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     Baûn Tin Theá Ñaïo        Soá 36 ngaøy 24-4-2015

Ñaïi Hoäi thöôøng nieân naêm thöù 13
                Theá Heä Treû tham gia Hoäi Töông Teá Cao Ñaøi    
                (Nguyeãn Ngoïc)

Vaøo  luùc 10 giôø saùng ngaøy 5-4-
2015  Ñaïi Hoäi thöôøng nieân laàn thöù 
13 Hoäi Töông Teá Cao Ñaøi ñaõ ñöôïc 
dieãn ra taïi Hoäi Tröôøng Thaùnh Thaát 
San Jose, California, soá 947 ñöôøng 
Almaden , thaønh phoá San Jose, 
California.

Ñaïi Hoäi ñaõ ñöôïc cöû haønh moät caùch 
troïng theå, trang nghieâm vôùi söï 
tham döï cuûa nhöõng vò trong Hoäi 
Ñoàng Quaûn Trò vaø Ban Ñieàu Haønh 
Hoäi nhö sau:

*- Sam Nguyeãn : Chuû Tòch Hoäi 
Ñoàng Quûan Trò

 *- Nguyeãn Ngoïc Duõ: Phoù Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò kieâm Tröôûng Ban Kieåm Soaùt.
 *- Ethan Huy Nguyeãn: Tröôûng Ban Ñieàu Haønh.

 *- Döông Vaên Ngöøa: Phoù Ban Ñieàu Haønh ñaëc traùch Noäi Vuï.

 *- Nguyeãn Ñaêng Khích: Phoù Ban Ñieàu Haønh ñaëc traùch Ngoaïi Vuï kieâm Toång Thö Kyù.
 *- Nguyeãn Ngoïc Ñieäp (nöõ): Thuû Quyõ.

 Vaø moät soá hoäi vieân cuûa Hoäi.
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Sau leã chaøo côø Myõ – Vieät vaø phuùt maät nieäm , MC buoåi hoïp maët (Nguyeãn Ñaêng Khích) giôùi 
thieäu thaønh phaàn tham döï vaø sau ñoù giôùi thieäu Huynh Sam Nguyeãn chaøo möøng taát caû quyù vò coù 
maët trong buoåi hoïp maët vaø ñoïc dieãn vaên khai maïc. 

Tieáp theo, ù Phoù Tröôûng Ban Ñieàu Haønh Döông Vaên Ngöøa baùo caùo hoaït ñoäng vaø tình hình taøi 
chaùnh cuûa Hoäi. 

Ñöôïc bieát hieän nay soá Hoäi vieân coøn raát khieâm nhöôøng chæ coù 99 vò vaø tieàn toàn quyõ ñeán cuoái naêm 
2014 laø 16.435 ñoâla (tính troøn).

Ñieåm ñaëc bieät laø tieàn quyõ cuûa Hoäi haèng naêm ñeàu ñöôïc taêng leân vì :

1- Taát caû quyù Huynh Tyû hoaït ñoäng cho Hoäi (trong Hoäi Ñoàng Quaûn Trò cuõng nhö 
trong Ban Ñieàu Haønh) ñeàu khoâng ñöôïc höôûng quyeàn lôïi vaät chaát naøo cuûa Hoäi  
(löông boãng, phuï caáp . . . .). Vieäc tham gia hoaït ñoäng trong Hoäi cuûa quyù Huynh Tyû naày 
ñöôïc ñaët treân caên baûn töï nguyeän.

2- Toång chi phí cuûa Hoäi trong naêm nhö vaên phoøng phaåm, quaø thaêm vieáng nhöõng hoäi vieân 
naèm bònh vieän . . . chæ ñöôïc chieám toái ña laø 30% tieàn nieân lieåm thu ñöôïc trong naêm.

Sau phaàn baùo caùo sinh hoaït  vaø tình hình taøi chaùnh cuûa Hoäi trong naêm 2014, keá tieáp laø phaàn phaùt 
bieåu vaø goùp yù cuûa nhöõng thaønh vieân tham döï Ñaïi Hoäi  nhö phaùt bieåu cuûa  Huynh Ñaøo Minh AÙnh 
(Qu. Ñaàu Toäc Toäc Ñaïo Santa Clara, CA), Huynh Nguyeãn vaên Caàu, Huynh Döông Minh Ñöùc, 
Huynh Nguyeãn Ngoïc Duõ, Huynh Mai Xuaân Thanh, Hieàn Tyû Phuïng . .v. . v. . .

Toång keát laïi nhöõng yù kieán vaø ñoùng goùp nhö sau:

1- Hoan nghinh vieäc tham gia vaøo Hoäi cuûa 2 vò treû tuoåi: Ñoù laø Ethan Huy Nguyeãn vaø 
Nguyeãn Ngoïc Ñieäp.

