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        BAÛN TIN THEÁ ÑAÏO
  

Lôøi Ban Phuï Traùch: 
Baûn Tin Theá Ñaïo ñeán ngaøy hoâm nay ñaõ phaùt haønh ñöôïc 6 soá. Kyû thuaät coøn keùm, tin töùc thì ñoàng ñieäu vaø 
raát  mong ñöôïc söï hôïp taùc cuûa caùc cô sôû Ñaïo vaø ñoàng ñaïo cuøng thaân höõu.
Ñaëc ñieåm cuûa Baûn Tin naày laø mong muoán ñöôïc chuyeàn ñeán quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû coù email nhöõng tin 
töùc caàn ñöôïc phoå bieán nhanh vaø moät hai baøi muïc ñích laøm thö giaõn tinh thaàn cuûa quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû 
sau moät ngaøy laøm vieäc meät nhoïc, caêng thaúng.
Chuùng toâi raát mong ñöôïc quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû uûng hoä tinh thaàn vaø quaûng baù Baûn Tin naày thaät roäng raõi 
vaø cung caáp chuùng toâi kòp thôøi nhöõng sinh hoaït ñaïo söï taïi ñòa phöông cuøng hình aûnh.
Chuùng toâi thaønh thaät caûm taï vaø ghi aân quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû.
Kính
Baûn Tin Theá Ñaïo

TIN SAN JOSE, CALIFORNIA
*- Thaønh laäp Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Baéc California
Lôøi giôùi thieäu: Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi goàm nhöõng ngöôøi sanh quaùn taïi Taây Ninh, ñaõ laøm vieäc 
taïi Taây Ninh, ñaõ hoïc taïi Taây Ninh, hoaëc con em coù cha meï oâng baø lieân heä ñeán Taây Ninh .
Hoäi coù muïc ñích lieân laïc nhau, töông trôï nhau, . . .(aùi höõu) trong tình thöông yeâu ngöôøi cuøng moät 
ñòa phöông.
Hieän nay taïi haûi ngoaïi ñaõ coù 3 Taây Ninh Ñoàng Höông hoäi nhö sau:
1- Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Hoa Kyø (taïi Nam California)
2- Taây Ninh Ñoàng Höông hoäi taïi Houston Texas.
3- Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi UÙc Chaâu.
Theo Thö Môøi ñính keøm, Taây Ninh Ñoàng Höông hoäi Baéc California seõ ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 
16-3-2014 taïi San Jose, California.
Chuùng toâi xin chuùc möøng Ban Vaän Ñoäng Thaønh Laäp Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Baéc California vaø 
raát mong Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Baéc California seõ ñöôïc yeåm trôï töø tinh thaàn ñeán vaät chaát cuûa 
ñoàng höông Taây Ninh, nhaát laø söï yeåm trôï quyù baùu cuûa 3 Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi ñaõ ñöôïc thaønh 
laäp vaø ñaõ hoaït ñoäng vöõng maïnh töø nhieàu naêm qua.
Sau ñaây laø Thö Môøi, Thö Ngoõ cuûa Ban Vaän Ñoäng Thaønh laäp Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Baéc 
California.



                                                                               

THÖ MÔØI
THAM DÖÏ BUOÅI HOÏP MAËT

THAØNH LAÄP TAÂY NINH ÑOÀNG HÖÔNG HOÄI BAÉC CALIFORNIA

Ban Vaän Ñoäng Thaønh laäp Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Baéc California

Traân troïng kính môøi:

Quyù Quan Khaùch, quyù ñoàng höông Taây Ninh, quyù thaân höõu vaø gia ñình vui loøng bôùt 
chuùt ít thì giôø quyù baùu ñeán tham döï buoåi hoïp maët thaønh laäp “Taây Ninh Ñoàng Höông 
Hoäi Baéc California” ñöôïc toå chöùc taïi:
Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Phuù Laâm, soá 3082 Story Road, San Jose, CA 95127.
                 Ñieän thoaïi 408-251-9590
Thôøi gian: Töø 10.30 saùng Chuû Nhaät 16 thaùng 3 naêm 2014 (nhaèm ngaøy 16-2-Giaùp 
Ngoï).
Söï hieän dieän cuûa quyù vò laø moät nieàm vinh haïnh cho Hoäi.
Traân troïng kính môøi
San Jose, ngaøy 21-2-2014
Ban Vaän Ñoäng.

