ç‹ quan QuÆn Ç‰n xét
ngày mai. Trát låi xuÓng trÍ, nên làng hay
Ç¥ng trÜ§c có m¶t ngày. Rûi cho làng mình bÎ
thÀy Ban m§i mÜ®n b»a trÜ§c 560p.00
(piatre= ÇÒng) Ç¥ng chÒng båc ru¶ng. ViŒc
cÃp bách là thúc hÓi ThÀy, v® chÒng h‰t th‰
m§i chåy Ç‰n tôi, yêu cÀu ông cho mÜ®n Ç«
Ç‹ vào tû khi nào quan xét xong rÒi thì thÀy
lÃy mà trä låi, tôi nói tôi không dám t¿ chuyên
vŠ tiŠn båc phäi có ông m§i ÇÜ®c. Hai v®
chÒng næn nÌ h‰t sÙc, bà Ban khóc nói: N‰u
tôi không thÜÖng mà giúp dùm, khi viŒc Ç° b‹
ra thì thÀy có t¶i, thÃy vÆy chÎu không n‡i!
Tôi bu¶c g¡t, hÍ quan xét rÒi phäi trä liŠn và
hai v® chÒng phäi làm giÃy hÙa v§i tôi nhÜ
vÆy. Hai ông bà b¢ng lòng liŠn làm giÃy tôi
m§i cho mÜ®n. Rûi cho thÀy Ban, sau khi
xem xét s° sách rÒi, làng quª, sao làng nhÕ
mà Ç‹ chi tiŠn nhiŠu ch£ng chÎu Çæng kho.
Dåy làng n¶i ngày mai phäi Çem Çi nåp liŠn,
nên chi làng không th‹ cho ThÀy mÜ®n låi sÓ
tiŠn Ãy.
ChiŠu låi hai v® chÒng có Ç‰n næn nÌ
tôi, tôi m¶t hai gì ngày mai ThÀy cÛng trä, vì
ThÀy së th‰ ru¶ng Ãy cho Chà, ng¥t Chà nó låi
chê ru¶ng phèn nó không th‰, rÒi chåy cùng
mÜ®n ai cÛng không ÇÜ®c? PhÀn tôi s® ông vŠ
ông hay, nên chi ngày m¡c lo cày cÃy, tÓi
rãnh tôi m§i Çi Çòi. PhÀn vì tình anh em và
chÙc phÆn cûa ThÀy nên tôi ch£ng n« rÀy rà,
tôi m§i nói to nói nhÕ v§i thÀy. Bªi thÃy vÆy!
Nên quân khÓn nån nào Çó nó m§i vi‰t thÖ mà
gªi cho ông. Còn ông nói bºa tôi sai th¢ng
Khai. ThÆt y nhÜ vÆy, vì thÃy ông vŠ, tôi s®
ông hÕi vŠ tiŠn båc, nên tôi bi‹u nó chåy låi
cho thÀy hay, bi‹u ThÀy phäi ÇÜa liŠn, tôi nói
dÓi r¢ng: Ông s¡p tính tiŠn båc. NhÜng nó Çi
không vŠ rÒi, mà nói r¢ng: V® chÒng thÀy
m¡c Çi xuÓng ch® Kÿ SÖn không có ª nhà!
May sao ngày Çó ông không có nói chi vŠ
viŒc tiŠn båc h‰t.