2- Ñeà nghò taêng cöôøng theâm thaønh vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò ít nhaát laø 2 vò treû tuoåi (neáu 
ñöôïc) ñeå thay theá 2 vò trí ñang troáng .

3- Ñeà nghò taêng cöôøng thaønh vieân hoaït ñoäng cho Ban Ñieàu Haønh, ñaëc bieät laø nhöõng vò treû 
(neáu ñöôïc) trong caùc nhieäm vuï Xaõ Hoäi, nhieäm vuï phaùt trieån Hoäi theâm hoäi vieân môùi . . . .)

4- Ñeà nghò Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Hoäi coù nhöõng phieân hoïp ñònh kyø cuûa Hoäi Ñoàng ñeå coù keá 
hoaïch phaùt trieån Hoäi.

Caùc ñeà nghò, goùp yù cuûa Ñaïi hoäi ñaõ ñöôïc Hoäi Ñoàng Quaûn Trò laéng nghe vaø höùa seõ coá gaéng thöïc 
hieän.

Ñaïi Hoäi ñaõ ñöôïc keát thuùc vaøo luùc 12.30 PM cuøng ngaøy vaø sau ñoù laø böûa aên tröa thaân maät vaø 
traø ñaøm.
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Vaøi Hình aûnh buoåi Ñaïi hoäi
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Toùm Löôïc
Hoäi Töông Teá Cao Ñaøi

       (Tham chieáu Thoâng baùo soá 02/HÑQT  
ngaøy 25-12-2002)

A-Muïc ñích vieäc thaønh laäp

 *-HOÄI TÖÔNG TEÁ CAO ÑAØI laø moät toå 
chöùc xaõ hoäi baát vuï lôïi (Non-Profit Organ-
isation) ñöôïc thaønh laäp nhaèm muïc ñích theå 
hieän tình töông thaân töông aùi giöõa nhöõng 
ngöôøi Tín ñoà Cao Ñaøi gia nhaäp Hoäi, taïo ñieàu 
kieän cho caùc thaønh vieân trong Hoäi ñoùng goùp  
nghóa vuï vaät chaát laãn tinh thaàn ñeå giuùp ñôõ 
veà “Haäu söï” khi coù thaønh vieân trong Hoäi qua 
ñôøi ( Chöông I- Muïc ñích Hoäi)

B- Neùt ñaëc tröng cuûa Hoäi Töông Teá Cao 
Ñaøi:

 *- Khoâng phaân bieät söùc khoûe, tuoåi taùc ñoái 
vôùi ngöôøi xin gia nhaäp.
 *- Nhöõng ngöôøi ñieàu haønh quaûn lyù Hoäi 
thöïc söï laøm vieäc thieän nguyeän (coâng quaû) 
khoâng höôûng löông hay baát cöù trôï caáp naøo 
khaùc.
 *-Thaønh vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Ban 
Ñieàu Haønh vaø Ban Giam Saùt phaûi Minh Theä 
tröôùc Thieân Baøn Chí Toân vaø Baøn Thôø Hoä 
Phaùp. 
 *-Ñöa “Tinh thaàn Cao Ñaøi” ra toaøn xaõ hoäi, 

môøi goïi caû nhöõng ngöôøi chöa phaûi laø Tín ñoà 
Cao Ñaøi gia nhaäp Hoäi neáu coù nhu caàu vaø ñuôïc 
giôùi thieäu.

C- Tieâu chuaån, ñieàu kieän gia nhaäp:

 *- Laø Tín ñoà Cao Ñaøi töø 21 tuoåi trôû leân hieän 
ñang soáng taïi Hoa Kyø (Döôùi 21 tuoåi, phaûi coù 
söï chaáp thuaän cuûa Cha Meï hoaëc cuûa ngöôøi 
Giaùm hoä hôïp phaùp). Thaân höõu cuûa Tín ñoà Cao 
Ñaøi neáu ñöôïc giôùi thieäu cuõng ñöôïc gia nhaäp 
Hoäi. 
   *- Phaûi hoaøn taát Hoà sô gia nhaäp Hoäi theo 
qui ñònh chung. Khi coù Hoäi vieân qua ñôøi, ñoùng 
tieàn Phuùng ñieáu laø (15) Myõ kim (Neáu ngöøôi 
cheát laø Hoäi vieân chính thöùc) vaø (07) Myõ kim 
(Neáu ngöôøi cheát laø Hoäi vieân Döï bò).
    *- Tuaân thuû quy ñònh veà thôøi haïn noäp tieàn 
phuùng ñieáu, nieân lieãm, caùc qui ñònh veà nghóa 
vuï cuûa Hoäi vieân.