Moïi chi tieát xin lieân laïc:
1- OÂng Buøi Ñöùc Taøi, (916)638-7378
2- OÂng Nguyeãn Ngoïc Duõ, (408)238-6547, email: dutani@comcast.net
3- OÂng Nguyeãn Thanh Lieâm, (408)263-2539, email: huechuong@yahoo.com
4- OÂng Traàn Minh Khieát, (408)205-6379, email: khietmtran@aol.com
5- OÂng Duy Vaên, (408)759-9339, email: duyvan2011@gmail.com
6-OÂng Nguyeãn Ñaêng Khích, (408)823-6044, email: tn_ndk@yahoo.com
7- OÂng Traàn Vaên Sung, (408)923-2961.
8 OÂng Traàn Minh Quan, (408)714-8753, email: quantran1945@yahoo.com
9-OÂng Nguyeãn Thaønh Höng, (408)779-4204, email: henrynguyen07@hotmail.com
10 OÂng Traàn Kim Ñaõnh, (408)362-0592.
11- OÂng Döông Vaên Ngöøa, (408)772-0989, email: datthong2005@yahoo.com



                                                                               

THƯ NGỎ
                CỦA BAN VẬN ĐỘNG TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA

Kính thưa:

Quý vị Trưởng thượng 
Quý cô dì,chú bác, cùng tất cả quý bạn đồng hương Tây Ninh.

Trong bao nhiêu bộn bề lo toan của cuộc sống có muôn ngàn khó khăn và có cả những bon chen 
thách thức dồn dập nơi đất khách quê người. Bỗng một lúc nào đó trong mỗi chúng ta lại thổn 
thức về quê hương, nơi đó có một phần lớn của cuộc đời mỗi chúng ta trên mảnh đất có dòng sông 
Vàm Cỏ êm đềm, một núi Bà Đen sừng sững linh thiêng, lòng Hồ Dầu Tiếng tưới mát và nhất là 
một Tòa Thánh nguy nga biểu hiện nét đặc thù của quê hương thân yêu, cho dù nói ra hay mãi giữ 
kín trong tận sâu thẳm trái tim mỗi người. 

Có những người xa quê đã tìm thấy nhiều thành công và nhiều hạnh phúc, cũng có những người 
vẫn mãi bước chông chênh trên đường đời, nỗi niềm đó ai cũng có thể chia sẻ cùng gia đình, bạn 
bè của chúng ta hàng ngày. 

Và nay,chắc hẳn có nhiều trái tim với lòng mong muốn có thêm một ngôi nhà chung, một đại 
gia đình chung bao gồm mọi giới, không phân biệt tôn giáo, nơi đó luôn chứa đầy tình cảm quê 
hương, để cùng chia bùi sẻ ngọt, nơi đó có tình cảm đùm bọc, xây dựng cho nhau trong tinh thần 
tương thân tương ái nơi xứ người và làm nền móng cho các thế hệ con cháu nối tiếp duy trì bản 
sắc văn hóa Tây Ninh.

Chúng tôi gồm : Nguyễn Ngọc Dũ, Duy Văn, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Thanh Liêm, Trần 



                                                                               

Văn Sung, Trần Minh Quan,Trần Kim Đãnh, Nguyễn Đăng Khích và Trần Minh Khiết đã có một 
cuộc họp sơ bộ vào ngày 13 tháng 01 năm 2014, tại thành phố San Jose, California. Qua tinh thần 
của cuộc họp anh em đã đồng ý là nên thành lập “ ngôi nhà chung” là Tây Ninh Đồng Hương Hội 
Bắc California.

Nên nay, chúng tôi kính gởi đến quý vị trưởng thượng, cô dì, chú bác, quý bạn những anh chị em 
sinh quán Tây Ninh, những người có thời từng làm việc, học và trú quán ở Tây Ninh, hoặc có cha 
mẹ ông bà là người gốc Tây Ninh…và qua đây xin tất cả quý vị tham gia vào Ban Vận Động để 
làm cầu nối thống kê, tổng hợp danh sách để từ đó biết và chuẩn bị thành lập ra mắt Tây Ninh 
Đồng Hương Hội Bắc California dự trù vào ngày Chủ nhật 16 tháng 3 năm 2014 tới đây.

Kính thưa: Quý vị Trưởng thượng, cô dì, chú bác quý bạn đồng hương Tây Ninh,

Việc thành lập Hội có thể hơi muộn nhưng chúng ta cần thực hiện, đó là sự nối kết tình đồng 
hương và tình yêu quê hương của bà con anh em tỉnh nhà . Chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị đồng 
hương xây dựng lên được “Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California ” nơi miền Bắc tiểu bang 
California này vững mạnh về tổ chức, sắc son về tình nghĩa.

Để công tác tổng hợp thông tin chuẩn bị cho ngày ra mắt tổ chức Đại Hội, chúng tôi đề nghị quý 
đồng hương nên tích cực ghi danh tham gia thành lập và xây dựng Hội. 

Chúng tôi đặc biệt kêu gọi các bạn trẻ tích cực tham gia, tương lai quê hương là của bạn và do 
tay các bạn.