Còn nói vŠ cái ngày cûa ông vŠ, thì
vào lúc nào tôi không nh§, nhÜng tôi nh§ kÏ
vì s® m¥c dÀu Çã quá mÜ©i næm rÒi có b»a tÓi,
tôi quy‰t låi làm d» v§i hai v® chÒng, thì låi
may cho ThÀy là có mÃy làng ÇÜÖng nåp
nguyŒt Ç‹, tôi ch£ng nª l§n ti‰ng. NhÜng
ThÀy bi‰t tôi giÆn d», m§i bÜ§c ra ngoài, tôi
hi‹u š ra theo, ThÀy m§i næn nÌ xin nán ít
ngày n»a vì ThÀy còn Çang lo chåy tiŠn, và
nói và Çi, thÀy ÇÜa tôi ra t§i cºa ngõ. Nh»ng
mÃy l©i tôi nói Çó, vì Çã h‰t giÆn v§i l©i thi‰t
tha, thŠ thÓt cûa ThÀy, nên tôi chÌ nói: Nè!
ThÀy ban, tôi vì thÜÖng thÀy, mà ThÀy ch£ng
bi‰t thÜÖng tôi, thÀy tính sao, tính gÃp Çi, n‰u
°ng hay ÇÜ®c ch¡c °ng Çánh tôi ch‰t! Phäi chi
tôi nói tr¡ng ra r¢ng: Tôi vì thÜÖng ThÀy s®
ThÀy mÃt chÙc m§i cho ThÀy mÜ®n sÓ båc Ãy,
mà ThÀy ch£ng bi‰t thÜÖng s¿ phäi cûa tôi mà
lo trä låi, ThÀy phäi tính g¡p n‰u °ng hay
ÇÜ®c sÓ båc t¿ tôi cho ThÀy mÜ®n thì °ng
Çánh tôi ch‰t. Bªi ông không rõ mà lÀm, bªi
tôi là m¶t ngÜ©i Çàn bà bÃt cÄn ngôn, t¿
chuyên ch£ng cho ông hay, thÆt là træm
chuyŒn quÃy ÇŠu do nÖi tôi h‰t. RÃt may cho
tôi h‰t sÙc, tôi bi‰t r¢ng: Nh»ng ÇiŠu tôi nói
Çây ch¡c là ông không tin Çâu, nhÜng b¢ng c§
còn nhiŠu, là vì sÓ båc Ãy, thÀy chÌ trä ÇÜ®c có
300 ÇÒng mà thôi, vì ThÀy nghèo quá bªi thÃt
liên ti‰p bÓn mùa trä sao n‡i, và ThÀy xin
nghï viŒc luôn cách bÓn næm nay. Cái giÃy cái
Çã hÙa, hôm nay vÅn còn trong tû tôi. ViŒc Ãy
có cã th¢ng Khuê và th¢ng Khai bi‰t rõ.
VÆy tôi xin ông, sau cu¶c lÍ này rÒi,
ông nên trª vŠ dÜ§i. Ông ª Än trong nhà, tôi
cho kêu ThÀy Ban và v® ThÀy Ç‰n chØng Çó
m§i bi‰t tôi ngay gian. ñây chìa khóa tû Çây,
ông cÃt Çi rÒi tôi cùng vŠ m¶t lÜ®t v§i ông
cho ông tin. Nghe bà nói t§i Çó, ông l¡c ÇÀu,
mà thª ra m¶t cái ào, dÜ©ng nhÜ tuông bÕ
nh»ng s¿ b¿c tÙc tØ bÃy lâu nay ông ôm lÃy
trong lòng. Ông bi‰t ông lÀm rÒi, nhÜng ông
vÅn nói m¶t cách nghiêm trang r¢ng: ñÜ®c Ç‹
rÒi tôi së vŠ, cho bi‰t s¿ oan Üng cûa bà. VÆy
hôm nay bà cÙ vÅn nhÜ thÜ©ng, tôi yêu cÀu
bà, không nên cho ai bi‰t gì vŠ viŒc này.
(Còn ti‰p)
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HT Giáo và HT NghiŒp ti‰p các Khóa sinh tÓt nghiŒp TrÜ©ng Cänh Sát
Ç‰n tham quan Thánh ThÃt NSW.

Mother’s Day tåi ñiŒn Th© PhÆt MÅu NSW.
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Quš HiŠn T›, Mu¶i trong ngày K› niŒm ñÙc Phåm H¶ Pháp TriŠu Thiên.

HiŠn T› HÒng Ng†c và quí HiŠn Mu¶i PhÜ§c NhiŠu, Thu Lan, Bích Thûy
thu bæng Kinh Sám HÓi.
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H†c sinh Ti‹u H†c Lakemba tri‹n lãm các nét væn hóa Ça nguyên.

Cô Susie Baker phÕng vÃn HiŠn T› HÒng Ng†c vŠ ñåo Cao ñài.
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LÍ Sï và ñÒng Nhi cúng Cºu HuyŠn trong ngày K› niŒm H¶ Pháp triŠu Thiên

Huynh Giáo, Cô Tasnim (UTS), Hñ Tâm, Cô Susie và HT HÒng Ng†c
cùng ÇÒng Çåo Ç¶ trai trong ngày k› niŒm H¶ Pháp triŠu Thiên
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ChÜÖng trình LÍ Vía
Tháng næm / MÆu TÝ (June 2008)
•
•
•

MÒng 1 Tháng 5 MÆu Tš (dl, ThÙ TÜ, 04.06.2008): Cúng ñÙc Chí Tôn, Sóc Nh¿t (Ng† Th©i).
MÒng 5 Tháng 5 MÆu Tš (dl, Chû Nh¿t, 08.06.2008): Sinh Nh¿t ñÙc Phåm H¶ Pháp (DÆu th©i,
ñL).
R¢m Tháng 5 MÆu Tš (dl, ThÙ TÜ, 18.06.2008): Cúng ñÙc Chí Tôn, V†ng Nh¿t (DÆu th©i, Ti‹u lÍ).