D- Quyeàn lôïi Hoäi vieân:
    Khi Hoäi vieân qua ñôøi, ngöôøi thuï höôûng hôïp 
phaùp ñöôïc höôûng quyeàn lôïi sau:
 *- Höôûng troïn 100% tieàn phuùng ñieáu do 
Hoäi vieân ñöông nhieäm ñoùng goùp theo möùc do 
Ñieàu leä qui ñònh (Möùc ñoùng goùp naày tuøy theo 
ngöôøi quaù coá laø Hoäi vieân chính thöùc hay Hoäi 
vieân Döï bò)
 *- Ñöôïc Ban Ñieàu Haønh Hoäi thöïc hieän 
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phaân öu vaø phuùng ñieáu trong ñieàu kieän cho 
pheùp.

E- Gia nhaäp Hoäi:
Hoà sô gia nhaäp Hoäi xin gôûi veà:            

   Hoäi Töông Teá Cao Ñaøi, 
3267 Moreno Ave, San Jose, CA 95127               

G- Lieân laïc: 
 Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc: nhöõng 
Hieàn Huynh sau ñaây: 

1*- Nguyeãn Sam: 
 Phone: (408) 759-9339 (Cell)  
 E-mail: duyvan2011@gmail.com
 2*- Döông Vaên Ngöøa:  
 Phone (408) 772-0989 (Cell).
    E-mail: datthong2005@yahoo.com 
 3*- Nguyeãn ñaêng Khích: 
 Phone: 408-926-9186

 E-mail: tnndk4@gmail.com

            HOÄI TÖÔNG TEÁ CAO ÑAØI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

x  x  x

*- Tin Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi
Theo nguoàn tin töø Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi thì töø ñaàu naêm 2015 ñeán thaùng 4-2015, Ban Theá 
Ñaïo Haûi Ngoaïi ñaõ môøi ñöôïc theâm 6 vò taân Hieàn Taøi Döï Phong:

1- HTDP Voõ Ngoïc Ñoä, cöïu Thieáu taù QLVNCH, hieän nguï  taïi thaønh phoá Atlanta, Bang Georgia, 
USA.

2- HTDP Nguyeãn Ñinh Quoác Kyø, Kyû Sö ñieän töû Ñaïi Hoïc Hoa Kyø, hieän nguï taïi thaønh phoáù 
Houston, TX, USA.

3- HTDP Traàn Löu Taâm Phuùc, BA. Business Administration Ñaïi hoïc Phaàn Lan, hieän nguï taïi 
Garden Grove, CA.

4- HTDP Hoa Theá Nhaân, Cao hoïc Haønh Chaùnh tröôøng QGHC, Saøi goøn, hieän nguï taïi Santa Ana, 
CA

5- HTDP Nguyeãn Taán Phaän, cöïu Thieáu Taù QLVNCH, hieän nguï taïi thaønh phoá Huntington Beach, 
CA.

6- HTDP Ñaøo Duy Linh, Kyû sö Ñieän töû Ñöùc Quoác, hieän nguï taïi thaønh phoá Berlin, Ñöùc.

Ñöôïc bieát tính ñeán ngaøy hoâm nay toång soá Hieàn Taøi Döï Phong cuûa Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi laø 
Moät traêm ba möôi laêm vò (135) vaø hieän ñang coù moät soá vò ñang laøm hoà sô gia nhaäp ñeå coù moâi 
tröôøng vaø ñieàu kieän hoaït ñoäng phuïc vuï Ñaïo nôi haûi ngoaïi.

Taäp San Theá Ñaïo xin chuùc möøng 6 vò taân HTDP vaø chuùc quyù Hieàn Huynh luoân luoân ñaày ñuû söùc 
khoûe ñeå phuïc vuï Ñaïo.
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BUÙT KYÙ 
(Cuûa Hieàn Huynh VOÕ AN CÖ, 

Phoù Trò Söï taïi Toäc Ñaïo San Diego) 

Ngaøy muøng moät thaùng gieâng Teát AÁt Muøi 
(2015) taïi Thaùnh Thaát Cao Ñaøi San Diego, toå 
chöùc leã Ngoï ñoùn Xuaân, ñöôïc ghi nhaän: 

Nhö thöôøng leä moãi ngaøy, toâi vaãn thöùc giaác 
khoaûng 5 giôø saùng sôùm, pha cho mình ly caø 
pheâ ñen, gôû nhöõng trang lòch ñeå tính thôøi gian, 
nhìn soå tay thì hoâm nay laø ngaøy ñaàu naêm ñi leã 
Thaùnh Thaát, cuoái trang lòch toâi ñoïc thaáy 2 caâu 
thô: 
 “Maëc ai mua lôïi baùn danh,   
 Mieãn ta hoïc ñaëng Ñaïo laønh maø thoâi.” 