Cuối thư nhân dịp Xuân Giáp Ngọ (2014) đến chúng tôi kính chúc qúý vị Trưởng thượng, các bạn, 
các anh chị em, quý cô dì,chú bác luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

San Jose, ngày 16 tháng 01 năm 2014
TM. Ban Vận động Thành lập
Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California

1-Ông Bùi Đức Tài (916) 638 – 7378
2-Ông Nguyễn Ngọc Dũ (408) 238 – 6547 .Email: dutani@comcast.net
3- OÂng Nguyeãn Thanh Lieâm, (408)263-2539, Email:huechuong@yahoo.com
4-Ông Trần Minh Khiết (408) 205 – 6379 . Email: khietmtran@aol.com
5-Ông Duy Văn (408) 759 – 9339 .Email: duyvan2011@gmail.com
6-Ông Nguyễn Đăng Khích (408) 823 – 6044. Email: tn_ndk@yahoo.com
7-Ông Trần Văn Sung (408) 923 – 2961
8-Ông Trần Minh Quan (408) 714 – 8753 .Email:quantran1945@yahoo.com
9-Ông Nguyễn Thành Hưng (408) 779 – 4204.
Email: henrynguyen07@hotmail.com
10- Ông Trần Kim Đãnh (408) 362 – 0592
11- Ông Dương Văn Ngừa (408) 772 – 0989. Email: datthong2005@yahoo.com

mailto:dutani@comcast.net
mailto:khietmtran@aol.com
mailto:duyvan2011@gmail.com
mailto:tn_ndk@yahoo.com
mailto:Email%3Aquantran1945@yahoo.com
mailto:henrynguyen07@hotmail.com
mailto:datthong2005@yahoo.com


                                                                               

TIN  TAÂY NINH ÑOÀNG HÖÔNG HOÄI HOA KYØ (taïi NAM CALIFORNIA)

Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Hoa Kyø  (Nam CA) seõ toå chöùc Tieäc Taân Nieân Giaùp Ngoï 2014 & 
Phaùt haønh Ñaëc San Taây Ninh Queâ Toâi  2014 vaøo ngaøy 2 thaùng 3-2014 taïi nhaø haøng Palace 
Seafood Restaurant , soá 15583 Brookhurst St, Westminster, CA 92683.
Traân troïng thoâng baùo



                                                                               



                                                                               

TÌM HIEÅU
  

Sầu riêng, từ nụ ra hoa đến trái.
Durians, from bulbs to flowers and 

fruits.

***

 



                                                                               

Sầu riêng (Wikipedia)
Durian (Wikipedia, the free encyclopedia)

This is really interesting - survival of the strongest & fittest 
through to ultimate fruition.  For those of you who love 
Durians, here are some photos showing the durians from 
flowers to fruits ...Never realised that there is such a long 
gestation period...
 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FS%25E1%25BA%25A7u_ri%25C3%25AAng&ei=FIcJU5zpNM7joATJyIEI&usg=AFQjCNGj1Da3p9f4ZbR3S07Yk6J7jzNKNw&sig2=oyMDoaURBFHWirEPv6q_Zg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CDUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDurian&ei=IYwJU_a2JpPdoAS4vIDAAQ&usg=AFQjCNH30Lb2IJc2BwS8Hh8X9vpFfG2zIA&sig2=tkcCU6UzVh2IFLzjnChPTQ&bvm=bv.61725948,d.cGU


                                                                               

 

 



                                                                               

 

 

 

 



                                                                               

 

***
SAÙU (6) ÑIEÀU CHÖA BIEÁT veà GMAIL

(VnMedia) - Gmail đã trở thành một công cụ quá quen thuộc với bất kỳ ai sử dụng Internet. 
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những thủ thuật tuy đơn giản nhưng khá hữu ích, giúp 
gia chủ tiết kiệm được không ít thời gian và công sức khi sử dụng.

 1-. Dấu chấm trong địa chỉ Gmail không quan trọng 

Gmail cho phép bạn thêm dấu chấm vào bất kỳ vị trí nào 
trên địa chỉ email của mình mà không ảnh hưởng gì đến việc 
gửi nhận thư. Ví dụ, nếu địa chỉ email của bạn là abcxyz@
gmail.com, bạn có thể thêm dấu chấm vào địa chỉ email của 
mình thành abc.xyz@gmail.com hayab.cxyz@gmail.com 
đều được. Các thư gửi đến abc.xyz@gmail.com đều được 
đưa vào hộp thư abcxyz@gmail.com. Do vậy, khi gửi thư 
cho người khác, bạn cũng không cần quá quan trọng vào 

dấu chấm trên địa chỉ email người nhận, không cần gõ dấu chấm thì thư vẫn đến đúng nơi. 

mailto:abcxyz@gmail.com
mailto:abcxyz@gmail.com
mailto:abc.xyz@gmail.com
mailto:hayab.cxyz@gmail.com
mailto:abc.xyz@gmail.com
mailto:abcxyz@gmail.com


                                                                               

2. Bạn có thể hẹn giờ nhận email 

Sử dụng ứng dụng Gmail miễn phí, Boomerang, bạn có thể mở một email và hẹn giờ để nó được 
gửi lại vào hộp thư đến của bạn sau một khoảng thời gian. 