Tháng Sáu / MÆu TÝ (July 2008)
•
•
•

MÒng 1 Tháng 6 MÆu Tš (dl, ThÙ Næm, 03.07.2008): Cúng ñÙc Chí Tôn, Sóc Nh¿t (Ng† th©i).
R¢m Tháng 6 MÆu Tš (dl, ThÙ Næm, 17.07.2008): Cúng ñÙc Chí Tôn, V†ng Nh¿t (DÆu th©i, Ti‹u
lÍ).
24 Tháng 6 MÆu Tš (dl, ThÙ 26.07.2008): Vía ñÙc Quan Thánh ñ‰ Quân (DÆu th©i, ñåi lÍ)

tháng bäy / MÆu TÝ (august 2008)
•
•

MÒng 1 Tháng 7 MÆu Tš (dl, ThÙ Sáu, 01.08.2008): Cúng ñÙc Chí Tôn (Ng† th©i, Ti‹u lÍ).
R¢m Tháng 7 MÆu Tš (dl, ThÙ Sáu, 15.08.2008): Cúng ñÙc Chí Tôn (DÆu Th©i, Ti‹u lÍ). K› niŒm
ChÜ Thánh Cºu Trùng ñài và HiŒp Thiên ñài.

Tháng Tám / MÆu TÝ ( september 2008)
•
•
•
•

MÒng 1 Tháng 8 MÆu Tš (dl, Chû Nh¿t, 31.08.2008): Cúng ñÙc Chí Tôn (Ng† th©i, Ti‹u lÍ).
R¢m Tháng 8 MÆu Tš (dl, Chû Nh¿t, 14.09.2008): 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 MÆu Tš (dl, ThÙ TÜ, 17.09.2008): Vía ñÙc Lš Giáo Tông (DÆu th©i, ñåi lÍ).
27 Tháng 8 MÆu Tš (dl, ThÙ Sáu, 26.09.2008): Vía ñÙc Kh°ng Thánh (DÆu th©i, ñåi lÍ)

Đính chính
Nơi Bản Tin Hòa Hiệp số Xuân Đinh Hợi, Bài GIẢI THÍCH VỀ LÁ CỜ ĐẠO CỦA TÔN GIÁO
CAO ĐÀI (http://caodaiebook.net/BanTinHoaHiep/hoahiep-2007013/hh-2007013-13.htm) có một
vài lỗi kỹ thuật như sau:
Xin hiệu đính lại: Làm tại Tòa Thánh, ngày 09 tháng 11 năm Mậu Tý (Le 09 Décembre
1948)
Thay vì: Làm tại Tòa Thánh, ngày 08 tháng 11 năm Mậu Tý (Le 09 December
1948)
Xin hiệu đính lại: Giao hồi cho Ngài Thượng Thống Lễ Viện nội chánh để hồ sơ.
16-11-Mậu Tý,
Bảo Thế Ấn ký
Thay vì: Giao hồi cho Ngài Thượng Thống Lễ Viện bản chánh để hồ sơ.
06-11-Mậu Tý,
Bảo Thế Ấn ký
Thành thật xin cáo lỗi cùng quý bạn đọc.

BTHH
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Nh¡n Tin
•

HT Q. NñTñ HÒng Ng†c: Dù bi‰t HiŠn T› khá bÆn r¶n cho nhiŠu công viŒc, nào là soån
thäo chÜÖng trình Thäo LuÆn và BÒi DÜ«ng Giáo Lš, nào là giúp viŒc chæm sóc các cúng phÄm, hoa
trái và cä viŒc Äm th¿c cho ÇÒng Çåo làm công quä, nhÜng BBT cÛng xin HT ti‰p tøc kêu g†i, t°
chÙc và hÜ§ng dÅn các ÇÒng nhi tÆp kinh. Thân kính, chúc khÕe.