Töø nguoàn suy tö ñoù, toâi ngoài vaøo baøn, hôùp moät 
nguïm caø pheâ ñen, thaám vaøo cô theå, taïo neân 
gioøng luaän ngöõ ñaõ ghi trong ñaàu toâi töï bao giôø, 
toâi voäi caàm buùt ghi vaøo buùt kyù: 
 “Chôû bao nhieâu ÑAÏO thuyeàn khoâng  
 khaúm, 
 Gaùnh baáy nhieâu ÑÔØI laém beå daâu.” 
Roài toâi laïi ghi tieáp: 
 “Nheï chuoâng ai ñieåm ñôøi hö aûo 
 Ñaùnh thöùc vaàng traêng saùng taïi TAÂM” 
Ñuùng 10 giôø, toâi rôøi teä xaù ôû Linda Vista, treân 
chieác xe Toyota “caø taøng,” ñaõ laø ñoâi chaân ñöa 

toâi tôùi Thaùnh Thaát San Diego töø ngaøy môùi taïo 
döïng, ñeå goùp moät phaàn coâng quaû nhoû nhoi, 
haàu coù nôi choán giöõ gieàng moái Ñaïo Thaày, maø 
toâi ñaõ theä nguyeän töø ngaøy coøn maøi ñuûn quaàn 
treân gheá hoïc ñöôøng “Leâ vaên Trung.” Ñoâi tay 
naém chaët tay laùi, nhöng trí oùc toâi vaãn ngöôïc 
doøng thôøi gian veà quaù khöù söû Ñaïo trong Thaùnh 
Ngoân Hieäp Tuyeån (Quyeån 1, trang 7) nhôù laïi 
Thaày ñaõ ban trong ñaøn cô ngaøy 20 thaùng 2, 
1926 (Bính Daàn) 

 “Böûu Toøa thô thôùi troå theâm hoa, 
 Maáy nhaùnh roài sau cuõng moät nhaø 
 Chung hieäp raùn vun neàn Ñaïo Ñöùc 
 Beàn loøng son saét ñeán cuøng Ta.” 

Ñuùng 10 giôø 20 phuùt, toâi ñeán Thaùnh Thaát trong 
nieàm haân hoan cuûa ngaøy ñaàu Xuaân AÁt Muøi. 
Nhìn cöûa Thaùnh Thaát môû roäng, hoa cuùc vaøng 
khoe maøu, loøng toâi thaáy laâng laâng, toâi ñaûo xe 
vaø tìm nôi ñaäu an toaøn. Rôøi xe, toâi mang tuùi 
haønh trang leã phuïc höôùng vaøo coång chính, vôùi 
bao sinh hoaït roän raøng noäi vi Thaùnh Thaát cho 
ngaøy Leã Ñöùc Chí Toân; giôø ngoï ñaàu naêm traûi 
daøi tröôùc maét ghi vaøo kyù öùc ñeå vieát laïi ngaøy 
hoâm sau: 
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* Vieäc ñaàu tieân toâi tieán ñeán coång chính 
Chaùnh ñieän ñang môû roäng, nhìn thaáy Hieàn 
Huynh Chaùnh Trò Söï Leâ Quang Giai ñaõ leân 
ñeøn caùc baøn thôø, vôùi bình hoa leã töôi ñöôïc  
chuaån bò ngaøy hoâm tröôùc theo nghi leã: Tam 
Böûu. Beân trong chaùnh ñieän ñang coù 2 khaùch 
vieáng thaêm ñang troø chuyeän vôùi huynh CTS. 

Sau khi khaùch ra veà, toâi hoûi laïi thì ñöôïc huynh 
Giai cho bieát ñoù laø Hieàn Muoäi vaø Hieàn Ñeä con 
gaùi vaø con trai cuûa Hieàn Taøi Leâ hoaøng Ræ, tuoåi 
ñôøi ñaõ treân cöûu tuaàn, söùc yeáu neân khoâng ñeán 
Thaùnh Thaát ñaûnh leã Thöôïng Ñeá ñöôïc. Thay 
maët BTS, ngöôøi vieát xin ña taï taâm ñaïo cuûa vò 
naày. 

* Ñang ñöùng taïi moät goùc Thaùnh Thaát, nhìn quí 
Ñaïo höõu laàn löôït tieán vaøo saân Thaùnh Thaát, 
quay laïi phía sau, toâi baét gaëp caëp vôï choàng 
treû, maø ngöôøi con gaùi phuïc söùc raát giaûn dò nhö 
moät hieàn thuïc, nôû nuï cöôøi: “Xin chaøo Baùc naêm 
môùi.” 

Toâi oân toàn ñaùp: “Caùm ôn 2 chaùu.” roài hoûi tröôùc 
quyù chaùu thuoäc gia ñình Ñaïo höõu naøo? Thì 
ngöôøi con trai ñaùp: “Caùc chaùu laø hoïc troø cuûa 
Thaày Ñaïo töø 35 naêm tröôùc, ñeán gaëp Thaày ôû 
ñaây vaø vieáng Thaùnh Thaát dòp Xuaân veà. 