3. Bạn có thể nhận thông báo trên desktop khi có email mới 

Nếu bạn thường xuyên cần kiểm tra email mới, Gmail có thể hiển thị những thông báo dạng trên 
desktop khi có email mới gửi tới bạn. Bạn có thể cài đặt để Gmail thông báo mỗi khi có email 
mới hoặc khi bạn nhận được email được gắn nhãn quan trọng. Hãy nhấn vào biểu tượng bánh răng 
trong hộp thư đến, vào mục “Settings” và cuộn xuống phía dưới tới mục “Desktop Notifications”. 

4. Bạn có thể xóa nhanh toàn bộ nội dung của hộp thư đến 

Bạn có thể dễ dàng xóa toàn bộ email.Bạn có thể nhìn thấy số lượng email trong hộp thư đến. 
Hãy nhấn vào hộp đánh dấu nhỏ ở trên cùng bên trái và chọn “All” từ trình đơn xổ xuống. Khi 
đó, Gmail sẽ hiện thông báo hỏi liệu bạn có muốn chọn tất cả email trong hộp thư đến hay không. 
Sau khi đã chọn toàn bộ các email, hãy nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa. 

5. Bạn có thể hủy lệnh gửi một email 

Không gì tệ hơn là gửi đi một email và ngay lập tức phát hiện ra email có lỗi chính tả hay bạn gửi 
cho nhầm người. Thật may mắn, vẫn có cách để bạn khắc phục sai lầm đó. Gmail có tính năng 
cho phép bạn hủy lệnh gửi email trong vòng vài giây sau khi nhấn nút gửi. Tất cả những gì bạn 
cần làm là nhấn vào biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng bên phải, nhấn vào “settings”, chọn tab 
“labs”. Khi cuộn xuống phía dưới, bạn sẽ thấy mục “undo Send”, nhấp chuột chọn “enable”, sau 
đó cuộn xuống phía dưới và chọn “save Changes”. 

6. Gắn sao vào thư 

Hẳn bạn đã biết tính năng cho gắn sao vào thư trên Gmail, nhằm đánh dấu những thư quan trọng. 
Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ việc bấm vào biểu tượng hình ngôi sao trước các thư cần đánh 
dấu, ngôi sao ấy sẽ chuyển sang màu vàng giúp thư trở nên nổi bật hơn. Mặc định, Gmail chỉ có 
sẵn ngôi sao màu vàng, song bạn có thể bổ sung thêm nhiều sao màu khác nữa để phân loại thư 
dễ dàng hơn. 

Bạn bấm vào biểu tượng hình răng cưa trên giao diện Gmail > chọnSettings. Ở trang thiết lập, bạn 
vào thẻ General và cuộn xuống mụcStars. Tại đó, bạn sẽ thấy tại dòng Presets, mục 1 star đang 
được chọn, tương ứng với một ngôi sao màu vàng. Để kích hoạt thêm nhiều sao màu sắc khác, 
bạn bấm 4 stars (tăng số lượng lên bốn màu) hay bấm all stars để kích hoạt toàn bộ các dấu sao 
mà Gmail hỗ trợ. Xong, bạn bấm Save Changes. 

Khi đã kích hoạt thêm nhiều sao khác, nếu bấm biểu tượng hình sao trước thư cần đánh dấu, bạn 
cứ bấm nhiều lần vào biểu tượng đó để chọn đúng màu sắc của sao cần dùng, chứ không còn giới 
hạn chỉ có một sao màu vàng nữa.

(Thúy Nga tổng hợp, nguoàn Internet) 



                                                                               

PHAÂN ÖU
Chuùng toâi voâ cuøng thöông tieác nhaän ñöôïc tin buoàn:   
Phu quaân cuûa Hieàn Tyû Leâ Kim Anh, Baøo huynh cuûa Hieàn 
Huynh Ñoã Vaên Daãu vaø cuõng laø Thaân phuï cuûa HTDP Ñoã 
Thanh Haûi (Trôï lyù Toång Quaûn Nhieäm, thaønh vieân Ban 
Dòch Thuaät Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi), laø: 

Cöïu Chaùnh Trò Söï
 Ñoã Danh Döï 

Ñaõ qui vò vaøo luùc 2.06 AM ngaøy 16 thaùng 2 naêm 2014 
(nhaèm ngaøy 17 thaùng 1 naêm Giaùp Ngoï) taïi  San Jose, CA

Höôûng thoï 80 tuoåi
Chuùng toâi thaønh kính phaân öu cuøng Hieàn Tyû Leâ Kim Anh, 
Hieàn Huynh Ñoã Vaên Daãu, Hieàn Ñieät Ñoã Thanh Haûi cuøng 
tang gia hieáu quyeán.