•

HiŠn H»u Huÿnh Tr†ng: Tñ Çã nhÆn ÇÜ®c máy in labels cho CD/DVD do HiŠn H»u hi‰n
t¥ng. Mong có dÎp, nh© HH chÌ dÅn cho các bån Çåo sº døng Ç‹ Ãn hành và sao chép thêm nhiŠu CD
kinh và l©i thuy‰t ñåo cûa chÜ TiŠn Khai Ç‹ bi‰u cho các bån Çåo. Thân chúc khoÈ và an låc.
•
HiŠn H»u ñào Công Tâm: NhiŠu bån Çåo và Çåo tâm Çã vào trang mång do HiŠn H»u
bäo tr® và th¿c hiŒn: www.daocaodai.info Çã cho bi‰t r¢ng h† Çã Ç†c, nghe ÇÜ®c nhiŠu giáo lš Cao
ñài qua internet rÃt h»u ích. H† cÛng nh© chuy‹n l©i ÇŠ nghÎ HiŠn H»u t° chÙc các bu°i thäo luÆn
các ÇŠ tài chuyên biŒt vŠ Giáo Lš cho các ñåo H»u trÈ, hÀu trau giÒi thêm ki‰n thÙc ñåo h†c cho
viŒc truyŠn ñåo. Thân ái chúc vui, khÕe.
•
K› sÜ TrÀn Ng†c Thåch (Minh ñæng) : BTHH xin cám Ön HiŠn Huynh nhã t¥ng TÆp san
song ng» ñåo PhÆt DÃn Thân (Engaging Buddhism). TÆp san trang nhã, bình dÎ mà n¶i dung rÃt
phong phú. TÆp san m§i có lë Çang Ãn hành? Thân chúc HiŠn Huynh và Ban Biên TÆp luôn an låc
và khang kiŒn. Hy v†ng HiŠn Huynh vui lòng chia sÈ v§i các bån ñåo Cao ñài trong Bän Tin Hòa
HiŒp, nÖi sÓ TÃt Niên. Thân kính.
•
TS TrÀn Lê Phong: BBT Çã nhÆn ÇÜ®c bän dÎch ThÜ Ngõ cûa Hñ. Bän dÎch rÃt sát š, dÍ
hi‹u, ÇŠ nghÎ Çæng trong BT lÀn nÀy cho m¶t sÓ ÇÒng Çåo rõ. Ngoài ra, Çã là tÜ©ng thuÆt viên cho
chÜÖng trình th‹ thao, hy v†ng Hñ có bài tÜ©ng thuÆt trong dÎp Olympic Trung QuÓc 2008, hÀu
ÇÒng dåo có dÎp theo dõi. Thân ái.
•
HiŠn Mu¶i Uyên Trang: ñã nhÆn bài Gia Chánh và các chuyŒn vui cÜ©i cûa HiŠn Mu¶i,
mong HiŠn Mu¶i chuÄn bÎ s¤n sàng cho các sÓ k‰ ti‰p ÇÜ®c ra m¡t vào m‡i ÇÀu NguÖn H¶i và Ç¥c
biŒt trong Ç¥c san TÃt Niên cuÓi næm MÆu Tš. Thân chúc hånh phúc.
•
HiŠn ñŒ Lê VÛ: Ngày Trung NguÖn Báo Hi‰u næm nay thi‰u ban nhåc và hoåt náo cûa
MC Lê VÛ, có lë vì Ngày R¢m rÖi vào ngày trong tuÀn. VÆy, nh© Hñ s¡p x‰p cho m¶t ngày báo
hi‰u khác, hay ít ra cÛng có vài bài thÖ do Hñ sáng tác nhÜ trÜ§c dây. Mong l¡m thay. Thân m‰n.
•
HiŠn ñŒ ThiŒn và HiŠn Mu¶i Chi‰n: T¶c ñåo cÀn thi‰t lÆp hŒ thÓng network Ç‹ dåy cho
các con em h†c sinh và các vÎ cao niên bi‰t truy cÆp internet, trong viŒc h†c ñåo và sº døng máy vi
tính. VÆy nh© Hñ bÕ chút th©i gi© ti‰p tøc hoàn tÃt project, mà Hñ Çã có nhã š giúp th¿c hiŒn.
Chúc an låc.
•
TS Lê Bông (Vic): Hy v†ng HiŠn ñŒ, s¡p x‰p th©i gi© vi‰t bài, hÀu góp ti‰ng v§i các bån
trÈ, lÀn hÒi tình hình sinh hoåt Çåo tåi ÇÎa phÜÖng së Çem låi tinh thÀn thÜÖng yêu, Çoàn k‰t, dung
thÙ hÖn. Thân ái.
•
ñåo Mu¶i TrÀn Th¡m: BT bi‰t ÇÜ®c HM Çang bÆn bÎu v§i luÆn án TS, Ç‰n n‡i không có
th©i gi© nhä thÖ ho¥c vi‰t bài, ngoài viŒc Çåp mÃy vòng xe Çåp thÜ giän quanh khuôn viên ñåi H†c.
ñã nhÆn ÇÜ®c CD m¶t sÓ hình änh xây d¿ng và các cänh ÇËp thiên nhiên bÓn mùa cûa HM sÜu tÀm,
xem qua nhÜ nghe ÇÜ®c nh»ng bän nhåc thiŠn š vÎ. Cäm tå và thân ái chúc an låc.
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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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