Thì ra, tuoåi treû ngaøy nay vaãn coøn taám loøng: 
coâng cha, nghóa meï, ôn Thaày (vì tuïc ngöõ coù 
caâu: “Khoâng thaày ñoá maøy laøm neân”). Nhö theá, 
tình nhaø nôï nöôùc caùc chaùu vaãn coøn giöõ ñöôïc 
caùi ñaïo nghóa cuûa theá gian laø ñieàu raát quyù (raát 
tieác laø toâi queân xin danh taùnh cuûa 2 chaùu naày). 
Hy voïng ngaøy naøo ñoù gaëp laïi taïi Thaùnh Thaát 

naøy. 

* Sau Leã Ngoï vöøa xong, quay laïi 
vôùi Chaùnh ñieän, baát ngôø toâi laïi 
thaáy Hieàn Huynh Tröïc vaø Hieàn Noäi 
(ngöôøi só quan xuaát thaân khoùa 20 
VBQGVN), laïi laø thaân höõu cuûa HH 
vaø Hieàn Tyû CTS Leâ Quang Giai. 
Moi trong kyù öùc, toâi nhôù laïi hôn 7, 
8 naêm tröôùc, toâi ñaõ ñöùng tröôùc chôï 
ñôøi “Vieãn Ñoâng” baùn töøng taäp lòch, 
ñeå ñoùng goùp phaàn coâng quaû vaøo 
vieäc xaây döïng Thaùnh Thaát Cali-
fornia ôû ñöôøng Orangewood thuoäc 
City Garden Groven. Ñoù laø moät kyû 
nieäm khoù queân. 

* Böôùc xuoáng nôi thôø Cöûu Huyeàn Thaát Toå, 
theo ñaïo nho cuûa Cao Ñaøi, toâi gaëp vaø chaøo 
Hieàn Tyû Giai (phuï traùch Löông vuï cuûa Toäc 
Ñaïo San Diego), Hieàn Tyû noùi cöôøi vui veû chaøo 
toâi, tyû Giai ñang baän roän saép xeáp buoåi côm sau 
Leã Ngoï maø caùc Nöõ giôùi treû con nhaø Ñaïo ñang 
quaây quaàn ôû beáp nhoû, chaät heïp naáu nöôùng thöùc 
aên chay. Ñöùng ñaàu phuï traùch noài phôû laø chaùu 
Kathy Khaùnh Leâ, maëc chieác aøo choaøng ñan 
maøu ñoû noåi baät laø moät ñaàu beáp raønh ngheà, luùc 
naøo cuõng vui veû, cöôøi noùi khi toâi hoûi: “Böõa nay 
beáp cho aên moùn gì?” 

(Vôï choàng huynh Giai raát may maén laø ñöôïc 3 
coâ con gaùi ñeïp ñeõ coù Taâm Ñaïo theo cha meï laø: 
Nga, Linh vaø Kathy Khanh Leâ). 

Ngoaøi ra, coøn caùc chaùu Ñieäp, chaùu Trinh, chaùu 
Tuyeát, v..v. 
(Toâi xin caùo loãi vì khoâng nhôù heát teân caùc naøng 
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Kieàu beáp naày), theâm vaøo ñoù coøn caùc chaùu 
Thanh nieân trôï löïc, taïo neân baàu khoâng khí vui 
nhoän cuûa ngaøy ñaàu naêm môùi AÁt Muøi (Keå teân 
Toaøn, Duõng, Cöôøng, v. v.) 
* Quanh quaån trong khuoân vieân Thaùnh thaát 
chaøo ñoùn nieàm nôõ tay baét maët möøng, haøn 
huyeân vôùi Anh, Chò, Em Ñaïo höõu ñeán döï leã, 
roài thôøi gian cuõng qua mau, giôø Ngoï saép ñeán, 
tieáng “Baïch Ngoïc Chung Kinh” thöù 1 ñöôïc 
Hieàn Ñeä Thanh xöôùng leân trong laønh, aám cuùng 
baùo hieäu ñaøn leã baét ñaàu. Toâi mau mau thay leã 
phuïc cuøng vôùi taát caû Chöùc vieäc, Ñaïo höõu, ng-
hieâm chænh tuaàn töï ñi vaøo coång Chaùnh ñieän thôø 
baèng qui ñònh Nam Taû, Nöõ Höõu. 

* Chuoâng “Baïch Ngoïc” laàn 1, caùc em 

Ban Leã leân höông caùc baøn thôø: Ñöùc Ngoïc 
Hoaøng Thöôïng Ñeá, Long vò Tam Giaùo, Nguõ 
Chi vaø baøn thôø Ñöùc Hoä Phaùp ñoái dieän.  