Nguyeän caàu Ñöùc Chí Toân, Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng Thieâng 
Lieâng ban hoàng aân ñoä roãi cho höông linh coá cöïu CTS Ñoã 
Danh Döï duïc taán  treân coõi Thieâng Lieâng Haèng Soáng.

THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU

Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi & Taäp San Theá Ñaïo.
Ban Theá Ñaïo Baéc CA, Ban Theá Ñaïo Nam CA
Ban Theá Ñaïo Texas & Ban Theá Ñaïo UÙc Chaâu

Caùc Ban Ñaïi Dieän Ban Theá Ñaïo taïi caùc bang taïi Hoa Kyø, 
taïi Canada vaø taïi Phaùp.



                                                                               

Sô Löôïc Tieåu söû
Cựu CTS Đỗ Danh Dự

(1935-2014)
    *-Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1935 tại Tân Tịch, Tân Uyên, Biên Hòa. Con ông Đỗ văn   
 Bưu và bà Nguyễn Thị Đặt.

 *-Năm 1949 : Cả gia đình về Tây Ninh định cư tại ấp Trường  
  Cửu, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành (nguyên là Quận Phú  
  Khương).

 *- Học tại các trường Bàu Cà Na và Đạo Đức Hoïc Ñöôøng ñeán
lôùp Ñeä Töù.

 *- Năm 1955: Tham gia Quân đội Cao Đài.

 *- Năm 1957: - Tham gia Quân đội Quốc Gia.
 *- Năm1958:  Bị thương (lần nhất) và về làm việc ở Cục Tâm  

  Lý Chiến, Sài Gòn.
 *- Năm 1965: Về Tam Hiệp Biên Hòa, làm việc ở khâu quân 

lương, cũng thuộc Tâm Lý Chiến.
 *- Năm 1966:  Bị thương lần 2, được giải ngủ và làm việc tại Giám Sát Viện Biên Hòa,    
với chức vụ Thư Ký hành chánh vào năm 1967.
   *- Năm 1967:  Lập gia đình với bà Lê Kim Anh. - 
    Nhập môn Đạo Cao Đài làm môn đệ Đức Chí Tôn vào 1/9   
  năm Ất Mão tại Thánh Thất  Biên Hòa.
   *- Naêm1976 : Về Tây Ninh, ngụ tại ấp Trường Cửu, xã Trường   
  Hòa, Hòa Thành.
   *- Naêm 1977:  Ñi kinh tế mới, ấp Chòm Dừa, xã Thái Bình,   
  huyện Châu Thành, Tây  Ninh.
   *- Naêm 1981:  Về Sài Gòn, ngụ tại phường Đa Kao, Quận 1.
   *- Naêm 1987: Vượt biên đường biển đến Thái Lan vào tháng 2   
    năm 1988 và trải qua các  trại: Koh-Wai, Koh-Lang, Ban Thad,   
  Panatnikhom.
   *- Naêm 1990 :định cư ở Hoa Kỳ tại thành phố San Jose, bang   
  California.
  - Bắt đầu sinh hoạt tại Thánh Thất San Jose và kinh qua các chức vụ: Công Vụ, Phó  Trò Sự,   
  Lễ Vụ, Chánh Trò Sự  Đầu Hương.
   - Làm Landscaping and Gardening để sinh sống và lo cho gia đình với 8 người con 
    (5 trai, 3 gái).



                                                                               

Tang Lễ Cựu CTS Đỗ Danh Dự
Chaùnh Trò Söï  Ñoã Danh Döï cö nguï taïi San Jose, CA. Vaøo ngaøy 16-2-2014 ( nhaèm ngaøy 17 thaùng 
gieâng naêm Giaùp Ngoï) Hieàn huynh ñaõ töø giaû coõi traàn veà vôùi Thaày Meï.

Trong luùc sanh tieàn, Hieàn Huynh ñaõ phuïc vuï Ñaïo treân 20 naêm vaø do ñoù coâng nghieäp cuûa Hieàn 
Huynh raát lôùn ñoái vôùi ñòa phöông San Jose, CA. Do ñoù khi Hieàn Huynh qui vò, Hieàn Huynh ñaõ 
ñeå laïi nhieàu noåi thöông tieác meán thöông khoâng nhöõng rieâng cho gia ñình maø caû cho ñoàng ñaïo 
nöõa.

Taïi San Jose, CA caû hai Thaùnh Thaát San Jose, Thaùnh Thaát Baéc California vaø caû Ban Leã Nhaïc 
Ñoàng Nhi vaø Ñaïo Tyø cuûa Thaùnh Thaát Cao Ñaøi California töø Nam California cuõng ñeàu goùp 
phaàn lo toå chöùc tang leã cho Hieàn Huynh theo nghi thöùc Ñaïo. 

Trong 2 ngaøy tang leã,  Thaùnh Thaát San Jose,ù Toäc Ñaïo Santa Clara ñaõ laøm tang leã cho Hieàn 
Huynh coá cöïu CTS Ñoã Danh Döï theo chöông trình sau:

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2014
•	 Tại Thánh Thất San Jose: 8:00AM – Cáo Từ Tổ

•	 Tại Nhà Quàn
 9:30AM – Tẩn Liệm, Thành Phục Phát Tang, Cúng Vong
 6:00 PM – 8PM – Thăm Viếng.

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2014
•	 Tại Nhà Quàn           

8:00AM – Chánh Tế, Phụ Tế, Cầu siêu               
        Phân Ưu, Đáp Từ           
10:30AM – Di Quan            
11:30AM – An táng tại Los Gatos Memorial Park.

2255 Los Gatos Almaden Rd, San Jose, CA 95124
(Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh).

Trong ngaøy thöù baûy, taïi nhaø quaøn ñöôøng Santa Clara, CA choã ñaäu xe khoâng coøn choã troáng. 
Ngöôøi ñeán tham döï tang leã phaûi ñeå xe ngoaøi ñöôøng chung quanh nhaø quaøn. Trong phoøng laøm 
tang leã , khoâng coøn choã troáng vaø ngöôøi tham döï phaûi ñöùng doïc theo ñöôøng leân xuoáng nhaø 
quaøn. Soá ngöôøi quaù ñoâng leân ñeán hôn 100 ngöôøi( khoâng ñeám chính xaùc ñöôïc).

Tang leã ñaõ ñöôïc cöû haønh theo nghi thöùc Ñaïo, theo chöông trình ñaõ neâu ôû treân. Ñeán phaàn phaân 
öu ñaùp töø thì tröôùc tieân HT CTS Ñaøo Minh AÙnh, Qu. Ñaàu toäc Toäc Ñaïo Santa Clara thay maët 
Thaùnh Thaát & Ñieän Thôø Phaät Maãu San Jose, CA phaân öu cuøng tang gia hieáu quyeán vaø tuyeân 
döông coâng nghieäp coá cöïu CTS Ñoã Danh Döï.



                                                                               

Keá tieáp laø phaàn chia buoàn cuûa Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi (HT. Nguyeãn Ngoïc Duõ Ñaïi Dieän), 
Cô Quan Ñaïi Dieän Cao Ñaøi Haûi Ngoaïi ( HT. Nguyeãn Vaên Caàu Ñaïi Dieän) vaø Thaùnh Thaát 
Oregon bang Oregon ( CTS Leâ vaên Hoaøng Ñaïi Dieän).
Sau phaàn chia buoàn cuûa caùc cô quan HH  Ñoã Thanh Haûi, Tröôûng Nam cuûa coá cöïu CTS Ñoã 
Danh Döï ñaõ  thay maët gia ñình ñoïc ñaùp töø  (nguyeân vaên ñöôïc ñaêng tieáp theo tin toùm löôïc 
naày.

Ñeán giôø di quan, linh cöûu ñaõ ñöôïc di chuyeâûn ñeán Los Gatos Memorial Park.

ĐÁP TỪ
(ngày 22 tháng 2 năm 2014)

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát !

Kính Bạch Hội Thánh, Quý Chức Sắc, Quý Chức Việc, Quý Đồng Đạo, Quý Ông Bà Cô 
Bác Chú Cậu Dì, Quý Anh Chị Em,

Chúng tôi là Đỗ Thanh Hải, trưởng nam của người quá cố - Cựu CTS Đỗ Danh Dự, 
được sự cho phép của Thân Mẫu là bà quả phụ Lê Kim Anh, xin mạn phép đại diện 
tang gia đọc lời Đáp Từ kính gởi đến toàn thể quý vị, hiện diện hôm nay, hôm qua, và 
từ những ngày Thân Phụ vừa qua đời đã đến phân ưu, chia buồn, giúp đở trong lúc gia 
đình có hữu sự. Chính quý vị đã tiếp sức chúng tôi, những người ở lại có thêm nghị lực 
và tinh thần để chăm lo hoàn tất cho tang lễ được chu đáo, trọn vẹn cho người quá cố.

Quả thật những di sản của Thân Phụ để lại quá cao dày, mà rất nhiều quý vị đây từng 
là chứng nhân, trong phút chốc đặt lên vai chúng tôi, như sức nặng ngàn cân, khó mà 
chúng tôi có thể chu toàn mọi việc. Cũng nhờ những quan tâm ưu ái của bạn hữu xa 
gần, trong Đạo, ngoài xã hội, đã giúp cá nhân chúng tôi và gia đình vượt qua khó khăn 
này. 