Chuoâng Baïch Ngoïc laàn 2, buoåi leã baét ñaàu, toâi 
nhaåm ñeám taát caû vaøo khoaûng 50 Ñaïo höõu hieän 
dieän. Laø moät leã möøng ñaàu naêm môùi neân khoâng 
coù daâng sôù vaø chæ moät Böõu laø “Chöôùc Töûu”. 

Sau phaàn chính buoåi leã, Hieàn huynh Nguyeãn 
Trung Ñaïo, chuû trì ñoïc baøi caùm ôn vaø chuùc phuùc 
ñeán toaøn theå Ñaïo höõu ñöôïc höôûng Hoàng AÂn 
cuûa Ñöùc Thöôïng Ñeá trong naêm môùi AÁt Muøi, vaø 
môøi taát caû ra tröôùc Thaùnh Thaát chuïp moät böùc 
aûnh ñeå löu giöõ kyû nieäm taïi Thaùnh Thaát. 

Hoài 3 “Baïch Ngoïc chung kinh” vaãn do hieàn ñeä 
Thanh xöôùng, keát thuùc buoåi leã ñaàu Xuaân trong 
tình Ñaïo aám cuùng, hoøa ñoàng maø Ñöùc Chí Toân 
ñaõ daïy. 

* Sau khi caùc em Ñaïo treû thaâu hình kyû nieäm, 
nhöõng traøng phaùo Teát treo tröôùc coång chính, 
ñöôïc Hieàn Taøi Ñaïo vaø Hieàn Huynh Giai chaâm 

ngoøi phaùo noå doøn tan, taïo cho baàu khoâng khí 
vui nhoän, nhaát laø cho soá ñoâng treû em theo 
phuï huynh ñi leã, laàn ñaàu ñöôïc thaáy vaø nghe 
tieáng phaùo möøng Xuaân, vôùi aùo quaàn môùi, ñuû 
maøu saéc, coù caû aùo daøi Vieät Nam vui ñuøa trong 
khuoân vieân Thaùnh Thaát. 
* Tröôùc khi toâi ghi laïi buùt kyù naày, Hieàn huynh 
Hieàn Taøi Nguyeãn Trung Ñaïo, Ñaàu Toäc Ñaïo 
San Diego, coù goùp yù vôùi toâi laø nhôø Hieàn Ñeä 
Phan Vaên An ñoùng goùp coâng quaû daøn aâm thanh 
vôùi Ampli lôùn, neân phaàn phaùt aâm raát roõ raøng 
ñeå ñoàng Ñaïo theo ñoù ñoïc Kinh raát ñuùng nhòp 
ñieäu, roõ raøng hoøa quyeän vaøo taâm hoàn höôùng 
thieän cho loøng ngöôøi ñöôïc ñöôïc taâm tònh. 

* Cuoái cuøng, moät böõa côm chay ñaïm baïc, thaân 
maät, ai aên cuõng cho laø ngon mieäng, duø khoâng 
cao löông myõ vò nhöng ñaày tình ñoàng Ñaïo, con 
chung moät cha, quyeát taâm gìn giöõ gieàng moái 
Ñaïo Thaày, maø Thaùnh Thaát San Diego laø nôi 
tieâu bieåu cho ngoâi nhaø chung, ñeå moïi ngöôøi 
ñöôïc che chôû khi gaëp gioâng baõo cuoäc ñôøi. 

Sau hôn moät tieáng ñoàng hoà, moïi ngöôøi laàn löôït 
töø giaõ ra veà trong nieàm luyeán tieác cuûa ngaøy 
ñaàu naêm môùi, vôùi nhöõng caùi baét tay heïn ngaøy 
taùi ngoä, ñeå trôû laïi doøng ñôøi vôùi cuoäc soáng ña 
ñoan vì cheùn côm manh aùo. 

 “Veøo troâng laù ruïng ñaày saân, 
 Coâng danh phuø theá chæ ngaàn aáy thoâi.” 
  (Taûn Ñaø Nguyeãn Khaéc Hieáu) 

 “Ñeà caâu tieát nghóa vónh toàn haäu lai. 
 Ñôøi ñôøi danh choùi CAO ÑAØI” 
   (NTTP Ñoaøn Thò Ñieåm) 

Ghi xong, ngaøy muøng 03 thaùng Gieâng, naêm AÁt 
Muøi  (Nhaèm ngaøy 21 thaùng 02 naêm 2015) 

Phoù Trò Söï VOÕ AN CÖ

                   ÑOÏC &  COÅ ÑOÄNG TAÄP SAN THEÁ ÑAÏO
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Đá Sỏi hay Đá Cuội rất quen thuộc với con người. Chúng nằm im bất động, vô tri, vô giác, 
tụ hội xôn xao bên bờ suối, hoặc lẻ loi trống vắng cạnh bờ sông, hoặc ngổn ngang phơi mình 
trên biển cát mênh mông. Sỏi là những viên đá dễ vỡ có kích thước từ những viên nhỏ cho đến 
những tảng lớn. Sỏi được phân loại thành «sỏi hạt» (kích thước từ 2 đến 4 mm) và «sỏi cuội» 
(kích thước từ 4 đến 64mm). Cuội là một loại đá mảnh vụn được mài tròn do gió, nước chảy, 
sóng biển, kích thước từ 10 – 25 mm (cuội nhỏ) đến 50 – 100 mm (cuội lớn) . Mỗi loại đá sỏi 
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hay cuội đều có hình thù đa dạng và nhiều màu sắc đặc trưng. Sỏi đá tuy thô kệch nhưng nổi 
bật trong khoảng lặng của không gian vô tận. 