Dẫu biết rằng sanh ly tử biệt là lẽ thường của Đấng tạo hóa, nhưng với gia đình chúng 
tôi là một mất mát to lớn biết là dường nào. Từ nay chúng tôi không còn có người Cha 
bên cạnh để được vấn ý; không còn người Chồng để cùng chia sẽ ngọt bùi, để mà cằn 
nhằn cửi nhửi; không còn người Anh để mà nủng niệu, một câu anh Hai, hai câu anh 
Hai, anh Hai; từ nay sẽ không còn Cậu Hai ơi! Cậu Hai ơi!; không còn Bác Hai ơi! Bác 
Hai ơi!; không còn người Ông để mà vui đùa, để học bập bẹ tiếng Việt, Ông Nội, Ông 
Ngoại, Ông Hai… và từ nay sẽ không còn thấy nữa… không còn gặp mặt nhau nữa… 
nhưng Người đã để lại rất nhiều đức tính, di sản tích cực cho hậu bối. Đó là tình thương 
yêu, tính trách nhiệm của người Anh, người Chồng, người Cha, người Ông… đó là về 
mặt gia đình. Về mặt xã hội, với tinh thần làm việc không mệt mỏi, giúp đở bạn bè thân 



                                                                               

hữu, dẫu biết rằng mình không còn được sống bao lâu nữa. Thí dụ điễn hình, là việc 
đóng góp công sức xây dựng Thánh Thất Bắc California trong những năm tháng cuối 
đời, tuy lúc đó đang bị bệnh ở thời kỳ cuối. Thân phụ chúng tôi là người ngay thẳng, 
chính trực, và nghiêm khắc khi liên quan đến luật lệ. Đối với luật của Đạo Cao Đài, ông 
là người bảo thủ chơn truyền và áp dụng nghiêm khắc những gì đã được Hội Thánh 
ban, với Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh. Và còn nhiều nhiều nữa mà chúng 
tôi  không thể nói hết hôm nay.

Gia đình chúng tôi trân trọng và ghi ơn đến Thánh Thất Bắc California, BTS Hương Đạo 
San Jose. HH CTS Nguyễn Văn Bé đã tổ chức đọc kinh cầu an, đến tận tư gia để đọc 
kinh cầu hồn, và khi vừa qua đời, quý vị đã đến tư gia để đọc kinh khi đã chết rồi, dù lúc 
đó 2 - 3 giờ sáng, trời mưa ướt lạnh. Chúng tôi chân thành tri ân những tấm thâm tình 
đó...

Gia đình chúng tôi trân trọng và ghi ơn đến Thánh Thất San Jose, BTS Hương Đạo San 
Jose, và HH QĐT Đạo Santa Clara, CTS Đào Minh Ánh cùng với ban nhạc lễ đồng nhi 
ở địa phương, kết hợp với nam California, Thánh Thất Orangewood, đã tiếp sức lo cho 
chương trình tang lễ của Thân Phụ chúng tôi, Cựu CTS Đỗ Danh Dự, ngày hôm qua, 
và hôm nay, một cách chu đáo trọn vẹn theo nghi thức lễ tang trong Đạo Cao Đài, Tòa 
Thánh Tây Ninh. 

Thân phụ chúng tôi đã góp công sức vào việc phát triển cơ Đạo Trời tại địa phương này 
hơn 20 năm qua và hôm nay khi đã ra đi, được cả hai Thánh Thất cùng đồng Đạo chăm 
lo hậu sự, quả là vạn hạnh cho tang quyến chúng tôi. Có lẽ đây là huyền dieäu chăng!

 Chúng tôi chân thành tri ân đến những phân ưu và thăm viếng từ:

● Quý thân hữu của Thân Phụ chúng tôi

● Quý thân hữu của Thân Mẫu chúng tôi

● Quý thân hữu của cá nhân chúng tôi, các em Thảo, Trúc, Tú, Thanh, và Mai

● Quý thân hữu của Chú Thím 5, của Cô Bảy, Chú Thím Út

● Quý thân hữu của các em bà con Chú Bác, bà con Cô Cậu

và chân thành tri ân đến những tặng phẩm tràng hoa, mâm tế, và phân ưu của:

● Tộc Đạo Santa Clara, Thánh Thất San Jose

● Thánh Thất Bắc California

● BTĐ-HN và Bắc California

● Điện Thờ Phật Mẫu San Sose

● ĐĐTNH-HN, ĐĐTNH Santa Clara



                                                                               

● Thánh Thất Portland, Oregon

● Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại

● Thánh Thất Austin, Texas

● Thánh Thất Moutain View, Texas

● Thánh Thất Houston Texas

● Thánh Thất và ĐTPM Houston, Texas

● Thánh Thất Wichita, Kansas

● Thánh Thất Atlanta, Georgia

● Ban Nhạc Lễ Đồng Nhi

● Hành Chánh và Phước Thiện, Tộc Đạo Little Sài Gòn

● Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Hải Ngoại

● Đoàn Lân Tam Thanh, TT CĐ Austin Texas

● Thông gia, ÔB Dương Văn Hoàng

● Thông gia, ÔB Lê Ngọc Quang

● Thông gia, B.Q.P Lâm Thị Lánh

● Thông gia, ÔB Đỗ Văn Thành

● Thông gia, B.Q.P Trần Vân

● Nhóm thân hữu công ty Electronic Arts

● Cựu Học Sinh Trung Học Lê Văn Trung

● Cựu Sinh Viên Trường Mission College, Santa Clara

● Nhóm thân hữu trường SJSU

● Nhóm thân hữu cty AvNet

● Nhóm bạn hữu từ trường Wilcox High School

● Tây Ninh Đồng Hương Hội Hoa Kỳ

● Nhóm bạn hữu Cơ Quan Choices for The Children

● Bác Tuân và GĐ

● Maithy, Minh, and Family

● Trí Ngô, Thủy Tiên, Khánh, Xuân Vũ



                                                                               

● GĐ Chú Tư Ngô Thiện Minh

● Karen Liên, Hương Nguyễn

● GĐ Dì Chín LÊ KIM ĐÍNH, Sài Gòn Việt Nam

● các em: Bé, Đàn, Đông, Sương, Thắm, Dung, Ngọc Ánh

● GĐ 2 cháu Hợp và Phượng

● GĐ BQP Nguyễn Thạch

● Lê Hồng Diễm, Anh Ngô, Hà Phương, Ngô Thanh

● Mr & Mrs Vân Huỳnh

● GĐ ÔB Lê Duy

● GĐ Nguyễn Văn Tửng

● Nhóm Ngủ Công Chúa và GĐ

● GĐ Bích Dung

● Hương Đào

● Mai và GĐ ở Freshno

● Brandon Family

● Du, Terry, Hùng, Hải

● John Nhiều

● Ty, Hoài, Bảo, Kiệt, Phối

● Nhựt, Loan, Nghĩa, Ngân

● GĐ Khoa, Linh

● Hiệp, Viên, Dũ, Ngân, Vạn, Thanh

● GĐ Nguyễn Văn Rài.

● và còn nữa, có thể chúng tôi còn thiếu sót.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi thiếu xót, kính xin được niệm tình tha thứ.

Nguyện Đức Chứ Tôn, Đức Phật Mẫu ban phước lành và bình an đến toàn thể Chư Liệt 
quý vị.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Đỗ Thanh Hải



                                                                               

CAÙO LOÃI
Vì phaân öu vôùi gia ñình tang gia hieáu quyeán quaù nhieàu, Baûn Tin Theá Ñaïo khoâng 
theå ñaêng leân heát ñöôïc neân chuùng toâi xin quyù cô sôû Ñaïo thoâng caûm vaø tha thöù cho.

Tuy nhieân quyù cô Sôû Ñaïo, caùc caù nhaân, gia ñình coù theå xem Baøi Ñaùp töø beân treân 
ñeå bieát ñöôïc danh saùch nhöõng cô sôû, caù nhaân, gia ñình ñaõ coù phaân öu.
Thaønh thaät caùo loãi.
Baûn Tin Theá Ñaïo

VAØI HÌNH AÛNH TANG LEÃ taïi NHAØ QUAØN



                                                                               



                                                                               

THOÂNG BAÙO
v/v in saùch trong naêm 2014

Trong naêm 2014, Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi seõ phaùt haønh 2 quyeån saùch:
I-Quyeån thöù nhaát  phaùt haønh vaøo thaùng 6-2014, goàm 3 quyeån goïp laïi:
 1- “Ñôøi soáng ngöôøi tín ñoà Cao ñaøi” ( soaïn giaû HT. Nguyeãn Long Thaønh)
 2- “Boán möôi naêm lòch söû (1926-1966) Ñaïo Cao Ñaøi”
 (soaïn giaû Hoaøi Nhaân).
 3- “Nhìn laïi 50 naêm lòch söû Ñaïo Cao Ñaøi” 
 (soaïn giaû HT. Nguyeãn Long Thaønh).
II- Quyeån thöù hai phaùt haønh vaøo thaùng 12-2014:
 “ Luaät Tam theå” 
 ( Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm & Baùt Nöông Dieâu Trì Cung)
Traân troïng thoâng baùo quyù cô sôû Ñaïo, ñoàng ñaïo & thaân höõu.
Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi
Email: banthedao@comcast.net
            dutani@comcast.net