Ngày nay người chơi đá càng ngày càng nhiều và nghệ nhân cũng biết cách tạo hồn cho 
sỏi đá, khiến đá cũng biết khóc cười giữa hư vô hay chênh vênh đỉnh đạc trong cõi ho-
ang vu, tỉnh giấc rong chơi giữa trời... Nghệ nhân còn biết hòa hợp những rung động của 
cảm xúc con người với những nét đẹp thầm lặng của những hòn sỏi đá trong thiên nhiên.  
Người thưởng thức phải buông bỏ mọi ý niệm và vọng tưởng để hòa nhập 
vào sỏi đá, để những nét đẹp vô tri bay bổng vào chốn không có không gian 
và thời gian và không đóng khung trong cái thời không của kiếp người. 
Rất nhiều vật liệu đơn giản sau khi được biến đổi một chút đều trở nên mới lạ và bắt mắt. Sỏi 
đá là nguồn nguyên liệu có sẵn không mất chi phí, nên nhiều nghệ nhân đã quyết định dùng sỏi 
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đá làm chất liệu chính trong việc sáng tạo nghệ thuật. Có nhiều loại hình nghệ thuật tạo bằng 
sỏi đá và các tác phẩm hoàn chỉnh đều mang nhiều dấu ấn của lòng kiên nhẫn với cái tâm thiền 
định của nghệ nhân

* Xếp đá 

Dù thân sỏi đá vô tri, nhưng cũng cần có nhau. Tại sao sỏi đá lại cần đến nhau? Trong thiên 
nhiên có nhiều tảng đá lớn nhỏ quấn quít lấy nhau một cách lạ lùng. Bên dưới những tảng đá 
lớn là những hòn đá cuội hoặc những viên sỏi nhỏ như hình ảnh gà mẹ ấp ủ gà con. Thông 
thường, những viên sỏi nhỏ cần ẩn mình dưới những tảng đá lớn để tồn tại, nếu không chúng 
sẽ bị sóng gió cuốn đi. Nhưng thật tế, những tảng đá dù lớn đến đâu, cũng phải cần đến những 
viên sỏi nhỏ chèn dưới chân để có chân đứng vững chắc. Ôi, sỏi đá là những vật vô tri vô giác 
cũng phải có tâm hồn và cần có nhau. Bởi thế nhiều nghệ nhân đã gom nhặt những viên sỏi, 
viên cuội thô sơ, xấu xí, nằm rời rạc, bơ vơ và xếp chúng quây quần bên cạnh nhau tạo thành 
những tác phẩm nghệ thuật thật sống động và nhiều ý nghĩa...



                                  

                               Bản Tin Thế Đạo         12    
      36

 
 
- Những dấu chân bằng sỏi đá (Stone Footprints) của nghệ nhân Ian Blake (Scotland) được 
xếp đặt từ những viên đá cuội tạo nên những bàn chân bé nhỏ xinh xinh với nhiều tư thế khác 
nhau: bàn chân lúc đứng, lúc bước đi..., bàn chân của đôi tình nhân hay của em bé đang chơi...

 
- Trang ảnh Omnia trưng bày những bức ảnh xếp đá từ những hòn đá cuội mộc mạc, đơn sơ 
thành nhiều hình đa dạng với màu sắc hài hòa mang một vẻ đẹp đơn giản nhưng ẩn tàng nhiều 
hương vị thiền. 
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* Tranh ghép đá 
Từ những báu vật của thiên nhiên ban tặng, qua bàn tay khéo léo tài hoa của các nghệ nhân, đá 
cuội đã được cấy ghép thành những bức tranh với vẻ đẹp lung linh, rực rỡ sắc màu. Tất cả tạo 
nên một thế giới hữu tình mênh mông bát ngát. Những bức tranh từ sỏi đá của Sharon Nowlan 
(Canada) với nhiều chủ đề khác nhau, diễn tả cuộc sống bình dị thường ngày: một gia đình 
ngồi ngắm biển trên mỏm đá, đôi chim trên cành cây, bơi thuyền... 
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* Điêu khắc đá
Những viên đá tưởng như vô hồn nhưng dưới góc nhìn của một tâm hồn nhạy cảm, nghệ sĩ 
người Nhật Hirotoshi Itoh thường được gọi là “người mang nụ cười cho đá” , sỏi đá trở thành 
một thế giới kỳ bí và huyền diệu. Những hòn đá khô cứng qua tay Hirotoshi trở nên mềm mại, 
không chỉ biết “cười” mà chúng còn biến thành những chiếc túi nhỏ chứa tiền xu hay ổ bánh 
mì đang được cắt ra, trông rất ngộ nghĩnh và dễ thương. 

* Sơn vẽ trên đá
Họa trên giấy, trên lụa, thậm chí trên cơ thể con người có lẽ không còn quá mới mẻ. Nhưng, 
họa trên sỏi đá - một chất liệu tưởng như không có mối liên hệ nào với loại hình nghệ thuật 
này, lại là một nghệ thuật độc đáo hiện nay. Trái với hình ảnh và suy nghĩ của nhiều người về 
những hòn đá cuội cứng nhắc, vô hồn, người xưa cũng biết nghệ thuật vẽ trên đá, các viên đá 
cuội thô ráp trong tự nhiên được hóa thân thành những tác phẩm mỹ thuật như hoa cỏ, vật nuôi, 
chim, thú… Song bộ sưu tập của Ernestina Gallina - một họa sỹ vẽ tranh trên đá nổi tiếng ở 
vùng Cenestino, nước Ý đã biến những hòn sỏi thô đó thành sinh động, tràn đầy sức sống và 
nâng nghệ thuật lên một tầm cao mới gây ngạc nhiên cho người thưởng ngoạn. 
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* Khắc chữ trên đá

Những viên đá cuội bé tí nằm gọn trong lòng bàn tay với các chữ tâm, tín, nhẫn, trí, dũng, vô 
thường… được mọi người chia sẻ như một thông điệp thân thương, trìu mến . Sự cứng cỏi của 
đá kết hợp với nét mềm mại của chữ làm nên một nét đẹp vừa uyển chuyển vừa vững bền, vô 
cùng ý nhị. Nét chữ lớn, nhỏ đều được khắc đục điêu luyện, với một sự nhẫn nại phi thường 
của nghệ nhân. 
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* Đá và bonsai 
Nếu trên sỏi đá có thêm một cây bonsai sẽ là một tác phẩm mang nhiều sức sống và thiền vị . 
Những viên đá cuội kết hợp vô tình làm tăng vẻ đẹp tiềm ẩn giữa cây và đá. Đá, sỏi là những 
vật liệu luôn đem lại cảm giác vững bền, ổn định. Chốn cư trú đầu tiên của loài người là các 
hang động. Để tạo mối giao hòa chặt chẽ giữa Người và Thiên nhiên: sự có mặt của cây và đá 
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là hết sức cần thiết. Bên trong viên sỏi cứng ngắt sẽ thấy tồn tại một linh hồn mềm mại, xanh 
mát của một cây bonsai. Bản thân hòn đá, tự thân nó chỉ là vật vô tri, vô giác nhưng khi đá 
mang trên mình những cây bonsai mềm mại phối hợp với những cảnh trí khác nhau, tạo nên 
những không gian thẩm mỹ khác nhau sẽ thấy sỏi đá cũng trở nên hữu tình, hữu ý. 

Sự sắp xếp, khắc chạm hoặc tô vẽ sỏi đá thành những hình ảnh gợi nên cảm giác sống động, thoạt 
trông có vẻ đơn giản, bình thường nhưng giá trị thực của nó đòi hỏi người thưởng ngoạn, phải ngồi 
thiền hoặc trầm tư, mặc định mới từ từ thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa hàm chứa bên trong những 
những hình dáng đơn giản đó. Cái đơn giản của thiền nằm ở chính trong bản chất nội tại , đề cao 
sự tinh khiết và nét đẹp tự nhiên không trau chuốt, gọt dũa của sỏi đá với hình dạng nguyên sơ. 

Đời sống của đá - một đời sống giản dị, khiêm nhường, lặng lẽ nhưng cứng rắn, dám đối mặt với 
thử thách, va chạm để khoác lên mình một vẻ đẹp mang dấu ấn của thời gian, của trải nghiệm.  

Những ai xem các tác phẩm nghệ thuật sỏi đá trong các không gian triễn lãm sẽ thấy như lạc 
vào chốn hoang vu của các thiền sư ngày xưa ngồi thiền trong động đá u trầm . Nghệ nhân đã 
thổi hồn vào đá để tác phẩm mang nhiều ý nghĩa siêu nhiên ẩn tàng giáo lý vô ngôn của thiền 
học có giá trị vượt không gian và thời gian, đưa hồn con người vào hồn sỏi đá. 

                                                                                     Leâ Taán Taøi USA)
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